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Kvalitet i byomdannelsen
Aalborg kommune har i sam¬
arbejde med Folkeuniversitetet,
Aalborg arrangeret foredrags¬
rækken »Kvalitet i byomdan¬
nelsen« på Nordjyllands
Kunstmuseum.

14.10. Byens kunst ved bil¬
ledhuggeren Erland Knudsøn
Madsen.

28.10. Byens arkitektur ved
arkitekt Jan W. Hansen, Arki¬
tektskolen i Århus.

11.11. Byens huse ved arki¬
tekt Jan Christiansen, tegne¬
stuen Domus.

25.11. Byens trafik og miljø
ved arkitekt Henning Bang,
Anders Nyvigs tegnestue.

9.12. Byens grønne rum ved
landskabsarkitekt Ib Asger Ol¬
sen, Kunstakademiets Arki¬
tektskole

Munkeruphus
Fra 16. oktober vises udstillin¬

gen 'Tegn'.
Munkeruphus. Munkerup

Strandvej 78. Dronningmølle.
Tel. 49 71 79 06.

Foreningen til Ahorns
udbredelse

Foreningen til Ahorns udbre¬
delse, FAU, afholder ordinær
generalforsamling fredag 15.
oktober 1993 i Arboretet, Kir-
kegårdsvej 3A, Hørsholm.
Man mødes kl. 14.00 i Arbore¬
tet til rundvisning ved forstan¬
der Søren Ødum. Tilmelding
kan ske til foreningens kasserer.
FAU har til formål at frem¬

me en tværfaglig naturdialog.
Foreningen, der har ca. 75
medlemmer, blev stiftet i 1989
af landskabsarkitekt- og
skovbrugsstuderende på KVL.
Yderligere oplysninger kan fås
hos Lulu Charlotte Harteg.
Nybrovej 304, D58, 2800 Lyng¬
by

Konkurrencen om Fremtidens

bypark
Havekulturfonden udskrev i
december måned 1992 en pris¬
opgave med titlen 'Fremtidens
Bypark'. Det er første gang
fonden foretager så stor en ud¬
deling, idet præmierne andra¬
ger ialt 120.000 kr. Der indkom
26 besvarelser til bedømmeise.

Førstepræmien på 50.000 kr
tildeltes Steen Høyer.
Andenpræmien på 30.000 kr.

tildeltes arkitekter maa Birgitte
Henningsen og Michael Heath.
Trediepræmien på 20.000 kr.

gik til Camilla Hjerl, Arendse
Kjærulff-Schmidt og Hanne
Bat Pedersen, studerende ved
Landskabsafdelingen, Arki¬
tektskolen i København.
To 4. præmier hver på 10.000

kr. gik til henholdsvis land¬
skabsarkitekter maa, mdl Tor¬
ben Schønherr og Ellen Braae,
Århus og Mio Nielsen, Frank¬
rig.
I forbindelse med offentlig¬

gørelsen af konkurrenceresulta¬
terne uddelte fonden sin første

hædersgave, et bronzearbejde
af kunstneren Helen Schou, til
Søren Ryge Petersen.
Konkurrencen gengives i

LANDSKAB 7-1993

Indbudt konkurrence om

forarealet ved Landbohøj¬
skolen
For at få belyst mulighederne
for at tydeliggøre Landbohøj¬
skolens hovedindgang og sam¬

tidig få anlagt et mindre antal
gæsteparkeringspladser har der
været afholdt en indbudt kon¬

kurrence, udskrevet af Under¬
visningsministeriet i samar¬
bejde med DAL.
Et forslag fra landskabsarki¬

tekt Andreas Bruun blev ud¬

peget som det bedste. I det pla¬
ceres et kvadratisk, lavt parter¬
re med klippede buksbom
foran hovedindgangen, og par¬

keringen lægges ud på begge
sider heraf.
Til konkurrencen var iøvrigt

indbudt landskabsarkitektfir¬
maerne Ginman, Harboe +

Borup, Svend Kierkegaard og
Susanne Struch. DAL havde

udpeget fagdommerne maa,
mdl Svend Algren og Charlotte
Skibsted. Fra Landbohøjskolen
var bl.a. udpeget landskabsar¬
kitekt, prof. J. Palle Schmidt.
Konkurrencen gengives i

LANDSKAB 7-1993

Præmiering af bymiljøer
Københavns Kulturfond har i
år tildelt 6 præmieringer, hvor¬
af de 3 er i en kategori, der be-
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nævnes: bymiljø såsom anlæg,
pladser samt gavludsmyknin¬
ger.
Det drejer sig om et gård¬

anlæg på Christianshavn,
Axeltorv ved Scala og et gavl¬
maleri på Vesterbro.
De øvrige tre præmieringer

var at finde i kategorien: om¬
bygning eller restaurering af
ældre ejendomme.
Arkitekt maa Gerd Wiboe

har i samarbejde med land¬
skabsarkitekt mdl, professor J.
Palle Schmidt udformet det ca.
3000 m2 stort gårdanlæg på
Christianshavn, der blev præ¬
mieret. Anlægget indeholder
små, private opholdsarealer
langs bygningerne og en større
centraltbeliggende grønning
med en righoldig og varieret
beplantning. Bygherre er

Sanerings- og Byfornyelsessel¬
skabet af 1970.
Axeltorv ved Scala blev præ¬

mieret og fremhævet som et
sjældent smukt eksempel på
udformning af et byrum, hvor
de to kunstarter - arkitektur og
billedkunst - har arbejdet sam¬

men. I samarbejdet mellem ar¬
kitektur og billedkunst er den
kunstneriske idé konsekvent

udtrykt, samtidig med at plad¬
sen har funktion som offentligt
byrum. Axeltorv er udformet
af arkitekt maa, professor Mo¬
gens Breyen og billedhuggger,
professor Mogens Møller. Byg¬
herrer er Ole og Jørgen Strec-
ker, Frederik Bruhn-Petersen,
Sten E. Rasmussen, Bent og
Poul Fabricius Bjerre.
Sidst i kategorien bymiljø

præmieredes et abstrakt gavl¬
maleri af kunstneren Steffen

Jørgensen. To gavle er behand¬
let som en enhed og tilfører
derved gaderummet nye kvali¬
teter. Bygherre er Københavns
Kommunes Gavlkomité i sam¬

arbejde med to ejerforeninger i
Valdemarsgade.

Brolæggerprisen 1993
Ærøskøbing kommune modtog
i juli Brolæggerprisen 1993.
Oldermand Søren Rasmussen
fra Brolæggerlauget fremhæ¬
vede ved overrækkelsen retable¬

ringen af Vestergade i Ærøskø¬
bing. Gaden er netop lagt om,
og med næsten 100% genbrug
af materialer. Efter udskiftning
af kloak- og vandledninger
blev gadens mer end 100 år
gamle brolægning og pikstens-
belægningen langs husene sat
igen.
Brolæggerprisen tildeles byg¬

herrer eller rådgivere, der i de¬
res virke i flere opgaver særligt
kreativt har udnyttet de mulig¬
heder, brolæggerfaget besidder.
Prisen er på 25.000 kr., og
beløbet skal ifølge fundatsen
anvendes til studierejser.
Brolæggerprisen indstiftedes

ved Brolæggerlaugets 100 års
jubilæum i 1986 og blev første
gang tildelt landskabsarkitekt
Edith Nørgård, især for anlæg¬
get omkring Helligåndskirken.
I 1987 gik prisen til Vilhelm
Wohlerts tegnestue, bl.a. for
Domkirkepladsen i Roskilde; i
1988 belønnedes Odense kom¬

mune, bl.a. for arealerne om¬

kring koncerthuset og rådhus¬
pladsen 'Flakhaven'; i 1989
modtog landskabsarkitekt

Charlotte Skibsted anerkendel¬

sen, ikke mindst for arbejdet
omkring den nye DSBterminal
i Frederikssund. I forbindelse
med renovering af bygninger
og gamle gårde påskønnedes
John Petersen, JPC entreprise i
1990, og i 1991 tildeltes prisen
landskabsarkitekt Torben Mi¬
chelsen. I 1992 gik den til Kø¬
benhavns havnevæsen, bl.a. for
den af kgl. bygningsinspektør
Jens Fredslund restaurerede

plads på Nordre Toldbod.

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og
Plantebeskyttelsesmidler

Redskaber m.m.
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Kulturstøtte til herregårds-
haver
EF kommissionen kan yde til¬
skud til projekter, som bidrager
til at bevare den arkitektoniske
kulturarv. Hvert år koncentre¬
res indsatsen omkring et speci¬
fikt emne, i 1993 er det 'Beva¬
ring eller restaurering af histo¬
riske haver'.

Begrebet historisk have om¬
fatter her både helt små haver,
botaniske haver, klosterhaver,
større formelle og landskabe¬
lige parker eller grønne områ¬
der i byerne.
Kommissionen modtog 666

ansøgninger fra private eller in¬
stitutioner, der ønskede at re¬
staurere eller renovere havean¬

læg. 58 projekter fik tilsagn
om økonomisk støtte, heraf 4
danske:
Landskabshaven ved Næsse-

slottet ud mod Furesøen, også
kaldet Dronninggård, renove¬
res efter de gamle planer af
landskabsarkitekt Kirsten
Lund-Andersen. Også havens
monumenter og en pavillon
ønskes restaureret.

Gisselfeld ved Haslev har en

landskabelig have med søer,

sjældne træer og planter, samt
de driveri og paradehus fra for¬
rige århundrede. Her gives
bl.a. støtte til restaurering af
væksthus ved kgl. bygnings¬
inspektør, arkitekt Karsten
Rønnow.

Haven ved Bregentved inde¬
holder både formelle elementer
som alléer, kanaler, kaskadean¬
læg og en senere landskabelig
del. Et hovedtræk er N.H. Jar-

dins kaskade fra 1700-tallet
med kanal og en rektangulær

sø. Bregentved gives støtte til
Karsten Rønnows restaurering
af kaskadeanlægget.
Clausholm Slot, Randers til¬

deles støtte til den fortsatte re¬

staurering af både barokanlæg
og dele af den landskabelige
have. Landskabsarkitekt, prof.
J. Palle Schmidt forestår nu

rådgivning vedrørende skrånin¬
ger, voldstedet, behandling af
alléer, nyplantninger m.m.
De øvrige projekter, udvalgt

til at få tilskud, fordeler sig
jævnt over de øvrige EF-lande
med ca. 4-6 projekter pr. land.
Det er så forskellige anlæg som

parken til Beloeil i Belgien, ha¬
ven til St. Peter og St. Simon¬
klostret på Athosbjerget i Ma¬
kedonien, den botaniske have
'Orto Botanico' i Padua, Capa¬
bility's Prior Park i Bath og en

kirkegård i Leiden, som nu skal
være bypark.
Uanset at Tjekkiet, Slovaki¬

et, Ungarn og Polen ikke er
medlemmer af EF, indkom der
også ansøgninger om støtte
herfra, og disse ansøgninger vil
blive behandlet senere på året.

Kaskaderne ved Frederiks¬

borg Slot
Kaskaderne og dele af Frederik
IV's barokanlæg ved Frede¬
riksborg Slotshave vil nu blive
genskabt. Ved en stor donation
fra Ny Carlsbergfondet på om¬

kring 10 mill. kr. samt et fælles
initiativ fra såvel Slots- og
Ejendomsstyrelsen, Frederiks¬
borg amt som Hillerød kom¬
mune er der nu 22 mill. kr. til

rådighed for rekonstruktions-
projektet, der samlet er bud¬
getteret til 27 mill. kr.
Projektet baserer sig på J.C.

Kriegers plan fra ca. 1720 og
omfatter genskabelsen af det
aksiale, terrasserede barokan¬
læg. Kaskaderne stod færdige i
1725, men kongeskift, ændret
smag og problemer med kon¬
struktionen gjorde, at de alle¬
rede efter 40 år blev nedlagt og
fjernet.
Ved genskabelsen vil moder¬

ne teknik og materialer indgå,
og i det omfang det oprindelige
anlægs udseende ikke præcist
kan belyses vil nyskabelse kun¬
ne ske med en vis kunstnerisk

il
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Koln 27.-30. Okt/93
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vedligeholdelse af grønne arealer.

Ca. 360 virksomheder fra ca. 15 lande viser:
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landskabspleje • anlægsudstyr og -indretning • biologiske
og kemiske produkter • vinterarbejder • kirkegårdsteknik
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frihed, dog inden for rammer¬
ne af barokkens formsprog.
Der har i flere omgange væ¬

ret tiltag til en rekonstruktion,
men primært af kaskadeanlæg¬
get. Senest har et af Slots- og
Ejendomstyrelsen nedsat ud¬
valg, det Kriegerske udvalg,
bredt sammensat af speciali¬
ster, forberedt og banet vejen
for rekonstruktionen. Tidligere
nedsatte udvalg og arbejds¬
grupper har også foreslået ka¬
skaderne genskabt, f.eks. udar¬
bejdede landskabsarkitekt
Morten Klint i 1954 et forslag
til kaskadernes rekonstruktion.
Det nu fremsatte forslag er

langt mere omfattende, idet det
tilsigter at genskabe store dele
af broderiparterrer, bosquet'er
og alléer tillige med den 225
meter lange, 5 meter brede ka¬
skade inklusive 8 vandfald, 4
bassiner og diverse springvand.
Tidligere forslag er blandt

andet strandet på, at der har
været tvivl om kaskadernes

vandforbrug. Nye beregninger
og forslag, hvor kaskadetrin,
kanal og bassiner har hævede
forkanter, betyder, at en langt
mindre vandmængde er til¬
strækkelig.

Det er dog ikke mindst det
åbenlyse og stedse tiltagende
forfald af barokhavens allé¬
træer - samt buksbomhække -
der har været en medvirkende

årsag til, at en rekonstruktion
må igang. Udvalget foreslår, at
genskabelsen af haveanlægget
faseopdeles, som vist på illu¬
strationerne, mens terrænregu¬
lering og kaskade nødvendigvis
udføres ad en gang.
Hovedelementerne i rekon¬

struktionen af haveanlægget
vil være genskabelse af de fire
parterrer på den laveste terras¬
se nærmest slottet, retablering
af bosquet'erne på de to øvre

terrasser, samt en etapevis ud¬
skiftning af lindetræerne.
Derved vil man i en periode

kunne bevare dele af den op¬

rindelige lindebestand, som
især på den øverste terrasse
endnu idag danner en markant
rumvirkning.
Projektet henhører under

Slots- og Haveinspektør Ole
Stattau fra De Kongelige Slotte
og Haver. De Kongelige Slotte
og Haver er betegnelsen for
den division i Slots- og Ejen¬
domstyrelsen, som administre¬
rer slotshaverne i statsligt regi.
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Medlemskab af ICOMOS

Arkitekt, prof. Hans Munk
Hansen er formand for den
danske ICOMOS nationalko¬
mité. Alle fagfolk med relation
til emnet kan søge om opta¬
gelse. En ansøgning vedlægges
en kort beskrivelse af fagligt
virke.

Yderligere oplysninger, hhv. an¬
søgning om optagelse skal sti¬
les tilprof., arkitekt maa Hans
Munk Hansen, Den danske
ICOMOS nationalkomité,
Kunstakademiets Arkitekt¬

skole, Kgs. Nytorv 1, Køben¬
havn K.

Menneske, Landskab og
Biodiversitet

Forskningsrådene inviterer til 4
tværvidenskabelige seminarer
over temaet »Menneske, Land¬
skab og Biodiversitet«. Menne¬

sket skaber landskabet bevidst
eller ubevidst. Den intensive

teknologiske udvikling har
sammen med øget produkti¬
onsmæssig udnyttelse af natur¬
ressourcerne haft alvorlig nega¬
tiv effekt på den økologiske ba¬
lance og truer opretholdelse af
den biologiske diversitet. Spe¬
cielt jordbrugets driftsformer
har afgørende betydning for
landskabets udformning for
den dyrkede og ikke-dyrkede
jords biodiversitet og for men¬
neskets naturoplevelser. Fra po¬
litisk hold og i befolkning er
der et øget ønske om at bevare
og genoprette naturområder.
Regulering af det åbne land
sker i dag gennem en række
foranstaltninger, hvor de kultu¬
relle, naturvidenskabelige, soci¬
ale og økonomiske hensyn ikke
altid er afstemte.

Seminarerne vil belyse menne¬
skets indflydelse på naturen ud
fra produktionsmæssige, histo¬
riske, kulturelle, sociale, natur¬
videnskabelige og æstetiske
vinkler. Seminarerne henvender

sig til alle interesserede, såvel
yngre som ældre forskere og
naturforvaltere med rødder in¬
denfor naturvidenskabelige,
jordbrugsvidenskabelige, sam¬
fundsvidenskabelige og huma¬
nistiske discipliner.
Det er forskningsrådenes in¬

tention, at seminarer skal un¬
derstøtte dannelse af forsk¬

ningsnetværk. Forsknings¬
rådene vil i foråret 1994 tage
stilling til iværksættelse af et
egentligt forskningsprogram.

