Dannebrogordenen
350 år
Indtil 23.10

Ole Christiansen
Portrætter 1982-2022
30.9.22 - 26.02.23

EFTERÅRSAKTIVITETER

JUL PÅ
SLOTTET

Børnenes Danmarkshistorie

Juleduge og pragtkabinetter

I weekenderne frem til efterårsferien og i selve ferien holder Børnenes Danmarkshistorie åbent. Her
kan man opleve udstillingen Christian IV – barn og
konge og høre om den utrolige monark på to daglige
familieomvisninger. Man kan også prøve en af de
mange genskabte dragter og rustninger eller skrive
med blæk og pen som på Christian IV’s tid.

I julemåneden åbnes lågerne på museets pragtkabinetter fra 16- og 1700-årene, og en hemmelig verden
med små spejlkabinetter og skuffer kommer til syne.
Museet udstiller også nogle af sine sjældne silkebroderede lærredsduge, som blev skabt af danske
adelskvinder i 1600-årene. De giver et unikt indblik i
datidens håndarbejde og forestillingsverden gennem
de mange detaljer og motiver.

Weekender indtil 23.10
Justitia
Mathilde Fenger
14.10.22 - 26.02.23

Jul på slottet
26.11.22 - 01.01.23

26.11.22 - 01.01.23

Septemberduge
01.09 - 30.09

Gensyn med
DR’s julekalendere
26.11.22 - 08.01.23



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

GENSYN MED
DR’s JULEKALENDERE

SEPTEMBERDUGE
I september kan man opleve museets samling af
broderede duge fra 16- og 1700-årene. Dugene er
eksempler på datidens kunsthåndværk på højeste
niveau og er skabt af danske adelskvinder. Med en
fascinerende og rig motivverden fortæller dugene
om tidens tankeunivers.

01.09 - 30.09

Aktiviteter i efterårsferien

Frederiksborg Nisseskole

I skolernes efterårsferie kan børn gå på opdagelse
og lære om Frederiksborgs pragtfulde riddersal.
Omvisere fortæller om Christian IV’s krige og fester,
den katastrofale slotsbrand og om genskabelsen af
salen og dens gobeliner.

Alle søndage i advent kan børn i følge med voksne
komme i lære som slotsnisser. På omvisninger udforsker man museets juleudstillinger og løser hemmelige
nisseopgaver. Nisseskolen henvender sig særligt til
børn i alderen 6-10 år.

I december viser museet i samarbejde med DR en
stor særudstilling, hvor man kan genopleve populære
TV-julekalendere, der har samlet generationer foran
skærmen gennem de sidste 60 år. Tag på en nostalgisk rejse ind i julekalendernes eventyrlige verdener,
og lad dukker, rekvisitter og dragter genopvække
minder om barndommens jul.

15.10 - 23.10

27.11, 04.12, 11.12 og 18.12 kl. 13:30

26.11.22 - 08.01.23

PROGRAM
SEPTEMBER – DECEMBER 2022


Ole Christiansen Portrætter 1982-2022
Justitia
Dannebrogordenen 350 år
Jul på slottet


OLE CHRISTIANSEN
PORTRÆTTER 1982-2022

VELKOMMEN
Efteråret byder på flere nye særudstillinger på
Frederiksborg. I fotogalleriet vises en retrospektiv
udstilling med portrætter udført af fotografen Ole
Christiansen gennem de sidste 40 år. Her kan man
se fremtrædende personer fra kulturverdenen.
Alle portrætterne afspejler Ole Christiansens lyst
til at udforske fotomediets tekniske og æstetiske
muligheder.
I oktober kan museet præsentere et nyt historiemaleri, der viser en begivenhed fra den allernyeste danmarkshistorie: rigsretssagen mod fhv.
udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.
Maleriet er skabt af kunstmaleren Mathilde Fenger,
der i efteråret 2021 fulgte retssagen. En ledsagende
udstilling fortæller om tilblivelsen af det nye værk og
Rigsretten som institution i det danske folkestyre.
Udstillingen om Dannebrogordenen kan opleves
til og med efterårsferien, og der er også mulighed
for at se museets enestående samling af broderede
våbenduge fra 1600-årene i september. Til jul viser
museet i samarbejde med DR en udstilling om de
populære TV-julekalendere.
Der er meget andet på programmet med omvisninger, arrangementer og familieaktiviteter i
efteråret og i julemåneden. Noget af det kan man
læse om i dette program, mere kan man løbende få
information om på museets hjemmeside dnm.dk

Thomas Lyngby
Ledende museumsinspektør
og forskningschef

Ole Christiansen har som uddannet og professionel
fotograf skabt portrætter af mere og mindre kendte
mennesker gennem 40 år. Det er altid sket med stor
respekt for de portrætterede og en ikke mindre konsekvent beherskelse af det fotografiske håndværk
og dets historie.
På udstillingen kan man se portrætter af mennesker
fra den danske og internationale kulturscene, men
også politikere, mediefolk med videre. Her er verdensstjerner som Leonard Cohen, Yoko Ono og Iggy

DANNEBROGORDENEN 350 ÅR
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 23.10

Pop, og fremtrædende personer fra den hjemlige,
danske offentlighed som Suzanne Brøgger, Poul
Schlüter og Medina.

30.9.22 - 26.02.23

JUSTITIA
Mathilde Fengers historiemaleri
af Rigsretten 2021

I efteråret 2021 fulgte kunstmaler Mathilde Fenger
rigsretssagen mod fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Hun udførte skitser under
afhøringerne og har efterfølgende skabt historiemaleriet Justitia som en kunstnerisk syntese over
rigsretssagen. Foruden det nye historiemaleri
kan man på udstillingen se Mathilde Fengers
skitser og portrætter af sagens hovedpersoner.
Udstillingen vil også belyse Rigsretten som
institution.

14.10.22 - 26.02.23

