HLU Årsberetning 2021
Udvalget har i 2021 haft følgende medlemmer:
Flemming Aalund, restaureringsarkitekt MAA
Lisbeth Brorsen, arkitekt MAA
Jacob Fischer, landskabsarkitekt, MAA MDL
Margrethe Floryan, museumsinspektør (udvalgsformand)
Susanne Guldager, landskabsarkitekt MDL
Kirsten Lund-Andersen, landskabsarkitekt MDL
Jesper Munk-Andersen, museumsinspektør
Karen Margrethe Olsen, cand.polit., Landsforeningens formand
Udvalget har i årets løb afholdt fem møder. Desuden har HLU foretaget en række
besigtigelser og gennemført en studietur til Vestsjælland.
Visse opgaver (herunder besigtigelser og møder) varetages i mindre grupper
bestående af 2-3 udvalgsmedlemmer, med efterfølgende status på udvalgsmøderne.
Mellem møderne kommunikerer udvalgets medlemmer indbyrdes via mail og telefon.
Fredningsemner og -strategi:
HLU har i 2021 udarbejdet fredningsforslag for Måneporten (C. Th. Sørensen) i
Stokkerup. Efterfølgende er forslaget indsendt til SLKS.
I beretningsåret har HLU arbejdet videre med yderligere to fredningsforslag: Brygger
Bies Have i Hobro (udvidelse af eksisterende fredning) og DTU som landskabeligt
anlæg betragtet. Begge forslag forventes færdigbearbejdet og indsendt til SLKS i
første halvdel af 2022.
HLU var repræsenteret ved Landsforeningens møde i oktober med SLKS vedr.
fredningsstrategi.
Endelig blev fredningen af Sonja Polls hus og have i Holte i foråret fejret med bobler i
haven.
Besigtigelser og studietur:
Medlemmer af HLU har foretaget besigtigelser følgende steder: DTU i Lyngby,
Blidahpark/Hellerup, Måneporten/Stokkerup, Museumshaven i Faaborg, Batzkes Allé i
Hillerød, Historisk-Botanisk Have i Vordingborg og Brygger Bies Have i Hobro. I flere
tilfælde er der såvel før besigtigelsen som efterfølgende korresponderet med de
relevante lokale bevaringsforeninger.
To af HLUs medlemmer deltog i møde i Kulturhistorisk Forening i Faaborg vedr.
planerne for den gamle købmandsgård, herunder haven som er fredet, men hvor
væsentlige elementer er blevet fjernet eller ændret, hvorfor Landsforeningen på HLUs
foranledning har indsendt en skriftlig klage til SLKS.
En repræsentant for HLU og for FBU deltog i møde i Blidahpark E/F henblik på dialog
om evt. fredning.

To af HLUs medlemmer deltog i FBUs studietur til Nakskov.
Tre af HLUs medlemmer deltog endvidere i studiebesøg på Nyholm.
HLU foretog 29. oktober en studietur til udvalgte lokaliteter i Vestsjælland. Et af
fokuspunkterne var fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker - og
andre havefredninger, et andet var restaurering. Studieturen omfattede bl.a.
besigtigelse af kirkepladsen i Kalundborg, Lerchenborgs hovedbygning og have,
Brorfelde og Løvenborgs have. Alle steder blev udvalget vist rundt af ejerne eller den
for haveprojektet ansvarlige landskabsarkitekt. Studieturen var tilrettelagt af Kirsten
Lund-Andersen.
Skriftligt:
HLU bidrog i 2021 med en artikel til By&Land.
Projektet ’Danmarks betydningsfulde haver’
Bestræbelserne på at opnå fondsstøtte til et flerårigt registrerings-, kvalificerings- og
formidlingsarbejde vandt ikke tilslutning. Ideen er opgivet indtil videre.
HLU besluttede derfor at runde satsningen af med en markering af i alt 17 udvalgte
betydningsfulde haver, der i udformning, tidsspænd og funktion repræsenterer
bredden i havekunsten og de typer af anlæg, som projektet ”Danmarks
betydningsfulde haver” havde til hensigt at sætte fokus på. Der blev udarbejdet et
diplom.
Det første af de 17 diplomer blev 23. juni givet til Historisk Botanisk Have i
Vordingborg i fm. havens 100 års dag, som blev fejret i nærvær af prinsesse
Benedikte. Landsforeningens formand overrakte diplomet, og endvidere deltog
udvalgsformanden i festlighederne.
De 17 udvalgte haver er:
Amaliehaven i København
Baldersbæk Have og Lystanlæg i Hovborg
Egekirkegården i Holstebro
Farumgaards Have i Farum
Forstbotanisk Have i Charlottenlund
G.N. Brandts Have i Charlottenlund
Herregårdshaven og Folkehaven på Museet Sønderskov
Historisk Botanisk Have i Vordingborg
Marienlyst Slotshave i Helsingør
Mindeparken i Herning
Moseby Præstegårdshave i Moseby
Sjølundsparken i Hellebæk
Skansebakken og Skansekirkegården i Hillerød
Tusindårshaven på Sletten i Holstebro
Tæppehandler Henry L.W. Jensens Have i København
Tåsinge Plads i København
Vendsyssel Historiske Museums Have i Hjørring

Samtlige haver vil i løbet af 2022 få tildelt diplom, i de fleste tilfælde ved et
arrangement lokalt.

8. april 2022 Margrethe Floryan

