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FREDNINGSOMFANG

Fredningen omfatter selve Historisk Botanisk Have med mure, stengærde, låger, belægninger, kanter, beplantninger
og inventar, beliggende på Vordingborg Slotsbanke.
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BYGNINGSBESKRIVELSE
Havens beliggenhed:
Historisk Botanisk Have er anlagt på den nordlige og højt beliggende del af Vordingborg Slotsbanke. Der er
adgang fra Slotstorvet mod nord og fra ruinterrænet mod syd. Haven ligger med længderetning nord‐syd på
et skrånende areal og er mod vest afgrænset af den gamle slotsmur, mod øst, syd og nord af et gammelt
stengærde. Fra haven er der frit udsyn over slotsbanken med rester af ruinens mure, til voldgrave og
kulturlandskabet mod syd. Vest for haven ligger Sydsjællands Museum og det Ny Borgcenter, som er under
opførelse.
Havens plan, struktur og indretning:
G. N. Brandt tog afsæt i topografien og udnyttede det mod syd skrånende terræn. Haven er anlagt i
terrasser og med flere felter og inddelinger i forskellige hækindhegnede rum. Ved indgangen mod nord, er
der en grusplads under store kastanietræer.
Det første rum er et næsten kvadratisk rum med en buksbomhave beliggende ca. 1 meter under
gruspladsens niveau. Buksbomhavens mønster er kopieret efter et mønster i Hans Raszmussøns Blocks
Horticultura Danica, Danmarks første havebog. I mønsteret indgår 170 lbm buksbomhæk, og
buksbommønsteret er omgivet af et lavt, rødmalet egetræsrækværk med stolper, der er afsluttede med en
guldmalet kugle. Hegnet er tilplantet med Rosa centifolia, og sorterne er ” Blanchefleur” og ”Gros Chou de
Hollande. Imellem buksbomhækkene bliver der plantet tulipaner og andre lave blomstrende
udplantningsplanter. Plantevalget skifter fra år til år, men tager udgangspunkt i kommunens
blomsterprogram. Mellem det røde hegn og de omgivende takshække er der grus. Der er adgang til
rummet fra indgangsarealet via en trappe og en åbning i hækken.
Haven er symmetrisk opbygget med en hovedakse fra nord til syd. Der er åbninger fra det ene rum til det
næste i hovedaksens forløb. Via en trappe i åbningen i den sydlige hæk føres man over en tværgående
grussti til den næste og lavere liggende del af haven, der består af flere mindre hækindhegnede rum.
I det første rum er der omkring havens hovedakse et rektangulært og centralt rum omgivet af høje
takshække mod øst, syd og vest og anlagt med græs og gamle træer.
Øst og vest for dette centrale rum er der anlagt to ens rum med en korsformet gang og fire mindre
rektangulære bede. I ”korset” er der en mindre pavillon i rødmalet træ, og de fire kantede bede er
tilplantede med urteagtige planter.
Det næste centrale rum er et kvadratisk rum med en labyrint af lavendelhække og gule klinkegange. I
midten er der et solur. Øst og vest for dette rum er der to ens mindre rum, hver med to plantebede
omgivet af lave hække og kanter.
Det næste centrale rum er rektangulært omgivet af høje takshække og med adgang fra øst og vest, hvor der
igen er to, i opbygningen identiske bede og med en opdeling i fire mindre bede med en korsgang. I hvert
”kors” er der igen en mindre pavillon magen til de andre rødmalede egetræspavilloner. De er ligesom
planer og tegninger fra 1919 tegnet af arkitekt Fritz Schlegel efter G. N. Brandts idé.
I denne del af haven findes den egentlige plantesamling med historiske nytteplanter. De fire kvarterer har
hver deres temaer omkring giftplanter, køkkenurter, krydderurter og duftplanter m.m. Alle urtebedene er
afgrænsede af lave buksbomhække. Beplantningen består både af enårige og toårige planter, stauder,
buske, slyngplanter, løg og knolde. Havens mange afdelinger og rum opdeles overalt af mindre gangstier i
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grus og hele den symmetriske del af haven omgives mod øst og vest af brede gangstier i grus. Haven
afsluttes af høje hækmassiver af taks, hvorfra man ad smalle gange føres til en lille grusplads. Denne lille
plads danner overgangen til det åbne ruinterræn, og gennem en rødmalet låge kommer man ud til
borgterrænet mod syd.

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND
Historisk Botanisk Have er i en meget fin vedligeholdelsesstand, og plejen af haven indgår i Vordingborg
Kommunes grønne planlægning. Der er udarbejdet en driftsplan, og der er afsat økonomi til driften. Haven
blev renoveret af landskabsarkitekt Andreas Bruuns tegnestue i 1995‐96.

