
 
 
  
 
 
 

  

KONGELIGE SKATTE OG KRONJUVELER 
 
"Resultatet er enestående. Så enkelt kan det siges", fortæller museumsdirektør for Kongernes 
Samling Thomas C. Thulstrup. 
 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling og Koustrup & Co. lancerer en ny bog i storformat om kronju-
velerne og de fornemmeste skatte i Kongernes Samling. 
 
 

Aldrig før i historien er det sket, at en kunstner har fået lov til at 
gå på opdagelse i Danmarks fornemmeste skatkammer - og 
med frie tøjler har valgt de genstande ud, som hjertet begærer. 
Selv kronjuvelerne, som ved festlige lejligheder bæres af rigets 
dronning har Jim Lyngvild, som den eneste fået tilladelse til at 
få ud af montrerne ved tilblivelsen af denne bog. 
 
Jim Lyngvild har med sin sans for skønhed og dramatik isce-
nesat de mest betagende fotografier med blomster, frugter, 
strandskaller og naturligvis kunstskattene, inspireret af dati-
dens svulmende, detaljerige malerier. Hertil garneret med Jim 
Lyngvilds personlige anekdoter og ægte kærlighedserklærin-
ger til genstandene og uddybende tekster fra museets hånd. 
Vildt, blodigt, erotisk og eksotisk - sådan ønsker Jim Lyngvild 
at vise og hylde de nærmest mytiske genstande på en helt ny 
måde, men med respekt for objekternes ophøjede karakter og 

den poesi, der omgiver mange af dem. Her er tale om genstande skabt til magt, pragt og beun-
dring, og det er i sandhed lykkedes at skabe et historisk billedpragtværk ud over det sædvanlige. 
 
Kongernes Samling på Rosenborg Slot rummer en helt enestående samling af genstande med 
tilknytning til danske konger og dronninger, og bogen giver appetit på at se og fordybe sig meget 
mere i samlingen, selv om bogen Kongelige Skatte og Kronjuveler efterlader læseren både mæt, 
beriget og nysgerrig. 
                              
VI INVITERER PRESSEN TIL BOGLANCERING  
                               
Torsdag den 17. juni kl. 11-14 lanceres bogen på Rosenborg Slot. Til arrangementet vil der 
være taler, en let anretning og et glas champagne i Rosenborgs smukke riddersal. Det vil være 
muligt at interviewe Jim Lyngvild og Thomas C. Thulstrup. 
 
Pga. coronarestriktioner vil vi gerne have en tilkendegivelse om I påtænker at deltage i pressear-
rangementet senest den 5. juni til kommunikationschef ved Kongernes Samling Nanna Ebert 
ne@kosa.dk, mobil 5133 6644. Endelig program for arrangementet udsendes mandag 14. juni. 
 
For mere info om udgivelse, udlån eller presseeksemplarer kontakt Katrine Koustrup - Koustrup 
& Co. - katrinekoustrup@koustrupco.dk - tlf. 42 59 23 54 
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Kongelige Skatte og Kronjuveler 
Idé, fotos og citater af Jim Lyngvild.  
 
Genstandstekster af museumsinspektør ved Kongernes Samling, Jesper Munk Andersen. For-
ord af museumsdirektør Thomas C. Thulstrup. 
 
Forlag Koustrup & Co. 
 
Bogen indeholder 320 sider og udkommer den 17. juni. 
 
Pris: 399 kr. 
 
 


