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VELKOMMEN

Som besøgende i Kongens Køkkenhave lægger man 
måske ikke mærke til det ved første øjekast, og du 
tror måske, at køkkenhaven har ligget der i 100 år. 
Den sande fortælling er, at projektet startede som 
en lille etårig spire i foråret 2015. Og med hjælp fra 
mange kanter har den vokset sig større, indtil dens frø 
kan høstes og spredes i andre byhaver, når projektet 
lukker i september 2017.

Du kommer der måske, fordi du bare kom forbi, har 
hørt om den fælles ugentlige havedag eller måske har 
læst om projektet på sociale medier, set et indslag i 
lokal-tv og radio eller noget helt femte.

En af de fineste ting ved Kongens Køkkenhave er, at 
projektet har tydeliggjort, hvad et godt samarbejde 
mellem offentlige, private og frivillige organisationer 
kan skabe, når der tænkes ud af boksen og formuleres 
visionære og realistiske tanker for vores fælles 
uderum, og der løftes i flok når det skal etableres.
Da køkkenhaven blev indviet den 26. maj 2015, efter en 
intens arbejdsdag med mange frivillige hænder, viste 
det sig hurtigt, at fælleshaven kunne mere end bare 
blive brugt til de fælles havedage, som var planlagt en 
eftermiddag om ugen.

Alt fra turister og skolebørn til frivillige og professionelle 
har brugt Køkkenhaven som et frisk pust i hverdagen, 
ladet sig inspirere af hvad der kan dyrkes i byen, og 
måske tænkt tilbage til den tid, hvor Kongens Have 
leverede grøntsager til Christian 4.s hof i 1600-tallet 
og frem til 1909, hvor grøntsagsproduktionen flyttede 
til Fredensborg.

Vi håber, at I vil finde gode stunder i fælleshaven, 
inden den lukker i september 2017, kig forbi til den 
ugentlige havedag, og lad dig inspirere til at skabe 
grønne fællesskaber i byens rum.
Samtidig med produktionen af denne folder har vi 
lavet en lille kort video om projektet, som du kan finde 
på TagTomats hjemmeside.

God læselyst fra hele holdet bag Kongens Køkkenhave.

Af Mads Boserup Lauritsen
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Udrag fra Slots- og Kulturstyrelsens visionsplan

KONGENS HAVE HISTORIE

Slotte og haver er levende 
kulturhistoriske anlæg, der udvikler 
sig over tid, ligesom det samfund, 
som de er placeret i, gør det. Det 
er vigtigt, at denne udvikling sker 
ud fra en af balanceret afvejning af 
bevaringshensynet og hensynet til 
brugernes ønsker og behov.

Historisk tilbageblik
Christian 4. købte i 1606 over 
fyrretyve haver uden for Københavns 
daværende Østervold, hvor han fik 
anlagt en have til både lyst og nytte 
i overensstemmelse med samtidens 
idealer. Det var på den tid almindeligt, 
at velstående borgere havde haver 
uden for byerne. Haverne gav både 
mulighed for dyrkning af frugt og 
grøntsager, men de var også steder, 
hvor man kunne få frisk luft og forlyste 
sig. Kongens Have var således både 
et fristed, en ramme for produktion 

