
 

 

 FREDENSBORG 

FOLKEUNIVERSITET 

  Kend dit slot 

      Fire foredrag om Fredensborg Slot i 300 år  

Historien, arkitekturen og hvorfor præsidenter  
og statsoverhoveder stadig inviteres til Fredensborg  

Roger Buch:  
Kommuner i klemme 
mellem økonomi  
og velfærd 

 
Tre aktuelle foredrag om velfærd, bæredygtighed og coronakrise: 

Kristian Lauta: 
Retssikkerhed  
i en 
corona-krisetid  

Michael Stoltze:  
Biodiversitet  
- og hvad vi selv  
kan gøre 
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V i har forsøgt at sammensætte 

et alsidigt program med både histo-

riske, nutids-politiske og naturhisto-

riske foredrag.  

Vi lægger ud med fire foredrag om 

Fredensborg Slot og livet på slottet 

gennem tiderne, naturligvis inspire-

ret af 300 års-jubilæet i 2022. Vi fo-

kuserer dernæst på det kommunale 

selvstyre og de alvorlige udfordrin-

ger, vores nyvalgte byråd står over 

for i de næste fire år. Naturen er 

også i krise, men krisen kan løses, 

hvis vi alle virkelig gør en indsats. 

Det er det – trods alt – optimistiske 

budskab i det sjette foredrag. Ende-

lig ser vi på, hvor grænsen går for 

statens magt, aktuelt på grund af 

corona-krisen, der nu kører på sit 

tredje år. 

Fredensborg Folkeuniversitet er for 

alle, der har lyst til at lære nyt, uan-

set alder, uddannelse og baggrund. 

Foredragsholderne kommer fra lan-

dets universiteter eller har på anden 

måde beskæftiget sig med forskning 

inden for deres respektive interesse-

områder. Og så har de erfaring i at 

fortælle os andre om deres forsk-

ning.    

Har du selv forslag til foredrag eller 

andre arrangementer, så henvend 

dig til formanden eller et andet 

medlem af bestyrelsen. Vi har alle-

rede en lang række spændende em-

ner på lager for efterårssæsonen, 

men vil gerne have endnu flere at 

vælge imellem. 

Standardprisen er 100 kr for et fore-

drag inkl. et glas kølig vin i pausen. 

Men der er rabat, hvis man melder 

sig til alle fire slotsforedrag. 

God fornøjelse 

Niels Hald, formand for  

Fredensborg Folkeuniversitet 

formand@frb-fu.dk 

Velkommen til dit  

lokale folkeuniversitet 
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Foredragsrækken  er arrangeret i samarbejde med Karlebo  Lokalhistoriske Forening,  

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Borgerforeningen Fredensborg By  

og Bevaringsforeningen Fredensborg.  

M on ikke de fleste  i 

kommunen mindst et par gan-

ge i deres liv har gået tur i 

slotsparken og beundret  hæk-

ke, springvand, det hvide slot 

og de  talrige skulpturer? 

Men hvad er historien bag slottet? Hvil-

ken fred lagde navn til det? Hvad er 

baggrunden for arkitekturen og parkens 

udformning?  Hvordan var det egentlig 

med de såkaldte Fredensborg-dage i 

1890erne, da europæiske kongehuse 

holdt sommerferie på slottet?  

Præsidenter og statsoverhove-

der inviteres stadig til Fredens-

borg, og garden trækker stadig 

op—men spiller slot og konge-

hus overhovedet nogen rolle i 

nutidens danske udenrigs-

politik? 

Få svarene i en foredragsrække i Fre-

densborg, der markerer 300 års jubilæ-

et. Pris pr. foredrag er 100 kr, men væl-

ger du at tilmelde dig alle fire, er prisen 

kun 320 kr. 

Læs mere på de næste sider.  

Fredensborg Slot i 300 år: 

Fire foredrag om historien, arkitekturen 
og slottets betydning i dag 
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Fire foredrag om Fredensborg Slot gennem 300 år 

Fredensborg Slot blev 

skabt for 300 år siden, 

delvist finansieret af 

fredsbetingelserne efter 

Store Nordiske Krig. Det 

kom med sit navn til at stå 

som et symbol på freden.  

Hvad var årsagerne til krigen og freden, 

hvorfor netop dette slot, og hvorfor net-

op her? 

Forfatteren Dan H. Andersen fortæller 

om baggrunden og om Store Nordiske 

Krig 1700-1721, der ikke blot var endnu 

en dansk-svensk krig, som i Danmark nok 

bedst huskes for Tordenskiolds bedrifter 

og zar Peters ridt op i Rundetårn. Det var 

en nord- og østeuropæisk storkrig, som 

udspilledes i Skandinavien, Nordtysk-

land, Polen og Ukraine, og skælvene fra 

krigen nåede helt til Balkan og Osman-

nerriget. 

