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Michael Palin på sporet af Hammershøi 
DR2, 2006, 60 min. 

 

Denne tv-udsendelse går i kunstneren Vilhelm Hammershøis fodspor. En kunstner der ikke fik den store 
opmærksomhed i de år han levede, men Vilhelm Hammershøi vinder med tiden. Han malede med kølige, 
afdæmpede farver og det er hans interiørbilleder han er særlig kendt for. Hans gådefulde billeder vækker 
vores nysgerrighed og vores lyst til at vide mere. Han malede ofte kvinder, der vender ryggen til beskueren. 
Man ser aldrig hvad de egentlig laver og det skaber en undren og mystik. 

Udsendelsen tager os, sammen med Michael Palin, til Holland, London og Danmark, hvor vi kommer tæt på 
de steder, der danner ramme for Hammershøis motiver. 

Tv-udsendelsen kan umiddelbart anvendes som inspiration for kunstnerarbejde og kunstnerkendskab i 
billedkunst, om Vilhelm Hammershøi, herunder billedkundskab. 

 

Ideer til emner der kan arbejdes med i undervisningen ud fra tv-udsendelsen: 

 Kunstnerhistoriske forhold omkring år 1900 

 Forgrund og baggrund i Hammershøis billeder 

 Skabe liv i Hammershøis billeder 

 Skabe billeder på den interaktive tavle 

 Leg og fri fantasi   

 Skrive digte og fortælle historier 

 

 

Slutmål for faget billedkunst efter 5.klassetrin 

Alt efter hvilke aktiviteter, der vælges, er der mulighed for at arbejde med følgende slutmål for billedkunst: 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter 
dem i stand til at: 

 samtale om billeder 

 Arbejde med skitser og billeder på baggrund af ideer og ved direkte iagttagelser.  

 Fremstille værker i et samarbejde med andre. 

 Arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale 
kontekst, de er skabt i 

 Anvende billederfaringer fra museer og internet i eget billedarbejde. 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/
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Inspiration fra nettet 

Kan du se kvinden?  

En lille opgave med din smartphone 

http://www.rediaapps.com/hammershoi/ 

 

Portræt af Hammershøi 

http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/web-tv/portraetter/vilhelm-hammershoei/ 

 

Små film om Hammershøi 

I forbindelse med en udstilling på Statens Museum for Kunst er der blevet lavet flere små film om Vilhelm 
Hammershøi og hans værker. Søg på Hammershøi.  

http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/web-tv/udstillinger/kunst-i-konservatorens-blik/wilhelm-
hammershoei-1/ 

 

Supplerende materialer 

Nedenstående bog er forslag til supplerende materiale, der evt. kan lånes på dit lokale CFU. 
I min morfars kones stue – Hammerhøj 

 

 
 

 

 

Bogen tager afsæt i et af Vilhelm Hammershøis billeder ”Interiør. Åbne døre. Strandgade 30. 1905”. 
Sammen med bogen er der mulighed for leg og fri fantasi, hvor mange sjove historier og finurlige billeder 
kan opstå. Dansk kunstformidling for børn. Bogen findes som klassesæt på CFU Herning og Århus. 

Til bogen er der lavet en hjemmeside hvor der frit kan downloades klippe-, tegne- og malesiderne fra 
bogen. Her findes også små film, der viser andre undervisningsideer, som tager udgangspunkt i bogen. 

www.hammerhøj.dk 

http://www.cfufilmogtv.dk/
http://www.rediaapps.com/hammershoi/
http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/web-tv/portraetter/vilhelm-hammershoei/
http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/web-tv/udstillinger/kunst-i-konservatorens-blik/wilhelm-hammershoei-1/
http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/web-tv/udstillinger/kunst-i-konservatorens-blik/wilhelm-hammershoei-1/
http://www.hammerhøj.dk/
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Elevopgaver 

Liv i Hammershøis stuer 

Vælg motiv- et sted hvor der plejer at være mange mennesker, men nu er tomt    (tom stue, 
tomt klasselokale. tomt lærerværelse..  andet sted) 

 
Tag et billede med dit kamera. Du kan eventuelt behandle det i et billedbehandlingsprogram, 
hvor du kan ændre farven. (dysse ned eller gøre sort / hvid)  
 
Arbejd med tusser og uklip. Giv lokalerne nyt liv.. fest i klassen, et rumskib er landet på 
lærerværelset, en kunstmaler går amok i stuen… Brug tusser og udklip fra ugeblade til 
mennesker, dyr og andet sjovt.  
(Grunden til at der arbejdes på egne billeder er, at der er ophavsret på Vilhelm Hammerhøis 
billeder. Der ligger få styk på SMK´s hjemmeside (statens museum for kunst) til frit at 
downloade) 
 
Udstil billederne i gamle (guld)rammer  
 
Se evt. bogen ”Hammerhøj – I min morfars kones stue”. Findes i klassesæt CFU Århus og CFU 
Herning) 
 

Hammershøi på den interaktive tavle 

Vælg motiv- et sted hvor der plejer at være mange mennesker, men nu er tomt    (tom stue, 
tomt klasselokale. tomt lærerværelse..  andet sted) 

Tag et billede med dit kamera. Du kan eventuelt behandle det i et billedbehandlingsprogram, 
hvor du kan ændre farven. (dysse ned eller gøre sort / hvid)  

Billedet på tavlen. Find dit billede frem på din interaktive tavle. Nu kan I på skift gå til tavlen og 
tegne en ny ting på. Skriv evt. små citater, skift farve på din pen. Hent evt. andre billeder eller 
tegneseriefigurer ind i billedet. Husk at gemme og evt. printe det færdige værk. 

 

Skriv…digt… lav skuespil med Hammershøi 

Forestil dig, at du lander lige midt i en af Vilhelm Hammershøis stuer. Der er vildt gang i den… 
hvad oplever du? Hvem møder du? Og hvad ser der så?  

Skriv/digt/lav skuespil evt. så det passer til det billede du lavede om     ”Liv i Hammerhøis 
stuer”.  

 

 

 

http://www.cfufilmogtv.dk/

