
Gerlevparken
Lyngerupvej 23, Gerlev
3630 Jægerspris
www.gerlevparken.dk

Velkommen  
i Gerlevparken

Den Danske Træsamling samt  
to meget forskellige rosenhaver

Der foretages lejlighedsvis rundvisninger i  
Gerlevparken. Se mere på www.gerlevparken.dk  
og følg os på www.facebook.com/gerlevparken/.

Parken er åben året rundt, og der er fri entré. 
Økonomisk støtte til parken er meget velkomment 

og kan gives på MobilePay 11411.

Fotos af KarlGercens.com
Grafik LeneSpies.dk · Frederiksberg Bogtrykkeri

I 1979 overdrog Grethe og Aage Kann Rasmussen et areal 
på ca. 10 hektar til Fonden for Træer og Miljø. På dette 
område var Den Gamle Park og Skoven allerede anlagt, 
og var dermed det første grundlag for Gerlevparken. 

Den Danske Træsamling blev påbegyndt i 1983. For før-
ste gang var der skabt en offentligt tilgængelig samling 
af træer og buske, der naturligt er indvandret i Danmark 
efter sidste istid for 12.000 år siden. Den endelige plan 
er udarbejdet af landskabs arkitekt Morten Holme.

Dronning Ingrid (Fondens protektor fra 1979-2000) 
ønskede Valdemar Petersens samling af gamle duft roser 
etableret i Gerlevparken og dermed bevaret for efter-
tiden. Rosenhaven er tegnet af landskabsarkitekterne 
 Agnete Muusfeldt og Inger Ravn og anlagt i 1986.

Samlingen af Poulsen Roser repræsenterer fire genera-
tioners indsats inden for rosenforædlingen, der fik sit 
gennembrud i 1912. Denne rosenhave er tegnet af land-
skabsarkitekt Morten Holme og anlagt i 1989.

Siden 2013 har frivillige (Gerlevparkens Venner) sam-
men med repræsentanter fra Fonden stået for den daglige 
vedligeholdelse og delvis også den gennemgribende re-
novering i rosensamlingerne. En uvurderlig indsats, der 
er med til at gøre et besøg i parken til en god oplevelse.

Fonden for Træer og Miljø blev stiftet i 1974 og har til 
formål gennem oplysning, forskning eller på anden måde 
at støtte bestræbelser for inden for landets grænser at be-
vare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, 
der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhi-
storisk eller æstetisk henseende.

www.fondenfortraeerogmiljoe.dk

Parken er privatejet, og åben for offentligheden.

Økonomisk støtte til parken er meget velkomment 
og kan gives på MobilePay 11411.

I begyndelsen af 1920’erne var Valdemar Petersen ”på 
valsen” og arbejdede bl.a. i Frankrig med at plante roser 
på slagmarkerne ved Verdun. Her blev interessen for de 
gamle historiske roser vakt, og hjemvendt til Danmark 
startede han planteskolen i Løve og begyndte at samle, 
afprøve og opformere de bedste af de gamle rosensorter. 
Han fortsatte arbejdet i nær ved 50 år og blev her i lan-
det banebrydende på det område, der omfatter gamle 
historiske roser. Samtidig søgte han, så vidt det var mu-
ligt, at finde ud af rosernes historie. 

Samlingen af Poulsen Roser repræsenterer fire gene-
rationers indsats inden for rosenforædlingen, der fik 
sit gennembrud i 1912. Flere resultater har været af 
banebrydende karakter, og de har opnået mange in-
ternationale topplaceringer. De seks runde bede om-
kranset af lavendel viser hver tre roser. En mor, en far 
og et barn. Samlingen består af alle de tilgængelige 
rosensorter fra 1912 og er plantet fortløbende efter 
årstal og udbygges løbende, efterhånden som nye 
 roser introduceres.

Ved Lyngerupvej findes birke- og fyrreskoven, der var de 
første skovtyper, der etablerede sig i Danmark efter isti-
den. Alle plantede træer og buske stammer fra Frøkilde-
udvalgets kåringer og udpegninger. Samlingen omfatter 
ca. 75 arter, og anlagte stier fører gennem de åbne og lyse 
skovtyper som birke- og rønneskovene til de mørkere 
og tungere skovtyper som linde- og bøgeskove. Ad disse 
stier vil man derfor kunne opleve de forskellige indtryk, 
som den danske natur giver mulighed for.

Træsamlingen er påbegyndt i 1983 på grundlag af skit-
ser dels fra Arboretet i Hørsholm, dels fra professor 
Sven-Ingvar Andersson. Den endelige plan er udarbej-
det af landskabsarkitekt Morten Holme.

Rosensamlingerne

Den Danske Træsamling
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Illustration: Hans Erik Lund

Fonden for Træer og Miljø har gennem årene uddelt 
en træets hæderspris, ”Den Grønne Pris” til en række 
personer, der har gjort en særlig indsats inden for de 
områder, hvor fonden virker.

Prisen uddeltes første gang i 1976, og på fondens hjem-
mesiden vises de personer, der har modtaget prisen, og 
som samtidig har fået plantet et ærestræ i Gerlevparken 
eller i Øster Møllesø ved Dronninglund.

Ærestræer 

Krydsningsbedene  
i Poulsen Roser.

Rosensamlingerne er 
 nationale klenodier, 
værdifulde genbanker og 
internationalt anerkendte. 
Her er et citat af forfatteren 
til bogen ”Climbing Roses 
of the World”, Charles 
Quest-Ritson:

”Alle rosen-elskere står i 
uvurderlig gæld til sådanne 
samlinger som L’Hay-les-
Roses i Frankrig, Cavriglia 
i Italien, Gerlev i Danmark, 
Coloma i Belgien og 
The Ruston’s Garden i 
Syd-australien.” 

Rosenhaverne i Gerlev-
parken kommer næppe 
højere end at være nævnt 
sideordnet med ”L’Hay-
les-Roses” i Paris, der er 
verdens ældste rosarium.

Møllehøj i Skoven. 
Foto: Villy Hansen.

Der er et stort  
antal sjældne træer 
i Den Gamle Park.
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