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Lørdag den 12. juni The Latin Clasico                                                                                                                 
Første koncert i præstegården blev fuld af spænd- 
ende toner fra flere forskellige lande. Signe Asmus- 
sen Menuitt fortalte om numrene og om musikken.  
Humøret var højt hos både musikere og det smit- 
tede selvfølgelig til gæsterne. Danske og svenske 
 sange, afløste en arie fra Carmen sunget af Signe
Asmussen. Flere af de latinamerikanske melodier
 blev ledsaget af klap og store smil samt af og til en
eller flere dansende musikere. Vi gik alle glade hjem. 

HC Andersens tro den 26. juni i Kærum kirke 
og Sønderby præstegård                                                 
Foredrag afvekslende med musik og sang i den med 
roser og jasminer pyntede kirke.                                                            
Kirken var næsten fuld - hver anden bænk var tom, så 
alle kunne synge med. Inger Lund holdt foredraget ud 
fra teolog Kaj Mogensens doktordisputats ”Livet - det 
dejligste eventyr”, da han var blevet syg. HC Andersen 
har skrevet så mange sange, at vi i hver pause i fore-
draget sang en fællessang af ham, hvorefter vi hørte 
cellist Karen Valeur og violinist Eva Kobel spille de knap 
så sangbare. Både Inger, Karen og Eva fik stor ros for 
eftermiddagens program, hvor alle nok fik ny viden  
og sang ukendte sange. 

Middagen var flyttet til Sønderby præstegård, og faldt 
i gæsternes smag, selv om vi ikke helt fik HCA´s fødsels- 
dagsmiddag. Men mætte blev vi og stemningen var 
god. 

Lørdag 17. juli ”H. C. Andersen i Den Romantiske Have                                                                                                                                  
Som 3. del af vores og De 5 kirkers HCA - tema er turen til Den Romantiske Have på Sanderumgaard. Der er flere 
grunde til denne udflugt: Et formål er at se den meget smukke have, som ejerne Erik og Susanne Vind har ført 
tilbage til sit oprindelige udseende, så historisk rigtigt, som det har været muligt. Læs om det store, krævende og 
økonomisk tunge kulturelle projekt herunder. Et andet formål er at høre om H.C. Andersens liv på herregårdene, 
mens vi stille og roligt vandrer rundt i haven. Kirsten Grove har studeret H.C. Andersen gennem mange år og 
holder nu ofte foredrag, hvor hun får tilhørerne til at se på ham med helt andre øjne. Hun tager os med tilbage  
til 1800-tallet med herregårdslivet for HCA som omdrejningspunkt. 

...fortsættes på næste side

Der er stadig ledige pladser til HCA-udflugten
Tilmeld jer senest fredag den 9. juli på  
www.helnæskultur.dk eller til telefon 6173 4540
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PROGRAM for turen                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vi kører i private biler til Sanderumgaard, Sanderumgaardsvej 152, 5220 Odense og mødes ved P - pladsen  
kl. 13,30, hvor vi får en kort introduktion til haven, hvorefter vi går samlet ind. Kirsten Grove vil fortælle om HCA 
i den romantiske have ved at gøre stop på udvalgte steder i haven og afslutte fortællingen ved kaffebordet. 
Prisen for turen er 170 kr. som inkluderer entré til haven, kaffe, kage og foredrag. Når du er tilmeldt kan du 
betale til 0847 0000528285 eller via MobilePay nr. 48047.
Kan du have nogen med i bilen, eller mangler du kørelejlighed kan du kontakte mig på mobil 2720 1668
- ring eller sms. 
Mange hilsner

