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Forslagsstiller:

Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur

Kommune:
Adresse:

Gentofte Kommune
Onsgårdsvej, Strandparkvej, 2900
Hellerup.
Del af 16 kx Gentofte (16 kx omfatter
også havnen). Del af 16 f (den del der
omfatter den vestlige del af
rosenhaven) og 16 xh
(pumpestationen).
Klubhuset ved tennisbanerne har BBR
nr. 157-308255-1 og pumpestationen
har BBR nr 157-185179-1. Begge
findes på adressen Strandparksvej 17,
selvom pumpestationen ligger ud til
Onsgårdsvej.
Gentofte Kommune
Hellerup Strandpark
Selvstændigt Landskabsarkitektonisk
værk

Matrikel nr:

BBR-nr:

Ejer:
Betegnelse:
Komplekstype:

Opførelsesår:
Omfang:

FREDNINGSOMFANG

Hellerup Strandpark ligger mellem Onsgårdsvej og Strandparksvej i Hellerup.

1912-1918
Hellerup Strandpark, herunder
staudehaven (1912) og rosenhaven
(1918) udformet af havearkitekt
Gudmund Nyeland Brandt.
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Fredningsforslaget omfatter Hellerup Strandpark, herunder staudehaven (1912, omlagt 2004) og
rosenhaven (1918) udformet af havearkitekt Gudmund Nyeland Brandt (G.N. Brandt)
Parken ligger i umiddelbar tilknytning til Hellerup Havn.
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ANLÆGSBESKRIVELSE

