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. Det stod færdigt
i 1828 og var mere beskedent end forgængeren. I 1884
brændte også dette slot, og kun slotskirken blev reddet.

RIDEBANEN
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
danmarkshistoriens største og prægtigste slot.
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KIRKELØNGANGEN
Kirkeløngangen mellem hovedslottet og
kirken gjorde det tidligere muligt for
kongefamilien at komme tørskoet fra selve
slottet til gudstjenester i kirken. I dag
anvendes løngangsbygningen bl.a. til kontorer for Dronningens adjudanter.
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DE KGL. STALDE OG KARETER
I bygningerne rundt om ridebanen ligger
Den Kongelige Stald. I 1789 var der 270
heste, i dag er der ca. 20. Stalden er åben
for publikum, der kan opleve hestene og
samlingen af kongelige gallakareter. Læs mere på
kongehuset.dk.
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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.

TEATERMUSEET
Hofteatret blev indrettet af Christian 7.
i 1767. Hofteatret blev tidligere brugt til
teater- og operaforestillinger for hoffet,
når det opholdt sig på Christiansborg Slot.
Fra 1922 har Teatermuseets samlinger været knyttet til
stedet, hvor der i dag er mange skiftende udstillinger og
arrangementer. Læs mere på teatermuseet.dk.

19

DØBEFONTEN
Slotskirken bruges af Kongehuset, der
anvender den til dåb, konfirmationer og
bryllupper i kongefamilien. Bl.a. er Prins
Christian døbt i kirken. Gennem århundreder har der også været tradition for at afdøde konger og
dronninger ligger på ’castrum doloris’ i Slotskirken, før de
føres til deres sidste hvilested i Roskilde Domkirke.
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HØJESTERET
Højesteret er Danmarks øverste domstol.
Retten har haft til huse på de forskellige slotte på Slotsholmen, siden den blev
oprettet af Frederik 3. i 1661. Det imponerende indgangsparti var oprindeligt hovedindgangen på
det andet Christiansborg Slot. Læs mere på hoejesteret.dk.
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THORVALDSENS MUSEUM
En bygning, der oprindeligt husede de
kongelige kareter, blev i 1839-1848
fuldstændigt ombygget og indrettet som
museum for billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Museet er tegnet af arkitekten Michael Gottlieb
Bindesbøll og er Danmarks ældste museumsbygning. Det
rummer næsten alle Thorvaldsens skulpturer. Læs mere på
thorvaldsensmuseum.dk.

FØRST I 1907 blev grundstenen til det tredje Christiansborg lagt. Slottet, der er opført i nybarokstil med facader
af granit, stod færdigt i 1928 og rummer lokaler til brug
for Folketinget, Kongehuset, Statsministeriet og Højesteret.
ÅBNINGSTIDER
De Kgl. Repræsentationslokaler: alle dage kl. 10-17
(okt-apr lukket mandag). Folketinget: adgang til tilhørerpladserne under møder i Folketingssalen. Ellers kan Folketinget kun besøges på guidede omvisninger, se tiderne på
folketinget.dk. Ruinerne: alle dage kl. 10-17 (okt-apr lukket mandag). De Kgl. Stalde og Kareter: lør-søn kl. 14-16
(okt-apr også fredag kl. 14-16).
Teatermuseet i Hofteatret: tir-tor kl. 11-15, ons kl. 11-17,
lør-søn kl. 13-16. Christiansborg Slotskirke: alle søndage,
samt i påsken, hele juli måned og efterårsferien, kl. 12-16.
Thorvaldsens Museum: tir-søn kl. 10-17.
Læs mere på:
WWW.CHRISTIANSBORGSLOT.DK
Se også folderen “Oplev Ruinerne under Christiansborg”.

Løngangstræde 21
1468 København K
Tlf. 33 92 63 00
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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.
RIDEHUSET
I 1740 blev Ridehuset indviet med en
storslået rideopvisning. Både Ridehuset,
staldene og resten af Ridebaneanlægget
udgjorde en vigtig del af slotskomplekset
på det prægtige barokslot. I dag benyttes Ridehuset til at
træne Kongehusets heste og til rideopvisninger.

Oplev
Christiansborg
slot
© COPYRIGHT SLOTS- OG EJENDOMSSTYRELSEN 2007, 4 oplag 2011

PÅ DEN LILLE Ø SLOTSHOLMEN midt i København finder du Christiansborg Slot – et imponerende
bygningshistorisk puslespil, hvis historie strækker sig mere
end 800 år tilbage i tiden. Under det nuværende slot kan
du den dag i dag opleve ruinerne af de to ældste bygninger på stedet: Absalons borg fra 1167 og Københavns Slot,
der blev revet ned i 1731.
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DET TREDJE CHRISTIANSBORG SLOT
Det nuværende Christiansborg Slot er det
tredje slot med dette navn, som har ligget
på Slotsholmen. De to foregående slotte
brændte ned i henholdsvis 1794 og 1884.
Det tredje Christiansborg stod færdigt i 1928 og rummer
lokaler til brug for Folketinget, Kongehuset, Statsministeriet og Højesteret.
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.
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KONGEPORTEN
Kongeportens midterparti med høje buede
hvælvinger og søjler stammer fra det andet
Christiansborg Slot. Fra balkonen udråbes
Danmarks konger og dronninger.
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RUINER FRA ABSALONS BORG OG
KØBENHAVNS SLOT
Under det nuværende slot kan du udforske ruinerne af de to ældste bygninger på
stedet, der 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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DRONNINGEPORTEN
Dronningeporten fører ind til De Kongelige
Repræsentationslokaler, der anvendes af
Kongehuset til officielle arrangementer
og ceremonier. Når Kongehuset afholder
ambassadørmodtagelser, ankommer ambassadørerne her i
hestetrukken karet.
TRONSALEN
Den ovale sal er indrettet af arkitekt
Thorvald Jørgensen og benyttes primært
til nytårskure og ambassadørmodtagelser. Tronsalens vægge er beklædt med
silketapeter og loftet er bl.a. udsmykket med et maleri af
Kræsten Iversen. Det illustrerer sagnet om Dannebrog, der
ved slaget ved Lyndanis i Estland i 1219 dalede ned fra

himlen. De to tronstole er tegnet af arkitekt C.F. Hansen til
det andet Christiansborg Slot og blev reddet fra slotsbranden i 1884.
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RIDDERSALEN
Riddersalen er det største rum på Christiansborg og danner rammen om Dronningens aftenselskaber, nytårskure og
gallamiddage i forbindelse med statsbesøg
fra udlandet. Salen måler 40 x 10 meter og har plads til
400 gæster.
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Dronningens Gobeliner
Væggene i Riddersalen er udsmykket med
en serie vævede gobeliner fra år 2000. De
er lavet af kunstneren Bjørn Nørgaard som
en fødselsdagsgave til Dronning Margrethe
fra det danske erhvervsliv. Gobelinerne viser Danmarks historie gennem mere end tusind år i farvestrålende billeder.
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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.
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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.

11

FOLKETINGET
I den sydlige del af slottet finder du
Folketinget. Da folkestyret blev indført i
1849, fik Danmarks nyoprettede parlament
lokaler på det andet Christiansborg. Efter
nogle husvilde år som følge af slotsbranden i 1884, kunne
de folkevalgte tage deres del af slottet i brug i 1918. Læs
mere om Folketinget på folketinget.dk.

