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Sådan gør du: 
Hver af figurerne kan have forskellige betydninger. 
De kan symbolisere forskellige ting. Det kan du 
læse om i hæftet. Men hvilken betydning var vigtig 
for Christian 4.? Hvorfor ville han fx have en løve 
på sin krone? For at kunne svare på det, er det ikke 
nok at kende til figurernes forskellige betydninger 
- du må også lære kongen bedre at kende. Følg 
kroneposterne rundt på slottet, og lær mere om 
kongen. 

Hvis du kan svare rigtigt på alle spørgsmålene og 
gennemfører kronejagten, venter der en præmie i 
museumsbutikken.

Christian 4. var konge for 400 år siden. Han har en flot 
kongekrone. En af de flotteste i verden. Og han har selv 
bestemt, hvordan den skal se ud. Kronen bliver pyntet med 
fire helt særlige figurer: 

Som symboler fortæller de fire figurer noget om 
Christian 4. Men hvad fortæller de?

Se, om du kan finde ud af, hvorfor Christian 4. 
har pyntet sin krone med de fire figurer.

Kronejagten



Kan du komme i tanke om flere 
symboler? 
Skriv eller tegn så mange symboler, du kan 
komme på.

Hvad er symboler? 
Symboler er tegn eller billeder, der får os til at tænke på noget bestemt. En 
firkløver kan fx få os til at tænke på held. Den kan derfor være et symbol på held. 
Men den kan også symbolisere, at fire personer er på samme hold. Og et hjerte kan 
symbolisere liv, sundhed, kærlighed og alt muligt andet. 

Det er altså forskelligt, hvad billeder og figurer symboliserer, alt efter hvem du taler 
med. Lad os finde ud af, hvad de fire figurer symboliserede for Christian 4.! 



En pelikan

• En pelikan har et stort næb, hvor der er plads 
til meget. Den er derfor kendt for at være 
dygtig til at gemme ting. 

• Pelikanen er også kendt for at have et skarpt 
syn. Den kan spotte de mindste fisk i vandet 
højt oppe fra luften.

• I gamle dage troede man, at pelikanen brugte 
sit store næb til at hakke sig i brystet, så dens 
unger kunne drikke dens blod. Den blev derfor 
kendt for sin vilje til at ofre sig for andre. 

1
Den flotte store pelikan er et interessant dyr med 
mange kvaliteter, men hvad mon Christian 4. ser 
af ligheder mellem ham og en pelikan? 



Hvad vil Christian 4.  
symbolisere med pelikanen  
på kronen? Sæt dit kryds.
ll  Han vil gerne vise, at han er god til at gemme 

ting, så der altid er nok til folket

ll  Han vil gerne vise, at han har et skarpt syn og 
har øje for alt, hvad der sker i landet 

ll  Han vil gerne vise, at han er klar til at ofre sig og 
bløde for sit folks skyld

Find kronepost nr. 1 ved det blodplettede 
tøj. Her kan du lære mere om Christian 4., 
så du kan svare på, hvad Christian 4. mon 
ville vise med pelikanen på kronen.

Stuen



Mødre kan meget, men hvilken af deres 
mange egenskaber vil Christian 4. vise, 
at han også har?

En mor med sine børn

• I gamle dage kunne spædbørn ikke overleve, hvis de 
ikke havde en mor, der kunne amme dem. Moren var 
både et billede på at være barmhjertig og beskyttende. 

• Du har måske hørt betegnelsen ”Moder Jord”. Moren er 
nemlig også et symbol på naturen.

• Har du hørt nogen sige: ”Her er der ingen kære mor”? 
Det siger man, hvis man skal gøre det tydeligt, at hér 
er der ikke plads til brok eller dårlige undskyldninger. 
For mange er moren nemlig den, man kan komme til og 
blive forstået af, når der ikke er andre steder at gå hen.
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Find kronepost nr. 2 og lær 
mere om kongen ved et maleri 
af en mor med sit barn. 

Hvad vil Christian 4.  
symbolisere med figuren af en mor 
med sine børn? Sæt dit kryds.
ll  Han vil gerne vise, at han er barmhjertig og 

beskyttende over for hele sit folk

ll  Han vil gerne vise, at han passer på naturen og 
går op i den grønne omstilling 

ll  Han vil gerne vise, at han altid er klar til at lytte 
og forstå sit folk

1. sal



Løven er et dyr, som kongerne ofte bruger som 
symbol. Men hvad skal løven på Christian 4.s 
krone fortælle om kongen?

