FREDNINGSFORSLAG
KØBENHAVNS KOMMUNE
SPRINGVANDSTERRASSERNE I TIVOLI

Parterrehavens bede, belægninger og beplantning set mod syd
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Vesterbrogade 3, 1630 København K
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Komplekstype:

Opførelsesår:
Omfang:

Tivoli A/S
Forlystelsespark Tivoli,
Springvandsterrasserne
Selvstændigt landskabsarkitektonisk
værk
1943 og 2006
Springvandsterrasserne, der også
kaldes Parterrehaven, er udformet af
havearkitekten Gudmund Nyeland
Brandt i samarbejde med arkitekten
Poul Henningsen.
Springvandsterrasserne indgår i
Forlystelseshaven Tivoli og ligger som
et afgrænset anlæg ved Tivolisøen i det
nordvestlige hjørne af
forlystelseshaven.

FREDNINGSOMFANG

Springvandsterrassernes placering i Tivoli. Fredningens nøjagtige afgrænsning er markeret på side 10.
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ANLÆGSBESKRIVELSE
Området:
Springvandsterrasserne indgår i Forlystelseshaven Tivoli, der er beliggende i hjørnet ved H. C. Andersens
Boulevard og Vesterbrogade i København. Haveanlægget udgør et selvstændigt haveanlæg i Tivoli og
omfatter en mindre del af det samlede anlæg. Springvandsterrasserne/Parterrehaven knytter sig til den
gennemgående sti omkring Tivolisøen ‐ kaldet Strandvejen ‐ og afgrænses mod stien af en blødt svungen
mur med bænke. Den lavereliggende have åbner sig mod søen i sydøst. Springvandsterrasserne er
udformet af havearkitekten Gudmund Nyeland Brandt i samarbejde med arkitekten Poul Henningsen. Se
oprindelig haveplan side 10 med fredningsafgrænsning.
Anlægget:
Tivoli er anlagt i 1843 på en del af Københavns gamle voldterræn, da den indre fæstningsring omkring
København blev nedlagt og erstattet af Vestvolden. I haven ses stadig rester af det gamle fæstningsterræn,
idet voldkronen er markeret af trærækker i et zig‐zag forløb. Tivolisøen er en del af den gamle voldgrav – se
plan fra 1918 eller 1937.
Springvandsterrasserne blev anlagt I forbindelse med Tivolis 100 års jubilæum i 1943. Det er dette anlæg,
der nu ønskes fredet. Selve haven ligger mellem Tivolisøen og den gennemgående sti langs søen. Muren,
som afgrænser selve haven, bølger sig langs stien og skærmer for siddepladserne i den lavereliggende have,
der åbner sig mod søen – se plan fra 1943.
Springvandsterrasserne er et forfinet og stemningsfuldt anlæg i et roligt hjørne af den støjende
forlystelseshave. Den markante mur danner, sammen med de nærmeste store træer, havens rum. Der er
ingen bygninger i haven, der består af de diagonalt placerede aflange staudebede. I hvert bed er der et eller
to af de karakteristiske egetræskar, hvor en enkelt centralt placeret vandstråle skaber bevægelse og liv i
vandfladen og giver en beroligende lyd. Den smukke klinkebelægning mellem bedene er anlæggets gulv og
sikre sammenhæng mellem anlæggets elementer. Egetræskarrene er ligesom belysning, bænke og andet
inventar tegnet af Poul Henningsen.
Anlægget er på en gang stram geometri og fri rytme. Der er: ”noget der laver orden og noget der laver
ballade” skrev Professor Malene Hauxner i Hauxners havekanon i 2006, hvor hun beskrev udvalgte have‐ og
landskabsarkitektoniske værker. Haven kan karakteriseres som poetisk modernisme og er et typisk
eksempel ‐ fra de sidste leveår ‐ på G.N. Brandts helt personlige kunstneriske udtryk.
Haven som rum:
Det lavere liggende haveanlæg afgrænses af den bugtede mur og af de høje træer, der står på det
højereliggende terræn, hvor den gennemgående sti passerer. Muren og træerne udgør tilsammen havens
ryg. Muren bevægelse føles selvfølgelig i forhold til bygninger og karaktertræer langs stien Den er tilpas lav
til, at man kan hvile armene på den og høj nok til, at man føler sig beskyttet, når man er i haven. Mod
haven er muren bevokset med rådhusvin.
Havens afgrænsning mod søen er markeret af et let åbent hegn. Omkring hele Tivolisøen er der et
stemningsskabende og karakteristisk lavt buet hegn med dekorative farvede lys.
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Havens bede og beplantning:
Oprindeligt var der kun få træer og buske i selve haven. Bedene bestod hovedsageligt af lavere planter ‐
stauder, løgvækster og roser og sommerplanter. G. N. Brandt og overgartner Aksel Andersen; som G.N.
Brandt samarbejdede med om beplantningen, lagde stor vægt på disse planters farver, vækst‐ og
bladformer. Alle havens blomster skulle være lave og farver og former skulle gentages i en jævn rytme, som
i et tapetmønster.
Bedene er geometrisk komponeret af et rektangel og en cirkel. Bedene er således buede i den ene ende og
skarpt afgrænset i den anden og ligger i parallelle striber. Bredden er 3,00 m, men længden varierer fra 3,75
m til 12,75 m.
Egetræskar og springvandsstråle:
Ikke alle de 32 springvandskar står midt i bedene. De fleste overskrider bedets grænse og erobrer således
noget af belægningsarealet. Karrene er bødkerarbejde udført i egetræ, men skulle have været af beton,
som der imidlertid under krigen var forbud mod at anvende. Vandet til de centrerede vandstråler i karrene
er pumpet op fra søen. Strålerne er så beskedne, at de ikke tager kraften fra planterne. Om aftenen er de
belyst og bidrager til havens helt forunderlige stemning, der fortryller de besøgende
Haven gulv:
Klinkebelægningen er gennemgående i hele haven og klinkerne er ligeledes anvendt som kant omkring
bedene. Det er gule flammede Nivå klinker, der er valgt fordi det var dette materiale, man kunne skaffe
under krigen. Klinkerne dannede en stilfuld baggrund for det fine mønster, der tegnes af bede,
springvandskar og den frodige plantevækst.
Inventar:
Springvandskarrene, belysningen og de hvide bænke, der er fastgjort på den bugtede mur er tegnet af Poul
Henningsen. PH’s berømte roterende spirallamper blev opsat omkring Tivolisøen i 1949 og ses ligesom det
øvrige inventar stadig i haven.

