
       

 

Kære medlem  

Vi er glade for at kunne få denne tur op og stå…. Corona krisen har gjort, at vi måtte udsætte 

arrangementet, men nu er vi klar, dog med lidt ændret program. Nordisk film har igen oplyst 

at de ikke gennemfører rundvisninger. Vi har da valgt at fastholde dagen og finde en anden 

meget spændende aktivitet – byvandring i Valby og Assistens kirkegård. 

Du skal være hurtig ude, da der kun er 30 pladser.   

 

Her nogle praktiske informationer…. 

  

Dato:   08. oktober 2020  

Tid:   Kl. 10:30  

Sted:  Carlsberg Station 

Værter:   HK FRS    

 

Forbehold:  Vi skal være OBS på at Corona stadig er aktiv, så det kan blive aflyst med      

kort varsel. 

  

Program:    10.30 Byvandring med Bjarne Lundis.  

                   12:30 TJM informerer om forsikringer på Bjælke Huset  

                     13:15 Frokost – Det store kolde bord inkl. 1 genstand 

                   16:00 Frederiksberg Slot – Rundvisning starter – ca. 90min 

Pris:  Turen koster ikke noget – en service fra HK Trafik og Jernbane og 

Rådighedslønforeningen   

Tilmelding: Direkte til FRS – Susanne på mail sknoergaard@gmail.com  

Antal pladser: 30 personer – først til mølle…  

Afbud og spørgsmål:  

Susanne Nørgaard på 4076 7610 eller mail  sknoergaard@gmail.com 

mailto:sknoergaard@gmail.com


Spændende Byvandring med vores ekspert  

Bjarne Lundis 

Bjarne har også vist rundt på Vesterbro og Christianshavn. Bjarne har også vores 2 udsolgte 

byvandringer her i september – rundt på Frederiksberg.  

Vestre Kirkegård er ikke kun Danmarks største kirkegård. Det er også det sidste hvilested for 

en række betydningsfulde danskere lige Carls Nielsen til tidligere statsministre. Vi vandrer fra 

kirkegården til Valby og hører om Brygger Jacobsen og Carlsberg og om landsbyen Valby, der 

engang var Danmarks svar på Hollywood.    

 

Bjarne Lundis 

 

 

Frokost i Bjælkehuset 

 

Restaurant Bjælkehuset er en del af den skønne grønne Søndermark og har ligget på Valby 

Bakke siden 1915. Det nu fredede haveanlæg Søndermarken blev fra 1669 til 1703 anlagt som 

kongelig lysthave i fransk stil i forbindelse med Frederiksberg Slot. 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&url=https://www.greve.dk/media/28644/strandnyt-august-september-2019.pdf&psig=AOvVaw20m9xx0LHXCVRhyQmaGJTf&ust=1597676941433000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJj52suAoOsCFQAAAAAdAAAAABAG


 

Rundvisning Frederiksberg Slot 
Frederiksberg Slot er et slot opført i italiensk 

barokstil på toppen af Frederiksberg Bakke på 

Frederiksberg. Slottet blev opført i 1699–1703 for 

Frederik 4. som kongefamiliens sommerslot. 

Arkitekten var Ernst Brandenburger.  

Som kronprins havde Frederik 4. i 1692–93 været 

på dannelsesrejse til Italien, og med inspiration fra 

de italienske barokvillaer tegnede han selv de første 

skitser til slottet. I 1699 påbegyndtes byggeriet få 

måneder før hans far, Christian 5., døde, og 

Frederik selv blev konge.  

Allerede i 1708–09 blev slottet udvidet af arkitekt Johan Conrad Ernst. Der blev tilføjet en 

ekstra etage, der bl.a. rummede en stor dansesal, samt to tvær fløje med hhv. værelser og en 

slotskirke. Slotskirken har siden 1931 fungeret som sognekirke for Frederiksberg Slotssogn.  

Under Christian 6. opførte Lauritz de Thurah i 1732–38 en kurvet bygning omkring slotsgården 

i forlængelse af sidefløjene. Kongen benyttede slottet som sommerbolig i årene 1731–40, 

mens han byggede det første Christiansborg Slot.  

Frederiksberg Slot fik sit nuværende udseende ved en mindre ombygning i 1828–1829 udført 

af arkitekt Jørgen Hansen Koch for Frederik 6., der opholdt sig meget på slottet, og var med til 

at gøre slottet og haverne så berømte. Hans enke, Dronning Marie Sophie Frederikke, der 

døde i 1852, blev den sidste kongelige beboer på slottet.  

I 1868 blev slottet overdraget til Hærens Officersskole, der flyttede ind året efter, og stadig i 

dag har til huse i slottets bygninger. Større restaureringer blev udført i 1927-1930, 1993-

1998, 2014-15 samt 2018 og 2019.  

 

Foreningen af Rådighedsløn og Servicemedlemmer 

 

Carsten–Helle-Ena–Susanne–Søren-Erik – HK FRS 

Vi glæder os til at se jer igen… 
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