
Hej! Jeg håber, du kan 
hjælpe mig med at få styr 

på smykkerne i udstillingen 
En dronnings smykkeskrin!



Mit navn er Margreticus, og  
jeg er  smykkeskriver. Jeg skriver ned, 
hver gang Dronningen bruger et af sine 
 smykker. MEN nu har jeg virkelig brug 

for din hjælp!

Pssst … Du kan se, om  
dine svar er rigtige, på  
www.amalienborg.dk/opgavesvar.

Amalienborgmuseet  
har lånt mere end 
200 smykker af 
 Dronningen. 
Margreticus nåede 
ikke at skrive alle 
smykkerne op i sin 
smykkebog, inden 
de blev lånt til museet. 
Hjælp ham med de 
smykker, han mangler.

God tur og god fornøjelse 
i udstillingen.

Dronningen blev regent i 1972, da hendes far Kong Frederik 
9. døde. Da Dronningen var barn, fik hun et særligt smykke af 
sin far. En broche formet som en hestesko. Hun fik den, fordi 
grundloven blev lavet om, så hun en dag kunne blive regent. 

I den gamle grundlov stod der 
nemlig, at det kun var drenge, 

der kunne blive regenter.Dronningen bar smykket, 
den dag hun blev udråbt 
som regent.

Har du fundet  
hesteskobrochen? Jeg kan ikke 

huske, hvor mange rubiner 
der er i den. Kan du tælle dem 

og bagefter tegne dem ind i 
 hesteskoen for mig?



Jeg holder styr på alle  
smykkernes detaljer. Men desværre 
er jeg ved at være lidt for gammel. 

Jeg husker ikke så godt, jeg ser ikke 
så godt … og jeg husker ikke så godt. 

Vil du være mine øjne i dag  
og hjælpe mig? 

På kortet over 
udstillingen kan du 
se, hvilke rum du 
skal lede i. Find de 
smykker, Margreticus 
mangler at få styr på. 
Følg farverne rundt i 
udstilling ens syv rum.



Hjælp mine gamle øjne  
med at se, om museet har hængt 

brochen, så hesteskoen vender 
rigtigt. Løber lykken ud? 

En hestesko betyder lykke. Man hænger den, så buen 
vender nedad og samler lykken. Hvis hesteskoen 
vender forkert, løber lykken ud.

Ja

Nej

Dronningen har også arvet  
en halskæde med 11 flag fra sin 

farmor. Kan du finde den i det 
grønne rum? Flagene er signalflag. 
De bruges på skibe som bogstaver. 

Kan du tyde, hvad der står på 
halskæden?



Kan du finde brochen, der  
ligner en blomst? Kig i det blå 
rum. Det er en  marguerit – en 

særlig gave fra  Dronningens mor, 
 Dronning Ingrid. Men hvor mange 

blade kan du tælle på  
Margueritbrochen?

Marguerit på engelsk hedder daisy.  
Det er faktisk også Dronningens kælenavn.

Hvilken én af de fem 
blomster her er den rigtige 
Margueritbroche?

Dronningen har arvet mange  
smykker fra sin mor. Nogle af 
dem ser du her i det blå rum. 
Nogle glitrer, og andre har de 

her fine … øøh, hvad er det nu, 
de hedder?

Det er  
noget,  

der kommer 
fra et skaldyr, 

som bor i vand!



Dronningen har bedt  
mig skrive, hvilke smykker hun 
kan bruge til de forskellige sæt 
tøj. Men jeg kan ikke rigtig se 

forskel på farverne …  
Kan du hjælpe mig?

Dronningen går 
meget op i at 
 vælge de rigtige 
smykker til sit 
tøj. Det lærte 
Dronningen af 
sin mor.

Kig i det grønne rum. 
Find ørenringene, der har 
nummer 14, 19, 20, 28, 

32 og 36 i montren. Skriv 
tallene ud for hvert sæt 

tøj. Husk smykkerne skal 
passe til tøjets  

farve.



Jeg bliver altid så lækkersulten,  
når jeg ser et bestemt smykke i 

 samlingen. Men hvad er det nu, det 
 hedder, det jeg får lyst til at spise, når jeg 
ser smykket? Løs rebussen, og se, om du 

kan finde det smykke, jeg tænker på,  
i det røde rum.

Her kan du 
tegne smykket

Dronningen har  
fået en særlig broche af sin 
mand, Prins Henrik. Den er 
lavet af tænder fra en hjort! 

