
Skat nr. 1

Det blodige tøj
Det her tøj er meget gammelt og beskidt. Alligevel er det en af 
Danmarks fineste skatte. For det har en særlig historie. Det er 
nemlig Christian 4.s krigstøj, som han havde på under en krig 
mod Sverige. Midt i krigen rammer en kanonkugle en kanon 
på kongens skib. Kanonen eksploderer i tusindevis af stykker. 
Kongen bliver ramt i højre øje. Han bløder voldsomt ned på sit tøj. 

Hvis du kigger på tøjet, kan du stadig se blodpletterne. Nogle af 
de splinter, der ramte kongen, fik han lavet til et par øreringe. Du 
kan finde øreringene på glasset. 

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post!

Skat nr. 3

Pokalen
Se på den flotte pokal. Hvis 
man ser godt efter, kan man 
se, at foden ligner en havfrue. 
Havfruen holder et stort 
snegleformet hus. Huset har 
engang tilhørt en blæksprutte, 
der boede i Stillehavet. 
Men en dag blev det fine 
blækspruttehus lavet til en 
pokal og givet i gave til det 
danske kongepar Christian 5. 
og Dronning Charlotte Amalie. 
Det er dem som du kan se 
på de store malerier med 
guldrammer.  

Find bogstavet og skriv det 
ned. For at finde næste post 
skal du gå ud i gangen og 
op ad den snoede trappe. 
På anden sal finder du 
Riddersalen.

Stuen

2. sal

Skat nr. 4

Sølvløverne
For over 350 år siden var Frederik 3. konge i Danmark. 
Selvom han var konge, bestemte han ikke alting helt selv. 
Det var Frederik 3. ikke tilfreds med. Han lagde derfor en 
snedig plan, og med lidt held lykkedes det ham at få al 
magten i Danmark. Nu var der ingen, der kunne fortælle 
kongen, hvad han skulle gøre, og hvad han måtte og ikke 
måtte. For at fejre at hans plan lykkedes, fik kongen lavet 
de tre løver i sølv. Så kunne alle, der besøgte ham, se 
hvor mægtig og rig en konge han var. Se godt på løvernes 
manker, halespidser og øjne. Her er de pyntet med guld. 
Lige siden Frederik 3. var konge har løverne boet her på 
Rosenborg.

Find bogstavet og gå videre til næste post!

Skat nr. 5

Flora Danica
Når de kongelige skulle holde fest, var 
det meget vigtigt for dem, at alt så flot 
og fornemt ud. For over 200 år siden 
besluttede man derfor at lave et meget 
fint sæt porcelæn til den kongelige 
familie. Det er Danmarks allerfineste 
porcelæn. 

Se godt på porcelænet. Måske kan 
du se, at der er et særligt tema. Alle 
blomsterne og planterne på porcelænet 
kan man nemlig finde i den danske 
natur. Derfor hedder porcelænet Flora 
Danica – det betyder Danmarks planter. 

Husk at skrive bogstavet ned, inden du 
går videre til næste post!

Skat nr. 2 

Skakspillet
Dengang det her skakspil blev 
lavet, var Danmark og Sverige 
værste fjender. De var tit i krig 
med hinanden. Kig godt på 
skakbrikkerne. Kongerne og 
dronningerne i skakspillet ligner rigtige personer, der engang har levet. 
Det ene kongepar ligner den danske konge Frederik 3. og hans Dronning 

Sophie Amalie. Det andet 
kongepar er den svenske 
Konge Carl 10. Gustav 
og hans Dronning Hedvig 
Eleonora. Dem der har 
lavet spillet ville gøre 
grin med svenskerne. 
Den svenske dronning har 
ikke engang en krone på 
hovedet. Desværre var det 
kun i skakspillet og ikke i 
virkeligheden, at Danmark 
vandt over Sverige. 

Husk at skrive bogstavet 
ned! Gå derefter videre til 
næste post!

Skat nr. 6

Vægtæppe
På væggene her i Riddersalen hænger 12 store vægtæpper. 
De er lavet til Christian 5. Han elskede at holde fester og 
ville så gerne have, at Riddersalen skulle pyntes, så den 
blev flot for hans gæster at se på. Han ville også gerne vise 
sine gæster, hvor sej han var. Derfor viser vægtæpperne, 
hvor god han var til at gå i krig. På det her vægtæppe har 
Kongen et blåt bånd over skulderen og en kommandørstav 
i den ene hånd. En kommendørstav er en lang stav, der kun 
må holdes af den, som bestemmer. 

Find bogstavet og gå videre ned i kælderen under slottet, 
hvor endnu flere flotte skatte gemmer sig.

På jagt efter 
kongelige skatte

Velkommen 
til Rosenborg Slot
Rosenborg Slot er fyldt med en masse skatte, som har været de 
kongeliges. Nogle er kostbare, mens andre er sjove, blodige eller 
smukke.

Designer Jim Lyngvild har udvalgt 10 af slottets fineste skatte. 
Se om du kan finde de 10 skatte – og husk at kigge efter de 
hemmelige bogstaver, som gemmer sig ved hver skat. Når du har 
fundet alle 10 skatte danner bogstaverne et kodeord, der giver dig 
adgang til en særlig præmie i museumsbutikken.

Rigtig god skattejagt!

Her kan du skrive kodeordet. Det bogstav du finder ved skat nr. 1, 
skrives ved tallet 1, osv.

Start din skattejagt her

2 9 3 10 6 5 8 4 7 1
Kan du genkende 

nogle af blomsterne 
på det kongelige 

porcelæn?

Kan du  
forestille dig, 

hvordan det er 
at bo på et 

slot?

Hvad er det første 
du ville lave om, hvis 
du kunne bestemme 

alting selv?
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de splinter, der ramte kongen, fik han lavet til et par øreringe. Du 
kan finde øreringene på glasset. 

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post!

Skat nr. 3

Pokalen
Se på den flotte pokal. Hvis 
man ser godt efter, kan man 
se, at foden ligner en havfrue. 
Havfruen holder et stort 
snegleformet hus. Huset har 
engang tilhørt en blæksprutte, 
der boede i Stillehavet. 
Men en dag blev det fine 
blækspruttehus lavet til en 
pokal og givet i gave til det 
danske kongepar Christian 5. 
og Dronning Charlotte Amalie. 
Det er dem som du kan se 
på de store malerier med 
guldrammer.  

Find bogstavet og skriv det 
ned. For at finde næste post 
skal du gå ud i gangen og 
op ad den snoede trappe. 
På anden sal finder du 
Riddersalen.

