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FSG deltager på Kronborg… 
 

 

I over 400 år er slottet hovedsæde for opkrævningen af øresundstolden. Kronborg 
er en legende i sin storhedstid i slutningen af 1500-tallet. Med slottets truende 
kanoner, der peger direkte mod skibene i Øresund, tør de søfarende ikke andet 
end at betale kongen for at sejle forbi. De fylder kongens kiste, og Frederik 2. for-
skønner slottet med spir, tårne, sandsten og kobbertag. Kronborg Slot bliver et af 
renæssancens fineste slotte. Sørejsende, handelsmænd, diplomater og kongelige 
beretter om det storslåede slot og hof i Helsingør med pomp, pragt og kanonskå-
ler. 

Det overdådige hofliv forsvinder gradvist fra slottet efter branden i 1629. Her 
æder flammerne det meste af slottets dyrebare møbler, malerierne og kobbertaget. 
Efter den dag går slottet mørke tider i møde. Den svenske konge, Karl Gustav, 
besætter og plyndrer Kronborg i 1658-1660. De næste 300 år bliver Kronborg 
mest brugt som fæstning og som militærkaserne. 

I dag er der en ny slags liv på slottet, hvor 250.000 gæster fra hele verden besøger 
Kronborg. 
 
Læs meget mere: https://da.wikipedia.org/wiki/Kronborg 
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Riddere i renæssancen 

Efterårsferie for hele familien på Kronborg Slot fra 15. til 20 
oktober. 

Ridderturneringer, søslag i voldgraven, bueskydning, fægtetræning, historiske børnelege, 
børnekøkken og meget mere. 

Året er 1658. Svensken holder Danmark besat, og Kronborg Slot er belejret. Kanonerne bra-
ger over Øresund, og dagligt udfordrer de svenske og danske riddere hinanden i hæsblæsen-
de turneringer fra hesteryg. 

Men hverdagen har også sin gang i en krigstid, og på det mægtige renæssanceslot er der liv 
og glade dage på markedspladsen. Sækkepiberne hyler, trommerne buldrer taktfast, og gøg-
lere underholder i slotsgården med akrobatik, ild og gode historier. 

På markedet bliver slottets besøgende mødt af duften fra de saftige pølser og søde pandeka-
ger, imens raske piger og drenge trænes i fægtning, dans og håndværk. 

 

Program: 
Kl. 11.00 og 15.00: Ridderturnering (varighed ca. 25-30 min) 
kl. 10.40 og 14.40: Musketererne affyrer Kronborgs kanoner  
kl. 12.00; 13.00; 14.00 og 16.00: Kongens Ritmester træner sine ryttere og de unge herre-
mænd på ridebanen. Oplev bl.a. historisk dressur, træning i kamp og rideteknik. 
kl. 13.30 Søslag i voldgraven. 
kl. 12.00 og 14.15: En vred hob af borgere anklager Maren fra byen i hekseri, se rettergan-
gen i slotsgården 
kl.10.00-17.00: Rytmiske renæssancetrin i Dansesalen på slottet. I Dansesalen er der opvis-
ning i historiske danse. Børn og voksne kan også selv lære dansetrin fra renæssancen og an-
dre historiske danse. 



Tid og sted: 
Kronborg Slot fra 15.til 20. oktober. Alle dage 10-17. 
Pris: 125 kr. pr. person. 
Pris familiebillet (2 voksne og 3 børn): 450 kr. 
Børn under 4 år er gratis. 

Kilde:  http://kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-haver/kronborg-slot/det-sker-paa-kronborg-
slot.html 

En del af FSGs dragtpersoner vil være tilstede i en del af tiden. 
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