
 

Foreningen Historiske Planter 
Nyhedsbrev nr. 1 – januar 2019 

 

 

Kære alle medlemmer 

Bestyrelsen har allerede haft 2 møder i januar og vi er nået langt med planlægningen. Nederst i 

dette nyhedsbrev ses kalenderen, måske vil du overføre arrangementerne til din egen kalender. 

Tirsdag den 26. marts kl. 12-14 i Morten Reenbergsgaard 

Jens Soelberg kommer og introducerer det nye projekt om lægemiddelplanter. 

Jens vil: 

Præsentere biobank-projektet 
Forskning i lægemiddelstoffer 
Udvalget af planter til biobanken 
Det praktiske i indsamlingen af urterne 
Drøfte med os, hvordan vi samarbejder 
 

Herunder ses igen den henvendelse vi fik i november 2018: 

DANISH MEDICINAL PLANT BIOBANK 

Foreningen Historiske Planter og Middelalderhaven fik forleden en indledende mail med et meget godt 

tilbud. Vi er inviteret til at bidrage til at opbygge en biobank med lægemiddelplanter.  

Jens Soelberg, kurator for Natur Medicinsk Museum har fået en stor fondsbevilling og skal lede det store 

projekt over 3 år. Jens var vores vært på sommerudflugten i år og har tidligere holdt foredrag hos os. 

Bestyrelsen er samtidig beæret over denne henvendelse om vores hjælp. Middelalderhaven i Stege er igen 

på landkortet! 

De 330 planter som er nævnt i danske farmakopeér de seneste mange hundrede år bliver genstand for 

indsamling, forskning og opmærksamhed. 

Jens skriver: 

Jeg vil gerne indbyde Foreningen Historiske Planter til et samarbejde omkring et ambitiøst projekt, som vil 

støtte og muliggøre bl.a. farmakologisk forskning i historiske lægemiddelplanter.  



Jeg håber først og fremmest at Foreningen Historiske Planter vil være bruger af biobanken. Af størst 

interesse for jer er nok biobankens online database som forventes at ”åbne” i 2021. Den vil indeholde en 

del informationer om anvendelser, årstal og historiske kilder til mange af de planter som I har i 

Middelalderhaven. 

Men det er ydermere mit håb at Foreningen vil have lyst til at bidrage direkte til biobankens 

forskningsmateriale gennem et samarbejde.  

I har jo en enestående levende plantesamling i Middelalderhaven. Jeg vil høre om I vil overveje at bidrage 

ved at dyrke/opformere udvalgt materiale, til hhv. herbarie- og museumsmateriale, og det egentlige 

forskningsmateriale.  

 

Mandage d. 11. marts og d. 25. marts - Plantefarvning hos Karenn 

I år er plantefarvning i Middelalderhaven ændret, så alle interesserede har mulighed for at snuse til emnet. 

Vi farver to mandage i marts kl. 12.30 til ca 16.00. Den 11. + 25./3 hos Karenn, Østermarksvej 22. Tag lille 

madpakke med, der er the og kaffe. Giv gerne SMS besked om du kommer på Karens mobil: 22 76 04 14 

 

Generalforsamling torsdag den 28. februar kl. 19 på Møns Folkebibliotek 

Alle medlemmer inviteres til generalforsamling. Arbejdspapirer udsendes i februar måned. 

 

Medlemsmøde i Morten Reenbergsgård 

Onsdag den 30. januar kl. 10-12.30 

Vi  har opbygget mødet på en sådan måde, at vi vil gennemgå forudsætninger for vores forening og 

Middelalderhave. Alle er naturligvis velkomne, men nærmere oplysninger sendes til havelauget. 

 

Studiekreds 3 gange i februar-marts 

Man er velkommen alle 3 tirsdage, men også 1 eller 2 gange hvis det passer bedre. 

Villiam arrangerer de 3 studiekredse 

Man kan også bytte bøger denne dag – altså de hefter og bøger, som Anemette Olesen forærede 

os.  

Studiekreds mandag den 4. februar og mandag den 18. februar og mandag den 4. marts kl. 10 - 13 

i Morten Reenbergsgaard. 



 

A. 

Ideer til årets arrangementer. Hvilke temaer, omvisninger, serveringer skal vi forberede til årets 

arrangementer, som er 6 tirsdagsmarkeder, Sildemarkedet, Æblernes Dag og den nye ”Blommens 

Dag”, som er vores ide. Dertil vores FrøPopUp med plantesalg i maj og urtekursus med Anemette 

Olesen i juni. 

B. 

Der findes mange oplysninger om lægeplanter, både i gamle og nye bøger samt mange sider på 

internettet. ”Hvad er op og hvad er ned” spørger vi – hvad kan vi stole på. 

C.  

Fokus på Skærmplantefamilien. 

