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En udstilling om H.M. Dronning Margrethe II’s liv, virke og særlige interesser  

I anledning af H.M. Dronningens 80-års fødselsdag har Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot 

skabt en udstilling, der portrætterer Dronningens liv, virke og særlige interesser. Med udgangspunkt i 

Dronningens slægtsmæssige baggrund beskæftiger udstillingen sig med hendes barndom og ungdom, der fra 

grundlovsændringen i 1953 også omfattede forberedelse til rollen som regent og statsoverhoved. 

Dronningens regeringstid og funktion som samlingspunkt i Rigsfællesskabet illustreres i et særligt afsnit, 

ligesom en del af udstillingen er dedikeret til Dronningens skabende virke inden for billed-, tekstil- og 

scenekunst. 

I udstillingen vises en lang række af de portrætter af Dronningen, der er udført gennem otte årtier, herunder 

også et helt nyt, som er skabt til Det Nationalhistoriske Museum i anledning af fødselsdagen. Foruden 

portrætterne består udstillingen af filmoptagelser, dragter og andre genstande med relation til Dronningens 

liv. Udstillingen kan ses i Riddersalen på Frederiksborg Slot til og med den 6. september. 

 

Pressefoto: Ovenstående portrætter indgår i udstillingen, der også omfatter dragter, filmoptagelser og andre genstande. Press ebillederne må 

udelukkende benyttes i forbindelse med omtale af den pågældende udstilling. Pressebillederne må ikke benyttes i anden sammenhæng og må 

hverken beskæres, ændres eller lagres. Ved brug skal portrættitel og kunstner fremgå. Billederne kan rekvireres i andre forma ter via museets 

pressekontakt. Download pressefoto i høj opløsning her. 

Foto 1: >>Dronning Margrethe II<< Olie og tempera på masonit, Niels Strøbek 1977.  

Foto 2: >>Dronning Margrethe II<< Akryl og olie på masonit, Jørgen Boberg 2000.  

 
Fotografiske portrætter udstilles i Prinsessefløjen 
Den store udstilling i Riddersalen suppleres med en udstilling i Prinsessefløjen med nye fotografiske 
portrætter af Dronning Margrethe II udført af Per Morten Abrahamsen samt fotografier af Torben Eskerod 
og Jacob Jørgensen. Fotoudstillingen er åben indtil 31. maj. 

http://download.rostrapr.com/?path=download/DNM/


 
 

Uddybende information 
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Udstillingen tegner et mangefacetteret portræt af H.M. Dronning Margrethe og hendes tid. Den giver en 

indføring i Dronningens opvækst, forskellige roller som regent og statsoverhoved samt Dronningens 

personlige interesser ikke mindst inden for kunst og videnskab. 

Udstillingens røde tråd er portrætter af Dronningen, der viser rejsen gennem otte årtier. Dronningen følges 

fra den tidligste barndom til et helt nyt portræt, som museet har fået udført i anledning af den runde 

fødselsdag, og som præsenteres for første gang på udstillingen. Det er udført af Niels Strøbek, der også 

skabte det første officielle malede portræt af Dronningen efter tronskiftet. 

Portrætterne suppleres af andre genstande – blandt andet pragtfulde dragter, som Dronningen har båret 

ved skelsættende begivenheder. Her kan man for eksempel se den kjole, som den daværende tronfølger 

bar ved sit første statsrådsmøde den 18. april 1958, den overdådige pelsbesatte dragt i silkebrokade, som 

Dronningen har brugt ved den årlige nytårskur, og tøjet båret ved den seneste nytårstale ved årsskiftet 

2019/2020. Sidstnævnte vises sammen med manuskriptet til talen og en kavalkade med tidligere 

nytårstaler, der afspejler den tid, Dronningen har været regent. I det hele taget er udstillingen ledsaget af 

filmklip, som levendegør og minder om, hvordan danskerne har set og oplevet Dronningen livet igennem. 

Et afsnit af udstillingen viser statsminister Jens Otto Krag, der udråber Dronningen i 1972, samt portrætter 

af ham og de andre statsministre, der har tjent i hendes regeringstid. Regeringslederne fortæller også i 

interviews om det særlige ved at være statsminister i et konstitutionelt monarki. 

Udstillingens sidste del fortæller om Majestætens kunstneriske virke, og her vil man blandt andet kunne se 

eksempler på broderede tekstiler, udført til såvel officielt som privat brug, billedkunst samt dragter og 

scenografi, som Dronningen har udført til teater og ballet. Her kan man blandt andet se nogle af de 

eventyrlige kostumer, som Dronningen skabte til Tivoli Balletteaterets opsætning af ”Snedronningen” i 

december 2019. 

Yderligere information om åbningsdagen og udstillingen, interview og besøg i udstillingen  

Forud for udstillingsåbningen fremsendes presseinformation om åbningsdagen. 

Museumsdirektør Mette Skougaard er til rådighed for enkelte interviews forud for åbningen.  

Pressekontakt ved Det Nationalhistoriske Museum: Sara Juel Andersen: sja@dnm.dk 

Det Nationalhistoriske Museum er Danmarks nationale portrætgalleri, der sætter ansigter på danmarkshistorien. Museet har 

til huse i Nordens største renæssanceanlæg, Frederiksborg Slot i Hillerød. Museets faste samling fortæller mere end 500 års 

danmarkshistorie gennem portrætter, malerier, møbler og kunsthåndværk. 

Med særudstillinger sætter museet aktuelle perspektiver på danmarkshistorien, portrætgenren og andre af museets områder. 

Oplev Danmarks historie på nye måder og gå på opdagelse i slottets imponerende pragtrum.  

Det Nationalhistoriske Museum holder åbent hver dag året rundt. Læs mere på dnm.dk.  

Adresse: Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød 

 

 

mailto:sja@dnm.dk
http://www.dnm.dk/

