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”Havehistoriske inspirationskilder til nutidig landskabsarkitektur” 
 

Forelæsninger med debat 
 

Program efterår 2016 
 
Forelæsninger og debat 
 
Onsdag den 28. september kl. 15:30 hos Slots- og Kulturstyrelsen 
”Transformation af historiske anlæg” 
Landskabsarkitekt Kristine Jensen: 
Integration af landskabet i transformationen af historiske anlæg 
Hvordan klarlægges stedets potentiale? Balancen mellem nyt og gammelt? Jelling 
 
Lektor Torben Dam: 
Varusschlacht Museum und Park Kalkriese – teorien bag markeringen af det historiske monument 
 
Onsdag den 26 oktober kl. 15:30 hos Slots- og Kulturstyrelsen 
”Restaurering af historiske anlæg i en nutidig kontekst” 
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted: 
Genskabelse og fornyelse på Sanderumgaard og andre projekter.  
- restaureringsteorier  
- balancen mellem nyt og gammelt 
- proces fra ide, gennem det kreative værksted til virkeliggørelsen 
 
Landskabsarkitekt Torben Schönherr 
Fornyelse og nytolkning Brede Alle og parterret i Fredensborg Slotshave 
- arbejdet med Landskabs- og byrum, der skal være indlysende, fremtidssikrede og uundværlige – 
både for den helhed, de indgår i og for det enkelte menneske i dem. 
- hvordan skabes overbevisende, originale, enkle og stedsspecifikke værker, der bidrager til både 
skønhed og social interaktion 
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Onsdag den 23. november kl 15:30 hos Slots- og Kulturstyrelsen 
”Metoder til forandring” 
Professor Ellen Marie Braae :  
Transformation og rangordning af metoder 
Slotshavelandskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen:  
Bevaringsstrategier 
 
 
Se nedenfor vedr. ekskursion  
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Ekskursioner og debat 
 
Vemmetofte Kloster og Gisselfeld, søndag den 28. august 2016 kl. 11 – 16:30 
Pak madkurven og nyd sommerens sidste søndag i herlige omgivelser og godt selskab. Vi skal 
besøge to på hver sin måde markante anlæg.  
 

 

 

 

Vemmetofte Klosterhave og kirkegård v/Leif Madsen 
Vemmetofte Kloster hed tidligere "Vemmetofte Adelige Jomfrukloster". Der er i dag ikke blot et 
gods med historiske traditioner, en prægtig hovedbygning og velbevarede omgivelser. Det er tillige 
en moderne virksomhed med især skovbrug, landbrug og campingplads. Skovrider Leif Madsen vil 
vise os rundt i anlægget omkring godset inklusiv en tur til klostrets kirkegård, der oprindeligt skal 
være anlagt som rosenhave. 
Vi mødes kl 10:45 på parkeringspladsen. Rundvisningen tager halvanden time. 
 
Kl. 12:30 kører vi til Gisselfeld, hvor vi bliver modtaget kl 13. Her er første programpunkt 
spisning af den medbragte frokost ved Paradehuset. 
 

 

 

 

 
Landskabshaven og Paradishaven v/Landskabsarkitekt Greg Kobett  
Den nuværende slotspark er på ca. 40 ha og blev anlagt i slutningen af det 19. århundrede af den 
berømte engelske havearkitekt H. E. Millner. En engelsk landskabshave beriget med skønne oaser 
og botaniske sjældenheder – og ikke mindst Paradehuset. Greg vil tage os med rundt i haven og 
med fokus på de gennemførte renoveringsprojekter og restaureringsfaglige udfordringer. 
Karpedambruget og det tilhørende Fiskemesterhus er nyrenoveret som et særligt element i 
haveanlægget. 
Kl. 15 kører vi til Paradishaven - arboretet i Hesede Skov mellem Haslev og Næstved. Vi nyder den 
medbragte kaffe og går på opdagelse i den righoldige træsamling af eksotiske vækster. 
 
Deltagere der ikke er medlem af havehistorisk selskab betaler 50 kr. for deltagelse i arrangementet. 

http://www.vemmetofte.dk/dansk/skovbrug.htm#top
http://www.vemmetofte.dk/camping/default.htm
http://www.vemmetofte.dk/dansk/historie.htm

