
               Tur til Bernstorff Slotspark den 2. september 2013  

            

 

Ekskursionsberetning fra aftenturen den 2. september 2013 til Bernstorff Slotshave.  

 

Mandag den 2. september kl. 17.00 mødtes ca. 20 medlemmer af selskabet ved Bernstorff Slot. Det var en 

smuk sensommeraften og selskabets formand Niels Mellergaard fortalte kort om slottet og havens historie 

og udvikling: Kong Frederik den 5. overdrog i 1752 denne del af krongodset til sommerbolig for daværende 

udenrigsminister Johan Hartvig Ernst Bernstorff. Arkitekt Nicolas-Henri Jardin har tegnet slottet og står 

muligvis også for haven, som blev udført som en romantisk landskabshave, inspireret af de nyeste engelske 

og tyske haver.   

Vi fik også at vide, at slottet i dag er forpagtet ud, og at der arrangeres events, søndagsbrunch, kurser og 

selskaber af forskellig art. Haven anvendes som offentlig park, og er et af de få parker, hvor hunde må være 

uden snor. 

Niels Mellergaard førte os rundt i parken og fortalte om styrelsens sidste tiltag som udhugning af nye 

udsigtslinjer, træplantninger som erstatning for de gamle og udlevede træer, det nye græsningslandskab 

som er anlagt i den sumpede del af haven. Her passer en gruppe frivillige en flok får og haven som var 

vanskelig at klippe græs på, bliver nu ”klippet” uden besvær. En gammel stengrotte er frilagt og hele 

området fremtræder overmåde smukt og indgår som en naturlig del af den romantiske landskabshave.  

Bernstorff interesserede sig meget for havedyrkning og indførte abrikoser, ferskner, fremmede druer og 

sjældne æble- og pæretræer, kirsebær og blommer til sin køkkenhave. Denne del af historien er der fulgt 

op på ved i en del af haven at dyrke de oprindelige frugttræssorter i samarbejde med Pometet i Taastrup. Vi 

så og hørte om de mange forskellige former for espaliér der afprøves på de gamle æbletræssorter. 

Drivhusene blev også besigtiget og omvisningen sluttede i Dronning Louises Rosenhave som er genskabt på 

baggrund af arkivundersøgelser. Dagbøger, plantelister og bilag fra planteindkøb og andet har givet 

inspiration til havens form og havens planter. Turens punktum blev forevisning af Dronning Louises Tehus, 

som er et lille nyrestaureret hus. Vi så husets særlige indretning og hørte om dets brug som tehus og 

udlejningssted for mindre selskaber.  Turen sluttede ved 19 tiden og deltagerne gik hjem med gode 

oplevelser fra en sjælden smuk sensommeraften. Har man lyst til at besøge stedet eller vide mere, kan man 

få oplysninger på www. Bernstorff Slotspark.dk 

 

Deltagerne fik en fagmæssig og kompetent forklaring på de vanskelige valg, der skal træffes, og på de 

mange spørgsmål, der skal besvares, når en gammel have skal restaureres. 

 

Kirsten Lund-Andersen 