Jordbrugslandskabet i fortiden
og fremtiden
Afholdt 10/9-11/9 1993.

Landskab og fritid
29/10-30/10 1993. Odense
Universitet.

Tilmeldingsfrist: 21/10 1993.

Landskab - oprindelighed,
struktur og dynamik
26/11-27/11 1993. 1. dag på
Aarhus Universitet, 2. dag på
Mols Laboratoriet, Mols
Bjerge.
Tilmeldingsfrist: 18/11 1993.

Værdiopfattelser knyttet til det
danske kulturlandskab
14/1-15/1 1994. 1. dag på
Forskningscenter Foulum
Tjele, 2. dag på Hald Hoved¬
gård, Viborg.
Tilmeldingsfrist: 6/1 1994.
Nærmere oplysninger og til¬

melding: Forskningsrådene,
H. C. Andersens Boulevard 40,
1553 Kbh. K tlf 33 11 43 00.

Forpladsen
Københavns

Rådhus.

HASLE KLINKER

stråndvel 2 ■ RO. Box 10 ■ DK-3^9b Hasle • Telefon 56 96 51 80 • Telefax 56 96 51 90
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Dan-Gro Vækstmedie
Vækstmedie til potter, højbede o.I.

Dan-Gro Topdressing
Anvendes som topdressing på bold¬
baner.

Dansk Jordforbedring

Dan-Gro Supermuld
Til anlæg og beplantning på ste¬
der, hvor der i forvejen ikke er
jord.

Dansk Jordforbedring ApS
Vadsbystræde 6, Vadsby
2640 Hedehusene
Telefon 42 99 50 20

Dansk Jordforbedring leverer produkter udelukkende baseret på naturens egen kompost.
Produkterne er 100% genbrug i en meget høj kvalitet.

Vi producerer og markedsfører for¬
skellige blandinger, hvor Dan-Gro
A kompostmuld er hovedbestand¬
delen. Blandingerne kan være De¬
res løsning, på de - problemstil¬
linger, De står overfor i det grønne
o.mråde.,

Dan-Gro Boldmix
Til anlæg og vedligeholdelse af bold¬
baner.

FOTO TORBEN DAM

Dan-Gro Greenmix
Vækstmedie til golfgreens og top¬
dressing af greens og teesteder.
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En vigtigmeddelelse til alle planteskoler:
Det nye principtil kulturrigtigplanteernæring

Sikrere udbytter og optimal plantevækst ved ringe belastning af naturen. Den
logisk opbyggede Plantacote produktvifte tilbyder forudsætningen for den
kulturrigtige gødskning, der også er skånsom overfor omgivelserne.
Langtidsvirkende gødningerInfo - Kupon
t M Æk m. _ _ la : il IA o i t

Info
Jil,jeg vil gerne vide mere. Sendmig venligst,omkostningsfritDeresPlantacote information.J<t,jeg vn genomkostningsfrit

Adresse:

Postnummer:

''•"i" URA^ ■ IMIA
Tom HundevadtNielsen
Rådgivning og salg
Gartnervænget 1
DK-6091 Bjert @Reg varemærke
Telefon 75 57 22 69 forAGLUKONSpezialdiingerGmbH



Bevaringsværdige haver
Dettemer end dobbelte hæfte af Landskab er tilegnet emnet bevaringsværdige haver. Som det vil fremgå
lader vi - i Firenze Chartrets ånd - spektret 'bevaringsværdige haver' spænde vidt. Det er ikke blot histo¬
riske og berømte haver, men tillige både ydmyge og djærve, karske som almene haver samt også nyere,
mere nøgterne og brugsrettede friarealer omkring vore boliger.
For mange står ICOMOS som lidt af en gådefuld instans og dermed også Firenze Chartret. ICOMOS

(International Council onMonuments and Sites) er en international organisation af fagfolk, der beskæf¬
tiger sig med bevaring og restaurering af historiske og kulturhistoriske bygninger, monumenter, haver
m.m. Venedig Chartret fra 1964 giver retningslinier og er arbejdsgrundlag for ICOMOS. ICOMOS rum¬
mer 65 nationalt placerede komiteer og har samtidig etableret et netværk af 14 internationale special-
komiteer.
De internationale specialkomiteer beskæftiger sig med særlige områder. 1 1970 blev der - i samarbejde

med International Federation of Landscape Architects - etableret en sådan specialkomité: International
Committee ofHistorieMonuments and Sites, som så i 1982 udfærdigede Firenze Chartret. Dette charter
forpligter IFLA og ICOMOS og herigennem de nationale grupper til at fremme forståelsen for
bevaringsværdige haver som levende kulturminder.
Under den danske ICOMOS nationalkomité er der etableret en havesektion, bl.a. med det formål at

formidle kendskabet til Firenze Chartret i Danmark. Forfattergruppen er en del af denne havesektion.
Siden Firenze Chartrets vedtagelse har interessen og indsatsen i bevaringsarbejdet været stigende.

Nævnes kan også, at EF-kommissionen i bestræbelserne på at bevare den arkitektoniske kulturarv i 1993
som emne har 'bevaring eller restaurering af historiske haver'.
For at bringe dette lidt nærmere jorden er Firenze Chartret oversat og relateret til danske forhold via

eksemplificerende kommentarer tilsat billedstof. I artiklen om principper for bevaring tydeliggør Sven-
Ingvar Andersson, hvilke tankegange man må gøre sig ved rekonstruktion, renovering eller fri fornyelse.
Og som Lulu Salto Stephensen skriver skal man skelne mellem - og vægte - ægthedsværdi, det historiske
billede og den rent kunstneriske værdi, heller aldrig glemme den kunstneriske revurdering.

I artiklerne om bondehaven ved Jenle og herregårdshaven ved Lerchenborg beskrives haverne før som
nu, samtidig kan man også følge de bevaringbestræbelser, der gøres, og tage stilling til i hvilken grad,
bevaring kan være rimelig og værdig. Det sidstnævnte aspekt bør man ligeledes, ihukomme ved læsning
af artiklerne om de kongelige lysthaver. Her er det ikke mindst diskussionen om alléernes bevaring og
senere fornyelse, der tages op. Som i andre af livets sammenhænge er der nok end tendens til at forhale
og forlænge langt ud over punktet for et fremadskridende, dynamisk liv.
Dette gælder ikke kun så specifikt et emne som alléers livslængde, men bevaringstanken i sin helhed.

Det kan være befriende at forholde sig mere historieløs, ligesom det kan blive fastfrysende at holde sig
for tæt på fortidens planer. I det hele taget skal dobbelthæftet gerne danne en fyldig forudsætning for
yderligere meningsudveksling om betimeligheden i at fastholde noget sig forandrende, at frede haver.
Eller hvilke muligheder og veje der ellers må være, når man betænker plantemateriales manglende evne
til fastlåsning i en tilstand, men snarere absolutte talent for udvikling.
Disse skismaer kommer delvis til udtryk i de to sidste artikler om de juridiske og adminstrativemulig¬

heder for at gå ind i et bevaringsarbejde.
Sidst er forsøgt en slags eksempelsamling af bevaringsværdige haver, opdelt på 14 kategorier. Også

andre haver kunne være trukket frem. Men disse eksempler kan dog også være med til at skærpe forestil¬
lingsevnen og gøre hæftets artikelstofmere vedkommende læsning. Ligesom man kan bruge listerne som
miniguide - og under ophold i haverne have artiklernes bevaringsfilosofi in mente.
Det omfattende dobbeltnummer med mange farveillustrationer har alene kunnet lade sig gøre ved

særlig støtte. Jeg skal herved takke De.Kongelige Slotte og Haver, Havekulturfonden, Margot og Thor¬
vald Dreyers Fond samt Skov- og Naturstyrelsen.
At vore haveanlæg, diskussionerne om dem og bevaringsindsatsen for dem også nyder udlandets bevå¬

genhed viser ledsageteksten fra Carmen Anon Feliu, formand for leomos' International Committee of
Historie Monuments and Sites.

Og alt imens venter vi spændte, ja måske endog en smule utålmodige på den danske haveguide, der
yderligere vil pege på, hvad der bør værdsættes. AL

Historie gardens, from a point
of view concerning both their
restoration and social function,
have not received until very re¬
cently the recognition they
were due; now there is growing
awareness of their great cultur¬
al value and enormous capaci¬
ty to encourage social and eco¬
nomical developments.
So far, the lack ofspecialized
publications makes this mag¬

nificent study by a group of
Danish professionals more in¬
teresting. I am certain that this
publication will be ofgreat
help and use to all who want to
widen theirperception about
the art ofgarden planning and
who wish to contribute to the

preservation of the rich cultur¬
al heritage we possess.
As president of the Interna¬
tional Committee ofHistoric
Gardens and Sites I want to

congratulate and deeply thank
all contributors for this publi¬
cation which shows us these

ancient, beautiful, and deli¬
cious gardens, until now hid¬
den jewels which Denmark
offers to visitors.

Carmen Anon Feliu
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Ad § 2. Den historiske have er et arkitektonisk
anlæg, hvis elementerprimært erafvegetativ art,
altså levende og som sådan forgængelige og ud¬
skiftelige. Dens udseende er derfor et resultat af
den stadige skiften mellem årstiderne, den natur¬
lige udvikling og nedbrydning, de kunstneriske
og de gartneriske kræfter, som forsøger at fast¬
holde tilstanden.

Frederiksborg Slotshave, den ovale dam omkran¬
set af lindealléer fra begyndelsen af 1700-tallet.
Først før nedskæring, henholdsvis sommer og
vinter, derefter umiddelbart efter nedskæringen i
60'erne og sidst efter 20 års fortsat pleje.

Firenze Chartret

Kommenteret og oversat af Jette Abel og
Lisbeth Saaby

■ The historie garden is an architectural artifact
whose elemen ts areprimarily vegetative and thus
alive, ephemeral, and interchangeable. Its appea¬
rance is afunction ofthe change ofseasons, natu¬
ral development and decay, and of the artistry
and stewardship invested in thatparticular state.
Frederiksborg Palace Garden, its oval dam

bounded by lime avenues planted in the early
18th century. Before trimming; summer and win¬
ter; immediately following clipping; finally late
sixties, after 20 years of continual care.

Under mødet i Firenze den 21. maj 1981
besluttede den internationale komité for hi¬
storiske haver ICOMOS/IFLA at udarbejde
et charter omhandlende bevaring af histori¬
ske haver. Chartret bærer byens navn.
Chartret er blevet udarbejdet af komitéen

og indregistreret den 15. december 1982 af
ICOMOS i den hensigt at supplere Venedig
Chartret inden for dette specielle område.
IFLA: International Federation of Landscape
Architects. ICOMOS: International Council on
Monuments and Sites. Charte deFlorence er nav¬
net på fransk, hvilket komitéen fandt var etpas¬
sende navn til et aktstykke omhandlende haver,
idet Florence eller Fiorenza betyder den blom¬
strende. Dokumentet blev konfirmeret af ICO¬
MOS den 15. december 1982, samt vedtaget af
generalforsamlingen i Dresden DDR i 1983.

Definition og hensigt
§ 1: »En historisk have er et arkitektonisk og
biologisk anlæg, som set ud fra historiske
eller kunstneriske synsvinkler er af almenhe¬
dens interesse«. Som sådan kan den karakte¬
riseres som et monument.

ad § I. Arkitektonisk anlæg.
Udtrykket bruges her om etafmennesker bevidst
formgivet haveanlæg.

På generalforsamlingen i Rom 1983 blev det
accepteret af ICOMOS, at også haver kunne
være afen sådan historisk værdi, at de kunne ud¬
peges som et »monument« og derfor på ligefod
med bygninger, arkæologiske områder, skulptu¬

rer m.m. kunne omfattes af ICOMOS' regler og
bestemmelser.
Monument: Betegnelsen monument genfindes

i ICOMOS' vedtægter både på fransk og på
engelsk og forklares i art. 3 i de internationale
vedtægter. Historiske haver er dog her rubriceret
under betegnelsen »Sites«, som kan oversættes til
områder.

§ 2. Den historiske have er et arkitektonisk
anlæg, hvis elementer primært er af vegeta¬
tiv art, altså levende og som sådan forgænge¬
lige og udskiftelige. Den historiske haves ud¬
seende er'derfor et resultat af den stadige
skiften mellem årstiderne, naturlig udvik¬
ling og nedbrydning, kunstneriske og gart¬
neriske kræfter, som forsøger at fastholde
tilstanden.

§ 3: Den historiske have skal som bevarings¬
værdigtmonument sikres efter ånden i Vene¬
dig Chartret. Men i egenskab af levende
kunstværk kræver dens sikring særlige be¬
stemmelser, som er emnet for dette charter.

§ 4: Den historiske haves arkitektoniske
form omfatter
- plan og topografi
- bestand af planter med virkninger af deres
væsen, vækstform, farvespil, placering,
samt deres respektive højde

- bygningsværker og øvrige udsmykning
- vand i bevægelse og stillestående vand
med spejleffekt.
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der skal foreligge terrænsnit, nivellement eller planer med terrænkurver. Opstalt, plan og snit fra
Serridslevgårds opmåling 1932.
m Gardens aremonuments composed ofa goodmany elements. A plan is not enough; sections, level¬
ling, or plans including contour lines are required. Elevation, plan, and section from Serridslevgård.
Survey of 1932.

ad § 4. Det erformålet med denne opremsning af
den historiske haves elementer at understrege, at
haverne er monumenter sammensat af et stort
antal delelementer. En plan er ikke tilstrækkelig,
der skat foreligge terrænsnit, nivellement eller
planer med terrænkurver. Plantelister skal være
korrekte, havens bygværker en er vigtig del af
haven, vand kan optræde i mange forskellige
situationer med forskellig effekt etc.

§ 5: Lysthaven er et udtryk for sammenhæng
mellem civilisation og natur. Den er egnet til
meditation eller drømmerier og således et
kosmisk udtryk for et idealiseret billede af
verden, et »paradis« i etymologisk betyd¬
ning, der vidner om en kultur, om en stil, en
epoke, eventuelt om originalitet hos dens
skaber.

ad § 5. Ordet paradis er afledt afgammelpersisk
pairidaeza og betyder en indhegning, et hegnet
stykkejord, en have, at sammenlignemedskabel¬
sesberetningens Paradis.

§ 6: Udpegning af historiske haver kan om¬
fatte såvel beskedne haver som større formel¬
le og landskabelige parker.
ad § 6. Som et eksempel på den beskedne have
kan nævnes haven tilPostholdergården iÅbenrå.
Som eksempelpå en størrepark kan nævnes Ler¬
chenborgs have.

§ 7: Hvad enten den historiske have er knyttet
til en bygning eller ej, kan den ikke adskilles

Ad § 4. Vand kan optræde imangeSituationer ogmedforskellig effekt. Bassinetmedspringvandsstrå-
len, der skal være tegnet afMartin Nyrup, og Bredesø på Gisselfeld er eksempler herpå.
■ Water appears in different situations with different effect. This basin with jet, supposedly designed
byMartin Nyrup, and Bredesø at Gisselfeld, may serve as examples.
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Ad § 7. Sammenhængen med havens omgivende
landlige miljø kan illustreres af den planlagte
overgang mellem en herregårds landskabshave,
dens afgrænsning, bevoksning, udsynet fra
haven og det omgivende landskab. Erholm, Fyn.
m Environmental bonds may be illustrated by
planned transition into the surrounding land¬
scape from a landscape garden such as this: its
borders and plantings, and the view from it.

Ad § 7. Men haven kan også have sin tilknytning
til, hvad der ligger omkring den både landskabe¬
ligt og i en historisk sammenhæng. Marienlyst
Slot i Helsingør, haven og småhusenepå Lappen.
■ A garden may relate equally to historic cir¬
cumstances and to its hinterland. Marienlyst at
Elsinore, garden, and cottages at the Lappen
quarter.

fra sit eget urbane eller landlige miljø, det
være sig menneskeskabt eller naturligt.
ad § 7. En historisk have er ofte nøje knyttet til en
historisk bygning og tager sit udgangspunkt i
dennes beliggenhed og arkitektur, selv om hus og
havemå betragtes som en helhed og er skabt som
sådan.
Men haven kan også have sin tilknytning til,

hvad der ligger omkring den både landskabeligt
og i en historisk sammenhæng. Som eksempelpå
det sidste kan nævnes Marienlyst Slot, haven og
småhusene på Lappen beliggende overfor.
Sammenhængenmed havens omgivende land¬

lige miljø kan illustreres af den planlagte over¬

gang mellem en herregård, landskabshave, dens
afgrænsning, bevoksning, udsynet herfra og det
omgivende kulturlandskab.