En kvinde på  en løve

• Løven er kendt som ”dyrenes konge” 
– dét dyr, der hersker og bestemmer 
over alle de andre dyr.

• Løven er kendt for at være et stærkt 
og modigt dyr.

• Løven er også kendt for sin store 
manke. Den har måske den flotteste 
hårpragt på savannen. 
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Find vej til kronepost nr. 3 ved de tre 
løver af sølv. Der kan du læse mere om 
Christian 4. og måske finde ud af, hvad 
løven betød for ham. 

Hvad vil Christian 4.  
symbolisere med en kvinde  
på en løve? Sæt dit kryds. Sæt dit kryds.
ll  Han vil gerne vise, at han hersker over sit folk og er 

den, der bestemmer

ll  Han vil gerne vise, at han er en stærk og  
modig konge

ll  Han vil gerne vise, at han er en smuk konge  
med et stort og flot hår

2. sal



Alt kan vejes – men hvad vil Christian 4. 
med vægten på sin krone vise os, at han var 
dygtig til at veje? 

En kvinde med en vægt

• En god bager bruger vægten til at veje 
ingredienserne, så man ved præcis, hvor meget 
sukker eller salt der skal i kagen. 

• Topatleter vejer sig dagligt for at holde øje med, 
om de er stærke og i god form. 

• I en retssal skal dommeren veje ord og handlinger. 
Det kan man selvfølgelig ikke lægge op på 
en vægt, men når man skal træffe en god og 
retfærdig beslutning, kan man ”afveje, hvad der er 
rigtigt, og hvad der er forkert”.
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Find kronepost nr. 4 ved den 
gamle vægt, som gemmer sig 
i et lille rum i kælderen. 

Hvad vil Christian 4.  
symbolisere med  
en kvinde med en vægt? Sæt dit kryds.
ll  Han vil gerne vise, at han er dygtig i et køkken, og at man 

derfor kan få den bedste mad på slottet

ll  Han vil gerne vise, at han er i topform og  
en dygtig atlet

ll  Han vil gerne vise, at han kan afveje, hvad der er rigtigt, og 
hvad der er forkert, og derfor er en retfærdig konge

Kælder



Nu mangler du bare at finde den sidste krone på kronejagten. Det er 
selvfølgelig den ægte vare, der funkler dybt nede i skatkammeret. 

Den rigtige krone

Christian 4.s kongekrone 
Har du fundet Christian 4.s krone med de fire figurer på? 
Kronen får Christian 4. sat på sit hoved, den dag han bliver 
kronet som landets nye konge. Den vejer ca. 3 kg. Forestil dig, 
hvordan det må være at have 3 liter mælk oven på hovedet? 

Kronen skulle vise Christian 4.s magt og pragt, men den 
skulle også vise, hvilken type konge han var, og hvad man 
kunne forvente af ham som konge. Derfor pyntede han den 
med de fire figurer. 

Har du fundet de fire figurer på kronen? Og kan du huske, 
hvad hver af figurerne symboliserede for Christian 4.? 
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Husk, at der venter en præmie 
til dig i museumsbutikken. 
Se om dine svar er rigtige på 
www.rosenborg.dk/kronejagt-opgavesvar

Hvilken figur kan du se 
flest gange på kronen? Jeg kan se en mor 

med sine børn 
 antal gange

Jeg kan se en 
kvinde med en vægt 

 antal gange

Jeg kan se pelikanen 
 antal gange

Jeg kan se en 
kvinde på en løve 

 antal gange



Hvordan vil du være en 
god konge eller dronning 

for dit folk? 

Hvad kan du godt 
lide at lave? 

Er der en ting, der er 
særlig vigtig for dig?

Hvad er du god til?

Har du en 
yndlingsfarve?

Hvilken slags konge eller  
dronning drømmer du om at blive?

Jeg gjorde mig mange tanker om min krone. 
Men hvilke farver, figurer, symboler og mønstre 

skal pynte på din krone?



Tegn og farvelæg din egen krone på puden



Det kan du også opleve på Rosenborg 

Besøg kroneværkstedet, og 
pynt din egen krone
Værkstedet er åbent fra kl. 11-16 
og koster 25 kr. pr. krone. 

Deltag i kronekonkurrencen 
Tag et billede af dig selv 
med din nye krone fra krone-
værkstedet. Brug #kronejagten  
og @rosenborgcastle for at 
deltage i konkurrencen. Vi 
trækker en vinder i uge 32. 

Mød Christian 4.s hof alle 
dage fra 10-16
Mød skuespillere, der agerer 
medlemmer af hoffet, rundt 
omkring på slotspladsen.

rosenborg.dk


