
Kongernes Samling åbner i Jylland med kongeligt besøg 
 
Fredag den 23. april 2021 indvier H. M. Dronningen Kongernes Samling på Koldinghus. Samtidig 
åbner to nye udstillinger – den ene er ”Dronningens Broderier”, som er blevet skabt på 
Dronningens eget initiativ. H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager som æresprotektor for 
Koldinghus.  

Efter en lang coronanedlukning sker det endelig: Kongernes Samling åbner sin tredje afdeling, 
Koldinghus, fredag den 23. april klokken 12.00. 
  
Dronningen åbner Kongernes Samling Koldinghus og to udstillinger og Prinsesse Benedikte 
deltager som æresgæst, da Prinsessen er æresprotektor for slottet. 
  
Ved årsskiftet overtog Kongernes Samling driften af Koldinghus, som nu er i selskab med 
Rosenborg og Amalienborg. Thomas C. Thulstrup, direktør for Kongernes Samling, vil ved 
åbningsceremonien give Dronningen og Prinsesse Benedikte en rundvisning på Koldinghus. 
  
Samme dag åbner udstillingen ”Dronningens Broderier”, som er blevet til på Dronningens eget 
initiativ og viser den kreativitet og mangfoldighed af genstande, som Dronningen selv har designet 
mønstre til og derefter broderet. I udstillingen vises cirka 100 af Dronningens private broderier for 
første gang nogensinde.  
 
Udstillingen ”Christian 5. - Konge, kriger og salvet af Gud” åbner også denne dag. Her vises 
kongelige skatte, som knytter sig til fortællingen om Christian 5. og hvoraf mange af dem forlader 
hovedstaden for første gang. Blandt genstandene er overdådige krigsdragter, våben, 
pragtgenstande, narhvalstronen og kongens salvingskåbe. Siden den sidste salving i 1840 har 
kåben kun været anvendt ved monarkens castrum doloris (den offentlige fremvisning af kisten før 
den kirkelige handling). Sidst ved Frederik 9.s død i 1972.  
  
Ligesom mange andre i museumsverdenen har Thomas Thulstrup været spændt på, hvornår 
coronasituationen tillod en åbning. Og det er med både lettelse og glæde, at det nu sker. 
  
- Vi har ventet længe, men har brugt tiden konstruktivt på at blive helt klar til at åbne Kongernes 
Samling på Koldinghus. De besøgende vil kunne opleve flere væsentlige kulturskatte fra den 
kongelige historie, ligesom slottet er ramme om mange flotte udstillinger. Jeg er stolt af at kunne 
vise de første udstillinger til Dronningen, som ovenikøbet har været med til at skabe én af dem 
selv. Endelig er jeg meget glad for at kunne byde Prinsesse Benedikte som æresprotektor 
velkommen på denne store dag, udtaler Thomas C. Thulstrup. 
  
Kongernes Samling Koldinghus åbner for offentligheden lørdag den 24. april. 
  
LIVESTREAMING PÅ FACEBOOK 
Udstillingsåbningen er pga. coronarestriktioner et lukket arrangement for få inviterede. Til 
gengæld kan den officielle åbning følges live på Koldinghus’ Facebookside fredag 23. april kl. 



13.30. Der vil være taler af:  
Thomas C. Thulstrup, direktør i Kongernes Samling 
Anni Nørskov Mørch, kurator på udstillingen ”Dronningens Broderier”, Museum Kolding 
Elisabeth von Buchwald, hofinventarinspektør, Kongehuset 
Joy Mogensen, Kulturminister 
Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune 
(Antallet af talere ved åbningen afhænger af gældende COVID-19 restriktioner) 
  
AKKREDITERING TIL ÅBNING  
Akkreditering til kommunikationschef for Kongernes Samling Nanna Ebert: ne@kosa.dk senest 
onsdag 21. april kl. 12.00. Efter tilmeldingsfristen udsendes detaljeret minutplan samt oversigt 
over pressepools. Bemærk venligst, at der pga. coronarestriktioner er begrænset plads ved 
åbningen, hvorfor der ved stort pressefremmøde vil finde en udvælgelse sted af den tilmeldte 
presse. 
 
Programpunkter 23. april, Koldinghus  
10.30: Fælles briefing for pressen  
12.00: H.M. Dronningen og H.K.H Prinsesse Benedikte ankommer til Koldinghus 
13.00: Officiel åbning af Dronningens Broderier og Kongernes Samling Koldinghus  
Taler ved: 
Thomas C. Thulstrup, direktør for Kongernes Samling 
Anni Nørskov Mørch, kurator på udstillingen Dronningens Broderier, Museum Kolding 
Elisabeth von Buchwald, hofinventarinspektør, Kongehuset 
Joy Mogensen, Kulturminister 
Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune 
  
Fotos 
H.M. Dronningen broderer, fotograf: Leif Tuxen 
Koldinghus, fotograf: Preben Matthiesen 
 
Download pressefotos fra vores pressesite her. 
https://www.kongernessamling.dk/koldinghus/aktuelle-saerudstillinger/ 
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