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Der er sket et stort tyveri af meget fine og dyre frimærker på Frederiksberg. 

Frimærkerne er fra en meget fin samling, som er udgivet fra fyrstendømmet 

Langbortistan i 1803. Det har været umuligt at finde samlingen, derfor har det 

frederiksbergske rådhuspoliti spurgt spejderne fra Flintholm om at hjælpe dem med at 

finde frimærkerne. 

Det Frederiksbergske rådhuspoliti kan fortælle, at mesterdetektiven A. Jørgensen, i lang 

tid har prøvet at opklare sagen. Han mener, at den berygtede klatretyv Orla H også 

kaldet "Hattemageren" er den skyldige i tyveriet - men Hattemageren er fuldstændig 

forsvundet. 

Hvor er han ??? og hvor er frimærkerne?????? 

A. Jørgensen ved, at han flytter rundt i byen - så opgaven med at finde ham er næsten 

umulig. 

Det eneste A. Jørgensen ved med sikkerhed er, at HATTEMAGEREN har besøgt flere 

forretninger i byen. Men hvilke? 

A. Jørgensen har fundet et mystisk stykke papir, hvorpå der er en slags kode.          

A. Jørgensen mener, at koden kun kan løses, hvis man finder de forretninger 

Hattemageren har besøgt. 

For at hjælpe A. Jørgensen skal I gøre følgende: 

1. Gå ud for at finde navnene på de forretninger, hvor man mener HATTEMAGEREN har 

været. Det er meget vigtigt, at navnene på de forretninger I finder, er stavet rigtigt. 

Se efter at alle bogstaver i navnet er med.  

 

  

2. Forretningerne findes efter disse oplysninger:  

 1) I denne forretning spiser man ITALIENSK.  

 2) Her spiser man DANSK 

 3) Her får man et bedre SYN (ØJNE) 

 4) Her sælger man noget man kan KØRE PÅ 

 5) Her sælger man noget man laver af MÆLK 

 6) Her går man på jagt med NOGET PÅ HJUL 

 7) Her er lidt til VOVSEN 

 8) Her på dette sted er navnet på en kendt SKUESPILLER 

 



Skriv navnet på forretningen I finder herunder: 

1)_____________________________________              Skriv bogstav nr. 7 ______ 

 

2)_____________________________________              Skriv bogstav nr. 3 _______ 

 

3)______________________________________             Skriv bogstav nr. 5________ 

 

4)______________________________________             Skriv bogstav nr.10________ 

 

5)_______________________________________            Skriv bogstav nr. 1________ 

 

6)_______________________________________            Skriv bogstav nr. 7________ 

 

7)_______________________________________            Skriv bogstav nr. 10_______ 

 

8________________________________________           Skriv bogstav nr. 10_______ 

 

Sæt bogstaverne sammen. Hvad hedder gaden, hvor frimærkerne blev fundet? 

 

 

 

På zoom-mødet torsdag d. 4. februar kan du høre slutningen på historien og se om du 

fandt frem til det rigtige gemmested for frimærkeskatten 

 

GOD FORNØJELSE 

 

 

 

 

 


