
Kulturgruppen af 2011 
inviterer til Omvisning på Christiansborg Slot 

”I Grevinde Danners Fodspor” 

Tirsdag den 25.februar 2020 kl. 11.00 

 

 

 
 

Vi får en guidet rundtur i De Kongelige Repræsentationslokaler med Riddersalen og Teatermuseet, 

De Kgl. Stalde og Christiansborg Slotskirke, hvor vi går ”I Grevinde Danners Fodspor”, og får 

fortællingen om Grevinde Danner. 
 

Louise Christine lensgrevinde af Danner blev født Louise Christine Rasmussen 21. april 1815 i 

København. Hun voksede op hos moderen og blev i 1826 optaget på Det Kongelige Teaters 

Balletskole. Hun fødte 1841 en søn, hvor faderen var Johan Carl Ernst Berling. De blev ikke gift, men 

Louise Rasmussen blev etableret som modehandlerske i København. 
 

Gennem Carl Berling lærte hun i 1830’erne kronprins Frederik at kende. Forbindelsen bestod gennem 

1840’erne, og efter tronbestigelsen i 1848 ville Frederik 7. gifte sig med Louise Rasmussen.  

Dette var ikke muligt, men efter junigrundloven 1849 satte kongen sin vilje igennem: Ved kongelig 

resolution af 8. august 1850 blev Louise Rasmussen ophøjet til lensgrevinde af Danner. Samme dag 

blev hun og kongen viet i Frederiksborg Slotskirke. Hun var kongens hustru ”til venstre hånd”, det 

betød, at deres evt. børn ikke fik arveret til tronen. 
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Kl. 10.45 
 

Kl. 13.30 
 
 

Kl. 15.30 

Mødes vi ved Billetsalget, Prins Jørgens Gård 5, 1218 København K 
 

2 stk. smørrebrød pr. person i Slotskælderen hos Gitte Kik, Fortunstræde 4, 1065 

København K. Udfyld bestillingsblanket via hjemmesiden ved tilmelding. 
 

slutter arrangementet, og vi siger tak for i dag. 
 

Pris/antal Kr. 395,00 uden drikkevarer – max. 30 personer.  
 

Tilmelding 
 

Senest torsdag den 20. februar 2020 på vor hjemmeside eller ved personlig kontakt. 
 

Vejledning 

i tilmelding 

 

Brug hjemmesiden Kulturklb.dk: På forsiden ”Velkommen”, tryk på ”Tilmelding”, 

udfyld skemaet og tryk ”SEND”, hvorefter tilmeldingen bekræftes. 
 

Betaling 

 
 

Parkering 
 

Transport 

 

 
 

Afbud 

 

 

Når det er bekræftet, at der er plads, bedes beløbet kr 395,00 indsat på bankkonto 

4356-4779671216 eller MobilePay 2028 6780. HUSK at skrive navn på indbetalingen. 
 

Parkeringshuse i omegnen, men vi tilråder offentlig transport. 
 

Tog til Københavns Hovedbanegård, dernæst bus f.eks. 2A mod Refshaleøen eller  

bus 31, begge fra Banegårdspladsen ( Tivoli ), Bernstoffsgade til Prins Jørgens gård 

ca. 7. min. bustur. 
 

Bliver du forhindret eller har spørgsmål, kontakt os venligst på følgende E-mail: 

kulturgruppe2011@kulturklb.dk eller ved personlig kontakt 

 

På gensyn til en fælles kulturel oplevelse med hyggeligt samvær. 
 

Lillian Ryelund 

Tlf. 4015 3515 

Kirsten Kann 

Tlf. 2028 6780, 

 mailto:kirstenkann@hotmail.com

Britt Olsen 

Tlf. 6130 5401 
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