PÅSKEFERIE
H.K.H. Kronprinsesse
Mary 1972-2022
Indtil 31.08

Dannebrogordenen
350 år
Indtil 23.10

1000 nye bekendtskaber
– 100 gruppebilleder
09.04 - 18.09

I påsken kan man se enestående gobelinvævede
duge fra 1600-årene. Blandt dugenes motiver er
blomster og bibelske fortællinger. Sammen med
dugene udstilles en historisk bordopdækning med
tulipanudsmykning.

Et nyt portræt
bliver til
Indtil 31.08

Mit navn det står med prikker … Museet har modtaget
et gækkebrev, og museets gæster skal hjælpe med
at finde frem til afsenderen. Rundt på slottet er
der forskellige poster med ledetråde. Lykkes det at
gætte afsenderen, er der en lille præmie i museumsbutikken.
I påsken er der daglige omvisninger. Se mere på
museets hjemmeside.

Leonora Christina
400 År
Indtil 07.08

Påskeferie
09.04 - 18.04



Det Nationalhistoriske Museum
Frederiksborg Slot · 3400 Hillerød · Tlf. 4826 0439
dnm.dk
Åbent hver dag året rundt
April-oktober kl. 10-17 · November-marts kl. 11-15
Det Nationalhistoriske Museum er en afdeling af

SOMMER PÅ
SLOTTET

09.04 - 18.04

1000 NYE
BEKENDTSKABER –
100 GRUPPEBILLEDER
Med 100 gruppebilleder tager udstillingen den besøgende med på en rejse fra 1860 til 2010. Fotografierne
er fra fire kontinenter – Afrika, Asien, Amerika og
Europa. Kameraer har fastholdt ellers glemte minder
fra firmajubilæer, sølvbryllupper, skovture, skolegang,
soldaterliv og meget mere.
Udstillingen tager udgangspunkt i de fotos, Christian
Ejlers indsamlede til sin bog med samme titel.

09.04 - 18.09

I sommerferien bydes museets gæster velkommen
af værter, der er iklædt flotte historiske dragter.
Værterne fortæller, og der er daglige omvisninger
på dansk og engelsk. For børn arrangeres særlige
aktiviteter. Se mere på dnm.dk.

BØRNENES
DANMARKSHISTORIE
I påsken genåbner Børnenes Danmarkshistorie i slottets gamle vinkælder. Her kan man opleve udstillingen
”Christian IV – barn og konge”, hvor man kan lære
om den utrolige monark. Man kan også prøve en af
de genskabte kjoler eller en rustning – og man kan
komme i Prinse- og Prinsesseskole, hvor man skriver
med pen og blæk, maler og broderer.

PROGRAM
FEBRUAR – AUGUST 2022


H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972-2022
Dannebrogordenen 350 år
Leonora Christina 400 år

Børnenes Danmarkshistorie er åben hver dag i påskeferien fra 09.04-18.04.
Børneudstillingen åbner igen dagligt i skolernes
sommerferie fra 25.06-07.08
Når Børnenes Danmarkshistorie er åben, er der
omvisninger i museets udstillinger kl. 11 og kl. 14.30

1000 nye bekendtskaber
– 100 gruppebilleder


VELKOMMEN
H.K.H. Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag fejres på museet med en stor udstilling i Riddersalen.
Her belyses fødselarens liv og virke, og rollen som
kronprinsesse bliver sat ind i et historisk perspektiv.
Billedkunstneren Jesús Herrera Martínez, der vandt
vores portrætkonkurrence i 2017, har malet et nyt
portræt af Kronprinsessen til museet. En særlig
ophængning belyser tilblivelsen af det nye værk.
På grund af Corona-nedlukningerne har vi valgt
at forlænge to at efterårets jubilæumsudstillinger –
”Leonora Christina 400 år” og ”Dannebrogordenen
350 år”. Der er således gode chancer for at nå at se dem
begge. Op til påske åbner museet også en udstilling
med 100 historiske gruppefotos fra fire kontinenter.
Fotografierne er et udvalg fra forlagsmanden Christian Ejlers’ store samling af gruppebilleder.
De lempede restriktioner betyder, at vi i år kan
se frem til, at Børnenes Danmarkshistorie åbner
igen. Foruden at prøve dragter vil der i år være nye
aktiviteter i Prinse- og Prinsesseskolen. Et besøg i
Børnenes Danmarkshistorie er en god afveksling til
enten udstillingen om Kronprinsesse Mary eller den
om kongedatteren Leonora Christina.
I vores sæsonprogram kan man læse mere om
disse og andre aktiviteter. Alt sammen et supplement
til vores permanente udstilling om Danmarkshistorien fra middelalderen til i dag. Man kan også med
fordel orientere sig på vores
hjemmeside dnm.dk.
Vi håber, at mange vil få
glæde af et besøg på Frederiksborg i løbet af foråret og
sommeren.