1. marts 2022 kl. 19.30 

Lindehuset 
Jernbanegade 28 B,  3480 Fredensborg 

Pris 100 kr (320 kr for alle 4 foredrag) 

Tilmelding på www.frb-fu.dk 

Historien bag slottet—krigen og freden, 

der finansierede det. 
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Fredens-

borgs 

storheds-

tid var 

uden 

tvivl de 

årtier sidst i 1800-tallet, 

hvor slottet hver som-

mer dannede rammen 

om Fredensborgdagene.  

Her samledes den kon-

gelige familie inkl. et 

udvalg af svigerbørn og 

børnebørn fra Græken-

land, Rusland og England 

til nogle ugers uformelt 

samvær, der ikke desto 

mindre kastede glans over lille Danmark. 

Men var det nu bare kaffeslabberads det 

hele? Blev der ikke også snakket politik 

og ligefrem politiseret?  

Svaret er: Jo, selvfølgelig, og ved en en-

kelt lejlighed i forbindelse med et fransk 

flådebesøg i 1893 var det ved at gå galt.  

Forfatteren og historikeren Sebastian 

Olden-Jørgensen fortæller levende om 

dengang, ”det royale Europa” kom til 

Fredensborg. 

8. marts 2022 kl. 19.30 

Lindehuset 
Jernbanegade 28 B,  3480 Fredensborg 

Pris 100 kr (320 kr for alle 4 foredrag) 

Tilmelding på www.frb-fu.dk 

Da Europas kongehuse kom til Fredens-
borg— storpolitik eller ren familieidyl? 
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Fire foredrag om Fredensborg Slot gennem 300 år 

Bliv klo-

gere på 

både 

slottets 

og par-

kens 

udformning, når kunst-

historikeren Ulla Kjær 

ser nærmere på de 

internationale strøm-

ninger i arkitektur og 

havekunst, som inspi-

rerede bygherre og 

arkitekter. 

Frederik IVs nordsjæl-

landske lystslot Fre-

densborg er dronnin-

gens mest benyttede 

residens. Det er også et 

slot, der bærer præg af, at mange har 

holdt af det. Den oprindelige bygning, 

der blev skabt af arkitekten Johan Cor-

nelius Krieger, og som stod færdig i 

1724, var ikke særlig stor. 

Men i de næste 60 år pågik en stadig 

udbygning ved nogle af Danmarks fine-

ste arkitekter.  

Haven, der blev anlagt sam-

tidig med slottet, måtte selv-

sagt udvikle sig parallelt . 

Det blev først og fremmest 

præget af et storstilet an-

lægsarbejde i 1760’erne med 

rige bidrag af billedhuggerne 

Johannes Wiedewelt og Jo-

han Gottfried Grund. Med 

tiden groede anlægget til, og 

det var hårdt tiltrængt, da 

det i 2010-13 atter blev 

strammet op .  

Til fortællingen om slottets 

og slotshavens tilblivelse 

hører en række indblik i det 

liv, som udspillede sig under 

de skiftende monarker og 

beboere på slottet. 

Slottet og parken  - europæisk  
arkitektur midt i Nordsjælland  

15. marts 2022 kl. 19.30 

Lindehuset 
Jernbanegade 28 B,  3480 Fredensborg 

Pris 100 kr (320 kr for alle 4 foredrag) 

Tilmelding på www.frb-fu.dk 
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Fredensborg Slot funge-

rer den dag i dag som 

ramme om begivenheder 

af stor betydning for Dan-

mark. Adskillige statsle-

dere, blandt dem de ame-

rikanske præsidenter Bill Clinton og 

George W. Bush,  har boet på slottet 

som Dronningens gæst. Ambassadører 

køres i karet, eskorteret af garderhusa-

rerne, for at aflevere deres akkreditiver 

til dronningen på Fredensborg Slot.  

Men hvorfor tager travle præsidenter og 

diplomater sig tid til at besøge Fredens-

borg? Hvad betyder kongehuset, og der-

med slottet, egentlig for dansk udenrigs-

politik i dag? Og hvorfor gælder århund-

redgamle regler for etikette stadig i det 

moderne diplomati? 

Det vil protokolchef Michael Zilmer-

Johns berette om i den fjerde del af seri-

en om Fredensborg Slot, der trækker 

perspektivet op til nutiden.  

Som mangeårig ambassadør og nuvæ-

rende protokolchef i Udenrigsministeriet 

har Michael Zilmer-Johns det overordne-

de ansvar, når Dronningen er på statsbe-

søg eller udenlandske statsledere besø-

ger Danmark. 

22. marts 2022 kl. 19.30 

Lindehuset  
Jernbanegade 28 B,  3480 Fredensborg 

Pris 100 kr (320 kr for alle 4 foredrag) 

Tilmelding på www.frb-fu.dk 

Slottet og kongehusets betydning for 

dansk udenrigspolitik i dag 
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Færre penge – flere opga-
ver – bedre kvalitet. 
Hvordan håndteres en så 
tilsyneladende umulig 
opgave? 

De aktuelle løsninger er besparelser, 
fusioner, frivillighed og borgernes selv-
hjælp. De kommende år er kommuner-
ne fanget i et krydspres mellem  
ældre– og børneboom og mangel på 
arbejdskraft. 

