Prøv at tage en tur fra hovedindgangen ind i Rømerhaven, hvor
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spejlbassinet kommer som noget af det første - for enden står den
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Husk at få et kik gennem aksen markeret på kortet. Gå videre op af

Silkeborgvej
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- og tilbage mod hovedindgangen. Tag et stop og nyd udsigten ud over
bugten en ekstra gang.

Strandvejen
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stien under de japanske kirsebærtræer- smukkest i blomstringstiden

Ringgade

der er præget af en idyllisk stemning, med sø og rododendronbede.
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På tur i Marselisborg Mindepark
Når du nu er her - eller en anden gang!
Du har mulighed for at besøge Marselisborg Slotspark, der er åben
når dronningen ikke er i byen eller Forstbotanisk Have der ligger lige i
nærheden. Stemningsfyldte oplevelser venter.

I perioden fra Marselisborg Slots ibrugtagen i 1902 til Mindeparkens
indvielse var der stor lokal interesse for at bebygge området med villaer, men heldigvis besluttede Byrådet efter lang tids tøven, at der
skulle anlægges en park i området. Det vides, at Kong Chr. X var overordenlig glad for den beslutning og formentlig også har været spurgt
til råds i sagen.



er én i en række af foldere om grønne seværdigheder

Parkens oprindelige ide

Luftfoto

Parken er oprindelig tænkt som et sted, hvor Danmarks udvandrede
sønner kunne afholde sammenkomster, når de besøgte hjemlandet, til

Folderen er udgivet af

opstilling af mindesmærker over danskere der i udlandet havde gjort

Natur og Miljø

sig fortjent hertil.

Tlf.: 8940 2755
e-mail: naturogmiljo@aarhus.dk

Som en del af det tankegods, Mindeparken oprindelig byggede på,
blev der plantet træer og buske fra stort set alle egne på jorden. Det

Forsidefoto:
Solhesten udført af Valdemar Foersom Hegnda.
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Aktivitet på Mindeparkens legeplads

H. P. Ingerslevs død i 1896.

Århus Kommune
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blev overtaget af Århus Kommune efter ejerens, indenrigsminister

Teknik og Miljø
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Marselisborg Mindepark blev indviet den 5. juli 1925 på et ca. 15 ha
der udsigt til Mols. Jordene tilhørte oprindeligt Marselisborg Gods, men
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blomsterbedene, der flankerer hækkene. Gå videre til Monumentet,
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Gå videre gennem Rømerhaven, se haverummet med Solhesten og

gade

Pa

smukke bronzeskulptur Danaide, pittoresk sammen med en hængepil.

Velkommen til Marselisborg Mindepark
stort areal mellem Marselisborg Slot og Århusbugten. Fra parken er

Natur og Miljø

Grenåvej

Parken hører til blandt landets smukkeste i udformning og placering.

reflekter over livet og verden og fortsæt til området ved Donbækhusene,

På tur i

Sådan finder du Mindeparken

Hvad med en lille tur gennem parken ?

Marselisborg
		 Mindepark

betyder, at der i dag er mange store og en del sjældne træer, som
publikum kan glæde sig over.
Den 1. juli 1934 blev Monumentet for de faldne danske i 1. Verdenskrig indviet. Monumentets 4 relieffer skildrer fire stadier i
handlingsforløbet:Udmarchen, Krigen, Freden og Hjemkomsten.
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Værd at se

Bus nr 1 og 19

Flagpladsen

2

Kong
eveje
n

Hovedindgangen til Mindeparken ligger tæt ved indgangen til
Marselisborg Slot. Stedet er præget af de knudebeskårne lindetræer,
der pryder både pladsen og Kongevejen.
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Solhesten

Carl Nielsens Vej
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Flagpladsen

Rømerhaven
Nord

Rømerhaven

Træsamlingen

Haven er skænket af direktør Chr. Rømer og hustru Severine Rømer og

8

er anlagt i 1930 som en studiehave. I de forskellige haverum dyrkedes

8

både haveplanter og vilde urter fra forskellige danske plantesamfund.
Haven har forandret sig meget siden anlæggelsen, men de mange
haverum med hver deres særpræg er fortsat en stor nydelse.

Lindehøjen

Solhesten

4 4

Monumentet

Kirsebærlunden

Donbækhaven

Gamle kirsebærtræer ved Monumentet

Donbækhaven er bygget op omkring en akse, der sammenkæder
haven, Monument og Rømerhave til en helhed. Fra den lille plads ved

Skulpturen er udført af billedhuggeren Valdemar Foersom Hegndal i

hestekastanjerne ( markeret på kortet med

Donbækhusene

1970 og renoveret i 2000 i samarbejde med kunstneren. Motivet har

) er de et flot kig gennem

aksen.

inspiration fra Solhesten, der blev fundet på Nordvestsjælland og nu
8

jen

Kirsebærlunden
I 1992 modtog Århus Kommune en gave på ca. 50 forskellige japanske
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og Severine Rømer, også udført af Valdemar Foersom Hegndal.
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står på Nationalmuseet. Tæt ved Solhesten står en mindetavle for Chr.

Monumentet
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Monumentet for faldne danske i verdenskrigen 1914-1918 er udført af
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billedhugger Axel Poulsen og arkitekt Axel Ekberg og blev indviet i
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Signaturforklaring

1 indgang

Bus nr 6

1934. Monumentets inderside er beklædt med kalksten fra Euville i
Nordvestfrankrig.

kirsebærsorter af Sakura-fonden. I maj-juni er stedet et bedårende

St
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Donbækhaven

På våbenstilstandsdagen den 11. november afholdes hvert år en

Lindehøjen

3 busstoppested

En lille høj er beplantet med 6 lindetræer, formentlig i 1925 samtidig

man læse navnene på en stor del af de faldne, og bl.a. stedet hvor

5 toilet

vedkommende faldt.

6 kiosk

Udmarchen

blev de genopført. Bygningerne anvendes i dag af Natur og Miljø.

Træsamlingen
Hele Marselisborg Mindepark er en træsamling - også kaldet et arboret
- men i området syd-øst for Rømerhaven er der særligt mange sjældne

tur

Gods. Husene er oprindeligt fra 1828, men efter brande i påsken 1997
0

jorden, men får de som her lov at vokse frit, er det træernes naturlige
og Århusbugten.

8 grillpladser

De to små huse var tidligere landarbejderhuse, der hørte til Marselisborg

med indvielsen. Det er sjældent, at træer får lov at have grene helt til
vækstform. Fra ”Lindelysthuset” er der en fantastisk udsigt over parken

7 legeplads
Donbækhusene

navne har stor betydning i den japanske kultur.

2 parkering
4 informationstavle

højtidelighed til minde om begivenhederne. På de enkelte tavler kan

syn med de mange blomstrende træer. De forskellige sorter og deres

træer. Et af egnens største tulipantræer vokser her tæt ved en stor
100 m

hængebøg.