§ 8: Et historisk område er et afgrænset land¬
skab, som fremmaner en mindeværdig be¬
givenhed, skueplads for en større historisk
begivenhed, lokalitet til en berømt myte eller
et episk slag, motiv for et kendt maleri etc.
ad § 8. Som eksempelpå historiske områder kan
nævnes Dybbøl skanser, landsbyen Jelling og
landskabet ved Vognserup, motiv for maleren
Lundbyes kendte maleri.

§ 9: Bevaring afhistoriske haver kræver, at de
bliver identificeret og registreret. Haverne
kræver forskellige former for indgreb såsom
pleje, bevaring eller restaurering. Rekon¬
struktion kan eventuelt anbefales. En histo¬

risk haves ægthed baserer sig på såvel planen
og anlæggets dimensioner, som på dens ud¬
smykning, dens plantevalg, dens befæstelser
og øvrige materialer, den er opbygget af.
ad § 9. Den første forudsætning for overhovedet
at bevare en historisk have er, at den erkendes, at
man bliver klar over, at der er spor af en ældre
tids haver, at der foretages en opmåling, et nivel-
lement, en gennemfotografering, en registrering
afplantesortiment, træagtige såvel som urteag-
tige, samt arkivstudier og studier afældre billed¬
materiale. Begrebet pleje kan omfatte klipning,
beskæring, renholdelse og nyplantning. Er ha¬
vens bærende element fortsat de originale plant¬
ninger eller disses direkte afløsere, vil det være
ønskeligt så vidt muligt fortsat at pleje disse for
at bevare dem længst muligt.
Er haveanlægget helt eller delvis gået tabt, og

kan der skaffes dokumentation for, hvordan det
har set udpå et givet tidspunkt, kan rekonstruk¬
tion kommepå tale.
Ordet »l'authenticité« er oversat tilægthed. Et

begreb, der overføres fra andre historiske emner
til en levende organisme som en have.
En rekonstruktion kan også have den for¬

nødne ægthed, som gør den bevaringsværdig, se
§ 17 og kommentar.

Pleje, bevaring, restaurering,
rekonstruktion

§ 10: Ved enhver pleje-, bevarings-, restaure¬
rings- eller rekonstruktionsopgave af en hi¬
storisk have eller af en del af denne må alle
dens elementer tages i betragtning samtidigt.
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Ad § 13. Skulpturernefra Nordmandsdalen i Fredensborg bliver i disse år genhugget i et stenhuggeri ved Dresden,
m Sculptures from the Nordmandsdalen (Norwegian's Valley) at Fredensborg are being remade by Dresden stonecutters.

At adskille indgrebene ville bryde det bånd,
som forener dem.

ad § 10. Hvis et væsenligt haveelement trænger til
at udskiftes, eller hvis der er tale om at rekonstru¬
eref eks. en fontæne, vil det være vigtigt at over¬
veje samspillet mellem nye og gamle elementer.
A nlægsarbejde, derforetages i en havefor atføre
et element tilbage til oprindeligt udseende, kan
være så voldsomt, at man ødelægger det øvrige.
Fjernelse af lægivende plantninger kan feks.
forårsagestormfald i alléer og blandt solitærtræ¬
er, så harmonien i plantningerne kan ødelægges.

Pleje og bevaring
§ 11: Det er en vigtig og kontinuerlig proces
at pleje en historisk have. Da materialet pri¬
mært er plantemateriale, er det ved nøjag¬
tige nyplantninger og på længere sigt ved pe¬
riodiske fornyelser (ved rydning og gen-

plantning med veludviklede planter), at
haven bliver vedligeholdt i sin rigtige til¬
stand.

ad § 11. Som tidligere omtalt skalmangefaktorer
tages i betragtning vedpleje af en historisk have.
Begrebet klipning omfattersåvel klipning afplæ¬
ner, hække, stammehække, formkUppede, træer
og buske. Beskæring omfatter såvel nedskæring,
udtynding som regelmæssig beskæring affrugt¬
træer.

Ved nyplantnifig kan det være en mulighed at
opformere nyeplanter afdet originale plantema¬
teriale, men det bør dog overvejes at benytte god¬
kendt planteskolemateriale, som med hensyn til

resistens overforsygdomsangreb ogfrostfølsom-
hed m. m. kan være at foretrække.
Enkelte individerafde oprindeligeplanter kan

evt. bevares af museale grunde, såfremt de ikke
står i vejen for nyplantning.

Vedplaner om rekonstruktion bør kommende
vedligeholdelsesudgifter tages i betragning.

§ 12: Valg af træer og buske såvel som sorter,
af øvrige planter, herunder urteagtige plan¬
ter som udskiftes jævnligt, skal foretages i
overensstemmelse med tradition og med
hensyn til forskellige botaniske og kulturelle
zoner med en vilje til at fastholde og efter¬
forske de originale arter.

ad § 12. Skal træer, der oprindeligt har haft en
given form feks. en pyramidal vækst, udskiftes,
er det ikke tilstrækkeligt bare at vælge samme art
igen, det må også undersøges, hvilken sort og
klon, der egner sig. Det må for tiden frarådes at
genplante elm på grund af den voldsomme
udbredelse afelmesyge.
Eksoter bør ikke erstatte plantninger med na¬

turligt hjemmehørende arter, ligesom 1800-tal-
lets store sortiment af udplantningsplanter ikke
hører hjemme i et renæssance- eller barokpar¬
terre.

§ 13: Arkitekturelementer, skulpturer, ud¬
smykning såvel faststående som flytbare, der
udgør en integreret del af den historiske
have, bør ikke fjernes eller flyttes, undtagen
når bevaringshensyn eller restaureringshen-
syn gør det nødvendigt. Udskiftning eller re-

Ad § 9. Lindestammerne i løvgangen på Gissel¬
feld er efterkommere (stødskud) af linde plantet
i 1600-tallet og har derfor ikke blot en skønheds¬
værdi, men også en historisk værdi.
■ Limestemsforming the løvgangen at Gisselfeld
are descendants (stump sprouts) of limeplanted
in the 17th century, therefore not only beautiful
but historically important.
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Ad § 14. I60'erne var man desværre ikke særlig
opmærksom på betydningen af at beskytte et
historisk anlægs nærmeste omgivelser. Højhuset
lige op ad havemuren omkring Marienlyst slot er
et trist eksempelpå, hvor galt det gik. Helt slemt
blev det, da alléerne i begyndelsen af 70'erne blev
kappet til ca. halv højde.
■ Protection of the setting of a historic site, un¬
fortunately, was not much thought of in the
1960s. The high-rise close to the garden wall at
Marienlyst is a sad example ofhow bad it can be;
worse even in the early 70s, as avenue tres were
cut to half the height they were then.

staurering af elementer, som trues af øde¬
læggelse, skal ske efter forskrifter i Venedig
Chartret, og tidspunktet for al fornyelse skal
angives.
ad § 13. Genhugningen af skulpturerne i Nord-
mandsdalen iFredensborg Slotshave eret eksem¬
pel på, at rekonstruktion kan blive nødvendig.
Skulpturerne bliver i disse år genhugget i et sten¬
huggeri ved Dresden.

§ 14: Den historiske have bør bevares i pas¬
sende omgivelser. Ethvert indgreb i det fysi¬
ske miljø, som vil forskyde den økologiske
balance, skal forbydes.
Disse forholdsregler vedrører den samlede

infrastruktur, den kan være såvel intern som

ekstern (kanalisering, anlæg af vandings- og
drænsystemer, veje, parkeringspladser, ind¬
hegninger, opsynsfaciliteter og økonomisk
udnyttelse.

ad § 14. Indgreb i den historiske havesfysiske om¬

givelser kan være ødelæggende for såvel udsigt
fra bygninger, forstyrrende for historiske point
de vue'er i akser og udsigtslinier.
Er der ændret væsentligt i havens rammer og

ydre omgivelser, er det vigtigt, at dette tages i
betragtning ved planer om større fældninger af
træer ogplantninger, som kan havesløretmindre
heldige nabobygninger, industrianlæg osv.
Såvel sænkning som hævning afgrundvands¬

stand kan have katastrofale virkninger for så¬
vel bygningsfundamenter som for vandstand i
voldgrave, kanaler og søer og for havens træbe¬
stand.

Forurening, manglende vedligeholdelse af af¬
løb og opstemninger ligesom omlægning af
vandløb kan forskyde den økologiske balance.
Opførelse af forurenende virksomheder, stærk
trafik kan udgøre trusselfor såvel havensplante¬
bestand og dyreliv som for bygninger og have¬
inventar i øvrigt, ligesom støj virker ødelæg¬
gende for havens stemning og ro.

Restaurering og rekonstruktion
§ 15: Enhver restaurering og navnlig enhver
rekonstruktion af en historisk have må kun

igangsættes efter dybtgående undersøgelse
af alle arkivalier vedrørende den pågælden¬
de have og tilsvarende haver, således at ind¬
grebet hviler på et videnskabeligt grundlag.
Før indgrebets'gennemførelse skal der fore¬
ligge et på undersøgelserne baseret projekt,
som skal underkastes en vurdering og en sag¬

kyndig godkendelse.
ad § 15. Restaurering omfatter ikke blot bevaring
og pleje af en historisk haves elementer, men
indebærer også rydninger afudlevet plantemate¬
riale, genplantninger, genopbygning afjordvær¬
ker (skråninger og ramper), støttemure og trap¬
per, oprensning af vandpartier, reetablering af
bredder og istandsættelse af havens bygninger,
skulpturer og øvrige faste udstyr.

Ved rekonstruktion må der tages stilling til,
såfremt der er dokumentation for anlæggets ud¬
seende op igennem flere århundreder, hvilket
udtryk man ønsker at rekonstruere. I de tilfælde,
hvoret haveanlæg eromfattetafnaturfrednings-,
bygnings- eller kommunale bevaringsbestem-
melser, kræves godkendelse tilstørre indgreb. Re-
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Ad § 16. Planen med at genplante 1700-tallets
alléer i Fredensborg Slotspark kommer i konflikt
med 1800-tallets have skabt af Rudolph Rothe.
Under hans ansættelse som slotsgartner blev der
gennemført en række udhugninger på tværs af
alléerne med bl. a. udsigter til Esrum sø. Ved gen-
plantningen krydses disse udhugninger af allé-
træerne, og værdifulde udsigter vil forsvinde.
■ A plan to replant 18th century avenues travers¬
ing Fredensborg Palace Garden clashes with the
19th century garden created by Rudolph Rothe.
During hisperiod aspalacegardener a number of
swathes were cut across the avenues, providing
vistas ofEsrum Lake. Replanted trees will cross
these swathes, spoiling valuable sights.

Ad § 17. Den historisk-botaniske have i Vordingborg
■ Historical-botanical garden at Vordingborg

Ad § 15. Det skal overvejes, hvilkematerialer der
skat anvendes ved rekonstruktion aff. eks. vand¬
bassiner og render. Kan man opnå en ønsket
effekt med moderne betonelementer, som det
blev gjort ved opbygning af kaskaden i Claus¬
holms have, eller skal der anvendes de originale
natursten, blyrør og træ?
■ Designersmust consider what materials to use
in reconstructing water basins, rills, etc. Will
modern concrete, as in the case of the Clausholm
Cascade, serve to produce the desired effect, or
does the situation callfor the original stone, lead
pipes, and wood?

konstruktion kan komme på tale i de tilfælde,
hvor en væsentlig del af haveanlæggets elemen¬
ter er gået til eller fjernet, men hvis tilstedevæ¬
relse dog ved en grundig undersøgelse kan doku¬
menteres.

Har anlægget oprindelig været rigt udstyret
med havedetaljer, skulpturer osv., og er disse gået
tabt, bør det overvejes, om disse kan undværes.
Det skal overvejes, hvilke materialer der skal an¬
vendes ved rekonstruktion aff.eks. vandbassiner
og render, kan man opnå en ønsket effekt med
moderne betonkonstruktioner, som f.eks. ved
rekonstruktion af kaskaden i Clausholms have
eller skal det være de originale natursten, bly og
træ.

Spinkle konstruktioner som tyrkiske telte, ki¬
nesiske broer er det måske vanskeligt at rekon¬
struere, men de bør også forsøges rekonstrueret.

§ 16: Restaureringsindgrebet skal respektere
den udvikling, den pågældende have i tidens
løb har gennemgået. 1 princippet skal ind¬
grebet ikke være forbeholdt én epoke på be¬
kostning af andre, medmindre nedbrydning
og forfald af visse dele helt undtagelsesvis
kan give anledning til en gennemgribende
rekonstruktion bygget på spor og uafviselig
dokumentation.
Der kan mere specifikt være tale om re¬

konstruktion af de dele af haven, som er
nærmest bygningerne, for at fremhæve sam¬
menhænge.
ad § 16. En restaurering vil ofte indebære et kom¬
promis med bevaring af elementer fra flere stil¬
perioder. Problematikken om, hvilken periode

man ønsker at genskabe ved en gennemgribende
restaurering, kan belyses med et eksempel fra
parken ved Fredensborg Slot, hvor ideen med at
rekonstruere dvs. genplante J. C. Kriegers alléer
kommer i konfliktmed 1800-tallets have skabt af
Rudolph Rothe, under hvis ansættelse som slots-
gartner og senere Kgl. Haveinspektør der blev
gennemført en række udhugningerpå tværsafal¬
léerne med bl.a. udsigter ti! Esrum Sø. Ved gen-
plantning af alléerne krydses disse udhugninger
af allétræerne og udsigterne vil forsvinde.

§ 17: Hvis en have er fuldstændig forsvun¬
det, eller man kuri har formodninger om
dens tilstand til forskellige tider, bør man
ikke påbegynde en rekonstruktion som hi¬
storisk have. Ved arbejder, som man kunne
inspireres til ved anvendelse af traditionelle
elementer til erstatning for en gammel have,
eller på steder, hvor der ikke før har været en
have, opstår begrebet pastiche, og dette ude¬
lukker enhver kvalifikation som historisk
have.

ad § 17.1 Danmark kendes kun få eksempler på
rekonstruktion af historiske haveanlæg. Som et
eksempel herpå kan dog nævnes rekonstruktio¬
nen af Ledreborg terrassehave, som fandt sted i
1900-tallets begyndelse, hvor man i hovedtræk¬
kene genskabte terrasserne foran hovedbygnin¬
gen, men afstod fra i detaljer at rekonstruere
mure og trapper og fontæner.
Også i nutiden er man tilbageholdendemed re¬

konstruktioner, dels aføkonomiske årsager, dels
fordiman er usikker overfor, hvor rekonstruktio¬
nen holder op, og der så bliver tale om en ren pa-
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Ad § 19. Tilskuere til Det Kgl. Teaters operaaften
iFrederiksbergHave er en årligt tilbagevendende
begivenhed, der samler tusinder af mennesker.
■ The audience attending an evening of opera
organised by the Royal Theatre, an annual event
attracting thousands ofpeople.

)

Ad § 21. Rammernefor besøgsaktivitet i en histo¬
risk have bør være underlagt bestemmelser, som
sikrer havens idé. Tivoli i København er en histo¬
risk have. Her er det en balancegang at klare til¬
strømningen ogfortsat at tilføre nye attraktioner
uden at ødelægge den stemning og charme, som
haven er berømt for. Siden dette billede blev
taget, er der tilføjet nye forlystelser, som bryder
dette romantiske billede af Tivolisøen og dens
omgivelser. Grænsen for, hvad haven kan bære,
er måske nået.
■ The directives regulating visits to an historie
gardenmust abide by theparticulargarden's defi¬
nition. Tivoli, Copenhagen, is an historiegarden;
the main balance here is between absorbing visi¬
tors and adding new attractions without spoiling
the mood and the charm for which the garden is
famous. Since thisphoto was taken, new arcades,
which clash with this romantic presentation of
the Tivoli Lake and its surroundings, have been
added. Perhaps we havepassed the limit to what
the garden may accommodate.

stiche. Som eksempelpå haver, der må betegnes
som pastiche kan nævnes bondehaverne ved går¬
denepå Frilandsmuseet og i Den Fynske Landsby
og G.N. Brandts historisk-botaniske have på
Slotsbanken i Vordingborg. Den sidste bør dog
karakteriseres som et »Monument«, idet den er
skabt af den kendte havearkitekt G. N. Brandt
som en vellykket poetisk komposition over re¬
næssancehavens elementer.

Benyttelse
§ 18: Hvis hele den historiske have er tilgæn¬
gelig, må adgangsbestemmelserne reguleres i
forhold til dens udstrækning og tålsomhed
for dermed at bevare dens indhold og dens
kulturelle budskab.

ad § 18. Det er indlysende, at en mindre historisk
have vil blive hurtigerenedslidt end en størremed
det samme besøgstal.
Havens tålsomhed afhænger foruden af stør¬

relsen også af dens udformning, en have med
smalle gange og stor detailrigdom tåler ikke så
stort besøgspres som en formmæssigt enkel have
med store grus- eller græsarealer. Det kan derfor
blive nødvendigt at sætte begrænsninger for be¬
søgstallet ved for eksempel begrænset åbnings¬
tid, periodermåske årstidsbestemt i hvilke haven
er lukket, kun tilgængelighed ved forud truffet
aftale for selskaber osv.

