
EGESTYKKET
De store egetræer i denne del af haven 
vidner om en særlig historisk begivenhed. 
I 1807 blev den danske flåde taget af eng-
lænderne, og man skulle opbygge en helt 

ny flåde. Men pga. årelang rovdrift på de danske skove var 
der alt for lidt træ at lave tømmer af. De såkaldte flådeege 
blev derfor plantet for at skaffe tømmer til at bygge skibe 
af. 

BYGNINGERNE PÅ LOUISES Ø
De små bygninger på Louises ø i Ødammen 
er opført af Frederik 7. som en miniature 
af et norsk herresæde. Beplantningen på 
Louises Ø består af fyrre- og birketræer, der 

skal illudere den norske natur. 

BADSTUESLOTTET
Den fine badstue blev oprindelig opført i 
1580 af Frederik 2. Bygningen rummede 
badeværelse, køkken og flere sovepladser. 
Her kunne kongen og hans mænd tage bad 

og nyde en frokost efter dagens jagt. I dag bruges Bad-
stueslottet af Kongehuset til jagtfrokoster, og det er ved 
særlige lejligheder åbnet for offentligheden.

SIGTELINIER
I både barokkens og romantikkens haver 
arbejdes der helt bevidst med sigtelinier. 
I barokhaven er sigtelinierne tydeligt 
planlagte, mens de i det romantiske have-

anlæg virker mere tilfældige. Det er de dog langt fra. I den 
romantiske stil efterligner man den vilde natur med nøje 
planlagte sigtelinier så du på en tur rundt i haven kan 
blive overrasket af smukke udsyn til fx Frederiksborg Slot 
eller Badstueslottet.

CHRISTIAN 4.’S STEN
Christian 4.’s Sten rummer en særlig historie. 
På stenen er en inskription med årstallet 
1628 og kongens monogram. Det fortælles, 
at Kirsten Munk, kongens hustru, var blevet 

træt af ham, og en dag nægtede hun ham adgang til sove-
værelset. Christian 4. lagde stenen her som et vemodigt minde 
om deres kontrovers. 
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BAROKHAvEN OG LANDSKABSHAvEN

FREDERIKSBORG SLOTSHAvE i Hillerød rummer 
mange oplevelsesmuligheder. Slotshaven består af to vidt 
forskellige haveanlæg. Der er den symmetriske barokhave 
anlagt på terrasser med en kaskade i midteraksen, omgi-
vet af geometrisk formede bede og formklippede buske og 
træer. Og så er der landskabshaven med dens fritvoksende 
skovpartier, store græsflader, søer, vandløb og snoede stier. 

BAROKKENS HAvEKUNST demonstrerer, hvordan 
idealet i 1700-tallet var menneskets kontrol over naturen, 
mens den romantiske landskabelige havestil giver udtryk 
for 1800-tallets lidenskabelige dyrkelse af den frie natur. 
Barokhaven er nøje genskabt i årene 1993 til 1996.

MOBILGUIDE
Hvis du vil have mere at vide om barokhavens historie, kan 
du benytte havens mobilguide. Seks steder i barokhaven 
kan du få fortalt historien om anlæggets historie, udform-
ning og tilblivelse, og om havens beplantning. ved hjælp 
af en mobiltelefon kan du ringe til de telefonnumre, der er 
angivet på skiltene.

ÅBNINGSTIDER
Den genskabte barokhave er åben dagligt fra kl.10 til  
solnedgang – dog senest kl. 21. Kaskaden er i funktion fra 
1. maj til uge 42 mellem kl. 10 og 21. Under timeslag fra 
slottets klokkespil holder springvandene pause. Landskabs-
haven er åben hver dag hele året. Café Havehuset er åben 
om eftermiddagen i sommersæsonen. ved caféen er der i 
2008 åbnet en ny permanent udstilling om slotshaven.

FREDERIKSBORG HAvE PÅ NETTET
På Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside kan du læse 
meget mere om Frederiksborg Slotshave og andre slotte og 
haver. Du kan også søge om at afholde et arrangement i 
haven, stille spørgsmål til brevkassen og meget andet. Og så 
kan du se en interaktiv udgave af kortet i denne folder, hvor 
du kan læse mere om alle oplevelserne. Find det på:

WWW.SES.DK/FREDERIKSBORG

Løngangstræde 21
1468 København K
Tlf. 33 92 63 00
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FREDERIKSBORG SLOT 
Frederiksborg Slot er et prægtigt renæs-
sanceslot. Christian 4. byggede slottet i 
begyndelsen af 1600-tallet, men flere af 
bygningerne på området går tilbage til 

faderen Frederik 2.’s tid. Det nuværende slot er dog en gen-
opførelse efter en brand i 1859. Slottet rummer det Natio-
nalhistoriske Museum, som viser Danmarkshistorien og dens 
vigtige skikkelser gennem en betydelig samling af portrætter 
og historiemalerier. 

TERRASSERNE I BAROKHAvEN
Barokhaven blev anlagt af Frederik 4. 
i 1720’erne, anført af havearkitekten 
Johan Cornelius Krieger. Haven er opdelt 
i fire terrasser, som hver rummer typiske 

barokhaveelementer. Der er parterret på nederste terrasse, 
busketter på de to midterste terrasser og et bassin på den 
øverste.

MONOGRAMMERNE
Til monogrammerne i de fire bede på 
nederste terrasse er der brugt 65.000 
buksbomplanter. I de smalle bede omkring 
monogrammerne står der 166 pyramide-

formede taksplanter samt historiske blomster og løgplanter. 
Monogrammerne tilhører Frederik 4., Frederik 5., Christian 
6. og Margrethe 2. Det er de fire monarker, som anlægget 
har eksisteret under - fra Frederik den 4.’s anlæggelse af 
haven til genskabelsen i Dronning Margrethes tid.

KASKADEN
Den brede kaskade udgør barokhavens 
midterakse. Kaskadens brusende vand  
i sommerhalvåret er et imponerende ele-
ment, som giver havens besøgende  

en stor oplevelse. 

OPTISK BEDRAG 
I baroktiden arbejdede havearkitekterne 
bevidst med optisk bedrag, så haverne 
kom til at syne af mere. Flere steder i 
barokhaven snævrer stierne sig ind, så 

det fra bestemte vinkler ser ud som om, at de strækker sig 
længere væk. Man får en god fornemmelse af dette ved 
kaskadens øverste ende. Herfra snævrer græsskråningerne 
sig ind mod Runde Dam og skaber en illusion af afstand. 
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