RENOVERING OG PLEJE
I starten af 00’erne blev det tydeligt, at Parterrehaven var i en dårlig forfatning. Især belægningerne og
beplantningen trængte til fornyelse. I 2006 fik Tivoli udarbejdet og gennemført en plan for havens
renovering. Opgaven blev løst af landskabsarkitekt mdl Jane Schul og målet var, at lægge sig så tæt som
muligt på den oprindelige plan hvad angår form og materialer. Se Jane Schuls beplantningsplan side 11.
Dette var uden problemer hvad angår belægningen og bedene form og udstrækning. Den sten der kom
nærmest den oprindeligt anvendte i størrelse og farve – og som kunne skaffes – var en Flensborgsten.
Denne sten blev brugt til de nye belægninger og bedenes kanter og det hele blev lagt som efter de
oprindelige tegninger.
Sværere var det med planterne, idet rigtigt mange af de oprindeligt anvendte planter ikke længere kunne
skaffes. Heldigvis var der arkivmateriale, som gjorde at landskabsarkitekten kunne danne sig et billede af de
intentioner, der lå til grund for det oprindelige plantevalg. På et punkt blev der ændret. Tivolis ledelse
ønskede, at plejen af haven skulle være så lidt arbejdskrævende som muligt. Derfor blev der plantet
udvalgte blomstrende buske i bedene, valgte så de kunne indordne sig de enkelte bedes farveholdning.
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Ligeledes blev der valgt stauder, som ikke krævede opbinding og som var gode som bunddække. Arbejdet
med havens fornyelse blev fuldført i foråret 2006.
I dag er plejetilstanden meget højt og haven udfylder på smukkeste måde de intentioner, der kan aflæses i
det fyldige materiale, der eksisterer om haven.

