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Program forår 2013
Ekskursioner:
Fortid, nutid og fremtid for beplantningen i den historiske park, Fælledparken.
v/landskabsarkitekt Richard Hare, forstkandidat Jonas Erik Johansen og landskabsarkitekt,
Ph.D Liv Oustrup
Tirsdag den 7. maj kl. 17.00 – 19.00. Vi mødes i Fælledparken ved pavillonen
Fælledparken blev anlagt i årene 1909-1012 efter plan tegnet af Fritz Edvard Glæsel (1858 - 1915). Fælledparken har
været gennem en gennemgribende renovering og opdatering
i perioden 2008 - 2012. Projektet var finansieret af midler
fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal. Som del af projektet er der bl.a.
etableret kunstgræsbane, skatepark, dansescene, legepladser
samt flere baner og aktivitetspladser til bevægelse og motion.
Da renoveringsarbejdet blev igangsat i 2008, blev også
igangsat et større projekt med foryngelse af parkens beplantning. I de 100 år, der var gået siden parkens anlæggelse, var der ikke gennemført indplantninger. Det betød, at alle træer havde samme alder, og at bøgetræerne havde skygget mange af de plantninger væk, som Glæsel havde indarbejdet som mellemplantninger. Samtidig stod forvaltningen
med omfattende problemer med syge træer, særligt bøgetræer, der begrundede en målrettet indsats med udskiftning
af beplantningen.
Kom og hør om Fælledparkens renovering, med særligt fokus på udvikling af parkens beplantning. Hvilke overvejelser skal man gøre, når man forynger historiske plantninger,
når man arbejder med syge træer, indplanter under blivende
plantninger og samtidig ønsker at fastholde oplevelsen af et
historisk anlæg.
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Hellerup Strandpark, G.N. Brandts egen have i Ordrup og Ordrup Kirkegård
v/ landskabsarkitekt Lene Hoffamnn, Gentofte Kommune og Hans Ove Pedersen fra Brandt Haves
Venner
Torsdag den 6. juni kl. 17.00. Arrangementet foretages i egne biler. Vi mødes i Hellerup Strandpark
kl. 17.00 ved indgangen fra Onsgårdsvej
G,N. Brandt (1878-1945) har som stadsgartner i Gentofte Kommune i perioden 1927-1945 sat sit præg på
kommunes offentlige anlæg, herunder på Hellerup
Standpark, Ordrup Kirkegård og Mariebjerg Kirkegård.
Samtidig med sit virke som stadsgartner drev han egen
tegnestue, skrev bøger om både planer og havekunst og
var lektor på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor han
blev efterfulgt af C.Th. Sørensen. Udover ovennævnte
anlæg er han blandt meget andet kendt for at stå bag
Mariebjerg Kirkegård og Historisk Botanisk Have i
Vordingborg. (Havehistorisk Selskab besøgte Mariebjerg Kirkegård for nogle år siden og Historisk Botanisk Have sidst år.) G.N. Brandt betragtede sig selv
som gartner og lagde stor vægt på såvel planternes livsog vækstbetingelser som deres æstetiske organisation.
Hellerup Strandpark ligger ved lystbådehavnen i
Hellerup. Vest for havnen ligger en staudehave (1912),
tennisbaner, et klubhus og en legeplads. Og mod nord
ligger en pumpestation, to klubhuse og en rosenhave
(1918). Disse forskellige områder er kædet sammen af
en række hække og trærækker. Anlægget er inspireret
af den engelske Arts- and Craftbevægelse. Studehaven
er renoveret i 2004 af Gentofte Kommune i samarbejde
med landskabsarkitekt Jane Schul.
G.N. Brandts Have, Ørnekulsvej i Ordrup
Haven ved han egen villa ligger i udkanten af Ordrup
Kirkegård. Haven, der blev påbegyndt i 1914 og indeholder en række helt forskellige rum, herunder forhave,
opholdshave, grøftehave, skovhave og filosofgang. Her
eksperimenterede Brandt med vekslende planter og
plantesammensætninger. Denne funktionelle og frodige
have var banebrydende for de kommende års udformning af mindre villahaver. Villaen blev nedrevet i 1967
og haven åbnet for offentligheden i 1968. Haven ejes af
Gentofte Kommune og passes af Brandt Haves Venner
Parti fra G.N. Brandts Have
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Ordrup Kirkegård
Ordrup Kirkegård blev anlagt i 1892 og udvidet frem
til 1917. G.N. Brandt var - inden han blev stadsgartner
- ansat som graver på kirkegården. Ligesom G.N.
Brandts egen have er kirkegården opdelt i en række afgrænsede rum med hver sin karakter. Igen afveg hans
idéer fra de dengang gænse, og også her eksperimeterede han med rum og beplantninger. Der blev ikke udarbejdet nogen samlet plan for kirkegården. Afsnittene
blev anlagt og taget i brug i takt med behovet for nye
gravpladser.
Parti fra Ordrup Kirkegård.

