
Ekskursionsberetning 

Torsdag den 6. juni mødtes ca. 20 personer for at se og høre om G.N. Brandts anlæg af Hellerup Strandpark, 

hans egen have i Ordrup og Ordrup Kirkegård. 

Landskabsarkitekt Lene Hoffmann fra Gentofte Kommune fortalte om Hellerup Strandpark, som bl.a. 

består af en staudehave fra 1912 og en rosenhave fra 1918. Begge er bundet sammen af trærækker og 

danner sammen med tennisbaner, legeplads, klubhuse m.m. en frodig helhed omkring Hellerup Havn og 

den lille strand nord herfor. 

Staudehaven blev i 2004 istandsat af Gentofte Kommune i tæt samarbejde med landskabsarkitekt Jane 

Schul. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at haven, som også tænkt af G.N. Brandt, skulle fremstå 

frodig og samtidig være til inspiration for haveejere. De mest kendte stauder, som floks og ridderspore blev 

derfor fravalgt til fordel fra stauder, der endnu ikke er almindeligt brugt i Danmark. Derimod blev der, som 

noget nyt åbnet for adgang til og ophold på græsplænen, der blev etableret endnu et staudebed i 

anlæggets vestlige side op mod alléen, og der blev indplantet græsser og enkeltstående buske i bedene. 

Rosenhaven står foran en istandsættelse inden 100 års jubilæet i 2018. Her skal bl.a. skabes plads til flere 

bænke, så de besøgende i fred og ro kan nyde rosenflor og -duft. Også dette anlæg er etableret med vægt 

på at kunne oplyse og inspirere haveejere. Så de forskellige roser står samlet i lige store felter, som er 

placeret med de mørkeste røde mod vest, over de lysere røde og gule i midten til de helt hvide tættest mod 

Øresund mod øst.  

Gentofte Kommune er helt opmærksom på området betydning og har derfor afsat forholdsvis mange 

gartnertimer til pasning af strandparken. I staudehaven er opsat en informationstavle om haven, og i begge 

haver findes foldere med navn og placering af de enkelte planter.  

 

Fra Hellerup Strandpark kørte vi i egne biler ud til G.N. Brandts egen have i Ordrup. Her førte 

landskabsarkitekt Hans Ove Pedersen, som er formand for Brandt Haves Venner, os igennem den lille haves 

mange rum, imens han fortalte om de enkelte træer og blomster samt om de ændringer, der igennem 

årene er sket i haven. Den største ændring er, at man i 1967 fjernede det ældre, ikke særligt kønne, to 

etagers hus, som var Brandts bolig frem til hans død i 1945. Haven blev efterfølgende åbnet for 

offentligheden i 1968. Af andre små og store ændringer kan fx nævnes, at der havde været stråtag på 

’hytten’, at der havde stået et stort, gammelt æbletræ, der hvor der nu er plantet en lille ’æblepind’, og at 

besøgende flere gange havde drejet figuren ’Leda med Svanen’, så den ikke vender ryggen til de 

besøgende. Men da det jo er en vovet figur, har den også i Brandts tid stået, som den gør nu.  Videre viste 

Hans Ove Pedersen kopier af de gamle fotos af haven, som han har fundet i arkiverne.  

Lene Hoffmann kunne oplyse, at Gentofte Kommune er opmærksom på behovet for en istandsættelse af 

haven, men at man har valgt at vente, indtil der er midler til en samlet istandsættelse. Videre blev en netop 

udarbejdet folder om haven uddelt. 

 

Afslutningsvis fortalte Lene Hoffmann om den successive tilblivelse af Ordrup Kirkegård i perioden 1892 til 

1917 under Brandts ledelse. Kirkegården er som Brandts egen have opbygget over en række afgrænsede 

rum. Da tiden var fremskreden blev der ingen rundvisning på kirkegården, men de medlemmer, der 

ønskede det, kunne selv besigtige anlægget. 


