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Program foråret 2014 
 

Foredrag: 
 

Marienlyst Slots haver  
v. Hannes Stephensen  
Tirsdag den 21. januar kl. 17-19  
Rolighedsvej 23, 2. sal  
 
Marienlyst Slots haver rummer en enestående historie. Kulturhistoriens store stilretninger har alle 
sat sit fingeraftryk på Marienlyst Slots haver, og de er lykkeligvis alle dokumenterede. Det er sjæl-
dent, at man i et monument kan illustrere store dele af havekunstens kulturhistorie. 
 
Marienlyst Slot undergår i disse år en istandsættelse, og en nystiftet forening, Marienlyst Slots 
Venner har sat sig som mål at etablere et havekulturcenter i det nyrenoverede slot. 
 
Tanken med centret er at formidle viden og inspiration om havekunstens idehistorie. Centrets op-
bygning vil efter den nuværende skitse bygge på den nære historie sat op imod den store historie. 
Den lokale, men spændende historie sat overfor europas havehistoriske udvikling. Det er oven i kø-
bet muligt at trække nogle klare forbindelseslinjer mellem den store og den lille historie. 
 
Det er tanken at trænge bagom formen og formidle den idéhistoriske baggrund. Og som en ekstra 
fordel rummer projektet haver in situ afspejlende både den landskabelige og den arkitektoniske tra-
dition. 
 
Arkitekt Hannes Stephensen vil i foredraget beskrive projektet og dets idémæssige indhold på det 
stadie det befinder sig nu.  
 

   
W. A. Müllers kobberstik fra 1767 
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Christian den II. og hans nederlandske Amagerbønder 
v. Claus Ravn og Nelly Søndergaard 
Torsdag d. 27. februar, kl. 17-19 
Rolighedsvej 23, 2. sal  
 
 
I begyndelsen af 1500 tallet inviterede Christianden II. en gruppe nederlandske bønder til at slå sig 
ned på øen Amager tæt ved kongens residensby København. Der blev i 1521 udfærdiget et udkast 
til et privilegiebrev, der beskrev under hvilke vilkår disse nederlændere skulle virke for kongen og 
hans rige. Christian den II. måtte i 1523 drage i landflygtighed og landet blev i de følgende år kastet 
ud i borgerkrig og reformation. De indbudte nederlændinge overlevede de svære år og fik først i 
1547 deres endelige privilegiebrev af Christian den III. I brevet stod der blandt andet, at der skulle 
leveres "rødder og løg" til hoffet på Københavns Slot.  
 
Hvor meget ved vi egentlig om de grøntsager og dyrkningsmetoder, som disse nederlændere bragte 
med sig? og hvorfor blev de inviteret? Hvad med deres senere efterkommere og deres Ny Hollæn-
derby i 1651 på Frederiksberg? Var de Hollændere eller Belgier?  
 
Disse spørgsmål vil blive vendt og drejet i foredraget af historiker Claus Ravn tidligere museums 
inspektør ved Museum Amager og nuværende arkivar ved Frederiksberg Stadsarkiv. Ligesom Nelly 
Søndergaard, der er en ivrig hjælper med dyrkning af Amagermuseets grøntsager, vil fortælle om 
tradition og historik i grøntsagsdyrkningen, som den praktiseres på museet.      
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Inden generalforsamlingen kl. 19:00 skal vi høre om: 

 
Landbohøjskolens have og historiske bygninger  
v. Kim Greiner   
Torsdag 20. marts kl. 17.00 – 18:30.  
Rolighedsvej 23, 2. sal  
 
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole blev anlagt i 1858 i landlige omgivelser på Frede-
riksberg. Her blev der anlagt en hovedbygning med Nordeuropas smukkeste auditorium og en have 
der fra starten havde tre hovedformål: at levere plantemateriale til Landbohøjskolens undervisning, 
tjene til forskønnelse af læreanstaltens område og tjene som offentlig park.  
 
Tidligere Seniorgartner i Landbohøjskolens Have, Kim Greiner fortæller en spændende historie 
med udgangspunkt havens sydlige del, hvor misteltenen og Pontus Kjermanns små havenymfer fin-
des. Foredraget er krydret med små historier og anekdoter, såsom Storm P malerierne der blev ma-
let over, om smedjen der mistede livet på skafottet og koen med træbenet.  
 
Under foredraget vil Kim Greiner føre os rundt ad de små snoede stier, gennem Rosenhaven og 
Sommerblomsthaven. Vi hører om tempeltræet – det forstenede træ, der står lyslevende, om verdens 
største træ og om hængepilen, hvorunder man kan blive statsminister. 
 

 
Plan over haven i 1871 
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Generalforsamling  
 
Generalforsamlingen finder sted Rolighedsvej 23, 2. sal kl. 19-21 
 
Inden da vil Havehistorisk Selskab ca. kl. 18:30 – 19 byde på en sandwich og noget at drikke. 
 
Der vil blive udsendt dagsorden m.m. inden generalforsamlingen.  

 

 
Ekskursion: 
 
Forårstur til Fyn 
v.  Kirsten Lund-Andersen og Lisbeth Hvid 
Afsæt weekenden lørdag d. 31. maj og søndag d. 1. juni 2014 til en guidet tur på Fyn.  
 
Vi skal besøge herregårdshaver og opleve herregårdslandskaber, landsbyer med fredede huse og 
bevaringsværdige haver og mange andre spændende lokaliteter, som vi ikke umiddelbart får øje på. 
Der er ingen tilmelding. Befordring sker i private biler og alle medbringer mad og drikke til begge 
dage. Overnatning er også for egen regning. 
 
Har man ingen køremulighed, bedes man maile til Kirsten Lund-Andersen:kirsten@landskab-
raadvad.dk, tlf. 30544552 eller til Lisbeth Hvid: lisbethhvid@gmail.com, tlf. 23300284.  
 
Har man plads til flere i bilen bedes man også maile eller ringe. Koordinering af kørsel vil ske efter 
disse oplysninger. 
 
Endeligt program følger i marts. 
 

   
Andromedatemplet i Glorups have                                Lisbeth Hvids lysthus i egen have 

 

  
 


