
Stilleben
Jim Lyngvilds smukke fotografier er inspireret af 
stillebenmaleriet. Ordet stilleben kommer af tysk; still leben, 
dvs. stille liv. Stillebenbilleder viser ofte opstillinger af livløse 
genstande, blomster og fødevarer med symbolske referencer. 
Som stilart udviklede stilleben sig særligt i 1600-tallet, netop 
da Rosenborg Slot blev opført. Eksemplet på et historisk 
stillebenmaleri kan stadig i dag ses i Vinterstuen. Alle stilleben 
og øvrige fotografier i denne folder er udført og fotograferet af 
Jim Lyngvild.

Pragtgenstande
Kælderen under Rosenborg Slot rummer i dag en 
stor samling af smukke og kostbare pragtgenstande. 
Genstande hvis hovedformål alene var at imponere 
og udstråle prompt og pragt. Pragtgenstande har 
i århundreder været en vigtig del af kongernes 
iscenesættelse. Et godt eksempel på en pragtgenstand, 
der udviser overdådighed og velstand, er den smukke 
pokal med kaméer fra første halvdel af 1600-tallet.

Find de turkise prikker på kortet for at finde flere 
genstande under temaet ”Pragtgenstande”, og læs mere 
her i folderen.

”Måske den smukkeste genstand – ud over 
regalierne – på hele Rosenborg Slot. Denne 
pokal er kæmpe stor og overstrøet med 
så meget håndværk. Ved vikingen Harald 
Klaks dåb stod skrevet, at kongens dragt 
var baldyret med stor kunst, og at kun 
Minerva med sine snildrige hænder kunne 
have udført dronningens klædning – samme 
tanker får jeg om dette stykke kunst. Mit 
hjerte kysser kødet.”

Jim Lyngvild

Smykker og kronjuveler
De danske kronjuveler og regalier er uden tvivl de mest 
ikoniske genstande på Rosenborg Slot. Til hverdag 
opbevares de i det pansersikrede skatkammer. Kælderen 
og Skatkammeret rummer dog også en samling af andre 
historiske smykker. Smykkerne var et vigtigt middel for 
kongelige, når de skulle udvise rigdom og magt. De ældste 
smykker i samlingen stammer fra 1500-tallet. Gennem 
tiden er nye smykker blevet gemt; enten fordi de udgjorde 
et højdepunkt i tidens kunstneriske kunnen, eller fordi 
de rummede en unik historie. Mens de ældste smykker i 
samlingen stammer fra 1500-tallet, fik kronjuvelerne, som 
er de mest kendte, deres nuværende form omkring 1840. 

Find de lilla prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Smykker og kronjuveler”, og læs mere her i 
folderen.

”Der er så mange skønne smykker i samlingen 
fra det Grønne Kabinet, at det kan være 
svært at vælge, hvilke der skal repræsentere 
herlighederne. Rosenborgs mure beskytter de 
små hemmeligheder mod nysgerrige fingre, 
men ikke mod hengivne blikke.”

Jim Lyngvild

Riddersalen
Riddersalen på Rosenborg Slot er det sidst indrettede rum. Salen 
stod først færdig i 1634, hvor den var ramme for festlighederne 
i anledning af Christian 4.s ældste søn Den Udvalgte Prins 
Christians bryllup. Salen kom efterfølgende til at danne ramme 
om en lang række kongelige fester og begivenheder. Under 
enevælden, der blev indført i 1660, fik salen stor betydning for 
udfoldelsen af den kongelige magt. Riddersalen rummer endnu 
i dag en række genstande med tilknytning til de danske konger 
under enevælden. Samt genstande der fortsat udfylder en funktion 
for Kongehuset i dag.

Find de røde prikker på kortet for at finde genstande under dette 
tema, og læs mere her i folderen.

Elfenben og rav
Samlingerne af skatte på Rosenborg Slot giver om noget indblik 
i fortidens trends. Udskåret og drejet elfenben blev for alvor 
populært i de europæiske fyrstehuse i 1600-tallet. Materialet 
kaldtes også Det Hvide Guld, indtil porcelænet tog patent på 
titlen i 1700-tallet. Elfenben var et udtryk for overdådighed 
og rigdom. Udformningen af materialet kræver stort talent, 
materialekendskab og snilde.

Ligesom elfenben blev også ravklumper i 1600- og 1700-tallet 
hyppigt omskabt til finurlige figurer og smukke brugsgenstande. 
Materialet blev kaldt Nordens Guld, da det – i modsætning til 
elfenben – var at finde på disse breddegrader.

Find de mørkeblå prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Elfenben og rav”, og læs mere her i folderen.

”Kig helt tæt på, ikke bare på behørig afstand. Mærk 
lidenskaben stige og blodet rulle. Elfenbenet er i sig 
selv en vild genstand, men skåret med flittige og 
dygtige hænder bliver det til kentaurens lystfulde 
ridt og greb om møen og andre forførelser i hvid 
erotik. Besat med sølv og hank – samt en lille hare 
– er eventyret vakt.”

Jim Lyngvild

Ordener og våben
I kælderen under Rosenborg Slot findes en række smukke våben 
og fornemme ordener. De vidner om en tid, hvor ordener og 
våben blev tillagt mere værdi end den, der lå i deres umiddelbare 
funktion. 

Udført i smukt emaljearbejde og fornemt kunsthåndværk var 
både våben og ordenstegn et middel, hvormed ejeren kunne vise 
sin sociale status og betydning. Hovedparten af våbensamlingen 
på Rosenborg Slot har aldrig været tiltænkt krigsbrug. De blev 
derimod båret som en vigtig del af herrernes dragt, især i 1500- og 
1600-tallet. Hertil kom ordenstegnene, der tydeliggjorde, at ejeren 
var tæt knyttet til eller medlem af Kongehuset. Der findes i dag 
to danske ordener: Elefantordenen, hvor modtageren kaldes blå 
ridder, og Dannebrogordenen, hvor modtageren kaldes hvid ridder.

Find de grå prikker på kortet for at finde genstande under teamet 
”Ordener og våben”, og læs mere her i folderen.

”Det er som et sagn fra gamle dage, når kårder, 
sabler, ordener og andet tages frem fra deres 
beskyttende glas. Våben er skabt til dødelig brug, 
men visse er udelukkende en skueret, der skal få 
folk til at snappe efter vejret.”

Jim Lyngvild

Med Jim  Lyngvild 
på jagt efter 
 kongelige skatte

I fodsporet på Jim Lyngvild
Velkommen til Rosenborg Slot!

Rosenborg Slot blev bygget i starten af 1600-tallet til Christian 4. Slottet 
blev herefter kongelig bolig i fire generationer – og kom med tiden til 
at rumme kongerigets mest værdifulde skatte. Slottet rummer i dag et 
væld af pragtfulde kostbarheder, der giver et unikt indblik i den kongelige 
danmarkshistorie. Med denne folder får du mulighed for at gå i fodsporet 
på Jim Lyngvild på en eventyrlig tur gennem Rosenborg Slot på jagt efter 
kongelige skatte og kronjuveler.

Jagten er inddelt i fem temaer; 
Pragtgenstande, Smykker og 
kronjuveler, Riddersal, Ordener 
og våben, samt Elfenben og 
rav. Hvert tema rummer en 
række nøje udvalgte genstande, 
fotograferet og kommenteret 
af Jim Lyngvild. Hermed har 
du muligheden for sammen 
med Jim Lyngvild at lade dig 
fascinere af fortidens skatte, og 
se samlingen på Rosenborg Slot 
på en ny måde.

Rigtig god fornøjelse!

Jim Lyngvild fotograferet med Christian 4.s krone.

Pokal, ca. 1610-1650. 
af guld, emalje, kaméer 

og diamanter.

Smaragdsæt, 
stenene kan 

spores tilbage 
til 1723.

“Uden sammenligning det mest angstprovokerende at 
forevige. Disse fantastiske smykker har jeg set hele 
mit liv. Fra jeg første gang kom på Rosenborg som en 
lille dreng eller åbnede et ugeblad og så min dronning 
bære dem med sølvræv, gallakjoler og opsat hår. Jeg 
lå søvnløs i flere uger inden og udtænkte geniale ideer, 
der næste morgen virkede platte og fortænkte. Til sidst 
besluttede jeg mig for, at disse smykker skal ses som 
drømmesyn, for jeg hverken kan eller skal hamle op med 
juvelernes egentlige skæbne - at blive båret af en smuk, 
levende kvinde.”

Jim Lyngvild

Lågkrus af elfenben, 
1667-1670.
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”Ordener og våben”, og læs mere her i folderen.

”Det er som et sagn fra gamle dage, når kårder, 
sabler, ordener og andet tages frem fra deres 
beskyttende glas. Våben er skabt til dødelig brug, 
men visse er udelukkende en skueret, der skal få 
folk til at snappe efter vejret.”

Jim Lyngvild

Med Jim  Lyngvild 
på jagt efter 
 kongelige skatte

I fodsporet på Jim Lyngvild
Velkommen til Rosenborg Slot!

Rosenborg Slot blev bygget i starten af 1600-tallet til Christian 4. Slottet 
blev herefter kongelig bolig i fire generationer – og kom med tiden til 
at rumme kongerigets mest værdifulde skatte. Slottet rummer i dag et 
væld af pragtfulde kostbarheder, der giver et unikt indblik i den kongelige 
danmarkshistorie. Med denne folder får du mulighed for at gå i fodsporet 
på Jim Lyngvild på en eventyrlig tur gennem Rosenborg Slot på jagt efter 
kongelige skatte og kronjuveler.

Jagten er inddelt i fem temaer; 
Pragtgenstande, Smykker og 
kronjuveler, Riddersal, Ordener 
og våben, samt Elfenben og 
rav. Hvert tema rummer en 
række nøje udvalgte genstande, 
fotograferet og kommenteret 
af Jim Lyngvild. Hermed har 
du muligheden for sammen 
med Jim Lyngvild at lade dig 
fascinere af fortidens skatte, og 
se samlingen på Rosenborg Slot 
på en ny måde.

Rigtig god fornøjelse!

Jim Lyngvild fotograferet med Christian 4.s krone.

Pokal, ca. 1610-1650. 
af guld, emalje, kaméer 

og diamanter.

Smaragdsæt, 
stenene kan 

spores tilbage 
til 1723.

“Uden sammenligning det mest angstprovokerende at 
forevige. Disse fantastiske smykker har jeg set hele 
mit liv. Fra jeg første gang kom på Rosenborg som en 
lille dreng eller åbnede et ugeblad og så min dronning 
bære dem med sølvræv, gallakjoler og opsat hår. Jeg 
lå søvnløs i flere uger inden og udtænkte geniale ideer, 
der næste morgen virkede platte og fortænkte. Til sidst 
besluttede jeg mig for, at disse smykker skal ses som 
drømmesyn, for jeg hverken kan eller skal hamle op med 
juvelernes egentlige skæbne - at blive båret af en smuk, 
levende kvinde.”

Jim Lyngvild

Lågkrus af elfenben, 
1667-1670.
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Stilleben
Jim Lyngvilds smukke fotografier er inspireret af 
stillebenmaleriet. Ordet stilleben kommer af tysk; still leben, 
dvs. stille liv. Stillebenbilleder viser ofte opstillinger af livløse 
genstande, blomster og fødevarer med symbolske referencer. 
Som stilart udviklede stilleben sig særligt i 1600-tallet, netop 
da Rosenborg Slot blev opført. Eksemplet på et historisk 
stillebenmaleri kan stadig i dag ses i Vinterstuen. Alle stilleben 
og øvrige fotografier i denne folder er udført og fotograferet af 
Jim Lyngvild.