Marianne Therp

Restaureringen af  Den romantiske have                                                                                                                                             
At genskabe den gamle have og åbne den for offentligheden har siden begyndelsen af 1970’erne, været et  
ønske for familien. En genskabelse ville være en meget bekostelig affære. 
Grundmaterialet for genskabelse var en afhandling gennemført af en gruppe havearkitektstuderende sat  
i værk af den nuværende ejers far. Den samlede al viden, der eksisterede om haven – kort, tegninger, tekster  
etc. Konklusionen var, at en genskabelse godt kunne lade sig gøre. Der var rigelig dokumentation.
Meget tidligt har man været klar over den store kulturhistoriske værdi som haven repræsenterer. Dette både 
ud fra dokumentation i Sanderumgaards eget arkiv og på forskellige museer i Danmark, men også ud fra hvad 
der er sagt og skrevet og kan iagttages i haven i dag. Faktisk er haven en af de mest veldokumenterede haver 
i Danmark.
Arbejdet tog for alvor fat i midt 90’erne med en stor opbakning lokalt, fra institutioner og enkeltpersoner. 
En stadig større interesse har også vist sig fra offentligheden side, idet der blev arrangeret koncerter og de 
ørste regulære rundvisninger tog deres begyndelse.
Fra 1995-98 blev en ny “master-plan” fremstillet for en 
mulig rekonstruktion. Planen omhandlede alle 
daværende tanker omkring haven. En vennekreds blev 
etableret med kulturfolk og havefolk. De fandt frem  
til, hvor i landet der fandtes materiale om haven; på 
museer, biblioteker og lign.

Stormen i 1999 satte et midlertidigt stop for projektet, 
idet Sanderumgaard blev hårdt ramt på både bygn-
inger, have og skov. Selv det gamle kanalsystem blev 
raseret. Først i 2003 var oprydningen afsluttet. 
Vandspejlet i Den Romantiske Have er et vigtigt ele-
ment. Over 2 km kanaler slynger sig mellem plæner 
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og småøer, således adskiller haven sig klart fra lignende attraktioner. Med støtte fra Fyns Amt og flere fonde blev 
kanaler og grøfter oprenset og uddybet. Herefter blev der taget fat på stisystemet og diverse opmålinger. 
Flere plæner blev anlagt og mindre stier genetableret. Haveskellettet var i 2005 ved at tage form.

En målrettet fondssøgning til havens øvrige elementer gik nu i gang. I 2006 blev en af de to eksisterende 
pavilloner, Tankefuld, restaureret med støtte fra bl.a. kulturarvsstyrelsen. Ligeledes kunne man genskabe  
Johan Bülows urte- og rosenhave. Det store gennembrud kom i 2006, da Realdania henvendte sig med  
støtte, så projektet blev en del af fondens store projekt for bevarelse af kulturhistoriske haver i Danmark.  
I alt er 9 haver involveret. Tilsagnet omhandlede en overordnet haveplan under ledelse af en havearkitekt.
I 2007 påbegyndtes restaurering af pavillonen Sommerlyst - den mest kendte fra Eckersbergs malerier og 
med støtte fra Augustinusfonden og kulturarvsstyrelsen er dette arbejde blevet afsluttet.
I 2007 er arkivet på Sanderumgaard blevet registreret således, at man nemt og hurtigt kan orientere sig  
i materialet om haven. I 2008 - 2010 foregik selve restaureringen i haven. I maj 2010 åbnede haven for  
offentligheden.

Familien Vind                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Vind familien er dansk og tilhører en af de få nulevende ur-adelsslægter. Oprindelsen kan føres tilbage til det 
nordjyske Ulfsborg Herred engang i 1100-tallet. og herfra har slægten spredt sig ud over Danmark, Norge og 
Skåne.                                                                                                                                 
Vind er et kort navn, som kendetegner de tidlige danske familier som Kalv, Mis, Spide, Hase, Thun og Mund. 
Navnet skulle kunne ses på skjoldet. Fra 1525 er det muligt ved hjælp af kirke og kongebøger at følge både 
familie og de enkelte personer frem til vore dage. Hovedbeskæftigelsen inden for slægten var ridder, kriger, 
officer, diplomat og landmand. Slægten har altid været begrænset. I 13-1400 tallet var den næsten uddød 
på grund af den sorte død.
I dag findes der 10 efterkommere af den adelige gren af familien i Danmark. Sanderumgaard er hovedsædet 
for denne slægt. Det er 6. generation på Sanderumgaard. Man kan læse mere om familien i Danmarks adels 
årbogs tillæg 2009