af grønt til kongens husholdning 
såvel som et anlæg, der blev brugt til 
repræsentative formål.
Christian 4. er først og fremmest 
kendt for sine store bygningsarbejder: 
Rosenborg Slot, Frederiksborg Slot, 
Holmens Kirke, Trinitatis Kirke med 
Rundetårn, Børsen, Nyboder, Kastellet 
og meget mere. Mindre kendt er 
det, at Christian 4. også fik anlagt 
en botanisk have i København, og 
at han interesserede sig levende for 
indførelsen af nye og eksotiske planter 
fra udlandet. 
Denne interesse fik afgørende 
betydning for kongens nye have 
ved Rosenborg Slot. Han ansatte en 
botaniker/mediciner ved navn Otto 
Sperling, der skulle stå for indkøb og 
indsamling af planter fra nær og fjern. 
Der blev også ansat to urtegårdsmænd, 
Hans Konig og Lacuder, der skulle 
varetage etableringen og den daglige 
pleje af haveanlægget og dyrkningen 
af diverse grøntsager, frugter, 
baljeplanter, træer, buske, blomster 
og algode urter, som haven blev rigt 
udstyret med. 
Christian 4.s renæssancehave 
var opdelt i en lysturtehave, der 
sorterede under lystgartneren, og 
en køkkenhave, der sorterede under 
køkkenhavegartneren. Køkkenhaven 
eller urtegården skulle producere frugt 
og grøntsager til hoffets husholdning. 
Der var i køkkenhaven en rig samling 
af frugttræer som mandel, figen, 
fersken, morbær og valnød samt vin 
m.m. 
Lysturtehaven bestod både af et 
mindre anlæg på selve slotsholmen og 
flere kvarterer i den omgivende have, 
hvor der blev produceret krydderurter, 
lægeurter, badeurter, roser, lavendler 
m.m. - planter der kunne bruges som 
duftevand og medicin og samtidig 

Christian 4. købte i 1606 
over fyrretyve haver 

uden for Københavns 
daværende Østervold.

Slots- og Kulturstyrelsen (i det følgende 
kaldet SLKS) har ansvaret for en stor 
del af de mest betydningsfulde danske 
slotte, palæer og haver. Det er 
SLKS’ opgave at sikre, at de historiske 
anlæg bevares, så kommende 
generationer kan opleve dem som 
autentiske, velbevarede bygninger og 
haver med stor fortælleværdi. SLKS 
skal samtidig sørge for, at anlæggene 
er synlige og i videst muligt omfang 
tilgængelige for offentligheden.

Plan over Kongens Have - omkring år 1880.

Plan over Kongens Have - omkring år 1660.



98 Udsnit fra den første havebog, skrevet af Hans Rasmussen Block i 1643. I bogen beskrives 
havebrug i Danmark omkring Christian 4.s tid. 

var smukke i blomst. Kongen havde 
en destillatør ansat til at producere 
medicin, salver og udtræk. 
Endvidere var der også en ganske 
stor samling af importerede eksotiske 
vækster, hvoraf flere ikke kunne tåle 
vinterens kulde og måtte dyrkes i baljer 
og potter for at kunne tages ind om 
vinteren. Mange af disse planter var 
samtidig smukke, når de blomstrede, 
så en vandring i lysthaven har budt på 
mange og forskelligartede oplevelser.

På en plan, der kan dateres til omkring 
1660’erne kan den grundlæggende 
inddeling i kvadratiske bede og stier, 
der ligger vinkelret på hinanden 
i slottets længde- og tværakse, 
genkendes. Enkelte nye tiltag kan 
også ses, herunder en labyrint med et 
lysthus i midten samt en bebyggelse 
langs Øster Voldgade, hvor Livgarden 
i dag har kaserne. Dette har været 
overvintringshuse til havens 
baljeplanter – kaldet pomeranshuse, 
orangerier eller laurihuse, idet det 
særligt var citrus og laurbær, der 
blev opbevaret der. Endvidere ses 
konturerne af en række bede på 
slotsholmen. 

Af planen fremgår det, at flere 
af havens kvarterer har rummet 
træplantninger. Plantelister viser, at 
det har været frugtplantager. 
Det var forbundet med position og 
præstige at være med fremme i 
forreste række med hensyn til at 

anlægge haver og at fremskaffe og 
dyrke særlige eksotiske og sjældne 
planter. Der blev brugt store summer 
og mange anstrengelser, så haven 
kunne stå mål med haverne ved 
fyrsteslottene i Sydeuropa.

