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Caroline og hendes skæbnesvangre affære med sin mands livlæge, Struensee, har i århundreder fascineret og
interesseret både historikere, forfattere og den brede befolkning. Utallige vidner blev afhørt op til retssagen,
der gjorde en ende på de elskendes kærlighed og liv, men én side af sagen er ikke blevet belyst af andre end
Christian Elling. Den dygtige og anerkendte arkitekturforsker og professor i kunsthistorie fortæller om

Caroline Mathildes forskellige residenser, og hvad de siger om deres beboer. Læs om idyllen på Hirschholm,
lystslottet Frydenlund, Christiansborgs løngange og dronningens sidste taffel. Christian Thorvald Elling

(1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur
var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien.

Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk
kulturhistorie og danske herregårde.
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