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BERNSTORFF SLOTSHAVE eller Bernstorffsparken, som 
den ofte kaldes i dag, blev anlagt i slutningen af 1760’erne 
i fransk rokokostil – en havestil som netop var kommet til 
Danmark på det tidspunkt. Bernstorff-familien var meget 
optagede af havedyrkning og indførte eksotiske frugter og 
træsorter, der aldrig før havde været plantet i Danmark på 
daværende tidspunkt. Da Christian 9. overtog haven i 1854 
var en stor del af de eksotiske vækster gået tabt. Den første 
kongelige haveinspektør Rudolph Rothe besluttede derfor, 
at haven skulle bevares som et stykke sjællandsk natur med 
store græsklædte sletter omgivet af dansk skov. Og netop 
sådan fremtræder Bernstorff Slotshave i dag. 

MED SINE ÅBNE VIDDER, skovagtige bevoksning 
og levn fra den gamle herskabelige køkkenhave byder 
Bernstorff Slotshave både på oplevelser for friluftsfolket og 
for de kulturhistorisk interesserede. Haven bruges flittigt 
til løbeture og lange gåture, og mange af havens brugere 
kommer også for at lufte hund. I sommerhalvåret er de 
store plæner et oplagt mål for skovture, og om vinteren 
er kælkebakken ved gartneriområdet et populært sted for 
børnefamilier.

ÅBNINGSTIDER
Slotshaven er altid åben for offentligheden, men slottet er 
ikke åbent for publikum.

BERNSTORFF SLOT OG SLOTSHAVE PÅ NETTET
På Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside kan du læse 
meget mere om Bernstorff Slot og Slotshave og andre slotte 
og haver. Du kan bl.a. søge om at holde et arrangement i 
haven eller leje Tehuset, stille spørgsmål til brevkassen og 
se en interaktiv udgave af kortet i denne folder. Find det 
på:

WWW.SES.DK/BERNSTORFF

Se også folderen ”Gode vaner giver gode venner” om færd-
sel med hund i Bernstorff Slotshave.

GARTNERIET OG FRUGTHAVEN
Bernstorff-familien interesserede sig meget 
for havedyrkning og området, hvor gartne-
riet og frugthaven ligger i dag, var oprinde-
ligt en stor køkkenhave med en mangfoldig-

hed af både danske og udenlandske frugter og grøntsager. 
I en periode fra starten og frem til midten af 1800-tallet 
havde Bernstorff Slot forskellige ejere og den storslåede og 
eksotiske køkkenhave forfaldt delvist. Under Christian 9. fik 
gartneriet og frugthaverne en renæssance som leverandør til 
den kongelige husholdning. For at fastholde det historiske 
udtryk dyrkes der i dag stadig frugter i drivhus og på friland. 
Går du en tur rundt i området, kan du få en fornemmelse af 
køkkenhaven, som den tog sig ud under Christian 9. 

ROSENHAVEN OG TEHUSET
I området ved gartneriet og frugthaven fin-
der du også Rosenhaven og Tehuset. Det fine 
gamle tehus blev på Bernstorffs tid brugt 
som gæstebolig. Senere anlagde Dronning 

Louise en rosenhave ud for det lille hus. Rosenhaven blev 
genskabt i år 2000. Med en plan fra Dronning Louises tid, 
et foto fra haven i 1880’erne og dagbogsnotater fra dron-
ningens slotsgartner lykkedes det at genskabe Rosenhaven, 
så du nu kan nyde synet og duften af nogle af de histori-
ske rosensorter, der også prydede stedet på Christian 9. og 
Dronning Louises tid. Tehuset bruges i dag til udstillinger og 
andre formidlingstiltag og kan også lejes til private sammen-
komster og arrangementer.

SVANEDAMMEN
Det lille idylliske anlæg omkring den 
kunstigt anlagte sø Svanedammen stammer 
formodentlig også fra Dronning Louises tid. I 
dag er den lille oase omkring Svanedammen 

et af slotshavens mest populære områder. I maj og juni kan 
du nyde synet af rododendronbuskene på skråningen ned til 
dammen.

RIDEBANEN
Langs Bernstorffsvej i havens nordlige ende 
finder du ridebanen, der bruges som spring- 
og dressurbane af Sportsrideklubben. Kom-
mer du forbi på det rette tidspunkt, kan du 

være heldig at få et glimt af et af de nationale og internatio-
nale ridestævner, som banen også bruges til.
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BERNSTORFF SLOT
Kong Frederik 5. overdrog i 1752 noget af 
krongodsets jorder nord for København til sin 
gode ven og daværende udenrigsminister 
Johan Hartvig Ernst Bernstorff. Kongens 

franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin tegnede både slot og 
have. Slottet har i lange perioder været kongeligt residensslot. 
Det havde blandt andet en glansperiode under Christian 9. og 
Dronning Louise i sidste halvdel af 1800-tallet. Christian 9.’s 
yngste søn Prins Valdemar var den sidste kongelige, der boede 
på slottet indtil sin død i 1939. Siden 1939 og frem til marts 
2008 har Bernstorff Slot været brugt af Beredskabsstyrelsens 
Befalingsmandsskole. Slottet er lukket for publikum men kan 
betragtes udefra på tæt hold. Flere gange om året åbnes slottet 
op for offentligheden.

MINDESMÆRKE FOR A.P. BERNSTORFF
På plænen lige overfor slottet kan du dvæle et 
øjeblik ved statuen af Andreas Peter Bern-
storff, der arvede Bernstorff Slot fra sin onkel 
J.H.E. Bernstorff. A.P. Bernstorff var en frem-

trædende statsmand. Som udenrigsminister var han med til at 
holde Danmark udenfor krigene i sidste fjerdedel af 1700-tallet 
og bidrog dermed til landets velstand.

SVENSKE VILLA
På plænen lige nord for slottet fi nder du 
Svenske Villa, der er et eksempel på klassisk 
svensk træbygningskunst. Dronning Louise så 
den hyggelige gule villa på den store Land-

brugs- og Kunstudstilling i 1888 og syntes så godt om den, 
at hun købte den og fi k villaen genopført i slotshaven som 
gæstebolig. I dag fungerer villaen som kulturhus og café og er 
et populært mødested for havens gæster i sommerhalvåret. 
Her kan du nyde en kop kaffe, mens du skuer ud over slots-
haven. Svenske Villa er åben i sommerhalvåret alle dage fra 
kl. 12 - 18.

SKOVEN
Et stort område i slotshavens vestlige del er 
præget af skovagtig bevoksning. Skoven er 
velegnet til en god gåtur, hvor du især kan 
nyde synet af de mange fl otte gamle egetræer. 

I forårsmånederne er skovbunden desuden dækket af et impo-
nerende tæppe af anemoner og lærkespore.
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Bernstorff Slotshaves areal er ca. 613.000 m2.
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