Bomhaven
Stille bænkepladser er indrammet af rosenbede og brede
grusgange, som giver mulighed for en gang petanque i
eftermiddagssolen.
Andebakkeøen
På Andebakkeøen findes en fiskehejrekoloni
tæt på havens befærdede stier. Hannerne
kommer til øen omkring marts, hvor de
begynder at bygge rede.
Trækfærgen
Trækfærgen gik tabt i 1830’erne men kan
nu igen opleves på kanalen hele sommeren.
Trækfærgen er genskabt med udgangspunkt
i de oprindelige arbejdstegninger.
Suttetræet
Frederiksberg Have har et helt særligt træ, suttetræet,
hvis nederste grene er dækket af farvestrålende sutter
med hilsner og små historier.
Legepladsen
I mere end 100 år har der i Frederiksberg Have været en
legeplads. Som tiderne har skiftet, er legepladsen blevet
fornyet talrige gange.
Løgplænen
Ved indgangen fra Frederiksberg Runddel er plænerne om
foråret dækket af et løgtæppe med blomstrende krokus,
perlehyacinter og andre forårsbebudere.
Statuen af Frederik 6.
Ved hovedindgangen modtager H.W. Bissens statue af
Frederik 6. havens gæster. Kongen yndede at spadsere
blandt sine undersåtter i haven.

SIDEN 1749 har byens borgere brugt Frederiksberg Have
som udflugtsmål og afveksling fra byens liv. Den dag i dag
samles mennesker om oplevelser og afslapning i haven.
DEN ROMANTISKE landskabshave er nemlig skabt til at
gå på opdagelse i. Haven er kendetegnet ved søer, slyngede
stier og kanaler, en varieret beplantning med fremmedartede
træer og buske og planlagte overraskelser. I Frederiksberg
Have kan du bl.a. opleve en grotte, et kinesisk lysthus, et
tempel og et vandfald.
HAVEN ER FYLDT med kontraster og oplevelser for
sanserne. Du kan lytte til den stille klukken, når bådene
glider gennem vandet på kanalerne og det brusende vand
i vandfaldet. Du kan mærke solen på plænerne og skyggen
under træerne og i den kølige kildegrotte. Du kan også
lade blikket hvile på de lange udsigtslinier eller lade det
følge de snoede stier.
I FREDERIKSBERG HAVE trives naturen midt i stor
byen. Der bor fiskehejrer på Andebakkeøen og flagermus
og insekter i de gamle træer. Sommerfugle og sjældne
planter trives i det lange græs.
ÅBNINGSTIDER
Frederiksberg Have er åben hver dag året rundt. Haven
åbner kl. 7 og lukker mellem kl. 17 og 22 afhængig af
årstiden. Det kinesiske lysthus er åbent fra 1. maj til
1. september hver søndag kl. 14-16. Der er gratis adgang.
FREDERIKSBERG HAVE PÅ NETTET
På Slots- og Ejendomsstyrelsens hjemmeside kan du læse
meget mere om Frederiksberg Have 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 de nummererede oplevelser. Find det på:
WWW.SES.DK/FREDERIKSBERGHAVE
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mathildehøjen
Længst mod vest i aksen fra Frederiksberg
Runddel ligger Mathildehøjen med en krins
af gamle lindetræer. Træerne er plantet for
mere end 300 år siden.
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Schweizersøen
I et hjørne af haven, som føles langt fra de store plæner,
finder du Schweizersøen og Schweizerhuset. I 1800-tallet
nød kongen en kop kaffe i huset på bakken.

Den romantiske
landskabshave

Det kinesiske Lysthus
Romantikkens fascination af det eksotiske
og fremmede fornægter sig ikke i haven. Fra
1. maj til 1. september kan du om søndagen
opleve det kinesiske lysthus.

Det kinesiske Lysthus
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Udsigt fra Frederiksberg Slot
I 1800-tallet kunne man se helt til Øresund
herfra. Frederiksberg Have er oprindeligt an
lagt som barokhave, og de lange kig gennem
haven er et levn fra barokkens symmetri.
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Tr ækfærgen

Apistemplet
Tag turen op til templet, hvor den romantiske
have bringer dig tilbage til antikken. Templet
er fra 1804, og otte af de ti søjler stammer
oprindeligt fra Amalienborg.
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Suttetr æet

Løgpl ænen
Statuen af Frederik 6.

SØNDERMARKEN

Legepladsen

Kildegrotten
Gemt bag mørke træer ligger havens kildegrotte. Den mørke
hvælvning af sten lukker af og forstærker lyden af vandet,
der oprindelig stammede fra en af Frederiksberg Bakkes
talrige naturlige kilder.

FREDERIKSBERG SLOT

INDGANG

Vandfaldet
Fra ruinen på Kildeøen falder vandet bru
sende ned i kanalen og bryder stilheden.
Vandfaldet er et typisk eksempel på roman
tikkens brug af stemningsskabende elementer.
I 2004 blev vandfaldet genskabt, bl.a. med udgangspunkt i
Søren Læssøe Langes maleri, som også kan ses i haven.
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GOUACHE MALERIER

Omkring 1800 malede
Søren Læssøe Lange flere
malerier af haven. Nogle
af malerierne er gengivet
på skilte i haven. På den
måde kan du opleve havens
scenerier både før og nu.

Svendsens bådfart
Fra de smukt malede træbåde kan haven opleves i et sindrigt
tempo, fra samme vinkel som Frederik 6. oplevede den for
200 år siden.

Ønskehøjen
Historien om den danske oldtid er i Frederiksberg Have
gengivet i den kunstige ønskehøj. Lindetræerne danner en
skyggefuld krins, hvorfra der er udsigt til havens kanaler.
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Elefanterne
Fra efteråret 2007 er der kun et vandbassin mellem dig og
elefanterne i ZOO. Fra Frederiksberg Have vil du kunne se
ind over elefantanlægget og det nye elefanthus.