Stuen

2. sal

Skat nr. 4

Sølvløverne
For over 350 år siden var Frederik 3. konge i Danmark. 
Selvom han var konge, bestemte han ikke alting helt selv. 
Det var Frederik 3. ikke tilfreds med. Han lagde derfor en 
snedig plan, og med lidt held lykkedes det ham at få al 
magten i Danmark. Nu var der ingen, der kunne fortælle 
kongen, hvad han skulle gøre, og hvad han måtte og ikke 
måtte. For at fejre at hans plan lykkedes, fik kongen lavet 
de tre løver i sølv. Så kunne alle, der besøgte ham, se 
hvor mægtig og rig en konge han var. Se godt på løvernes 
manker, halespidser og øjne. Her er de pyntet med guld. 
Lige siden Frederik 3. var konge har løverne boet her på 
Rosenborg.

Find bogstavet og gå videre til næste post!

Skat nr. 5

Flora Danica
Når de kongelige skulle holde fest, var 
det meget vigtigt for dem, at alt så flot 
og fornemt ud. For over 200 år siden 
besluttede man derfor at lave et meget 
fint sæt porcelæn til den kongelige 
familie. Det er Danmarks allerfineste 
porcelæn. 

Se godt på porcelænet. Måske kan 
du se, at der er et særligt tema. Alle 
blomsterne og planterne på porcelænet 
kan man nemlig finde i den danske 
natur. Derfor hedder porcelænet Flora 
Danica – det betyder Danmarks planter. 

Husk at skrive bogstavet ned, inden du 
går videre til næste post!

Skat nr. 2 

Skakspillet
Dengang det her skakspil blev 
lavet, var Danmark og Sverige 
værste fjender. De var tit i krig 
med hinanden. Kig godt på 
skakbrikkerne. Kongerne og 
dronningerne i skakspillet ligner rigtige personer, der engang har levet. 
Det ene kongepar ligner den danske konge Frederik 3. og hans Dronning 

Sophie Amalie. Det andet 
kongepar er den svenske 
Konge Carl 10. Gustav 
og hans Dronning Hedvig 
Eleonora. Dem der har 
lavet spillet ville gøre 
grin med svenskerne. 
Den svenske dronning har 
ikke engang en krone på 
hovedet. Desværre var det 
kun i skakspillet og ikke i 
virkeligheden, at Danmark 
vandt over Sverige. 

Husk at skrive bogstavet 
ned! Gå derefter videre til 
næste post!

Skat nr. 6

Vægtæppe
På væggene her i Riddersalen hænger 12 store vægtæpper. 
De er lavet til Christian 5. Han elskede at holde fester og 
ville så gerne have, at Riddersalen skulle pyntes, så den 
blev flot for hans gæster at se på. Han ville også gerne vise 
sine gæster, hvor sej han var. Derfor viser vægtæpperne, 
hvor god han var til at gå i krig. På det her vægtæppe har 
Kongen et blåt bånd over skulderen og en kommandørstav 
i den ene hånd. En kommendørstav er en lang stav, der kun 
må holdes af den, som bestemmer. 

Find bogstavet og gå videre ned i kælderen under slottet, 
hvor endnu flere flotte skatte gemmer sig.

På jagt efter 
kongelige skatte

Velkommen 
til Rosenborg Slot
Rosenborg Slot er fyldt med en masse skatte, som har været de 
kongeliges. Nogle er kostbare, mens andre er sjove, blodige eller 
smukke.

Designer Jim Lyngvild har udvalgt 10 af slottets fineste skatte. 
Se om du kan finde de 10 skatte – og husk at kigge efter de 
hemmelige bogstaver, som gemmer sig ved hver skat. Når du har 
fundet alle 10 skatte danner bogstaverne et kodeord, der giver dig 
adgang til en særlig præmie i museumsbutikken.

Rigtig god skattejagt!

Her kan du skrive kodeordet. Det bogstav du finder ved skat nr. 1, 
skrives ved tallet 1, osv.

Start din skattejagt her

2 9 3 10 6 5 8 4 7 1
Kan du genkende 

nogle af blomsterne 
på det kongelige 

porcelæn?

Kan du  
forestille dig, 

hvordan det er 
at bo på et 

slot?

Hvad er det første 
du ville lave om, hvis 
du kunne bestemme 

alting selv?
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Skat nr. 1

Det blodige tøj
Det her tøj er meget gammelt og beskidt. Alligevel er det en af 
Danmarks fineste skatte. For det har en særlig historie. Det er 
nemlig Christian 4.s krigstøj, som han havde på under en krig 
mod Sverige. Midt i krigen rammer en kanonkugle en kanon 
på kongens skib. Kanonen eksploderer i tusindevis af stykker. 
Kongen bliver ramt i højre øje. Han bløder voldsomt ned på sit tøj. 

Hvis du kigger på tøjet, kan du stadig se blodpletterne. Nogle af 
de splinter, der ramte kongen, fik han lavet til et par øreringe. Du 
kan finde øreringene på glasset. 

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post!

Skat nr. 3

Pokalen
Se på den flotte pokal. Hvis 
man ser godt efter, kan man 
se, at foden ligner en havfrue. 
Havfruen holder et stort 
snegleformet hus. Huset har 
engang tilhørt en blæksprutte, 
der boede i Stillehavet. 
Men en dag blev det fine 
blækspruttehus lavet til en 
pokal og givet i gave til det 
danske kongepar Christian 5. 
og Dronning Charlotte Amalie. 
Det er dem som du kan se 
på de store malerier med 
guldrammer.  

Find bogstavet og skriv det 
ned. For at finde næste post 
skal du gå ud i gangen og 
op ad den snoede trappe. 
På anden sal finder du 
Riddersalen.

Stuen

2. sal

Skat nr. 4

Sølvløverne
For over 350 år siden var Frederik 3. konge i Danmark. 
Selvom han var konge, bestemte han ikke alting helt selv. 
Det var Frederik 3. ikke tilfreds med. Han lagde derfor en 
snedig plan, og med lidt held lykkedes det ham at få al 
magten i Danmark. Nu var der ingen, der kunne fortælle 
kongen, hvad han skulle gøre, og hvad han måtte og ikke 
måtte. For at fejre at hans plan lykkedes, fik kongen lavet 
de tre løver i sølv. Så kunne alle, der besøgte ham, se 
hvor mægtig og rig en konge han var. Se godt på løvernes 
manker, halespidser og øjne. Her er de pyntet med guld. 
Lige siden Frederik 3. var konge har løverne boet her på 
Rosenborg.

Find bogstavet og gå videre til næste post!

Skat nr. 5

Flora Danica
Når de kongelige skulle holde fest, var 
det meget vigtigt for dem, at alt så flot 
og fornemt ud. For over 200 år siden 
besluttede man derfor at lave et meget 
fint sæt porcelæn til den kongelige 
familie. Det er Danmarks allerfineste 
porcelæn. 