Vision for Kongens Have 
Slots- og Kulturstyrelsen har til opdrag 
at bevare og udvikle den kulturarv, 
som styrelsen forvalter. Det er også 
SLKS’ opgave at optimere samfundets 
nytte af statens slotte og haver, bl.a. 
gennem en aktiv formidling og ved 
at skabe nye tilbud til brugerne af 
slottene og haverne. Det er endvidere 
SLKS’ ønske at give havens forskellige 
brugergrupper en mulighed for at 
indgå aktivt i en dialog om havens 
anvendelse.
Kongens Have fremstår i dag som 
en have, der afspejler mange års 
forskellige haveidealer, interesser 
og anvendelsesmåder. Etableringen 
af det midlertidige projekt Kongens 
Køkkenhave er i tråd med styrelsens 
arbejder for at bevare og udvikle 
kulturarven gennem aktiv formidling 
og afprøvning af nye tilbud til Kongens 
Haves besøgende. 

Med etableringen af køkkenhave-
projektet er haven blevet en del af 
bølgen, der sætter fokus på udnyttelse 
af bynære dyrkningsarealer, hvor 
borgerne selv har mulighed for at indgå 
i nye grønne fællesskaber, bidrage til 
driften og høste havens udbytte.

De Kongelige Driverier i Kongens Have, 1909.

Indgangen til De Kongelige Driverier i Kongens Have, 1909.



1110 En oplagt opgave for børn er at sortere og anrette den fælles høst.

KONGENS KØKKENHAVE I DAG

Kongens Køkkenhave er en folkelig, 
fælles og moderne køkkenhave, 
som ligger der, hvor Christian 4. i 
1600-tallet etablerede en køkkenhave. 
Den leverede i århundreder råvarer 
til hoffets køkkener. Oprindeligt var 
der både drivhuse, mistbænke, en 
karpedam og store grøntsagsbede, 
som producerede grøntsager året 
rundt. I 1909 blev hoffets køkkenhave 
i Kongens Have lukket og flyttet til 
Fredensborg Slot.

Kongens Køkkenhaves formål
Formålet med projektet har fra 
begyndelsen været at bidrage til 
og undersøge nutidens tendenser 
omkring byhaver eller urban gardening 
og urban farming, som det hedder 
på engelsk. ”Kan der etableres en 
køkkenhave med offentlig adgang, 
uden at afgrøderne bliver stjålet?”, 
”Hvordan får vi engageret frivillige 
i den løbende drift og vanding?”, 
”Hvordan får vi projektet til at inspirere 
byplanlæggere, boligforeninger, 
politikere, embedsværk og almindelige 
borgere?” Det var blot nogle af de 
spørgsmål, som vi startede med at 
stille hinanden, og som vi ønskede at 
finde svar på i løbet af processen.

Havens indretning
Havens indretning og grøntsager er 
inspireret af de afgrøder, som blev 
spist ved datidens royale middage, 
og fra de grøntsager, som i dag gror 
i køkkenhaven på Fredensborg Slot. 
Der er eksempelvis blevet leveret 
forskellige sorter af kålplanter, som 
er sat ud i højbedene, og der er sået 
flere gamle ærtesorter og bønner, som 
datidens landmænd brugte på deres 
marker. Samtidig med at vi har fundet 
inspiration i arkiverne, har vi også 
testet, om der kunne dyrkes eksotiske 

grøntsager og korn såsom quinoa og 
chili - hvilket vi kan konstatere, at man 
kan.

Den ugentlige havedag
II 1600-tallet ville slotsgartneren 
have sørget for køkkenhaven, men i 
det 21. århundrede er det en gruppe 
frivillige, som i samarbejde med en 
ansat fra TagTomat tager sig af alle 
køkkenhavens sysler. Ved at lægge 
en fast havedag for sæsonen har det 
været nemt for frivillige at engagere 
sig. For at inddrage flest mulige i alle 
aldersgrupper har vi valgt at lægge 
den faste åbningstid på en hverdag 
fra kl. 15 til 18, da det primært har 
været privatpersoner, vi har ønsket at 
involvere i projektet som frivillige.

