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Program forår/sommer 2016 
 

”Havehistoriske inspirationskilder til nutidig landskabsarkitektur” 
 

Temaet ”Havehistoriske inspirationskilder til nutidig landskabsarkitektur” er valgt for at sætte de 
historiske idealer i mod- og samspil med nutidige strømninger. Hensigten er både at øge bevidst-
heden om, hvad det havehistoriske formsprog og havebrug kan bidrage med i en moderne sammen-
hæng. Desuden vil vi gerne lægge op til at fortsætte diskussionen om, hvordan og hvor meget 
historiske anlæg kan ændres for også at tilgodese nutidens idealer og funktionskrav. 
 
 

Foredrag 
Onsdag den 16. marts kl. 15:30 hos Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 
1553 København V 
”Når vi tæmmer vandet” 
 
Landskabsarkitekt Jakob Fischer fra GHB Landskab vil bringe os med strømmen rundt i vandets 
verden. Vandet anvendt som klassisk element i de historiske haver og elementets mangfoldige 
muligheder også i den nutidige landskabsarkitektur. Hvad kan de gamle mestres anvendelse af 
vandet i de historiske haver giver af inspiration? 
 
Landskabsarkitekt Tanguy Laviolette fra Slots- og Kulturstyrelsen vil fortælle om forunder-
søgelserne i forhold til om hvorvidt Kongens Have kan bringes i spil i forhold til at en del af haven 
kan anvendes som nedsivning for regnvand i forbindelse med skybrud. Kan havens lavest liggende 
arealer anvendes til dette formål uden at kompromittere helheden? Kan et skybrudssikringsprojekt 
anvendes positivt i forhold til at få renoveret en del af haven så den i højere grad kommer til at 
indgå i de overordnede målsætninger for helheden?  
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Springvand i Vaus le Vilcomte 
 

Kongens Have under vand 

Derefter vil der blive serveret en sandwich inden generalforsamlingen 
 

Efter foredraget er der generalforsamling, dvs. ca. kl. 17.30 
 
Dagsordenen til generalforsamlingen er følgende: 
1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger årsberetning 
3. Regnskab og budget 
4. Virksomhedsplan for det kommende år 
5. Valg til bestyrelsen og valg af revisor 
6. Indkomne forslag 
7. Fastsættelse af kontingent og opkrævningsmøde for det kommende år. 
8. Eventuelt 
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Til punkt 3: Regnskab for 2015 og budget for 2016 vedhæftes som to særskilte filer.  

Til punkt 5 kan det oplyses, at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Det drejer sig om Pernille 
Thomsen og Lisbeth Brorsen, der begge er villige til genvalg, samt Susanne Bruhn, der ikke ønsker 
at genopstille.  
Bestyrelsen vil foreslå Tobias Bøllingtoft som nyt medlem. Tobias har lovet, at han vil være til 
stede på generalforsamlingen.  
 
 

Foredrag  
Onsdag den 27. april kl 15:30 i Norskehuset i Sorgenfri Slotshave 
 
Genius loci – stedets ånd 
”Det langsomme skuespil om stedets identitet” 
Landskabsarkitekt Jakob Kamp, 1:1 LANDSKAB vil ud fra egne projektet beskrive udfordringen 
med at finde stedets ånd, tage afsæt i denne for gennem en veltilrettelagt proces og velvalgte tiltag at 
komme frem til en ”scene” med egen identitet og værdi – æstetisk værdi, brugsmæssig værdi og  
oplevelsesmæssig værdi. Hvad sker der, når landskabsarkitekten tager afsæt i et anlæg med en historie 
og fører det frem til noget, der også har værdi i en nutidig kontekst. 
 

  
Guldbergs Plads Storbyshave Valby 

 
 
”Balancepunktet mellem respekten for historien, nutidens krav og ønsker til fremtiden” 
Landskabsarkitekt Anja Boserup, ABSOLUT LANDSKAB vil gennem egne værker belyse 
udgangspunktet for arbejdet med historiske anlæg som en søgen efter balancepunktet mellem 
respekten for historien, nutidens krav og ønsker til fremtiden. 
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Glorup   
 
 

Ekskursion 
Onsdag den 25. maj kl 15:30 i Lindevangsparken, Frederiksberg 
 
Skybrudsløsning og regnvandshåndtering i en eksisterende klassisk park 
Landskabsarkitekt Marianne Levinsen vil tage os med på tur i Lindevandsparken, der er et af 4 
VANDPLUS projekter, der blev udviklet som pilotprojekter for Real Dania, Lokale-og anlægs-
fonden, Naturstyrelsen og Frederiksberg kommune. Projektet blev indviet sidst i november 2015.  
 
