
 

 

 

Program efterår 2017 
I efteråret 2017 fortsætter vi forårets tema med gartneren i centrum.  

 

Dato: Mandag d. 28.8.2017 kl.15:30 

(alternativt 16:30 - se tekst) 

Mødested: Café Væksthuset, 

Grønnegårdsvej 15, 1870 Frederiksberg C 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddeling af årsskrift samt rundvisning i Landbohøjskolens have 

v/teamleder og gartner Lars Birck. 

Udgivelsen af det nyeste nummer af vores årsskrift markeres ved en 

event i Café Væksthuset i Landbohøjskolens Have mandag d.28.8. 

kl. 15:30 Vi opfordrer medlemmerne til at dukke op fra kl. 15:30, hvor vi 

vil uddele årsskrifter. Samtidig er der mulighed for at købe kaffe. 

Kl. 16:30 vil der være rundvisning i Landbohøjskolens Have ved 

teamleder og gartner Lars Birck. Her skal vi på en spændende rundtur i 

havens gamle plantesamlinger, der i dag rummer 6.000 forskellige 

planter. 

Haven blev anlagt i forbindelse med Landbohøjskolens oprettelse i 1858. 

I dag er haven en del af Københavns Universitet, men har stadig tre 

hovedformål som den har haft lige fra anlæggelsen: at være studie- og 

universitetshave, at levere planter til universitets undervisning samt at 

fungere som grøn oase på Frederiksberg. 

Haven rummer blandt andet sommerblomsthaven, rosenhaven, den 

svajede plæne samt sø, stenhøj og et skovparti. Lars Birck vil denne 

sommerdag føre os med på en spændende tur, hvor vi skal høre om 

havens udformning, righoldige samlinger og eksotiske planter krydret 

med facts og anekdoter. 
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Dato: Tirsdag d.12.9.2017 kl. 16:30 

Mødested: KU (tidligere Landbohøjskolen), 

Konsistoriums mødesal, , Bülowsvej 17. Gå 

gennem kongeporten, over gården og ind i 

hallen med hestestatuen hvor 

konsistoriums mødesal ligger på højre 

hånd i stueetagen. 

 

 

 

Dato: Tirsdag d.17.10.2017 kl.16:30 

Mødested: KU (tidligere Landbohøjskolen), 

Konsistoriums mødesal, , Bülowsvej 17. Gå 

gennem kongeporten, over gården og ind i 

hallen med hestestatuen hvor 

konsistoriums mødesal ligger på højre 

hånd i stueetagen. 

 

“Hedelands tilblivelse, plantevalg og udvikling” 

v/landskabsarkitekt og tidligere direktør for Hedeland, Erik Juhl 

Erik Juhl vil tirsdag d. 12.9.  fortælle om Hedelands tilblivelse med et 

historisk tilbageblik. Erik Juhl ́s arbejdsmetode har altid været at 

udfolde naturens fortællinger. Han vil derfor også dele sine overvejelser, 

om hensyntagen til planter, dyreliv og landskab i samspil med 

mennesker i Hedeland Naturpark. Erik Juhl har arbejdet med Hedeland 

siden 1975, først som landskabsarkitekt, sagsarkitekt og fag tilsyn og 

herefter i 29 år fra 1987 til 2016 som som direktør for I/S Hedeland. Nu 

har Erik Juhl givet direktørbolden videre og kan se tilbage på et livsværk, 

som er et vildt, tæmmet, frodigt, foranderligt og unikt landskab på 15 

km2. 

 

 
“Problemer med at importere og passe planter i det 18. 
århundrede” v/cand. scient. Peter Wagner. 
 
Med udgangspunkt i en bevaret brevveksling mellem gartner Christian 

Hansen og hans foresatte, hvor Overhofmarskal A.G. Moltke var den 

drivende kraft, får vi tirsdag d. 17.10. historien om det i 1752 

påbegyndte projekt i forbindelse med anlæggelse af en botanisk have 

for enden af Amaliegade i København. Arbejdet havde til formål at 

forbedre have-, skov- og agerbrug. Det store pionerprojekt medførte et 

behov for at uddanne folk der kunne importere og passe planter. 

Importen fandt i stor udstrækning sted ved at bytte planter eller blev 

modtaget som gaver. Det største problem var manglen på gartnere, der 

kunne modtage og opformere planterne. Uenigheden mellem gartner 

Hansen, som blev ansat til at passe planterne, og den overordnede 

ledelse af projektet fortæller om problemernes omfang og indhold. 

Planterne døde eller mistrivedes, gartner Hansen viste sig  uegnet, og 

gartneren måtte afskediges. 
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Dato: Tirsdag d.7.11.2017 kl. 16:30 

Mødested: KU (tidligere Landbohøjskolen), 

Konsistoriums mødesal, , Bülowsvej 17. Gå 

gennem kongeporten, over gården og ind i 

hallen med hestestatuen hvor 

konsistoriums mødesal ligger på højre 

hånd i stueetagen. 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se jer 

Bestyrelsen 

“Landbohøjskolens Have - plantesamlernes paradis “. Om 

Landbohøjskolens samlinger og gartnere gennem tiderne. 

v/teamleder og gartner Lars Birck. 

Landbohøjskolens Have er en samling med ca. 6000 forskellige planter, 

delt op i en botanisk samling og en samling prydplanter. Gennem 

tiderne har gartnere og andre fagfolk påvirket havens samlinger og 

fremtoning. Lars Birck, der er leder af haven, giver os tirsdag d.7.11. et 

indblik i arbejdet med samlingerne, med nedslag i historien og havens 

arkivalier. 
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