Roger Buch er som ph.d. i statskund-
skab, centerleder på Danmarks Medie– 
og Journalisthøjskole og mangeårig for-
sker i kommunale forhold typisk ham, 
TV og aviser spørger, når kommunalpoli-

tik kommer på dagsordenen. I sit fore-
drag i Egedal vil han uddybe de aktuelle 
dilemmaer og lægge op til en debat om 
det, der også for det nyvalgte byråd i 
Fredensborg bliver de næste fire års 
mest brændende spørgsmål: 

Hvad betyder udviklingen i kommuner-
ne—er det redningen eller opløsningen 
af velfærdsstaten, som vi kender den? 

31. marts 2022 kl. 19.30 

Egedal Byens Hus 
Egedalsvej 2,  2980 Kokkedal 

Pris 100 kr  

Tilmelding på www.frb-fu.dk 

Kommunen frem mod 2025  

– fremtidens brændpunkter 

Aktuelt foredrag—i samarbejde med Fredensborg Aftenskole 
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Aktuelt foredrag—i samarbejde med Fredensborg Aftenskole 

Biodiversiteten er i så 

alvorlig en krise, at ek-

sperter og medier taler 

om den sjette masseud-

døen på Jorden. Men der 

er håb—vi kan skabe en 

rigere natur. 

Det er hovedpointen i foredraget af 

biolog og ph.d. i sommerfugle Michael 

Stoltze. Han er forfatter af en række 

bøger om natur, herunder medfor-

fatter af en aktuel bog om biodiversi-

tet.  

Foredraget beskriver den aktuelle krise 

for klodens biodiversitet, krisens histo-

rie og biodiversitetens betydning for 

menneskeheden.  Hænger klima og bio-

diversitet sammen? 

Modsat tidligere kriser skyldes proble-

merne med klimaet og biodiversiteten 

ikke en hændelse udefra,  men én art: 

Mennesket. Vi har skabt krisen, og vi 

kan løse den. 

Livets krise – hvorfor er 

biodiversitet så vigtig? 

6. april  2022 kl. 19.30 

Kulturstationen 
Humlebæk Center 44, 3050 Humlebæk 

Pris 100 kr  

Tilmelding på www.frb-fu.dk 
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Aktuelt foredrag—i samarbejde med Fredensborg Aftenskole 

” Det vel nok vildeste år i 

danmarkshistorien i for-

hold til indgreb i menne-

skerettighederne”. 

Sådan betegnede juraprofessor Kristian 

Lauta regeringens og myn-

dighedernes håndtering af 

corona-krisen, da han som 

formand for DJØFs corona-

task force i foråret 2021 

udtalte sig til Berlingske. 

“Vi skal ikke lade kriselov-

givning blive til hverdagslov-

givning. Udgangspunktet må 

være, at vi har vores frihedsrettigheder 

og et almindeligt fungerende demokra-

ti. Det, vi har set det sidste år, skal væ-

re den ekstreme undtagelse til det”, 

uddybede han overfor TV2. 

Allerede før coronakrisen havde Lauta 

på et mere teoretisk niveau beskæftiget 

sig med, hvordan samfund håndterer 

ekstreme situationer, blandt andet med 

bogen “Katastrofer og hvad vi kan lære 

af dem”.  

I et foredrag på Humlebæk Bibliotek vil 

han uddybe sine undersøgel-

ser og konklusionerne fra 

DJØFs task-force og lægge op 

til debat: Hvordan sikrer man 

de demokratiske grund-

rettigheder, når samfundet er 

truet af katastrofer som  coro-

na? 

Retssikkerhed og menneskeret,  

når coronakrisen buldrer. 

21. april 2022 kl. 19.30 

Biblioteket,  
Humlebæk Center  40, 3050 Humlebæk 

Pris 100 kr  

Tilmelding på www.frb-fu.dk 
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Hvad er et folkeuniversitet 
og hvorfor skal vi have et  

i Fredensborg ? 
 
 
De første Folkeuniversiteter opstod i England i 1873. Tanken 
slog an i Danmark, og i 1898 blev der omkring Københavns 
Universitet stiftet en forening for folkelig 
universitetsundervisning. I dag er der tilknyttet et 
Folkeuniversitet til de fire største universitetsbyer, ligesom 
der er omkring 50 lokale folkeuniversiteter landet over. 
 
Alle kan deltage i foredrag og kurser, der   
 
• omfatter natur, kultur og samfund på 

universitetsniveau; 
• oplyser om forskningsmetoder; 

• fungerer som bindeled mellem videnskab, kultur og 
samfund, og derved er med til at fremme demokrati-
forståelse og et aktivt medborgerskab. 

 
Fredensborg Folkeuniversitet samarbejder med lokale 
foreninger og  lokale foredragsholdere. Det er vort håb, at 
arrangementerne kan bringe borgerne fra alle dele af 
kommunen tættere sammen. 
  



 

 

 

Find alle nyheder og opdateret  

program på www.frb-fu.dk 

Følg os på facebook 

Kontakt: post@frb-fu.dk 