Pragtgenstande
Kælderen under Rosenborg Slot rummer i dag en 
stor samling af smukke og kostbare pragtgenstande. 
Genstande hvis hovedformål alene var at imponere 
og udstråle prompt og pragt. Pragtgenstande har 
i århundreder været en vigtig del af kongernes 
iscenesættelse. Et godt eksempel på en pragtgenstand, 
der udviser overdådighed og velstand, er den smukke 
pokal med kaméer fra første halvdel af 1600-tallet.

Find de turkise prikker på kortet for at finde flere 
genstande under temaet ”Pragtgenstande”, og læs mere 
her i folderen.

”Måske den smukkeste genstand – ud over 
regalierne – på hele Rosenborg Slot. Denne 
pokal er kæmpe stor og overstrøet med 
så meget håndværk. Ved vikingen Harald 
Klaks dåb stod skrevet, at kongens dragt 
var baldyret med stor kunst, og at kun 
Minerva med sine snildrige hænder kunne 
have udført dronningens klædning – samme 
tanker får jeg om dette stykke kunst. Mit 
hjerte kysser kødet.”

Jim Lyngvild

Smykker og kronjuveler
De danske kronjuveler og regalier er uden tvivl de mest 
ikoniske genstande på Rosenborg Slot. Til hverdag 
opbevares de i det pansersikrede skatkammer. Kælderen 
og Skatkammeret rummer dog også en samling af andre 
historiske smykker. Smykkerne var et vigtigt middel for 
kongelige, når de skulle udvise rigdom og magt. De ældste 
smykker i samlingen stammer fra 1500-tallet. Gennem 
tiden er nye smykker blevet gemt; enten fordi de udgjorde 
et højdepunkt i tidens kunstneriske kunnen, eller fordi 
de rummede en unik historie. Mens de ældste smykker i 
samlingen stammer fra 1500-tallet, fik kronjuvelerne, som 
er de mest kendte, deres nuværende form omkring 1840. 

Find de lilla prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Smykker og kronjuveler”, og læs mere her i 
folderen.

”Der er så mange skønne smykker i samlingen 
fra det Grønne Kabinet, at det kan være 
svært at vælge, hvilke der skal repræsentere 
herlighederne. Rosenborgs mure beskytter de 
små hemmeligheder mod nysgerrige fingre, 
men ikke mod hengivne blikke.”

Jim Lyngvild

Riddersalen
Riddersalen på Rosenborg Slot er det sidst indrettede rum. Salen 
stod først færdig i 1634, hvor den var ramme for festlighederne 
i anledning af Christian 4.s ældste søn Den Udvalgte Prins 
Christians bryllup. Salen kom efterfølgende til at danne ramme 
om en lang række kongelige fester og begivenheder. Under 
enevælden, der blev indført i 1660, fik salen stor betydning for 
udfoldelsen af den kongelige magt. Riddersalen rummer endnu 
i dag en række genstande med tilknytning til de danske konger 
under enevælden. Samt genstande der fortsat udfylder en funktion 
for Kongehuset i dag.

Find de røde prikker på kortet for at finde genstande under dette 
tema, og læs mere her i folderen.

Elfenben og rav
Samlingerne af skatte på Rosenborg Slot giver om noget indblik 
i fortidens trends. Udskåret og drejet elfenben blev for alvor 
populært i de europæiske fyrstehuse i 1600-tallet. Materialet 
kaldtes også Det Hvide Guld, indtil porcelænet tog patent på 
titlen i 1700-tallet. Elfenben var et udtryk for overdådighed 
og rigdom. Udformningen af materialet kræver stort talent, 
materialekendskab og snilde.

Ligesom elfenben blev også ravklumper i 1600- og 1700-tallet 
hyppigt omskabt til finurlige figurer og smukke brugsgenstande. 
Materialet blev kaldt Nordens Guld, da det – i modsætning til 
elfenben – var at finde på disse breddegrader.

Find de mørkeblå prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Elfenben og rav”, og læs mere her i folderen.

”Kig helt tæt på, ikke bare på behørig afstand. Mærk 
lidenskaben stige og blodet rulle. Elfenbenet er i sig 
selv en vild genstand, men skåret med flittige og 
dygtige hænder bliver det til kentaurens lystfulde 
ridt og greb om møen og andre forførelser i hvid 
erotik. Besat med sølv og hank – samt en lille hare 
– er eventyret vakt.”

Jim Lyngvild

Ordener og våben
I kælderen under Rosenborg Slot findes en række smukke våben 
og fornemme ordener. De vidner om en tid, hvor ordener og 
våben blev tillagt mere værdi end den, der lå i deres umiddelbare 
funktion. 

Udført i smukt emaljearbejde og fornemt kunsthåndværk var 
både våben og ordenstegn et middel, hvormed ejeren kunne vise 
sin sociale status og betydning. Hovedparten af våbensamlingen 
på Rosenborg Slot har aldrig været tiltænkt krigsbrug. De blev 
derimod båret som en vigtig del af herrernes dragt, især i 1500- og 
1600-tallet. Hertil kom ordenstegnene, der tydeliggjorde, at ejeren 
var tæt knyttet til eller medlem af Kongehuset. Der findes i dag 
to danske ordener: Elefantordenen, hvor modtageren kaldes blå 
ridder, og Dannebrogordenen, hvor modtageren kaldes hvid ridder.

Find de grå prikker på kortet for at finde genstande under teamet 
”Ordener og våben”, og læs mere her i folderen.

”Det er som et sagn fra gamle dage, når kårder, 
sabler, ordener og andet tages frem fra deres 
beskyttende glas. Våben er skabt til dødelig brug, 
men visse er udelukkende en skueret, der skal få 
folk til at snappe efter vejret.”

Jim Lyngvild

Med Jim  Lyngvild 
på jagt efter 
 kongelige skatte

I fodsporet på Jim Lyngvild
Velkommen til Rosenborg Slot!

Rosenborg Slot blev bygget i starten af 1600-tallet til Christian 4. Slottet 
blev herefter kongelig bolig i fire generationer – og kom med tiden til 
at rumme kongerigets mest værdifulde skatte. Slottet rummer i dag et 
væld af pragtfulde kostbarheder, der giver et unikt indblik i den kongelige 
danmarkshistorie. Med denne folder får du mulighed for at gå i fodsporet 
på Jim Lyngvild på en eventyrlig tur gennem Rosenborg Slot på jagt efter 
kongelige skatte og kronjuveler.

Jagten er inddelt i fem temaer; 
Pragtgenstande, Smykker og 
kronjuveler, Riddersal, Ordener 
og våben, samt Elfenben og 
rav. Hvert tema rummer en 
række nøje udvalgte genstande, 
fotograferet og kommenteret 
af Jim Lyngvild. Hermed har 
du muligheden for sammen 
med Jim Lyngvild at lade dig 
fascinere af fortidens skatte, og 
se samlingen på Rosenborg Slot 
på en ny måde.

Rigtig god fornøjelse!

Jim Lyngvild fotograferet med Christian 4.s krone.

Pokal, ca. 1610-1650. 
af guld, emalje, kaméer 

og diamanter.

Smaragdsæt, 
stenene kan 

spores tilbage 
til 1723.

“Uden sammenligning det mest angstprovokerende at 
forevige. Disse fantastiske smykker har jeg set hele 
mit liv. Fra jeg første gang kom på Rosenborg som en 
lille dreng eller åbnede et ugeblad og så min dronning 
bære dem med sølvræv, gallakjoler og opsat hår. Jeg 
lå søvnløs i flere uger inden og udtænkte geniale ideer, 
der næste morgen virkede platte og fortænkte. Til sidst 
besluttede jeg mig for, at disse smykker skal ses som 
drømmesyn, for jeg hverken kan eller skal hamle op med 
juvelernes egentlige skæbne - at blive båret af en smuk, 
levende kvinde.”

Jim Lyngvild

Lågkrus af elfenben, 
1667-1670.
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Stilleben
Jim Lyngvilds smukke fotografier er inspireret af 
stillebenmaleriet. Ordet stilleben kommer af tysk; still leben, 
dvs. stille liv. Stillebenbilleder viser ofte opstillinger af livløse 
genstande, blomster og fødevarer med symbolske referencer. 
Som stilart udviklede stilleben sig særligt i 1600-tallet, netop 
da Rosenborg Slot blev opført. Eksemplet på et historisk 
stillebenmaleri kan stadig i dag ses i Vinterstuen. Alle stilleben 
og øvrige fotografier i denne folder er udført og fotograferet af 
Jim Lyngvild.

Pragtgenstande
Kælderen under Rosenborg Slot rummer i dag en 
stor samling af smukke og kostbare pragtgenstande. 
Genstande hvis hovedformål alene var at imponere 
og udstråle prompt og pragt. Pragtgenstande har 
i århundreder været en vigtig del af kongernes 
iscenesættelse. Et godt eksempel på en pragtgenstand, 
der udviser overdådighed og velstand, er den smukke 
pokal med kaméer fra første halvdel af 1600-tallet.

Find de turkise prikker på kortet for at finde flere 
genstande under temaet ”Pragtgenstande”, og læs mere 
her i folderen.

”Måske den smukkeste genstand – ud over 
regalierne – på hele Rosenborg Slot. Denne 
pokal er kæmpe stor og overstrøet med 
så meget håndværk. Ved vikingen Harald 
Klaks dåb stod skrevet, at kongens dragt 
var baldyret med stor kunst, og at kun 
Minerva med sine snildrige hænder kunne 
have udført dronningens klædning – samme 
tanker får jeg om dette stykke kunst. Mit 
hjerte kysser kødet.”

Jim Lyngvild

Smykker og kronjuveler
De danske kronjuveler og regalier er uden tvivl de mest 
ikoniske genstande på Rosenborg Slot. Til hverdag 
opbevares de i det pansersikrede skatkammer. Kælderen 
og Skatkammeret rummer dog også en samling af andre 
historiske smykker. Smykkerne var et vigtigt middel for 
kongelige, når de skulle udvise rigdom og magt. De ældste 
smykker i samlingen stammer fra 1500-tallet. Gennem 
tiden er nye smykker blevet gemt; enten fordi de udgjorde 
et højdepunkt i tidens kunstneriske kunnen, eller fordi 
de rummede en unik historie. Mens de ældste smykker i 
samlingen stammer fra 1500-tallet, fik kronjuvelerne, som 
er de mest kendte, deres nuværende form omkring 1840. 

Find de lilla prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Smykker og kronjuveler”, og læs mere her i 
folderen.

”Der er så mange skønne smykker i samlingen 
fra det Grønne Kabinet, at det kan være 
svært at vælge, hvilke der skal repræsentere 
herlighederne. Rosenborgs mure beskytter de 
små hemmeligheder mod nysgerrige fingre, 
men ikke mod hengivne blikke.”

Jim Lyngvild

Riddersalen
Riddersalen på Rosenborg Slot er det sidst indrettede rum. Salen 
stod først færdig i 1634, hvor den var ramme for festlighederne 
i anledning af Christian 4.s ældste søn Den Udvalgte Prins 
Christians bryllup. Salen kom efterfølgende til at danne ramme 
om en lang række kongelige fester og begivenheder. Under 
enevælden, der blev indført i 1660, fik salen stor betydning for 
udfoldelsen af den kongelige magt. Riddersalen rummer endnu 
i dag en række genstande med tilknytning til de danske konger 
under enevælden. Samt genstande der fortsat udfylder en funktion 
for Kongehuset i dag.