Se godt på porcelænet. Måske kan 
du se, at der er et særligt tema. Alle 
blomsterne og planterne på porcelænet 
kan man nemlig finde i den danske 
natur. Derfor hedder porcelænet Flora 
Danica – det betyder Danmarks planter. 

Husk at skrive bogstavet ned, inden du 
går videre til næste post!

Skat nr. 2 

Skakspillet
Dengang det her skakspil blev 
lavet, var Danmark og Sverige 
værste fjender. De var tit i krig 
med hinanden. Kig godt på 
skakbrikkerne. Kongerne og 
dronningerne i skakspillet ligner rigtige personer, der engang har levet. 
Det ene kongepar ligner den danske konge Frederik 3. og hans Dronning 

Sophie Amalie. Det andet 
kongepar er den svenske 
Konge Carl 10. Gustav 
og hans Dronning Hedvig 
Eleonora. Dem der har 
lavet spillet ville gøre 
grin med svenskerne. 
Den svenske dronning har 
ikke engang en krone på 
hovedet. Desværre var det 
kun i skakspillet og ikke i 
virkeligheden, at Danmark 
vandt over Sverige. 

Husk at skrive bogstavet 
ned! Gå derefter videre til 
næste post!

Skat nr. 6

Vægtæppe
På væggene her i Riddersalen hænger 12 store vægtæpper. 
De er lavet til Christian 5. Han elskede at holde fester og 
ville så gerne have, at Riddersalen skulle pyntes, så den 
blev flot for hans gæster at se på. Han ville også gerne vise 
sine gæster, hvor sej han var. Derfor viser vægtæpperne, 
hvor god han var til at gå i krig. På det her vægtæppe har 
Kongen et blåt bånd over skulderen og en kommandørstav 
i den ene hånd. En kommendørstav er en lang stav, der kun 
må holdes af den, som bestemmer. 

Find bogstavet og gå videre ned i kælderen under slottet, 
hvor endnu flere flotte skatte gemmer sig.

På jagt efter 
kongelige skatte

Velkommen 
til Rosenborg Slot
Rosenborg Slot er fyldt med en masse skatte, som har været de 
kongeliges. Nogle er kostbare, mens andre er sjove, blodige eller 
smukke.

Designer Jim Lyngvild har udvalgt 10 af slottets fineste skatte. 
Se om du kan finde de 10 skatte – og husk at kigge efter de 
hemmelige bogstaver, som gemmer sig ved hver skat. Når du har 
fundet alle 10 skatte danner bogstaverne et kodeord, der giver dig 
adgang til en særlig præmie i museumsbutikken.

Rigtig god skattejagt!

Her kan du skrive kodeordet. Det bogstav du finder ved skat nr. 1, 
skrives ved tallet 1, osv.

Start din skattejagt her

2 9 3 10 6 5 8 4 7 1
Kan du genkende 

nogle af blomsterne 
på det kongelige 

porcelæn?

Kan du  
forestille dig, 

hvordan det er 
at bo på et 

slot?

Hvad er det første 
du ville lave om, hvis 
du kunne bestemme 

alting selv?
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Skat nr. 1

Det blodige tøj
Det her tøj er meget gammelt og beskidt. Alligevel er det en af 
Danmarks fineste skatte. For det har en særlig historie. Det er 
nemlig Christian 4.s krigstøj, som han havde på under en krig 
mod Sverige. Midt i krigen rammer en kanonkugle en kanon 
på kongens skib. Kanonen eksploderer i tusindevis af stykker. 
Kongen bliver ramt i højre øje. Han bløder voldsomt ned på sit tøj. 

Hvis du kigger på tøjet, kan du stadig se blodpletterne. Nogle af 
de splinter, der ramte kongen, fik han lavet til et par øreringe. Du 
kan finde øreringene på glasset. 

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post!

Skat nr. 3

Pokalen
Se på den flotte pokal. Hvis 
man ser godt efter, kan man 
se, at foden ligner en havfrue. 
Havfruen holder et stort 
snegleformet hus. Huset har 
engang tilhørt en blæksprutte, 
der boede i Stillehavet. 
Men en dag blev det fine 
blækspruttehus lavet til en 
pokal og givet i gave til det 
danske kongepar Christian 5. 
og Dronning Charlotte Amalie. 
Det er dem som du kan se 
på de store malerier med 
guldrammer.  

Find bogstavet og skriv det 
ned. For at finde næste post 
skal du gå ud i gangen og 
op ad den snoede trappe. 
På anden sal finder du 
Riddersalen.

Stuen

2. sal

Skat nr. 4

Sølvløverne
For over 350 år siden var Frederik 3. konge i Danmark. 
Selvom han var konge, bestemte han ikke alting helt selv. 
Det var Frederik 3. ikke tilfreds med. Han lagde derfor en 
snedig plan, og med lidt held lykkedes det ham at få al 
magten i Danmark. Nu var der ingen, der kunne fortælle 
kongen, hvad han skulle gøre, og hvad han måtte og ikke 
måtte. For at fejre at hans plan lykkedes, fik kongen lavet 
de tre løver i sølv. Så kunne alle, der besøgte ham, se 
hvor mægtig og rig en konge han var. Se godt på løvernes 
manker, halespidser og øjne. Her er de pyntet med guld. 
Lige siden Frederik 3. var konge har løverne boet her på 
Rosenborg.

Find bogstavet og gå videre til næste post!

Skat nr. 5

Flora Danica
Når de kongelige skulle holde fest, var 
det meget vigtigt for dem, at alt så flot 
og fornemt ud. For over 200 år siden 
besluttede man derfor at lave et meget 
fint sæt porcelæn til den kongelige 
familie. Det er Danmarks allerfineste 
porcelæn. 

Se godt på porcelænet. Måske kan 
du se, at der er et særligt tema. Alle 
blomsterne og planterne på porcelænet 
kan man nemlig finde i den danske 
natur. Derfor hedder porcelænet Flora 
Danica – det betyder Danmarks planter. 

Husk at skrive bogstavet ned, inden du 
går videre til næste post!

Skat nr. 2 

Skakspillet
Dengang det her skakspil blev 
lavet, var Danmark og Sverige 
værste fjender. De var tit i krig 
med hinanden. Kig godt på 
skakbrikkerne. Kongerne og 
dronningerne i skakspillet ligner rigtige personer, der engang har levet. 
Det ene kongepar ligner den danske konge Frederik 3. og hans Dronning 

Sophie Amalie. Det andet 
kongepar er den svenske 
Konge Carl 10. Gustav 
og hans Dronning Hedvig 
Eleonora. Dem der har 
lavet spillet ville gøre 
grin med svenskerne. 
Den svenske dronning har 
ikke engang en krone på 
hovedet. Desværre var det 
kun i skakspillet og ikke i 
virkeligheden, at Danmark 
vandt over Sverige. 