Mette Skougaard
Museumsdirektør

H.K.H. KRONPRINSESSE
MARY 1972-2022

LEONORA
CHRISTINA 400 ÅR

ET NYT PORTRÆT AF
H.K.H. KRONPRINSESSE
MARY BLIVER TIL

En stemme fra danmarkshistorien

Jesús Herrera Martínez’ forstudier

Udstillingen følger kongedatteren Leonora Christina
fra hendes fødsel på Frederiksborg til fangenskabet
i Blåtårn. Der vises portrætter af hende og hendes
familie – herunder ægtefællen, den landsforræderiske
rigshofmester Corfitz Ulfeldt. Blandt udstillingens
højdepunkter er det originale manuskript til Leonora
Christinas selvbiografiske værk Jammers Minde.

Gennem et år har den spanskfødte kunstner Jesús
Herrera Martínez arbejdet med sit nye portræt
af Kronprinsessen. På udstillingen kan man se de
tegnede og malede skitser, der ledte ham frem til
det endelige værk. I en film fortæller kunstneren
om tilblivelsen, og man kan følge processen med de
talrige malingslag.

Museets udstilling i anledning af H.K.H. Kronprinsesse Marys 50-års fødselsdag vises i Riddersalen.
Den fortæller om Kronprinsessens opvækst, hendes
ægteskab med Kronprins Frederik og de pligter og
hverv, som hun udøver. Dette bliver sat i perspektiv
gennem et overblik over kronprinsesser gennem
Danmarkshistorien, og hvorledes de har været med
til at præge vort land.

Indtil 07.08

Jesús Herrera Martínez har været bosat i Danmark
siden 2016. Han er uddannet fra kunstakademierne
i Valencia og Venedig, hvor han har tilegnet sig de
tekniske færdigheder, som kendes fra renæssancens
og barokkens billedkunstnere. I 2017 vandt han museets store portrætkonkurrence, PORTRÆT NU!

På udstillingen kan man blandt andet opleve kronprinsesse Sophie Magdalene af Sveriges pragtfulde
kroningskjole fra 1772, der helt ekstraordinært er
udlånt fra Livrustkammaren i Stockholm. Her vises
også Kronprinsesse Marys brudekjole og flere af de
gallakjoler og dragter, hun har brugt i de mange
forskellige sammenhænge, hvor hun har gjort sig
gældende.

Indtil 31.08

DANNEBROGORDENEN 350 ÅR
I anledning af fødselsdagen har museet bestilt et
nyt portræt af Kronprinsessen, der er udført af den
spanskfødte kunstner Jesús Herrera Martínez. Det
kan man se på udstillingen sammen med en række af
de øvrige portrætter, der er udført af Kronprinsesse
Mary og hendes forgængere.

Udstillingen fortæller om Dannebrogordenens historie og brug fra Christian V’s tid til i dag. Man kan
få et indtryk af ceremoniellet gennem den originale
tronstol, som kongen brugte ved riddernes ordensfester, ordensdragter, våbenskjolde og ordenstegn. I
1808 blev ordensvæsenet reformeret og gradsinddelt,
så Majestæten kunne begunstige et bredere udsnit af
befolkningen. Portrætter viser eksempler på riddere
fra forskellige samfundslag helt frem til nutiden.

Indtil 31.08

Indtil 23.10