Find de røde prikker på kortet for at finde genstande under dette 
tema, og læs mere her i folderen.

Elfenben og rav
Samlingerne af skatte på Rosenborg Slot giver om noget indblik 
i fortidens trends. Udskåret og drejet elfenben blev for alvor 
populært i de europæiske fyrstehuse i 1600-tallet. Materialet 
kaldtes også Det Hvide Guld, indtil porcelænet tog patent på 
titlen i 1700-tallet. Elfenben var et udtryk for overdådighed 
og rigdom. Udformningen af materialet kræver stort talent, 
materialekendskab og snilde.

Ligesom elfenben blev også ravklumper i 1600- og 1700-tallet 
hyppigt omskabt til finurlige figurer og smukke brugsgenstande. 
Materialet blev kaldt Nordens Guld, da det – i modsætning til 
elfenben – var at finde på disse breddegrader.

Find de mørkeblå prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Elfenben og rav”, og læs mere her i folderen.

”Kig helt tæt på, ikke bare på behørig afstand. Mærk 
lidenskaben stige og blodet rulle. Elfenbenet er i sig 
selv en vild genstand, men skåret med flittige og 
dygtige hænder bliver det til kentaurens lystfulde 
ridt og greb om møen og andre forførelser i hvid 
erotik. Besat med sølv og hank – samt en lille hare 
– er eventyret vakt.”

Jim Lyngvild

Ordener og våben
I kælderen under Rosenborg Slot findes en række smukke våben 
og fornemme ordener. De vidner om en tid, hvor ordener og 
våben blev tillagt mere værdi end den, der lå i deres umiddelbare 
funktion. 

Udført i smukt emaljearbejde og fornemt kunsthåndværk var 
både våben og ordenstegn et middel, hvormed ejeren kunne vise 
sin sociale status og betydning. Hovedparten af våbensamlingen 
på Rosenborg Slot har aldrig været tiltænkt krigsbrug. De blev 
derimod båret som en vigtig del af herrernes dragt, især i 1500- og 
1600-tallet. Hertil kom ordenstegnene, der tydeliggjorde, at ejeren 
var tæt knyttet til eller medlem af Kongehuset. Der findes i dag 
to danske ordener: Elefantordenen, hvor modtageren kaldes blå 
ridder, og Dannebrogordenen, hvor modtageren kaldes hvid ridder.

Find de grå prikker på kortet for at finde genstande under teamet 
”Ordener og våben”, og læs mere her i folderen.

”Det er som et sagn fra gamle dage, når kårder, 
sabler, ordener og andet tages frem fra deres 
beskyttende glas. Våben er skabt til dødelig brug, 
men visse er udelukkende en skueret, der skal få 
folk til at snappe efter vejret.”

Jim Lyngvild
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blev herefter kongelig bolig i fire generationer – og kom med tiden til 
at rumme kongerigets mest værdifulde skatte. Slottet rummer i dag et 
væld af pragtfulde kostbarheder, der giver et unikt indblik i den kongelige 
danmarkshistorie. Med denne folder får du mulighed for at gå i fodsporet 
på Jim Lyngvild på en eventyrlig tur gennem Rosenborg Slot på jagt efter 
kongelige skatte og kronjuveler.

Jagten er inddelt i fem temaer; 
Pragtgenstande, Smykker og 
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og våben, samt Elfenben og 
rav. Hvert tema rummer en 
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af Jim Lyngvild. Hermed har 
du muligheden for sammen 
med Jim Lyngvild at lade dig 
fascinere af fortidens skatte, og 
se samlingen på Rosenborg Slot 
på en ny måde.
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“Uden sammenligning det mest angstprovokerende at 
forevige. Disse fantastiske smykker har jeg set hele 
mit liv. Fra jeg første gang kom på Rosenborg som en 
lille dreng eller åbnede et ugeblad og så min dronning 
bære dem med sølvræv, gallakjoler og opsat hår. Jeg 
lå søvnløs i flere uger inden og udtænkte geniale ideer, 
der næste morgen virkede platte og fortænkte. Til sidst 
besluttede jeg mig for, at disse smykker skal ses som 
drømmesyn, for jeg hverken kan eller skal hamle op med 
juvelernes egentlige skæbne - at blive båret af en smuk, 
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Jim Lyngvilds smukke fotografier er inspireret af 
stillebenmaleriet. Ordet stilleben kommer af tysk; still leben, 
dvs. stille liv. Stillebenbilleder viser ofte opstillinger af livløse 
genstande, blomster og fødevarer med symbolske referencer. 
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da Rosenborg Slot blev opført. Eksemplet på et historisk 
stillebenmaleri kan stadig i dag ses i Vinterstuen. Alle stilleben 
og øvrige fotografier i denne folder er udført og fotograferet af 
Jim Lyngvild.
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Genstande hvis hovedformål alene var at imponere 
og udstråle prompt og pragt. Pragtgenstande har 
i århundreder været en vigtig del af kongernes 
iscenesættelse. Et godt eksempel på en pragtgenstand, 
der udviser overdådighed og velstand, er den smukke 
pokal med kaméer fra første halvdel af 1600-tallet.

Find de turkise prikker på kortet for at finde flere 
genstande under temaet ”Pragtgenstande”, og læs mere 
her i folderen.

”Måske den smukkeste genstand – ud over 
regalierne – på hele Rosenborg Slot. Denne 
pokal er kæmpe stor og overstrøet med 
så meget håndværk. Ved vikingen Harald 
Klaks dåb stod skrevet, at kongens dragt 
var baldyret med stor kunst, og at kun 
Minerva med sine snildrige hænder kunne 
have udført dronningens klædning – samme 
tanker får jeg om dette stykke kunst. Mit 
hjerte kysser kødet.”
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smykker i samlingen stammer fra 1500-tallet. Gennem 
tiden er nye smykker blevet gemt; enten fordi de udgjorde 
et højdepunkt i tidens kunstneriske kunnen, eller fordi 
de rummede en unik historie. Mens de ældste smykker i 
samlingen stammer fra 1500-tallet, fik kronjuvelerne, som 
er de mest kendte, deres nuværende form omkring 1840. 

Find de lilla prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Smykker og kronjuveler”, og læs mere her i 
folderen.

”Der er så mange skønne smykker i samlingen 
fra det Grønne Kabinet, at det kan være 
svært at vælge, hvilke der skal repræsentere 
herlighederne. Rosenborgs mure beskytter de 
små hemmeligheder mod nysgerrige fingre, 
men ikke mod hengivne blikke.”

Jim Lyngvild

Riddersalen
Riddersalen på Rosenborg Slot er det sidst indrettede rum. Salen 
stod først færdig i 1634, hvor den var ramme for festlighederne 
i anledning af Christian 4.s ældste søn Den Udvalgte Prins 
Christians bryllup. Salen kom efterfølgende til at danne ramme 
om en lang række kongelige fester og begivenheder. Under 
enevælden, der blev indført i 1660, fik salen stor betydning for 
udfoldelsen af den kongelige magt. Riddersalen rummer endnu 
i dag en række genstande med tilknytning til de danske konger 
under enevælden. Samt genstande der fortsat udfylder en funktion 
for Kongehuset i dag.

Find de røde prikker på kortet for at finde genstande under dette 
tema, og læs mere her i folderen.

Elfenben og rav
Samlingerne af skatte på Rosenborg Slot giver om noget indblik 
i fortidens trends. Udskåret og drejet elfenben blev for alvor 
populært i de europæiske fyrstehuse i 1600-tallet. Materialet 
kaldtes også Det Hvide Guld, indtil porcelænet tog patent på 
titlen i 1700-tallet. Elfenben var et udtryk for overdådighed 
og rigdom. Udformningen af materialet kræver stort talent, 
materialekendskab og snilde.

Ligesom elfenben blev også ravklumper i 1600- og 1700-tallet 
hyppigt omskabt til finurlige figurer og smukke brugsgenstande. 
Materialet blev kaldt Nordens Guld, da det – i modsætning til 
elfenben – var at finde på disse breddegrader.

Find de mørkeblå prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Elfenben og rav”, og læs mere her i folderen.

”Kig helt tæt på, ikke bare på behørig afstand. Mærk 
lidenskaben stige og blodet rulle. Elfenbenet er i sig 
selv en vild genstand, men skåret med flittige og 
dygtige hænder bliver det til kentaurens lystfulde 
ridt og greb om møen og andre forførelser i hvid 
erotik. Besat med sølv og hank – samt en lille hare 
– er eventyret vakt.”

Jim Lyngvild

Ordener og våben
I kælderen under Rosenborg Slot findes en række smukke våben 
og fornemme ordener. De vidner om en tid, hvor ordener og 
våben blev tillagt mere værdi end den, der lå i deres umiddelbare 
funktion. 

Udført i smukt emaljearbejde og fornemt kunsthåndværk var 
både våben og ordenstegn et middel, hvormed ejeren kunne vise 
sin sociale status og betydning. Hovedparten af våbensamlingen 
på Rosenborg Slot har aldrig været tiltænkt krigsbrug. De blev 
derimod båret som en vigtig del af herrernes dragt, især i 1500- og 
1600-tallet. Hertil kom ordenstegnene, der tydeliggjorde, at ejeren 
var tæt knyttet til eller medlem af Kongehuset. Der findes i dag 
to danske ordener: Elefantordenen, hvor modtageren kaldes blå 
ridder, og Dannebrogordenen, hvor modtageren kaldes hvid ridder.

Find de grå prikker på kortet for at finde genstande under teamet 
”Ordener og våben”, og læs mere her i folderen.

”Det er som et sagn fra gamle dage, når kårder, 
sabler, ordener og andet tages frem fra deres 
beskyttende glas. Våben er skabt til dødelig brug, 
men visse er udelukkende en skueret, der skal få 
folk til at snappe efter vejret.”

Jim Lyngvild

Med Jim  Lyngvild 
på jagt efter 
 kongelige skatte

I fodsporet på Jim Lyngvild
Velkommen til Rosenborg Slot!

Rosenborg Slot blev bygget i starten af 1600-tallet til Christian 4. Slottet 
blev herefter kongelig bolig i fire generationer – og kom med tiden til 
at rumme kongerigets mest værdifulde skatte. Slottet rummer i dag et 
væld af pragtfulde kostbarheder, der giver et unikt indblik i den kongelige 
danmarkshistorie. Med denne folder får du mulighed for at gå i fodsporet 
på Jim Lyngvild på en eventyrlig tur gennem Rosenborg Slot på jagt efter 
kongelige skatte og kronjuveler.

Jagten er inddelt i fem temaer; 
Pragtgenstande, Smykker og 
kronjuveler, Riddersal, Ordener 
og våben, samt Elfenben og 
rav. Hvert tema rummer en 
række nøje udvalgte genstande, 
fotograferet og kommenteret 
af Jim Lyngvild. Hermed har 
du muligheden for sammen 
med Jim Lyngvild at lade dig 
fascinere af fortidens skatte, og 
se samlingen på Rosenborg Slot 
på en ny måde.

Rigtig god fornøjelse!

Jim Lyngvild fotograferet med Christian 4.s krone.

Pokal, ca. 1610-1650. 
af guld, emalje, kaméer 

og diamanter.

Smaragdsæt, 
stenene kan 

spores tilbage 
til 1723.

