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Oplev Ruinerne under Christiansborg – en rejse tilbage i tiden 
til den mørke middelalder  

Gå på oplevelse i ruinerne af Absalons Borg fra 1167 

Den største og ældste ruin under Christiansborg Slot er 
ringmuren fra Biskop Absalons borg fra 1100-tallet. Ring-
muren beskyttede borgen mod vendiske sørøvere. 

Blåtårn – Leonora Christines fængsel  

Den anden store ruin under slottet er fundamentet til det 
berygtede Blåtårn; det største tårn på Københavns Slot. 
Her sad politiske fanger og andre kriminelle indespærret. 
Den mest berømte fange var Christian 4.s yndlingsdatter, Leonora Christine. Hun var tårnets fange i 
næsten 22 år. 

Ombygget af flere omgange 

Efter 1369 blev Københavns Slot bygget oven på resterne af Absalons borg. Pladsen blev hurtigt 
trang i det nye slot, og de skiftende konger rev bygninger ned og byggede nye. 
Christian den 4. ønskede også at sætte sit præg på Københavns Slot. Han tilføjede en etage på Blå-
tårn med et prangende kobberspir. 
 
Til sidst kunne fundamentet ikke bære det store og tunge slot, og det stod klart at slottet kunne kol-
lapse når som helst. Christian 6. rev slottet helt ned og opførte et nyt – Det første Christiansborg 
Slot, som var indflytningsklart i 1745. 

Opdaget ved et tilfælde 

Da fundamentet til det nuværende Christiansborg Slot skulle støbes i begyndelsen af 1900-tallet, 
stødte arbejderne på ruiner af flere bygninger og stykker af en ringmur. 
Nationalmuseets eksperter blev tilkaldt, og det viste sig, at ruinerne gik tilbage til omkring år 1167. 
Det var Biskop Absalons borg, der dengang lå på en lille ø uden for Købmændenes havn. 
 
Vi har været heldige at få arrangeret en omvisning onsdag d. 12. september kl. 15.00. Omvisnin-
gen varer ca. 1 time og koster 125 kr./pers. 

Deadline for tilmelding er den 28. august. 

 
 

Tilmelding skal være mig i hænde senest onsdag den 18. april 2018. 

 

Venlig hilsen – og på gensyn! 

Gitte Elliott – mobil 5189 8781; mailto: gitte.elliott@gmail.com 

Kunst- og Kulturudvalget 

 

  

 

Tilmelding til SAS Art Clubs arrangement på Christiansborg den 12. september 2018.  

Sendes til hedditoft@gmail.com eller per post til Heddi Toft, Sdr. Fasanvej 94D, 4. 2500 Valby 

Navn Antal deltagere  

Telefon  Mobiltelefon E-mail 

@ 

Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 18. april 2018 

http://www.visitcopenhagen.dk/da/copenhagen/christiansborg-slot-gdk420896
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