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Kongelige parfumer på Naturama 
- Naturama genskaber Kong Christian 4.’s duft. 

 
I anledning af særudstillingen "DyreDufte-Dyre Dufte" har Naturama ladet to kongelige parfumer genskabe - 
en dansk, der har tilhørt Kong Christian 4., og en britisk kongelig parfume, der blev anvendt af Tudor-
dynastiets Kong Henrik 8. Opskrifterne til de ældgamle dufte har museet fået hjælp til at genskabe i 
samarbejde med eksperter fra House of Cosmetics i Kolding.  
 
Direktør Mette Thybo fra Naturama siger: ”Duftene omkring os udgør jo en rigtig vigtig del af den måde, vi 
oplever vores omgivelser på. Defor er det ret vildt, at vi kan genskabe en heIt troværdig oplevelse af et miljø, 
der ligger mere end 300 år tilbage i tiden. Jeg forestiller mig, hvordan Christian 4. og Henrik 8. har stået med 
deres morgentoilette og gjort sig klar til dagen!” 
 
Dufte havde en helt anden betydning i gamle dage. Pelse, handsker og andet tøj blev ”pålagt” dufte. Kong 
Christian 4. lod skabe et lædertapet til Rosenborg Slot, der blev behandlet med duftessenser for at skabe en 
stemning af varme og friskhed. Og så anvendte man de såkaldte hovedvandsæg med dufte, der overstrålede 
”andre dufte”, måske endda fra en selv…. Naturama har i øvrigt sikret sig to helt specielle antikke 
hovedvandsæg, der også vil blive præsenteret i udstillingen. 
 
Mette Thybo fortæller: ”De kongelige dufte er et element af årets store særudstilling på Naturama, der viser, 
hvordan dyr og mennesker bruger duftene. Dyrene er afhængige af hinandens dufte og bruger duftene, 
blandt andet når de søger føde, forsvarer sig og formerer sig. Vi mennesker bruger også aktivt dufte i vores 
liv og har gjort det i århundreder. Derfor præsenterer vi alt fra dyrs dufte, over gamle kongelige dufte, til 
spændende moderne parfumer i udstilingen. Vi glæder os til at præsentere vores gæster for en kongelig 
oplevelse” slutter Mette Thybo. 
 
Duftene vil kunne opleves i virkeligheden i Naturamas udstilling. Der opsættes særlige lugtekasser, hvor man 
kan lugte sig frem til alt lige fra næsehornslort til moderne parfumer. De gamle kongelige dufte vil kunne 
opleves i hver sin lugtekasse. 
 
Særudstillingen DyreDufte-Dyre Dufte er den seneste i en række af udstillinger, hvor Naturama fortæller om 
sammenhænge mellem kulturen og naturen omkring os. Tidligere udstillinger har haft fokus på, hvordan 
naturen har indflydelse på vores brug af tøj og smykker. Sammenhænge, der har betydning for vores 
oplevelse af naturen og dermed vores evne til at bevare den. På Naturama kalder vi dette udstillingsprincip 
for ”Kulnatur”-princippet, som har vist sig at have stor succes. 
 
Særudstillingen ”DyreDufte-Dyre Dufte” åbner, sammen med Naturama’s åbning, så snart restriktionerne 
omkring Corona epedemien tillader det. Udstillingen varer indtil 30. november 2021. 
 
For yderligere oplysninger kontakt: 
Direktør Mette Thybo, tlf: 2488 6245 
Kurator, cand. mag. Nina Hald, tlf: 2730 8828 
Kommunikationsleder Mads Dirckinck-Holmfeld, tlf: 4016 1450 

 
 

 


