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Program forår/sommer 2012 
Tema: Lystanlæg og byparker. 

 
 
Ekskursioner: 
 
Løvenborg, strandparken i Holbæk, Sct. Bendts Kirke og Ringsted lystanlæg 
v/Kirsten Lund Andersen 
Lørdag den 2. juni kl. 10 
 
Turen går til Løvenborg ved Holbæk, Strandparken i Holbæk, Bak-
kekammen 40 og 45, Sct. Bendts kirke i Ringsted og Ringsted Lyst-
anlæg. 
 
Mødested og tidspunkt: Kl. 10.00  mødes vi på den lille p-plads på 
Løvenborg allé Der er ca. 86 km fra Kbh. til Løvenborg og køretu-
ren varer ca. 1 time i bil. Det er bedst at køre mod Kalundborg og 
dreje af i rundkørslen i Regstrup. Besøget er en opfølgning på det 
tidligere foredrag om havens restaurering. Haven er en af de 9 her-
regårdshaver, der i 2006 fik midler fra Realdanias kampagne HER-
REGÅRDSHAVER –bevaring med fokus på drift og pleje.  
 
Kl. 11.30 køres til Strandparken i Holbæk. Dette besøg er en op-
følgning på foredraget om Lystanlæg og parker. Strandparken i Hol-
bæk er et godt eksempel på en bypark der blev skabt omkring 1900 
af byens mæcener og anlægget ligger smukt langs fjorden. 
 
Kl. 12.45 køres til Bakkekammen 40. Ejendommen blev opført på 
Bakkekammen i 1917 af grosserer Julius Mortensen og arkitekten 
var Ivar Bentsen og arkitekt Marius Pedersen var medhjælper. Ha-
ven blev anlagt af Kbh´s stadsgartner Valdemar Frabricius Hansen 
og havens oprindelige stil er bevaret og mange af de haveelementer, 
der indgik i haver til huse opført efter Bedre Byggeskik findes her i 
god behold. Haven er meget smuk. Den nuværende ejer og beboer 
Helga Nietsche vil fortælle om havens historie og vise os havens 
mange gamle planter. 
Den medbragte frokost kan indtages i haven. Husk at medbringe no-
get at sidde på.  
 
Kl. 14.15 besøger vi Bakkekammen 45 på den anden side af gaden, 
arkitekt Marius Pedersens eget hus og have. Ejendommen tilhører i 
dag Holbæk Museum og både hus og have er bevaret som det oprin-
deligt har været. Holbæk Museum vil fortælle os om huset og haven 
og om hvordan haven bliver passet i dag. 
 
Kl. 15.00 kører vi til Ringsted for at besøge Sct. Bendts kirke, der er 
nordens største teglstenskirke og begravelseskirke for Valdemarer-
ne. En lokal guide vil fortælle om kirken og dens historie. Omgivel-
serne omkring kirken er også seværdige. 
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Kl. 16.00 kører vi til Lystanlægget i Ringsted. Dette anlæg blev an-
lagt i 1901 og også her var det byens mæcener, der tog initiativet og 
bekostede anlægget. Anlægget blev fredet under Naturbeskyttelses-
loven i 1980. Udover det grønne parkanlæg med gamle træer, plæner 
og spadserestier findes en sneglehøj, en lille sø og en bro til en ø.  
Det gamle lystanlæg rummer i dag byens bibliotek og en større pa-
villon som anvendes til sociale og kulturelle arrangementer samt en 
mindre musikpavillon. 
 
Turen slutter her ca. kl. 17.00. Der er ingen tilmelding,  
Befordringen sker i private biler og alle medbringer mad og drikke 
til hele dagen. Har man ingen køremulighed, bedes man maile til 
Kirsten Lund-Andersen. mail. kirsten@landskab-raadvad.dk eller 
ringe 30544552. Har man plads til flere i bilen bedes man også mai-
le eller ringe. Koordinering af kørsel kan ske efter disse oplysninger. 
 
  

 
Bregentved Park, Historisk Botanisk Have og Danmarks Borgcenter, Gjorslev Bøgeskov,  
Michael Møllers Landbohave 
v/Lisbeth Brorson 
Søndag den 19. august kl. 9 
 
Kl. 9:00 Afgang fra f.eks. København 
 
Kl. 10:00 Ankomst til parkeringspladsen ved Bregentved 
Park. (Bregentved ligger 64 km og godt og vel ¾ times kørsel 
fra Rolighedsvej 23, Frederiksberg.)   
Besøget er en opfølgning på Jens Hendeliowitz’ foredrag om Ru-
dolph Rothe den 20. marts 2012.  Rothe var ansat på Bregentved 
fra 1829-1933 og stod for omlægningen af den tidligere franske 
have til en mere landskabelig have. Det er ham vi kan takke for, at 
de tre lange alléer fra den tidligere have er bevaret. 
Bregentved Park er en af de helt store herregårdsparker på ca. 20 
ha. Den er anlagt ca. 1750 som en barokhave af Niels Eigtved, 
udvidet med et parterre og et kaskadeanlæg af Nicolas-Henri Jar-
din, omlagt i 1830’erne af Rudolph Rothe, udbygget af H.A. 
Flindt i 1880-1890 og netop istandsat af Jens Hendeliowitz via 
midler fra Realdania. Parken indeholder udover alléerne også sø-
er, broer, en enestående kaskade med en bagved stående obelisk, 
som et point de vue, og med skulpturer og vaser af Weidewelt. Alt 
i alt en helt ekseptionel park. 
 
Kl. 11:30 – 12:00 Kørsel til Slotstorvet i Vordingborg (37 km, 
svarende til ½ times kørsel.) 
 
