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Justeret program for april – juni 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 26. april, kl. 16:00 på Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek, Dyrlægevej 10, 1870 
Frederiksberg.  

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.  
 
’Stadsgartnerembedet i Aalborg igennem 147 år’ 
 
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.  
 
Ekskursion - Havevandring 
Onsdag den 10. maj mødes vi kl. 15:30 inden for Tivolis hovedindgang, Vesterbrogade 3, 1630 
København V.  Beregn tid til at komme ind! 
 
NB. Det koster kr. 110,00 i entré pr. person at komme ind i Tivoli, som man selv betaler ved 
indgangen før havevandringen starter. Kom i god tid, så du kan nå at købe billet! 
 
Det er overgartner Tom Knudsen, der vil tage os med på en havevandring og fortælle 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 
enkeltstående 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 m.m. 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. 
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Efter havevandringen er der mulighed for at blive i den gamle have på egen hånd og nyde foråret 
og aftenen. 

   

 

Sommertur til Sorø Akademi søndag den 25. juni 2017 
 
”Sorø Akademi har sin rod i Absalons cistercienserkloster fra 1162. Efter Reformationen i 1536 
fungerede klosteret i en overgangsperiode bl.a. som skole til uddannelse af lutherske præster. I 
1586 oprettede Frederik 2. den ’besynderlige og bedre’ kostskole for 30 adelige og 30 borgerlige 
drenge, og han skænkede samtidig skolen størstedelen af Sorø Klosters gods”. Sådan indledes 
omtalen af Sorø Akademi i Gyldendals Den Store Danske. 
 
Så der er nok at se på og fortælle om på stedet.  
 
Som sædvanlig foregår turen i egne biler. Alternativt kan man tage toget til Sorø Station. Herfra er 
der godt ½ times gang til Sorø Akademi.  
 
Alle opfordres til at medbringe frokost og drikkevarer samt også gerne kaffe m.m., da det ikke vil 
være muligt at købe noget på stedet.  
 
Prisen for at deltage i Havehistorisk Selskabs del af turen er for medlemmer 100 kr. og for ikke-
medlemmer 150 kr. Beløbet betales ved ankomsten. Så kom i god tid. Det vil være muligt at betale 
med Mobil Pay. 
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Der er adgang til parkering inde på Sorø Akademis område både ved indkørsel  
fra nord gennem Klosterporten eller ved indkørsel fra øst fra Priorgade.  
 
Program  
9:45 Ankomst og betaling  
 
10:00 - 11:00 Besigtigelse af dele af haven  
 
11:00 -12:30 Besigtigelse af biblioteket 
Bibliotekar Ann Furholt Pedersen vil vise rundt i bibliotekets righoldige bogsamling med såvel 
Bülows som Bastholms samlinger. Ann vil i dagens anledning finde udvalgte værker om haver og 
havekunst frem, herunder Manzas lille ”Havekatekismus” fra 1787, Paulis ”Flora Danica” fra 1648 
og Hirschfelds ”Teorie der Gartenkunst”, 1-5 (1779-1785).  
 
Herefter indtages frokosten i haven. (I tilfælde af regn er der en nødplan, så vi kan sidde i tørvejr.)  
 
13:30 – 15:00 Besigtigelse af hovedbygning og kirke  
Per Højland, som er lærer på Sorø Akademi, vil fortælle os om stedet lange og begivenhedsrige 
historie samt vise os rundt i hovedbygning og kirke.  
 
15:00 – 16:00 Fortsat besigtigelse af haven. 
Lisbeth Brorsen viser rundt og fortæller på baggrund af indhentede oplysninger fra akademigartner 
og kirkegårdsleder Anders Grube, som bl.a. står for driften af hele området, og fra landskabsarkitekt 
Henrik Pøhlsgaard, som har afløst Sven-Ingvar Andersson som konsulent på stedet. Videre har 
landskabsarkitekt Lone von Deurs lovet at bistå bl.a. med oplysninger fra Georg Georgsens tid på 
stedet. Endelig kan der henvises til Torben Michelsens bog ”Akademihaven gennem 800 år”. 
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Hovedbygningen flankeret af Molbech og Ingemanns huse og med Klosterkirken bag 
 

 
Interiør fra hovedbygningen 
 

  
 Sorø Klosterkirke 
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Den store plads        Allén fra Klosterporten til Molbechs Hus 
 
 
Derefter slutter Havehistorisk Selskabs del af arrangementet.  
 
Hvis der er energi til at opleve mere foreslås det, at man kører mod syd til Suserup Skov, som også 
ejes af Stiftelsen Sorø Akademi. Skoven ligger på skrænten ned mod Tystrup Bavelse Sø, syd for 
Sorø. Skoven er på 19 ha og er nok det nærmeste, vi her i landet har, som er urørt skov. Man må 
kun færdes på stien. Der er ingen parkeringsplads ved indgangen til skoven. Det er der derimod ved 
Suserup Overdrev, der ligger lige øst for Suserup Skov. Suserup Overdrev ejes af Naturstyrelsen.  
 
 
Hvis I kommer allerede om lørdagen, kan i besøge på Sorø Kunstmuseum med tilbygning fra 2011 
tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Både selve kunstmuseet og den tilbygningen er bestemt 
værd at se. Adressen er Storgade 9 og åbningstiden er i sommerhalvåret på lørdage kl. 11 til 17.  
 
Videre er ligger Johan Bursers Apotekerhave i tilknytning til Sorø Museum. Haven er grundlagt i 
2006. Burser var Sorøs 2. apoteker, og virkede i Sorø fra 1624 til sin død i 1639. Planterne i haven 
findes alle i Bursers ”Hortus Siccus” eller i hans ”Danske Floramanuskript”. Alle planterne har 
været en del af den danske flora i 1600-tallet. Apotekerhaven drives af en venneforening. Museets 
adresse er Storgade 17 og åbningstiden på lørdage er kl. 11 til 14.  
 
Hvis I er rigtig ihærdige, kan I måske også nå et besøg på Ludvig Holberg Museet på Tersløsegård 
lidt nord for Sorø. Adressen er Holbergsvej 101, 4293 Dianalund. Museet er kun åbent om 
sommeren på lør- og søndage fra kl. 12 til 16. 
 
 
 
På gensyn  
HAVEHISTORISK SELSKAB    
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