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Ved slottets hovedindgang, 

højt over døren, sidder et rødt 

skilt med bogstaver. Det er 

Christian 4.s monogram.  

Christian 4. brugte Jægerspris 

Slot, da han var konge i 1600-

tallet. Han byggede også et 

tårn på slottet.  

Du kan se tårnet, hvis du går 

til venstre og ind i den indre 

slotsgård. 

Men først skal du se hjorten 

foran slottet. 
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QUIZ 

 

Hvad er Christian 4.s 

monogram?  

 

a. C +  

b. G 4  

c. K 4 

d. C 4 
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QUIZ 

 

Hvilken vej kigger hjorten i 

Slotsgården? 

 

e. Op i himlen  

f. Ud mod landevejen  

g. Mod slotsparken og 

skoven 

h. Den har lukkede øjne 

 

  



 

QUIZ 

 

Hvilken konge byggede 

tårnet i den indre 

slotsgård? 

 

a. Christian 4.  

b. Frederik 7.  

c. Gorm den Gamle.  

d. Margrethe 1. 

 

  



 

QUIZ 

 

Hvor mange sider har 

tårnet? 

a. 4 sider 

b. 5 sider 

c. 6 sider 

d. 7 sider 



 

QUIZ 

 

Hvilken form har 

Jægerspris Slot?  

 

Grundplanen har form 

som et  

a. L 

b. H 

c. T 

d. U 

 



 

QUIZ 

 

Frederik 7. blev konge i 

1848. I 1849 underskrev 

han noget særligt. Hvad 

var det? 

 

a. En fødselsdagshilsen 

til H.C. Andersen 

b. Grundloven (5. juni) 

c. En købsaftale på en 

ny karet  



 

QUIZ 

 

Hvilken dato i 1849 

underskrev kongen den 

nye lov? 

 

a. 1. januar 

b. 21. april (grevinde 

Danners fødselsdag) 

c. 5. juni 

d. 6. oktober (kongens 

fødselsdag) 



 

QUIZ 

 

Hvornår flyttede Frederik 

7. og grevinde Danner ind 

på Jægerspris Slot? 

 

a. 1654 

b. 1754 

c. 1854 

d. 1954 
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QUIZ 

 

Hvad symboliserer de fire 

vaser i haven? 

 

a. Ild, luft, vand, jord 

b. Nord, syd, øst, vest 

c. Forår, sommer, 

efterår, vinter 

d. BBF - Best Friends 

Forever 

 



 

I slottets park er der mange 

træsorter. Parken har også meget 

gamle træer.  

I skovene omkring Jægerspris Slot 

står Konge-egen. Den er ca. 2000 

år gammel. Det lille egetræ, som 

står tæt på slottet, hedder Danner-

egen. Det blev plantet i parken af 

prins Henrik i 1986.  

Danner-egen er en aflægger af 

Konge-egen. Det betyder, at en 

kvist fra Konge-egen er podet på en 

lille egetræs-stamme. Kvisten og 

stammen er vokset sammen til et nyt 

træ, som nu er ved at vokse sig 

stort.  
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QUIZ 

 

Hvad er en podning? 

 

a. at man syer noget 

sammen 

b. at man får en kvist fra 

et træ til at vokse fast 

på et andet træ 

c. en lille forårsblomst 

d. et lille barn 
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Hvor er busten? 

I parken står en statue af 

Frederik 7. Det er et 

portræt og kaldes en 

buste.  

Da kongen døde, bestemte 

grevinde Danner, at busten 

af Frederik 7. skulle 

opstilles foran slottet. Så 

man altid vil tænke på 

kongen, når man besøger 

Jægerspris Slot.  



 

Om vinteren er den stillet 

indenfor. Så du får foto.   

 
 



 

 

 

  



 

QUIZ 

 

Hvad er en buste? 

 

a. et hus i tre etager 

b. et gammeldags toilet 

c. en skulptur af et 

menneskes hoved 

med hals og skulder 

d. en skytsengel 

  



 

I slotsparken og i skoven står en 

masse mindestøtter. De blev 

opstillet for mere end 200 år siden. 

På alle mindestøtterne er der navne 

på berømte mænd og kvinder.  

Mindestøtten for Tordenskjold 

fejrer den danske søhelt. Kender du 

ham fra tændstikæskerne? Han 

levede fra 1690 til 1720. Han var 

kaptajn og vandt et søslag over 

svenskerne. Derfor gjorde kongen 

(Frederik 4.) ham til adel. Det 

betyder, at Tordenskjold blev en af 

landets mest fornemme mennesker. 