Interesse fra medier og forskere
Ved at afholde en fast havedag 
har vi kunnet henvise eksempelvis 
studerende og andre interesserede, 
som gerne ville skrive om projektet, til 
at kigge forbi, når der var ’åbningstid’. 
Vi har hele tiden gjort det klart over for 
folk, som ville beskrive projektet, at 
de var velkomne til at spørge løs, men 
at de frivilliges formål i projektet er at 
passe haven og lære om produktionen 
af grøntsager. De fleste stiller gerne 
op til interviews, og det har været 
spændende at følge de forskellige 
vinkler, som forskere og medier har 
lagt ned over projektet.

Af Mads Boserup Lauritsen

Vi har dyrket eksotiske 
grøntsager og korn 
såsom quinoa og chili. 
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DEN SPÆDE START I 2015

Kongens Køkkenhave blev etableret 
den 26. maj 2015. Fra morgenstunden 
hjalp ansatte fra TagTomat og mange 
frivillige hinanden med at få samlet 26 
højbede af lærketræ, fyldt økologisk jord 
i og gjort klar til den store udplantning 
af planter og såning af frø først på 
eftermiddagen. Forud var gået en 
måned med udvikling og planlægning i 
tæt samarbejde mellem de tre aktører, 
Miljø- og Fødevareministeriet, Slots- og 
Kulturstyrelsen samt TagTomat. 

Udover etablering af selve 
køkkenhaven var der inviteret grønne 
ildsjæle fra bl.a. Miljøpunkt Indreby 

og Christianshavn samt Foreningen 
Praktisk Økologi. Og så blev der 
serveret lækker økologisk smoothie til 
alle de fremmødte frivillige. 
TV2 Lorry lavede et lille indslag om 
dagen, og der var god stemning og 
højt humør, som tilplantningen skred 
frem. Henover sæsonen var der fælles 
havedag hver onsdag kl. 15-18, hvor 
der løbende blev høstet grøntsager og 
delt ud til de frivillige. Høstudbyttet 
var stort og med en stor variation 
af grøntsager, dog var eksempelvis 
høsten af tomater ikke prangende, 
da planterne ikke trivedes pga. 
vindforholdene i den åbne park.

Af Mads Boserup Lauritsen

Med hjælp fra slotshavens 
maskiner blev materialerne 
flyttet ind på plænen.

De 26 højbede i lærketræ 
samles og bliver 

efterfølgende fyldt med 
jord. Vi bruger KlikBede, 

som kan samles uden søm 
og skruer.

Til indvielsen af 
køkkenhaven var de 
frivillige sammen med 
indbudte talere med til 
at markere åbningen af 
et nyt grønt fællesskab 
med historiske rødder helt 
tilbage til Christian 4.s tid.



Ugentlig havedag i Kongens 
Køkkenhave - august 

2016. I baggrunden ses 
Herkulespavillonen. 
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Fra starten var det en forudsætning for 
projektets succes, at frivillige hænder 
blev engageret i pasning og vanding 
af køkkenhaven. Da vi startede 
projektet, havde vi en formodning om, 
at mange ville melde sig på banen, og 
som forventet troppede mange op til 
selve indvielsen i maj 2015. Som tiden 
er gået, og flere og flere har hørt om 
projektet, er der mange lokale, som 
trofast møder op til den ugentlige 
havedag.
Antallet af fremmødte har varieret 
meget, specielt afhængigt af vejret. 
Men efter vi har fået et drivhus fra 
Juliana af typen Premium på 13m2, 
har det også været muligt at mødes og 
hygge de dage, hvor det har regnet.
Der har været en fast bybonde fr a 
TagTomat tilknyttet den ugentlige 
havedag, og det har så været op til de 
frivillige at medbringe forplejning mm., 
hvilket blandt andet har betydet, at vi 
i 2016 har fået serveret hjemmelavet 
cider, chutney og græskarsuppe.
Fra TagTomats side anbefaler vi, at 
man som tovholder på fælleshaver 
sørger for, at der er mange små og 

