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Program for foråret 2015 

 
Foredrag 

Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 17.00  

Gartner Kirsten Engholm: Orangerier og orangeriplanter i 1700-tallet  

Sted: Rolighedsvej 23, 2. sal.  
 

Kirsten Engholm vil med udgangspunkt i Fredensborg Slotshave fortælle om orangeriets historie og 

udvikling i 1700-tallet i det nordvestlige Europa med eksempler fra danske, tyske og østrigske haveanlæg.  

 

Fredensborg Slotshave er et af de mange haveanlæg, der har haft et orangeri. Det første blev opført i 1728, 

men blev nedlagt igen allerede 1757. Først i 1995 blev der igen opført et orangeri i slotshaven. Det 

nuværende orangeri er et historisk haveelement i en moderne fortolkning. Bygningen bliver i dag anvendt 

fuldstændigt, som man anvendte orangerier i 1700-tallet. 

 

Der findes ganske detaljerede plantelister fra Fredensborg Slotshave fra 1700-tallet. Med udgangspunkt i 

dem vil Kirsten Engholm fortælle om nogle af de største og vigtigste orangerikulturer. Citrus var blandt de 

mest betydningsfulde orangeriplanter og dyrkningsmæssigt har citrus helt sikker været en stor gartnerisk 

udfordring i 1700-tallet. Ligeledes vil vi få et indblik i de gartneriske udfordringer og kreative løsninger, der 

har været anvendt ved dyrkning af baljeplanter.  

 

    
Orangeriet fra 1728 i Fredensborg           
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Schönbrunn i Wien 

 

Foredrag 

Mandag den 23. februar 2015 kl. 17.00  

Urban Farming - overordnet og belyst gennem lokale eksempler 

Sted: Rolighedsvej 23, 2. sal (Auditorium Landskab) 

 
Professor Henrik Vejre fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning fortæller om Urban Farming 

med fokus på nogle overordnede overvejelser fra et europæisk perspektiv. 

 
Landskabsarkitektstuderende Annesofie Milner, Annabell W. Steengaard, Hans Bruun Pedersen og 

Naja Jessen fortæller om oplevelser og erfaring med at dyrke jordbær på taget af Landbohøjskolens højhus i 

projektet ”Københavnske Tagjordbær”. Her er luftens indvirkning på planternes vækst og bærenes spise-

lighed blevet testet. Der er arbejdet med både design og den mest optimale vækst for planterne. Og projektet 

har samtidig været et forsøg på at skabe en kobling imellem fakultetets forskellige afdelinger/institutter. 

 

Kristian Skaarup, Sofie Brincker og Livia Urban Swart Haaland, som er initiativtagere til projektet 

ØsterGRO, vil fortælle om den 600 m
2
 store økologiske taghave, der er etableret i femte sals højde på toppen 
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et gammelt bil-auktionshus, Æbeløgade 4 på Østerbro. I 2014 er her dyrket masser af grøntsager, og der er 

planer om, at der også skal være bybier og høns. 

 

 
Jordbærmark på taget af Landbohøjskolens højhus  

 

 
ØsterGRO, Æbeløgade 4, Østerbro 
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Foredrag 

Onsdag den 25. marts kl. 17.00 (inden generalforsamlingen) 

Vibeke Nellemann og Arnold Andersen om Nellemanns Have i Sæby 

Sted: Rolighedsvej 23, 2. sal  
 

Vibeke Nellemann og Arnold Andersen vil fortælle historien om Nellemanns Have. Den blev grundlagt i en 

grusgrav for 90 år siden af landinspektør Nic Nellemann. Siden udbyggede han haven med stor entusiasme 

og samlerglæde. Han havde to vigtige mål for øje: at gøre haven til noget særligt og at dele haveoplevelserne 

med andre. 

 

Haven bygger på et samspil mellem en gammel havskrænt med hede og skov gennemstrømmet af et vandløb, 

og så de nye haverum med plæner, opstemmede damme, rosenhave og Nordeuropas største samling af 

paradisæbletræer, gennemvævet af offentlige stier  

 

De to foredragsholdere vil fortælle, hvordan havens beståen på forbilledlig vis blev reddet som en samlet 

natur- og havekulturmæssig helhed. De lokale sæbynitter protesterede mod udstykning af paradisæble-

samlingen for 10 år siden og dannede Nellemanns Haves venner, som har genoprettet haven og samlingen 

efter årtiers forfald. Foreningen er meget aktiv og afholder arrangementer i haven året igennem. 

 

Arnold Andersen, kunstner og forfatter til den nyudgivne bog: Nellemanns Have – 90 års anlæg, udford-

ringer og overlevelse.  

Vibe Nellemann, landskabsarkitekt, barnebarn til Nellemanns Haves grundlægger.  