Husk at skrive bogstavet 
ned! Gå derefter videre til 
næste post!

Skat nr. 6

Vægtæppe
På væggene her i Riddersalen hænger 12 store vægtæpper. 
De er lavet til Christian 5. Han elskede at holde fester og 
ville så gerne have, at Riddersalen skulle pyntes, så den 
blev flot for hans gæster at se på. Han ville også gerne vise 
sine gæster, hvor sej han var. Derfor viser vægtæpperne, 
hvor god han var til at gå i krig. På det her vægtæppe har 
Kongen et blåt bånd over skulderen og en kommandørstav 
i den ene hånd. En kommendørstav er en lang stav, der kun 
må holdes af den, som bestemmer. 

Find bogstavet og gå videre ned i kælderen under slottet, 
hvor endnu flere flotte skatte gemmer sig.

På jagt efter 
kongelige skatte

Velkommen 
til Rosenborg Slot
Rosenborg Slot er fyldt med en masse skatte, som har været de 
kongeliges. Nogle er kostbare, mens andre er sjove, blodige eller 
smukke.

Designer Jim Lyngvild har udvalgt 10 af slottets fineste skatte. 
Se om du kan finde de 10 skatte – og husk at kigge efter de 
hemmelige bogstaver, som gemmer sig ved hver skat. Når du har 
fundet alle 10 skatte danner bogstaverne et kodeord, der giver dig 
adgang til en særlig præmie i museumsbutikken.

Rigtig god skattejagt!

Her kan du skrive kodeordet. Det bogstav du finder ved skat nr. 1, 
skrives ved tallet 1, osv.

Start din skattejagt her

2 9 3 10 6 5 8 4 7 1
Kan du genkende 

nogle af blomsterne 
på det kongelige 

porcelæn?

Kan du  
forestille dig, 

hvordan det er 
at bo på et 

slot?

Hvad er det første 
du ville lave om, hvis 
du kunne bestemme 

alting selv?
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Skat nr. 1

Det blodige tøj
Det her tøj er meget gammelt og beskidt. Alligevel er det en af 
Danmarks fineste skatte. For det har en særlig historie. Det er 
nemlig Christian 4.s krigstøj, som han havde på under en krig 
mod Sverige. Midt i krigen rammer en kanonkugle en kanon 
på kongens skib. Kanonen eksploderer i tusindevis af stykker. 
Kongen bliver ramt i højre øje. Han bløder voldsomt ned på sit tøj. 

Hvis du kigger på tøjet, kan du stadig se blodpletterne. Nogle af 
de splinter, der ramte kongen, fik han lavet til et par øreringe. Du 
kan finde øreringene på glasset. 

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post!

Skat nr. 3

Pokalen
Se på den flotte pokal. Hvis 
man ser godt efter, kan man 
se, at foden ligner en havfrue. 
Havfruen holder et stort 
snegleformet hus. Huset har 
engang tilhørt en blæksprutte, 
der boede i Stillehavet. 
Men en dag blev det fine 
blækspruttehus lavet til en 
pokal og givet i gave til det 
danske kongepar Christian 5. 
og Dronning Charlotte Amalie. 
Det er dem som du kan se 
på de store malerier med 
guldrammer.  

Find bogstavet og skriv det 
ned. For at finde næste post 
skal du gå ud i gangen og 
op ad den snoede trappe. 
På anden sal finder du 
Riddersalen.

Stuen

2. sal

Skat nr. 4

Sølvløverne
For over 350 år siden var Frederik 3. konge i Danmark. 
Selvom han var konge, bestemte han ikke alting helt selv. 
Det var Frederik 3. ikke tilfreds med. Han lagde derfor en 
snedig plan, og med lidt held lykkedes det ham at få al 
magten i Danmark. Nu var der ingen, der kunne fortælle 
kongen, hvad han skulle gøre, og hvad han måtte og ikke 
måtte. For at fejre at hans plan lykkedes, fik kongen lavet 
de tre løver i sølv. Så kunne alle, der besøgte ham, se 
hvor mægtig og rig en konge han var. Se godt på løvernes 
manker, halespidser og øjne. Her er de pyntet med guld. 
Lige siden Frederik 3. var konge har løverne boet her på 
Rosenborg.

Find bogstavet og gå videre til næste post!

Skat nr. 5

Flora Danica
Når de kongelige skulle holde fest, var 
det meget vigtigt for dem, at alt så flot 
og fornemt ud. For over 200 år siden 
besluttede man derfor at lave et meget 
fint sæt porcelæn til den kongelige 
familie. Det er Danmarks allerfineste 
porcelæn. 

Se godt på porcelænet. Måske kan 
du se, at der er et særligt tema. Alle 
blomsterne og planterne på porcelænet 
kan man nemlig finde i den danske 
natur. Derfor hedder porcelænet Flora 
Danica – det betyder Danmarks planter. 

Husk at skrive bogstavet ned, inden du 
går videre til næste post!

Skat nr. 2 

Skakspillet
Dengang det her skakspil blev 
lavet, var Danmark og Sverige 
værste fjender. De var tit i krig 
med hinanden. Kig godt på 
skakbrikkerne. Kongerne og 
dronningerne i skakspillet ligner rigtige personer, der engang har levet. 
Det ene kongepar ligner den danske konge Frederik 3. og hans Dronning 

Sophie Amalie. Det andet 
kongepar er den svenske 
Konge Carl 10. Gustav 
og hans Dronning Hedvig 
Eleonora. Dem der har 
lavet spillet ville gøre 
grin med svenskerne. 
Den svenske dronning har 
ikke engang en krone på 
hovedet. Desværre var det 
kun i skakspillet og ikke i 
virkeligheden, at Danmark 
vandt over Sverige. 

Husk at skrive bogstavet 
ned! Gå derefter videre til 
næste post!

Skat nr. 6

Vægtæppe
På væggene her i Riddersalen hænger 12 store vægtæpper. 
De er lavet til Christian 5. Han elskede at holde fester og 
ville så gerne have, at Riddersalen skulle pyntes, så den 
blev flot for hans gæster at se på. Han ville også gerne vise 
sine gæster, hvor sej han var. Derfor viser vægtæpperne, 
hvor god han var til at gå i krig. På det her vægtæppe har 
Kongen et blåt bånd over skulderen og en kommandørstav 
i den ene hånd. En kommendørstav er en lang stav, der kun 
må holdes af den, som bestemmer. 