“Uden sammenligning det mest angstprovokerende at 
forevige. Disse fantastiske smykker har jeg set hele 
mit liv. Fra jeg første gang kom på Rosenborg som en 
lille dreng eller åbnede et ugeblad og så min dronning 
bære dem med sølvræv, gallakjoler og opsat hår. Jeg 
lå søvnløs i flere uger inden og udtænkte geniale ideer, 
der næste morgen virkede platte og fortænkte. Til sidst 
besluttede jeg mig for, at disse smykker skal ses som 
drømmesyn, for jeg hverken kan eller skal hamle op med 
juvelernes egentlige skæbne - at blive båret af en smuk, 
levende kvinde.”

Jim Lyngvild

Lågkrus af elfenben, 
1667-1670.
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Stilleben
Jim Lyngvilds smukke fotografier er inspireret af 
stillebenmaleriet. Ordet stilleben kommer af tysk; still leben, 
dvs. stille liv. Stillebenbilleder viser ofte opstillinger af livløse 
genstande, blomster og fødevarer med symbolske referencer. 
Som stilart udviklede stilleben sig særligt i 1600-tallet, netop 
da Rosenborg Slot blev opført. Eksemplet på et historisk 
stillebenmaleri kan stadig i dag ses i Vinterstuen. Alle stilleben 
og øvrige fotografier i denne folder er udført og fotograferet af 
Jim Lyngvild.

Pragtgenstande
Kælderen under Rosenborg Slot rummer i dag en 
stor samling af smukke og kostbare pragtgenstande. 
Genstande hvis hovedformål alene var at imponere 
og udstråle prompt og pragt. Pragtgenstande har 
i århundreder været en vigtig del af kongernes 
iscenesættelse. Et godt eksempel på en pragtgenstand, 
der udviser overdådighed og velstand, er den smukke 
pokal med kaméer fra første halvdel af 1600-tallet.

Find de turkise prikker på kortet for at finde flere 
genstande under temaet ”Pragtgenstande”, og læs mere 
her i folderen.

”Måske den smukkeste genstand – ud over 
regalierne – på hele Rosenborg Slot. Denne 
pokal er kæmpe stor og overstrøet med 
så meget håndværk. Ved vikingen Harald 
Klaks dåb stod skrevet, at kongens dragt 
var baldyret med stor kunst, og at kun 
Minerva med sine snildrige hænder kunne 
have udført dronningens klædning – samme 
tanker får jeg om dette stykke kunst. Mit 
hjerte kysser kødet.”

Jim Lyngvild

Smykker og kronjuveler
De danske kronjuveler og regalier er uden tvivl de mest 
ikoniske genstande på Rosenborg Slot. Til hverdag 
opbevares de i det pansersikrede skatkammer. Kælderen 
og Skatkammeret rummer dog også en samling af andre 
historiske smykker. Smykkerne var et vigtigt middel for 
kongelige, når de skulle udvise rigdom og magt. De ældste 
smykker i samlingen stammer fra 1500-tallet. Gennem 
tiden er nye smykker blevet gemt; enten fordi de udgjorde 
et højdepunkt i tidens kunstneriske kunnen, eller fordi 
de rummede en unik historie. Mens de ældste smykker i 
samlingen stammer fra 1500-tallet, fik kronjuvelerne, som 
er de mest kendte, deres nuværende form omkring 1840. 

Find de lilla prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Smykker og kronjuveler”, og læs mere her i 
folderen.

”Der er så mange skønne smykker i samlingen 
fra det Grønne Kabinet, at det kan være 
svært at vælge, hvilke der skal repræsentere 
herlighederne. Rosenborgs mure beskytter de 
små hemmeligheder mod nysgerrige fingre, 
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våben blev tillagt mere værdi end den, der lå i deres umiddelbare 
funktion. 

Udført i smukt emaljearbejde og fornemt kunsthåndværk var 
både våben og ordenstegn et middel, hvormed ejeren kunne vise 
sin sociale status og betydning. Hovedparten af våbensamlingen 
på Rosenborg Slot har aldrig været tiltænkt krigsbrug. De blev 
derimod båret som en vigtig del af herrernes dragt, især i 1500- og 
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dvs. stille liv. Stillebenbilleder viser ofte opstillinger af livløse 
genstande, blomster og fødevarer med symbolske referencer. 
Som stilart udviklede stilleben sig særligt i 1600-tallet, netop 
da Rosenborg Slot blev opført. Eksemplet på et historisk 
stillebenmaleri kan stadig i dag ses i Vinterstuen. Alle stilleben 
og øvrige fotografier i denne folder er udført og fotograferet af 
Jim Lyngvild.

Pragtgenstande
Kælderen under Rosenborg Slot rummer i dag en 
stor samling af smukke og kostbare pragtgenstande. 
Genstande hvis hovedformål alene var at imponere 
og udstråle prompt og pragt. Pragtgenstande har 
i århundreder været en vigtig del af kongernes 
iscenesættelse. Et godt eksempel på en pragtgenstand, 
der udviser overdådighed og velstand, er den smukke 
pokal med kaméer fra første halvdel af 1600-tallet.

Find de turkise prikker på kortet for at finde flere 
genstande under temaet ”Pragtgenstande”, og læs mere 
her i folderen.

”Måske den smukkeste genstand – ud over 
regalierne – på hele Rosenborg Slot. Denne 
pokal er kæmpe stor og overstrøet med 
så meget håndværk. Ved vikingen Harald 
Klaks dåb stod skrevet, at kongens dragt 
var baldyret med stor kunst, og at kun 
Minerva med sine snildrige hænder kunne 
have udført dronningens klædning – samme 
tanker får jeg om dette stykke kunst. Mit 
hjerte kysser kødet.”

Jim Lyngvild

Smykker og kronjuveler
De danske kronjuveler og regalier er uden tvivl de mest 
ikoniske genstande på Rosenborg Slot. Til hverdag 
opbevares de i det pansersikrede skatkammer. Kælderen 
og Skatkammeret rummer dog også en samling af andre 
historiske smykker. Smykkerne var et vigtigt middel for 
kongelige, når de skulle udvise rigdom og magt. De ældste 
smykker i samlingen stammer fra 1500-tallet. Gennem 
tiden er nye smykker blevet gemt; enten fordi de udgjorde 
et højdepunkt i tidens kunstneriske kunnen, eller fordi 
de rummede en unik historie. Mens de ældste smykker i 
samlingen stammer fra 1500-tallet, fik kronjuvelerne, som 
er de mest kendte, deres nuværende form omkring 1840. 

Find de lilla prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Smykker og kronjuveler”, og læs mere her i 
folderen.

”Der er så mange skønne smykker i samlingen 
fra det Grønne Kabinet, at det kan være 
svært at vælge, hvilke der skal repræsentere 
herlighederne. Rosenborgs mure beskytter de 
små hemmeligheder mod nysgerrige fingre, 
men ikke mod hengivne blikke.”

Jim Lyngvild

Riddersalen
Riddersalen på Rosenborg Slot er det sidst indrettede rum. Salen 
stod først færdig i 1634, hvor den var ramme for festlighederne 
i anledning af Christian 4.s ældste søn Den Udvalgte Prins 
Christians bryllup. Salen kom efterfølgende til at danne ramme 
om en lang række kongelige fester og begivenheder. Under 
enevælden, der blev indført i 1660, fik salen stor betydning for 
udfoldelsen af den kongelige magt. Riddersalen rummer endnu 
i dag en række genstande med tilknytning til de danske konger 
under enevælden. Samt genstande der fortsat udfylder en funktion 
for Kongehuset i dag.

Find de røde prikker på kortet for at finde genstande under dette 
tema, og læs mere her i folderen.

Elfenben og rav
Samlingerne af skatte på Rosenborg Slot giver om noget indblik 
i fortidens trends. Udskåret og drejet elfenben blev for alvor 
populært i de europæiske fyrstehuse i 1600-tallet. Materialet 
kaldtes også Det Hvide Guld, indtil porcelænet tog patent på 
titlen i 1700-tallet. Elfenben var et udtryk for overdådighed 
og rigdom. Udformningen af materialet kræver stort talent, 
materialekendskab og snilde.

Ligesom elfenben blev også ravklumper i 1600- og 1700-tallet 
hyppigt omskabt til finurlige figurer og smukke brugsgenstande. 
Materialet blev kaldt Nordens Guld, da det – i modsætning til 
elfenben – var at finde på disse breddegrader.

Find de mørkeblå prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Elfenben og rav”, og læs mere her i folderen.

”Kig helt tæt på, ikke bare på behørig afstand. Mærk 
lidenskaben stige og blodet rulle. Elfenbenet er i sig 
selv en vild genstand, men skåret med flittige og 
dygtige hænder bliver det til kentaurens lystfulde 
ridt og greb om møen og andre forførelser i hvid 
erotik. Besat med sølv og hank – samt en lille hare 
– er eventyret vakt.”

Jim Lyngvild

Ordener og våben
I kælderen under Rosenborg Slot findes en række smukke våben 
og fornemme ordener. De vidner om en tid, hvor ordener og 
våben blev tillagt mere værdi end den, der lå i deres umiddelbare 
funktion. 

Udført i smukt emaljearbejde og fornemt kunsthåndværk var 
både våben og ordenstegn et middel, hvormed ejeren kunne vise 
sin sociale status og betydning. Hovedparten af våbensamlingen 
på Rosenborg Slot har aldrig været tiltænkt krigsbrug. De blev 
derimod båret som en vigtig del af herrernes dragt, især i 1500- og 
1600-tallet. Hertil kom ordenstegnene, der tydeliggjorde, at ejeren 
var tæt knyttet til eller medlem af Kongehuset. Der findes i dag 
to danske ordener: Elefantordenen, hvor modtageren kaldes blå 
ridder, og Dannebrogordenen, hvor modtageren kaldes hvid ridder.

Find de grå prikker på kortet for at finde genstande under teamet 
”Ordener og våben”, og læs mere her i folderen.

”Det er som et sagn fra gamle dage, når kårder, 
sabler, ordener og andet tages frem fra deres 
beskyttende glas. Våben er skabt til dødelig brug, 
men visse er udelukkende en skueret, der skal få 
folk til at snappe efter vejret.”

Jim Lyngvild

Med Jim  Lyngvild 
på jagt efter 
 kongelige skatte

I fodsporet på Jim Lyngvild
Velkommen til Rosenborg Slot!

Rosenborg Slot blev bygget i starten af 1600-tallet til Christian 4. Slottet 
blev herefter kongelig bolig i fire generationer – og kom med tiden til 
at rumme kongerigets mest værdifulde skatte. Slottet rummer i dag et 
væld af pragtfulde kostbarheder, der giver et unikt indblik i den kongelige 
danmarkshistorie. Med denne folder får du mulighed for at gå i fodsporet 
på Jim Lyngvild på en eventyrlig tur gennem Rosenborg Slot på jagt efter 
kongelige skatte og kronjuveler.

Jagten er inddelt i fem temaer; 
Pragtgenstande, Smykker og 
kronjuveler, Riddersal, Ordener 
og våben, samt Elfenben og 
rav. Hvert tema rummer en 
række nøje udvalgte genstande, 
fotograferet og kommenteret 
af Jim Lyngvild. Hermed har 
du muligheden for sammen 
med Jim Lyngvild at lade dig 
fascinere af fortidens skatte, og 
se samlingen på Rosenborg Slot 
på en ny måde.

Rigtig god fornøjelse!

Jim Lyngvild fotograferet med Christian 4.s krone.