Han fik også sit eget våbenskjold. 

Det havde et billede af en 

kanonkugle med en tordenkile. 
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QUIZ 

 

Hvilke symboler kan man 

se på Tordenskjolds 

mindestøtte? 

 

a. der er ingen symboler 

b. et hjerte 

c. det danske flag og et 

skib 

d. en kanonkugle med 

en tordenkile 



 

 



 

Grevindens kiste står i Gravhøjen.  

Da Frederik 7. døde, arvede 

grevinden slottet.  

Hun bestemte, at kongens værelser 

skulle være et museum. Hun åbnede 

også et børnehjem. Der er stadig 

børnehjem og museum på slottet.  

Frederik 7. blev begravet i Roskilde 

Domkirke, men det kunne grevinden 

ikke blive. Hvorfor? Fordi hun ikke 

var dronning, og hun var ikke 

dronning, fordi hun ikke var født 

som prinsesse. Sådan tænkte man i 

1800-tallet. 

Så grevinde Danner bestemte, at 

hun skulle begraves i slotsparken, i 

en gravhøj bygget til hendes kiste. 
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QUIZ 

 

Hvad gjorde grevinde 

Danner, da kongen døde? 

 

a. solgte slottet 

b. byggede slottet om til 

hotel 

c. åbnede et museum 

på slottet 

d. åbnede et børnehjem 

på slottet  



 

QUIZ 

 

Hvor blev Frederik 7. 

begravet? 

 

a. i Roskilde Domkirke 

b. i slotsparken 

c. under hjorten foran 

slottet 

  

 

  



 

QUIZ 

 

Hvorfor er grevinde 

Danner begravet i 

slotsparken? 

 

a. fordi slottet var 

hendes hjem 

b. fordi hun ikke kunne 

blive begravet ved 

siden af kongen i 

Roskilde Domkirke 
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Flemløse-stenen er en gammel 

runesten fra Fyn. Frederik 7. købte 

den, da han boede på Odense Slot. Da 

han flyttede ind på Jægerspris Slot, 

bestemte han, at runestenen – sammen 

med de to andre - skulle stå i 

slotsparken. Frederik 7. var meget 

interesseret i arkæologi. Han brugte sin 

fritid på at undersøge runesten og 

gravhøje. Fordi han ville forstå, 

hvordan fortidens mennesker levede.  

Flemløse-stenen er 1300 år gammel. 

Det kaldes en runesten, fordi 

bogstaverne er et oldgammelt alfabet, 

som kaldes runer. Det er ikke nemt at 

læse!  

Der står: “Efter Roulv, som var 

Nørernes gode, står denne sten. 

Sønnerne satte den til minde.”  



 

QUIZ 

 

Hvad er runer? 

 

a. småkager med 

bogstaver 

b. bogstaver man skrev 

med i oldtiden 

c. små sten  

d. gammeldags værktøj 



 

QUIZ 
 

Hvorfor er der tre 

runesten i parken? 

 

a. de har altid været der 

b. Frederik 7. tog dem 

med til Jægerspris 

Slot, da han flyttede 

ind på slottet 

c. grevinde Danner 

stillede dem op efter 

kongens død 



 

QUIZ 

 

Hvor gammel er Flemløse-

stenen? 

 

a. 10 år 

b. 100 år 

c. 1000 år  

d. 1300 år  

  



 

QUIZ 

 

Hvad laver en arkæolog? 

 

a. undersøger ting fra 

oldtiden 

b. tegner huse og andre 

bygninger 

c. undersøger 

grundvand 

d. tegner landkort  
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Ved Mindestøtten for Magnus Heinesen 

finder du en vild historie. Magnus levede 

i 1500-tallet. Han var eventyrer og 

sørøver, og kongen (Frederik 2.) ansatte 

ham til at fange sørøvere.  

Magnus var en listig ræd. Historien 

fortæller, at han en dag klædte sig ud 

som en fattig fisker og roede ud til 

sørøverskibet – og om natten bandt han 

sørøverskibets ror fast, så det ikke 

kunne sejle. Næste morgen kunne 

Magnus’ besætning nemt overfalde 

sørøverne. Er der noget fra historien på 

mindestøtten?  

Desværre blev Magnus selv anklaget for 

sørøveri – og han blev dømt til døden og 

halshugget på Gammel Torv i 1589.  

