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Særudstilling: 

Gensyn med DR’s julekalendere 
Det Nationalhistoriske Museum 

26. november 2022 – 8. januar 2023 

 

Oplev dragter, dukker og rekvisitter fra DR’s populære julekalendere, når Det 
Nationalhistoriske Museum i samarbejde med DR fortæller julekalenderens historie og byder 
på et nostalgisk gensyn med DR’s julekalendere gennem tiden.    

Fortryllende kjoler, troldmands- og nissedragter samt velkendte dukker, rekvisitter og 
lågejulekalendere kan fra lørdag d. 26. november opleves i stuer, tårnværelser og sale på 
Frederiksborg Slot. Her fortæller Det Nationalhistoriske Museum i samarbejde med DR historien 
om DR’s julekalendere gennem tiden i et nostalgisk gensyn mellem karakterer og besøgende.  
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En række scener fra Tidsrejsen, der blev vist første gang i 2014 og genudsendt i 2021, er optaget i 
Riddersalen på Frederiksborg. I udstillingen indgår rekvisitter fra Sofies farfars værksted og det 
højloftede fremtidskontor, hvor scenerne i Riddersalen foregår.    

I udstillingsafsnittet om Julefeber (2020) træder man ind på loftet over Det Kongelige Teater 
sammen med kostumer, balletmesterens egern, nissehuer og -hår med mere. Fra Jul på Slottet kan 
opleves de elskede karakterer som prinsesse Mia-Majas grønne kjole og hendes far, kongens, 
tronstol, hermelinskåbe og tronregalier. Ligeledes vises fortryllende kostumer fra eventyrene Theo 
og den Magiske Talisman, Den Anden Verden og Pagten samt rekvisitter fra Bamses Julerejse og 
Ramajetternes Jul. Der er også gensyn med Magnus Tagmus og dukkerne fra Vinterbyøster, 
Kikkebakkeboligby og Jullerup Færgeby, der blev vist første gang i 70’erne og 80’erne. Fra Absalons 
Hemmelighed indgår blandt andet skelettet i glaskisten. 

Ud over at være et nostalgisk gensyn med velkendte julekalendere er særudstillingen også en 
mulighed for at få indblik i historiske perioder og eventyrgenren. DR’s julekalendere har udviklet 
sig over tid, men den uomtvistelige fællesnævner er, at de har været samlingspunkt på tværs af 
generationer gennem årtier.  

Flere juleaktiviteter på Frederiksborg 

Julekoncert i Frederiksborg Slotskirke: 

Lørdag d. 17. december er der lagt op til en rigtig familiekoncert, når koret Tritonus synger kendte 
julesange fra julekalendere gennem de sidste 50 år. Hør koret synge klassikere fra Vinterbyøster, 
Jul i Gammelby, Nissebanden, Bamses julerejse, Absalons Hemmelighed, Juletestamentet og 
Tidsrejsen. Sangene er specielt arrangeret af korets dirigent Jakob Høgsbro.  

Kræver tilmelding og særbillet. Billetten giver adgang til museet.  

Juleduge og pragtkabinetter 

I julemåneden åbnes lågerne på museets pragtkabinetter fra 1600- og 1700-tallet, og en hemmelig 
verden med små spejlkabinetter og skuffer kommer til syne. Museet udstiller også en række 
silkebroderede lærredsduge, juledugene, som blev skabt af danske adelskvinder i 1600-tallet. 
Dugene giver, med deres mange detaljer og motiver, et unikt indblik i datidens håndarbejde og 
forestillingsverden.  

Hver dag 26. november – 2. januar. 

Musikalsk juleomvisning 

Frederiksborg Kammerkor sætter lørdag d. 10. december lyd på julen indenfor på Frederiksborg. 
Rundt om i udvalgte stuer på Frederiksborg synger Frederiksborg Kammerkor et bredt udvalg af 
julesange, og museets omviser supplerer julesangene med fortællinger om julens historie og 
traditioner. 

Tilmelding er ikke påkrævet. Tilmelding ved ankomst. Billetten gælder til hele museet. 
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Frederiksborg Nisseskole 

På hverdage er Frederiksborg Nisseskole åben for skoleklasser. I Nisseskolen lærer man om julens 
historie, udforsker juleudstillingen om julekalenderens historie og løser forskellige nisseopgaver. 
Skoleforløb skal bookes på forhånd. Læs mere på dnm.dk/undervisning. 

Hverdage 28.  november – 21. december.  

 

Se alle aktiviteter i december på dnm.dk. 

 

Presse 

For yderligere oplysninger, besøg i udstillingen m.m. kontakt kommunikationsansvarlig:  

Sara Juel Andersen sja@dnm.dk. For pressebilleder se næste side.  

På www.dnm.dk/presse findes en række billeder fra udstillingen og juleaktiviteterne. 
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