Find bogstavet og gå videre ned i kælderen under slottet, 
hvor endnu flere flotte skatte gemmer sig.

På jagt efter 
kongelige skatte

Velkommen 
til Rosenborg Slot
Rosenborg Slot er fyldt med en masse skatte, som har været de 
kongeliges. Nogle er kostbare, mens andre er sjove, blodige eller 
smukke.

Designer Jim Lyngvild har udvalgt 10 af slottets fineste skatte. 
Se om du kan finde de 10 skatte – og husk at kigge efter de 
hemmelige bogstaver, som gemmer sig ved hver skat. Når du har 
fundet alle 10 skatte danner bogstaverne et kodeord, der giver dig 
adgang til en særlig præmie i museumsbutikken.

Rigtig god skattejagt!

Her kan du skrive kodeordet. Det bogstav du finder ved skat nr. 1, 
skrives ved tallet 1, osv.

Start din skattejagt her

2 9 3 10 6 5 8 4 7 1
Kan du genkende 

nogle af blomsterne 
på det kongelige 

porcelæn?

Kan du  
forestille dig, 

hvordan det er 
at bo på et 

slot?

Hvad er det første 
du ville lave om, hvis 
du kunne bestemme 

alting selv?
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Skat nr. 1

Det blodige tøj
Det her tøj er meget gammelt og beskidt. Alligevel er det en af 
Danmarks fineste skatte. For det har en særlig historie. Det er 
nemlig Christian 4.s krigstøj, som han havde på under en krig 
mod Sverige. Midt i krigen rammer en kanonkugle en kanon 
på kongens skib. Kanonen eksploderer i tusindevis af stykker. 
Kongen bliver ramt i højre øje. Han bløder voldsomt ned på sit tøj. 

Hvis du kigger på tøjet, kan du stadig se blodpletterne. Nogle af 
de splinter, der ramte kongen, fik han lavet til et par øreringe. Du 
kan finde øreringene på glasset. 

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post!

Skat nr. 3

Pokalen
Se på den flotte pokal. Hvis 
man ser godt efter, kan man 
se, at foden ligner en havfrue. 
Havfruen holder et stort 
snegleformet hus. Huset har 
engang tilhørt en blæksprutte, 
der boede i Stillehavet. 
Men en dag blev det fine 
blækspruttehus lavet til en 
pokal og givet i gave til det 
danske kongepar Christian 5. 
og Dronning Charlotte Amalie. 
Det er dem som du kan se 
på de store malerier med 
guldrammer.  

Find bogstavet og skriv det 
ned. For at finde næste post 
skal du gå ud i gangen og 
op ad den snoede trappe. 
På anden sal finder du 
Riddersalen.

Stuen

2. sal

Skat nr. 4

Sølvløverne
For over 350 år siden var Frederik 3. konge i Danmark. 
Selvom han var konge, bestemte han ikke alting helt selv. 
Det var Frederik 3. ikke tilfreds med. Han lagde derfor en 
snedig plan, og med lidt held lykkedes det ham at få al 
magten i Danmark. Nu var der ingen, der kunne fortælle 
kongen, hvad han skulle gøre, og hvad han måtte og ikke 
måtte. For at fejre at hans plan lykkedes, fik kongen lavet 
de tre løver i sølv. Så kunne alle, der besøgte ham, se 
hvor mægtig og rig en konge han var. Se godt på løvernes 
manker, halespidser og øjne. Her er de pyntet med guld. 
Lige siden Frederik 3. var konge har løverne boet her på 
Rosenborg.

Find bogstavet og gå videre til næste post!

Skat nr. 5

Flora Danica
Når de kongelige skulle holde fest, var 
det meget vigtigt for dem, at alt så flot 
og fornemt ud. For over 200 år siden 
besluttede man derfor at lave et meget 
fint sæt porcelæn til den kongelige 
familie. Det er Danmarks allerfineste 
porcelæn. 

Se godt på porcelænet. Måske kan 
du se, at der er et særligt tema. Alle 
blomsterne og planterne på porcelænet 
kan man nemlig finde i den danske 
natur. Derfor hedder porcelænet Flora 
Danica – det betyder Danmarks planter. 

Husk at skrive bogstavet ned, inden du 
går videre til næste post!

Skat nr. 2 

Skakspillet
Dengang det her skakspil blev 
lavet, var Danmark og Sverige 
værste fjender. De var tit i krig 
med hinanden. Kig godt på 
skakbrikkerne. Kongerne og 
dronningerne i skakspillet ligner rigtige personer, der engang har levet. 
Det ene kongepar ligner den danske konge Frederik 3. og hans Dronning 

Sophie Amalie. Det andet 
kongepar er den svenske 
Konge Carl 10. Gustav 
og hans Dronning Hedvig 
Eleonora. Dem der har 
lavet spillet ville gøre 
grin med svenskerne. 
Den svenske dronning har 
ikke engang en krone på 
hovedet. Desværre var det 
kun i skakspillet og ikke i 
virkeligheden, at Danmark 
vandt over Sverige. 

Husk at skrive bogstavet 
ned! Gå derefter videre til 
næste post!

Skat nr. 6

Vægtæppe
På væggene her i Riddersalen hænger 12 store vægtæpper. 
De er lavet til Christian 5. Han elskede at holde fester og 
ville så gerne have, at Riddersalen skulle pyntes, så den 
blev flot for hans gæster at se på. Han ville også gerne vise 
sine gæster, hvor sej han var. Derfor viser vægtæpperne, 
hvor god han var til at gå i krig. På det her vægtæppe har 
Kongen et blåt bånd over skulderen og en kommandørstav 
i den ene hånd. En kommendørstav er en lang stav, der kun 
må holdes af den, som bestemmer. 

Find bogstavet og gå videre ned i kælderen under slottet, 
hvor endnu flere flotte skatte gemmer sig.

På jagt efter 
kongelige skatte

Velkommen 
til Rosenborg Slot
Rosenborg Slot er fyldt med en masse skatte, som har været de 
kongeliges. Nogle er kostbare, mens andre er sjove, blodige eller 
smukke.

Designer Jim Lyngvild har udvalgt 10 af slottets fineste skatte. 
Se om du kan finde de 10 skatte – og husk at kigge efter de 
hemmelige bogstaver, som gemmer sig ved hver skat. Når du har 
fundet alle 10 skatte danner bogstaverne et kodeord, der giver dig 
adgang til en særlig præmie i museumsbutikken.

Rigtig god skattejagt!

Her kan du skrive kodeordet. Det bogstav du finder ved skat nr. 1, 
skrives ved tallet 1, osv.

