
Kulturgruppen af 2011 

 

Inviterer hermed til hyggeligt besøg og rundvisning i Kejserens Villa 
                                                                         Kejserensvej 1, 3480 Fredensborg 

 

   Lørdag 1. oktober 2016 kl. 11.00 
 

Vi har denne gang arrangeret en rundvisning i en hel speciel lille historisk villa, som samtidig med at være 

beboet af et ungt par, Maria og Henrik Muñoz Christensen, som er i gang med en fantastisk 

istandsættelsesproces hen over de næste par år, også fungerer som et slags unikt museum, hvor Maria og 

Henrik viser rundt.     
           

I 1885 købte eneherskeren zar Alexander III og kejserinde Maria 

Feodorovna (danske Dagmar) den lille uanselige villa på skrænten op mod 

slotsparken.  
Villaen var bl.a. ramme om deres tid i Danmark og Fredensborg. Den var i 

familiens eje frem til 1929. 

 

I juli 2016 blev Kejserens Villa indstillet til fredning. Processen er i gang. 

Kulturhistorien er enestående – ikke kun i dansk henseende, men lige såvel 

internationalt.  

 

Kejserens Villa blev foreviget på et Fabergéæg i 1890. Derudover er der mange særlige arkitektoniske særtegn, der er helt 

unikke i Danmark. Forsatsruderne findes ikke i nogle andre huse i Danmark. Forsatsvæggene i stueetagen er også ganske 

unikke. Placeringen højt på “Kikkenborg” på kampestenene i et lokalmiljø med mange fredede huse giver et unikt 

fredningsforslag med særlig arkitektur og enestående kulturhistorie. - Det skal bare opleves. 

Rundvisningen vil vare 1 - 1½ time, og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. 

           

Kl. 10.50  mødes vi uden for indgangen til Kejserens Villa 

Kl. 12.30  går vi til ”Hos Pries” i nærheden, til en lækker frokostanretning med efterfølgende kaffe og kage. 

                 Vælg mellem 3 menuer, se nederst, og giv besked i forbindelse med betalingen. 
                              

Pris for hele arrangementet kr. 275,00  
 

Tilmeldingen kan KUN modtages på mail til  

kirstenkann@hotmail.com  

 

HUSK ”først til mølle” princippet, men HUSK med det nye koncept er alle lige velkomne. 

der er desværre kun 20 pladser 
      

Når du har fået besked om, at der er plads, beder vi dig indsætte deltagerbeløbet kr. 275,00 

på bankkonto reg.nr. 4356 kontonr. 4779671216  -  Husk at skrive NAVN og DATO på indbetalingen. 
 

På gensyn til en hyggelig eftermiddag og fælles historisk oplevelse 

 

                        Lillian Ellebæk Ryelund                      Kirsten Kann 
                                       Mobil: 4015 3515                        kirstenkann@hotmail.com   Mobil: 2028 6780      

                                     

Parkering:  Meget fin parkeringsplads lige i nærheden – nedenfor huset.  

Alternativ: Tog til Fredensborg – ca. 20 min. gang ad Benediktevej, rundkørsel og gennem Jernbanegade til parkeringspladsen 

v/Fredensborg Slot. 

 

NB !!! Såfremt du bliver forsinket eller må afmelde i sidste øjeblik, ring da venligst på et af de ovennævnte mobilnumre.        
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   FROKOST  

   Hos Pries 

 
          Vælg mellem 3 menuer     
 

 

   

   

A Stjerneskud 

B Pariserbøf med behørigt tilbehør 

C Æggekage med bacon, tomat og purløg 
 

        Derefter serveres kaffe og kage  
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