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kunsthistorie, har begået en levende og letlæst bog om en af klassicismens knap så kendte, men ikke
uvæsentlige forfædre, Caspar Frederik Harsdorff (1753-1799). Harsdorff fik som Jardins efterfølger i

professoratet i arkitektur ved Akademiet stor betydning for uddannelsen af klassicismens arkitekter, ikke
mindst eleven C. F. Hansen af mange betragtet som klassicismens mester. Med hovedværker som, Frederik
V´s kapel ved Roskilde Domkirke og Erichsens Palæ ved Holmens Kanal, lykkedes det Harsdorff at bidrage
til en dansk klassicisme, der ved stilfærdige virkemidler og en fin sans for detalje, sagtens kan hævde sig

internationalt.
Denne bog er andet bind i serien De Byggede Danmark, der fortæller om de vigtigste arkitekter i dansk
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