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DRONNING LOUISES ROSENHAVE

Da Christian 9.  i 1863 blev regent, fik drivhuse og 
frugthaver en renæssance. Midt i denne idyl af blom-
strende og duftende frugttræer, store arealer med en 
lang række grøntsager og køkkenurter, lange rækker 
af mistbænke og væksthuse, anlagde Dronning Louise 
en rosenhave ud for det stråtækte hus, som i dag kaldes 
Tehuset. Oprindeligt var huset opført som en gartner-
bolig, men allerede på adelsmanden Johan Hartvig 
Ernst Bernstorffs tid blev det anvendt til gæstebolig.

I 1999 var rosenhaven efterhånden blevet noget 
forfalden, og derfor blev det besluttet at restaurere 
og genskabe anlægget. På et fotografi fra 1880’erne 
kunne man se, at rosenhaven oprindeligt havde været 
tilplantet med højstammede roser i forskellige højder, 
og ved hjælp af den tidligere slotsgartner F. Th. Bruuns  
dagbøger kunne man finde frem til nogle af de histori-
ske rosensorter, der oprindeligt var plantet i haven.

Terrænet, hvor rosenhaven lå, skrånede meget, og for 
at få en plan, harmonisk flade, blev haven i forbindelse 
med restaureringen rettet kraftigt op og delt i to 
niveauer: Ét til den oprindelige rosenhave og ét til en 
såkaldt pergola, som foruden at lukke rummet også 
danner læ ved en plads, hvor man kan beundre roserne 
med et tag af klatrende roser over sig.

Bedene er, som de også var i den gamle have, kantet 
med buksbommen ”Buxus Mimer”, som er en småbla-
det sort, der er forholdsvis lys og spæd i væksten.

Rosernes farver er anvendt helt bevidst: Ind mod det 
hvide tehus står de mørke purpurfarvede roser. Derfra 
– i en bevægelse modsat uret – bliver farverne lysere 
– først røde, rosa, fersken, gyldne og cremefarvede og 
til sidst de hvide roser.

De  højeste roser, som er cirka 130 centimeter høje, 
står yderst. Her er anvendt klatre- og slyngroser, der 
med tiden opbygges i en hængende form som en para-
ply – også kendt som en grædende rose. Mod centrum 
bliver roserne lavere, og her er anvendt forskellige 
former for buskroser. I midten står de mindste roser, 

(der er cirka 80 centimeter høje). Gartnerne tilstræber, 
at disse roser danner en afrundet busk, så størrelsen 
står fint i forhold til højden.

På pladsen foran pergolaen og ved tehuset er der op-
stillet baljeplanter med den sydafrikanske skærmlilje 
Agapanthus, der i sensommeren blomstrer rigt med 
store blå halvkugleformede blomsterstande på høje 
stængler.

Marmorsøjlen i midten er rejst af Christian 9. og hans 
børn til minde om Dronning Louise, der døde på Bern-
storff Slot i 1898. Søjlen bærer en urne med en por-
trætmedaljon af dronningen.

Det, der gør Dronning Louises rosenhave så speciel, 
er, at den er en af de få rosenhaver, som udelukkende 
består af opstammede roser. Selv om der med tiden er 
kommet nye elementer til i haven – som for eksempel 
pergolaen og et ensfarvet lavendelbed – så fremstår 
rosenhaven også i dag som et sted, hvor man kan op-
leve den helt særlige stemning, som var man trådt ind 
i Dronning Louises tid.
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ROSENHAVE
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I denne folder kan du læse om historien og planterne i 

Dronning Louises Rosenhave. Du finder også et kort  

samt en planteliste. God fornøjelse og pas godt på haven.



PLANTELISTE

1 Old Blush Rosa (Rosa chinensis)

2 Zephirine Drouhin (B) Ceriserosa (Rosa borbonica)

3 Crimson Rambler Skærlagen/cerise (Rosa wichuriana)

4 Henri Barruet (B) Sart rosa (Rosa wichuriana)

5 Paul Transon Lyserød, laks (Rosa wichuriana)

6 Erinnerung an Brod Magentarød (Rosa hybrida bifera)

7 Gardenia Fløde hvid (Rosa wichuriana)

8 Dorothy Perkins Rosa/ violet (Rosa wichuriana)

9 Excelsa Karminrød (Rosa wichuriana)

10 Reine des Violettes  Purpurviolet (Rosa hybrida bifera)

11 Gruss an Tepliz Magentarød (Rosa borbonica)

12 Charles Lawson Lys Pink (Rosa borbonica)

13 Mme Berard Gylden (Rosa x noisettiana)

14 Souvenir de la Malmaison Hvid/ sart rosa (Rosa borbonica)

15 Mme Pierre Oger Rosa/ hvid (Rosa borbonica)

16 Stanwell Perpetual Sart rosa (Rosa pimpinellifolia)

17 Baron Girod de l'Ain Mørk karminrød (Rosa hybrida bifera)

18 Mme Isaac Peireire Purpurrød/ Magenta (Rosa borbonica)

19 Rose de Rescht Cerise (Rosa damascena bifera)

21 Little White Pet Hvid (Rosa floribunda)

22 Mme Ernest Calvat Rosa (Rosa borbonica)

23 Comte de Chambord Mørk rosa  (Rosa portlandica) 

24 Gloire des Mouseux Sart rosa (Rosa centifolia muscosa)

25 Jacques Cartier Pink (Rosa portlandica)

26 Captain Christy (B) Rosa (Rosa hybrida bifera)

27 Boule de Neige (B) Hvid (Rosa borbonica)

28 Rose de Meaux Rosa (Rosa centifolia pomponiana)

29 Marie Pavie Sart rosa (Rosa floribunda)

30 Felicite Parmentier Sart rosa/hvid (Rosa alba)

31 Tuscany Dyb purpur (Rosa gallica)

32 Alfred Colomb Mørkerød (Rosa hybrida bifera)

33 Irene Watts Sart rosa og gul (Rosa chinensis)

35 Fellemberg Cerise (Rosa chinensis)

36 Rosa gallica Officinalis Karminrød (Rosa gallica)

37 Rosa mundi Pink m. hvide striber  (Rosa gallica)

38 Katharina Zeimet Hvid (Rosa polyantha)

39 Alexandre Girault Karmin (Rosa wichuriana)

40 Alberic Barbier Hvid/ lysgul (Rosa wichuriana)

41 Paul Noel Lakserosa (Rosa wichuriana)

42 Souvenir
 D'Alphonse Lavallee Dyb purpur (Rosa hybrida bifera)

45 Rose de Quatre Saisons Rosa (Rosa damascena)

46  Fragezeichen Rosa (Rosa wichuriana)

(B) Fra Slotsgartner Bruuns liste
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 Agapanthus Blå Baljeplanter

 Heliotrop Sommerblomster i de ydre bede

 Geranium Sommerblomster i de indre bede
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