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PRESSEMEDDELELSE 
 
Særudstillingen “Christian 4. og Rosenborg 1606-2006”  
Åbner den. 8. april 2006 
 

 Fra påskeferien i april vises denne store 
særudstilling, som er den første udstilling i fejringen 
af Rosenborg Slots 400 år jubilæum.  
 Særudstillingen der bl.a. viser 

nyerhvervelser og genstande fra de righoldige magasiner, omfatter både særudstillingslokalerne i 
Kommandantboligen ud mod Øster Voldgade og de af slottets rum, der har bevaret deres udsmykning 
fra Christian 4.s tid. 
  
 En stofmættet udstilling i Kommandantboligen følger Christian 4. og hans yndlingsslot fra 
opførelsen frem til kongens død på Rosenborg den 28.februar 1648.  
Her blandes skulptur, maleri, kunsthåndværk, møbler og dragter i en fængende fortælling, der belyser 
Christian 4. og hans families tilværelse på Rosenborg, i hverdag og fest, glæde og sorg.  
Her fokuseres desuden på slottets bygning, indretning og brug, herunder ikke mindst tekniske finesser 
som kælderens lydkanaler, samt på anlæggelsen af Kongens have. Tillige skildres Christian 4.s forhold 
til de mange kvinder og til den store børneflok.  
Andre temaer er klæder og smykker, bordets glæder samt eliksirer og dufte til ind- og udvortes brug. I 
det sidste rum samles en række af Christian 4.s kunstneriske bestillinger, der går tæt på hans personlige 
fromhed og pligtfølelse og samtidig viser monarkens omsorg for eftermælet.  
  
 På slottet indrages Christian 4.s private “lejlighed” i stueetagen: dagligstue, skrivekammer, 
soveværelse og toilet. Især dagligstuen, den såkaldte Vinterstue, står så godt som uændret fra kongens 
tid. Her giver væggenes malerier et fascinerende indblik i datidens billedverden. 
I et andet rum vises Christian 4.s og hans lillebroder Ulriks hosebåndordener, der regnes for verdens 
ældste. På Riddersalen var det oprindelige loft udsmykket med malerier af “menneskenes beskæftigelser 
og fornøjelse i alle aldre”, hvoraf nogle er bevaret. Ved hjælp af store farvefotostater forsøges en 
rekonstruktion af det oprindelige loft, der var en af de største udsmykningsopgaver i Danmark. 
  
Til særudstillingen udgives et rigt illustreret katalog.  
 
Udstillingen har modtaget støtte fra OAK-foundation Denmark 
 

 
For yderligere information om udstillingen og jubilæet, 
samt fotos til brug for pressen 
kontakt venligst  Axel Harms. 
ah@dkks.dk
Tel. +45 3315 7619 
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