Slotsparken

Info & Service

Den eutinske slotspark er den betydeligste
havekunstværk fra Oplysningstiden i Slesvig-Holsten.
På en 14 ha stor flade få besøgeren, som spadserer på
de storsindede anlagte spadseringsveje, igen og igen
vækslende afbildninger og udsigter på haven og det
omgivende sølandskab tilbydt. Disse yderst
kunstfærdigt skabte naturbilleder var og er princippet
og programmet i den engelske landskabshaven.
Forskellige slags af i mellemtiden meget gamle og
usædvanlige træer, medvirker til
parklandskabsfølelsen. Damme, vandfalde,
monopteros (templer), flora-skulpturer, kinesisk bro,
lindetræallé eller tuffstenhus sørger for afveksling. At
præsentere forenet natur og kunst, nytte og skønhed,
følelse og forstand, det var stræben af de
rationalistiske fyrste i 18. århundrede.

Åbningstider
17.3.-9.4. & 1.11.-3.12.: fre-søn 11-17 h / 10.4.18.6. & 18.9.-31.10. & 4.12.-22.12.: tirs- søn 1117 h / 19.6.-17.9.: man- søn 10-18 h
Der kan være indskrænkede åbningstider på grund af
arrangementer.
Priserne
Voks. 8 €, 0-6 år fri, 7-12 år 3 €, familie 16 €

Eutin Slot

At leje rumme
Riddersal, tårnrum eller slotskapel kan blive lejet for
arrangementer som vielser, koncerter eller foredrag. –
en ideel ambiente for romantiske eller repræsentative
anledninger. Gastronomien i slottet hjælper også
gerne.
Restaurant-Cafe „Slotskøkken“
I slotsanlægs rumme og i „sydlandsk“ baggård
befinder sig Restaurant-Cafén “Slotskøkken”. Under
mottoen “Hver dag en fest” findes der et fint,
udsædvanligt tilbud. Åbningstider på tlf.
0049 4521 709 550, www.schlosskueche-eutin.de

En del af haven er også en stor køkkenhaven med
orangerie, gartnerhus og „Holländerei“ (meieri).
Allerede siden Hertog Peter Friedrich Ludwigs tid–
som lod omforme den tildligere barokhaven – er
havenen tilgængelig for den eutinske befolkning og
alle interesserede besøgere.
I den yngste tid er en omfattende og helheds
haveninterpretation efter Freimaurerfilosofiens
mening opsigtsvækkende.

Berømte slotsgæster
Den senere russiske zarevna Katharina die Große
lærte at kende sin senere ægtemand Peter, når hun
besøgte sin tante i Slot Eutin. Komponisten Carl
Maria von Weber blev døbt i slotskapellen og også
den amerikanske skuespiller Liza Minelli kunne man
se i „Cabaret“ i denne her afbildet himmelseng.
Kontakt
Stiftelse Slot Eutin, Schlossplatz 5, 23701 Eutin,
tlf. 0049 4521–7095-0, fax -30, www.schloss-eutin.de
info@schloss-eutin.de
turist informationer:
Tourist-Info Eutin, Markt 19, 23701 Eutin
tlf. 0049 - 45 21 - 70 97 0
www.holsteinischeschweiz.de/eutin
info@eutin-tourismus.de

- Firefløjet pragtbygning ved søen -

Slottet tidligere og i dag
Som tidligere resisdens af fyrstebiskoppe fra Lübeck og senere
boligslot af storhertoge fra Oldenborg formidler det eutinske
slotsmuseum et enestående indtryk af herskabelig bolikultur.
Anlægs særpræg er et sammenspil mellem originalt historisk
arkitektur og autentisk udstyr. 1986 til 2006 blev slottet
kostbart saneret og restaureret og fra da af kan man besøge
det. Men også inventaret med malerier, gobeliner, silke
vægbeklædning og kakkeløvne blev overarbejdet. Derudover
findes der en værdifuld udstilling om hornens
kulturhistorie.

