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Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksborg Slots historie 
 

1560 - 1620: Frederiksborg bliver opført 
I 1560 erhvervede Frederik 2. herregården Hillerødsholm og opfør-

te første del af Frederiksborg Slot. Men i årene 1600-1620 rev hans 

søn Christian 4. slottet ned og byggede i stedet det renæssanceslot, 

vi kender i dag. 

Mens slottet blev bygget, boede Christian 4. i et stort italienskinspi-

reret lystslot kaldet Sparepenge, som han havde fået bygget på den 

anden side af søen. Frederiksborg Slot blev brugt som kongebolig i 

de følgende hundrede år. 

  

1700 - 1859: Forandringens tid 
I 1720 blev Christian 4.s lystslot revet ned, og man anlagde i stedet en smuk barokhave på stedet. 

Selve slottet blev også renoveret i 1730erne, men slottet gik af brug som kongelig bolig ved ud-

gangen af 1700-tallet. I stedet blev Frederiksborg stedet, hvor man samlede den kongelige por-

trætsamling. 

I midten af 1800-tallet kom der nyt liv på Frederiksborg Slot, da 

Frederik 7. flyttede ind. Her blev han gift med Louise Rasmussen, 

der senere blev kendt som grevinde Danner.  

Det kongelige par ombyggede slottet for at gøre boligen mere 

tidssvarende. Blandt andet fik de installeret flere kaminer og kak-

kelovne for at kunne opvarme de store rum. Det var dog en af 

disse nye varmekilder, der i 1859 forårsagede den store slots-

brand. Store dele af interiøret brændte ud, og flere steder stod kun 

de tykke mure tilbage. Kirken og audienssalen blev skånet. 

  

1860 - i dag: Bryggerens museum 
Da Frederiksborg Slot skulle genopbygges efter branden i 1859, blev der for-

anstaltet både en landsindsamling og et lotteri til fordel for slottet.  

Kongefamilien besluttede, at de ikke længere ville benytte slottet som bolig, 

og det blev derfor et åbent spørgsmål, hvad slottet skulle bruges til. Carls-

bergs grundlægger, brygger J. C. Jacobsen, foreslog, at der blev etableret et 

museum på slottet, og han tilbød at betale for indretningen af museet og dets 

videre udgifter. Museet er i dag en selvstændig afdeling af Carlsbergfondet. 

 

Efter Roskildefreden 1658, havde Frederik III den bitre ære at beværte sin sejrri-

Frederiksborg Slot set fra p-pladsen 
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ge modstander på Frederiksborg Slot. 

Denne festlighed, af hvilken man finder en fremstilling i Samuel von Pufendorf: De rebus 

Caroli Gustavi, 1696, fandt ikke, som hyppig antaget, sted i Riddersalen, men derimod i det 

østligste værelse i kongefløjens 3. stokværk, den såkaldte skibssal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaveideer… 

 

Disse to udgivelser, fra Foreningen Svend Gønge, kan fås ved henvendelse til vor kasserer, 

Jens Hallqvist. 

De koster respektive 200 kr. 

Jens kan kontaktes på: 

 

4074 1870 

eller 

jens@hallqvist.dk 

 

Og er du til ”snailmail”: 

Svinøvej 42, 

4750 Lundby. 

 

 

 

At holde sig opdateret… 
På samme måde som et medlemskab af Foreningen Svend Gønge er gratis og frit, er det 

ganske gratis og let at blive informeret om arrangementer i Medborgerhuset i Lundby. 

Ved at give Jytte Høj Hammer din mail, får du efterfølgende nyhedsbreve i din indbakke. 

Gratis nyhedsbrev fra Medborgerhuset i Lundby. 

jyttehammer@gmail.com 
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Stormen på København 1659 - i historien og erindringen 

 

 

Stormen på København den 11. februar 1659 må siges at være et af danmarkshistoriens dra-

matiske højdepunkter: Cirka 10.000 svenske soldater kastes mod Københavns sneklædte 

volde, men slås tilbage.  

 

Borgere og soldater stod sammen, og studen-

terne var også med, for slet ikke at tale om 

Niels Steensen og Svend Gønge! 

Det er i hvert fald det, vi - Holberg, H.C. An-

dersen, Grundtvig, Carit Etlar og alle vi an-

dre dødelige - husker. Men hvad er kendsger-

ninger og hvad er myter? 

En ting er sikkert: Erin-

dringen lever sit eget vita-

le liv, og hvis man går 

den efter i sømmene, får man det smukkeste kulturhistoriske snit ned 

gennem 350 års historiebevidsthed.  

 

Sebastian Olden-Jørgensen 

 

 

Mød op i Medborgerhuset, Banevej 4, 4750 Lundby, tirsdag 17. november 2015 kl. 19.00 

og hør selv meget mere om denne afgørende begivenhed.  

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer af FSG: 

Borgerforeningen Lundby husstandsomdeler vedhæftede Nyhedsbrev i Lundby – Gl. 

Lundby (Lundby sogn). 

ØNSKER DU  OGSÅ AT MODTAGE NYHEDSBREVET, SÅ GIV VENLIGST BE-

SKED PÅ NEDENSTÅENDE MAIL. 

Skulle du ydermere kende nogen som også ønsker at modtage dette nyhedsbrev, må du 

også gerne give besked, så jeg kan få dem med i gruppen. 

ibsvej43@gmail.com 

Venlig hilsen, 
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FSGs gønger optræder… 

 

Siden sidst har gøngerne fra Lundby været på tur. 

I week enden 19-20. september 2015 var de gæve gønger med til Skt. Georgsgildernes 

Landstingsgilde i Køge. Det foregik i Rishøj Idrætscenter. 

 

Her overdrager Svend og Ib skatten til Fr. III, frit efter Carit Etlar. En særdeles tiltrængt ind-

tægt i den slunkne statskasse. 

 

10. oktober deltog gøngerne igen i et optog. Denne gang var det ved Vordingborgs 600 års 

Jubilæum. 

Flere foreninger og fag deltog i et langt optog gennem Algade. Taler ved borgmesteren og 

museumsinspektøren på torvet. 