HAVENS HISTORIE
Ideen til en ” historisk have” ved Vordingborg slotsruin var havearkitekt G. N. Brandts. Han var byens
havekonsulent og fik opgaven at forskønne slotsruinområdet i 1919.
Sine tanker og intentioner med at få skabt en smukkere udnyttelse af Slotsbanken beskrev han udførligt i
en betænkning i 1919, hvori der stod:” det lukkede haverum, den passende størrelse, de gode læ og
jordbundsforhold, hældningen mod syd, de ærværdige træer, den særlige charme som indhegningen af
ruinmuren og det gamle stengærde giver, den ejendommelige høje beliggenhed som hængende have, den
smukke udsigt og omgivelserne, alt dette gør, at det vil være umuligt at finde en plads bedre egnet til dette
formål”.
Haven blev udført i overensstemmelse med hans tanker og ideer i 1919‐21,og haven fik navnet Historisk
Botanisk Have i Vordingborg.
I 1942 beskrev han også, hvordan han havde tænkt stedet som et nationalt samlingssted, og disse tanker
var uden tvivl et synspunkt der havde rod i 1920erne.
Til udformning af havens disposition tog Brandt udgangspunkt i den ældste danske havebog, Hans
Razmussøns Blocks Horticultura Danica.
Af Brandts betænkning fra 1919 om en ” historisk have” var det tydeligt, at det var selve plantesamlingen,
der lå ham stærkt på sinde. Man skulle kunne se og dufte hvilke planter, der anvendtes i 1600‐tallet og
fornemme, hvordan haverne så ud dengang. Han havde et stærkt ønske om, at haven skulle formidle viden
om og indsigt i den gamle havehistorie og han forestilledes sig, at havens historie skulle formidles med
foredrag og omvisning fra den lille grusplads ved den nordlige indgang. Brandt tegnede ikke selv, men fik
arkitekten Fritz Schlegel til at tegne sine ideer og tanker om selve udformningen op. Fritz Schlegel tegnede
også havens inventar som bænke, låger, solur, pavilloner og rækværk. Disse elementer var udformet, så de
kunne være med til at give en ”gammeldags” stemning i haven. I dag er havens oprindelige inventar
genskabt efter de originale tegninger. Der blev tegnet tre særlige bænke til haven, men de blev først
fremstillet ved havens istandsættelse i 1995‐96. Da de var anbragt, hvor de oprindeligt var tænkt, var det
som om, de altid havde stået der.
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G. N. Brandt havde et indgående kendskab til kunst, havehistorie og planter. Han var uddannet gartner og
havde studeret filosofi og var cand. phil. Efter at have afsluttet sine dannelsesrejser var han i mange år
rådgiver for Gentofte Kommune og i 1927 fik han stillingen som kommunegartner. Fra 1906‐1914 havde
han egen tegnestue og fra 1906‐1927 var han også kirkegårdsgartner på Ordrup Kirkegård. Han var meget
skrivende og i 1914 udkom bogen ”Stauder” og i 1915 bogen ”Roser”. Herudover bidrog han til mange
værker om haver, artikler til fagtidsskrifter og til havebrugsleksika om Havekunstens Historie m.m. Fra
1918‐1928 var han medlem af Akademisk Arkitektforening og fra 1924‐1940 tilknyttet Akademiets
Arkitektskole som den første lektor i havearkitektur og plantekendskab. Han var medlem af Akademirådets
Udvalg for Havekunst, også som den første i DK.
1912‐1918 tegnede han Hellerup Strandpark, 1919‐1920 Marielyst Slotshave, 1926‐1936 Mariebjerg
Kirkegård, 1940‐1941 Radiohusets taghave og i 1943 Springvandsterrasserne i Tivoli. Alle disse værker
betragtes som hovedværker i dansk havekunst.
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PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS
Lokalplan nr. O‐17.02.01 august 2010 er gældende for området.

