
EGEALLÉEN
Egealléen er et levende minde om tiden før 
Fredensborg Slot blev bygget, og barokha-
ven blev anlagt. De mere end 300 år gamle 
træer stammer fra en mindre ejendom, 

Østrup, som har været ejet af Frederik 2. Det var denne 
ejendom, som Frederik 4. overtog og udbyggede med slot 
og haveanlæg i fransk barokstil. Tæt på Egealléen finder du 
Horse Dam med et væld af både vand- og landplanter.

SNEGLEBAKKEN
Mange barokhaver har haft en såkaldt 
sneglebakke. På bakken i Den Reserverede 
Have er en lille labyrint, hvor en buksbom-
gang snor sig som et sneglehus til udsigts-

punktet på toppen af bakken.

ORANGERIET
I det moderne orangeri kan du bl.a. opleve 
planter fra middelhavsområdet og planter, 
som knytter sig til havens barokperiode. I
orangeriet vinteropbevares landets ældste 

myrter, som skønnes at være mindst 250 år gamle. Slots- 
og Ejendomsstyrelsen opførte orangeriet med Regentpar-
rets aktive medvirken. Det blev indviet i 1995.

SPEJLBASSIN OG BALJEPLANTER
Fra urtehaven kan du se det moderne 
orangeri spejle sig i et rektangulært 
bassin, som blev anlagt sammen med 
Orangeriet i 1995. På plateauet og langs 

bassinet er opstillet baljeplanter. Her er laurbær, citrus, 
figner og afrikanske skærmliljer. Nogle af planterne står 
i Versailleskasser, en særlig type plantekasser, som har 
været produceret til haven ved Versailles siden Ludvig 14.s 
tid.

URTEHAVEN
Urtehaven leverer friske grøntsager, kryd-
derurter og frugter til det kongelige køkken 
og blomster til dekorationer på slottet. Prins 
Henrik, som bruger urtehaven aktivt, har 

tilført salater og eksotiske urter, og i en del af urtehaven er der 
plantet vinstokke til en mindre produktion af vin. Samtidig 
med at Orangeriet blev opført i 1990erne, blev urtehaven ført 
tilbage til baroktidens formsprog.

OPLEV
FREDENSBORG SLOTS  
RESERVEREDE HAVE

KONGEHUSETS PRIVATE HAVE

KONGEHUSETS PRIVATE HAVE

FREDENSBORG SLOT, Den Reserverede Have og slotsha-
ven udgør et af de fineste barokanlæg i Danmark. Den ene-
vældige konge Frederik 4. havde anbragt sit slot i centrum 
for anlægget, hvor arkitektur, have- og billedhuggerkunst 
smeltede sammen til en helhed. Barokstilen blev i 1800-tal-
let gradvist afløst af en romantisk stil, hvor anlæggets sym-
metri, stramme former og formklippede træer blev forsøgt 
opbrudt og erstattet af bløde linier og fritvoksende træer.

DEN RESERVEREDE HAVE er kongefamiliens private 
have ved Fredensborg Slot. Dele af det oprindelige barok-
anlæg kan stadig fornemmes. Den mere frit anlagte del af 
haven har store plæner, staudebede, mange rododendron-
bede og sjældne træer og planter.

Mens den offentlige del af Fredensborg Slotshave viser, 
hvordan tidligere regenter helt tilbage til 1700-tallets 
begyndelse har anlagt haven, bærer Den Reserverede Have 
præg af havemoden helt frem til vor tid. Flere steder i ha-
ven har Dronning Ingrid sat sit præg med bl.a. staudebede 
og farverige, blomstrende buske og træer, og i dag sætter 
Dronning Margrethe sit præg på haven.

ÅBNINGSTIDER
I juli måned - hvis Regentparret ikke har residens på slot-
tet - er der mod entré rundvisning på Fredensborg Slot og 
i Orangeriet og Urtehaven. Der er i samme periode gratis 
adgang til Den Reserverede Have fra kl. 9-17. Den offentlige 
del af slotshaven er altid åben. 

DEN RESERVEREDE HAVE PÅ NETTET
På Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside kan du læse 
mere om Fredensborg Slots Reserverede Have og andre 
slotte og haver. Du kan stille spørgsmål til brevkassen og 
meget andet. Og så kan du se en interaktiv udgave af kortet 
i denne folder. Find det på: 

WWW.SES.DK/FREDENSBORGSLOT

Se også folderen ”Oplev Fredensborg Slotshave”.
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FREDENSBORG SLOT
Fredensborg Slot er Regentparrets residens i 
foråret og efteråret. Slottet danner ofte ram-
men om statsbesøg og officielle begivenhe-
der i kongefamilien. Det hvide barokslot har 

forbillede i den italienske villaarkitektur. Frederik 4. anlagde 
det i 1720’erne, og slottet blev i løbet af 1700-tallet væsent-
ligt udbygget.

SCHAMBACHS ALLÉ
På det første lille stykke af alléen kan du 
se et eksempel på, hvordan barokalléerne 
har været klippet i 1700-tallet. Alléen 
har tidligere ført hele vejen fra slottet til 

Esrum Sø, og fra slottet er det i dag muligt at fornemme 
den lange lige udsigtslinie.

MARMORHAVEN
Marmorhaven er anlagt i barokstil som et 
lille afskærmet anlæg med små italienske 
skulpturer og en vandkaskade. Her har kon-
gefamilien siden midten af 1700-tallet kun-

net gøre privat ophold. Anlægget rummer også skulpturer af 
Wiedewelt, som repræsenterer årstiderne. Marmorhaven har 
stort set bevaret sin oprindelige form.

MENAGERIØEN
På den ottekantede menageriø stod i 
1700-tallet et bindingsværkshus i to eta-
ger. Et menageri var et eksotisk dyrehold, 
hvor man holdt fx bjørne, aber og ekso-

tiske fugle. I dag er menageriøen fyldt med blomstrende 
roser, og i midten står skulpturen Flora, blomsternes og 
sommerens gudinde. Hver sommer stilles de mere end 250 
år gamle myrter fra orangeriet ud på menageriøen. Myr-
terne stammer oprindelig fra et orangeri ved Rosenborg 
Slot i København.

DET ÆGTE TULIPANTRÆ
OG AMBRATRÆET
Tulipantræet er et efter danske forhold 
meget stort træ og nok omkring 200 år 
gammelt. I juli får det meget smukke 

gulgrønne blomster. Ved siden af ser du et ambratræ. Det 
et opkaldt efter den harpiks, der er i træet. 
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INDGANG

Den Reserverede Haves areal 
er ca. 142.000 kvadratmeter. 
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