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Program første halvdel af 2017 
 

”Gartneren/gartnerdisciplinen/den særlige gartner/plantespecialisten” 
 

Temaet ”Gartneren/gartnerdisciplinen/den særlige gartner/plantespecialisten” er valgt for at sætte 
fokus på de faggrupper, der gør det fysisk muligt at nyde ikke bare historiske anlæg, men grønne 
anlæg, veje/stier og haver i almindelighed. Gartneren som den udøvende fagmand, der anlægger og 
vedligeholder ikke bare historiske anlæg, men i høj grad også de anlæg vi benytter eller passerer på 
vores vej. Anlæg der bidrager til oplevelser både i hverdagen på passage forbi, og anlæg der 
inspirerer eller fortryller, når vi arrangerer en fornøjelsestur dertil. Sidst men ikke mindst 
plantespecialisten der interesserer sig for udvikling og dyrkning af de planter, som udgør de fysiske 
elementer, der fryder vore sanser. Med temaet er vi mere fremme i nutiden, men der skues stedvis 
tilbage i tiden. Med temaet vil vi derfor også gerne lægge op til en fortsættelse af diskussionen om, 
hvordan og hvor meget historiske anlæg kan ændres for også at tilgodese nutidens idealer og 
funktionskrav. 
 
 
Foredrag 
Onsdag den 25. januar kl. 17:30 i auditorium Landskab, Rolighedsvej 23, 2.sal, 2000 
Frederiksberg 
 
’Stadsgartner gennem 147 år’ 
 
Stadsgartner Kirsten Lund Andersen fra Aalborg Kommune og formand for bestyrelsen i 
Foreningen for Park- og Naturforvalterne vil fortælle om udviklingen i stadsgartnerens arbejde 
igennem tiderne i Aalborg Kommune.  
 
Kommunen har officielt haft en ansat grøn profil siden 1869. Inden da var der i ca.50 år ’en grøn 
opsynsmand’, som var privat finansieret. 
 
 

   
Kildeparken                         Rotunden i Hasseris 
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Jomfru Ane Park                                  Toldbod Plads 
 
Kirsten Lund Andersen vil gennemgå udviklingen i arbejdet med de grønne områder fra etablering 
af lystanlæg, parker og grønne områder til etablering af levende byrum. Hvilken rolle har henholds-
vis kommunegartneren og stadsgartneren haft, og hvordan tegner fremtiden sig.  
 
 
 
Foredrag og generalforsamling 
Tirsdag, den 21. marts kl. 15.30 i auditorium Landskab, Rolighedsvej 23, 2.sal, 2000 
Frederiksberg 
 
"Gartneren i spil og nye tider for anvendelse af stauder" 
 
Overgartner Christina Kastrup Madsen fra Furesø Kommune er uddannet Skov- og 
Landskabsingeniør og sidder i bestyrelsen for Foreningen for Park- og Naturforvalterne.  
 
I Furesø Kommune, har Christina Kastrup Madsen igennem de seneste 10 år med stor succes, stået i 
spidsen for en udvikling, hvor kedelige vejrabatter, restarealer og midterrabatter er blevet forvandlet 
til smukke stauderige beplantninger, der fryder øjet de fleste måneder af året. Succesen er skabt i 
tæt samarbejde med de fastansatte gartnere, der har været med hele vejen fra beslutningen er taget, 
til udvikling/udvælgelse af planter, implementering og anlæg samt efterfølgende drift. 

I forgangne årtier har konstante krav om nye besparelser og pesticidfri drift ellers betydet, at 
sådanne arealer er blevet driftet så ekstensivt som muligt, med mangel på udfordring og glæde for 
den kommunale gartner som følge og for de borgere, som dagligt passerer arealerne. Vejbede, som 
vi kender dem flest med græs, jord eller stenbelægning, er forhistorie i Furesø Kommune, der har 
formået at vende udviklingen, vel at mærke uden ekstra anlægsbevillinger. Der er alene brugt 
driftsmidler, engagerede gartnerne og mod til at prøve sig frem. Resultaterne er værd at bemærke: 

 Større biodiversitet 
 Mere natur og varierede udtryk der er en fryd for øjet 
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 Større indflydelse på eget arbejde hos de ansatte gartnere, der føler ejerskab og i højere grad 
opnår faglig tilfredsstillelse ved at gå på arbejde 

 Anerkendelse fra borgere og politikerne for deres arbejde 

Der er masser af inspiration at hente! 

 

  
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 

Til punkt 3: Regnskab for 2016 og budget for 2017 sendes senere.  

Til punkt 5: Sammen med udsendelse af regnskab og budget oplyses, hvem der er på valg og evt. 
ikke ønsker genvalg. 
 
Forslag der skal behandles på generalforsamling, jf. pkt. 6 skal være bestyrelsen i hænde senest den 
28. februar. Forslag indsendes bedst som mail på havehistoriskselskab@gmail.com 
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Ekskursion - Havevandring 
Onsdag den 10. maj kl. 15:15 ved Hovedindgangen til Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 
København V.   
 
NB. Det koster kr. 110,00 i entré pr. person at komme ind i Tivoli, som man selv betaler ved 
indgangen før havevandringen starter, så kom i god tid, så du kan nå at købe billet! 
 
Overgartner Tom Knudsen der styrer gartnerarbejdet i Tivoli tager os på havevandring kl. 15.30 og 
fortæller om havens historie og det daglige gartnerarbejde i haven. 
 
Tivoli er kendetegnet ved tre forskellige sæsoner: 

 Sommersæson 
 Halloweensæson 
 Jul i Tivoli sæson. 

 
Det er meget disse sæsoner der definerer det daglige gartnerarbejde. Sommersæsonen er den enkelt-
stående sæson, der minder mest om ”traditionelt” gartnerarbejde, og på haveanlægssiden er 
Partérrehaven det haveanlæg, som har den største historiske betydning. 
 
På havevandringen vil Tom Knudsen beskrive årets gang i Tivoli, hvordan de arbejder med driften 
af haven, hvor mange gartnere de er, brug af værktøjer, mm. Han vil bl.a. komme ind på: 

 Den (historiske) udvikling af Tivoli Haveanlæg 
 Parterrehaven - Historie og renovering af haveanlægget i 2006 
 Brug af planter, løglægning - inspiration til havens gæster 

Glæd dig der bliver meget smukt at se på og lade sig inspirere af. 

Efter havevandringen er der mulighed for at blive i den gamle have på egen hånd og nyde foråret 
og aftenen. 
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Sommertur – heldagsekskursion i egne biler  
 
Nærmere oplysning om tidspunkt og detaljeret program for dagen følger senere. 
 
 
På glædeligt gensyn i 2017   
HAVEHISTORISK SELSKAB    
 
 
 
 