MILJØMÆSSIG VÆRDI
Haven bliver også i dag brugt til formidling af historiske nytteplanter. Der bliver ved rundvisninger fortalt
historier om giftplanter, køkkenurter, krydderplanter og duftplanter. Havens plantesamling bliver på den
måde levendegjort, og kendskabet til mange af de køkken‐ og krydderplanter vi anvender i dag, bliver
formidlet. Haven er et fremragende eksempel på, hvordan have‐ og kulturhistorie, havearkitektur, botanik,
plantekendskab og skønhed kan forenes og samtidig være dokumentation for den havekunst, som man
interesserede sig for omkring 1920.
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KULTURHISTORISK VÆRDI
Anlæggelsen af en historisk have i 1919 var et udtryk for en kulturhistorisk interesse i tiden. G. N. Brandt
udtrykte, at stedet egnede sig ”fortrinligt til en historisk botanisk Have, en Tanke, som stadig mangler
Udførelse her i landet”. At tanken var rigtig, vidner de mange historisk botaniske haver om, som dengang
og i de seneste år er blevet anlagt i Danmark.
Interessen skal ses som et led i tidens dyrkelse af fortiden. En interesse som også kan læses i litteraturen
om ældre plantekulturer. Brandts Historisk Botaniske Have var den første af sin art på dansk grund og blev
snart fulgt op af andre. Ved Sct. Knuds kloster i Odense anlagde I. P. Andersen to historisk botaniske haver.
Klosterhaven fra 1922‐23 rummer i lighed med Brandts have en særlig intimitet og ro. Ofte nøjedes man
ikke blot med at omtale haverne i havebrugslitteraturen, man bragte også en fortegnelse over de planter,
der anvendtes. Bevægelsen var allerede nogle år gammel i England, og der var anlagt flere
Shakespearehaver, inden den Historisk Botaniske Have i Vordingborg blev anlagt.
Hans Raszmussøn Blocks Horticultura Danica fra 1647 underkastedes i begyndelsen af 1900 tallet en nøjere
granskning, som igen fortæller om tidens interesse for renæssancehaven som form‐ og plantefænomen.
Udover at bogen har dannet grundlag for Vordingborg Historisk Botanisk Have, har den også været
grundlag for andre af 1900 tallets historiske haveanlæg, blandt andet haven ved Borgmestergården i Den
gamle By i Aarhus 1914.
Den Historisk Botaniske Have var tænkt som en undervisningshave. Gennem dens udformning viste den
ikke blot, hvordan en renæssancehave kunne tage sig ud, men også gennem antallet af planter kunne man
angive noget af den gamle plantebestands artsrigdom. Der plantedes kun en plante af hver art og hver
plante blev forsynet med et navneskilt i porcelæn. På et tidspunkt var der i alt ca. 2000 forskellige historiske
planter i haven.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Tekst G. N. Brandt kunne ikke tage udgangspunkt i rester eller i tidligere elementer fra en gammel historisk
have. Der havde tidligere været en gammel have med mange sjældne planter et andet sted på
ruinområdet, men Brandt tog udgangspunkt i topografien og analyserede stedets muligheder og foreslog
en have, der tilgodeså stedets historiske aspekter. G.N. Brandt redegjorde for, at det ikke var muligt at
skabe en række havebilleder fra forskellige epoker på samme måde som man på et museum kunne skabe
tidsbestemte interiører.” Man kan højst skabe en vis gammeldags Stemning ved f.eks. at gengive Hans
Raszmussøns Blocks Mønstre i Buksbom, ved i Havens Inddeling at følge den gamle ”Kvadratur”, ved at
opstille Solskiver, Bænke osv. Det vil naturligvis være Beplantningen eller Plantesamlingen, der er det
afgørende”.
Med overstående definition af rammerne for opgaven, kunne Brandt dernæst foreslå en kunstnerisk
løsning indenfor disse rammer.
Det var ikke en historisk have, der skulle restaureres og ej heller tidens haveideal, der skulle skabes, men en
unik løsning på et unikt sted. Det kunne alt for let blive en intetsigende pastiche, men resultatet blev en
god og velovervejet havearkitektonisk komposition i et landskabeligt og historisk miljø.
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VURDERING
Landsforeningen for Bygnings‐ og Landskabskultur finder, at Historisk Botanisk Have har de kulturhistoriske
og arkitektoniske kvaliteter, som kan betinge en fredning som et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk.
Brandt brugte renæssancehavens grundprincip og Horticultura Danica som arkitektonisk struktur for en
Historisk Botanisk Have.
Haven blev på disse grundlæggende principper en foregangshave, en dejlig have og et smukt sted, hvor
man endnu i dag kan opleve, hvordan en renæssancehave kunne have set ud, og hvor viden om historiske
haveplanter bliver formidlet.
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KORT & TEGNINGER

Historisk Botanisk Have er markeret med den ubrudte røde linje. Vordingborg Slotsbanke med den stiplede linje
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Vordingborg Slotsbanke er højt beliggende med udsigt over Storstrømmen

Historisk Botanisk Have set fra luften 2013 (Kraks luftfoto)
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G. N. Brandts originalplan med længdesnit. Tegningen er udført af arkitekt Fritz Schlegel 1919

Plan til restaurering af haven 1995‐1996 udført af landskabsarkitekt Andreas Bruuns tegnestue
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Arkitekt Fritz Schlegel tegnede 1919 dette perspektiv af haven set fra nord

Hans Raszmussøn Block viste i sin havebog Horticultura Danica adskillige forslag til hvordan et buksbomparterre kunne
anlægges. Det var denne model G. N. Brandt brugte i buksbomhaven i Historisk Botanisk Have
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BILLEDEDOKUMENTATION

Havens urtebede nordvest for hovedaksen med pavilloner juni 2011

Haven set fra det højeste punkt i hovedaksens nordlige del juni 2011
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Havens nordligste græsrum i hovedaksen juni 2011

Havens hovedakse og plantebede med gamle planter juni 2011
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Rektangulære urtebede med korsgang og pavillon. I baggrunden formklippede taksbuske november 2013

Havens høje og præcist klippede hække af taks november 2013
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Det midterste haverum med lavendelparterre og klinkebelægning november 2013

Haverummet med solur og høje takshække med smalle indgange til det næste haverum juni 2011
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Havens indgang mod nord november 2013

Udgang til ruinterrænet mod syd juni 2013
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Havens afgrænsning mod vest er rester af den gamle ruinmur november 2013

Mod nordvest afgrænses haven af denne mur november 2013
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På begge sider af den nordlige indgang er der store stengærder og kastanietræer november 2013

Havens stengærde mod øst november 2013
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Egetræsbænken som først i 1996 blev opsat i haven juni 2011

Granitsten ved indgangen juni 2011

