
Sorgenfri Slot og dets beboere
Hent bøger PDF

Signe Prytz

Sorgenfri Slot og dets beboere Signe Prytz Hent PDF Forlaget skriver: Bogen fortæller Sorgenfri Slots historie
fra den første bebyggelse på stedet i middelalderen. I 1704 opførtes det første Sorgenfri, Carl Ahlefeldts

barokslot i to etager med Francois Dieussart som arkitekt og med tilhørende fransk haveanlæg. I 1756 blev
Sorgenfri ombygget i rokokostil af arkitekten Lauritz de Thurah (det andet Sorgenfri). Thurahs Sorgenfri, der

udgør kernen i den nuværende bygning, var i én etage med mansardtag og et lille spir.
Slottet blev ombygget igen i 1789 af arkitekt Peter Meyn, der gav det et klassicistisk udtryk (det tredje og
nuværende Sorgenfri). Samtidig blev parken omlagt i engelsk, naturlignende stil med romantiske indslag,
f.eks. et norsk og et schweizisk lysthus og en grotte. I 1898 blev Sorgenfri istandsat af arkitekt Ferdinand

Meldahl, der tilføjede en glasveranda på vestfacaden.
Bogens hovedvægt ligger imidlertid på Sorgenfri Slots beboere gennem dets 300 år lange historie, fra
bygherren grev Carl Ahlefeldt til Arveprins Knud og hans familie. Samtlige slottets ejere i denne lange

periode er afbildet i bogen, og der citeres et stort kildemateriale om adskillige af dem.
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