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Det kan ske, at der er spørgsmål, som ikke kan besvares, fordi genstande er udlånt eller indgår i
museets egen særudstilling. Det beklager vi.
Ellers god jagt!

Frederik den 9.'s arbejdsværelse
1. Kong Frederik den 9. var en stor piberyger.
På kongens skrivebord står 35 piber.
Hvor mange piber står der til sammen på de tre
små borde i værelset - 15, 20 eller 25?

Christian den 9.’s arbejdsværelse
2. Denne akvarel (tegning med vandfarver)
forestiller Bernstorff Slot i Gentofte. På
Christian den 9.’s tid lå slottet ude på landet; i
dag er der by rundt omkring slottet. Den
daværende kongefamilie elskede slottet og
boede der mest muligt. Hvad er der i skabet
med glaslåger bagved akvarellen?
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3. Den tid Christian den 9. levede i kaldes også
for klunketiden. På den tid var det på mode at
have mange nipsgenstande. Det kan man se i
kongens arbejdsværelse. Et eksempel på sådan
en nipsgenstand er denne isbjørn af biscuit (mat
porcelæn). Hvad står den på?

Dronning Louises dagligstue
4. Ligesom dronning Margrethe var Christian
den 9.’s dronning Louise en dygtig malerinde.
Dengang var maling en populær beskæftigelse
blandt fine damer. Blomstermalerier som dette
var et af dronningens yndede motiver.
Hvilket møbel står til højre for maleriet?

5. Dronning Louise var en religiøs dame. I
hendes dagligstue ses mange forskellige
religiøse genstande; hvor står dette lille
krucifiks, der måler 11,5 cm i højden?
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Havesal
6. Hvor mange spejle er der i Havesalen?

Christian den 10.’s arbejdsværelse
7. Fra krigen i 1864 til 1920 var Sønderjylland
en del af Tyskland. Christian den 10. var konge,
da Sønderjylland blev genforenet med resten af
Danmark. Han red over grænsen til
Sønderjylland på en hvid hest. Da hesten døde,
fik han dens hov som et minde.
Hvor ses hoven?

8. Christian den 10. var soldat. Derfor havde
han i sit arbejdsværelse mange forskellige
våben hængende til pynt. Han havde også
denne lysestage, som er lavet af fire bajonetter
og en granat.
Hvor står lysestagen?
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Frederik den 8.’s arbejdsværelse
9. I gamle dage før man havde radiatorer fyrede
alle med træ og kul i kaminer og kakkelovne.
Derfor havde Frederik den 8. denne kulspand
stående i sit arbejdsværelse.
Kan I gætte hvor ovnen er?

10. Dette maleri af Frederik den 8. Er malet i
1901, mens han var konge. Det var han kun i 6
år. Hans far Christian den 9. var derimod konge
i 43 år, og hans søn Christian den 10. var konge
i 35 år.
Hvad står der på den store kiste under maleriet?

Guldburet
11. Christian den 9.’s signet blev brugt til at
lave laksegl ved siden af den kongelige
underskrift. Kan du finde en anden elefant i
samme glasskab? Hvilken farve har den?

4

12. Denne høne skal ligge i det fine guldæg,
som er flere hundrede år gammelt. Hvad tror du
der skal ligge inden i hønen?

Introduktionsrum
13. De to prinsesser Alexandra og Dagmar ses
på dette billede. Som voksne blev Alexandra
dronning i England og Dagmar kejserinde i
Rusland, og derfor blev deres far, Christian den
9., kaldt for Europas svigerfar. Hvornår er
maleriet malet?
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Løsninger til skattejagt nr. 2
1. Der er 20 piber på de tre små borde.
2. I skabet er der skydevåben.
3. Isbjørnen står på kaminen.
4. Til højre for maleriet står et skab.
5. Krucifikset står i det lille glasskab på kaminen.
6. Der er 2 spejle.
7. Hoven står på en bogreol til højre.
8. Der står en lysestage på sofahylderne på hver side af sofaen. To lignende stager
står på bogreolen.
9. Ovnen er bag hellebarderne (spydene).
10. På kisten under maleriet står en femarmet lysestage.
11. Den lille elefant er blå.
12. En mini kongekrone skal ligge inden i hønen.
13. Maleriet er malet i 1856.

6