Rosenhaven og staudehaven udgør to selvstændige haveelementer i Hellerup Strandpark. Haverne
indbyder til ro og afslapning og udgør en kontrast til de omkringliggende anlæg til sport og aktivi‐
tet. Strandparkens meget forskellige elementer er knyttet sammen af trærækker og hække.
Trærækkerne
Mest markant er den allé af klippede lindetræer, der fra Strandparksvej fører ind mellem tennisbanerne og
staudehaven. Alléen fremstår med de krogede, gamle grene og løvværk, som et stærkt skulpturelt element
i Hellerup Strandpark.
Videre udgør lindetræerne mellem rosenhaven og havnebassinet endnu et afgørende element i det
samlede anlæg. Trærækken indgik oprindeligt som den sydlige af to trærækker med et græsklædt areal
imellem. I dag er området nord for lindetræerne befæstet, og anvendes til opbevaring af sejljoller. Den
tilbageværende trærække opfattes sammen med en lav lindehæk, som en klar markering af adskillelsen
mellem havn og have.
Staudehaven
Staudehaven (1912) er et symmetrisk anlæg omkring en nord‐/sydgående akse, der forløber parallelt med
Øresunds kystlinje. Haven fremstår med en stor rektangulær græsplæne, der er indrammet af lange, brede
staudebede mod øst og vest samt smalle bede mod nord og syd. Mod nord, syd og øst afgrænses haven af
høje bøgehække og mod vest af et smedejernsstakit og den før omtalte lindeálle. Uden for hækken mod
havnebassinet står en række nyplantede kirsebærtræer. Adgangen til haven sker gennem fire
smedejernslåger længst mod øst og vest i de to langsider.
Da haven blev anlagt i 1912 var græsplæner et nyt element i havekunsten. Dengang blev græsset ikke brugt
til ophold, og der var intet staudebed mod vest. Ved omlægningen i 2004 blev der bl.a. skabt bedre adgang
til græsplænen, og der blev også etableret et staudebed op mod lindealléen.
I hvert hjørne af haven er en treillage, som dækkes af blåregn og med en underplantning af hostaer.
På de korte sider mod nord og syd, samt ved det nye bed mod vest står enkle, smukt udformede bænke og
lerkrukker til affald.
Stierne er brede og belagt med store rektangulære betonfliser, som er lagt skiftevis på langs og på tværs
med en enkelt brosten som ”binder”. Flisegangen er kantet med brosten.
Staudebedene var af G.N. Brandt planlagt til både at fremstå som et frodigt skue og som inspiration for
haveejere. Denne tankegang er fastholdt ved den istandsættelse af haven, der i 2004 er gennemført af
Gentofte Kommune i samarbejde med landskabsarkitekt Jane Schul. I øvrigt er der lagt vægt på at
begrænse havens pasningsbehov. Således er meget plejekrævende stauder udeladt, og som noget nyt er
der indplantet græsser og enkeltstående buske i staudebedene.
De enkelte bede er beplantet, så de mod nord og syd domineres af planter med blå og mørkrosa farver.
Tættere mod midten glider det over i planter med gule og senere orange farver. Og midten af bedene
domineres af røde farver.
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Der er opsat kasser med foldere med oplysning om de enkelte stauders navn og placering. Disse
oplysninger er suppleret med diskret opsatte numre i staudebedene, som gør det nemmere at stedfæste de
nævnte planter. Videre oplyser folderen: ”Staudehavens sammensætning er ikke statisk. Hvis fx nogle
plantearter ikke trives optimalt, vil de blive udskiftet. Plantelisten revideres en gang årligt”.
Rosenhaven
Rosenhaven (1918) af er et strengt symmetrisk anlæg omkring en øst/vest gående akse vinkelret på
Øresund. Langs siderne er brede rosenbede med forskellige rosenarter, derefter en bred sti, så igen et
rosenbed med ens roser, der afsluttes med et bælte af lavendler. Midt i anlægget er en rektangulær
græsplæne, som prydes af to vaser på høje piedestaler. Vaserne menes at stamme fra Amalienborgs
indgangspartier. Ud for vaserne er græsarealet øget. Denne udvidelse markeres også i lavendelbeddet.
Det samlede anlæg er indrammet af et sortmalet espalier, som på langsiderne består af en enkelt række
stolper med en overligger. Stolperne er nederst beklædt med kantstillede brædder, der øverst er afsluttet
af en hvidmalet håndliste. På de korte sider erstattes espalieret af en pergola. Her er de nederste felterne
ind mod rosenhaven afsluttet af et gitter af hvidmalede, diagonalt stillede lister.
I pergolaen mod vest vokser enkelte slyngroser ind mod rosenhaven, og i gangen mod Øresund vokser der
slyngroser på begge sider af gangen.
Midtvejs i de yderste rosenbede er et indhak med flisebelægning og to bænke i hver. Ligeledes er der nogle
få bænke i pergolaen tættest mod Øresund.
De to brede, langsgående stier i rosenhaven er belagt med store, kvadratiske sandstensfliser. Grænsen
mellem roser og lavendelbed er markeret af en enkelt række mindre, kvadratiske sandstenfliser.
Espaliergangen tættest mod Øresund er belagt med kvadratiske betonfliser, og gangen mod vest er gruset.
Som i den oprindelige staudehave er der ingen adgang til græsplænen.
De yderste rosenbede er ordnet efter en farveskala, hvor de lyseste roser står tættest på vandet, derefter
de gule, rosa, orange og sidst de mørkerøde. Roserne på hver langside er forskellige.
Det er ligesom i staudehaven hensigten, at haven skal fremstå frodig og til inspiration for haveejere. Og
også her findes en folder med oplysning om de enkelte rosensorter, som er udvalgt som sunde roser, der er
i handel i dag.
Tennisbanerne
Tennisbanerne var etableret inden resten af Hellerup Strandpark blev anlagt. Banerene er i omfang og
udseende uændrede siden parkens anlæggelse. De bestyres af Hellerup Idrætsklubs Tennisafdeling.
Klubhuset
Klubhuset (1905) er udført i schweizerstil med træbeklædte vægge og tagpaptag.
Bygningen anvendes i dag ‐ som også oprindelig ‐ af tennisspillerne til omklædning og bad. Der er indrettet
en lille kiosk/café midt for lindealléen.
Legepladsen
Legepladsen, hvis indretning er af nyere dato, er omkranset af en trærække af klippet lind.
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Lunden
I anlæggets nordvestligste hjørne er en lille ”lund” bestående af fuldkronede lindetræer. Det meste af
området er nu optaget af gynger.
Pumpestationen
Pumpestation (1910), som ligger ud mod Onsgårdsvej, er beklædt med brudte granitfliser. Fra bygningens
vestside er der adgang til det jorddækkede flade tag, der gennembrydes af en nyere skorsten. Taggesimsen
udgøres af en solid granitkant, hvorpå der står en række bastante granitstøler. Herimellem er et enkelt
støbejernsrækværk, som midtvejs er smykket af kommunes forgyldte våben. Alt i alt en overmåde solid sag.
Området foran pumpestationen markeres af en række mindre støler forbundet med kæder.
Der er i dag indrettet toiletter til områdets mange brugere i en del af bygningen.

