
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

VIBEKE NELLEMANNS PLAN FRA 1996 

  1 Plænerne, a: sydplænen, b: nordplænen 
  2 Skrænten, a: sydlige skrænt,  
                            b: nordlige skrænt, Lises Pavillon 
  3 Heden 
  4 Buste Nic. Nellemann 
  5 Drivhushaven 
  6 Rhododendronhaven 
  7 Rosenhaven 
  8 Vandhaven, a: store sø, b: lille sø,  
                     c: bækken/grøften, d: blomstereng 
                       e: toilet 
  9 Skoven 
10 Paradishaven 
11 Skolehaver, Ny Jens Hvass skov 
12 Planteskolen, Madpakkehus 
13 Overdrev 
14 Lises pavillon. Flyttet til 2b 
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Nic. Nellemann blev født i 1892 i Saltofte på 
Fyn.  Efter sin eksamen som landinspektør i 
1913 blev han ansat i et landinspektørfirma i 
Nørresundby og stod i 1934 som eneejer af 
firmaet. 
 

Familien havde længe ønsket en sommerhus-
grund, og valget faldt på Sæby, fordi ”her var 
flere solskinstimer end længere sydpå”. 
I 1925 erhvervede han 2 tdr. uopdyrket land, 
der bestod af en gammel grusgrav, et par mo-
sehuller og en lyngbeklædt hedeskrænt, som i 
årene frem blev forvandlet til en sand natur-
perle.  
 

Dette område blev udvidet flere gange i årene 
frem til 1969. 
 
Her var staudehave, rosenhave, georginer, 
drivhus og en stor samling af frugttræer og an-
dre spændende træer både nåletræer og løv-
træer, som vi også i dag kan glæde os over. 
Nic. Nellemann modtog i begyndelsen af 
40erne Jydsk Haveselskabs vandrepokal for 
det smukkeste haveanlæg i Jylland 3 år i træk. 
 

Nic. Nellemanns store lidenskab var paradis-
æbletræer. I 1969 rummede haven ikke min-
dre end 100 ægte kinesiske sorter samt en 
række krydsninger, som Nic. Nellemann selv 
havde fremavlet, ligesom han lavede mange 
forsøg med frøplanter.  
 
Han havde et omfattende samarbejde med an-
dre folk i Danmark omkring nye træer, og der 
blev også udvekslet podekviste. Specielle sor-
ter blev fremskaffet fra udlandet, så han kunne 
udvide sin store samling. Han lavede et omfat-
tende registreringsarbejde af sine mange træ-
er frem til sin død i 1976. 

Den største samling af paradistræer 
nord for Donau 

Haven gennemgår nu en omfattende reetable-
ring. Efter et stort oprydningsarbejde, som be-
gyndte i jan. 2008 med udtynding flere steder i 
haven i samarbejde med Frederikshavn Kom-
mune, kunne Nellemanns Haves venner i for-
året 2010 begynde en genplantning efter Nic. 
Nellemanns egne kort fra anlæggelsen af den 
store paradisæblehave. 
Der er genplantet nye lærkehække, rosenbedet 
fra 1936 er blevet genplantet efter Nic Nelle-
manns oprindelige farveplan. Genplantningen 
af paradisæbletræer begyndte i september 
2010 med 125 forskellige træer, i alt er gen-
plantet 250 paradisæbletræer. 
Derudover er der bygget madpakkehus og na-
turlegeplads, projekt skolehaver og ny Jens 
Hvass skov er sat i gang forår 2016. Der er of-
fentlig adgang til toilet. 

Haven er igen en turistattraktion 
Der er gratis adgang 

 

Yderligere oplysninger om aktiviteterne i haven og 
Nellemanns Haves Venner: 

 

www.nellemanns-have.dk/venner  

 

      Facebook: Nellemanns Have, organisation 
 
 
 

 

 

Haven var en stor turistattraktion. Ligesom 
mange eksperter besøgte haven i forbindelse 
med deres studier. 
Haven blev i begyndelsen af 70erne overtaget 
af Nic. Nellemanns Fond, der stadig er ejer af 
haven. Sønnen Ib Nellemann fortsatte det store 
arbejde efter faderens død.  
Tidligere skovrider Jens Hvass fra Rold skov 
var inde som konsulent i 1974, hvor der blev 
foretaget tilplantning og omgrupperet, så der 
blev et samspil mellem det dyrkede og den vil-
de natur og med anlæg af stier gennem områ-
det. 

I 1991 var der over 1000 paradisæbletræer 
heraf 300-400 navngivne sorter.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


