
Nogle seværdigheder

1  Rosenhaven  
Fra starten var rosenhaven tænkt som rammen om 
den afslappede, rekreative benyttelse af parken. 
I 1935 blev den omlagt, og rosensamlingen blev 
udvidet. Roserne er gennem tiden blevet udskiftet 
pga. sygdom og i 2003 var det nødvendigt med 
nye roser i plænen. Ved genplantningerne er 
den oprindelige plan dog fulgt. Tidligere var der 
rosenbede hele vejen langs kanten af plænerne for 
at hindre adgang hertil. I dag anvendes plænerne 
i rosenhaven til solbadning og picnic. 

2  Staudehaven
Fra foråret til hen på sensommeren er staudehaven 
et besøg værd. Først kommer løgplanter som 
liljer og skillaer, og lidt senere blomstrer jordbær, 
lavendler, storkenæb, valmuer og bonderoser. 
I højsommeren følger de højere stauder som 
akantus, floks, solbrud, solhat, og sommeren 
klinger af med bl.a. høstanemoner. Nærmest 
Enghavevej er en surbundshave, og i modsatte 
ende af staudehaven findes en lille bregnehave 
iblandet dekorative græsser.  

3  ”Vandhaven”
Vandbassinet i parkens midterparti blev skabt ved 
parkens anlæggelse i 1927, hvorimod soppebassinet 
først kom til i 1947. Vand er et trækplaster for liv. 
Således bliver vandbassinet flittigt brugt af fuglene 
året rundt. Soppebassinet er derimod for børn, som 
leger og svaler sig her på varme sommerdage. 

4  Hjertetræet
Dette træ klarer sig fint hos os, selv om det hører 
hjemme i bjergene i Japan og Kina. Det er et 
værdifuldt tømmertræ bl.a. til fremstilling af 
møbler, men vi planter det kun som prydtræ. 
Bladenes form har givet træet navn. Når bladene 
springer ud, er de karminrøde, mens de om 
sommeren er blågrønne på oversiden med en 
hvidlig underside. Om efteråret ændres bladenes 
farve gradvist over gult til toner i rødt med violette 
anstrøg. Når de falder til jorden, kan der spores en 
sødlig jordbærduft især i en fugtig morgenluft.        

5  Den ægte kastanje
Dette træ dyrkes i det meste af Middelhavsområdet. 
Hos os er klimaet knapt så gunstigt for det, og 
derfor bliver frugterne sjældent mere end 3 cm 
store. Frugterne d.v.s. ”kastanjerne” kan spises tilbe-
redt på forskellige måder, og der kan fremstilles 
en shampoo af nøddeskaller og blade. 

6  Trompettræet
Dette træ kan takke sine store klokkeformede 
blomster for sit navn. Blomsterne, der er hvide 
med to gule striber og rødbrune pletter, springer 
ud i juli-august. Træet gør sig også bemærket 
ved sine meget store blade. Til gengæld bliver 
træet sjældent mere end 12-15 m højt selv på sine 
naturlige voksesteder i det sydøstlige USA.    

7  Sommerfuglebusken
De smukke sommerfuglebuske står med deres 
lange blomsterklaser fra juli til september og lokker 
insekter til. De tragtformede blomster dufter sødt 
og lidt krydret, og i dem kan langsnablede insekter 
bl.a. sommerfugle samle nektar. Busken har sit 
naturlige hjemsted i Kina og Japan.     
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A  Legeplads med personale

B  Vandbassin

C  Soppebassin (administreres fra legepladsen) 

D  Toilet inkl. handikaptoilet 
 (åbent 1. april-30. sept., lukket om natten)

E  Grill/bord til éngangsgrill

F  Cykelstativ

G  Boldplads inkl. hockeybane

H  Petanquebane

Fakta om Enghaven
Parkens samlede areal er 3,6 ha. Den blev anlagt 
i 1928-29 og fredet i 1969.

Legestuebygningen er åben mand.-tors. kl. 9.30-
17.00 og fred. kl. 10.00-17.00. 

Alle stier er egnede for kørestole og barnevogne.
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8  Mågerne
I parken ses oftest hætte-, storm- og sølvmåger.  De 
senere år har de sjældne sorthovede måger også vist 
sig i parken. Zoologisk Museum har siden 1950’erne 
ringmærket mange måger i København. Det viser, 
at de fleste af Enghavens overvintrende hættemåger 
er i Finland om sommeren. Fuglene vender trofast 
tilbage vinter efter vinter. En enkelt finsk født 
hættemåge vendte tilbage til Enghaven 28 vintre i 
træk. Vil du kende en måges livshistorie, kan du 
aflæse numret på benringen, og sende oplysningen 
til Zoologisk Museums Ringmærkningscentral.