HAVENS HISTORIE
Haven er et selvstændigt havearkitektonisk værk, som blev anlagt i 1942 ‐ 43. Havearkitekt G.N. Brandt
havde hovedansvaret for parterrehaven, som blev til i samarbejde med arkitekterne Poul Henningsen og
Hans Hansen, der også havde hovedansvaret for den udviklingsplan for Tivoli, der blev offentliggjort i marts
1945. Planen lægger vægt på, at Tivolis havekarakter bevares og videreudvikles, og at den lidt uhøjtidelige
stil med de mange forskellige pavilloner ligeledes fastholdes. Desuden skal der lægges vægt på aktiviteter
for børn og på at bevare de historiske træk primært de tilbageværende rester af forsvarsanlægget.
På en rejse til Schlesien i 1927 havde G.N. Brandt besøgt slottet Fürstenstein og her set et
springvandsterrasseanlæg tegnet af arkitekten von Walscher i starten af 1900‐tallet, men inspireret af
Salomon de Caus’ berømte Wasserparterre i Heidelberg fra ca. 1650. Begge disse anlæg havde den samme
blanding af vand og blomster, som haven i Tivoli fik.
Der er gennem årene løbende sket mindre ændringer og udskiftninger af havens planter og i 2006 blev den
omtalte mere gennemgribende renovering udført under ledelse af landskabsarkitekt mdl Jane Schul.
Landskabsarkitekten:
G.N. Brandt (1878‐ 1945) er som gartnersøn vokset op med gartnerfaget fra første færd. Selv blev han også
uddannet som gartner og overtog forældrenes handelsgartneri på Ørnekulsvej i Ordrup. Her boede han
hele sit liv og udfoldede sin karriere som havearkitekt herfra i perioden fra 1906 til sin død.
G.N. Brandt var gennem hele sit liv en engageret og meget alsidig havearkitekt og fik afgørende indflydelse
på ’den moderne haves’ udvikling i Danmark. Han tilføjede havekunsten nye dimensioner, idet han besad
både en akademisk saglighed og en forståelse for det håndværksmæssige i faget, for materialeægthed og
for planters vækstvilkår.
I 1914 blev han tilknyttet Gentofte Kommune, hvor han i 1927 blev udnævnt til kommunegartner, som den
første i landet. Fra 1906 til 1927 var han graver ved Ordrup Kirkegård. I dette arbejde fik han mulighed for
at udvikle og afprøve sine ideer om ’den moderne have’.
G.N. Brandt skrev flere bøger om planter, herunder ’Stauder’ i 1914 og ’Roser’ i 1915 og bidrog med sin
skarpe analytiske tænkning til adskillige værker om haver, redigerede og skrev til tidsskrifter samt
inspirerede P.H. til indlæg i ’Kritisk Revy’.
Fra 1924 ‐ 1941 var G.N. Brandt den første lektor i Havekunst på Kunstakademiets Arkitektskole. Gennem
forelæsninger og skriftlige arbejder satte han sig dybe spor i hele Norden. Samtidige bestred han en række
tillidshverv, bl.a. som medlem af Akademirådets Udvalg for Havekunst.
G.N. Brandt og hans medarbejdere var blandt de havearkitekter, som på afgørende måde bidrog til, at
1900‐tallets begyndelse og midte ofte betegnes som dansk havekunsts guldalder.
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Andre værker af samme arkitekt:
G.N.Brandt har i sit virke skabt værker af alle kategorier af haver og anlæg.
Egen have i Ordrup (tidligere bolig til forældrenes gartneri) 1914
Hellerup Strandpark 1912 ‐ 1918
Ordrup Kirkegård 1919 ‐ 1930
Historisk Botanisk Have i Vordingborg 1919
Marienlyst Slot 1919 ‐ 1921
Kunstindustrimuseets Grønnegård 1923 ‐1924
Mariebjerg kirkegård 1926 ‐ 1936‐
Radiohuseta Taghave 1940
Springvandsterrasserne i Tivoli 1943
Talrige private haver, kolonihaver og haver ved skoler og boligbebyggelser.
KILDER
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Lund, Annemarie: Guide til Dansk Havekunst, år 1000 – 2000, p.78‐ 79, 1997,Arkitektens Forlag.
Lund, Annemarie (red.): Ny Agenda, Dansk Landskabsarkitektur 2003‐08, p. 82‐86, 2009, Forlaget
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PLANBESTEMMELSER/KOMMUNEATLAS
Af matrikelkortet (side 12) ses det, at matrikel nummer 183, Vester Vold Kvarter, København er det
matrikelnummer, der omfatter hele det areal, som i dag udgør forlystelseshaven Tivoli. Det areal som
ønskes fredet er en meget lille del af matrikelnummeret
Haven er ikke fredet efter Naturbeskyttelsesloven og der er ikke udarbejdet lokalplan.
Som en del af det gamle forsvarsanlæg omkring København er Tivoli udpeget som fortidsminde. I
Bydelsatlas Indre By/Christianshavn fra 1996 er Tivoli medtaget under omtalen af Den grønne Ring i kapitlet
om Byens dominerende Træk. Mange af Tivolis bygninger har fået høj bevaringsværdi, men
Springsvandsterrasserne er ikke nævnt selvstændigt i kommuneatlasset.