Pokal, ca. 1610-1650. 
af guld, emalje, kaméer 

og diamanter.

Smaragdsæt, 
stenene kan 

spores tilbage 
til 1723.

“Uden sammenligning det mest angstprovokerende at 
forevige. Disse fantastiske smykker har jeg set hele 
mit liv. Fra jeg første gang kom på Rosenborg som en 
lille dreng eller åbnede et ugeblad og så min dronning 
bære dem med sølvræv, gallakjoler og opsat hår. Jeg 
lå søvnløs i flere uger inden og udtænkte geniale ideer, 
der næste morgen virkede platte og fortænkte. Til sidst 
besluttede jeg mig for, at disse smykker skal ses som 
drømmesyn, for jeg hverken kan eller skal hamle op med 
juvelernes egentlige skæbne - at blive båret af en smuk, 
levende kvinde.”

Jim Lyngvild

Lågkrus af elfenben, 
1667-1670.
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Stilleben
Jim Lyngvilds smukke fotografier er inspireret af 
stillebenmaleriet. Ordet stilleben kommer af tysk; still leben, 
dvs. stille liv. Stillebenbilleder viser ofte opstillinger af livløse 
genstande, blomster og fødevarer med symbolske referencer. 
Som stilart udviklede stilleben sig særligt i 1600-tallet, netop 
da Rosenborg Slot blev opført. Eksemplet på et historisk 
stillebenmaleri kan stadig i dag ses i Vinterstuen. Alle stilleben 
og øvrige fotografier i denne folder er udført og fotograferet af 
Jim Lyngvild.

Pragtgenstande
Kælderen under Rosenborg Slot rummer i dag en 
stor samling af smukke og kostbare pragtgenstande. 
Genstande hvis hovedformål alene var at imponere 
og udstråle prompt og pragt. Pragtgenstande har 
i århundreder været en vigtig del af kongernes 
iscenesættelse. Et godt eksempel på en pragtgenstand, 
der udviser overdådighed og velstand, er den smukke 
pokal med kaméer fra første halvdel af 1600-tallet.

Find de turkise prikker på kortet for at finde flere 
genstande under temaet ”Pragtgenstande”, og læs mere 
her i folderen.

”Måske den smukkeste genstand – ud over 
regalierne – på hele Rosenborg Slot. Denne 
pokal er kæmpe stor og overstrøet med 
så meget håndværk. Ved vikingen Harald 
Klaks dåb stod skrevet, at kongens dragt 
var baldyret med stor kunst, og at kun 
Minerva med sine snildrige hænder kunne 
have udført dronningens klædning – samme 
tanker får jeg om dette stykke kunst. Mit 
hjerte kysser kødet.”

Jim Lyngvild

Smykker og kronjuveler
De danske kronjuveler og regalier er uden tvivl de mest 
ikoniske genstande på Rosenborg Slot. Til hverdag 
opbevares de i det pansersikrede skatkammer. Kælderen 
og Skatkammeret rummer dog også en samling af andre 
historiske smykker. Smykkerne var et vigtigt middel for 
kongelige, når de skulle udvise rigdom og magt. De ældste 
smykker i samlingen stammer fra 1500-tallet. Gennem 
tiden er nye smykker blevet gemt; enten fordi de udgjorde 
et højdepunkt i tidens kunstneriske kunnen, eller fordi 
de rummede en unik historie. Mens de ældste smykker i 
samlingen stammer fra 1500-tallet, fik kronjuvelerne, som 
er de mest kendte, deres nuværende form omkring 1840. 

Find de lilla prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Smykker og kronjuveler”, og læs mere her i 
folderen.

”Der er så mange skønne smykker i samlingen 
fra det Grønne Kabinet, at det kan være 
svært at vælge, hvilke der skal repræsentere 
herlighederne. Rosenborgs mure beskytter de 
små hemmeligheder mod nysgerrige fingre, 
men ikke mod hengivne blikke.”

Jim Lyngvild

Riddersalen
Riddersalen på Rosenborg Slot er det sidst indrettede rum. Salen 
stod først færdig i 1634, hvor den var ramme for festlighederne 
i anledning af Christian 4.s ældste søn Den Udvalgte Prins 
Christians bryllup. Salen kom efterfølgende til at danne ramme 
om en lang række kongelige fester og begivenheder. Under 
enevælden, der blev indført i 1660, fik salen stor betydning for 
udfoldelsen af den kongelige magt. Riddersalen rummer endnu 
i dag en række genstande med tilknytning til de danske konger 
under enevælden. Samt genstande der fortsat udfylder en funktion 
for Kongehuset i dag.

Find de røde prikker på kortet for at finde genstande under dette 
tema, og læs mere her i folderen.

Elfenben og rav
Samlingerne af skatte på Rosenborg Slot giver om noget indblik 
i fortidens trends. Udskåret og drejet elfenben blev for alvor 
populært i de europæiske fyrstehuse i 1600-tallet. Materialet 
kaldtes også Det Hvide Guld, indtil porcelænet tog patent på 
titlen i 1700-tallet. Elfenben var et udtryk for overdådighed 
og rigdom. Udformningen af materialet kræver stort talent, 
materialekendskab og snilde.

Ligesom elfenben blev også ravklumper i 1600- og 1700-tallet 
hyppigt omskabt til finurlige figurer og smukke brugsgenstande. 
Materialet blev kaldt Nordens Guld, da det – i modsætning til 
elfenben – var at finde på disse breddegrader.

Find de mørkeblå prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Elfenben og rav”, og læs mere her i folderen.

”Kig helt tæt på, ikke bare på behørig afstand. Mærk 
lidenskaben stige og blodet rulle. Elfenbenet er i sig 
selv en vild genstand, men skåret med flittige og 
dygtige hænder bliver det til kentaurens lystfulde 
ridt og greb om møen og andre forførelser i hvid 
erotik. Besat med sølv og hank – samt en lille hare 
– er eventyret vakt.”

Jim Lyngvild

Ordener og våben
I kælderen under Rosenborg Slot findes en række smukke våben 
og fornemme ordener. De vidner om en tid, hvor ordener og 
våben blev tillagt mere værdi end den, der lå i deres umiddelbare 
funktion. 

Udført i smukt emaljearbejde og fornemt kunsthåndværk var 
både våben og ordenstegn et middel, hvormed ejeren kunne vise 
sin sociale status og betydning. Hovedparten af våbensamlingen 
på Rosenborg Slot har aldrig været tiltænkt krigsbrug. De blev 
derimod båret som en vigtig del af herrernes dragt, især i 1500- og 
1600-tallet. Hertil kom ordenstegnene, der tydeliggjorde, at ejeren 
var tæt knyttet til eller medlem af Kongehuset. Der findes i dag 
to danske ordener: Elefantordenen, hvor modtageren kaldes blå 
ridder, og Dannebrogordenen, hvor modtageren kaldes hvid ridder.

Find de grå prikker på kortet for at finde genstande under teamet 
”Ordener og våben”, og læs mere her i folderen.

”Det er som et sagn fra gamle dage, når kårder, 
sabler, ordener og andet tages frem fra deres 
beskyttende glas. Våben er skabt til dødelig brug, 
men visse er udelukkende en skueret, der skal få 
folk til at snappe efter vejret.”

Jim Lyngvild

Med Jim  Lyngvild 
på jagt efter 
 kongelige skatte

I fodsporet på Jim Lyngvild
Velkommen til Rosenborg Slot!

Rosenborg Slot blev bygget i starten af 1600-tallet til Christian 4. Slottet 
blev herefter kongelig bolig i fire generationer – og kom med tiden til 
at rumme kongerigets mest værdifulde skatte. Slottet rummer i dag et 
væld af pragtfulde kostbarheder, der giver et unikt indblik i den kongelige 
danmarkshistorie. Med denne folder får du mulighed for at gå i fodsporet 
på Jim Lyngvild på en eventyrlig tur gennem Rosenborg Slot på jagt efter 
kongelige skatte og kronjuveler.

Jagten er inddelt i fem temaer; 
Pragtgenstande, Smykker og 
kronjuveler, Riddersal, Ordener 
og våben, samt Elfenben og 
rav. Hvert tema rummer en 
række nøje udvalgte genstande, 
fotograferet og kommenteret 
af Jim Lyngvild. Hermed har 
du muligheden for sammen 
med Jim Lyngvild at lade dig 
fascinere af fortidens skatte, og 
se samlingen på Rosenborg Slot 
på en ny måde.

Rigtig god fornøjelse!

Jim Lyngvild fotograferet med Christian 4.s krone.

Pokal, ca. 1610-1650. 
af guld, emalje, kaméer 

og diamanter.

Smaragdsæt, 
stenene kan 

spores tilbage 
til 1723.

“Uden sammenligning det mest angstprovokerende at 
forevige. Disse fantastiske smykker har jeg set hele 
mit liv. Fra jeg første gang kom på Rosenborg som en 
lille dreng eller åbnede et ugeblad og så min dronning 
bære dem med sølvræv, gallakjoler og opsat hår. Jeg 
lå søvnløs i flere uger inden og udtænkte geniale ideer, 
der næste morgen virkede platte og fortænkte. Til sidst 
besluttede jeg mig for, at disse smykker skal ses som 
drømmesyn, for jeg hverken kan eller skal hamle op med 
juvelernes egentlige skæbne - at blive båret af en smuk, 
levende kvinde.”

Jim Lyngvild

Lågkrus af elfenben, 
1667-1670.
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Stilleben
Jim Lyngvilds smukke fotografier er inspireret af 
stillebenmaleriet. Ordet stilleben kommer af tysk; still leben, 
dvs. stille liv. Stillebenbilleder viser ofte opstillinger af livløse 
genstande, blomster og fødevarer med symbolske referencer. 
Som stilart udviklede stilleben sig særligt i 1600-tallet, netop 
da Rosenborg Slot blev opført. Eksemplet på et historisk 
stillebenmaleri kan stadig i dag ses i Vinterstuen. Alle stilleben 
og øvrige fotografier i denne folder er udført og fotograferet af 
Jim Lyngvild.

Pragtgenstande
Kælderen under Rosenborg Slot rummer i dag en 
stor samling af smukke og kostbare pragtgenstande. 
Genstande hvis hovedformål alene var at imponere 
og udstråle prompt og pragt. Pragtgenstande har 
i århundreder været en vigtig del af kongernes 
iscenesættelse. Et godt eksempel på en pragtgenstand, 
der udviser overdådighed og velstand, er den smukke 
pokal med kaméer fra første halvdel af 1600-tallet.

Find de turkise prikker på kortet for at finde flere 
genstande under temaet ”Pragtgenstande”, og læs mere 
her i folderen.

”Måske den smukkeste genstand – ud over 
regalierne – på hele Rosenborg Slot. Denne 
pokal er kæmpe stor og overstrøet med 
så meget håndværk. Ved vikingen Harald 
Klaks dåb stod skrevet, at kongens dragt 
var baldyret med stor kunst, og at kun 
Minerva med sine snildrige hænder kunne 
have udført dronningens klædning – samme 
tanker får jeg om dette stykke kunst. Mit 
hjerte kysser kødet.”

