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»Sig det med en
Sommerblomst«
Det var en blomsterhandler
i Berlin - Max Hübner – der
i 1907 skabte ideen ”Sig det
med Blomster”.
I 1925 blev ideen taget op
af en københavnsk blomsterhandler, Carl Jørgensen,
der satte sig i spidsen for
foreningen ”Ekspreslevering
af Blomster” - en dansk netværksudgave af ”Sig det med
Blomster”, der blev grundstenen til Interflora, der siden
1946 over den ganske klode
har formidlet blomster på
tværs af landegrænser.
Men det er en ganske anden historie end fortællingen
om ”Sig det med en Sommerblomst”, som foreningen
Bygningskultur i Fredericia
står bag.
Blomst og sprogblomster
Den første torsdag i oktober
fik Kirsten og Niels Madsen
på adressen Ryttergrøftvejen
79 i Fredericia overrakt en
hæderfuld
sommerblomst
for, som skrevet står på et tilhørende diplom, ”at bevare
og nybygge Treldegaard med
respekt for den arkitektoniske helhed, gården har haft i
århundreder”.
Samtidig blev der uddelt
sprogblomster til projektets
arkitekt, Øjvind Andersen,

Kirsten og Niels Madsen, der
i 1990 overtog Treldegaard.

”

Lokale håndværkere,
der, som det blandt
andet lød, på fornemste vis har formået at
opfylde bygherrens
ønske om at bevare
Treldegaardens stil,
udseende,
atmosfære
og miljø.

”

Arkitektladen A/S i Ribe og en
kreds af lokale håndværkere,
der, som det blandt andet lød,
på fornemste vis har formået
at opfylde bygherrens ønske
om at bevare Treldegaardens
stil, udseende, atmosfære og
miljø.
Og den opgave har både
arkitekt og håndværkere til
fulde formået at løse. Vi har
både inde og ude fået en
smuk og velfungerende bolig på 260 kvadratmeter, som
vi er både glade for og stolte
over. I det ydre er nybyggeriet
en tro kopi af den tidligere
Treldegaard, hvorimod vi i
et samarbejde med Arkitektladen selv har projekteret
gårdens indre, lyder det fra

Opført i 1791
Treldegaards historie kan på
en anden adresse i området
lidt nord for Fredericia dateres tilbage til 1791. I 1907 blev
gården jævnet med jorden og
genopført på Ryttergrøftsvejen, hvor en ny og tredje generation af Treldegaard i dag
på fornemste vis præsenterer
sig i et åbent landskab ikke
langt fra Vejle Fjords sydlige
bred.
Men Treldegaard er ikke
kun en arkitektonisk perle.
Den er også Kirsten og Niels
Madsens daglige arbejdsplads. Parret, der begge er
landmandsuddannet, driver
Treldegaard med 200 malkekøer og 260 hektar med majs,
hvede og græs. Men gården
tæller også heste.
Udover at være glade og tilfredse landmænd med køer
og planteavl er vores store interesse heste. Vi har fem hopper plus opdræt, og udover at
være en hobby er vores avlsarbejde også en forretning,
lyder det fra Kirsten og Niels
Madsen.

palledahl@frilandsliv.dk

Kirsten og Niels Madsen
foran deres nyopførte
Treldegaard lidt nord for
Fredericia

Fyld siloen
Nu kan du få German Pellets leveret i din silo.

Tysk kvalitet fra German Pellets med en brændværdi på
op til 5,4 Kwh. Træpillerne fremstilles af tørret træ, som
giver mest mulig varme og minimal aske.
Træpillerne produceres på en af Europa´s mest moderne
fabrikker i Wismar i Nordtyskland, det betyder at du kan
forvente at German Pellets er ensartet kvalitet hver gang
og det gør det nemmere at indstille fyret.
Ring til os på telefon 76403535 og få anvist nærmeste forhandler eller se det på hjemmesiden www.german-pellets.dk

Scan kode og se
forhandlere

Arkitektladen A/S
Arkitektladen A/S blev for seks år siden etableret af arkitekt Øjvind Andersen, der sammen
med en håndfuld medarbejdere tænker kreativt og slår streger i en tegnestue allerøverst på
toppen af en tidligere købmandsgård, ”Kolvigsgård”, i centrum af Ribe, Danmarks ældste
by.
Under mottoet ”tradition og fornyelse” har Arkitektladen specialiseret sig i pietetsfuld renovering og nybyggeri i klassisk stil med opgaver over det ganske land.
Inden Øjvind Andersen i 2006 etablerede Arkitektladen A/S, havde han i 16 år ansvar for
Ribe bys bevaringsværdige husfacader.
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