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Cafe Væksthuset  ligger i Sommerblomsthaven
og tilbyder kaffe, mad og drikke. Cafeen drives af
fakultetets studerende. Se åbningstiderne på skilte
ved cafeen eller på www.cafe.life.ku.dk
Hemmelighedsfulde haver
Ved hjælp af smartphones kan havens gæster få
en anderledes oplevelse af den verden af historier
og forskning, der gemmer sig blandt havens træer
og blomster, og i planternes indre.
Man kan finde stregkoder, såkaldte QR-koder, på
små skilte rundt omkring i haven, scanne dem, og
opdage korte hemmelighedsfulde fortællinger om
haven. Skiltenes placering af vist med
på
kortet på denne folders inderside.
Hvis man har god tid, kan man tage på en
længere podwalk-rejse ind i havens univers, i
selskab med forskere, der fortæller. Podwalkrejsen kan hentes fra vores mobilsite: m.life.ku.dk
Fra høj hat til gummistøvler er en bog, der på
underholdende vis fortæller om haven og
fakultetet gennem tiderne. Bogen kan købes på
vores bibliotek eller bestilles hos din boghandler.
Regler for ophold og færdsel i haven.
Ophold og færdsel til fods er tilladt på stier og
plæner dog undtagen plæner med løgplanter.
Det er ikke tilladt at:
 medbringe hund eller andre husdyr
 cykle og parkere cykler
 klatre i træer og træde i bede og stenpartier
 plukke blomster, grene, frugter, frø o.lign.
 spille bold, frisbee, musik o.lign.
 anvende grill og åben ild.
Henstillinger fra personalet skal følges.
Affald skal efterlades i affaldsbeholderne.
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Have- og campusrundvisninger
Rundvisningerne fører dels gennem
Universitetshaverne og dels rundt på campus,
hvor der fortælles anekdoter og facts om træer,
blomster og kunstværker.
Åbne rundvisninger i 2012
Rundvisningerne foregår første onsdag i maj, juni,
august og september kl. 13. De starter ved
springvandet på Forpladsen på Bülowsvej 17. 
Tilmelding er ikke nødvendig. Entre 50 kr. kontant.
Rundvisning for grupper
Ud over ovennævnte åbne rundvisninger kan der
aftales rundvisning for grupper.
Kontakt havens rundviser Kim Greiner på
kim@greiner.dk, tlf. 57 52 69 67 eller 40 58 98 25.
Læs mere på www.landbohoejskolenshave.dk
Parkering
Der kan parkeres på hele fakultetets område.
Parkeringsafgift på 10 kr. pr. time betales med
mobiltelefon. Lørdag og søndag er gratis.
Cykler parkeres i stativer ved indgangene.
Åbningstider
Universitetshaverne er åbne hver dag fra
solopgang til solnedgang.
Vil du være en af vores sponsorer?
Vi har mange gode ideer til sponsorater, f.eks.
haveinventar, bede, anlæg og en ny rosenpergola.
Kontakt os
Universitetshaverne
Grønnegårdsvej 15
1870 Frederiksberg C
Tlf. 35 33 21 82 eller haven@life.ku.dk
Læs mere på www.haven.life.ku.dk

UNIVERSITETSHAVERNE
PÅ FREDERIKSBERG 2012

Universitetshaverne på Frederiksberg er en samlebetegnelse for
haverum på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns
Universitet – tidligere Landbohøjskolen. Universitetshaverne består af
Den Romantiske Have, Sommerblomsthaven og Rosenhaven m.fl.



Sommerblomsthaven  rummer en af Danmarks største samlinger
af sommerblomster – i alt ca. 350 forskellige sorter, som bl.a. bruges i
fakultetets botanikundervisning. I området findes også en
lægeplantehave  og en krydderurtehave.
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Seværdigheder i Universitetshaverne
Bygningerne. Forpladsen  med det stilrene springvand er normalt mødested for rundvisningerne i
Universitetshaverne. Kongeporten midt i Johannes Gnudtzmanns hovedbygning fra 1892-95 er fakultetets
hovedindgang og fører ind til fakultetets administration. Inde i Indergården  kan man betragte Bindesbølls
oprindelige hovedbygning fra 1856-58. Her skinner den italienske inspiration tydeligt igennem i form af søjler
beklædt med vinranker. I 1995 blev Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek bygget til mod syd. Biblioteket er
åbent for alle og der er ofte udstillinger med relation til fakultetets fagområder. Læs mere på www.bvfb.life.ku.dk
Skulpturhaven  er kendetegnet ved de gamle asketræer, masser af mistelten, hortensiabede og flere små
skulpturer – de såkaldte havenymfer. De er lavet af Pontus Kjerrmann og er inspireret af de træer, de er
placeret ved. ”Den tænkende hest” er nok den mest populære, men ”Omfavnelsen” er også forunderlig.

Den Romantiske Have – af mange kendt
som Landbohøjskolens Have – blev anlagt i
1858 samtidig med at Den Kgl. Veterinærog Landbohøjskole blev opført. Haven er nu
som før en studiehave, men samtidig åben
for publikum.
Haven blev anlagt i romantisk, landskabelig
stil og har mange af de elementer, der hører
til tiden: slyngede stier omkring en sø, et
vandløb, stenhøje, rosenhave, et skovparti,
tæppebede, blomsterbede og åbne arealer.
Universitetshaverne har ca. 7.000 forskellige
sorter af planter, der indgår i fakultetets
botanikundervisning.
Rosenhaven  er anlagt i 1929, og med
sine kvadratiske bede, buksbomblokke og
flise- og græsgange er den en tidstypisk
rosenhave. Roserne er plantet efter farve og
udvalgt med vægt på sundhed og duft.
Gamle træer
I Universitetshaverne
findes stadig mange af de træer, der blev
plantet i 1858. Særlig bemærkelsesværdig
er den store, gamle blodbøg .
Den svajede plæne  har tæppe- og
blomsterbede der skråner ned mod søen.
I 2012 vil der blive sået forskellige enårige
blomsterengblandinger, som blandt andet
skal anvendes i botanikundervisningen og
som inspiration til haveejere og
arealforvaltere f.eks. i kommunerne. Det
store tæppebed bliver genplantet hvert år
efter tegninger fra 1930.
Plænerne. I forårsmånederne er mange af
plænerne omdannet til farvestrålende
blomstertæpper af løgvækster.
Stenhøjene . På stenhøjene vokser alpine
planter og andre nøjsomme, sarte eller
eksotiske vækster. Bemærk de nye
spaltebede, der blev anlagt i 2010.
Æghaven  er en solhave omkranset af
buksbom og kornel med stauder i afstemte
farver. Den ægformede plæne i midten har
givet navn til haven og bænkene er
sponsoreret af havens gæster.

