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ALEXANDERSALEN
Salen har sit navn efter Bertel Thorvaldsens
frise, som viser Alexander den Stores indtog
i Babylon i år 323 før Kristus. Oprindeligt
hang frisen på det andet Christiansborg
og måtte restaureres efter branden i 1884. Salen bruges af
Kongehuset og Statsministeren ved selskaber.
FOLKETINGET
I den sydlige del af slottet finder du Folketinget. Hele slottet blev indviet i 1928,
men allerede i 1918 blev denne del taget
i brug. Læs mere på folketinget.dk.
HØJESTERET
Højesteret er Danmarks øverste domstol.
Det imponerende indgangsparti var oprindeligt hovedindgangen på det andet Christiansborg Slot. Læs mere på hoejesteret.dk.

FØRST I 1907 blev grundstenen til det tredje Christiansborg lagt. Folketinget, Statsministeriet, De Kongelige
Repræsentationslokaler og Højesteret har til huse i slottet, som er opført i nybarokstil med facader af granit.
UNDER SLOTTET kan du opleve ruinerne af Absalons
borg og Københavns Slot, de to ældste bygninger på stedet.
ÅBNINGSTIDER
De Kongelige Repræsentationslokaler: Omvisninger på
dansk maj-september alle dage kl. 12 og 14, oktoberapril tirsdag-søndag kl. 12 og 14. Gobelinerne: Majseptember alle dage kl. 11.30 og 13.30, lørdag-søndag
også kl. 15.30, oktober-april: tirsdag-søndag kl. 11.30 og
13.30, lørdag-søndag også kl. 15.30.
Ruinerne: Maj–september åbent alle dage kl. 10-16.
Oktober–april: tirsdag-søndag kl. 10.00.
CHRISTIANSBORG PÅ NETTET
På Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside kan du læse
mere om Christiansborg Slot og andre slotte og haver. Du
kan bl.a. se, hvad der sker på slottet, stille spørgsmål til
brevkassen og meget andet. Og så kan du se en interaktiv
udgave af tegningen i denne folder, hvor du kan læse mere
om alle de nummererede oplevelser. Find det på:
WWW.SES.DK/CHRISTIANSBORG
Se også folderen “Oplev Ruinerne under Christiansborg”.
Løngangstræde 21
1468 København K
Tlf. 33 92 63 00
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TAFFELSALEN
Der er plads til 52 gæster ved det enorme
taffelbord i midten af salen. Bordet er
lavet af mahognitræ fra Dronningetrappen
på det andet Christiansborg. Lysekronerne
stammer oprindelig fra Festsalen på kongeslottet i Oslo.

DET FØRSTE CHRISTIANSBORG blev bygget af
Christian 6. i 1730’erne i sen barokstil med 348 sale og
gemakker. Slottet brændte i 1794, og kun Ridebaneanlægget vidner i dag om dette slots storhed. Det andet
Christiansborg Slot blev opført i nyklassicistisk stil. Slottet var mere beskedent end forgængeren. I 1884 brændte
også dette slot, og kun slotskirken blev reddet.

GRUNDDESIGN KONTRAPUNKT

RIDDERSALEN
Riddersalen danner rammen om Kongehusets gallamiddage og nytårskure. Bjørn
Nørgaards gobeliner blev indviet til Dronning Margrethes 60 års fødselsdag i 2000.
De viser danmarkshistorien gennem mere end tusind år.

PÅ SLOTSHOLMEN finder du Christiansborg Slot - et
imponerende bygningshistorisk puslespil, hvis historie
strækker sig næsten 300 år tilbage i tiden.

TRYK SALOPRINT

DRONNINGEPORTEN
Dronningeporten fører ind til De Kongelige Repræsentationslokaler. Den del af
facaden mod Prins Jørgens Gård, som er
beklædt med sandsten, stammer fra det
andet Christiansborg.
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RUINER FRA ABSALONS BORG OG
KØBENHAVNS SLOT
Ruinerne vidner om Slotsholmens historie
som centrum for politiske begivenheder og
magtkampe i mere end 800 år. Læs mere i
folderen “Oplev Ruinerne under Christiansborg”.
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RIDEBANEANLÆGGET
Ridebaneanlægget i sen barokstil stammer fra det første Christiansborg og blev
skånet under branden i 1794. I over 250
år er Kongehusets heste blevet trænet
her. Gå en tur gennem de lyse buegange og se, hvad
der er tilbage af enevældens største og prægtigste slot.
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MARMORBROEN
Marmorbroen i rokokostil er udført i sandsten, og broens fortov er belagt med norsk
marmor. Det var her, at digteren Adam
Oehlenschläger som barn så det første
Christiansborg i flammer. Fra broen kan du nyde udsigten
over Ridebanen og det nuværende Christiansborg Slot.

CHRISTIANSBORG SLOTSKIRKE
Kirken fra 1826 er fra det andet Christiansborg. Den er tegnet af arkitekten C. F.
Hansen i nyklassicistisk stil. I 1992 blev
kirken antændt af en karnevalsraket og
stærkt brandskadet. I den nu genopbyggede kirke kan
du nyde Bertel Thorvaldsens englefrise og H.W. Bissens
fire englerelieffer i loftet. Slotskirken bruges af Kongehuset, bl.a. er Prins Christian døbt i kirken.
DET TREDJE CHRISTIANSBORG SLOT
Det nuværende Christiansborg Slot er det
tredje slot med dette navn, som har ligget
på Slotsholmen. De to foregående slotte
blev begge bygget af enevældige konger
og brændte ned i henholdsvis 1794 og 1884. Det tredje
Christiansborg er bygget på fundamentet fra de forrige
slotte.
TÅRNET
Det imponerende tårn er med sine 106
meter det højeste i København. Tårnet
har kobberbelægning og er udsmykket
med tre kroner, en vejrhane og et kors.
KONGEPORTEN
Kongeportens midterparti med høje buede
hvælvinger og søjler stammer fra det
andet Christiansborg Slot. På balkonen
over porten bliver nye monarker udråbt af
den siddende regeringsleder.