VEDLIGEHOLDELSESTILSTAND
Hellerup Strandpark er generelt i god vedligeholdelsesstand og anlægget er i kommunen prioriteret ved
tildelingen af gartnertimer.
Staudehaven er omlagt i 2004, og der er planer om også at istandsætte rosenhaven inden det kommende
100 års jubilæum i 2018. Der er i den forbindelse ønsker fra kommunens side om bl.a. at skabe plads til
flere bænke, så de besøgende i ro og mag kan nyde rosenflor og –duft.

ANLÆGGETS HISTORIE

Hellerup Strandpark er anlagt på et strandareal, som Gentofte Kommune købte i 1907. Længst mod
Øresund anlagde kommunen ved kommuneingeniør V.A. Vestergaard i 1910‐1912 en lystbådehavn og i
1912 – 1918 fulgte anlægget af Strandparken, efter at der var afholdt en lokal konkurrence, som G.N.
Brandt vandt. Han var allerede tilknyttet kommunen som gartner.
G.N. Brandt tegnede ikke selv, men arbejdede ’pr. medium’. Det var havearkitekt Erik Erstad‐Jørgensen som
formulerede konkurrenceprojektet og som bistod ved etablering af staudehaven. Ved udførelsen af
rosenhaven var det arkitekt Edvard Thomsen, der var ’mediet’.
Brandt (1878‐1945) havde et indgående kendskab til de nyere europæiske strømninger efter studieophold
og arbejde i England, Frankrig, Tyskland og Belgien i årene 1899 – 1903. Her fik han bl.a. et
førstehåndskendskab til teorierne bag og udførelse af de nye toneangivende haver, som Gertrude Jekyll og
Edwin Lutyens havde fået anlagt i England.
Med inspiration herfra anlagde han i 1911‐12 et dobbeltsidet staudebede i sit gartneri på Ellensvej i Ordrup
og brugte i 1912 erfaringerne herfra til staudehaven i Hellerup Strandpark.
Samlet vurderet er Hellerup Strandpark en forløber for den senere modernisme i havekunsten. Parken
rummer i sin opdeling funktionalismens idéer og tanker, samtidig med at den inden for de enkelte rum
indeholder den klassiske havekunsts stramme symmetri og gennemgående akser for endelig også at give
plads til helt nye elementer som staudebede og græsarealer.
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Parken fik i årene efter anlæggelsen international opmærksomhed som eksempel på nytænkning hvad
angår kombinationen af de meget forskellige parkelementer i ét anlæg. Den blev et forbillede på en rigtig
fungerende bypark, og staudebedet blev beundret og efterlignet i ind‐ og udland. Malene Hauxner
karakteriserer den i ’Fantasiens Have’ som ”en nyklassicistisk organisationshave, hvor de enkelte dele
blomsterhaver, legeplads, badestrand, tennisbaner, mole og lystbådehavn indgår i en helhed.”
G.N. Brandt var en aktiv og alsidig havearkitekt. Efter hjemkomsten fra sine dannelsesrejser var han
igennem alle årene på en eller anden måde tilknyttet Gentofte Kommune og blev i 1927 udnævnt til
kommunegartner, som den første i landet. I perioden 1906 til 1914 drev han egen tegnestue, samtidig med
at han fra 1906 til 1927 var graver ved Ordrup Kirkegård. Undervejs skrev flere bøger, herunder ’Stauder’ i
1914 og ’Roser’ i 1915, bidrog til adskillige andre værker om haver, redigerede og skrev til tidsskrifter samt
inspirerede P.H. til indlæg i ’Kritisk Revy’. Endelig var han fra 1918 til 1928 medlem af Akademisk
Arkitektforening og fra 1924 ‐ 1940 tilknyttet Akademiets Arkitektskole som den første lektor i
havearkitektur og beplantningsspørgsmål. Herefter bestred han en række hverv, bl.a. som medlem af
Akademirådets Udvalg for Havekunst.
G.N. Brandt og hans medarbejdere (herunder i en kort periode også C. Th. Sørensen) var blandt de
havearkitekter, som bidrog til, at perioden fra 1945 og frem til 1960’erne ofte betegnes som dansk
havekunsts guldalder.
Hellerup Strandpark (1912‐1918), betragtes sammen med Marienlyst Slotshaven (1919‐1920), Mariebjerg
Kirkegård (1926‐1936), Radiohusets taghave (1940‐1941) og Springvandsterrasserne i Tivoli (1943), alle af
G.N. Brandt, som hovedværker i dansk havekunst. Dertil kommer bl.a. hans egen have (1914) i Ordrup, Den
Historisk Botaniske Have i Vordingborg (1921) samt den ikke længere eksisterende have (1925‐1927) til
lystejendommen ’Svastika’ i Kokkedal.
Staudehaven i Hellerup Strandpark er i 2004 omlagt af Gentofte Kommune i samarbejde med
landskabsarkitekt Jane Schul. (Se under beskrivelsen af haven.)
Kirsebærtræerne foran staudehave er plantet for 2‐3 år siden, og erstatter en række prydpærer, som
trivedes dårligt. Oprindeligt stod her en række tjørn.