Projektet har budt på mange udfordrende overvejelser i forhold til hvordan tiltag med 
skybrudssikring kan implementeres i en klassisk park med mange bevaringsværdige træk, herunder 
store gamle træer, soppebassin, legeplads m.m.  
Hvordan tilpasses nye tiltag som skybrudsløsning i klassisk  bevaringsværdig park? Inspirationen 
fra den Italienske haves kildes udspring har dannet grundlag for vandet som element. Tæmning af 
vandløbet og iscenesættelsen af vandet som det rene legende element er anvendt i historien om 
vandet, der afslutter vandhistorien på Sløjfen - byrummet ud til Peter Bangsvej. 
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Sommerture  
I år er der to sommerture.  
Den første er den 11. juni til Østjylland (Hindsgavl og Horsens)  
Den anden den 28. august til Gisselfeld 
 

Program for sommerturen til Hindsgavl og Horsens 
Turens tema er Herregårdslandskaber og byparker 
Lørdag den 11. juni 2016 

 

   
Hindsgavl halvøen vest for Middelfart           Horsens med Bygholms bygninger til venstre, den  
ved Den Gamle Lillebæltsbro                         store park i midten og Vitus Berings Park til højre  
                                                                        (rød) 

 
Vi mødes kl. 10.15 ved Naturcenter Hindsgavl ved Middelfart og slutter kl. 17.30 ved Bygholm 
Park i Horsens.  
 
Vi vil blive guidet og underholdt af to af områdets stedkendte eksperter: landskabsarkitekt Astrid 
Jørgensen og cand.mag., forhenværende byarkivar Bodil Møller Knudsen. 
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Deltagerne skal selv medbringe formiddagskaffe og frokost. Øvrige praktiske oplysninger samt 
information om tilmelding og betaling fremgår af side 7.    
 
Program  
10.15 – 11.00 Naturcenter Hindsgavl (mødestedet, formiddagskaffe og information) 
11.00 – 11.15 Kørsel gennem Hindsgavl Dyrehave  
11.15 – 12.30 Hindsgavl Park  
12.30 – 13.20 Kørsel  
13.20 – 14.30 Horsens Museum (frokost m.m.) 
14.30 – 14.50 Kørsel  
14.50 – 16.00 Bygholm Park 
16.00 – 16.15 Transport til fods 
16.15 – 17.15 Vitus Berings Park 
17.15 - 17.30 Transport til fods 
17.30 Hjemturen kan påbegyndes 

 

 
 

Kl. 10.15 – 11.00 Naturcenter Hindsgavl 
Naturcenter Hindsgavl er et nyanlagt aktivitetscenter ved Hindsgavl Dyrehave. Det forventes at 
blive omdrejningspunkt for mange aktiviteter på Hindsgavl-halvøen, som rummer et enestående 
herregårdslandskab, særlige naturbeskyttelsesområder og en fredet herregård.  
 
Den medbragte formiddagskaffe indtages her, mens vi bliver orienteret om dagens forløb og om det 
vestfynske herregårdslandskab, som vi befinder os midt i. 
 
Centerets adressen er: Galsklintvej 2, 5500 Middelfart.  
Kørselsvejledning: Fra Fyn-siden drejes fra motorvejen ved afkørsel 58 b. Igennem fire rundkørsler 
køres mod Middelfart og i den femte rundkørsel tages første vej, Assensvej, mod den gamle 
Lillebæltsbro. Efter 5 km drejes t.v. ad Galsklintvej, hvor Naturcentret ligger.  
Fra Jylland-siden drejes fra motorvejen ved afkørsel 59. Vejen følges mod Middelfart. Efter at have 
passeret den gamle Lillebæltsbro drejes ad den første vej t.h., Galsklintvej, 
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Hindsgavl 

 

 
 
Kl. 11.15 – 12.30: Hindsgavls park og dyrkningshaver  
Adresse: Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart  
 
Navnet Hindsgavl henviser til den middelalderlige borgs beliggenhed på en indhegnet, stejl skrænt 
ca. 1 km nord for det nuværende Hindgavl. Kun ruinerne er tilbage af den gamle forsvarsborg. 
 
Det nuværende Hindsgavl er en tidlig klassicistisk herregårdsbygning, tegnet af Jardin-eleven Hans 
Næss, som også var arkitekt på Krengerup (Ørsted sogn nordøst for Assens) og konduktør på palæet 
i Horsens som tjente som bolig for det russiske hof (1780-1807). Hovedbygningen (1784), lysthuse, 
ladebygningerne og den gamle smedje er fredede. Der er i dag hotel på stedet.  
 
Parken, som strækker sig fra hovedbygningen og lige ned til Lillebælt er anlagt som en romantisk 
have med slyngede stier, smukke udsigter og romantiske pavilloner med navne som Sorgenfri, 
Abrahams Skød og Verdens Ende. Parkens træer er store og gamle, specielt er her adskillige Ægte 
Kastanje, Castanea sativa.  
 
