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Prins Henriks skulpturer flytter  
permanent til Herning-museum 
 

Dronning Margrethe kommer til Herning lørdag 25. juni, når store dele af afdøde Prins Henriks 
populære skulptursamling overdrages til Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.  

 
Det var et tilløbsstykke, da en række af nu afdøde Prins Henriks skulpturer for fire år siden var udstillet på Carl-
Henning Pedersen & Else Alfelts Museum i Herning. Nu flytter bronzeskulpturerne fra dengang, samt en række af 
prinsens øvrige hovedværker, permanent til museet.  
 
Overdragelsen sker officielt lørdag 25. juni, hvor Dronning Margrethe besøger museet. Samtidig åbnes 
udstillingen Eventyrlig Dialog. Her spiller Prinsens skulpturer sammen med Carl-Henning Pedersens CoBrA-kunst. 
En lignende udstilling med de to kunstnere var med til i 2017-2018 at trække over 50.000 gæster til museet i 
Birk.  
 
Fornemt samarbejde med Kongehuset 
 
- Det er en meget stor dag for museet. Vi er beæret over, at Kongehuset, som vi har haft et forbilledligt 
samarbejde med, har ønsket at overdrage kunstværkerne til netop os. Prins Henriks værker tilfører væsentlig 
kunstnerisk værdi til museets samling, og samtidig vil det øge kendskabet til museet yderligere, siger Finn 
Poulsen, bestyrelsesformand for Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.  
 
Det er Carl-Henning Pedersen Fonden, der har samlet de nødvendige midler sammen hos en række sponsorer, så 
værkerne kan erhverves.  
 
- Vi er stolte over, at Dronningen derudover har valgt at deponere et antal af sine private værker af Prinsen til 
museet. Min vurdering er, at vi fremover vil kunne vise 60-70 procent af Prins Henriks samlede produktion på 
museet – cirka 30 værker i alt, siger Finn Poulsen.  
 
Et kulturelt fyrtårn 
 
Borgmester i Herning Kommune, Dorte West, er naturligvis med til modtagelsen af Dronningen 25. juni. 
  
- Jeg er stolt over, at Kongehuset har ønsket at overdrage Prins Henriks værker til Carl-Henning Pedersen & Else 
Alfelts Museum, som er et af vores absolutte, kulturelle fyrtårne, og som nu løftes yderligere. Det er en flot og 
fortjent anerkendelse af museets virke, og jeg ser frem til at deltage i indvielsen, siger Dorte West.  
 
 
 
 
Kontakt:  
Finn Poulsen, bestyrelsesformand for Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, 20603080 
Dorte West, (V), borgmester i Herning Kommune, 40259666 

Herning, 16. juni 2022 