Start din skattejagt her

2 9 3 10 6 5 8 4 7 1
Kan du genkende 

nogle af blomsterne 
på det kongelige 

porcelæn?

Kan du  
forestille dig, 

hvordan det er 
at bo på et 

slot?

Hvad er det første 
du ville lave om, hvis 
du kunne bestemme 

alting selv?
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Skat nr. 1

Det blodige tøj
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nemlig Christian 4.s krigstøj, som han havde på under en krig 
mod Sverige. Midt i krigen rammer en kanonkugle en kanon 
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Kongen bliver ramt i højre øje. Han bløder voldsomt ned på sit tøj. 

Hvis du kigger på tøjet, kan du stadig se blodpletterne. Nogle af 
de splinter, der ramte kongen, fik han lavet til et par øreringe. Du 
kan finde øreringene på glasset. 

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post!
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Det var Frederik 3. ikke tilfreds med. Han lagde derfor en 
snedig plan, og med lidt held lykkedes det ham at få al 
magten i Danmark. Nu var der ingen, der kunne fortælle 
kongen, hvad han skulle gøre, og hvad han måtte og ikke 
måtte. For at fejre at hans plan lykkedes, fik kongen lavet 
de tre løver i sølv. Så kunne alle, der besøgte ham, se 
hvor mægtig og rig en konge han var. Se godt på løvernes 
manker, halespidser og øjne. Her er de pyntet med guld. 
Lige siden Frederik 3. var konge har løverne boet her på 
Rosenborg.

Find bogstavet og gå videre til næste post!

Skat nr. 5
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det meget vigtigt for dem, at alt så flot 
og fornemt ud. For over 200 år siden 
besluttede man derfor at lave et meget 
fint sæt porcelæn til den kongelige 
familie. Det er Danmarks allerfineste 
porcelæn. 

Se godt på porcelænet. Måske kan 
du se, at der er et særligt tema. Alle 
blomsterne og planterne på porcelænet 
kan man nemlig finde i den danske 
natur. Derfor hedder porcelænet Flora 
Danica – det betyder Danmarks planter. 

Husk at skrive bogstavet ned, inden du 
går videre til næste post!

Skat nr. 2 
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Dengang det her skakspil blev 
lavet, var Danmark og Sverige 
værste fjender. De var tit i krig 
med hinanden. Kig godt på 
skakbrikkerne. Kongerne og 
dronningerne i skakspillet ligner rigtige personer, der engang har levet. 
Det ene kongepar ligner den danske konge Frederik 3. og hans Dronning 

Sophie Amalie. Det andet 
kongepar er den svenske 
Konge Carl 10. Gustav 
og hans Dronning Hedvig 
Eleonora. Dem der har 
lavet spillet ville gøre 
grin med svenskerne. 
Den svenske dronning har 
ikke engang en krone på 
hovedet. Desværre var det 
kun i skakspillet og ikke i 
virkeligheden, at Danmark 
vandt over Sverige. 

Husk at skrive bogstavet 
ned! Gå derefter videre til 
næste post!

Skat nr. 6

Vægtæppe
På væggene her i Riddersalen hænger 12 store vægtæpper. 
De er lavet til Christian 5. Han elskede at holde fester og 
ville så gerne have, at Riddersalen skulle pyntes, så den 
blev flot for hans gæster at se på. Han ville også gerne vise 
sine gæster, hvor sej han var. Derfor viser vægtæpperne, 
hvor god han var til at gå i krig. På det her vægtæppe har 
Kongen et blåt bånd over skulderen og en kommandørstav 
i den ene hånd. En kommendørstav er en lang stav, der kun 
må holdes af den, som bestemmer. 

Find bogstavet og gå videre ned i kælderen under slottet, 
hvor endnu flere flotte skatte gemmer sig.

På jagt efter 
kongelige skatte

Velkommen 
til Rosenborg Slot
Rosenborg Slot er fyldt med en masse skatte, som har været de 
kongeliges. Nogle er kostbare, mens andre er sjove, blodige eller 
smukke.

Designer Jim Lyngvild har udvalgt 10 af slottets fineste skatte. 
Se om du kan finde de 10 skatte – og husk at kigge efter de 
hemmelige bogstaver, som gemmer sig ved hver skat. Når du har 
fundet alle 10 skatte danner bogstaverne et kodeord, der giver dig 
adgang til en særlig præmie i museumsbutikken.

Rigtig god skattejagt!

Her kan du skrive kodeordet. Det bogstav du finder ved skat nr. 1, 
skrives ved tallet 1, osv.

Start din skattejagt her

2 9 3 10 6 5 8 4 7 1
Kan du genkende 

nogle af blomsterne 
på det kongelige 

porcelæn?

Kan du  
forestille dig, 

hvordan det er 
at bo på et 

slot?

Hvad er det første 
du ville lave om, hvis 
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alting selv?
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Skat nr. 7

Elfenben og rav
Det her rum er fyldt med en masse ting lavet i elfenben og rav. 
Elfenben er navnet på elefantstødtænder. Det blev engang kaldt 
Det Hvide Guld, fordi det var meget værdifuldt. Det smukke, 
gyldne rav, var også et meget fornemt materiale. Det stammer fra 
harepiks fra træer, der er blevet hård efter at have ligget i vand 
i mange, mange år. For at finde bogstavet skal du finde den fine 
skål på fotografiet herover.

Skålen har i flere hundreder år stået her på slottet. Tænk engang 
hvis skålen kunne tale. Så kunne den helt sikkert fortælle mange 
gode historier om de kongelige, om livet på slottet, om prinser og 
prinsesser og om store fester.

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post. 

Skat nr. 9

Christian 4.s krone
Christian 4. blev konge af Danmark for over 400 år siden. Da han 
blev konge, besluttede han, at han ville have en helt ny krone. Det 
blev til denne smukke krone. Det er en meget fornem krone, fyldt 
med guld, perler, ædelstene og diamanter. Kronen vejer næsten 3 
kg. Det er det samme som 3 liter mælk. Det må have været tungt 
for kongen at gå rundt med den fine krone. Derfor havde han den 
heller ikke på særlig tit. Det meste af tiden var den gemt væk et 
sikkert sted, ligesom den er i dag. 

Skriv bogstavet ned, og gå videre til næste post!

Skat nr. 10

Kronjuveler
Den sidste skat på turen er kronjuvelerne. Kronjuvelerne er fire 
smykkesæt fyldt med diamanter og andre ædelstene. Selvom 
kronjuvelerne er meget gamle, bliver de stadig brugt. Vores 
dronning, Margrethe 2., må nemlig gerne bruge smykkerne. Hun 
elsker især at gå med sættet med de grønne smaragder og med 
perlesættet.