Jim Lyngvild

Smykker og kronjuveler
De danske kronjuveler og regalier er uden tvivl de mest 
ikoniske genstande på Rosenborg Slot. Til hverdag 
opbevares de i det pansersikrede skatkammer. Kælderen 
og Skatkammeret rummer dog også en samling af andre 
historiske smykker. Smykkerne var et vigtigt middel for 
kongelige, når de skulle udvise rigdom og magt. De ældste 
smykker i samlingen stammer fra 1500-tallet. Gennem 
tiden er nye smykker blevet gemt; enten fordi de udgjorde 
et højdepunkt i tidens kunstneriske kunnen, eller fordi 
de rummede en unik historie. Mens de ældste smykker i 
samlingen stammer fra 1500-tallet, fik kronjuvelerne, som 
er de mest kendte, deres nuværende form omkring 1840. 

Find de lilla prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Smykker og kronjuveler”, og læs mere her i 
folderen.

”Der er så mange skønne smykker i samlingen 
fra det Grønne Kabinet, at det kan være 
svært at vælge, hvilke der skal repræsentere 
herlighederne. Rosenborgs mure beskytter de 
små hemmeligheder mod nysgerrige fingre, 
men ikke mod hengivne blikke.”

Jim Lyngvild

Riddersalen
Riddersalen på Rosenborg Slot er det sidst indrettede rum. Salen 
stod først færdig i 1634, hvor den var ramme for festlighederne 
i anledning af Christian 4.s ældste søn Den Udvalgte Prins 
Christians bryllup. Salen kom efterfølgende til at danne ramme 
om en lang række kongelige fester og begivenheder. Under 
enevælden, der blev indført i 1660, fik salen stor betydning for 
udfoldelsen af den kongelige magt. Riddersalen rummer endnu 
i dag en række genstande med tilknytning til de danske konger 
under enevælden. Samt genstande der fortsat udfylder en funktion 
for Kongehuset i dag.

Find de røde prikker på kortet for at finde genstande under dette 
tema, og læs mere her i folderen.

Elfenben og rav
Samlingerne af skatte på Rosenborg Slot giver om noget indblik 
i fortidens trends. Udskåret og drejet elfenben blev for alvor 
populært i de europæiske fyrstehuse i 1600-tallet. Materialet 
kaldtes også Det Hvide Guld, indtil porcelænet tog patent på 
titlen i 1700-tallet. Elfenben var et udtryk for overdådighed 
og rigdom. Udformningen af materialet kræver stort talent, 
materialekendskab og snilde.

Ligesom elfenben blev også ravklumper i 1600- og 1700-tallet 
hyppigt omskabt til finurlige figurer og smukke brugsgenstande. 
Materialet blev kaldt Nordens Guld, da det – i modsætning til 
elfenben – var at finde på disse breddegrader.

Find de mørkeblå prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Elfenben og rav”, og læs mere her i folderen.

”Kig helt tæt på, ikke bare på behørig afstand. Mærk 
lidenskaben stige og blodet rulle. Elfenbenet er i sig 
selv en vild genstand, men skåret med flittige og 
dygtige hænder bliver det til kentaurens lystfulde 
ridt og greb om møen og andre forførelser i hvid 
erotik. Besat med sølv og hank – samt en lille hare 
– er eventyret vakt.”

Jim Lyngvild

Ordener og våben
I kælderen under Rosenborg Slot findes en række smukke våben 
og fornemme ordener. De vidner om en tid, hvor ordener og 
våben blev tillagt mere værdi end den, der lå i deres umiddelbare 
funktion. 

Udført i smukt emaljearbejde og fornemt kunsthåndværk var 
både våben og ordenstegn et middel, hvormed ejeren kunne vise 
sin sociale status og betydning. Hovedparten af våbensamlingen 
på Rosenborg Slot har aldrig været tiltænkt krigsbrug. De blev 
derimod båret som en vigtig del af herrernes dragt, især i 1500- og 
1600-tallet. Hertil kom ordenstegnene, der tydeliggjorde, at ejeren 
var tæt knyttet til eller medlem af Kongehuset. Der findes i dag 
to danske ordener: Elefantordenen, hvor modtageren kaldes blå 
ridder, og Dannebrogordenen, hvor modtageren kaldes hvid ridder.

Find de grå prikker på kortet for at finde genstande under teamet 
”Ordener og våben”, og læs mere her i folderen.

”Det er som et sagn fra gamle dage, når kårder, 
sabler, ordener og andet tages frem fra deres 
beskyttende glas. Våben er skabt til dødelig brug, 
men visse er udelukkende en skueret, der skal få 
folk til at snappe efter vejret.”

Jim Lyngvild

Med Jim  Lyngvild 
på jagt efter 
 kongelige skatte

I fodsporet på Jim Lyngvild
Velkommen til Rosenborg Slot!

Rosenborg Slot blev bygget i starten af 1600-tallet til Christian 4. Slottet 
blev herefter kongelig bolig i fire generationer – og kom med tiden til 
at rumme kongerigets mest værdifulde skatte. Slottet rummer i dag et 
væld af pragtfulde kostbarheder, der giver et unikt indblik i den kongelige 
danmarkshistorie. Med denne folder får du mulighed for at gå i fodsporet 
på Jim Lyngvild på en eventyrlig tur gennem Rosenborg Slot på jagt efter 
kongelige skatte og kronjuveler.

Jagten er inddelt i fem temaer; 
Pragtgenstande, Smykker og 
kronjuveler, Riddersal, Ordener 
og våben, samt Elfenben og 
rav. Hvert tema rummer en 
række nøje udvalgte genstande, 
fotograferet og kommenteret 
af Jim Lyngvild. Hermed har 
du muligheden for sammen 
med Jim Lyngvild at lade dig 
fascinere af fortidens skatte, og 
se samlingen på Rosenborg Slot 
på en ny måde.

Rigtig god fornøjelse!

Jim Lyngvild fotograferet med Christian 4.s krone.

Pokal, ca. 1610-1650. 
af guld, emalje, kaméer 

og diamanter.

Smaragdsæt, 
stenene kan 

spores tilbage 
til 1723.

“Uden sammenligning det mest angstprovokerende at 
forevige. Disse fantastiske smykker har jeg set hele 
mit liv. Fra jeg første gang kom på Rosenborg som en 
lille dreng eller åbnede et ugeblad og så min dronning 
bære dem med sølvræv, gallakjoler og opsat hår. Jeg 
lå søvnløs i flere uger inden og udtænkte geniale ideer, 
der næste morgen virkede platte og fortænkte. Til sidst 
besluttede jeg mig for, at disse smykker skal ses som 
drømmesyn, for jeg hverken kan eller skal hamle op med 
juvelernes egentlige skæbne - at blive båret af en smuk, 
levende kvinde.”

Jim Lyngvild

Lågkrus af elfenben, 
1667-1670.
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Stilleben
Jim Lyngvilds smukke fotografier er inspireret af 
stillebenmaleriet. Ordet stilleben kommer af tysk; still leben, 
dvs. stille liv. Stillebenbilleder viser ofte opstillinger af livløse 
genstande, blomster og fødevarer med symbolske referencer. 
Som stilart udviklede stilleben sig særligt i 1600-tallet, netop 
da Rosenborg Slot blev opført. Eksemplet på et historisk 
stillebenmaleri kan stadig i dag ses i Vinterstuen. Alle stilleben 
og øvrige fotografier i denne folder er udført og fotograferet af 
Jim Lyngvild.

Pragtgenstande
Kælderen under Rosenborg Slot rummer i dag en 
stor samling af smukke og kostbare pragtgenstande. 
Genstande hvis hovedformål alene var at imponere 
og udstråle prompt og pragt. Pragtgenstande har 
i århundreder været en vigtig del af kongernes 
iscenesættelse. Et godt eksempel på en pragtgenstand, 
der udviser overdådighed og velstand, er den smukke 
pokal med kaméer fra første halvdel af 1600-tallet.

Find de turkise prikker på kortet for at finde flere 
genstande under temaet ”Pragtgenstande”, og læs mere 
her i folderen.

”Måske den smukkeste genstand – ud over 
regalierne – på hele Rosenborg Slot. Denne 
pokal er kæmpe stor og overstrøet med 
så meget håndværk. Ved vikingen Harald 
Klaks dåb stod skrevet, at kongens dragt 
var baldyret med stor kunst, og at kun 
Minerva med sine snildrige hænder kunne 
have udført dronningens klædning – samme 
tanker får jeg om dette stykke kunst. Mit 
hjerte kysser kødet.”

Jim Lyngvild

Smykker og kronjuveler
De danske kronjuveler og regalier er uden tvivl de mest 
ikoniske genstande på Rosenborg Slot. Til hverdag 
opbevares de i det pansersikrede skatkammer. Kælderen 
og Skatkammeret rummer dog også en samling af andre 
historiske smykker. Smykkerne var et vigtigt middel for 
kongelige, når de skulle udvise rigdom og magt. De ældste 
smykker i samlingen stammer fra 1500-tallet. Gennem 
tiden er nye smykker blevet gemt; enten fordi de udgjorde 
et højdepunkt i tidens kunstneriske kunnen, eller fordi 
de rummede en unik historie. Mens de ældste smykker i 
samlingen stammer fra 1500-tallet, fik kronjuvelerne, som 
er de mest kendte, deres nuværende form omkring 1840. 

Find de lilla prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Smykker og kronjuveler”, og læs mere her i 
folderen.

”Der er så mange skønne smykker i samlingen 
fra det Grønne Kabinet, at det kan være 
svært at vælge, hvilke der skal repræsentere 
herlighederne. Rosenborgs mure beskytter de 
små hemmeligheder mod nysgerrige fingre, 
men ikke mod hengivne blikke.”

Jim Lyngvild

Riddersalen
Riddersalen på Rosenborg Slot er det sidst indrettede rum. Salen 
stod først færdig i 1634, hvor den var ramme for festlighederne 
i anledning af Christian 4.s ældste søn Den Udvalgte Prins 
Christians bryllup. Salen kom efterfølgende til at danne ramme 
om en lang række kongelige fester og begivenheder. Under 
enevælden, der blev indført i 1660, fik salen stor betydning for 
udfoldelsen af den kongelige magt. Riddersalen rummer endnu 
i dag en række genstande med tilknytning til de danske konger 
under enevælden. Samt genstande der fortsat udfylder en funktion 
for Kongehuset i dag.

Find de røde prikker på kortet for at finde genstande under dette 
tema, og læs mere her i folderen.

Elfenben og rav
Samlingerne af skatte på Rosenborg Slot giver om noget indblik 
i fortidens trends. Udskåret og drejet elfenben blev for alvor 
populært i de europæiske fyrstehuse i 1600-tallet. Materialet 
kaldtes også Det Hvide Guld, indtil porcelænet tog patent på 
titlen i 1700-tallet. Elfenben var et udtryk for overdådighed 
og rigdom. Udformningen af materialet kræver stort talent, 
materialekendskab og snilde.

Ligesom elfenben blev også ravklumper i 1600- og 1700-tallet 
hyppigt omskabt til finurlige figurer og smukke brugsgenstande. 
Materialet blev kaldt Nordens Guld, da det – i modsætning til 
elfenben – var at finde på disse breddegrader.

Find de mørkeblå prikker på kortet for at finde flere genstande 
under temaet ”Elfenben og rav”, og læs mere her i folderen.

”Kig helt tæt på, ikke bare på behørig afstand. Mærk 
lidenskaben stige og blodet rulle. Elfenbenet er i sig 
selv en vild genstand, men skåret med flittige og 
dygtige hænder bliver det til kentaurens lystfulde 
ridt og greb om møen og andre forførelser i hvid 
erotik. Besat med sølv og hank – samt en lille hare 
– er eventyret vakt.”