konkrete arbejdsopgaver, der kan 
laves løbende, så man altid kan sætte 
nytilkomne besøgende i gang med 
simple opgaver. Når de besøgendes 
nysgerrighed bliver til frivillighed, kan 
de få mere faste rutiner at udføre. 
Vanding af højbedene er eksempelvis 
en simpel opgave, men det er vigtigt, 
det bliver gjort grundigt - en opgave 
som vi har erfaret, at de faste frivillige 
godt har kunnet koordinere. Flere 
af dem har også været forbi haven i 
ugens løb og vandet efter behov.
Det er fantastisk at arbejde med 
projekter, hvor frivillig drivkraft er en 
del af konceptet, og vi plejer at sige, 
at du som koordinator ikke skal lade 
dig frustrere over alle dem, som ikke 
møder op, men glædes over netop 
den håndfuld af frivillige, som trofast 
møder op og skaber fællesskab.

Simple opgaver gør det 
nemmere for frivillige at 
engagere sig løbende.

FRIVILLIG DRIVKRAFT
Af Mads Boserup Lauritsen

De sidste tomater høstes i drivhuset, mens børnene smager på høsten.

Før - Slots- og Kulturstyrelsen drømte 
om en køkkenhave i Kongens Have.

Under - en gruppe frivillige 
haveentusiaster opførte i samarbejde 
med TagTomat Kongens Køkkenhave.

I dag - haven drives af frivillige i 
samarbejde med ansatte fra TagTomat 

som tovholdere på projektet.
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I foråret 2016 blev der 
rokeret lidt rundt på 
højbedene, og der blev sat 
et drivhus op, sponsoreret 
af Juliana. Her til venstre 
ser du en plan over 
bedenes placering og 
nummerering i 2016-2017. 
Dyrkningsoversigten med 
de mange spændende 
afgrøder fra 2016 kan ses 
på næste side. Netop nu 
er vi i gang med at lægge 
bedplaner for 2017, og 
du er velkommen til at 
kigge forbi til de ugentlige 
havedage, når haven åbner 
igen i det nye år.
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Arbejdsdag i august 2016. 
Bedene vandes, og der høstes 

i flok. Grøntsager deles ud til 
de frivillige, som tager dem 

med hjem og spiser.
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1: Lilla jordskok, quinoa og 
hestebønne

1X: Grøn agurk og radise 

2: Høje slikærter, marvært og tidlig 
spinat 

3: Stangbønner på wigwam og 
buskbønner i kanten

4: Squash, rød og grøn grønkål til frø 
og solsikker

5: Squash, hoved-/kossalat, dild og 
radise

6: Squash, rød mælde, bladbede og 
salat

7: Solsikke, tallerkensmækker, rød 
mælde og kruset malva

8: Rødbede, gulerod og wonderberry

8X: Pralbønne og radise

9: Bladbede, porre, radise og tagetes

9X: Hvid agurk

10: Pastinak, løg og gulerod

10X: Tallerkensmækker

11: Spinat, gulerod og kruset malva

11X: Pralbønne

12: Squash og bladkoriander

13: Kæmpegræskar og diverse 
krydderurter

14: Artiskok, rucola og persille

DYRKNINGSOVERSIGT 2016

15: Kartoffel, hør og hestebønne 

16: Rød spidskål, broccoli, lilla 
blomkål, glaskål, morgenfrue og 
gyldenlak

16X: Stangbønne og kornblomst

17: Persille, purløg, anisisop, 
løvstikke, citronverbena, timian, 
rosmarin, oregano, havesyre, fransk 
estragon og fennikel