Husk at skrive bogstavet ned. Du har nu været ved den sidste 
post. Hvis du så godt efter på din tur gennem slottet og fandt 
alle bogstaverne, kan du nu se hvad kodeordet er. 

Skat nr. 8

Det Oldenborgske horn
Hornet her er et drikkehorn og blev altså brugt til at drikke af. Hornet 
hedder Det Oldenborgske horn, fordi det har tilhørt de konger, der kom 
fra den oldenborgske slægt. Drikkehornet er derfor meget gammelt. 
Faktisk er det en af de ældste ting på hele slottet. Drikkehornet er 
ikke bare gammelt men også meget kostbart. Ser du godt efter, kan 
du måske se, at hornet er fyldt med de fineste dekorationer. Bittesmå 
figurer der forestiller tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker.

Husk at skrive bogstavet ned og gå videre til næste post!

Vidste du at…
  Rosenborg blev bygget til Christian 4. for over 

400 år siden. 

  Der har boet 4 konger på Rosenborg; Christian 4., 
Frederik 3., Christian 5. og Frederik 4. 

  I voldgraven er der både fisk og skildpadder. 

  Toiletterne på slottet løb engang ud i voldgraven. 
Derfor har der lugtet ret dårligt i Kongens Have.

  Der er 52 trin op til Riddersalen.

Tillykke
Du har nu været hele vejen 
rundt på slottet
Vi håber, at du har fået øje på en masse fine ting på din tur. 

Hvis du har set godt efter, har du fundet 10 bogstaver; ét ved hver 
af de 10 skatte. Bogstaverne danner et kodeord, der udløser en 
præmie i Museumsbutikken. 

Jim Lyngvild og Kongernes Samling ønsker dig en rigtig god dag!

Kælder /  
skatkammer

Kan du forestille  
dig at drikke af sådan 

et fornemt horn? 
Hvad ville du så drikke 

af det?

Hvilket 
smykke fra 

kronjuvelerne 
synes du er det 

flotteste?
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Elfenben er navnet på elefantstødtænder. Det blev engang kaldt 
Det Hvide Guld, fordi det var meget værdifuldt. Det smukke, 
gyldne rav, var også et meget fornemt materiale. Det stammer fra 
harepiks fra træer, der er blevet hård efter at have ligget i vand 
i mange, mange år. For at finde bogstavet skal du finde den fine 
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Skålen har i flere hundreder år stået her på slottet. Tænk engang 
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prinsesser og om store fester.
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kg. Det er det samme som 3 liter mælk. Det må have været tungt 
for kongen at gå rundt med den fine krone. Derfor havde han den 
heller ikke på særlig tit. Det meste af tiden var den gemt væk et 
sikkert sted, ligesom den er i dag. 
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smykkesæt fyldt med diamanter og andre ædelstene. Selvom 
kronjuvelerne er meget gamle, bliver de stadig brugt. Vores 
dronning, Margrethe 2., må nemlig gerne bruge smykkerne. Hun 
elsker især at gå med sættet med de grønne smaragder og med 
perlesættet.

Husk at skrive bogstavet ned. Du har nu været ved den sidste 
post. Hvis du så godt efter på din tur gennem slottet og fandt 
alle bogstaverne, kan du nu se hvad kodeordet er. 
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Det Oldenborgske horn
Hornet her er et drikkehorn og blev altså brugt til at drikke af. Hornet 
hedder Det Oldenborgske horn, fordi det har tilhørt de konger, der kom 
fra den oldenborgske slægt. Drikkehornet er derfor meget gammelt. 
Faktisk er det en af de ældste ting på hele slottet. Drikkehornet er 
ikke bare gammelt men også meget kostbart. Ser du godt efter, kan 
du måske se, at hornet er fyldt med de fineste dekorationer. Bittesmå 
figurer der forestiller tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker.

Husk at skrive bogstavet ned og gå videre til næste post!

Vidste du at…
  Rosenborg blev bygget til Christian 4. for over 

400 år siden. 

  Der har boet 4 konger på Rosenborg; Christian 4., 
Frederik 3., Christian 5. og Frederik 4. 

  I voldgraven er der både fisk og skildpadder. 

  Toiletterne på slottet løb engang ud i voldgraven. 
Derfor har der lugtet ret dårligt i Kongens Have.
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Du har nu været hele vejen 
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Vi håber, at du har fået øje på en masse fine ting på din tur. 

Hvis du har set godt efter, har du fundet 10 bogstaver; ét ved hver 
af de 10 skatte. Bogstaverne danner et kodeord, der udløser en 
præmie i Museumsbutikken. 

Jim Lyngvild og Kongernes Samling ønsker dig en rigtig god dag!
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hvis skålen kunne tale. Så kunne den helt sikkert fortælle mange 
gode historier om de kongelige, om livet på slottet, om prinser og 
prinsesser og om store fester.

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post. 

Skat nr. 9

Christian 4.s krone
Christian 4. blev konge af Danmark for over 400 år siden. Da han 
blev konge, besluttede han, at han ville have en helt ny krone. Det 
blev til denne smukke krone. Det er en meget fornem krone, fyldt 
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du måske se, at hornet er fyldt med de fineste dekorationer. Bittesmå 
figurer der forestiller tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker.

Husk at skrive bogstavet ned og gå videre til næste post!
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  Rosenborg blev bygget til Christian 4. for over 

400 år siden. 

  Der har boet 4 konger på Rosenborg; Christian 4., 
Frederik 3., Christian 5. og Frederik 4. 

  I voldgraven er der både fisk og skildpadder. 

  Toiletterne på slottet løb engang ud i voldgraven. 
Derfor har der lugtet ret dårligt i Kongens Have.

  Der er 52 trin op til Riddersalen.
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Du har nu været hele vejen 
rundt på slottet
Vi håber, at du har fået øje på en masse fine ting på din tur. 

Hvis du har set godt efter, har du fundet 10 bogstaver; ét ved hver 
af de 10 skatte. Bogstaverne danner et kodeord, der udløser en 
præmie i Museumsbutikken. 

Jim Lyngvild og Kongernes Samling ønsker dig en rigtig god dag!
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et fornemt horn? 
Hvad ville du så drikke 
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Skat nr. 7
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Det her rum er fyldt med en masse ting lavet i elfenben og rav. 
Elfenben er navnet på elefantstødtænder. Det blev engang kaldt 
Det Hvide Guld, fordi det var meget værdifuldt. Det smukke, 
gyldne rav, var også et meget fornemt materiale. Det stammer fra 
harepiks fra træer, der er blevet hård efter at have ligget i vand 
i mange, mange år. For at finde bogstavet skal du finde den fine 
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gode historier om de kongelige, om livet på slottet, om prinser og 
prinsesser og om store fester.

