
Museum Kolding udstiller dansk sølv på 
Nationalmuseet i New Delhi, Indien 
 

Noget så udsædvanligt som en udstilling med dansk sølv åbner på nationalmuseet i New Delhi 

i Indien. Udstillingen står klar til marts 2023, og Museum Kolding og Nationalmuset i New Delhi 

slår sammen dørene op til udstillingen ”Silver treasures from Denmark and India”.    

 

Museum Kolding er inviteret til at udstille det bedste fra museets sølvsamling på det 

kulturhistoriske nationalmuseum i New Delhi i foråret 2023. Samarbejdet og udstillingen er en 

markering af det nyligt indgåede kulturudviklingsprogram mellem Danmark og Indien for årene 

2023 til 2026.  

 

Udstillingen ”Silver treasures from Denmark and India” bliver en udstilling med fokus på 

ligheder og forskelligheder i dansk og indisk sølvsmedekunst, en udstilling, hvor begge museer 

viser de bedste sølvgenstande fra deres samlinger.     

 

Samarbejdet mellem Nationalmuseet i New Delhi og Museum Kolding om sølvudstillingen er 

blevet markeret ved underskrivelse af et MoU (Memorandum of Understanding) i forbindelse 

med et officielt program i New Delhi 16. november 2022. 

 

Danmarks fineste sølvværker 

På nationalmuseet i New Delhi vil gæsterne kunne se indiske og danske sølvgenstande. 

Museum Kolding bidrager med omkring 100 af sine bedste sølvgenstande. Genstandene i 

museets samling er nogle af Danmarks fineste sølvværker. Samlingen spænder vidt; lige fra 

det formemme 1700-tals korpussølv, over Gangsted Fondens Samling til sølvgenstande fra 

overgangen mellem det traditionelle sølv til avantgarde- og moderne sølv. Sidstnævnte blev 

begyndelsen til det verdenskendt begreb; Danish Design. En overgang, der tager sin 

begyndelse omkring 1900 i sølv- og guldsmed Holger Kysters værksted i Kolding, hvor han 

fremstiller det ene mere fantastisk sølvværk efter det andet, i et tæt samarbejde med den 

store danske arkitekt og formgiver Thorvald Bindesbøll, og senere sammen med kunstneren 

Svend Hammershøi.    

 

”Jeg er meget begejstret over, at Museum Kolding er blevet inviteret til at være en del af 

kulturudvekslingsprogrammet mellem Indien og Danmark. Vi glæder os meget over 

samarbejdet med Nationalmuseet i New Delhi og ser frem til at vise det bedste af museets 

sølvsamling frem, og vi er naturligvis meget spændte på, hvordan vores danske sølv bliver 

modtaget af det indiske publikum. Sammen med den indiske udstillingskurator har vi 

sammensat en udstilling, der viser det bedste fra museets samling og fra Gangsted Fondens 

samling, og som sætter fokus på forskellighed i dansk og indisk sølvtradition”, siger Rune 

Lundberg, museumsdirektør for Museum Kolding. 

 



Museum Kolding har en af landets største og fineste samlinger af dansk sølv. Samlingen 

rummer utallige genstande fra hele Danmark og spænder fra renæssancen og op til nutiden, 

hvor de bedste af landets sølvsmede til stadighed bliver repræsenteret i samlingen.  

 

 