MILJØMÆSSIG VÆRDI
Forlystelseshaven Tivoli er en del af det forsvarsanlæg omkring København, som blev nedlagt i midten af
1800‐tallet. Hele forsvarsanlægget – Den grønne Ring ‐ anvendes i dag primært som rekreativt område for
storbyens befolkning og gæster, men har også miljømæssig værdi som levested for flora og fauna.
Springvandsterrasserne er en del af den grønne ring og bidrager således til bymiljøet med muligheder for
naturoplevelser og oplevelser af årstidernes skiften og døgnets rytme.
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KULTURHISTORISK VÆRDI
Springvandsterrasserne er placeret i historiske omgivelser knyttet til resterne af det gamle forsvarsanlæg i
København og ligger meget centralt tæt ved byens rådhus og væsentlige udfaldsveje. Haven fortæller, med
sin lange historie, og sin indretning og anvendelse, historien om forlystelses‐ og friluftslivet, som det har
udviklet sig fra før den tidlige industrialiseringen til i dag – fra promenadepark til nutidens lege‐ og
aktivitetsanlæg. Forskellige formsprog og stilarter bidrager til et broget billede, der spejler den
mangfoldighed, der er karakteristisk for byens udvikling.

ARKITEKTONISK VÆRDI
Springvandsterrassernes hovedidé bygger på inspiration fra ældre haveanlæg, men giver os en moderne
fortolkning, som var banebrydende. G.N. Brandt fordeler vand og blomster ligeligt over terrassens flade i en
jævn rytme uden akser, centrum og accentuering, som et tapetmønster. Haven skulle ikke opleves fra et
enkelt sted, ingen steder var bedre end andre. En have som denne er ikke set før i Danmark. Den er lukket
og beskyttet, den har bløde og præcise former og planterne er brugt for deres egen skyld. Haven er i bund
og grund moderne med et funktionsbestemt indhold. Haven er en oplevelse ‐ et billede, men er også en
have, hvor man kan fordybe sig og fantasere. Den indeholder en poesi, som stilmæssigt kan betegnes som
poetisk modernisme. Men haven er også funktionel og rationelt udtænkt – det hele på en gang.

VURDERING
Det er Landsforeningen for Bygnings‐ og Landskabskulturs vurdering, at Springvandsterrasserne i Tivoli har
de arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, der kan begrunde en fredning. Den bærende
fredningsværdi er værkets helhed, hvor de enkelte elementer – belægningerne, bedenes arkitektur og
beplantning, inventaret mm ‐ hver især bidrager til den kunstneriske oplevelse.
Springvandsterrasserne er et af havearkitekt G. N. Brandts seneste anlæg. Han døde i 1945 og havde i sit
kunstneriske virke bevæget sig fra nyklassicismen til poetiske modernisme, som var den stilmæssige retning
tidens mest progressive arkitekter fandt sammen om. Han bidrog med en meget raffineret formgivning og
et utraditionelt og meget bevidst plantevalg. Tivolianlægget bør bevares som et helstøbt udtryk for G.N.
Brandts geni.
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TEGNINGER

Tivoli 1937 – en broget blanding af nyt og gammelt.

9

Arealet inden Springvandsterrasserne blev anlagt i 1943.
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Springvandsterrasserne – haveplan 1943. Grænsen for den ønskede fredning er markeret med rød streg.
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Landskabsarkitekt mdl Jane Schuls Beplantningsplan 2006.
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Matrikelkort – Matr. Nr. 183, Vester Vold København, Tivoli.
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BILLEDEDOKUMENTATION

Stemning i parterrehaven en forårsdag.

Bagerste i billedet ses muren, der afgrænser haven og i forgrunden bedenes geometri.
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Springvandskar af egetræ, med vandstråle og bevægelse i vandoverfladen.
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Ældre foto af parterrehaven set fra den modsatte side af søen, med det karakteristiske lave hegn.

Søens kant markeres med de karakteristiske buer med farvet lys. Er typisk Tivolimotiv.
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Sommerflor i parterrehaven.

Havens elementer er smukt afstemt og bidrager til helheden
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Gæster i parterrehaven, læg mærke til springvandkarrernes overskridelse af bedenes kanter.

Aftenstemning i haven anno 1943.