17X: Hvid agurk

18: Palmekål, morgenfrue og gul 
tomat

19: Kruset malva, portulak, 
skalotteløg og hjulkrone

20: Solbær, ribs og skovjordbær

21: Rabarber, stikkelsbær, jordbær og 
hvid hjulkrone

22: Jordbær

23: Kartoffel og hestebønne

24: Spidskål og broccoli

25: Mynte: chokolade-, kruse- og grøn 
pebermynte

26: Ananassalvie og prydtobak

A, B, C, D: Tomater

E, F: Melon

G, H: Peberfrugt, chili, aubergine, 
tagetes og basilikum i bunden

Udendørs bede

Drivhus
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KØKKENHAVENS AFGRØDER

I køkkenhaven har der været dyrket 
et bredt udsnit af både gamle og nye 
afgrøder, bl.a. kartofler, 2,5 meter 
høje solsikker og krydderurter med 
spændende dufte.

I foråret var TagTomats gartner i 
Fredensborg Slotshave og hente små 
rosenkål, rød grønkål og spidskål til 
udplantning. Kålen havde desværre et 
hårdt forår i køkkenhaven i 2016, da 
fuglene var vilde med de lækre planter. 
Først da en fiberdug blev spændt ud 
over kålbedende, fik planterne lov 
til at vokse sig flotte, og de frivillige 
endte med at kunne høste kongelig kål 
efter sommerferien.
En afgrøde, der har været dyrket med 
succes i haven i 2015 og 2016, er 
quinoa. Den stammer fra Sydamerika 
og er relativ ny i Danmark. Plantens 
frø kan bruges som et alternativ til ris, 
og fra de få planter i haven blev der 
høstet flere kilo.

I 2016 forsøgte vi at dyrke 
kæmpegræskar i et stort bed inde 
i midten af køkkenhaven. Efter en 
langsom start kom væksten i juli, og 
et flot græskar begyndte at vokse. Vi 
måtte dog indse, at græskarret var 
for spændende en afgrøde, til at den 
kunne få lov at vokse i fred. Og en dag 
i august kom de frivillige desværre til 
er tomt bed.

Begge år har de søde jordbær og 
sukkerærter været et sikkert hit i 
haven, hvor både børn og voksne har 
haft svært ved at holde fingrene væk, 
inden afgrøderne var modne og klar 
til høst. I 2016 dyrkede vi som forsøg 
gråært, der udvikler gule bælge, samt 
hvide jordbær. Disse afgrøder fik lov 
at hænge, da både børn og voksne 
ikke troede, at det var modne, sunde 
afgrøder. Da de var klar til høst, spiste 
vi dem sammen til en af fællesdagene.

Af Kirsten Østergaard Martensen

Et lille udvalg af 
sommerens høst i 2016. 
Fra venstre: salatblade, 
tallerkensmækker, 
rød mælde, grønne og 
lilla bønner, spidskål, 
dildskærm, gule tomater, 
kartofler og chili. 

Spidskål. Små planter blev 
hentet fra Fredensborg 
Slotshave i foråret 2015.

Efterår 2016. Høst af lilla 
jordskokker, små grønne 

tomater, minigulerødder og 
pastinak.
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Dette projekt har vist, at det sagtens 
kan lade sig gøre at dyrke grøntsager 
og engagere frivillige i at drive en 
fælles køkkenhave i hjertet af en af 
de mest besøgte parker i København. 
Der har - bortset fra tabet af et par 
kæmpegræskar - stort set ikke været 
hærværk eller nuppet grøntsager fra 
fællesbedene, selvom alle i bund og 
grund har kunnet forsyne sig med 
grønt til køkkenbordet. At så mange 
forskellige aktører har vist interesse 
for projektet, og ikke mindst mødt op 
uge efter uge for at passe højbedene 
sammen og dele historier og erfaringer 
for dyrkning af grøntsager i byen, har 
været enormt berigende for os og for 
projektet.