Kan du finde den? Det er 
en stor hjælp, hvis du kan 

tegne  smykket til mig! Brochen består af hjorte
hjørnetænder. Dronningen bruger 

den, når hun er med på jagt. 

÷KE
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Når Dronningen tager 
 på arbejde som dronning 

ude i hele verden, har 
hun nogle ganske særlige 
 smykker på. Dem kan du  

se i det lilla rum.



Rigsfællesskab – det er et mærke
ligt ord! Det betyder, at Dronningen 
er regent for både Danmark, 
Grønland og Færøerne.

I Grønland har de en særlig  
medalje – Grønlands Selvstyres 

 fortjenstmedalje! Jeg kan ikke huske, 
hvilket dyr der er på den?  

Medaljen hænger i et bånd med det 
grønlandske flag på. Kan du finde  

den og skrive dyret?



Hvert land har sin helt egen 
orden, og Dronningen har fået 
flere af dem i gave. 

Åh … Hvad er SANDT, og  
hvad er FALSK? Der er så  mange 
ordener, at jeg har svært ved at 
holde styr på dem alle sammen. 

Hvad er SANDT, og  
hvad er FALSK?

Den svenske Serafimer
ordens bånd er 
 mørkeblåt 

Det er den norske St. 
Olavs Ordens kæde, der 
har fine engle

I den britiske Hose
båndsordens kæde 
hænger en bjørn med 
en rytter

Den nederlandske 
Løveordens  Storkors 
hænger i en fin kæde

Den japanske Krysante
mum Ordens kæde er 
lavet af guld og emalje

 SANDT 
 FALSK 

 SANDT 
 FALSK 

 SANDT 
 FALSK 

 

 SANDT 
 FALSK 

 SANDT 
 FALSK



Har du fundet de danske ordener? De er 
blevet brugt i næsten 400 år. Båret af 
 kongelige, stats overhoveder og andre 
personer, som har gjort noget helt ekstra
ordinært for Danmark.

Hmm ...  
Der er mange  forskellige 

dyr i ordenerne. Men 
hvilket dyr er det nu, 

der har lagt navn til den 
fornemste af alle danske 

ordener?

Den anden danske orden - den med korset - 
hedder Dannebrogordenen.



Nu mangler jeg bare at se, om  
det er Prinsesse Isabellas smykke, 
museet også har lånt. Kan du finde 

et smykke med en lyserød perle i det 
sidste rum? Og kan du sige mig,  

hvilken form smykket har?

Sæt X

Tusind tak, fordi du  
hjalp mig med at få styr 
på de sidste smykker. Nu 
kan jeg  endelig gøre min 

 smykkeskriverbog  
færdig.Her kan du  

krydse af og se, om 
du har  fundet alle 

 smykkerne, som jeg 
havde brug for  

hjælp til.

Foto: Jens Peter Engedal



Jeg håber, at du har  
hygget dig på din tur rundt  

mellem  Dronningens smykker. 
Husk du kan se flere smykker på 

 Rosenborg Slot, hvor  Kronjuvelerne 
funkler i skatkammeret dybt  

under slottet.

Smykket er en 
gave fra Prinsesse 
 Isabellas farmor, 
som er hele 
Danmarks dronning. 
Og tænk engang, 
Dronningen fik selv 
smykket af SIN 
farmor –  Dronning 
Alexandrine.

Det er ikke kun smykker,  
der går i arv. Det gør titlen som 

regent også. Efter Dronningen bliver 
Kronprins Frederik regent. Og en 

dag vil Prins Christian,  Kronprinsens 
første fødte, kunne kalde sig 

 Danmarks regent.

Foto: Jens Peter Engedal

Pssst …  
Du kan se, om  

dine svar er rigtige, på  
www.amalienborg.dk/

opgavesvar.



I år er det præcis 50 år siden, at Hendes  Majestæt Dronning 
Margrethe 2. blev Danmarks dronning. Det fejrer vi ved at 
vise Dronningens personlige smykker og lade Dronningen 
selv fortælle om dem.

Med hæftet i hånden kan børn og voksne sammen opleve 
smykkerne. Den gamle smykkeskriver,  Margreticus, har 
nemlig hårdt brug for hjælp fra unge øjne og kvikke hoveder 
til at få alle detaljer på plads i sin smykkeskriverbog.

Hov ... Husk, du kan se, om du 
fandt de manglende smykker og fik 
styr på alle de sidste detaljer, på  
www.amalienborg.dk/opgavesvar.