Jim Lyngvild

Ordener og våben
I kælderen under Rosenborg Slot findes en række smukke våben 
og fornemme ordener. De vidner om en tid, hvor ordener og 
våben blev tillagt mere værdi end den, der lå i deres umiddelbare 
funktion. 

Udført i smukt emaljearbejde og fornemt kunsthåndværk var 
både våben og ordenstegn et middel, hvormed ejeren kunne vise 
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derimod båret som en vigtig del af herrernes dragt, især i 1500- og 
1600-tallet. Hertil kom ordenstegnene, der tydeliggjorde, at ejeren 
var tæt knyttet til eller medlem af Kongehuset. Der findes i dag 
to danske ordener: Elefantordenen, hvor modtageren kaldes blå 
ridder, og Dannebrogordenen, hvor modtageren kaldes hvid ridder.

Find de grå prikker på kortet for at finde genstande under teamet 
”Ordener og våben”, og læs mere her i folderen.

”Det er som et sagn fra gamle dage, når kårder, 
sabler, ordener og andet tages frem fra deres 
beskyttende glas. Våben er skabt til dødelig brug, 
men visse er udelukkende en skueret, der skal få 
folk til at snappe efter vejret.”

Jim Lyngvild
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besluttede jeg mig for, at disse smykker skal ses som 
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.
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1. Buste af Christian 4. 
Jim Lyngvild: ”Kongernes konge. Der står han og tager 
imod. I indgangen til sit lystslot støbt i bronze. Dragten 
er henført til heltenes verden, og selv brystvorterne 
er smukt udført. Med sin elegante elefant om halsen 
og fletning i håret. I sandhed en konge, der er værd at 
komme i hu.”

Det var Christian 4., der lod Rosenborg bygge i starten 
af 1600-tallet. På busten fremstår kongen som myndig, 
viljestærk og majestætisk på trods af, at dette langt fra 
var virkeligheden, da busten i 1643 blev skabt. Busten 
lever dog til fulde op til det eftermæle, som Christian 4. 
senere har fået.

2. Skakspil
Jim Lyngvild: “Se de ansigter. De stoltserer, vrænger, 
griner. Ja tér sig i det hele taget som mennesker. Man 
kan ikke andet end have lyst til at gå på opdagelse - i 
alt andet end skakspillets strenge regelsæt - for i disse 
figurer er kunsten åndfuld og ikke skemalagt. Desværre 
kunne jeg kun nå et lille udpluk, for de var alle 32 lige 
fantastiske. Der er en hel bog i bare dette arbejde.”

Kan fjenden ikke besejres i krig kan den altid slås i 
skak. Det må være tanken bag skakbrikkerne her, hvis 
kongepar forestiller henholdsvis det svenske kongepar, 
Karl 10. Gustav og Dronning Hedvig Elenora, og de danske 
pendanter Frederik 3. og Dronning Sophie Amalie. Efter 
svenskerne i 1650’erne havde besat Danmark og ranet 
Skånelandene til sig, havde det danske kongepar nok 
behov for at slikke sårene og i skakspillets brikker udstille 
svenskerne som utilregnelige og falske.

3. Pokal
Jim Lyngvild: ”Man bliver nærmest omtumlet af 
skønhed, når øjet falder på denne store nautil med gyldne 
figurer og stort fad. En skøn havfrue holder skallen, der 
er skåret og monteret efter alle kunstens regler, men 
med respekt for naturens enkle skønhed.”

I 1697 kunne Christian 5. og Dronning Charlotte Amalie 
fejre 30-års bryllupsdag. Denne pokal blev med 
stor sandsynlighed skabt i den forbindelse. Den er 
udformet af et snegleformet hus, kaldet en nautil fra en 
blæksprutteart af samme navn. Foden består af forgyldt 
sølv og er udformet som en havfrue.

4. Flora Danica
Jim Lyngvild: ”Jeg har altid været betaget af Flora Danica-
stellets smukke verden, men at træde helt tæt på, stille skarpt 
med kameraet og se de tusindvis af nuancer, små blade og 
forfinede finesser i blomsterne er underskønt. Som at være 
Tommelise i en verden af skønhed, frosset i køligt porcelæn.”

I løbet af 1700-tallet blev porcelæn en udbredt luksusvare 
og fik tilnavnet Det Hvide Guld. Fra slutningen af 1770’erne 
blev det muligt at købe danskproduceret porcelæn fra Den 
Kongelige Porcelænsfabrik. Fabrikkens fornemmeste stel 
tog udgangspunkt i et af samtidens store prestigeprojekter: 
kortlægningen af alle plantearter i kongeriget, der blev udgivet 
i værket Flora Danica. Det fine stel med planter og guldkant 
kom til at bære samme navn. Flora Danica-stellet anses 
fortsat for en af verdens fornemste stel

5. Det Oldenborgske Horn
Jim Lyngvild: ”Siden jeg var en lille dreng, har jeg set denne 
genstand og gyst. Det oldenborgske Horn repræsenterer 
for mig alt det, som kongelig magt udstråler. Det er 
guldsmedearbejde i en liga helt for sig, og man kan bruge 
timer på at lade blikket vandre til de små byer, tårne, 
trapper, slotte, mennesker og dyr, som er overstrøet hornet, 
der måske – efter nye studier – kan dateres helt tilbage til 
Margrete 1.”

Det Oldenborgske Horn er en af de mest storslåede genstande 
på Rosenborg Slot. Hornets udsmykning har en imponerende 

detaljegrad. Tårne, trapper, slotte, dyr og mennesker blander sig med hinanden og bliver 
en helt lille verden i sig selv. Fortællingen om hornet er omgivet med meget mystik. Myten 
fortæller, at hornet er over 1000 år gammel. Dette er dog ikke sandt. Hornet stammer 
snarere fra omkring år 1400. Sandt er det dog, at hornet har haft tilknytning til det 
oldenborgske fyrstehus, der i 1448 kom på den danske trone.

6. Mohr
Jim Lyngvild: ”Man kan ikke andet end trække på smilebåndet 
over denne skønne fyr. Han står der, knikser let i benene og 
må have frembragt både tanker og drømme for regenter i hine 
tider. Turban, farvet hud og kæde. En slave, en fri, en prins? 
Alt sammen sat i scene under de skønneste grønne druer.”

Omkring år 1700 blev det populært blandt kongelige at 
anskaffe sig små kostbare og dekorative figurer af eksotisk 
karakter. Denne turbanklædte mohr er et godt eksempel 
herpå. Figuren fortæller ikke alene om periodens rigdom og 
magt, men også om, hvordan verdenen i 1700-årene blev 
større med etablering af kolonier i fjerne verdensdele, hvorfra 

nye varer som kaffe og te rykkede ind i de kongelige slotte. Figuren har tilhørt Christian 6.s 
Dronning Sophie Magdalene, der var en stor samler af nipsting.

1.Medaljoner
Jim Lyngvild: ”Nogle gange skal øjnene 
vandre lidt, før man ser skønheden. I en 
montre på slottet lå disse to medaljoner, 
men de var næsten camoufleret af alle 
de andre skønne genstande, der lå rundt 
om. Da jeg så tog billedet, havde jeg først 
glemt citronen i bunden, men da den kom 
til, sprang farverne i den gule kjole frem.”

Disse medaljoner udført i emalje med 
en tyndt forgyldt sølvramme stammer 
fra ca. 1690. De forestiller to romerske 
gudinder: Ceres, gudinden for planter, 
og kærlighedsgudinden Venus. Ceres i 
gult er omgivet af dyr og blomster, mens 
Venus er klædt i rødt og har Amor og to 
turtelduer ved sin side.

2. Amorsmykke
Jim Lyngvild: ”Rubiner er magiske. 
Den røde farve drager, og tilsat en lille 
tyk engel i skøn emalje er jeg henført 
til fortællinger fra brødrene Grimms 
univers. Ingen tvivl om, at denne pil og 
englebasse er gået lige i en kvindes 
hjerte.”

De fleste kender kærlighedsguden 
Amor, der utrætteligt er på jagt efter 
mennesker, som han kan ramme med 
sine pile. Det lille Amorsmykke her 
stammer muligvis fra Christian 4.s første 
hustru, Dronning Anna Cathrine, der ved 
deres bryllup i 1597 bragte en lille Amor 
med sig. Netop dette ægteskab var dog 
ikke meget drevet af kærlighed, men 
var til gengæld arrangeret af politiske 
grunde.

3. Chatelaine-ur
Jim Lyngvild: ”Bare størrelsen på uret og 
diamanterne er eventyrlige. Og at det har 
tilhørt legendariske Caroline Mathilde, gør 
kun historien bedre. Læg også mærke til de 
små optrækkere og nips. Teknik og skønhed i 
forening.”

Dette imponerende ur har tilhørt Christian 7.s 
Dronning Caroline Mathilde. Hun er i eftertiden 
mest kendt for sin affære med kongens 
livlæge J.F. Struensee. Affæren skulle komme 
til at koste livlægen livet og dronningen 
sit ægteskab. Chatelaine-uret, hvis navn 
stammer fra kædeophænget, blev en populær 
pyntegenstand for kvinder i 1700-tallet. Urene 
blev bådet yderst på dragten til fuld skue. 
Caroline Mathildes chatelaine-ur er uden tvivl 
det mest fornemme på Rosenborg Slot. Det 
blev formentligt givet hende i salvingsgave af 
Enkedronning Juliane Marie i 1767.

4. Kronjuveler
Jim Lyngvild: ”Hvordan skal man skildre en genstand, som har været i ens bevidsthed, 
siden man var helt lille? Hvor mange gange har jeg ikke set min elskede dronning med 
netop disse grønne smaragder? De har været med i nogle af de største øjeblikke i mit liv 
med Kongehuset, som jeg stille har beskuet, mens de aldrig har vidst, jeg kiggede på. Som 
bolsjer for øjnene, men uden min dronnings smittende smil.”

Der er ingen tvivl om, at kronjuvelerne er blandt de mest kendte af alle Rosenborgs mange 
skatte. Dette smaragdsæt består af diadem, halssmykke, broche og øreringe. Sættet 
er skabt i 1840 på foranledning af Dronning Caroline Amalie. De største af smaragderne 
stammer dog helt tilbage fra Christian 6., der i 1723 forærede de grønne sten til sin hustru 
Dronning Sophie Magdalene ved fødslen af parrets førstefødte, den senere Frederik 5. 
Sættet er i dag ikke mindst kendt, fordi det er det kronjuvelsæt, som Dronningen oftest 
ynder at benytte.

1. Den Udvalgte Prins’ kårde
Jim Lyngvild: ”I gamle tider havde heltenes sværd navne. Gram, 
Skræp osv., og alle havde de motiver, der skulle give deres bærer 
ekstra styrke. Denne grønne drage er ingen indtagelse. Måske en 
lindorm, der har tilhensigt at bide hårdt og dybt i sin modstander? 
Ægte eventyr fra en svunden tid.”

I 1634 var der fest i København trods den igangværende 
Trediveårskrig. Den danske tronarving, Den Udvalgte Prins 
Christian, skulle giftes. Fejringen foregik over flere måneder. 
Christian 4. brugte ikke kun bryllupsfestlighederne til at fejre sin 
søn og svigerdatter, men også til at udstille rigets magt og rigdom. 
Brylluppet i 1634 er den største fest som Norden nogensinde har 
været vidne til. Under festlighederne bar den udvalgte prins bl.a. 
denne kostbare kårde. 

