Amalienborg Slot

AMALIENBORG SLOT · HISTORIE

Garderne er soldater,
som holder vagt
rundt om slottet
Garderne tilhører Den
Kongelige Livgarde
Deres opgave er at
beskytte kongefamilien, når de er
hjemme, og når de
er på rejse
Hver dag kl. 12 er
der vagtskifte på
slotspladsen
Amalienborg blev kongeslot i 1794.

Ved du hvor Danmarks kongeslot
Amalienborg ligger? Slottet
ligger i København mellem den
store Marmorkirke og Amaliehaven. Det består af fire fornemme
bygninger, som ligger rundt om en
stor slotsplads. På slotspladsen står
en statue af kong Frederik 5.
I 1794 brændte Christiansborg,
som dengang var kongeslot. Efter
branden overtog kongefamilien
Amalienborg og gjorde slottet til
sit nye hjem. Siden dengang har
der boet mange konger og kongefamilier her.
I gamle dage sagde loven, at det
kun var drenge, der kunne arve
tronen. Da kong Frederik 9. fik tre
døtre og ingen sønner, lavede man
loven om, så hans ældste datter
kunne blive dronning. Det var
dronning Margrethe 2., som er

1760: Amalienborg
bygget færdig.

1794: Amalienborg
bliver kongeslot.

vores dronning i dag. Hun og prins
Henrik bor på slottet.
Hvert år på dronningens fødselsdag den 16. april tager en masse
mennesker til slottet for at vinke til
hende, når hun kommer ud på balkonen.
Nogle gange bor der flere end
dronningen og prinsen på slottet.
Udenlandske konger, dronninger
og præsidenter bor der, når de
kommer til Danmark på statsbesøg.
Slottet er også kongefamiliens arbejdsplads. Dronningen og prinsen
modtager mange mennesker i audiens* hvert år. Der kan man fortælle dronningen noget, man
synes, hun skal vide.
* Audiens betyder ”mulighed
for at blive hørt”.

1849: Danmark får Grundloven, som
siger, at vi stadig har en konge, men
at det er folketinget, der bestemmer.

1947: Frederik IX
bliver konge

1953: Loven bliver
1972: Margrethe II
ændret, så piger også bliver dronning
kan arve tronen.
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NORDEN· HISTORIE
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Her ser du et kort over landene i
Norden. Til Norden hører også
øerne Grønland, Færøerne og
Åland.

SVERIGE
DANMARK

Alle de tre øer er selvstyrende
områder. At de er selvstyrende
betyder, at de til dels bestemmer
over sig selv samtidig med, at de
hører til et andet land. Dronning
Margrethe er også dronning for
Grønland og Færøerne. Åland
hører til Finland.
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Styreform
I Norden findes der to forskellige
styreformer: monarki og republik.
Et monarki styres af en konge
eller en dronning. En republik
styres af en præsident. Norge,
Danmark og Sverige er monarkier, mens Finland og Island er
republikker.

Figur 1 viser arealet af landene i Norden. Størrelsen er målt i kvadratkilometer (km2).

Det vigtigste kendetegn på et
monarki er, at den, der styrer
landet, kaldes konge eller dronning. Den, der styrer en republik,
bliver kaldt præsident. En konge
eller dronning styrer landet så
længe, han eller hun lever. En
præsident bliver valgt for en
kortere periode for eksempel fire
år.
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Figur 2 viser hvor mange der bor i landene i Norden (2009).
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