Vi tror, at projektets simple koncept 
med en ugentlig havedag, en 
klar fortælling om at vi dyrker i 
fællesskab, og at det ikke har været et 
succeskriterium at gå efter kvantitet, 
er væsentlige årsager til succesen. At 
vores fokus har været på at skabe gode 
nærværende oplevelser i køkkenhaven 
og fællesskaber samt grøntsager af 
en god kvalitet, og ladet sæsonen og 
de frivilliges indsats præge havens 
udvikling, skyldes ikke mindst vores 
erfaring fra andre projekter. 
Men det er også den feedback, vi 
har fået fra de involverede: at det 
har været rart med en hvis styring, 
men fantastisk at man kunne præge 
projektet ved bare at møde jævnligt 
op og deltage.

Fremtidens kongelige køkkenhaver
Hvilken form Kongens Køkkenhave vil 
få i fremtiden, vil tiden vise. Forsøget 
har skabt perspektiv i forhold til at 
skabe en kongelig køkkenhave, der 
med afsæt i de historiske arkiver og 
vores erfaringer fra dette midlertidige 

Fokus har været 
på at skabe gode 
nærværende oplevelser 
i køkkenhaven og 
fællesskaber samt 
grøntsager af en god 
kvalitet.

PERSPEKTIVERING OG TAK
Af Mads Boserup Lauritsen og Niels Mellergaard

projekt kan etableres i en større skala, 
og med en bred involvering i forhold 
til den drift og aktivering det kan give.

Vi vil gerne sige tak til alle 
samarbejdspartnere i projektet, til alle 
de frivillige, der møder op uge efter 
uge og deler deres glæde for at dyrke 
grøntsager med os.

Og så vil vi gerne takke Juliana for at 
have sponsoreret drivhuset og driften 
af haven i 2016 og 2017 samt Indre 
By Lokaludvalg for økonomisk støtte 

til udarbejdelse af dette hæfte samt 
video om projektet.

Vi glæder os til at se jer igen til 
åbningen af Kongens Køkkenhave i 
2017 og at hilse på jer til de ugentlige 
havedage i sæsonen, indtil projektet 
afsluttes i september 2017.

Erfaringer deles mellem 
frivillige i alle aldre. Peder 
læner sig op ad det høje 
græskarbed, hvor vi i 
2016 og 2017 tester, hvor 
store græskar man kan 
dyrke i et højbed fyldt med 
hestepærer fra staldene på 
Christiansborg Slot.



Samskabelse er et vigtigt 
element i byens udvikling 

og én af grundstenene for at 
skabe gode og nærværende 

byrum. Samskabelse udvider 
og styrker byens mange 

netværk.
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KØKKENHAVENS LIV 2015-2016

Maj 2015 Maj 2015

August 2015 August 2015

April 2016 April 2016

September 2016 Oktober 2016
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Folderen er udviklet af

I samarbejde med

Kongens Køkkenhave er en folkelig og 
moderne køkkenhave og et tilbud til 

lokale beboere og besøgende i Kongens 
Have, der har lyst til at lære at dyrke bær, 
grøntsager og spiselige blomster. Kongens 
Køkkenhave ligger mellem Rosenborg Slot 

og Herkulespavillonen i Kongens Have i 
København.

I dette hæfte kan du læse lidt om 
baggrunden for projektet, processen for 

tilblivelsen i 2015, se bedplaner og billeder 
fra sæsonen 2016, om planerne for 2017, 

samt læse om perspektiverne ved at 
dyrke grønt i fællesskab i byens parker og 

offentlige rum.
Du er velkommen til at dele billeder på 

sociale medier med #KongensKøkkenhave 
og #TagTomat, og besøg gerne projektets 
Facebook-side, ”Kongens Køkkenhave”, 
hvor du også kan finde en lille film om 

projektet.
Brug inspirationen fra dette hæfte og et 

besøg eller to i Kongens Køkkenhave til at 
skabe grundlaget for dine egne drømme om 

grønne fællesskaber i byens rum.
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