2.Slangekårde
Jim Lyngvild: ”Igen var det eventyret og fantasien, der fik mig til 
at vælge netop denne genstand. Der er noget magisk over slangen, 
der bider i det røde hjerte, som nærmest skriger mod beskueren. 
Så dyb i farven, at blodet begynder at rulle og tankerne flyve. Tre 
drager, tre hjerter og masser af sublimt håndværk.”

Denne smukke kårde stammer fra 1634. Den er prydet af tre 
slanger, der snor sig om og udgør skaftet. Den største af slangerne 
holder et stort rødt hjerte. Kården har tilhørt Christian 4.s ældste 
søn, Den Udvalgte Prins Christian, der som navnet antyder 
blev udvalgt til at være hans efterfølger. Som sin far elskede 
den udvalgte prins fest og fornøjelser. Den udvalgte prins blev 
imidlertid aldrig konge, da han døde i 1647, året før Christian 4. 

3. Hosebåndsordenen
Jim Lyngvild: ”Når man besøger Skatkammeret under Rosenborg 
Slot, kan man ikke undgå at blive betaget af en lille genstand, 
der står i en montre – næsten alene. Det er Sankt Georg, der 
bekæmper dragen til den engelske Hosebåndsorden. Den er så 
fint udført og med mange stene og emalje. Et mesterværk i lille 
format. Sammen med hosebåndet med perler og rubiner.

De tre ordenstegn; båndet, medaljen og figuren hører til 
Hosebåndsordenen, Englands fineste orden. Den blev indstiftet i 
1343 og er dermed verdens ældst eksisterende orden. Den kristne 
ridders kamp mod det onde er symboliseret af Sankt Jørgens 
sejr over dragen. I 1603 gjorde James 1. sin svoger Christian 4. 
til ridder af Hosebåndsordenen. Ved Christian 4.s død i 1648 blev 
ordenstegnene ikke returneret som påbudt på grund af politisk uro 
i England. 

4. Elefant
Jim Lyngvild: ”Sådan opfatter jeg en klassisk elefantorden. 
Det røde tårn er blevet helt legendarisk, og den lille sorte 
mand, der styrer elefanten med sin kæp, en del af den 
danske bevidsthed. Tilsat emalje og store stene er det 
topmål af magt og elegance. Kun de største danskere uden 
for kongerækken har modtaget denne fine orden.”

Elefantordenen er Danmarks ældste og fineste kongelige 
orden. Den kan spores tilbage til Christian 1., der med 
pavens godkendelse indstiftede ”Guds Moders Selskab” 
i 1460. Siden 1580 har omkring 900 personer modtaget 
Elefantordenen. Hver regent har gennem tiden sat sit 
monogram på de elefantordner, der er blevet uddelt i deres 
navn. Elefanten her bærer Christian 5.s monogram.

5. Den Væbnede Arm
Jim Lyngvild: ”Man ser en ridderkamp for sit indre blik, 
når denne smukke arm tages ud i lyset. Sværdet er draget, 
hånden handskeklædt, og den smukkeste blå emalje vidner 
om stort håndværk. Ikke stenene, men udførelsen, og 
Christian 5.s fine navnetræk, gør denne orden til noget helt 
særligt.”

Var Christian 5.s intentioner blevet til virkelighed, kunne 
vi i dag have haft endnu en orden ved siden af Elefant- og 
Dannebrogordenen. Nemlig ordenen Den Væbnede Arm, som 
kongen forsøgte at genoplive i 1671. Ordenen var oprindeligt 
indstiftet i 1616 af forgængere Christian 4., der uddelte den 
en enkelt gang til 12 mænd, der havde udmærket sig i krig. 
Barnebarnet, Christian 5., var stor beundrer af Christian 4., 
hvilket måske er grunden til hans drøm om en genoplivning 
af ordenen. Det blev dog aldrig til mere end denne prototype 
på et ordenstegn, der bærer Christian 5.s eget monogram.

6. Dannebrogordenen
Jim Lyngvild: ”Selv om den er indstiftet allerede i 
1600-tallet under Christian 5., er der noget moderne over 
denne fine kæde. Dels har man valgt flaget som symbol for 
tilblivelsen, og dels er udformningen stram og kontrolleret. 
Ikke meget udenomssnak og falbelader – bare magt og 
metal i skøn forening.”

Dannebrogordenen blev oprettet af Christian 5. i 1671. 
Kæden er pyntet med Christian 5.s monogram samt 
bogstavet W, der skal lede tanken hen på den store 
middelalderkonge, Valdemar Sejr, der er hovedperson i 
myten om Dannebrogs nedstigning fra himlen. Ordenen er 
siden blevet tildelt danskere og udlændige for fortjenstfuld 
civil eller militær embedsgerning.

1. Elfenbensrelief
Jim Lyngvild: ”Skal man ryste af skræk 
eller gyse af forunderlig skønhed? Dette 
elfenbensskæreri er så livagtigt udført, at 
guderne må have berørt kunstnerens pande. 
Hængemave, slattenpatter, dødningekrop og 
delikat tovværk. Tænk, at menneskesindet kan 
skabe og tænke dette forunderlige.”

Dette overdådige elfenbensrelief fra 1624 
gengiver fortælling om, hvad der sker, hvis man 
sætter sig op mod guderne. Den fløjtespillende 
og overmodige Marsyas dristede sig ifølge den 
græske mytologi til at udfordre guden for musik, 
Apollon. Som straf for at udfordre guderne 
blev Marsyas lænket til et træ og flået levende. 
Fortællingen om Marsyas har gennem historien 
var et hyppigt anvendt motiv. Relieffet kom til 
Danmark som krigsbytte efter Store Nordiske 
Krig, da Frederik 4. besatte Gottorp Slot i 1713.

2.Opsats i Elfenben
Jim Lyngvild: ”Et erotisk øjeblik mellem to 
mænd eller en kampscene om en møs gunst? 
Behøver vi at vide det? Skønheden kommer ikke 
fra motivvalget, men fra arbejdet, der forbinder 
guldsmedekunst og skærearbejde på forbilledlig 
vis. Fadets stilk passer simpelthen sublimt 
mellem figurerne.”

Denne fine opsats udført i elfenben og forgyldt 
sølv har aldrig skulle udfylde en praktisk 
funktion. Den er ene og alene skabt for at blive 
set. Figurerne, der udgør foden på opsatsens 
stilk, er hentet fra den græske mytologi. Her ses 
Herkules’ kamp med Antaeus. Opsatsen er lavet 
mellem 1651 og 1667, og kom til Danmark som 
krigsbytte fra Gottorp efter Store Nordiske Krig 
(1700-1721).

3. Opsats i Rav
Jim Lyngvild: ”Et havskvulp størknet i flere 
hundrede år. Rav er magisk, smukt, varmt 
og forførende. Det rummer millioner af års 
hukommelse, men er her svunget i en fast form 
til glæde for alle i dag. Det ulmer af liv og ægger 
sindet til dybe tanker.”

Ravopsatsen her er noget ganske særligt. 
Den indkapsler med sine bølgende former den 
rokokostil, der prægede midten af 1700-tallet. 
De bløde og elegante former kom nu i højsæde 
gerne med inspiration fra naturen. Rav var som 
elfenben egnet til at fremtrylle det rette udtryk, 
som på opsatsen her bliver næsten organisk.

4. Bæger med låg
Jim Lyngvild: ”Da jeg så denne ravopsats, tænkte jeg straks på svampe, og heldigvis 
havde jeg sådanne med i Skatkammeret den dag. At genskabe naturens former har været 
moderne med jævne mellemrum, og denne elfenbensfod er et af de smukkeste eksempler 
på faunaens slyngede liv.”

På Jim Lyngvilds fotografi ses to af genstandene i montren forenet: et lågbæger med 
blomstermotiver fra Christian 5.s tid samt en elfenbensopsats skabt under Frederik 5. som 
fod til bægret eller som selvstændig dekoration. De to genstande vidner således om, at 
interesse for fint udkårede pyntegenstande strakte sig over generationer, og at samlingen 
konstant var under udvikling og forandring.

1. Døbefont
Jim Lyngvild: ”De fleste kender 
historien om Johannes, der giver sin 
fætter, Jesus, vand i håret. Dette 
mesterværk af en døbefont står i 
riddersalen på Rosenborg og lever 
et stille liv, for først når man bøjer 
sig over det og nyder de fantastiske 
punslinger, tillader man eventyret at 
blive sluppet fri. Og sikken et eventyr 
med mange timers håndarbejde på 
samvittigheden.”

Første gang den kongelige døbefont 
blev brugt var i 1671, hvor Christian 
5. lod sin ældste søn, Kronprins 
Frederik (4.) døbe heri. Døbefonten 
er købt i Hamborg og lavet i sølv med 
forgyldninger. Siden Frederik 4. er alle 
kongelige børn blevet døbt i denne 
døbefont. Døbefonten var sidst i brug 
ved Prinsesse Athenas dåb d. 20. maj 
2012 i Møgeltønder Kirke.

2. Sølvløver
Jim Lyngvild: ”Mit hjerte slår altid et ekstra slag, 
når jeg ser sølvløverne. Igennem århundreder 
har de beskyttet den døde konges kiste, når han 
ligger til hvile på den sidste officielle rejse. Det er 
magiske sagndyr og alligevel noget, vi alle kender. 
Løver og konger går hånd i hånd, og en dag skal de 
passe på min dronning på hendes sidste rejse. Det 
giver vand i øjnene.”

De tre sølvløver blev skabt på foranledning af 
Frederik 3., efter bibelsk forbillede. Den bibelske 
Konge Salomon havde ifølge fortællingen 12 løver 
foran sin trone. Af økonomiske grunde blev antallet 
i Danmark dog aldrig lige så imponerende. De 
tre sølvløver blev første gang brugt ved Frederik 
3.s castrum doloris i kirken på Københavns Slot 
i 1670. Her kunne enhver bese kongens kiste, 
inden bisættelsen fandt sted. Siden har løverne 
været fremme hver gang en regent blev salvet 
eller gik bort. Sidste gang de prægtige figurer 
forlod Riddersalen var i 1972, da Dronningens far, 
Frederik 9., afgik ved døden.

3. Vægtæppe
Jim Lyngvild: ”Christian 5.s halvbror, Ulrik Frederik Gyldenløve, kigger hovent på mig under 
skyggen på sin store hat. Gobelinerne i Rosenborgs riddersal er en magtdemonstration i 
både  
væveri og historiefortælling. Trods farvernes falmede nuancer lever konger og prinser 
stadig deres vilde liv blandt heste og sejlsatte krigsskibe.”

I 1500- og 1600-tallet var det meget udbredt at få fremstillet serier af vægtæpper, der 
glorificerede kongen. Christian 5. valgte motiver af sejre fra Skånske Krig i 1675-1679 til 
sin serie af vægtæpper til Riddersalen på Rosenborg Slot. Serien er vævet af brabantiske 
vævere på et værksted i København. Vægtæpperne er derfor mærket med Københavns tre 
tårne på borten. På trods af vægtæppernes sejrsscener, vandt Danmark ikke Skånske Krig.

Vil du vide mere? 
Jim Lyngvild, Kongernes Samling 
og Koustrup & Co. har lanceret 
en ny bog i storformat om 
kronjuvelerne og de fornemmeste 
skatte i Kongernes Samling. Jim 
Lyngvild har med sin sans for 
skønhed og dramatik iscenesat de 
mest betagende fotografier med 
blomster, frugter, strandskaller 
og naturligvis kunstskattene, 
inspireret af datidens 
svulmende, detaljerige malerier.

Du kan købe bogen i  
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