Hvor ens og forskellige er de? Kendetegn, indholdsstoffer og deres omdømme. 

 

Reserver 2 datoer allerede nu! 

FrøPopUp og plantesalg bliver lørdag den 18. maj kl. 10 – 13 i Middelalderhaven 

Her inviterer vi foreninger og private til at lave en lille bod med overskydende frø og planter. 

 
Urtekursus med Anemette Olesen den 14-15- juni. 
Vi starter fredag eftermiddag og slutter lørdag efter frokost. 
Kurset er lagt, så alle kan være med 
Sæt kryds i din kalender. 
Anemette er kendt for sine kurser og spændende bøger, bl.a. bestselleren ”Spis dit ukrudt” 
 

Havelauget starter 

Inger Lise har planlagt sæsonstart til mandag den 18. marts kl. 10 

Der sendes senere mail til de 28 som er med i havelauget. Vil du være med i år, så er du velkommen. Send 

en mail til inger Lise. 

Høst 

Vi vil i år lave en mail-liste med jer der vil hjælpe med at høste. Vi høster naturligvis i Middelalderhaven, 

men ofte mangler vi lidt og måske har du de samme planter i baghaven eller på arealer i nærheden. Planter 

kan så afleveres i haven og derefter tørres. 



Planter 

Hvis du mangler planter til egen have, så står der mange hundrede potter klar i vores børnehave. Dels er 

der jo køkkenurter og krydderurter, men også mange snapseplanter, flotte stauder og gode biplanter. 

Rabatten er afskaffet 

Bestyrelsen har afskaffet medlemsrabat på frø og planter mm. Men hvis du køber større portioner kan du 

sikkert forhandle dig til en god pris. Under alle omstændigheder er alle vore produkter jo billige. 

Frø af de historiske planter 

Igen i år blev der indsamlet omkring 125 forskellige arter, så vores frøbank er meget flot. Vi laver kun 

frøposer af de mest populære, men vi har jo så det gode lager også. 

 

Frøposer med gode biplanter 

Sidste år formidlede vi 550 frøposer, så der er mange haveejere der har tilsået et lille hjørne med skønne 

planter, som er rige på pollen og nektar. 

Det er jo gode oplevelser når vilde bier, sommerfugle, svirrefluer og flotte biller sværmer over blomsterne 

hen over sommeren. I år har vi igen fine poser, med 1-årige og med flerårige. 

 

Bi-hoteller 

I 2018 blev der produceret mange bi-hoteller. Her til april-maj-juni er det spændende at iagttage, når de 

flittige bier kommer og fylder mad i de mange rør og huller. Alle er jo afhængige af bestøvningen, så vi får 

frugter, bær og frø. Kan du fotografere, så kan vi måske lave en samling af fotos af planter med et insekt på. 

Marmelade og gelé 

I efteråret blev vore frugter af Mispel, Æble og Pærekvæde lavet til dejlige produkter, flotte og 

velsmagende og naturligvis udsolgt i december måned. 

 

Althea nr. 3 

Vores årsskrift er nu sat i gang. Mange skribenter vil gerne være med og hvis alt går vel, så har vi det nye 

hefte i november måned. Temaet bliver lægeplanter.  Har du interesse i at skrive, så henvend dig. 

Planteguide 

Vi vil gerne udgive en guide med vore over 300 forskellige planter. Vi vil gerne lave en kort tekst og et foto 

af hver plante, kan udgives i 2020. 



 

November 2018 

Ved vores afslutning i november måned samledes vi i MRG, glædede os over vore resultater og så frem til 

den næste havesæson i marts. 

Efter Inger Lise have budt til bords og vi havde skålet mindede formanden om årets højdepunkter: 

Havesæson 2018 

Vi nåede et mål, erklærede haven færdig den 15. juni 2018 – 36 medlemmer deltog i arbejdet på festdagen. 

I 2018 kom der 5 nye medlemmer til havelauget, de er her endnu. 

ILH sender hver uge mail til ca. 25 aktive og vi møder frem så ofte det er muligt. 

Vi passer på langt over 400 planter og de har det godt. 

12 marts 2018 blomstrede Blå Anemone og Grøn Nyserod 

1 april var haven dækket af sne. 

