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Nu udkommer den første pragtbog om Rosenborg Slots be-

rømte kongedragter fra Christian 4. til og med Frederik 7.  

Bogen har flere hundrede illustrationer af dragter og tilbehør, 

som kongerne bar, når de klædte sig på til fester, kampe, stats-

rådsmøder, maskerader, rejser og private stunder. 

Rosenborg Slot blev opbevaringssted for kongernes garderober, 

også efter slottet ikke længere tjente som kongebolig. Slotsfor-

valteren førte udførlige lister over dragterne, som giver os viden 

om, hvem de har tilhørt, hvornår de blev båret, hvem der syede 

og broderede, og hvorfra man skaffede de udsøgte stoffer. Da 

slottet blev museum og åbnede for publikum i 1838, blev ud-

valgte dragter udstillet. Man var bevidst om, at den moderigtige 

pragt ikke alene repræsenterede store værdier i form af kostbare 

stoffer og udsmykning, men også havde historisk og symbolsk 

værdi.

Dragterne er specielt sarte over for håndtering og lys, og der-

for holdes de helst i magasinernes mørke. Men i denne bog kan 

dragterne nydes i fotografier, hvor hver dragt er stillet op, som 

konger og prinser bar dem. Der er desuden næroptagelser af 

detaljer, snitmønstre, udsøgt broderi i guld, sølv, silke og per-

ler suppleret med relevante malerier, stik og fotografier. Hver 

konge præsenteres i sin historiske kontekst og genstandene i en  

katalogdel, hvor hver dragts materialer, mål, snit og tilstand m.m. 

også er beskrevet. 

H.M. Dronningen har skrevet forord.
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