
                                                                               
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 

                                                                               

Pressemeddelelse 

4000 flyttekasser senere…… 

Nogle gaver tager lang til at pakke ud! Efter tre års arbejde med registreringen af Royal 
Copenhagen Samlingen er CLAY KERAMIKMUSEUM DANMARK nået til sidste kasse. 

 For 6 år siden modtog CLAY Keramikmuseum Danmark et gavebrev fra Royal Scandinavia 
A/S. Med gavebrevet fik museet overdraget hele Royal Copenhagen Samlingen, der rummer 
værker fra de hæderkronede danske fabrikker: Den Kongelige Porcelainsfabrik, Bing & 
Grøndahl og Aluminia.   

Med gaven fulgte to betingelser: Dels skulle museet skaffe plads til at udstille denne 
enestående kulturarv og dels skulle hele samlingen registreres. Det første lykkedes som 
bekendt, og i maj 2015 kunne museet genåbne efter en omfattende om- og tilbygning. I det 
underjordiske udstillingsrum, kaldet ”Skatkammeret”, vises et udvalg af samlingen, og 
herigennem fortælles den fantastiske historie om dansk design og keramisk kunsthåndværk, 
der tog sin begyndelse i 1775 med etableringen af Den Kongelige Porcelainsfabrik.    

Den anden betingelse, registreringen, begyndte i august 2012 og nu - 12 lastbiler og 4000 
flyttekasser senere – glæder samlingsinspektør Allan Andersen sig til at åbne den sidste 
kasse: 

- Det har altid været spændende at åbne en kasse, for man vidste ikke, hvad den indeholdt. 
Det kunne være et unikt kunstværk, hotelservice eller juleplatter, fortæller han.   

Man skønnede fra begyndelsen, at samlingen rummede 40.000 keramiske genstande. Det 
viste sig ikke at holde stik – 55.000 er nærmere det rigtige tal, skønner Allan Andersen.  

Omfanget gør naturligvis, at det ikke er muligt at udstille det hele på en gang, men der er rig 
mulighed for at plukke i samlingen og lave spændende udstillinger: 

- Rigtig mange af Danmarks dygtigste keramikere har på et tidspunkt i deres karriere været 
tilknyttet en af de tre fabrikker. Det gælder f.eks. Sten Lykke Madsen, som vi til august 
kan åbne en særudstilling med, fortæller Allan Andersen.   

Næste opgave bliver at registrere de tusindvis af tegninger og skitser, der også er en del af 
samlingen. Dette arbejde kommer til at foregå i museets sidebygning.   

Det vil være muligt for pressen at overvære åbningen af den sidste kasse onsdag d. 13.04 fra 
kl. 13.45. For nærmere aftale og adresse kontakt pr-medarbejder Henny Husum 3030 1019.  

De bedste hilsner 

 CLAY KERAMIKMUSEUM DANMARK 



                                                                               
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 

                                                                               

 

 