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post. 

Skat nr. 9

Christian 4.s krone
Christian 4. blev konge af Danmark for over 400 år siden. Da han 
blev konge, besluttede han, at han ville have en helt ny krone. Det 
blev til denne smukke krone. Det er en meget fornem krone, fyldt 
med guld, perler, ædelstene og diamanter. Kronen vejer næsten 3 
kg. Det er det samme som 3 liter mælk. Det må have været tungt 
for kongen at gå rundt med den fine krone. Derfor havde han den 
heller ikke på særlig tit. Det meste af tiden var den gemt væk et 
sikkert sted, ligesom den er i dag. 

Skriv bogstavet ned, og gå videre til næste post!

Skat nr. 10

Kronjuveler
Den sidste skat på turen er kronjuvelerne. Kronjuvelerne er fire 
smykkesæt fyldt med diamanter og andre ædelstene. Selvom 
kronjuvelerne er meget gamle, bliver de stadig brugt. Vores 
dronning, Margrethe 2., må nemlig gerne bruge smykkerne. Hun 
elsker især at gå med sættet med de grønne smaragder og med 
perlesættet.

Husk at skrive bogstavet ned. Du har nu været ved den sidste 
post. Hvis du så godt efter på din tur gennem slottet og fandt 
alle bogstaverne, kan du nu se hvad kodeordet er. 

Skat nr. 8

Det Oldenborgske horn
Hornet her er et drikkehorn og blev altså brugt til at drikke af. Hornet 
hedder Det Oldenborgske horn, fordi det har tilhørt de konger, der kom 
fra den oldenborgske slægt. Drikkehornet er derfor meget gammelt. 
Faktisk er det en af de ældste ting på hele slottet. Drikkehornet er 
ikke bare gammelt men også meget kostbart. Ser du godt efter, kan 
du måske se, at hornet er fyldt med de fineste dekorationer. Bittesmå 
figurer der forestiller tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker.

Husk at skrive bogstavet ned og gå videre til næste post!

Vidste du at…
  Rosenborg blev bygget til Christian 4. for over 

400 år siden. 

  Der har boet 4 konger på Rosenborg; Christian 4., 
Frederik 3., Christian 5. og Frederik 4. 

  I voldgraven er der både fisk og skildpadder. 

  Toiletterne på slottet løb engang ud i voldgraven. 
Derfor har der lugtet ret dårligt i Kongens Have.

  Der er 52 trin op til Riddersalen.

Tillykke
Du har nu været hele vejen 
rundt på slottet
Vi håber, at du har fået øje på en masse fine ting på din tur. 

Hvis du har set godt efter, har du fundet 10 bogstaver; ét ved hver 
af de 10 skatte. Bogstaverne danner et kodeord, der udløser en 
præmie i Museumsbutikken. 

Jim Lyngvild og Kongernes Samling ønsker dig en rigtig god dag!

Kælder /  
skatkammer

Kan du forestille  
dig at drikke af sådan 

et fornemt horn? 
Hvad ville du så drikke 

af det?

Hvilket 
smykke fra 

kronjuvelerne 
synes du er det 

flotteste?
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harepiks fra træer, der er blevet hård efter at have ligget i vand 
i mange, mange år. For at finde bogstavet skal du finde den fine 
skål på fotografiet herover.

Skålen har i flere hundreder år stået her på slottet. Tænk engang 
hvis skålen kunne tale. Så kunne den helt sikkert fortælle mange 
gode historier om de kongelige, om livet på slottet, om prinser og 
prinsesser og om store fester.

Skriv bogstavet ned og gå videre til næste post. 

Skat nr. 9

Christian 4.s krone
Christian 4. blev konge af Danmark for over 400 år siden. Da han 
blev konge, besluttede han, at han ville have en helt ny krone. Det 
blev til denne smukke krone. Det er en meget fornem krone, fyldt 
med guld, perler, ædelstene og diamanter. Kronen vejer næsten 3 
kg. Det er det samme som 3 liter mælk. Det må have været tungt 
for kongen at gå rundt med den fine krone. Derfor havde han den 
heller ikke på særlig tit. Det meste af tiden var den gemt væk et 
sikkert sted, ligesom den er i dag. 

Skriv bogstavet ned, og gå videre til næste post!

Skat nr. 10

Kronjuveler
Den sidste skat på turen er kronjuvelerne. Kronjuvelerne er fire 
smykkesæt fyldt med diamanter og andre ædelstene. Selvom 
kronjuvelerne er meget gamle, bliver de stadig brugt. Vores 
dronning, Margrethe 2., må nemlig gerne bruge smykkerne. Hun 
elsker især at gå med sættet med de grønne smaragder og med 
perlesættet.

Husk at skrive bogstavet ned. Du har nu været ved den sidste 
post. Hvis du så godt efter på din tur gennem slottet og fandt 
alle bogstaverne, kan du nu se hvad kodeordet er. 

Skat nr. 8

Det Oldenborgske horn
Hornet her er et drikkehorn og blev altså brugt til at drikke af. Hornet 
hedder Det Oldenborgske horn, fordi det har tilhørt de konger, der kom 
fra den oldenborgske slægt. Drikkehornet er derfor meget gammelt. 
Faktisk er det en af de ældste ting på hele slottet. Drikkehornet er 
ikke bare gammelt men også meget kostbart. Ser du godt efter, kan 
du måske se, at hornet er fyldt med de fineste dekorationer. Bittesmå 
figurer der forestiller tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker.

Husk at skrive bogstavet ned og gå videre til næste post!

Vidste du at…
  Rosenborg blev bygget til Christian 4. for over 

400 år siden. 

  Der har boet 4 konger på Rosenborg; Christian 4., 
Frederik 3., Christian 5. og Frederik 4. 

  I voldgraven er der både fisk og skildpadder. 

  Toiletterne på slottet løb engang ud i voldgraven. 
Derfor har der lugtet ret dårligt i Kongens Have.

  Der er 52 trin op til Riddersalen.

Tillykke
Du har nu været hele vejen 
rundt på slottet
Vi håber, at du har fået øje på en masse fine ting på din tur. 

Hvis du har set godt efter, har du fundet 10 bogstaver; ét ved hver 
af de 10 skatte. Bogstaverne danner et kodeord, der udløser en 
præmie i Museumsbutikken. 

Jim Lyngvild og Kongernes Samling ønsker dig en rigtig god dag!

Kælder /  
skatkammer

Kan du forestille  
dig at drikke af sådan 

et fornemt horn? 
Hvad ville du så drikke 

af det?

Hvilket 
smykke fra 

kronjuvelerne 
synes du er det 

flotteste?
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