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FORORD 
 
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte er Prinsesse til Danmark. Hun er i den danske 
tronfølge og repræsenterer ofte sin storesøster, Hendes Majestæt Dronning Margrethe II, ved 
officielle lejligheder og kan fungere som rigsforstander. Prinsesse Benedikte har blandt andet 
gjort sig bemærket med sine formandskaber for Pigespejdernes Fællesråd, Den Danske Komité 
til Støtte for Internationale Spejderformål og en lang række protektioner. Ved sit ægteskab i 
1968 med Hans Højhed Prins Richard til Sayn-Wittgenstein-Berleburg blev hun tillige prinsesse 
af Sayn-Wittgenstein-Berleburg. 
 
Det har længe været et ønske for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg at erhverve 
et portræt af Prinsesse Benedikte, der gennem hele sit liv har spillet en fremtrædende rolle i den 
danske offentlighed. I 2020 påtog billedkunstneren Lars Physant sig denne opgave. Det er en 
stor glæde, at Danmarks Nationale Portrætgalleri nu kan indlemme et portræt af Prinsessen i 
samlingen, udført af denne bemærkelsesværdige kunstner, der tidligere har skabt portrætter af 
Prinsesse Benedikte og af hendes søstre Dronning Margrethe og Dronning Anne-Marie. 
 
Lars Physant har på mange måder gået sine egne veje og skabt sin helt egen unikke stil. Han er 
autodidakt, bosat i Barcelona gennem en menneskealder og måske mere i sync med 
guldaldermalerne og middelhavskulturen end det kunstneriske miljø i dagens Danmark. Han har 
lært af den klassiske figurative tradition såvel som af impressionismen og ekspressionismen, 
ligesom han er optaget af sine helt egne eksperimenter med at sammensætte en så komplet 
kunstnerisk formidling som muligt af perceptionen af sine modeller. Realisme og abstraktion 
trives side om side i de enkelte portrætter, der både i overført og konkret forstand sprænger 
rammen med deres irregulære form, når forskellige teknikker og farveholdninger sammenstilles 
på lærreder, der er fæstnet til reliefstrukturer i træ. Præsentationen af det nye portræt af 
Prinsesse Benedikte giver museet en kærkommen lejlighed til at vise en udstilling med et udvalg 
af Lars Physants portrætter. 
 
Museet vil gerne rette en varm og hjertelig tak til H.K.H. Prinsesse Benedikte for, at hun 
indvilgede i at lade sig portrættere til samlingen, og til Lars Physant for, at han påtog sig opgaven. 
Det nye værk vil minde de besøgende om såvel Prinsessens rolle og betydning som kunstnerens. 
Til udstillingen har både offentlige institutioner og privatpersoner stillet deres værker til 
rådighed. Vi er meget taknemmelige for, at de herved har gjort udstillingen mulig. En stor tak 
skal også lyde til forfatterne af katalogets artikler, mag.art. Peter Michael Hornung fra Politiken 
og ph.d. Gitte Buch-Hansen, lektor ved Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet på 
Københavns Universitet. 
 
Mette Skougaard 
Museumsdirektør 