§ 19: Af natur er den historiske have et roligt
sted, som fremmer kontakt, stilhed og mu¬
ligheden for at opfatte naturen. Denne nor¬
male tilstand kan danne kontrast til den
usædvanlige brug af den historiske have,
f.eks. som rammen om fest.

Det gælder derfor om at formulere betin¬
gelserne for besøg i de historiske haver på en
sådan måde, at festen, den exceptionelle
modtagelse m.m. kan være med til at berige
havesceneriet og ikke virker unaturligt eller
nedværdigende for haven.
ad § 19. Det postulat, at den historiske have af
natur er et roligt sted, kan måske gælde for de
store landskabelige og romantiske haver og i dag
ogsåfor barokhaver, men oprindelig var de store
barokhaver jo netop beregnet til at danne ram¬
men om fester og overdådigt liv, stikfra 1600- og
1700-tallets havergengiver scenerier med herska¬
ber ifestligt skrud, hoffolk og gæster, gartnere og
bønder, børn og hunde i livlig aktivitet, og det har
næppe gået stille af, turneringer, søslag og fyr¬
værkeri blev jævnligt arrangeret til underhold¬
ning for høj og lav.
Når chartret alligevel beskriver roen som det

ønskværdige for den historiske have, skal det ses
på baggrund afnutidens støjkilder iform af lar¬
mendemotorer, transistorradioer, trafik osv., den
form for larm bør undgås. Men chartretpegerpå
muligheden for netop ved særlige lejligheder at
arrangere fester i historiske rammer.
En særlig type historiske haver er degamlefor¬

lystelseshaver. Hermå deNHIades aktiviteter, der
er i overensstemmelse med havens karakter, men
med respekt for tradition og historie.

§ 20: Hvis haverne i det daglige kan bære fre¬

delig leg, vil det være passende separat uden
for haverne at etablere arealer beregnet til
voldsom leg og til sportsudøvelse, så det
dækker behovet uden at skade bevaring af de
historiske haver og områder.
ad § 20. De historiske haver vil ofte qua deres
størrelse og beliggenhed ud overden historiske og
museale værdi være attraktive, rekreative områ¬
der. Der kan derfor opstå behov for at indrette
legepladser og sportsarealer i haverne. Sådanne
anlæg vil dog ofte være belastendefor den histo¬
riske have og dens idé, hvorfor det må tilstræbes,
at man finder alternative arealer uden for haven
til den type anlæg.

§ 21: Vedligeholdelses- og restaureringsar¬
bejder, hvor tidspunkt for udførelsen er be¬
stemt af årstiden, eller kortvarige arbejder,
som bidrager til at genskabe ægtheden, bør
altid have prioritet forud for arbejder i for¬
bindelse med benyttelsen. Rammerne for
besøgsaktivitet i en historisk have bør være

underlagt bestemmelser, som sikrer haver¬
nes idé.

ad § 21. Det er klart, at årstidsbestemte pleje- og
bevaringsarbejder såsom beskæring, oprensning
af vandløb og kanaler, nyplantning osv. måfore¬
tagespå defor arbejdernes gennemførelse ideelle
tidspunkter, og at arbejder, der er absolut på¬
krævede for at sikre det historiske anlæg, må gå
forudforf.eks. rekonstruktionsarbejder.

§ 22: Såfremt en have er omsluttet af mure,
kan man ikke fjerne disse uden at undersøge
følgerne af de skadelige påvirkninger af ha¬
vens atmosfære og beskyttelse.
ad § 22. Haver har iperioder været hegnetpåfor¬
skellig vis, i bådemiddelalder, renæssance og ba¬
rok var muren omkring haven et væsentligt ele¬
ment, og fjernelsen af sådanne mure kan få
yderst uheldige følger for hele havens karakter.
Som et eksempel på en have, hvor muren er en

umistelig del afhele haven, kan nævnesMarien¬
lyst Have i Helsingør.

Lovmæssig og administrativ
beskyttelse
§ 23: Det tilkommer de ansvarlige myndig¬
heder efter indhentet råd fra eksperter at
tage de lovmæssige initiativer til identifika¬
tion, undersøgelse og beskyttelse af de histo¬
riske haver.
Der må tages højde for sikringen af de hi¬

storiske haver inden for rammerne af den
fysiske planlægning og arealanvendelse, og
sådanne bestemmelser må indgå på hen¬
sigtsmæssig vis i region-, kommune- og lo¬
kalplaner.
Det er ligeledes ansvarlige myndigheders

opgave efter indhentet rådgivning fra kvali¬
ficerede eksperter at skabe grundlaget for
økonomiske foranstaltninger til fremme af
pleje, bevaring og restaurering samt i de til¬
fælde, hvor det er nødvendigt, rekonstrukti¬
on af de historiske haver.
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Ad §22. På herregården Bidstrup ved Langå er havemuren omkring barokhaven delvis væltet, hermå
findes en løsning. Haven kan ikke undvære sine rammer.
m The wall ringing the Baroque garden at Bidstrup near Langå haspartly collapsed. A solution must
be found. A garden needs its frame.

ad § 23. I Danmark findes der ikke nogen dæk¬
kende oversigt over historiske haver. Der er i
tidens løb foretaget en del opmålinger afenkelte
velkendte , større haver, blandt andet Det Kgl.
Danske Haveselskabs opmålinger i 1930'erne.
Derudover er enkelte haver registreret og op¬

målt iforbindelse med anden virksomhed, f.eks.
restaurering eller fredning.
Historiske haver kan fredes efter både byg¬

ningsfredningsloven og lov om naturbeskyttelse.
Kun et fåtal er fredet efter bygningsfredningslo¬
ven feks. Søndergade 20, Åbenrå, Gudumlund,
buehækken og alléerne på Lerchenborg, samt
Næsseslottet ved Furesøen med alle monumen¬

terne. Enten er der tale om fredning af nogle
enkelte elementer, alléer, statuer, lysthuse, eller
bygningsfredningen kan omfatte hele området,
som haven ligger i.
Er haven omfattet af bygningsfredning er den

dermed beskyttet mod drastiske ændringer af
hovedstrukturen, idet ejeren skal indhenteMiljø¬
ministeriets tilladelse til at gennemføre påtænkte
ændringer og naturligvis også til at nedlægge
haven og fjerne dens elementer.
Etmeget større antal haver, særligt herregårds¬

haverne, er omfattet afnaturfredning, som oftest
gennemført i forbindelse med fredning af jor¬
derne og landskabet. Et specielt eksempel er
Vallø, hvor der ifredningskendelsens bestemmel¬
ser tages særligt hensyn til de kulturhistoriske
værdier herunder også havens kendetegn.
Beskyttelsen af en have, der er omfattet af

naturfredning, indebærer i almindelighed indse¬
ende med, at en vis tilstand forudsættes opret¬
holdt, og at det feks. kan medføre forbud mod
bebyggelse.
Inden for den fysiske planlægning kan der i

medfør af lovgivningen om kommuneplaner og
lokalplaner tages bevaringshensyn. Ipraksis kan
visse haver ogparker i bymæssig bebyggelse være

omfattet afen bevarende lokalplan. Som oftest er
parker i byer i planmæssig sammenhæng udlagt
til et område med offentlig benyttelse.
Med hensyn til mulighederne for økonomisk

støtte til gennemførelse af plejeforanstaltninger
kan der ydes tilskud eller lån til restaurering af
bygningsfredede haver fra bygningsfrednings-
myndighederne. Ved naturfredede haver har am¬
terne visse muligheder for at gennemføre pleje¬
foranstaltninger. Kommuner har uansetfredning
i visse tilfældeydet bistandmedpleje afåbnepri¬
vate historiske haver bl.a. som beskæftigelsesar¬
bejder.

§ 24: De historiske haver er en del af kultur¬
arven, hvis overlevelse i kraft af deres iboen¬
de natur kræver intensiv, kontinuerlig pleje,
udført af uddannede eksperter. Tilstræk¬
kelige muligheder skal derfor tilvejebringes
for uddannelse af sådanne personer, såsom
historikere, arkitekter, landskabsarkitekter,
gartnere og botanikere. Der skal endvidere
drages omsorg for, at der sikres et nøjagtigt
udbud af de plantearter og -sorter, der er

nødvendige for pleje og restaurering.
ad § 24. Ved restaureringsarbejder, der omfatter
haver, er det vigtigt, at der sker et samarbejde
mellem kompetente eksperter, idet det kan kræve

såvel arkivstudier, arkæologiske udgravninger,
kunsthistorisk ekspertise, botanisk og have¬
brugshistorisk som havekunsthistorisk viden at
finde frem til den historisk korrekte haveplan.
Ved selve renoveringen afhaven er der behov for
en kyndig planlægger og specialuddannede gart¬
nere. Endelig kræver plejen en særlig indsigt.
I Danmark uddannes landskabsarkitekter fra

landskabslinierfra arkitektskolerne ogfra Land¬
bohøjskolen, derudover kan pegespå kunsthisto¬
rikere med interesse/speciale i historiske haver.
I takt med den stigende interessefor historiske

haver er der nu planteskoler, derfører historiske
planter, feks. roser.

§ 25: Enhver interesse for de historiske haver
skal stimuleres gennem alle former for akti¬
vitet, der øger kendskabet til og forståelsen
for de historiske havers sande værdi som en

del af kulturarven: Fremme af videnskabe¬

lig forskning, international udveksling og

spredning af information, publicering, her¬
under arbejder med sigte på den brede of¬
fentlighed, opmuntring til offentlig adgang
under rimelig kontrol, udvikling af bevidst¬
heden om nødvendigheden af at respektere
naturen og den historiske arv gennem masse¬
medierne.

De mest fremragende af de historiske ha¬
ver skal bringes i forslag med henblik på
optagelse på verdensarvlisten.

ad § 25. Som eksempelpå dels interessen for den
historiske have hos de ansvarlige myndigheder,
delssom udtrykfor befolkningensstigende inter¬
esse, kan nævnes deafMiljøministeriets udgivne
informationsblade om den historiske udvikling
afbevaringsværdige haver, plejeafhegn, gærder,
belægninger m. m.
Der er endnu ikke optaget danske haverpå Ver¬

densarvlisten.

Notabene:
De ovenstående anbefalinger kan anvendes
for alle historiske haver i Verden. Yderligere
bestemmelser angående specielle typer af
haver kan efterfølgende tilføjes dette charter
med en kort beskrivelse af de bestemte typer.

Jette Abel, landskabsarkitekt null, lektor ved
Sektion for landskabsarkitektur, KVL, og Lisbeth
Saaby, cand. jur., Ass. Secretary General i leomos
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Restaurering af historiske haver Af Lulu Salto Stephensen

Landskabsarkitekt, gartner G. N. Brandt
foretog i årene 1919-21 en omlægning af
Marienlyst Slotshave i Helsingør. Når hans
arbejde her tages som udgangspunkt for en
diskussion om holdninger til restaurering af
historiske haver, skyldes det dels tankerne
bag projektet, fremsat af Brandt, som i to ar¬
tikler i Architekten 1917 og 1920 fremkom
med en af de første saglige og veldokumen¬
terede analyser af den etiske og æstetiske
problemstilling omkring restaurering af
ældre haveanlæg, dels den rehabiliterede
have selv.
Haven afspejler en afvejning mellem for¬

tidens, samtidens og fremtidens formåen.
Brandts anlæg har nu eksisteret i næsten

75 år, og der er ikke noget, der tyder på, at
overordnede ændringer er påkrævet.
Marienlyst Slotshaves historie er lang.

Længere end bygningshistorien for det op¬
rindelige lystslot, som Frederik II lod byg¬
ge i 1588, og som stadig lader sig aflæse i
den nuværende bygningskrop, der blev til i
1759-1763 med N.-H. Jardin som arkitekt.
Hus og have fremstår i dag som dengang
som en ubrydelig helhed (fig. 1).
Marienlyst Slotshave - af Frederik II kal¬

det Kronborg Lysthave eller Lundehave -
blev anlagt på en middelalderlig klosterha¬
ves grund uden for Helsingørs bymur mod
nord. I tilslutning til Frederik II's lysthus

anlagdes en renæssancehave af urtegård¬
mand Hans Raszmussøn Block. Han skrev

på grundlag af sine erfaringer i blandt andet
denne have den første danske havebog, Hor¬
ticulture! Danica, der udkom i 1647. Haven
var stramt bygget op af kvarterer uden aksial
forbindelse med huset og blev anlagt nede
på det flade land, der er gammel havbund.
Huset skærer sig ind i den gamle kystbrink
og danner et belvedere mod Øresund (fig. 2).
Hans Raszmussøn Block omtaler nogle zig¬
zag-gange, der flankerer lysthuset. De afbil¬
des dog ikke i samtidige skildringer. Det gør
til gengæld muren, som han også omtaler.
Den opførtes allerede i 1608 og eksisterer
stadig. Renæssancehaven udbyggedes, fik
flere kvarterer og omlagdes helt eller delvis
efter et projekt af stedets gartner Bendix
Weinman i 1716. En stor farvelagt plan viser
en barokhave med stærk aksialitet pegende
ud over havens grænser. Der ses fine broderi¬
parterrer og bosquet'er visende hele den
franske barokhaves program (fig. 3).
Med Jardin forenkledes broderiparterre

og bosquet'er. De fik et formsprog i overens¬
stemmelse med det nyklassicistiske hus, som
nu øgedes med fire fag på hver side af det
gamle lysthus, der herefter fremstod som
midtrisalit i den nye bygningskrop (fig. 4).
Den gamle tværakse flyttedes op foran hu¬
set, og bedene modulsattes efter husets pro¬

portioner. Havens klart afgrænsede rum un¬
derstregedes nu med rækker af lindetræer.
Vaser opsattes på kardinalpunkter under¬
stregende anlæggets rytmik og dynamik.
I 1843 påbegyndtes en omlægning af ha¬

ven i »gardenesque« stil, hvor slyngede stier,
blomstrende buske og bede med farvestrå¬
lende udplantningsplanter forsimplede an¬
læggets arkitektoniske prægnans. Ændrin¬
gen blev foretaget af landskabsgartnerne
Rudolph Rothe og Johannes Schebel.
Havens sørgelige tilstand under første ver¬

denskrig gav anledning til en diskussion om
enmulig rekonstruktion af haven til dens tid¬
lige form, det vil sige, sådan som haven hav¬
de set ud i renæssancen. I Architekten 1917
fremkom G. N. Brandt da med sin artikel,
hvori han fejer alle følelsesladede argumen¬
ter til side. Ud fra en nøgtern gennemgang af
havens historie og dens forskellige tilstands¬
former fremsatte han sine anskuelser for
mulighederne af en rekonstruktion af haven.
Denne ville formmæssigt i så fald kunne ba¬
sere sig på en af havens to glansperioder,
Hans Raszmussøn Blocks eller Jardins. Selv
afviste han muligheden for en såkaldt histo¬
risk rekonstruktion alene ud fra en undersø¬
gelse af de foreliggende historiske planer og
af havens status quo tilstand.
Helsingør Kommune, der er ejer af Mari¬

enlyst Slot, havde i flere år påtænkt en om-
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1. Marienlyst Slot, fot. 1983.
m 1. Marienlyst, the chateau. Photo 1983

2. Lundehave. Udsnit afstik fra ResensAtlas, c. 1658.
m 2. Lundehave. Part ofengraving from Resen's Altas, c. 1658

3. Kronborg Have. Plan afB. Weinman, 1716. Rigsarkivet.
m 3. Kronborg Palace Garden. Plan by B. Weinman, 1716. Danish National Archive

4. »Moltkes Glædeshauge«. N.-H. Jardins plan
m 4. 'Moltkes Glædeshauge' (leisure garden
madefor a squire). N.-H. Jardin'splanfor re-cre¬
ation ofgarden, 1759. Library of the Academy of
Fine Arts
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7. Zig-zag-anlægget iMarienlyst Slotshave. ■ 7. Zigzag enclosure, part ofMarienlyst Slotshave

lægning af haven, da der uventet blev done¬
ret 50.000 kroner til projektet. Det var dona¬
tors ønske, at anlægget blev bragt »tilbage til
den oprindelige Skikkelse, som netop ville
fremhæve Slottets og Omgivelsernes Skøn¬
hed«, som han i et brev dateret 3. november
1919 skrev til borgmesteren. Det var en rent
æstetisk interesse for havekunsten som så¬

dan, der var bestemmende for giveren, idet
det var ham magtpåliggende, at et stykke
gammel dansk havekunst blev reddet, inden
det gik helt til grunde. Dette arbejde blev af
Helsingør Kommune overdraget til G.N.
Brandt i 1919.