Året efter blev han frifundet – hvad       

tænker du lige om det?! 



 

QUIZ 

 

Hvad er Magnus Heinesen 

berømt for? 

 

a. han var god til at sejle 

b. han var stor og stærk 

c. han var god til at 

synge 

d. han var listig og god 

til at fange pirater 
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Længst væk ligger Jættehøjen. 

Det er en oldgammel 

begravelsesplads. Ca. 5000 år 

gammel. Det var Frederik 5., der 

fandt den i 1744. Han bestemte, 

at den skulle graves ud, så man 

kunne se, hvad den gemte. Der 

lå fire skeletter og nogle 

flinteøkser. Dengang troede man, 

at gravhøjen var ca. 800-900 år 

gammel.  

I dag ved vi, at Jættehøjen er 

meget, meget ældre.  

Tør du kigge ind? 



 

QUIZ 

 

Hvem fandt Jættehøjen og 

udgravede den? 

 

a. Frederik 3. i 1651 

b. Frederik 5. i 1744 

c. Frederik 7. i 1861 

d. Frederik 8. i 1907 

 

  



 

QUIZ 

 

Hvor gammel er 

Jættehøjen? 

 

a. 200 år 

b. 800 år 

c. 2000 år 

d. 5000 år 

  



 

QUIZ 

 

Hvad blev Jættehøjen 

brugt til? 

 

a. spisekammer 

b. fangehul 

c. begravelsesplads 

  



 

QUIZ – de rigtige svar:  

1 
Hvad er Christian 4.s monogram? 
d. C 4 
 

2 
Hvilken vej kigger hjorten i Slotsgården?  

c. Mod slotsparken og skoven 

Hvilken konge byggede tårnet i den indre 

slotsgård?  

a. Christian 4.  

Hvor mange sider har tårnet?  

c. 6 sider 

Hvilken form har Jægerspris Slot?  
d. U 
 
Frederik 7. blev konge i 1848. I 1849 underskrev 
han noget særligt. Hvad var det?  
b. Grundloven 
 
Hvilken dato i 1849 underskrev kongen den nye 
lov?  
c. 5. juni 
 
Hvornår flyttede Frederik 7. og grevinde Danner ind 
på Jægerspris Slot?  
c. 1854 
 

3 
Hvad symboliserer de fire vaser i haven?  
c. Forår, sommer, efterår, vinter 

 



 

4 
Hvad er en podning?  
b. at man får en kvist fra et træ til at vokse fast på 
et andet træ 
 

5 
Hvad er en buste?  
c. en skulptur af et menneskes hoved med hals og 
skulder 
 

6 
Hvilke symboler kan man se på Tordenskjolds 
mindestøtte?  
d. en kanonkugle med en tordenkile 
 

7 
Hvad gjorde grevinde Danner, da kongen døde?  
c. åbnede et museum på slottet OG 
d. åbnede et børnehjem på slottet.  
 
Hvor blev Frederik 7. begravet?  
a. i Roskilde Domkirke  
 
Hvorfor er grevinde Danner begravet i slotsparken? 
a. fordi slottet var hendes hjem OG  
b. fordi hun ikke kunne blive begravet ved siden af 
kongen i Roskilde Domkirke 
 

8 
Hvad er runer?  
b. bogstaver man skrev med i oldtiden 
 
Hvorfor er der tre runesten i parken?  
b. Frederik 7. tog dem med til Jægerspris Slot, da 
han flyttede ind på slottet 
 
Hvor gammel er Flemløse-stenen?  
d. 1300 år  
 



 

Hvad laver en arkæolog?  
a. undersøger ting fra oldtiden 
 

9 
Hvad er Magnus Heinesen berømt for?  
d. han var listig og god til at fange pirater  
r 

10 
Hvem fandt Jættehøjen og udgravede den?  
b. Frederik 5. i 1744 
 
Hvor gammel er Jættehøjen?  

d. 5000 år 

Hvad blev Jættehøjen brugt til?  

c. begravelsesplads 

 

 

Jægerspris Slot 

 

Besøg museet - www.kongfrederik.dk 



 

Jægerspris Slot er på  

Instagram 
#jægersprisslot  

@jaegersprisslot 
 

Facebook 
@kongfrederik7 

 

https://www.instagram.com/jaegersprisslot/?hl=en
https://www.facebook.com/kongfrederik7