 

               
Nic Nellemann i sin have                     Plan over Nellemanns Have 
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Ib Nellemanns pavillon  

 

Efterfølgende vil der blive serveret en sandwich inden der afholdes 

generalforsamling.  

Dagsorden til generalforsamlingen vil blive sendt ud senere.   
 

 

 

Lørdag den 6. juni 2015 

Ekskursion til Sydsjælland  

Kørsel i egne biler 
Pris 100 kr. pr. person. Nærmere oplysning om indbetaling følger senere.  

Deltagerne skal selv medbringe madpakke til frokosten og kaffe til om eftermiddagen.  

 

Turen begynder kl. 11 på Gartneri Toftegård ved Køge og slutter ca. kl. 18 på Nysø ved Præstø. 

 

Gartneriet Toftegård 

Først besøger vi et specialgartneri med chili og tomater. Her sælges økologiske varer, drivhusplanter og 

sommerblomster samt årstidens frugt og grønt. 

Lene Tvedegaard vil guide os rundt i gartneriet, hvor vi efterfølgende kan spise vores medbragte mad. 

Drikkevarer kan købes på stedet. Lene Tvedegaard er forfatter til flere bøger om tomater, chili og 

kryderurter.  

 

Gl. Køgegård 

Fra Toftegård kører vi til Gl. Køgegård. Hovedbygningen er opført 1603-1791 og den tilhørende park er 

ændret flere gange siden, bl.a. af Edv. Glæsel og senere af C. Th. Sørensen (1947). Vi skal se staudehaven 

med de 40 cirkelrunde staudebed i græs og Danmarks største rhododendron samling. 

Hovedbygningen beboes i dag af Peter Ferdinand Collet, som vi skal møde i haven.  

Som afslutning på besøget viser landskabsarkitekt Susanne Guldager os Claras Kirkegård med Grundtvigs 

grav og et mindesmærke for slægten Carlsen. 
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Udby præstegårdshave. 

Derefter kører vi videre sydpå til Udby for at besøge Grundvigs barndomshjem og –have. 

Grundvig (1783-1872) voksede op i Udbys firlængede præstegård og vendte siden tilbage og virkede som 

kapellan ved Udby Kirke. Motiverne fra den store have genfindes i mange af hans digte og prædikener. 

Bestyrelsen for Grundtvigs Mindestuer i Udby har aktuelle planer om at få den historiske præstegårdshave 

sat i stand, og bl.a. det vil vi komme til at høre mere om under besøget.  

 

Nysø 

Vi fortsætter ad nogle af Sydsjællands smukkeste veje og slutter dagen af med mere dansk guldalder. Vi 

besøger Thorvaldsen-samlingen på herregården Nysø ved Præstø Fjord og får historien om den verdens-

berømte billedhuggers svanesang. I dagens anledning vil Thorvaldsens have-atelier være tilgængeligt.  

Margrethe Floryan, museumsinspektør ved Thorvaldsens Museum, viser rundt og fortæller om stedet og dets 

betydning.  

Nysøs hovedbygning stod færdig i 1670erne, og haven er en af vore tidligste barokhaver, men rummer også 

markante elementer fra omlægningen til landskabshave omkring år 1800. Guldalderens store kulturperson-

ligheder samledes gerne omkring baronesse Christine Stampe i Nysøs saloner og i haven, alt imens baronen 

foretrak at dyrke sine interesser for vegetarisme, ridning og nøgenbadning! 

 

Fotos: 

 

Gartneri Toftegård 
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Gl. Køgegård 

   
Gl. Køgegårds hovedbygning                 Claras Kirkegaard 

 

 
C. Th. Sørensens staudebede 
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Udby Præstegård 
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Nysø

Thorvaldsen foran sit  atelier på Nysø 
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Bonusarrangement  

Søndag den 21. juni kl. 14.  

Te i Dronning Louises Tehus i Bernstorffs Slotshave. 
 

Havehistorisk Selskabs medlemmer mødes og drikker te (for egen regning) i Dr. Louises Tehus.  

Vi håber, at roserne på det tidspunkt er i fuldt flor. 

 

Besøget er en opfølgning på Havehistorisk Selskabs besøg på stedet i sept. 2013. Denne gang mødes vi bare 

og drikker te sammen. Se også artikel om Bernstorffs Slotshave i det kommende nummer af Fra Kvangård til 

Humlekule. 

 

 
Dr. Louises tehus 

 

 

http://www.slotshaver.dk/uploads/tx_templavoila/Bernstorff__foto_Styrelsen_for_Slotte_og_Kulturejendomme_1000x540px.jpg
http://www.slotshaver.dk/uploads/tx_templavoila/Dronning_Louises_Tehus_Interioer_foto_Styrelsen_for_Slotte_og_Kulturejendomme_1000x540px.jpg