Brandts undersøgelse af de foreliggende
planer viste, som det anføres i hans artikel, at
de »i den Grad afveg fra de eksisterende Lin¬
dealleer, at en Rekonstruktion ikke ville være

mulig uden saa store Ændringer, at den ville
blive uden historisk Interesse. Dernæst var
de Hovedformer, der har været anvendt i
Havens Glansperioder af en saa pretentiøs
og pyntelig Art, at den ville stille ganske uri¬
melige Krav til Vedligeholdelse og endda
næppe kunne gøre fyldest som offentligt
Anlæg«. Med andre ord: en rekonstruktion
af haven kunne med hans ord »let komme til
at ødelægge nutidige Værdier, uden at der
opnaaes tilsvarende fremtidig Gevinst.« For

Brandt var det rimeligere, om man gav ud¬
tryk for tidens »Pietet for det historiske gen¬
nem et Anlæg, der bevarer en Del af, hvad
1800-tallets Mangel paa Respekt for Slottets
Architectur og for Havens architectoniske
Værdi har tilladt af Plantninger.« Han poin¬
terede, at det, der kendetegner haven, og som
gør, at den hæver sig »højt over ethvert andet
offentligt Anlæg her i Landet« er:
1. Det af muren klart afgrænsede haverum
(fig- 5)
2. De gamle lindealléer (fig. 6)
3. Zig-zag-anlægget, der flankerer slottet
(fig. 7)
4. Vaserne (fig. 8).
Det var da også disse fire elementer, han

fremhævede gennem sit nye anlæg.
Ad 1. »Muren«, skriver han, »maa under

alleOmstændigheder bibeholdes, idet den er
ganske nødvendig for den smukke rumlige
Virkning, der præger Haven, og for at der i
det forholdsvis lille Anlæg kan bevares den
Ro og Intimitet, som den kraftige Beskyttel¬
se mod Synet og Lyden af Færdselen yder.«
Ad 2. Lindealléerne fremhæves som uvur¬

derlige for tegningeaaf havens profil. TVæer,
der ikke underordnede sig det arkitektoniske
princip i lindealléerne, blev fældet. Træræk¬
ken ville herved »træde klart frem som Ha¬

verummets Ydergrænser«. Dét, det gjaldt
om, var at »skabe sollyse flader i kraftig
Modsætning til Alleens mørke Løv og Skyg¬
ge.« Som en yderligere modsætning til lin¬
denes stramme rækker beholdtes i disse

græsflader to større birketræer med male¬
risk vækst. De er siden blevet fældet.
Ad 3. Zig-zag-anlæggene på siderne af

slottet rensedes for fortidens uregerlige væk¬
ster og indplantedes med Jardins avnbøg-
hække - understregende det grafiske møn¬
ster. De er i dag erstattet af taks, der står me¬
getmørke opmod slottets blonde arkitektur.
Zig-zag-gangene er etmarkant træk ved hele
anlægget og har sin inspiration fra Pirro Li-
gorios Villa d'Este i Tivoli uden for Rom.
Denne have blev anlagt i årene 1560-1575, og
kunne allerede i 1573 ses afbildet i et stik af

Duperac. Det er bemærkelsesværdigt, at zig-
zag-gangene i Frederik II's Lundehave blev
anlagt ganske få år efter det italienske have¬
anlæg.
Ad 4. Vaserne var en rest fra Jardins have.

Af disse bibeholdt Brandt placeringen af de
fire ægformede vaser, der markerer opgan¬
gene til zig-zag-anlægget. De fire vaser med
vædderhoveder anbragtes »paa den meget
fremtrædende Plads, som de fortjener«, dvs.
ud for husets midtrisalit. Vaserne er inden
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5. Muren omkring Marienlyst
Slotshave.

8. Enafdenyhugnesandstensvaser
på gammeltpostament

6. Lindealléen i Marienlyst Slots.-
have.
m 5. The wall bounding Marien¬
lyst Slotshave
6. Lime avenue within Marienlyst
Slotshave
8. A freshly carved sandstone vase
on an old pedestal inMarienlyst
Slotshave

9. Marienlyst Slotshave. G. N. Brandts plan til rehabiliteringen af haven, 1919.
u 9. Marienlyst Slotshave. G.N. Brandt's rehabilitation plan, 1919

for de allerseneste år blevet nedtaget, gen-
hugget i Dresden og opsat igen.
Brandts omlægning af Marienlysts gamle

parterrehave (fig. 9) minder i anslag og tone
mest om Jardins. På det overordnede plan
finder vi den samme tredeling af fladehaven
- her i form af to store, åbne hækindhegnede
græsflader omkring den midterste, udsmyk¬
kede, mindre del. A la greque-borter sat med
buksbom på hvide marmorskærver udgør
det centrale i anlægget.
Brandt forklarer, at »Valget af dette Møn¬

ster formenes at være i god stilhistorisk
Overensstemmelse med Slottet og vil være en
Udsmykning, der til enhver Aarstid vil virke
smukt, et Forhold der maa regnes med, idet
Parken, naar Vejene istandsættes godt, ikke
mindst om Vinteren vil danne en tiltalende
Promenade.«

Det, Brandt ville, var ikke - som allerede
påpeget - en egentlig, som han selv udtrykte
det: »Rekonstruktion eller Forsøg paa at
skabe Tidsbilleder«, men han ville som en

begyndelse prøve på »at gengive Anlægget
sin tabte Kraft ved at anbringe Vaser og
Skulpturer paa de af Jardin anviste Pladser.«
Når først skulpturerne var sat på plads, og
muren retableret (partier af den var brudt
ned), så »var det Tid at undersøge om nogle

af de gamle Linjer lod sig forene med An¬
læggets nuværende Brug og de Krav, der tur¬
de stilles Byens Kasse med Hensyn til ved¬
ligeholdelse.«
Formelt set har Brandt med de enkleste

midler sammenfattet havens flade til en ro¬

lig, stor enhed. Overalt hersker den strenge
linie, ligesom den klassicistiske udsmyk-
ningsdetalje er nøje afstemt herefter. Det er
en have af udpræget klarhed - med renhed i
linierne og med en farveholdning i grønt
uden andre blomster end nogle planlagte
lave roser i enkle rabatter nærmest slottet.
Rosenbedene blev desværre aldrig anlagt,
men erstattedes af rhododendron, der med
deres kæmpevækst i dag står i misforhold til
det spinkle, fine anlæg, omend de har vun¬
det en plads i lokalbefolkningens hjerter.
At G. N. Brandt valgte at tage udgangs¬

punkt i Jardins anlæg skyldtes dels, at det er
Jardins slot, der næsten urørt er hele havens
dominans, dels at Brandt selv var engageret
i de nyklassicistiske strømninger, der igen var
toneangivende i begyndelsen af vort århun¬
drede. På dette tidspunkt var havekunsten
herhjemme præget af formelle idealer, der
dikterede ikke blot en nøje sammenhæng
mellem hus og have, men også et af linier og
flader stramt opbygget haverum.
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Denne havestil var udtryk for et ønske om
at gøre havekunst til arkitektur, og ikke et
egentligt klassicistisk ideal. Brandts rekon¬
struktion skal således ses som et studie i Jar-
dins verden mere end et modefænomen.
Hvordan reagerede samtiden på denne

omlægning af haven? De fandt den »øde og
tom«. Byens krønikeskriver, Laurits Peder¬
sen, der selv havde skrevet om havens histo¬
rie, fremsendte umiddelbart efter omlæg¬
ningen i 1921 - via en stråmand - en alterna¬
tiv plan. Denmindede ikke så lidt om Jardins
haveplan. Forslagsstillerne ville se det histo¬
riske miljø i alle dets facetter til trods for
Brandts argumentation om den håbløse øko¬
nomi i et sådant projekt. De overså også det
faktum, at lindetræerne siden Jardins dage
havde vokset sig store og med deres vældige
rodnet og skygge ville suge kraften ud af
parterret.
Brandts omlægning af Marienlyst Slots¬

have er et eksempel på en problemstilling i et
givet regi. Hans løsning viser, at han var hi¬
storisk bevidst, og at han var kunstnerisk
kreativ, samt at han var realistisk over for
samtidens og fremtidens formåen - og der¬
for forenklede haven.
Mens Marienlyst Slotshave er frit kompo¬

neret over en analyse af de muligheder og

bindinger, som opgaven opbød, så opleves i
rekonstruktionen af Julianehøj ved Jægers¬
pris i Nordsjælland en langt mere trofast
binding til et tidligere historisk anlæg (fig.
10). Målet her var rekonstruktion i betydnin¬
gen: at skabe det historisk korrekte - at gen¬
skabe Wiedewelts monument. Motiveringen
for denne radikale fremgangsmåde kan for¬
klares ud fra det litterære, national- histori¬
ske miljø, der danner grundstammen for
dette monument.
Tilblivelseshistorien skyldtes den gryende

nationale vækkelse i slutningen af 1700-
tallet, hvor man efter en stærk tysk påvirk¬
ning (Struensee) ønskede at markere noget,
der var typisk dansk. Man ville gerne heroi¬
sere den danske oldtid.
Man valgte at monumentalisere en tidli¬

gere - relativt beskeden - gravhøj, Monses
Høj. Og man overdrog arbejdet til billed¬
huggeren Johannes Wiedewelt, der dog ikke
helt kunne slippe sine internationale bindin¬
ger. Når Wiedewelts omdannelse af højen
blev så drastisk, må det sikkert ses i sammen¬
hæng med, at det bestemtes, at den også
skulle være et mindesmærke for arveprin¬
sens mor, enkedronning Juliane Marie.
Julianehøj, som den kom til at hedde, ind¬

hegnedes af et stakitværk og unge træer. An¬
lægget bestod af to kegleudsnit med en flad
top. Et radiært indsnit i gravhøjen dannede
indgang til gravkammeret, der prydedes af
en portal af marmor. På gangene stod syv
runde støtter af norsk marmor, alle ens og
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helliget »nogle fordums hedenske Konger«,
som man mente, at gravstedet havde været
opført for. Stakit med kugler på toppen og
kugleklippede lindetræer i lige stor afstand,
anbragt inden for hegnet, markerede anlæg¬
gets afgrænsning ud mod landskabet.
En allé, ligeledes af kugleklippede træer,

førte op til højen.
Rekonstruktionen blev foretaget i 1984

(fig. 11). To faktorer har været væsentlige for
arbejdet: for det første at tilvejebringe mid¬
ler til gennemførelse af projektet. Dette blev
sikret af Augustinus Fonden. For det andet,
at man fik tilvejebragt arkivmateriale. Dette
arbejde blev overdraget kunsthistorikeren
Hakon Lund. Det var tanken at tilbageføre
højen til den skikkelse, den havde fået af
Wiedewelt i 1776.
Hovedkilden til genskabelsen var, foruden

de arkæologiske fund, Wiedewelts original¬
tegninger og kobberstikkeren C. F. Clemens'
stik til P. T. Wandails bog om Jægerspris,
samt samtidige beskrivelser.
Man kan næsten direkte af Wiedewelts

program forudsige, at det ville koste jævnlig
vedligeholdelse, for at anlægget ikke skulle
miste sin tiltænkte karakter. Der gik da hel¬
ler ikke mange år, før interessen mindskedes
og anlægget henlå i romantisk, pittoresk for¬
fald. Den nuværende genskabelse af anlæg¬
get har derfor indbygget en tinglyst vedlige¬
holdelsesplan. Lindetræerne skal således
klippes hvert andet år. Man har også taget
højde for den forøgede slitage ved at vælge
stærkere konstruktioner. Med vore dages
bilisme bliver anlægget på en enkelt søndag
besøgt af lige så mange mennesker, som det
blev gennem et helt år i det attende århun¬
drede. Man har også taget højde for hær¬
værk. Således er der oprettet et reservedels¬
lager af ekstra kugler til stakittet. Men det
har dermod forventning ikke været brug for.
Man havde frygtet, at højen skulle tjene som
racerbane for knallerter. Men også den frygt
var ubegrundet. Parkeringspladsen har også
været et problem. Man ville på den ene side
gerne have, at der kom nogen og så monu¬
mentet, og på den anden side har man været
bekymret for at spolere det lille miljø.
Man ser i disse yderst relevante overvejel¬

ser en konflikt mellem det korrekte histori¬
ske billede, der vil kunne genskabes, og den
oplevelse man ønsker at tilvejebringe for
publikum. Denne konflikt er næsten umulig
at trænge til bunds i uden at definere værkets
egentlige kunstneriske mål.

Med disse to eksempler på rehabilitering af
historiske haveanlæg synes der at tegne sig et
billede af nogle Væsentlige forhold. I begge
tilfælde var udgangspunktet et værdifuldt
monument, der var mere eller mindre sløret
af tidens tand.

Dybest set kan man skelne mellem tre for¬
skellige værdier, når man skal vælge restau¬
reringsmetode:
Ægthedsværdien er den rent historiske

værdi, hvor kvaliteten blandt andet består i
den oplevelse, det er at stå over for den origi¬
nale genstand. Det er også en værdi, at gen¬
standen kun er delvis, at de små klippede
buske i dag er vældige, kronedannende, og at
de oprindelige, skarpe og præcise former i
dag er afrundede af tidens tand. Øjet og

hjernen har en vældig forestillingsevne, og
den litterære kvalitet ved at danne sig et bil¬
lede af dét, der var, på grundlag af dét, der er,
skal ikke undervurderes. Den radikale til¬

bageføring af et monument, som vi ser det
ved Julianehøj har således nogle konsekven¬
ser. Ægthedsværdien mindskes, selv om man
naturligvis har respekteret de historisk vær¬
difulde træk i dette monument.
Til gengæld får man et historisk billede -

en slags anskuelsesundervisning i, hvordan
tingene må have set ud. Julianehøj bliver
aldrig historisk på denne måde - selv om 200
år vil man, hvis plejen opretholdes - betragte
anlægget som et interessant historisk billede
uden egentlig historisk dimension. Hvad der
taler for den radikale tilbageføringsmetode
er monumentets samhørighed med omgivel¬
serne. Julianehøjs omgivelser ligger i dag
stort set som på Wiedewelts tid, hvorfor det
historiske billede får en overbevisende kva¬
litet. Hvis monumentet havde ligget i et by¬
miljø, hvor bebyggelse og trafik ifølge sa¬

gens natur er ganske anderledes i dag end
dengang, bliver billedet meningsløst.
I det hele virker den grundige analyse, som

G. N. Brandt gennemførte i 1917 og 1920
uhyre nutidig: Man skal vide, hvad man vil
med monumentet, inden man rører det. Og
det er ikke nok med en række etiske betragt¬
ninger over historien i nutiden. Da monu¬
mentet oftest er et kært folkeeje, er det vig¬
tigt, at have oplevelsesværdien med i sine
overvejelser -'og muligheden for en ved¬
ligeholdelse, der svarer til, hvad man kan for¬
vente sig af samtiden og fremtiden.
Den rent kunstneriske værdi er straks

mere følsom, men uhyre relevant. Vi arbej¬
der oftest med monumenter, der er skabt for
at opnå en æstetisk oplevelse, men hvor en
genskabelse af den oprindelige oplevelse af
mange grunde er en umulighed.
En kunstnerisk revurdering af selve ople¬

velsen er derfor uhyre relevant, og det bliver
måske én af den nye tids vigtigste opgaver: at
integrere kunsten i det nøgterne, videnskabe¬
lige arbejde. Ikke mindst når det drejer sig
om at rehabilitere gamle haveanlæg.

Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.

LANDSKAB 5/6-1993



10. Julianehøj. Stik af J. F. Clemens til P. T. Wandalls bog om mindestøtterne på Jægerspris, 1783.
■ 10. Julianehøj. Engraving by J.F. Clemens for P.T. Wandall's book about memorials at Jægerspris, 1783
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Principper for bevaring

Bevaring af gamle haver er en opgave, som
kun kan løftes af mange slags mennesker i
samarbejde. Derfor måman have nogle defi¬
nerede begreber, når man taler om, hvordan
man kan gribe sagen an. Også selv om det er
selve oplevelsen af det enkelte objekt, den
enkelte have, det til syvende og sidst gælder.

Jeg har i mit eget arbejde haft glæde af at
skelne mellem tre forskellige fremgangsmå¬
der, eller måske bør jeg hellere kalde det
angrebsvinkler for bevaring af historiske
haver: rekonstruktion, renovering og forny¬
else. Før jeg går over til at definere disse be¬
greber, vil jeg minde om, at det hver gang
drejer sig om en genskabelse. Det siger sig
selv, at man genskaber sikrest, hvis man har
forstået den oprindelige skabelse. Derfor vil
jeg i et senere afsnit sige noget om at skabe
havekunst under rubrikkerne Locus amoe-

nus, Genius loci og Teatrum orbi. Forklaring
følger.

