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Fredensborg Slot, Nordsjællands smukke barokslot fra 1700-tallet, har i mange år haft særstatus som
regentparrets mest benyttede residens. Slotshaven er samtidig et af Danmarks største historiske haveanlæg, og
i 2013 afsluttes en om-fattende restaurering, som fører centrale dele af anlægget tilbage til den form og de
helhedsplaner, man havde for Fredensborg Slot og Slotshave i 1700-tallet. Dermed vil Fredensborg for alvor
indtage sin plads blandt Europas største havekunstværker.
I denne smukke og rigt illustrerede bog fortæller kunsthistorikerne Ulla Kjær og Bente Scavenius om
Fredensborgs historie fra opførelsen af Fredensborg i 1720´erne som sommerslot for Frederik 4. til i dag, hvor
det ofte danner rammen om større officielle statsbesøg og væsentlige begivenheder i kongefamilien. Vi får
historien om slottets og slotshavens udvikling og udbygning under en række af Danmarks fineste arkitekter,
bl.a. Johan Cornelius Krieger, Laurids de Thurah, Nicolai Eigtved, C.F. Harsdorff og ikke mindst NicolasHenri Jardin.
Forfatterne fortæller desuden om det liv, som udspillede sig på slottet og i haven under de skiftende
monarker, som beboede slottet i 1700-tallet: først bygherren Frederik 4. og hans dronning Anna Sophie,
dernæst Christian 6. og dronning Sophie Magdalene og siden Frederik 5. og hans dronninger Louise og
Juliane Marie. Herefter oplevede Fredensborg en nedgangstid, indtil det blev genopdaget af Christian 9. i
anden halvdel af 1800-tallet, hvor det fik en ny storhedstid med de såkaldte Fredensborgdage, hvor en række
af Europas fyrster samledes på ferieophold.
I bogens sidste del fortæller landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen om den storstilede restaurering af
haveanlægget og Johannes Wiedewelts smukke skulpturer, som er opstillet i haven.
Ulla Kjær, f. 1958, er kunsthistoriker og museumsinspektør på Nationalmuseet. Dr.phil. på en disputats om
arkitekten Nicolas-Henri Jardin og forfatter til bøger og artikler om danske kirker, herregårde mv.
Bente Scavenius, f. 1944, er mag.art. i kunsthistorie. Forfatter til en lang række bøger især om kunst og
historiske haver, lige-som hun kendes fra sit virke som kunstkritiker i flere forskellige dagblade og som en
populær kunstformidler fra radio og tv.
Christine Waage Rasmussen, f. 1970, er landskabsarkitekt ved Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og
leder af restaureringen af Fredensborg Slotshave. Ph.d. på en afhandling om restaureringsteori og historiske
haver.
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