
Havens Historie
Guldborgsund Zoo & Botaniske Have (oprindeligt Nykøbing 
F. Zoologiske Have) opstod da den 20 årige Carl Heinz Krag 
i 1933 tog imod tilbuddet fra Nykøbing Falster's byråd om at 
få stillet et areal ved Vesterskoven gratis til rådighed mod at 
flytte sin private zoologiske have til byen.

Med hjælp fra lokale kapitalindskydere samt indtægten fra en 
lappelejr udstilling han arrangerede på cirkuspladsen i 
Nørregade, fik Carl Heinz Krag tjent lidt penge til opstart af 
parken.

Med entre priser på kun 50 øre for voksne og 25 øre for børn, 
blev haven en stor succes. Så allerede i 1935 blev en 
udvidelse aktuel på det areal kommunen havde lovet Carl 
Heinz Krag, hvis haven blev en succes.

På dette tidspunkt var haven et rigtig familieforetagende, da 
der ikke var nogen reelt ansatte, var det Carl Heinz Krag, 
hans brødre og forældre der stod for arbejdet med dyrene. 
Der var dog nogle frivillige hjælpere, f.eks. drengen Mogens 
Olsen, som senere skulle komme til at spille en rolle i havens 
historie.

I efteråret 1940 ser Carl Heinz Krag og kapitalindskyderne sig nødsaget til at lukke parken grundet 
krigen, som medførte rationering af foder og manglende gæster, da ingen nu havde råd til at komme 
langvejs for at se turistattraktionen.

I 1942 giver kommunen en gruppe borgere lov til at benytte den nedlagt have som kaninfarm. Kødet og 
skindene var et godt supplement under krigens rationering og farmen blev drevet indtil 1947, hvor 
efterspørgslen var faldet og det igen kom under overvejelse at holde eksotiske dyr.



I 1947 overtog landmand Jacob Hansen fra Stubbekøbing haven fra kommunen, og fungerede både 
som investor og havens daglige leder. Til at hjælpe med opbygningen af have, trådte Mogens Olsen 
igen frivilligt til. Da der ikke fandtes nogle tekniske kort over have, var Mogens Olsens kendskab til 
installationerne fra tiden sammen med Carl Heinz til stor hjælp. Mogens byggede også alt i træ til 
haven og som smedelærling kunne han også smede gitrene til burene.

Jacob Hansen havde ingen overordnet plan for hvilke dyr der skulle være i haven, så der blev 
hovedsageligt fyldt op med overskudsdyr fra andre zoologiske haver. Med sin flair for hvad der kunne 
fange publikums interesse, startede han et børnecirkus kaldet ”Cirkus Zoo”.

I ”Cirkus Zoo” kunne op til 30 frivillige børn optræde sammen med 
havens dyr i hestedressur, akrobatik, trapez og meget andet. 
Børnecirkuset var en stor succes, med optræden 1-2 gange om ugen i en 
manege under åben himmel.

Da Jacob Hansen sluttede som leder af Nykøbing Falsters Zoologiske 
Have i 1956, flyttede han sammen med en del af dyrene til en nedlagt 
zoo i Trædballehus ved Vejle. Efter en periode der, startede han 
Løveparken i Givskud.

I 1957 overtog Mogens Olsen forpagtningen af Nykøbing Falster 
Zoologiske Have, der på det tidspunkt var så forfalden at intet kunne 
genbruges. Så Mogens Olsen måtte i gang med at genopbygge haven fra 
bunden, bl.a. udgravede han en bjørnegrotte med håndkraft. Der var 
heller ikke nogen dyr tilbage i haven, da Jacob Hansen havde taget dem 
med til Trædballehus. Her kom haven oprindelige skaber Carl Heinz 
Krag, Mogens Olsen til hjælp med overskuds dyr fra sin dyrehandel. 
Indtil sin død i 1970 fulgte Carl Heinz Krag interesseret med i haven 

udvikling og leverede mange dyr til haven igennem hele perioden, da han stole på at Mogens Olsen 
ville viderefører haven i hans ånd. 



Sidst i 1960'erne kom der nye regler og love som betød at man 
ikke uden videre måtte holde rovdyr i en zoologisk have. 
Hvilket var til stor skade for Nykøbing Falster Zoo, som indtil 
nu havde haft mange forskellige rovdyr, her i blandt løver, 
tigere, leoparder, geparder og pumaer.