Rekonstruktion
At rekonstruere betyder at bygge op igen.
Det lyder enkelt, og teoretisk set er det også
den enkleste fremgangsmåde. Man gentager
skabelsen. I praksis stiller det sig lidt svæ¬
rere. Det forudsættes, at man har det
oprindelige skabelsesprogram, dvs. alle de
tegninger, der bestemmer formen, at man
har adgang til de samme materialer, som op¬

rindelig blev brugt, at man råder over den

samme anlægsteknik med samme slags
håndværkere, som gjorde det første arbejde,
at funktionerne er uforandrede, og at der
ikke er kommet noget, der stiller sig i vejen
for en rekonstruktion. Det forudsætter også,
at der er tale om en egentlig skabelse, dvs. at
man i sin tid har lagt en fast plan for en haves
form og udvikling.
Metoden bruges ikke så lidt på kontinen¬

tet. Både i Frankrig og i Tyskland finder man
fine eksempler på nøjagtige - ogmeget kost¬
bare - rekonstruktioner. Vaux-le-Vicomte og
Champs er eksempler på samvittighedsfulde
og meget heldige arbejder af Henri Duchéne
og hans søn Achille allerede for hundrede år
siden. I Tyskland har man efter krigenes
ødelæggelser haft særlig grund til at gå radi¬
kalt til værks, således i Herrenhausen ved
Hannover og i Charlottenburg i Berlin.
Drottningholm i Sverige kan nævnes her li¬
gesom det lille anlæg ved tessinska paladset
i Stockholm, begge i de senere år fornyet af
Walter Bauer. Det er tilsyneladende nemme¬
re at rekonstruere formelle anlæg end land¬
skabelige, men i Vestberlin harman med stor
grundighed ført Glienicke tilbage til sin op¬
rindelige form ved hjælp af de gamle teg¬
ninger og med brug af en omhyggelig have¬
arkæologi.
Fra de allerseneste år findes et interessant

eksempel i Holland. En meget fin og veldo¬
kumenteret barokhave var i Napoleonstiden

AfSven-Ingvar Andersson

blevet skjult under jordmasser og plantnin¬
ger i tidens landskabelige stil. Men da alle de
smukke hollandske barokanlæg, som man
kender fra gamle gengivelser, er forsvundet,
blev Het Loo, som stedet hedder, gravet frem
igen. Nu er det genopstået i sin gamle pragt.
Alhambra, som i mange år var tilholdssted
for boligløse, har en lignende historie. Det
nærmeste man kommer en rekonstruktion i
Danmark er kaskadeanlægget i Clausholm.
Det kan siges, at rekonstruktion hovedsa¬

gelig er kunsthistorikerens opgave. Land¬
skabsarkitekten bidrager som tekniker. Og
han kan på sin side støtte sig til tidens litte¬
ratur. D'Argenvilles La Theorie et la Prati¬
que du Jardinage fra 1709 giver udførlig
besked om barokkens anlægsteknik. Ved re¬
konstruktion drøfter man ikke den kunstne¬
riske virkning. Målet er det historisk kor-
rekté.
I Danmark findes intet eksempel på så

gennemgribende og kostbare rekonstruktio¬
ner som de i Vaux-le-Vicomte og Herrenhau¬
sen. Det forsøg, som gjordes 1901-08 på
Ledreborg, viser, hvor svært det er at gen¬
nemføre en rekonstruktion konsekvent uden

påvirkning af den ved restaureringstids-
punktet gældende havekunstneriske opfat¬
telse. Ledreborg venter nu på en ny indsats.
Den nyligt afsluttede rekonstruktion un¬

der Kirsten Lund-Andersens ledelse på Ler¬
chenborg er indtil videre en enlig svale, og
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Tycho Brahes Uraniborg på Hven er rekonstrueret efter planer og anden dokumentation fra slutningen af
1500-tallet. Illustrationen herover viser Hvens placering mellem Sjælland og Skåne, en plan fra 1586, den mere

oplysende plan fra 1596 i en større gengivelse, det geometriske planprincip tegnet i gult og øverst en plan af den
fjerdedel afanlægget, der blev rekonstrueret i 1992 med prydhave, frugthave og vold.
Billedet på modstående side viser lysthuset i sin frugthave, der beskyttes afden høje vold med brystværn. Volden
var før rekonstruktionen faldet sammen til halvanden meters højde.
I margenen på denne side ses øverst den geometriske plananalyse, i midten illustrationsplanfra rekonstruktions-
forslaget. Nederst et udsnit af den yderst detaljerede prydhave med 1500-tals urter og med bunden dækket af
trækul, hvide ærtesingels og knuste, røde mursten.
* Tycho Brahe's Uranienborg on the isle ofHven has been reconstructed with the help ofplans and other forms
of late 16th century documentation. This illustration shows Hven, situated between Zealand and Sconia: a plan
from 1586, a more illustratory onefrom 1596, enlarged, its geometricprinciple drawn in yellow and, above, a plan
ofa forth of the site that was reconstructed in 1992, complete with flower garden, orchard, and rampart.
The photo opposite shows a gazebo inside the orchard protected by a tall rampart with battlement.
On this page's margin, above: a geometric, analyticalplan; mid: a plan illustrating the proposal. Below, a part of
the richly detailedflower garden with 16th century herbs.

; ,* 11« tola! |>l i >
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Kongens Have ca. 1785. Siden Christian IVskabte den i begyndelsen af1600-tallet er den ustandselig
blevet renoveret og tilpasset nyefunktioner ogændrede opfattelser af, hvordan en god have bør se ud.
Men den første skakbrætsstruktur er stort set bevaret gennem århundrederne.
■ (CongensHave (King's Garden) c. 1785. Ever since created by Christian IV in the early 17th century,
thisgarden has been constantly renovatedand adapted to newfunctions and to different ideas ofwhat
a goodgarden should be. But theoriginal chessboardstructure has been largelypreserved throughout
the centuries.

den accepterer den almene opfattelse, at ar¬
bejdskrævende detaljer ikke kan genskabes.
Man tænker da, om ikke de store omkostnin¬
ger, der lægges i de meget populære »blom¬
sterhaver«, kunne gøre bedre nytte inden for
barokparkernes rammer.
De rekonstruktionsprojekter, der i de se¬

neste 50 år er udarbejdet for Kongens Have i
Odense og for Frederiksborg Slotshave, er
ikke kommet til udførelse endnu.

Renovering
Bramham må være en undtagelse, men fra
England kender jeg ellers ikke en eneste stort
gennemført haverekonstruktion. Alligevel

findes netop der så mange dejlige haver. Der
er flere grunde til dette forhold, som kan se
ud som et paradoks. Den ene er, at man så
langt, det er muligt, plejer sine haver konti¬
nuerligt. Den anden, og vel nok den vigtig¬
ste, er, at man ser de langsomme forandrin¬
ger som en del af havekunstens væsen og
accepterer dem. Over for en opgave stiller
den sagkyndige englænder spørgsmålene
»Hvordan er denne have blevet til, og hvad
fortæller den nuværende tilstand om anlæg¬
gets historie. Og - vigtigst af alt - hvordan
bliver den smukkestmed mindst mulige ind¬
greb.« Firenze Chartret indeholder kravet
om grundig kunsthistorisk dokumentation

og hensyn til de historiske aflejringer ved be-
varingsarbejdet. Man kunne tro, at det var
englændere, der havde skrevet det.
Det, som gælder tidens tilføjelser til byg¬

ningerne, gælder naturligvis i endnu højere
grad de forandringer, der kommer af plan¬
ternes udvikling i haverne. Lindealléen på
Hafslund i Norge var næppe tænkt som et
stort volumen i anlæggets hovedakse. Men
nu er den der, som en mægtig grøn katedral.
Ingen ville komme på den tanke at fælde den
for at genskabe den fri udsigt, som sikkert
engang var fra hovedbygningen. På samme
måde er det med de eventyrlige taksfigurer i
LevensHall, med de 12 apostle - også af taks
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Svanespringvandetmedden yndige skulptur og krinsen afmeget gamle lindetræer ligger lige der, hvor den oprindeligeplan viser et skæringspunktmellem
diagonale gange. Alléen tv., der kaldesHusalléen, er selve billedetpå de værdier, der dannes ved stadig pleje gennem århundreder. Træerne kan være 300
år gamle og ser helt anderledes ud end dengang, haven var et moderne renæssanceanlæg. Vimener nu, at det er blevetmeget smukkere, som årene er gået,
og træerne taler meget tydeligt om begrebet tid. De er autentiske, men som illustration til Christian IV's have må de siges at være vildledende.
Øverst, Otto Heidersplanfra 1649 og nederst Johan CorneliusKriegersplan fraca. 1730. Den er et godt eksempelpå en renovering, dvs. pleje afdet givne
og tilføjelse afdet ønskede.
m This Swan Fountain with its lovely sculpture anda circle ofvery old lindensstands exactly where the originalplan shows ajunction ofdiagonalfootpaths.
The avenue left, called the HouseAvenue, incorporates valuesformed through centuries ofcare. These trees, up to 300years old, look completely different
from when the garden was a modern Renaissance design. We think its appearance has greatly improved with age, trees speaking loudly of time: they are
authentic but largely misleading if regarded as an illustration of Christian IV's garden. .

Otto Heider's plan from 1649 and, below, Johan Cornelius Krieger'splan from about 1730. A fine example of renovation in the sense ofmaintenance of
what was given, and addition of what was desired.

- ved Cleve Prior Manor, med de kæmpe¬
mæssige cedertræer foran villaen i Chiswick
og med de ægte kastanier i Montacute.
Man er lige ved at falde i staver over eng¬

lændernes følsomhed. Men så kommer man
til at tænke på, at det roligt hvilende, halv¬
cirkelformede parterre, der sammenbinder
de stråleformede alléer foran Wrens facade

på Hampton Court, forstyrres af, at de små
søde takspyramider, som engang havde deres
beskedne plads på fladen, trives så godt, at
de er ved at få ægyptiske dimensioner. Og
man tænker på, hvor højtideligt poetisk
Stourhead ville være, hvis ikke senere tider
havde gjort anlægget til en rhododendron-

park. Den engelske respekt for tidens tilføj¬
elser kan ikke uden videre gøres til lov, og
man ser pludselig med undren, at den bota¬
niske interesse af og til kan være havekun¬
stens fjende.
Det er svært at renovere. En rekonstruk¬

tion kan gøres næsten mekanisk, hvis arkiv¬
materiale og penge er til stede. Hvis de sav¬

nes, kan man for øvrigt slet ikke lave en
rekonstruktion. Men en renovering kræver,
at man hele tiden vælger mellem muligheder
og foretager afvejninger. Skal respekten for
det oprindelige veje tungere end hensynet til
en interessant tilføjelse? Bør nutidig be¬
kvemmelighed og nutidens æstetik eller hi-
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1 1800-lallet, da damerne var bangeforatfå den lyse teint ødelagtafsolskin, varman gladfor, at haven
udviklede sig til en tæt lund af bladrige træer. 11971 var der endnu nogle meget skyggefulde partier
tilbage. Det kan ikke udelukkes, at hudkræft og en ny naturøkologisk holdning vil sætte skygge på
programmet igen.
I.P. Andersens plan afKongens Have viser, hvordan tilkomsten afStatens Museum for Kunst i 1889
kom til at påvirke haven. Da syntes man, at det var vigtigst at komme hurtigt fra hjørnet Gothers¬
gade-Kronprinsessegade gennem haven til museet, der ligger uden for planen længst oppe tv.
■ 19th century tastes dictatedpale skin and the garden's development into a grove of leafy trees was
popular. In 1971, a few shady spots still remained. Perhaps skin cancer and a new ecological attitude
willput shade back on the agenda.
I.P. Andersen'splan of the Kongens Have shows how thefact that the NationalMuseum ofFine Arts
was added to the concept affected the garden. Passage on foot through the garden from thejunction
ofGothersgade andKronprinsessegade was deemed important then. Themuseum is outside theplan,
top left.
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■ Plans for renovation throughout this century
have tended towards reconstruction. Palace gar¬
dener Ingwer Ingwersen's plan of 1964 shows a
new respect for the chessboardpattern, incorpo¬
rating a reconstructedparterre garden on the drill
ground below left. Too, it is thanks to him that,
Baroque fashion, the garden along Gothersgade
and Kronprinsessegade is now bounded by clip¬
ped horse chestnut. Ingwersen designed the flo¬
wergarden near themoat andalso, in collaborati¬
on with MsErna SonneFriis, an exquisite Crocus
cover. This cover is particularly interesting in re¬
constructive terms since, besides being a novelty,
it shows obvious affinity with Renaisance form.
It is a true act ofgenius. Complete regeneration
ofgardens is nothing new; quite the contrary.

I dette århundrede har renoveringsplanerne bevæget sig i retning mod rekonstruktion. Slotsgartner
Ingwer Ingwersens plan fra 1964 viser en ny respekt for skakbrætsmønstret med en rekonstrueret
parterrehavepå eksercerpladsen nederst tv. Det er også takket være ham, at haven nu langs Gothers¬
gade og Kronprinsessegade begrænses afklippede hestekastanjerpå barokmanér. Ingwersen tegnede
blomsterhaven tæt ved voldgraven og i samarbejde med Erna Sonne Friis det overordentlig smukke
krokustæppe. I rekonstruktionssammenhæng er krokustæppet særligt interessant, eftersom det er en
absolut nyhed i havekunsten, samtidig med at det viser et tydeligt slægtskab med renæssancensform¬
sprog. Det er nyskabende inden for begrebet renovering. Og i øvrigt er det genialt.

storisk korrekthed foretrækkes? Er det klogt
at bruge mange penge på at genskabe et
springvand, eller skal de hellere anvendes til
at forny alléerne? En seriøs renovering for¬
udsætter, at de ansvarlige har tilegnet sig
stedets særlige ånd. De mange valg må der¬
efter træffes med det mål at ramme denne
ånd så tæt som muligt. Renovering af en
have er altså et kunstnerisk arbejde.
Renoveringen er den restaureringsmetode,

der er mest brugt i Danmark. Både formelle
og landskabelige haver plejes i bedste fald
med det mål for øje at bevare anlæggets
form og ånd ved at koncentrere arbejdsind¬
satsen om at bevare den rumdannende struk¬

tur. Sådan arbejder den myndighed, der har
ansvaret for de kongelige haver siden århun¬
dredeskiftet 1900. Resultatet er blevet smuk¬
ke, højtidelige haver med velplejede alléer,
der som i Søndermarken erstattes konse¬

kvent, når de gamle træer ikke holder længe¬
re, og med store åbne græssletter mellem
træernes stramme vægge. Inden for den
store ramme optræder afgrænsede anlæg
som små velplejede enheder, smykker i det
arkitektoniske landskab. Marmorhaven på
Fredensborg, buksbomsparterret på Frede¬
riksborg og den lille fine rosenhave i Kon¬
gens Have i København kan nævnes som ek¬
sempler.
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■ Frederiksberg Palace Garden is a
prime example of the change from
formal Baroque to free romanti¬
cism which many European
gardens underwent 200 years ago.
Scheel's plan, dating from the
1690s, shows a richly varied design
with much emotional potential.
There are indications, though, that
effective drainage was too difficult.
Additionalfactors contribute to the
fact that visitors on first glancing
through the gate, as in Ebbe Sado-
lin's drawing, see a different ac¬

complishment: a landscape garden
demonstrating the fashion prevail¬
ing at the timeof the extensive reno¬
vation completed around the year
1800.

Opp. page. Søren Lange's water
colour of 1801 shows a glimpse of
Frederiksberg Palace behind richly
crowned trees, young landscape
planting and exotic pavilions. Trees
were well-preserved survivorsfrom
the previous Baroque version,
plantings formed a deliberately
planned wilderness, and buildings
were part of its Chinese affection,
still charming. A plan shows the
garden after a meandering relay of
its deep canals.

Gennemgribendefornyelse afhaver er ikke noget nytfænomen. Tværtimod. Frederiksberg Have er et
skoleeksempelpå den forandring fraformfast barok tilfrit formet romantik, som overgik mange af
Europas haver for 200 år siden.
Scheelsplan fra 1690'erne viser et meget smukt anlæg med varierende virkninger ogmulighedfor rige
oplevelser. Men noget tyderpå, at arealet ikke kunne drænes effektivt og derforforblev meget vand¬
lidende. Der var også andre grunde til, atman idag sompå Ebbe Sadolins tegning kiggergennem lågen
ind i et helt andet anlæg: en landskabelig have, som passer godt til den havemode, der var gældende,
da den store gennemgribende fornyelse blev gennemført ved århundredeskiftet 1800.