9  Venus med æblet
Motivet ”Venus med æblet” har sin oprindelse i 
den græske mytologi. Her udlovede prins Paris et 
guldæble til den smukkeste gudinde, og Venus løb 
af med sejren. Skulpturen er skabt af Kai Nielsen, 
der har benyttet sin kunstneriske frihed til at 
fortolke guldæblet som et nyfødt barn. Venus, der 
er kærlighedens gudinde, ser intenst på den levende 
”kærlighedsfrugt”. Skulpturen blev først udført i 
marmor og opstillet i en norsk skibsreders egen 
park i 1921. Bronzeafstøbningen i Enghaven blev 
afsløret samtidig med parkens indvielse i 1929.      

 10  Ungdom
Denne figurgruppe i bronze skildrer et ungt pars 
famlende og usikre kærlighedsforhold. Den er 
skabt af Einar Utzon-Frank og er en forstørret 
gengivelse af én af kunstnerens små statuetter 
af elskende par fra 1920’erne. Skulpturen blev 
opstillet i Enghaven i 1952.

 11  Tribunen – Apollon og de ni muser
På indersiden af tribunens kuppelformede over-
dækning har billedhuggeren Aage Nielsen-Edwin 
skabt et figurrelief i cement, som viser Apollon og 
de ni muser fra den græske mytologi. Muserne 
beskytter hver sin videnskab, og de inspirerer 
kunstnerne, især digtere, filosoffer og musikere. 
Muserne afbildes ofte dansende sammen med 
deres anfører guden Apollon, som selv er lysets og 
kunstens beskytter. Relieffet blev skabt samtidig med 
parken, og ”tidens tand” har sat sine spor, således at 
en restaurering er snarligt forestående. 

I 1885 fik Det Københavnske Haveselskab anlagt 
478 kolonihaver på fælleden i ”Dronningens 

Enghave.” I 1925 overtog Københavns Kommune 
området, og kolonihaverne flyttede. Et udvalg 
foreslog, at der på arealet i stedet blev anlagt 
enten et kulturcenter, et idrætsanlæg, en H.C. 
Andersen mindepark eller en folkepark. Ideen 
om folkeparken vandt, og det blev besluttet, at 
den skulle indrettes, så den gav ”befolkningen så 
rig lejlighed til at nyde friluftsliv som vel muligt”. 

Enghaven 1929

Den 21. april 1927 blev planen for parken og navnet 
Enghaven vedtaget. Man bevilgede 305.000 kr. til 
udførelse af projektet. Planen for parken var enkel 
og i nyklassistisk stil med et simpelt allé-system, der 
opdelte parken i tre legearealer, to blomsterhaver 
og en vandhave. Enghaven åbnede sine porte for 
publikum St. Bededagsaften i 1929. 

Oprindeligt bestod alléerne af elmetræer, men alle-
rede i 1945 blev nogle fældet, fordi de skyggede for 
meget. I 1990’erne huserede elmesygen, og i 2001 
erstattede man elmene med lind og robinier. 

I dag rummer Enghaven én boldplads og én 
legeplads. Legepladsen blev i 1939 beriget med 
en legepladslærerinde på forsøgsbasis, hvilket viste 
sig at blive en succes. I dag er der stadig ansat 
personale på legepladsen, som i 1957 blev udvidet 
med en legestuebygning.
 
Planen for parken har vist sig at være meget 
hensigtsmæssig for dens brug såvel tidligere som 
nu. I 2003 havde parken 1,1 million besøgende.

Adgangsforhold
Der er adgang til parken fra Enghavevej, Lyrskovs-
gade, Ejderstedgade og Ny Carlsberg Vej.

Åbningstider
Parken er åben hele døgnet.

Transport
Bus 3A stopper tæt ved parken. Nærmere oplys-
ninger fås i HUR Kundecenter, tlf. 3613 1415 og 
på www.rejseplanen.dk.

Færdsel i parken
 

Hunde skal holdes i snor. Husk hundeposer.
 
 

Cykler skal trækkes/sættes i cykelstativ.

 
Spar på brødet. Giv kun fuglene det, de kan 
nå at spise, mens du er i parken.   

Faciliteter
Parken er oplyst om aftenen. De otte borde til 
éngangsgriller kan frit benyttes. Dele af parken 
inkl. tribunen kan lånes til arrangementer – 
henvendelse herom til Vej & Park, tlf. 3366 3500.  

Enghavens historie
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Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Vej & Park

Enghaven
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