Fjernsynets udbredelse i 1960'erne var med virkende til faldende 
besøgs tal i haven og deraf følgende dårlig økonomi. Derfor 
begyndte Mogens Olsen i midten af 1960'erne at avle ponyer, 
som blev brugt til en rideskole som lå i tilknytning til Nykøbing 
Falster Zoologiske Have.

Den stigende modstand mod at holde rovdyr i bure samt en del 
henvendelser fra forskellige dyreværnsforeninger og privat personer får kommunen til at beslutte ikke 
at forny kontrakten med Mogens Olsen efter dens udløb 1. april 1967. I stedet for fostrede 
byrådsmedlem Jens Birksø en plan for at omdanne parken til Nordens største fuglepark, med en 
gibbonabe-ø og et stort bur til geparder.

Tanken var at lave en forlystelsespark som ”Brændesgårdshaven” 
på Bornholm. Det ender med at entréen fjernes for at gøre haven 
til en park for primært Kommunens egne borgere. Ved 
overtagelsen og i de følgende år tilpasses parken Kommunens 
formål. Der nedlægges bure, bygges kiosk og indhegninger og 
parkanlægget ændres.

Sagen mellem Kommunen og Mogens Olsen trak lidt ud og 
derfor fortsatte han som haven leder indtil 1970, hvor han 
sammen med sin kone Jytte tog de sidste 14 ponyer med til 
Sildestrup Strandog startede ”Olsens Ridecenter”.

Kommunen ansatte Karen og Finn Rasmussen til 
at varetage havens ledelse, hvilket de gjorde frem 
til 1980, hvor de uventet begge døde med få 
måneders mellemrum. Haven måtte nu se sig om 
efter en ny leder og valget fald på Vagn Falck 
Hansen, der kom fra en stilling i Knuthenborg 
Safaripark. Vagn Falck Hansen var den daglige 
leder frem til 1989 hvor han blev syg.

Der skete ikke den store udvikling under ledelse af 
Karen og Finn Rasmussen samt under Vagn 
Hansen, da både ambitionerne og ressourcerne 
ikke var ret store. F.eks. var der i 1982 kun en 
fastansat udover Vagn Hansen, derudover blev der 
ansat nogle praktikanter.



En af dem var Lotte Larsen, som efter at have lært alt om at passe dyrene fra Vagn Hansen blev 
fastansat. Ved Vagn Hansens sygdom i 1989 blev Lotte Larsen udpeget til ny daglig leder af haven, 
hvilket hun fortsatte som indtil 2001, hvor hun vendte tilbage til at være dyrepasser. Siden 2003 har 
Lotte Larsen haft titel af Chefdyrepasser i haven.

EU lovgivning omkring zoologiske haver blev med tiden strammere, og dyrenes velfærd kom for alvor 
på dagsordenen mens Lotte Larsen ledede haven. Hun begyndte derfor at udvikle den zoologiske have 
og uddanne dyrepasserelever. I dag forestår Lotte Larsen både teoretisk- og praktisk undervisning af 
elever på grundforløbet af dyrepasseruddannelsen i Nykøbing falster Zoo. Desuden underviser hun 
landbrugseleverne på landbrugsskolen Næsgård på Nordøstfalster i pasning af zoologiske dyr.

I 2000 indgik Nykøbing Falster kommune en aftale med Center for Idéudvikling, Nykøbing F., om 
konsulentbistand og en udviklingsplan for Folkeparken, som haven var kommet til at hedde efter en 
afstemning blandt byens borgere. Projektet ”Folkeparken for fremtiden” var meget omfattende og 
derfor blev Gunnar Schönveller fra Center for Idéudvikling ansat som daglig leder og haven ændrede 
navn til Nykøbing Falster Zoo.

Med den nye lov om statstilskud til zoologiske haver fra 1. januar 2001, fik haven endnu et skub i sin 
udvikling, som betød at have begyndte at deltage i et internationalt samarbejde om bevarelse af dyrene.
Lov betød også at dyrene i dag skal både trænes og aktiveres, samt at dyrene i en zoologisk have 
betragtes som tilhørende hele menneskeheden og ikke enkelte mennesker. Det betyder også at dyrene 
ikke må sælges imellem zoologiske haver, men kun lånes ud eller byttes.

Den nye indgangsbygning med butik og undervisningslokale bliver indviet sammen med vandfaldet i 
andefuglesøen.

Som følge af kommune sammenlægningerne skifter haven navn i 2009 til ”Guldborgsund Zoo og 
Botaniske Have”.