Fri fornyelse
Er det ikke muligt at rekonstruere, og er der
for lidt tilbage af det gamle, til at en renove¬
ring kan komme på tale, behøver anlægget
alligevel ikke at være tabt. Da kan man gøre
det, jeg vil kalde en fri fornyelse.
Mange bygningsanlæg er så komplekse,

hvad stil angår, at de har karakter af collager,
hvad der netop giver dem deres karakter.
Et nyt haveanlæg ville føje sig til helheden
som det seneste bidrag ligesom de byg¬
ningskroppe, der måske er kommet, en hvert,
hundrede år. I sådanne sammenhænge ple¬
jer havekunsten at Være alt for beskeden og
føler sig nødt til at være neutralt under¬
ordnet i stedet for at indgå i den samlede
komposition med selvsikker bevidsthed. En
stærkere holdning ville især være på sin

plads der, hvor økonomiske forhold eller
ændrede funktioner stiller sig i vejen for re¬
konstruktion eller renovering. Herregårds¬
parker og byparker fremtræder ofte som

pauvres honteux, dvs. fattigfine folk. I slidt
silke. Langt bedre ville det være at give dem
flotte gevandter i kraftigt lærred, en ny ud¬
formning i et stærkt kunstnerisk greb inden
for de økonomiske rammer.

Det, man bevarer, når man arbejder med
fri fornyelse, er ikke formen, heller ikke
ånden, som når man renoverer, men værdig¬
heden, den kunstneriske kvalitet. Hvor sør¬
geligt ofte er det ikke den, man savner. G. N.
Brandts fornyelse af Marienlyst kan nævnes
som et smukt eksempel. Og nu mange år ef¬
ter fornyelsen kan man se, hvor tydeligt den
spejler sin tid, 20'ernes klassicisme.
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På Søren Lcessøe Langes akvarelfra 1801 skimtes
Frederiksberg Slot bag fuldkronede træer, ung

landskabelig bevoksning og eksotiskepavilloner.
Træerne var bevarede resterfra den gamle barok¬
have, nyplantningerne var nøje planlagt vildnis,
og bygningerne hørte til det kineseri, som man
endnu idag kan lade sigfortrylle af. Planen viser,
hvordan haven så ud efter omlægningen med de
store drænende kanaler i ornamentale slyngnin¬
ger.
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Locus amoenus

En have skal være god, og det skal man op¬

dage, når man opholder sig i den. Man skal
kunne tage oplevelsen til sig umiddelbart
med sanserne, med alle sanserne på én gang
uden at tænke efter, hvordan oplevelsen op¬
står. Det skal være dejligt. Man skal få lyst til
at sige som Goethe: »Verweile doch, du bist
so schon.« At skabe sådanne steder er have¬
kunstens egentlige formål. Romerne havde
et navn for det: Locus amoenus. Det betyder
simpelthen det dejlige sted. Alt arbejde med
gamle haver må holde sig dette for øje. Nok
kan gamle haver virke som kulturhistorisk
oplysning, men det bliver til kedelig pæda¬
gogik, hvis den primære oplevelse af lyst
udebliver.
Nu er det så viseligt indrettet, at de fleste

mennesker i vore dage oplever havernes
grundelementer på samme måde, som man

gjorde det for 100 eller 1000 år siden. Ved si¬
den af den kulturhistoriske teknik og viden
kan de, der arbejder med gamle haver, altså
stole på deres egne fornemmelser. Blomster¬
nes duft og farver, lysets spil i løvet, havernes
evne til at vække minder om køligmorgen og
varm elskov hører hjemme i alle tider.

Begrebet locus amoenus indeholder der¬
igennem en af havekunstens store hemmelig¬
heder. Den, at en intens oplevelse af stun¬
dens nydelse giver den stærkeste fornem¬
melse af evigheden. Paradiset.

Genius loci
Der findes haver, der ser ud, som om de var
et stykke af naturen selv, og andre som tyde¬
ligt viser, at de er tænkt, tegnet og anlagt
med kunst. Men næsten alle haver er resul¬
tatet af et bevidst arbejde med nogle givne
forudsætninger. En af havekunstens store,
englænderen Lancelot Brown, gik under kæ¬
lenavnet Capability, fordi hans standard¬
udtryk var »This site is capable of improve¬
ment« - dette sted indeholder gode mulighe¬
der for forbedringer. Den landskabelige have
gik netop ud fra, at naturen skulle forbedres,
at stedets muligheder skulle udvikles. Da
havekunsten som det næste skridt i udviklin¬

gen bevægede sig fra det landskabelige til det
romantiske, - det skete i slutningen af
1700-tallet - kunne man finde på at sige, at
stedets ånd skulle hentes frem. Dette hensyn
til stedets muligheder havde allerede romer¬
ne et navn for, genius loci, stedets ånd, og det

tog englænderne til sig, da de udviklede den
landskabelige have.
På en rationelmåde, menmed samme sub¬

lime virkning, havde le Nostre arbejdet med
stedetsmuligheder 100 år tidligere. Versailles
er en drænet mose. Ved at grave kanaler og
ved at give dem markante kajer fik han spej¬
lende vandflader og tørre lunde - og kom af
med myggene. Hvad enten man rekonstrue¬
rer, renoverer eller fornyer frit, gør man

klogt i at studere den oprindelige haves land¬
skabelige forudsætninger. Viser det sig, at
haven er gået til, fordi genius loci ikke er
blevet respekteret i det oprindelige anlæg,
bør man overveje en fri fornyelse. At rekon¬
struere ville jo i så fald betyde, at gentage en

fejl. Man driller ikke havens ånd ustraffet.
I 1700-tallet var man ikke bange for at ar¬

bejde nyskabende i de gamle haver. Desværre
gik det hårdt ud over barokhaverne. I de fle¬
ste tilfælde nøjedes man med at betragte det
romantiske forfald som en fornyelse, men
som man kan se i artiklen om Lerchenborg,
skete det også, at man skamferede det for
kompositionen helt afgørende allésystem.
En konsekvent og dygtigt gennemført om¬
dannelse udførtes i Frederiksberg Slotshave.
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Lucas Cranachs maleri »Der Jungbrunnen« fra
1546 er en allegori, men det siger også meget om
en evig længsel efter et frit og ubekymret liv i en
tilformålet indrettet natur - det jordiskeparadis,
locus amoenus.

Og de mange unge mennesker, der lytter til
en jazzkoncert en varm fredagseftermiddag i
Fælledparken, føler vist nok det samme som
Cranachs mytologiske parkgæster. Påklædnin¬
gen skulle nok ikke være en hindring.
Og både i Cranachs fantasipark og i Fælledpar¬
ken er det budskab, som formen formidler, en

opfordring tilfri udfoldelse.
■ Lucas Cranach's 1546painting 'Der Jungbrun¬
nen' is allegory but also tells of eternal longing
for uncomplicated lives lived within a natural
scenery designedfor locus amoenus, such earthly
paradise.
And the many young people attending a jazz
concert on a hot Friday afternoon in the Fælled¬
parken (largest public park in the Copenhagen
region)probably feel what Cranach'smythologi¬
cal visitors to a park were supposed to feel.
Differences in dress negligible.
In Cranach's fantasy park as well as in the Fæl¬
ledparken, form transmits one message: be and
act free!

Man kan nok savne barokanlægget, men det
er et spørgsmål, om det nogensinde virkede
efter hensigten, og i hvert fald er det landska¬
belige anlæg, vi kan nyde i dag, en have med
store kvaliteter.
Det har ligget i tidens ånd i det meste af

dette århundrede, at også de restaureringer,
der i grunden sigter mod at bevare et histo¬
risk præg, skulle gennemføres med et væ¬

sentligt rum for den kunstneriske frihed. Så¬
ledes er G. N. Brandts arbejde med Marien¬
lyst i Helsingør så selvstændigt, at man
snarere må se det som en fri fornyelse end
som en renovering. Rekonstruktion er det
hvert fald ikke.
Hvis man ikke vil lade stå til, mens de fle¬

ste historiske haver helt forfalder i den nær¬

meste tid, måman af økonomiske grunde ac¬

ceptere, at de restaureres efter princippet fri
fornyelse.

Teatrum orbi
Den fremragende danske arkitekt og arki¬
tekturskribent Steen Eiler Rasmussen har
skabt udtrykket; haven - det langsomme
skuespil. Med det vil han minde om tidsfak¬
toren i havekunsten. En have, siger han,

udvikler sig, udfolder sig som et skuespil.
Replikkerne findes i forvejen, men der går
et par timers tid, før de er ført over rampen.
Det sker med en vis frihed i udførelsen, også
selv om ordene er givne. I havekunsten går
det bare så meget langsommere. Det, som er
en aften i teatret, er måske 100 år i haven, og
hvad kan der ikke ske af afbrydelser under¬
vejs. Men ligesom i teatret er der både lys¬
virkninger og rumlig scenografi, lyde og
dufte. Og så er der et budskab.
Undertiden er skuespillets budskab kun

morskab, men da er det næppe så morsomt.
Sådan er det også i haverne. De kan være ren

og skær dejlighed, locus amoenus, men ser
man væk fra de rene nyttehaver, så vil de fle¬
ste haver også sige noget. I enkleste tilfælde
vi de sige, at ejeren har penge og smag. Men
de kan også give politiske budskaber om

centralmagt eller demokrati. De kan gengive
et verdensbillede og en fremtidstro, som det
skete i 1500-tallets Italien. De kan være op¬

positionelle som i middelalderen, da de i det
skjulte mindede om en sanselig verden i den
mægtige kirkes skygge, eller som i 1700-
tallet, da de blev brugt som symbolet for
tankens og følelseslivets frihed.
Teatrum orbi er et vidt begreb. Det kan stå

for den opfattelse, at teatrets kunst er et spejl
af verden. Eller omvendt antyde, at virkelig¬
hed er et bedrag, at sandheden findes i tea¬
tret. Teatret er en flugt fra virkeligheden og

samtidig et koncentrat af virkeligheden.
I denne dobbelthed ligger teatrets og ha¬

vens kunst tættest op ad hinanden. Det gør
den i havekunstens store monumenter, som
både var illusionsnumre og manifestationer
af ånd og politisk vilje. Men hvad er en kolo¬
nihave i vore dage andet end en flugt fra én
virkelighed til en anden, som er sandere,
nærmere muldens urkraft og nærmere

hjertet.
Man kan ikke arbejde med gamle haver

uden at spørge sig selv, hvad de egentlig har
på hjerte. Hvad vil de sige os.
Det er klogt at lytte til budskabet, før man

vælger bevaringsprincip. Går man ud fra, at
en have er et sted, hvor der er er dejligt at
være, et sted, som er i samklang med natu¬
ren, og et sted, som i sig selv er et budskab, så
kanman forsigtigt gå igang med opgaven. Så
måman arbejde logisk, systematisk og ratio¬
nelt. For lad gå, at enhver have er et stykke
teater, en illusion, men illusionen skal være
autentisk. Man skal kunne tro på den og be¬
væges af den, også selv om man ved, at man
bliver narret. Ligesom i teatret.

Sven-Ingvar Andersson, landskabsarkitekt mdl, lar,
prof. ved Landskabsafdelingen,
Kunstakademiet i København
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Haven ved Jenle
AfGunver Vestergaard

Luftfotofra 1. maj 1930 - Jeppe Aakjærs begra¬
velsesdag. Billedet er taget fra øst mod vest. Til
højre ses nordhaven med det cirkulære bed og
den langepergolapå vestsiden. Sydfor huset lig¬
ger den nyanlagte rosenhave med buksbomkan¬
ter. Bænke, stakit, gavldekoration og tåger er alt
sammen tegnet afNana Aakjær.
■ Aerialphotofacing west, taken onMay 1,1930,
the day Jeppe Aakjær was buried. Right, the
north garden with its circular bedand longpergo¬
la on the west side. South of the house, the newly
established rose garden edged with boxwood.
Benches, hedge, gable decoration and gates were
all designed by Nana Aakjær.

Astrup Vig på Sallings østkyst er den geo¬
grafiske betegnelse for stedet. Et kuperet
landskab med hældning mod syd og mod
den lavere liggende Limfjord mod øst. Her
lagde digteren Jeppe Aakjær »sin gård i den
rygende blæst« i 1906.
Gården Jenle er tegnet af arkitekten Povl

Baumann. Ligesom i dag var det dengang
usædvanligt at have en arkitekt til at projek¬
tere en landbrugsejendom - og så oven i kø¬
bet en fra København. Men Nana Aakjær,
Jeppe Aakjærs kone, var meget bevidst om
sine omgivelser og kunne derfor ikke accep¬
tere en amatøragtig løsning, og da hun fra
København kendte Povl Baumann, ønskede
hun ham som arkitekt.
Nana Aakjær var uddannet billedskærer,

og mange af hendes værker kan endnu ses

på Jenle ude og inde.

Bondehaven
De første år lå Jenles bygninger på den bare
mark. Først omkring 1920 påbegyndtes an¬

læg af haven. Da var Jeppe Aakjær blevet
eneejer på Jenle.
Fra begyndelsen var det en bondehave, der

blev anlagt på Jenle med de for en bonde¬
have karakteristiske elementer:
Den er stor, 22.000 kvm.
Den er anlagt i et samspil med landskabet

omkring. De glimtvise kig ud over markerne
er en del af havens kvalitet, ligesom havens
veltilpassede plantninger giver landskabet
indhold.

Der er en nær samhørighed mellem går¬
dens bygninger og haveanlægget.
Omfang og indretning er blevet til lidt

efter lidt, stærkt præget af gårdens beboere -
familien Aakjær. Enkeltelementerne er be¬
skedne og har relativ kort levetid, modsat
herregårdshavernes stærke alléer, træplant¬
ninger, vandanlæg o.l.
Haven er aldrig blevet fuldstændig og fær¬

dig. Til enhver tid er den et produkt af de
løbende omlægninger.
Der har ikke været professionelle involve¬

ret i planlægningen - G.N. Brandt har været
nævnt, men det kan ikke bekræftes, da der
ikke findes en tegning fra hans hånd og heller
ingen korrespondance, der fortæller om
hans engagement. At der har været en indi¬
rekte påvirkning, da G.N. Brandt i andre op¬

gaver har arbejdet sammen med Povl Bau¬
mann, kan ikke afvises.

Havens opdeling
Som det endnu kan ses, blev haven bygget op
afsnit efter afsnit til et kompleks af forskel¬
ligartede haverum. Både Nana og Jeppe Aa¬
kjær var meget haveinteresserede, men deres
haveopfattelse var afmeget forskellig karak¬
ter. Derfor overtog Nana området mod syd,
hvor hun, som hun skrev til Jeppe Aakjær,
ville være overgartner. Jeppe Aakjær tog sig
af området mod nord-øst med mergelgraven
og den storslåede udsigt over Astrup Vig.
Den samme udsigt som fra hans arbejds¬
værelse.
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Jeppe Aakjærs haver
Jeppe Aakjær var meget for det naivistiske,
tenderende mod det finurlige i haveindret¬
ningen. Mange marksten blev kalket og op¬
stillet som dekoration langs stier og gange.

Mergelgraven blev pyntet op til en havedam
med en hvid bro over det smalleste sted, og
der blev bygget en grotte og en høj dekoreret
med hvide sten. Lige for enden af adgangs¬
vejen opstillede Jeppe Aakjær en husmølle,
hentet fra en nabogård og restaureret. Stor
var deri ikke, men der var et fredeligt gæste¬
værelse, som bl.a. blev brugt af digteren
Thøger Larsen, når han gerne ville sove

længe.
Kørevejen til stuehuset flankeredes af

hvide sten, og på den ene side en lavendel¬
hæk og en rabat af røde kaktus-georginer. På
den anden side var der et stilfuldt anlægmed
et cirkulært bed i centrum inden for en rekt¬

angulær ramme af tjørn og store træer -
Nordhaven. Og som afslutning på det egent¬
lige haveareal mod vest en pergola i hele
nordhavens længde. Så langt var Jeppe Aa¬
kjær nået med sin del af haven, da han døde
i 1930.

Nana Aakjærs haver
Nana Aakjær anlagde sine haver på den lune
sydside af huset. Gennem en snæver og fro¬
dig løvgang er der stadigvæk adgang til den
såkaldte forhave. Her blev anlagt en klassisk
rosenhave med rektangulære bede kantet
med buksbomhække og på siderne staude-
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rabatter med gule iris som kanter. 1 1939 blev
Niels Hansen-Jakobsens buste af Jeppe Aa¬
kjær opstillet i forhaven.
Mod syd og adskilt fra forhaven med en

høj tjørnehæk med portal blev der opbygget
en stor stenhøj, hvor Nana Aakjær brugte
megen tid på at plante og lære planterne at
kende. Op ad husets sydvendte gavl blev der
placeret et drivhus til Nana Aakjærs store
kaktussamling.
I det hele taget prægedes Nana Aakjærs

haver af hendes dybe interesse for planter.
Esben Aakjær, søn af Jeppe og Nana

Aakjær, byggede ved stenhøjen et lysthus
med pejs i læ af en bambusplantning. Bam¬
bus var dengang en ny og spændende plante
importeret fra Kina af planteskolemanden
Axel Olesen, Kolding. Længstmod vest blev
der i trediverne anlagt en frugthave.
Nana Aakjær leverede tegninger til meget

af havens udstyr - f.eks. et højt stakit, der
lukkede gården af mod nord. Det er i dag er¬
stattet med et raftehegn tilgroet med skov¬
ranke og Rosa New Dawn. Havebænke og

havelåger, som Nana Aakjær har tegnet
efter dem i Kongens Have, er stadig i brug.
Havernes udvikling fortsatte med mere

eller mindre omfattende omlægninger, som
årene gik mere i form af forenkling, udført
med stor pietetsfølelse for havens historie.
Nana Aakjær døde i 1962. Siden, og indtil

fredningen blev gennemført, har Jeppe og
Nana Aakjærs datter Solvejg Bjerre taget sig
af hus og have.