Vi skal også se dyrkningshaverne, som i 1985 blev anlagt øst for selve parken.  Her er ny og 
gammel frugthave, køkkenhave, krydderhave og skærehave samt en stor bi gård. 
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Gartner Jensen, Bygholm 

 
Kl.13.20 – 14.30 Frokost og foredrag på Horsens Museum 
Adresse: Sundvej 1A, 8700 Horsens. Kørselsvejledning udleveres på dagen  
 
Vi spiser den medbragte mad på Horsens Museum.  
 
Herefter følger et kort foredrag om Horsensegnens godsgartnere og køkkenhaveproduktion samt de 
tidligste handelsgartnerier i byen. 

 
 

 
Bygholm ca.1840 
 



 

                            HAVEHISTORISK 
SELSKAB  
 
                                                                   havehistoriskselskab@gmail.com 
                                                                   www.havehistoriskselskab.dk 

 
 
 

9 
 

Kl. 14.50 – 16.00 Bygholm Park 
Vi mødes på parkeringspladsen i Bygholm Park, Bygholm Parkvej, 8700 Horsens og går herfra 
rundt i den store park, som ligger mellem hovedbygningen, nu Scandic Hotel, og Horsens by.  

 
Bygholm blev opført i den form, det har i dag, i 1768. Bygherrerne var Lars de Thygesen og Abel 
Lichtenberg og bygmesteren Anders Møller. Bygningerne opførtes i gule flensborgsten, men står nu 
hvidkalkede. Hovedbygningen samt de to vinkelformede sidefløje er fredede. 
 
Vi skal se på resterne af det middelalderlige voldsted, høre om køkkenhaverne fra 1780-1820 ca. og 
om den senere æblehave, genbank med blandt andet Buxus og Buddleia og følge de slyngede åløb 
med gamle alleer af Aesculus og Ulmus samt de mange søer. 
 

 

   
Vitus Berings Park 

 
Kl.16.15 – 17.15 Vitus Berings Park  
Indgang ved Kongensgade 1, 8700 Horsens 
 
Parken er anlagt af C. Th. Sørensen i begyndelsen af 1950’erne og indviet 7. september 1957.  
 
Vi skal høre om forhistorien, om parkens placering i byrummet, om Vitus Bering, om parkens 
beplantning med egetræer, rododendron, azalea og om forårets tæppe, etableret 1984, af botanisk 
krokus i lilla nuancer, der dækker græsset mellem buskene i parkens vestlige del.  
 
Vi skal også høre om hvorfor parken blev fredet i 2014. 
 
Kl.17.30 Hjemtur kan påbegyndes fra parkeringspladsen ved Bygholm Park 

 
 
DEN PRAKTISKE SIDE    
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Tilmelding og betaling 
  
For medlemmer af Havehistorisk Selskab koster det 100 kr. at deltage. Beløbet dækker indgang i 
Horsens Museum, omvisninger og en vand til frokosten. For ’ikke medlemmer’ er prisen 150 kr.  
   
Tilmelding og betaling skal ske inden den 1. juni 2016.  
Send en mail til Lisbeth Brorsen, lisbethbrorsen@gmail.com (tlf. 28 70 38 62)  
Husk at oplyse antal deltagere, og om der er medlemskab af foreningen.   
 
Tilmelding til arrangementet er først gældende, når betaling er sket. Beløbet overføres til 
foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 1551, konto nr. 0004169476 med angivelse af deltagernes 
navne i referencefeltet.  
  
Transporten sker i egne biler.  
 
Da det kan være problematisk at finde rundt og finde parkeringsplads i Horsens, vil der ved 
ankomsten til Naturcenter Hindsgavl blive udleveret en kørselsvejledning til de planlagte steder.   
I øvrigt er det altid en god idé at medbringe et godt kort eller GPS.  
 
Husk at medbringe formiddagskaffe, frokost og evt. ekstra drikkevarer samt evt. klapstol eller 
liggeunderlag til at sidde på. Endelig anbefales fornuftigt fodtøj og tøj til skiftende vejrlig.  
 
Der vil være mulighed for toiletbesøg på Naturcenter Hindsgavl, i Bygholm Park, på Horsens 
Museum, i Bygholm Park og Vitus Berings Park ved Beringsparken.  
 
   

Den anden sommertur går til Gisselfeld 
Søndag den 28. august 2016  
 
Landskabsarkitekt Greg Kobett vil tages os med rundt på Gisselfeld og blandt andet fortælle om 
Paradehuset og de nyrenoverede karpedamme. Pak madkurven og nyd sommerens sidste søndag i 
herlige omgivelser og godt selskab. 
 
Nærmere oplysning om tidspunkt og detaljeret program for dagen følger senere. 
 
 
På glædeligt gensyn    
HAVEHISTORISK SELSKAB    
 
 
 
 

mailto:lisbethbrorsen@gmail.com

