
Kære medlemmer 
 
Vi fortsætter med en kort beskrivelse af seværdigheder i nærheden af 
DCK's campingplads i Skamstrup ved Mørkøv.  
 
Ret tæt på campingpladsen ligger den lille landsby Tågerup. På 
Tågerupvej 4, finder du  
 
Birkegården haver.  
Birkegården haver var oprindeligt et mindre husmandssted, som ejerne 
over en årrækker frem mod 1988 forvandlede til et landbrug med 100 
malkekøer. I 1996 opstod en interesse hos ejerne for at anlægge en dansk 
/ engelsk have. Haven blev siden åbnet for publikum. I dag har 
Birkegården et større parkanlæg, 33.000 m2, som hvert år besøges af ret 
mange turister.  
 
Parken er anlagt med udgangspunkt i 5 forskellige haver, en japansk 
inspireret have, en sandhave, en meditationshave, en engelsk inspireret 
have og en stenhave. Der findes i øvrigt flere forskellige elementer, som 
alle er flotte at se. Blomster, buske og træer i en skøn symbiose i et flot 
anlæg.  
Har du børn eller børnebørn med, så er det også stedet, hvor de kan 
tilbringe mange timer med klappedyrene, på legeområder, på 
Tarzanbanen, i Børnegården, osv.  
 
Mulighederne er rigtig mange. Du kan også, når sult og tørst melder sig, 
enten vælge at spise din medbragte mad i havens "picnicområde", hvor 
der også findes grill, som man kan bruge, eller få stillet sult og tørst i 
"Cafe´Klokkeblomst".  
 
Birkegården haver er kendt - i hvert fald mange steder på Sjælland - for 
deres juleudstilling, hvor haven opdeles i 3 forskellige juleudsmykninger. 
Mange, mange tusinde lamper gør det hele lidt eventyrligt i de mørke 
vinteraftner og sene eftermiddagstimer.  
 
Når du er på vores campingplads, kan du finde brochurer over haven, som 
- i min optik - er et besøg værd.  Der skal betales entre for adgang til 
området.  
 
Zen-Garden 
Et andet mål, som er mindst lige så flot og interessant er en forholdsvis 
nyåbnet japansk have - Zen-Garden - Bakkevej 27 i Vedde. Jørgen og 



Jakobine Nielsen har åbnet deres have - en måske lidt for ydmyg 
betegnelse for det flotte anlæg - for publikum.   
 
Haven, der er på 24.000 m2, er åben for besøg fra 1. maj til udgangen af 
september. Et besøg i denne have er også en oplevelse af nærhed til 
ejerne, der glade og engagerede viser haven frem og svarer beredvilligt 
på spørgsmål, hvis man har sådanne. 
 
Parret Nielsen har personligt anlagt haven over en periode på ca. 30 år. 
Jørgen Nielsen, der er tidligere entreprenør, har selv forvandlet havens 
flade jord til et nærmest bjergagtigt landskab. "Bjergene" består af ca. 
7.400 tons store granitsten, der til sammen danner huler, grotter, 
grundlag for vandfald og vandløb  
 
Ejerne er passionerede rhododendron samlere, og de har selv flere gange 
deltaget på ekspeditioner i de Kinesiske Himalayabjerge, hvor der er 
indsamlet frø fra vilde planter. Ud over rhododendron planter findes 
mange roser, georginer, stauder og pæoner.  
 
Det, der gør haven helt særlig, er ikke mindst de store damanlæg, hvor 
japanske Koi-karper tilsyneladende stortrives. Der er faktisk tale om et af 
Europas største Koi - anlæg med 4 damme, der rummer over 700m3 vand 
tilsammen. 
 
Koi - karperne i Vedde har vundet flere internationale priser for deres 
skønhed. Mange af fiskene er op mod en meter lange og ejer omkring 17 
kg. De er rigtig flotte og meget tydelige at se i det rene vand i dammene. 
Hvor mange Koi'er der er i dammene, ved jeg ikke, og den enkelte karpes 
værdi er også et emne, som man ikke taler om, men et gæt på omkring 
100.000 kr. for en stor fisk er ikke langt fra markedsprisen.  
 
Der sælges kaffe, kage, øl og vand på stedet, hvor du gerne må medbringe 
din egen mad og drikke, som kan nydes i haven. Man kan i øvrigt 
bemærke sig, at stedets servering udmærker sig ved, at man blot går ind i 
villaens kælder, tager en øl eller vand i køleskabet og lægger betalingen i 
en der til beregnet kasse. Tilliden er stor! 
 
Husets frue er i øvrigt passioneret "quilter" , og dele af hendes flotte 
håndværk kan ses i kælderens serveringslokale.  
 
Der betales entre for adgang til haven. Brochurer over stedet findes i 
klubhuset på Skamstrup.  
 
Rigtig god fornøjelse! 



 
Med venlig hilsen  
2310 Kaj Rasmussen 
 

 