Slotshistorien i stikord
1154 Eutin bliver centrum for et nyt grundherskab af
biskoppe fra Lübeck, indretning af et biskopshof
ca. 1270/75 Opbygning af det første ”Stenhus”
1277 Udbygning af den biskopske borg, som bestod før af
enkelte huse, lader og tårne
1293 Indvielse af den første kapel
ca. 1310 Eutin bliver bispesæde, hovedbopæl er stadigvæk
Lübeck
1439-1449 Bygning af porttårnet med hvælvet
gennemkørsel
1586-1607 Johann Adolf fra Slesvig-Holsten-Gottorf bliver
biskop. Begyndelse af udbygningen for at få et firefløjsanlæg
1629 Slottets besættelse ved danske militær, ophold af den
danske konge Christian IV
1689 en bybrand ødelægger slottet
1693/94
lidt efter lidt genopbygning, udbygning af
slotskirken, orgelbygning ved Arp-Schnitger
1716/27
Slottets ombygning og genopbygning efter
barokarkitekturens grundsætninger ved den svenske
bygmester Rudolph Matthias Dallin, anlæg af det stadigvæk
eksisterende pragtfulde udstyr af de hertugelige lejligheder,

indbygning af de store gallerier, som muliggør en separat
betrædning til rummene, skabelse af de rumåbnende
enfilader,
Johann
Christian
Lewon
bliver
hofhavenarkitekt, konception og udbygning af en prægtig
barokhaven som videre element for en helhedsformet
barokresidens
1773 Løsning af den „Gottorfske Spørgsmål” i det
russisk-dankse byttekontrakt. Fyrstendømmet Lübeck bliver
forenet med de grevskabe Oldenborg og Delmenhorst,
fyrstebiskopperne bliver hertuge fra Oldenborg
1775 Prins Peter Friedrich Ludwig bliver koadjutor
1786 Carl Maria von Weber bliver døbt i slotskirken
I slutningen af den 18. Århundrede Eutin bliver centrum
for det åndelige opbrud under Peter Friedrich Ludwig;
Friedrich Leopold Grev fra Stolberg, Johann Heinrich
Voß, Georg Heinrich Ludwig Nicolovius, Johann Georg

Schlosser og Christoph Friedrich Hellwag, Gabriel
Gottfried Bredow og Gerhard Anton von Halem præger
byens liv
ca. 1790 Udformning fra barokhaven til en engelsk
landskabshaven, væsentlig inspiration fra Peter Friedrich
Ludwig han selv
1799 Ludwig Philipp Strack bliver eutinsk hofmaler
1803 Hoffets forlæggelse til Oldenborg, Eutin bliver
sommerresidens
1806 Johann H. Wilhelm Tischbein bliver hofmaler
1815
Opkrævning
fra
hertugdømmet
til
storhertugdømmet
ca. 1840 Udvidning af nord- og østfløjet
1918 Storhertog abdicerer
1943/46 Indkvatering af flygtninge
1950/57 Restauration af indre rumme
1961 Museumsdrift i valgte rumme
1986 Begyndelse af omfattende restaurationsarbejde
1992 Grundlæggelse af stiftelsen Slot Eutin: Huset
Oldenborg indbringer slot, omfattende dele af udstyr og
slotshaven, landet Slesvig-Holsten forpligter sig til
sanering og restauration
1997 Sydfløjets åbning for museumsformål
2000 Ibrugtagelse af den 1. øvre etage i østfløjet
2006 Slottets indvielse, ibrugtagelse af riddersalen i
nordfløjet såvel som gastronomien
2008 Afslutning af inventarrestaurationer (fremstilling
af storformaterne og spejlrammer i riddersalen)
Planlagt Fremstilling af det samtlige anlæg (køkkenhaven
og bro i slotshaven)

