Fredensborg Slot
Kongehusets foretrukne residens

Fredensborg Slot bygget 1720 - 1722.
Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

På Nordsjælland i Fredensborg blev første del, den centrale del af hovedbygningen til Fredensborg Slot
opført med en etage i begyndelsen af 1700 tallet, nærmere 1720 - 1722 på Kong Frederik IV's befaling af
arkitekten J. C. Krieger. To år senere tilføjede han øst for hovedslottet Slotskirken, Kavaler bygningen
samt et Orangeri.
Navnet Fredensborg havde Kong Frederik IV valgt som symbol på fredsafslutningen efter Store Nordiske Krig.
Byggestilen havde kongen fra sine rejser rundt i Europa, han blev inspireret af den italienske villakultur.
I Kong Christian VI's og Kong Frederik VI's regeringsperiode blev Fredensborg Slot udbygget. I årene
1741 - 1743 forhøjede arkitekten L. Thura hovedbygningen med slottets øverste etage. Arkitekten N.
Eigtved tilføjede slottet de fire hjørnepavilloner 1753 - 1754. Slottets nuværende facade.
Fredensborg Slot blev Kong Frederik V's foretrukne sommerresidens, også i dag regentparrets, Margrethe og Henriks foretrukne residens. Hendes Majestæt Dronning Ingrid foretrak ligeså slottet i Fredensborg. Kancellihuset var hendes foretrukne hjem. Gråsten Slot i Sønderjylland foretrak Ingrid som
sommerresidens.
Fredensborg Slot og Slotshave danner ofte rammen om større officielle statsbesøg i landet og familiebegivenheder i kongehuset.

Fredensborg Slots hjørnepavillon, tilført slottet 1753 - 54.
Til højre: Hovedtrappen op til slottet.

Hendes Majestæt
Dronning Ingrids foretrukne hjem,
kancellihuset opført 1731.

Fredensborg Slot: Kuppelsalen der ofte danner rammen om større familiebegivenheder i kongefamilien.
Prinsesse Alexandra og Prins Joachim bryllupsfest, bryllupsmiddag 18. november 1995 blev afviklet i
denne sal.
Det kongelige brudepar Alexandra og Joachim blev denne råkolde novemberdag viet i Hillerød, Frederiksborg Slotskirke. Kuppelsalen er 27 meter højt og måler 15 x 15 meter.

Et kik op i kuppelsalen på Fredensborg
Slot. Rummet er 27 meter højt.

Gulvet i salen måler 15 x 15 meter, i alt 225 kvadratmeter. Flisegulvet stammer fra Rosenborg Slot.
Bemærk en fejl opstået ved nedlæggelsen af fliserne, den ene stjerne mangler to af sine takker.