Kl. 12:00-12:30. Spisning af medbragt mad og drikke. 
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Kl. 12:30 Besøg i Historisk Botanisk Have og Danmarks 
Borgcenter i Vordingborg.  
Skov- og landskabsing. Flemming Kruse fra Vordingborg Kom-
mune vil fortælle om haven, og om de store planer for naboområ-
det, Danmarks Borgcenter ved Gåsetårnet. 
Den Historisk Botaniske Have er anlagt af landskabsarkitekt G.N. 
Brandt i 1921 og istandsat af landskabsarkitekt Andreas Bruun i 
1996.  
 
Det kommende Danmarks Borgcenter etableres ved Gåsetårnet. 
SLA er landskabsarkitekt på projektet, som indebærer genetable-
ring af voldgraven, og Lundgaard & Tranberg arkitekter har vun-
det konkurrencen om det nye udstillingshus. Udgravningen af 
voldgraven igangsættes efter sommerferien, så arbejdet vil være i 
gang når vi kommer. 
 
Det ny udstillingshus med Historisk Botanisk Have til højre  
 
Kl. 14:30 – 15:30 Kørsel til traktørstedet Gjorslev Bøgeskov, 
Bøgeskovvej 8, Holtung Havn, 4660 St. Heddinge. (62 km sva-
rende til 1 times kørsel på små veje) 
 
Kl. 15:30 – 16:15 Kaffe og kage for egen regning. 
 
Kl. 16:15-16:30 Kørsel til Nederste Linievej 10, 4671 Strøby (12 
km svarende til ¼ times kørsel på små veje.) 
 
Kl. 16:30 Besøg Michael Møllers landbohave. Michael 
Møller har været konsulent i Haveselskabet i mange år og arbejdet 
med sin store have i næsten 50 år. Han har mange interessante 
planter og smukke sammensætninger af bunddække og stauder, en 
stor køkkenhave og en fin samling af Akapanthus, som kan over-
vintre i det fri. Der er måske mulighed for at købe/bestille nogle af 
de smukke blomster. 
Kl. 17:30 Afgang efter en lang og spændende dag. Der er 64 km 
til Rolighedsvej 23, svarende til 1 times kørsel.   
 
Tilmelding ikke nødvendig, menen fordel med hensyn til evt. 
samkørsel, kørselsvejledning m.m. Tilmelding kan ske til lisbeth-
brorsen@gmail.com eller på tlf. 2078 3862.  
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Bonus aktiviteter: 
 
Blomsterfesten på Thorvaldsens Museum  
v/ Margrethe Floryan 
 
BONUS-arrangement 7.maj 
Medlemmer af Havehistorisk Selskab bydes velkommen til et særligt 
arrangement på Thorvaldsens Museum mandag den 7.maj, hvor mu-
seumsinspektør Margrethe Floryan tager medlemmerne med på en tur 
gennem museets blomsterverden.  
Tilmelding er ikke nødvendig, men entré/deltagelser koster kr. 75; 
Selskabets medlemmer får en særlig rabat i form af en pakke må-
neblomstfrø.   
Deltagerne bedes have købt billet, når vi mødes kl.18.15 ved akacie-
træet på Bertel Thorvaldsens Plads. Her fra går turen til den malede 
flora – inde og ude - og til Thorvaldsens egne blomstermotiver.  
  
 
 

Blomsterfesten på Thorvaldsens Museum - 4 mandage i maj 
Museets hvælvede lofter viser roser og liljer side om side med kornblomster, valmuer, margueritter, 
snerler, georginer og tallerkensmækkere, samt hele Middelhavets flora. Hver blomst og plante er et 
lille kunstværk i sig selv, skabt af kunstnere i midten af 1800-tallet – efter arkitekten M.G. Bindes-
bølls idé. Bindesbøll stilede efter en frodig ramme omkring Bertel Thorvaldsens hvide marmor-
skulpturer.  
De fire mandage i maj får skulpturerne selskab af levende blomster: MÅNEBLOMSTER. Hvis na-
turen er med os, springer blomsterne ud, når dagen går på hæld. I museets gård – en oase af malede 
træer og blomster fra syd og nord – serveres te og andre lækkerier fra Sing Tehus.  
 
Program 
Mandag d. 7., 14., 21. og 28. maj kl. 16-20 fortæller vi om blomsterlofterne, du kan deltage i blom-
sterworkshops og bytte dine frø og stiklinger samt købe fine forårsplanter på blomstermarkedet, der 
er arrangeret i samarbejde med Haveselskabet. Workshop 7. maj kl. 16 og kl. 18: Længslen efter 

Italien – orangeriet. Historien, mulighederne. Glæder og sorger ved landskabsarkitekt Jane Schul. 
Workshop 14. maj kl. 16 og kl. 18: Måneblomster - Søren Ryge fortæller om den udsædvanlige 

slyngplante af slægten ipomoae. Workshop 21. maj kl. 16 og kl. 18: Blomstrende stund i museets 

gård med blomsterdesigner Annette von Einem. Workshop 28. maj kl. 16 og kl. 18: Kok og mad-

skribent Louisa Lorang elsker blomster, både i det søde og det salte køkken. Kom og smag med. 
 
Billetsalg 
Entré til blomsterfesten 75 kr. Køb billet på museet.  
Workshop inkl. entré til blomsterfesten 150 kr. Køb billet på www.billetnet.dk.  
 
 
 
Planfascination Day på KU-life 
Fredag den 18. maj 
 
Se omtale på KU-life’s hjemmeside 
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Tersløsegård et arrangement om Haverne i Bergen på Holbergs Tid 
Fredag den 27. maj 
 
 
Frilandsmuseet et seminar om Nyttehaver 
Fredag den 8. juni 
 
 

 


