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Sommer på Frederiksborg 
25. juni – 7. august 2022 

Gå en tur gennem Danmarks historie på Nordens største renæssanceslot. Oplev museet og de 
aktuelle særudstillinger på egen hånd eller deltag i omvisninger om slottets og museets historie. 
Familieomvisningen På sporet af prinser og prinsesser tager besøgende med børn rundt på 
Frederiksborg hver dag i skolernes sommerferie.  

Historiens vingesus blæser fra alle retninger på Christian IV’s imponerende renæssanceslot, 
Frederiksborg, der, omgivet af den lige så imponerende Barok- og Landskabshave, ligger idyllisk 
placeret på tre øer i Slotssøen i Hillerød. Indenfor i de storslåede pragtrum og overdådige stuer og 
tårnværelser sætter portrætterne i det nationale portrætgalleri ansigter på personer, der har formet 
Danmarks historie. Monumentale malerier vidner om historiske begivenheder, og særudstillinger 
fortæller om H.K.H. Kronprinsesse Mary og kronprinsesserollen, Dannebrogordenen og en af 
danmarkshistoriens mest markante kvindeskikkelser, Leonora Christina.  

Hver dag fra lørdag d. 25. juni til og med søndag d. 7. august byder museet på omvisninger om 
Frederiksborg Slots historie – fra tiden som kongebolig og tiden med de enevældige kongers 
kroningsceremonier i Slotskirken – til natten, hvor en katastrofal brand ødelagde slottet, der 
efterfølgende, særligt på initiativ af Carlsbergs grundlægger, brygger J.C. Jacobsen, blev 
genopbygget og åbnet som nationalhistorisk museum.  

 



 

Historien om Frederiksborg kan også høres som audioguide gennem museumsappen Smartify. Det 
Nationalhistoriske Museum er kronologisk bygget op som en vandring gennem Danmarks historie, 
og museumsappen indeholder en guide til alle museets stuer samt særudstillingen H.K.H. 
kronprinsesse Mary 1972 – 2022 i Riddersalen. Gennem appen er det muligt at scanne størstedelen 
af museets værker for uddybende information.  

 
På sporet af prinser og prinsesser, dragtprøvning og sporlege for børn 

Sommerens familieomvisninger tager museets yngste gæster rundt på Frederiksborg. På 
omvisningen På sporet af prinser og prinsesser skal børn med deres familier hjælpe med at finde 
portrætter af kongesønner- og døtre gennem tiden.  Undervejs ses de prægtige sale, og der 
fortælles om de kongelige børns liv og opvækst gennem tiden. 

I slottet gamle vinkælder er der hver dag familieomvisning i børneudstillingen Christian IV – Barn 
og Konge. Børn kan prøve museets genskabte, historiske dragter og skrive med blæk og fjerpen i 
de hyggelige omgivelser under Frederiksborg. 

En række sporlege giver rig mulighed for at udforske museet og særudstillingerne på egen hånd 
med børn. Audioguiden Frederiksborg for børn fortæller slottets historie i børnehøjde.  

 
Aktuelle særudstillinger 

• H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972 – 2022 
• Et nyt portræt af Kronprinsesse Mary bliver til. Jesús Herrera Martinéz’ skitser 
• Dannebrogordenen 350 år – fra Christian V’s tid til i dag 
• Leonora Christina 400 år. En stemme fra danmarkshistorien  
• Fotoudstilling: 1000 nye bekendtskaber – 100 gruppebilleder.  

Omvisninger hver dag fra 25. juni til 7. august (begge dage inklusive) 

• Frederiksborg Slot – Fra kongebolig til nationalhistorisk museum 
• Frederiksborg Castle – From royal residence to museum of national history (engelsk) 
• På sporet af prinser og prinsesser (Familieomvisning rundt på Frederiksborg) 
• Christian IV – barn og konge (familieomvisning i Børnenes Danmarkshistorie) 

Læs mere om særudstillinger, omvisninger og aktiviteter for børn på www.dnm.dk 

Billetter til museet gælder hele dagen. Som gæst har man mulighed for at tage en pause undervejs 
i besøget og nyde en frokost på museets restaurant, Spisestedet Leonora, der ligger i idylliske 
omgivelser uden for museet. Den Lille Færge M/S Frederiksborg sejler på Slotssøen hver halve 
time. 

Kontakt: For pressemateriale om sommerens aktiviteter besøg www.dnm.dk/presse eller kontakt 
Kommunikationsansvarlig Sara Juel Andersen (mail: sja@dnm.dk)  

 
Åbent hver dag året rundt.  

Adresse: Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot, 3400 Hillerød 
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