Vi pakkede 550 poser med frø til gode biplanter 

Ca. 1 maj blomstrede frugttræer, en del løgplanter og forårsblomster 

Den 12 maj gik vi i skjorteærmer 

Efter frø-popuppen blev stien forbedret med jernkant og 4000 liter slotsgrus 

Vi tilså de 16.000 historiske planter hos kommunen 

Den 31. maj sværmede honningbierne 

Vi havde besøg af grupper fra kommunens naturafdeling, bi-forskere fra uni., og natur- og miljøstyrelsen 

Den 15. juni var der 23 grader da Michala Petri stod under vores æbletræ, de frivillige knoklede med 

opgaver og om aftenen sad vi ved langbordet og nød lidt mad og en skål 

I juli var der varmt, flere planter fik vand og på tirsdagsmarkederne kom der mange gæster 

Ind i august kom så regnen 

I august deltog vi i Ren-Dag, havde sommerudflugt, foredrag om giftige planter og ind i september 2 dage 

med sildemarked 

Æblernes Dag blev et tilløbsstykke, med glade børn og mange aktiviteter 

Den 12 november var Middelalderhaven klar til vinteren 



Vi fik mail fra Jens Soelberg om et projekt med lægemiddelplanter og en biobase  

Vi fik 3 kasser hefter og bøger fra Anemette Olesen 

 

Æblernes Dag 

Vi havde et flot arrangement fredag i efterårsferien. Der kommer altid mange gæster på Torvet i Stege og i 

år lykkedes det at de også gik forbi Middelalderhaven. 

Der var mange aktiviteter for børn, der var æblelege, popcorn og ild på bålgryden, Frank Egholm snittede 

med børn og voksne. I Pavillonen viste vi alle vore produkter og der var tid til snak med havens gæster 

 

December Basar 

Fabrikat inviterede til basar på Sukkerfabrikken i Stege. 

Vi holder meget af vores Middelalderhave, men det var en god oplevelse at deltage her. Fabrikat havde 

fundet 30 deltagere og Den Bøhmiske Hal var fyldt. Vore unikke produkter kunne nemt friste gæsterne og 

kvædebrød, Mistelten, marmelader og geléer blev næsten udsolgt. Vi havde en smuk stand, med lys, pynt, 

banner og så fik vi næsten udsolgt fra vores salgsvogn. 

Kalender 2019 

Havelauget  Mandage kl. 10 – 12.30  
  Torsdage kl. 10-12  
  De 6 mandage før markedstirsdagene sløjfes. 
Havelauget starter Mandag d. 18. marts kl. 10  
 
Medlemsmøde onsdag den 30. januar kl. 10 – 12.30 MRG 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. februar kl. 10-13 MRG 
Generalforsamling torsdag den 28. februar kl. 19 – 21.30 Møns Folkebibliotek 
Studiekreds   mandage d. 4/2 og 18/2 og 4/3 MRG kl. 10-13 
Plantefarvning Hos Karenn d. 11/3 og 25/3 kl. 12.30 
Lægemiddelplanter Besøg af Jens Soelberg tirsdag d. 26/3 kl. 12-14 i MRG 
FrøPopUp og plantesalg lørdag den 18. maj kl. 10 – 13 i Middelalderhaven 
Urtekursus  Med Anemette Olesen fred.-lørd. D. 14-15- juni 
 
Markedstirsdage 2. juli – 9.juli – 16.juli – 23.juli – 30.juli – 6.aug. 
Sommerudflugt  
Blommens Dag lørd. D. 24. august 
Sildemarked i Stege Den 6.-7. september 
Æblernes Dag  Fred. den 18. okt. 
December Basar? 
 

 



Omvisninger 

Apotekerhaven Sorø Lørd. D. 15. juni kl. 11  LL 

Museumsforeningen maj-juni 

Om os: 

Foreningen Historiske Planter 

Bestyrelse: 

Duna Tejmers, Karenn Becker, Inger Lise Harpsøe, Gisela Sellner, Jens Refstrup, Villiam Houman, Lars J 

Larsen 

Formand Lars J Larsen, Bøgebjergvej 18, 4791 Borre  
Ljl.gs@post.tele.dk 
55 81 22 32 og 29 64 13 48 
 
Foreningens CVR 35343237 
Kasserer Jens Refstrup 
jensrefstrup@gmail.com 
50 50 14 98 
Konto i Møns Bank: 6140 4145668 
Mobile Pay: 95592 
 
Kontingent 225,- kr. for en husstand og 150,- kr. for et medlem 
Støttemedlem 100,- kr. pr. år og 250,- kr. for erhverv og skoler ol. 
 
Formand for havelauget, Inger Lise Harpsøe 
Bogholder.florainder@gmail.com 
40 41 50 55 
Havelauget træffes i Middelalderhaven mandag og torsdag kl. 10-12 
 
Hjemmeside: historiskeplanter.dk/ 
Facebookside: facebook.com/HistoriskePlanter 
Middelalderhaven: middelalderhaven.dk/ 
 
Årsskrift ”Althea”: 2017 og 2018 – 200,- kr. 
 
Omvisninger, 400,- kr. for foreninger, grupper ol. 

 

Middelalderhaven i Stege 
Kirkepladsen 1, 4780 Stege 
Der er altid adgang fra Kirkepladsen v. Morten Reenbergs Gaard 
 

 