KILDER
Tekst Gentofte Kommunes hjemmeside under Hellerup Strandpark,
www.gentofte.dk/borger/by‐og‐miljø/...strande‐og.../hellerup‐strandpark
Gentoftes Kommuneatlas fra 2004: http://webatlas.cowi.webhouse.dk/gentofte/bymiljo/Gentofte
Danske billeder/Hellerup Strandpark (Her er mange historiske fotos fra parken.)
Hauxner, Malene: ’Fantasiens Have’, p.114‐117 og 127. 1993, Arkitektens Forlag
Hoffmann, Lene: ’Hellerup Strandpark’ i Fra Kvangård til Humlekule, nr. 43, 2013. Havehistorisk Selskab.
(Udkommer ved først i 2014)
Lund, Annemarie: ’Guide til Dansk Havekunst år 100‐1996’, p. 96. København 1997, Arkitektens forlag.
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Stephensen, Lulu Salto: ’Danmarks Havekunst II (1800‐1945)’, p. 324 ‐ 327. København 2001, Arkitektens
Forlag.
Stephensen, Lulu Salto: ’Tradition og fornyelse i dansk havekunst, G.N. Brandt og de første årtier af 1900
tallet’, 1993, Forlaget Frangipani.
Toft‐Jensen, Hannelene: i ’Strandvejen før og nu’, p. 62‐65. 1995, Politikkens Forlag.
Ørum‐Larsen, Asger: ’G.N. Brandt. En betydelig gartner og haveplanlægger’, p. 27‐46 i Fra Kvangård til
Humlekule nr. 14, 1984. Havebrugshistorisk Selskab.
PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS

Matrikelkort

Der er ingen lokalplan for Hellerup Havn og Strandpark.
Området er i Gentoftes Kommuneatlas fra 2004 i afsnittet Bymiljøer og bebyggelser omtalt side 37 og i
afsnittet Arkitektur og arkitekter side 61.
Side 37 anføres under afsnittet om Hellerup Havn bl.a. ”Det samlede anlæg omkring havnen er et lille
åndehul i det tæt bebyggede Hellerup. … Hele anlægget, som er mindre end 2 ha, er i besiddelse af en intim
og hyggelig atmosfære som ramme omkring havnens mange aktiviteter og de øvrige rekreative gøremål.
Her er en tæt ’lillebystemning’, som kan være vanskelig at opleve andre steder i storbyen.”
Side 61 anføres under afsnittet om Gudmund Nyeland Brandt: ”Hans tidligste arbejde i Gentofte Kommune
var Hellerup Strandpark, som blev anlagt 1912‐21. Parken bestod af flere afdelinger med hver sit udtryk,
rosenhaven, staudehaven, tennisbanerne og legepladsen, bundet sammen af lindearkader og den stynede
lindeallé.”
Iflg. aktuelle oplysninger i Kulturstyrelsens oversigt over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB) har
pumpestationen bevaringsværdi 4 og tennisklubbens klubhus bevaringsværdi 3. Begge på adressen
Strandparksvej 17. (Oplysningerne i FBB om bygningernes bevaringsværdi matcher ikke oplysningerne på
kommuneatlassets kort i side 67.)
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MILJØMÆSSIG VÆRDI
Hellerup Strandpark og havn fremstår som en rekreativ lomme i det tætte byområde, med store ældre
villaer tættest mod vandet og etagehusbebyggelse langs Strandvejen i Hellerup.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Hellerup Strandpark er anlagt i en tid, hvor de nye impulser fra England og Tyskland prægede al kunst, hvor
havearkitekturen var i opbrud og de funktionalistiske tanker i sin vorden. G.N. Brandt har meget elegant
forenet alle disse strømninger i en park, som er anlagt ud fra funktionalismens idéer, hvor enkelte afsnit
rummer velkendte nyklassicistiske elementer og hvor der samtidig introduceres helt nye elementer som
staudebed og græsarealer.
Den blev et forbillede på en rigtig fungerende bypark, og staudebedet blev beundret og efterlignet i ind‐ og
udland.

ARKITEKTONISK VÆRDI
G.N. Brandt har med få greb samlet de mange forskellige aktiviteter, så de både indgår i en helhed og
samtidig udfolder sig inden for egne rum. Det gælder især den med bøgehække omkransede og
indadvendte store staudehave og den af espalierer afgrænsede, mere åbne og strengt symmetriske
rosenhave.
Bindemidlet mellem disse og strandparkens øvrige rum er træer og hække, som også markerer områdets
rekreative funktion i forhold til den omliggende bebyggelse. Der er helt overvejende anvendt lindetræer og
‐hække. De eneste afvigelser er bøgehækkene omkring staudehaven, to egetræer ud for klubhusene mod
Onsgårdsvej og en række nyplantede kirsebærtræer mellem staudehaven og havnen.

VURDERING
Landsforeningen for Bygnings‐ og Landskabskultur finder, at Hellerup Strandpark har de kulturhistoriske og
arkitektoniske kvaliteter, som kan betinge en fredning af Hellerup Strandpark som et selvstændigt
landskabsarkitektonisk værk. Landsforeningen finder, at havearkitekt G.N. Brandt med udformningen af
såvel helheden som de enkelte dele af anlægget samt introduktion af nye elementer som staudebed og
græsarealer har skabt et enestående anlæg, som efter ca. 100 år stadig rummer de kvaliteter, der gør, at
Strandparken fremstår som et fredfyldt, oplevelsesrigt og inspirerende rekreativt område midt i den travle
by.
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TEGNINGER

Hellerup Strandpark ca. 1918.
De nuværende forhold afviger på nogle områder fra denne plan, fx blev trærækken mod Strandparksvej aldrig plantet,
og trærækken tættest på rosenhaven er senere fjernet.
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Lindeløvsgangen 1943

Staudehaven ca. 1915
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Mødre og børn i pergolaen 1925

Rosenhaven ca. 1943

Legepladsen ca. 1943
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BILLEDEDOKUMENTATION

Lindeløvsgang – et karakteristisk strukturerende element mellem staudehave og tennisbaner

Løvgangen danner baggrund for staudehavens brede staudebed med skyggefulde siddepladser
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Fire indgange med smedejernslåger giver adgang til staudehaven

Parti fra staudehaven
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Der er mulighed for ophold i solen på den centrale græsplæne i staudehaven

Udsøgte bænke og affaldskurve indgår i helhedsoplevelsen
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Rosenflor i rosenhaven med Øresund i baggrunden

Rosenhaven afgrænses på de korte sider af en bred pergola
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Den centrale plæne i rosenhaven afgrænses af lavendelhække

De to vaser understreger den øst ‐ vestgående akse gennem rosenhaven
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En lindehæk og en række linetræer markerer afgrænsningen mellem havn og park

Det pittoreske klubhus ved tennisbanerne

19

De med lindehække og –træer indrammende tennisbaner

Også legepladsen er indrammet af lindetræer og –hække

20

Pumpestationen