Lågerne til nordhaven er tegnet afNana Aakjær
med samme motiv som havens bænke.
* Gates leading into the north garden, were de¬
signed by Nana Aakjær, using the samemotifas
the benches.

-V

Plan. Nord til højre
1. Nordhaven indrammet af en tjørnehæk. 2.
Dammenmedgrotten vedøstsiden. 3. Husmøllen
og adgangsstimed de hvidkalkede sten. 4. Forha¬
ven, derfør var rosenhave. 5. Sydhaven med lyst¬
hus og stentrappe. 6. Frugthaven, endnu kan der
plukkesæblerfra nogle afde gamle træer. 7. Går¬
den. 8. Fårefolden. 9. Stien langs dobbelthæk til
graven.

■ Plan, north on the right. 1. TheNorth Garden,
framedby hawthorn. 2. Pond with grotto, east. 3.
Wind mil! and approach with whitewashed
stones. 4. Front garden, previously a rose garden.
5. South Garden with hut and stone steps. 6. Or¬
chard - apples can still be picked from some of
these old trees. 7. Farmhouse. 8. Sheeps' fold. 9.
Path edged by a double hedge, leading towards
Aakjær's grave.
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Stien til graven
Fra Jenles parkeringsplads er der adgang til
henholdsvis hus og have og til Jeppe ogNana
Aakjærs grav i Krattet sydøst for gården.
Da Solvejg Bjerre først i 60'erne åbnede

Jenle for publikum, blev stien til graven an-
-lagt efter en idé af C.Th. Sørensen. Han
foreslog et forløb nord om dammen og vi¬
dere øst om gården, hvor mark og have mø¬
des. Som i en verden for sig skærmet af en
dobbelthæk, og med udsigt til Jenle og til
AstrupVig føres gæsten frem til skovbevoks¬
ningen og til graven. En betydningsfuld ha¬
veoplevelse rigere.

Fredning af hus og have
11981 blev stuehuset ved Jenle fredet og går¬
den solgt til Miljøministeriet, og 7 år efter
fulgte fredningen af udbygningerne.
I 1991 blev der af Planstyrelsen over for

Det særlige Bygningssyn fremlagt et fred¬
ningsforslag omhandlende haven ved Jenle.
Haven, der ellers har været præget af en
skånsom og rolig udvikling, var med de sene¬
ste års nødtørftige pleje blevet ret forfalden.
I februar 1991 blev jeg anmodet om at ud¬

arbejde en plejeplan for haven. Planstyrel¬
sens oplæg lød således: »En plan der kan
bringe hele haven i en stand, som kan passes
af de fælleskommunale myndigheder og

samtidig være af en acceptabel form.«
Plejeplanen må altså indeholde et dob¬

belthensyn - en vedligeholdelse, der på den
ene side skal være overkommelig, og på den

anden side alligevel sikre havens særpræg og
bevare værdier.

Hvad skal fredes?
Men hvad er bevaringsværdigt og særligt i
Jenles have?
Hvad er det for en have, der for eftertiden

skal stå som Jeppe og Nana Aakjærs have?
Er det kartoffelmarken, der omgav bygnin¬
gerne de første år? Er det 20'ernes rige have
med rosenbede, hvide sten, revne gange,

grotte og mølle?
Eller er det den nuværende have med al sin

tilgroede, usikre charme?

Plejeplan
Som grundlag for plejeplanen blev haven
opmålt og bevaringsværdige plantninger
mv. registreret.
En omfattende fotosamling har givet vær¬

difulde oplysninger om havens udvikling, og
Solvejg Bjerre har suppleret med fortællin¬
ger om familien Aakjærs liv med haven lige
fra den spæde start til i dag.
Herefter blev plejeplanens overordnede

målsætning formuleret således: »Plejepla¬
nen har til formål at bevare de store værdier,
der endnu findes på stedet. Plejeplanen læg¬
ger ikke op til en rekonstruktion af haven,
som den var på Jeppe og Nana Aakjærs tid,
men til en videreførelse af det, der var. Ha¬
ven er jo en levende konstruktion, som på
Jenle har været gennem en sund udvikling
indtil for 5-6 år siden, da vedligeholdelsen

De hvidkalkede marksten blev flittigt anvendt af
Jeppe Aakjær, og lavendelhækken med rabatten
med røde georginer er blevet eftergjort i mangen
jysk landbohave.
■ Jeppe Aakjær often used these whitewashed
fieldstones, and the laurel hedge with its edge of
red dahlias has been imitated in many a Jutland
farm garden.

Jeppe Aakjær ved sin nyrestaurerede husmølle.
Til venstregrotten og højen og den hvide bro over
dammen. Billedet er fra 1922, og de hvide sten
blev efterhånden til mange flere.
■ JeppeAakjær by his newly restored windmill.
Left, grotto and mound, and a white bridge over
the pond. This photo is from 1922, and many
more white stones were added later.
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En lav avnbøgeplantning dækker soklen på stue¬
huset. Nana Aakjær tegnede havebænkene efter
eksempel fra Kongens Have.
m A low hornbeam plantation covers the base of
the main building. Artist Nana Aakjær, the
poet's wife, designed outdoor benches inspired
by those in the Kongens Have, Copenhagen.

Nana Aakjær tegnede dette fine hegn, der blev
opsat i maj 1921. Der er intet tilbage af hegnet i
dag.
m Nana Aakjær designed this fine fence, which
wasput up in May of1921. Nothing remains ofit.

Kilder:

Solvejg Bjerres mundtlige beskrivelse og fortæl¬
ling om familiens liv på Jenle.
Diverse fotosfra Jenle.
Den hvide rug den blide rug. Af Solvejg Bjerre.
Poul Kristensens Forlag. 1980.
Haven på Jenle, afGV i Haven 1986.

blev for sparsom og tilfældig. Endnu kan de
store træer og hække bevares eller genska¬
bes. Og havens opdeling, der stammer fra
Jeppe Aakjærs tid, er og skal vedblive at
være det bærende element i havens indret¬

ning«.
Plejeplanen fastholder hermed havens ka¬

rakter af bondehave med dens nære kontakt

og samspil med landskab og bygninger, sam¬
tidig med at den har været familien Aakjærs
have gennem to generationer. Havens plan
og indretning med de mange rum, der er
dens særkende, opretholdes. Havens ud¬
strækning bevares uændret, da netop dette
forhold er karakteristisk for bondehaven og
for haven ved Jenle i særdeleshed. Dette kan

gøres, uden at vedligeholdelsen vil blive af
et urimeligt omfang, idet de fleste pasnings¬
krævende detaljer er udeladt af planen.

Et velovervejet kompromis
Fredningsoplægget med dets dobbelthensyn
indeholder i sig selv et kompromis, men ikke
nødvendigvis et destruktivt kompromis.
Med den foreliggende plejeplan skulle der

være skabt mulighed for, at havens fremtidi¬
ge forløb, en udvikling af ukendt længde, nu
kan fortsætte med familien Aakjærs have
som grundlæggende fundament.
Af karakteristiske detaljer, der er fundet

bevaringsværdige og nu plejes eller genska¬
bes, kan nævnes:

Grotte og høj ved dammen, idet dammen
renses og friholdes for skyggende vækster

mod syd; stien til graven med dobbelthæk¬
ken af tjørn; møllen og stierne med de hvide
sten; Nana Aakjærs bænke og låger; laven¬
delhækken med georginerabatten; den
snævre løvgang til forhaven mod syd; lyst¬
hus med ildsted og bænk rekonstrueres; den
lave avnbøgehæk langs husets sokkel på øst-
facaden og krogen med klokkestabel og
bænk ved hoveddøren til stuehuset; frugt¬
haven - de gamle frugttræer plejes og be¬
skæres.

Følgende anlæg er vurderet som ikke afgø¬
rende for havens fremtid og bliver dermed
ikke genskabt: Rosenhaven i forhaven, nu

udlagt med græs; stenhøjen, kun synlige sten
og stentrappen forbliver; Nana Aakjærs sta¬
kit ved gården; haveanlægget i nordhaven;
pergolaen langs nordhaven.

Administration af plejeplanen
Plejeplanen med indføjede bemærkninger
fra Skov- og Naturstyrelsen ved Feldborg
Skovdistrikt blev vedtaget af Planstyrelsen
og tinglyst på ejendommen i 1992.
Haven er Skov- og Naturstyrelsens ejen¬

dom. Den daglige vedligeholdelse af haven
varetages af de fælleskommunale myndighe¬
der under tilsyn af Feldborg Skovdistrikt,
der også står for den praktiske udførelse af
større anlægsopgaver i haven. Jenle er åben
for besøgende i sommerhalvåret.

Gunver Vestergaard, landskabsarkitekt mdl,
med tegnestue i Rønde

v>
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Barokhaven ved Lerchenborg AfKirsten Lund-Andersen

I løbet af 1980'erne er der systematisk arbej¬
det på at bevare herregården Lerchenborg
med sin have som en helhed for eftertiden.
Haven på Lerchenborg ved Kalundborg er

en af de, desværre, få danske herregårds¬
haver, der i løbet af de senere år har gennem¬
gået en restaurering.
11980 blev jeg som landskabsarkitekt bedt

om at rådgive ejeren, Christian lensgreve
Lerche-Lerchenborg med hensyn til den
fremtidige vedligeholdelse af haven.
Den oprindelige barokhave, anlagt i

1740'erne, havde endnu sine væsentligste ele¬
menter i behold. De to betydeligste ændrin¬
ger, siden haven blev anlagt, var dels fra
1850'erne, hvor haven blev udvidet med en

landskabshave, og dels rosenhaven, tegnet af
havearkitekt, slotsgartner Ingwer Ingwersen
i 1966.
Denne artikel skal beskrive, hvordan Ler¬

chenborgs barokhave så ud ved anlæggelsen,
hvordan den har udviklet sig indtil vor tid,
hvilke valg der blev truffet i løbet af restaure¬
ringsarbejdet, samt hvordan, det er tanken,
at haven skal gives videre til kommende
generationer. Inden det egentlige restaure¬
ringsarbejde kunne begynde, var det nød¬
vendigt at kende ikke blot havens historie,
men også historien om helheden - hovedbyg¬
ningen, avlsbygninger og landskabet - hvori
haven indgår som et væsentligt led.
Et efterforskningsarbejde med arkiv¬

undersøgelser, omfattende registreringer og
analyser gav os de oplysninger om havens tid

og særlige ånd, der var nødvendige, for at re¬
staureringsarbejdet kunne lykkes.

Havens tilblivelse
General Christian Lerche erhvervede i
1740'erne den tidligere hovedgård Østrup¬
gård beliggende på Asnæs syd for Kalund¬
borg. Landsbyen Østrup blev nedlagt, og

Østrupgårds bindingsværksbygninger blev
ombygget og udvidet for at blive til den
herregård, vi kender i dag.
Om bygningsarkitekten ved vi intet, men

vi ved, at havearkitekten var den belgisk-
fødte ingeniørofficer Jean-Baptiste Descar-
riéres de Longueville. I efteråret 1747 gik
Longueville bistået af herregårdsgartneren
Heinrich Spåth i gang med haveanlægget.
De oprindelige tegninger er ikke bevaret,

men gennem den arkiverede brevveksling
mellem Longueville og henholdsvis ejeren og
herregårdsgartneren får vi indblik i nogle af
de tanker og overvejelser, der blev gjort ved
anlæggelsen af haven.
11700-tallet var en af de væsentligste lære¬

bøger i den franske havekunst et værk af
den franske havearkitekt A.J.D. d'Argenville
med titlen »La Théorie et la Pratique du
Jardinage«.

Bogen udkom i Frankrig første gang i
1709. Den indeholder udførlige kobberstik
af generelle og ideale haveplaner, omhygge¬
lige signaturforklaringer og forskrifter til
opbygning af de for barokhaver uundvær¬
lige elementer: alléer, løvgange, bosquet'er

og parterrer. Udsigten skulle gerne indram¬
mes af en allé, og sammenhængen mellem
hovedbygning og have blev understreget af
et fast aksesystem.
Symmetrien var det grundlæggende ele¬

ment i opbygningen af både bygnings- og
haveanlæg, og haven var også blevet et sym¬
bol på magt og prestige. Barokhaven på
Lerchenborg blev anlagt i overensstemmelse
med disse idealer. De symmetriske og stor¬
stilede bygninger og haveanlægget var på
næsten 3/4 km bundet sammen til en helhed
af et allésystem mecl hovedalléer og tvær¬
alléer, der strakte sig mod nord, syd, øst og
vest, langt ud over havens grænser.

Anlæggets proportionering har været
underkastet flere analyser. Ved den nye ana¬

lyse af dimensionering og sammenhæng i
hovedanlægget, bygninger og den symmetri¬
ske have, fik vi bevis for hele anlæggets kon¬
sekvente og målfaste proportionering, end¬
ogmålafsætningen i marken er blevet udført
med den største præcision.

Dimensionering af hovedanlægget,
Vedmåling af afstanden mellem de to fjerne¬
ste rækker træer i sidealléerne fås et tal, der
med god tilnærmelse kan angives til 210
alen, et tal der også indgår som hovedmål i
Jens Chr. Varmings undersøgelse af byg-
ningsdimensioneringen. J. Chr. V. angiver
bygningsanlæggets længde til 2 X 210 alen =
420 alen og bredden til 204 alen. Fordeles de
'manglende' 6 alen med 3 alen på hver side
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af bygningen, fås plantningslinierne for de yderste rækker allétræer,
og det er rimeligt at antage, at alléerne ved tværaksen over slots¬
gården har haft fodpunkter på disse linier.
Inddeles hovedaksen i moduler på 21 alen, og vælges nulpunktet

ved avlsgårdens vestfacade, fås følgende punkter:

Modullinie 0. Avlsgården, vestfacade
Modullinie 10. Avlsgården, østgavle
Modullinie 19. Trappe ved hovedbygning, gårdside
Modullinie 20. Hovedbygningens havefacade
Modullinie 21. Buehækkens start

Modullinie 22. Første par statuer i buehæk
Modullinie 30. Midtlinie i bosquethavens modulsystem
Modullinie 38. Runddelens afslutning ved hovedallé

Dimensionering af de indre haverum
Ved opmåling af statuernes placering i buehækken kan det med god
tilnærmelse godtgøres, at haverummet nær hovedbygningen er
opbygget i et 7 alens modulsystem.

Vælges havetrappens forkant som nulpunkt fås følgende resultat:

Modullinie 0. Havetrappens forkant
Modullinie 3. Midten af porten i buehækkens endetårn
Modullinie 8. Midten af porten i buehækkens midtertårn
Modullinie 10,5. Statue

Modullinie 13. Knækpunkt buehæk. Slut på de overdækkede side¬
gange

Modullinie 14. Begyndelse af buehækkens tværbue
Modullinie 15. Knækpunkt buehæk
Modullinie 17. Slut parterrehave
Modullinie 18. Slut buehæk. Begyndelse af modulsystem, bosquethave
Modullinie + 3. Gårdfacade af hovedbygning
Modullinie -i-10. Havefacader af sidefløje
Modullinie 4-12. Østside af tværallé ved slotsgård

Modullinie A. Græskant
Modullinie C. Midte langside af buehæk, statue
Modullinie D. Knækpunkt buehæk
Modullinie F. Knækpunkt buehæk
Modullinie G. Statue

Modullinie H. Midte åbning af ovalt tårn
Modullinie I. Statue

Modullinie L. Afgrænsning mod midterakse

Akvarel af Lerchenborg set fra haven. Ca. 1925
■ Water colour ofLerchenborg seen from the garden, c. 1925
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Bosquethave og runddel
Rummet mellem den vestlige trærække i
tværalléen og den østlige side af buehækken
danner et kvadrat på 179 alen x 179 alen.
Diagonalerne i dette kvadrat har sammen¬

fald med diagonaler i de østlige af 2 gange
3 kvadrater på 79 alen X 79 alen, der er grup¬
peret symmetrisk om hovedaksen. Disse
kvadrater giver hoveddimensionerne for
bosquethave og runddel. Tegnes en linie gen¬
nem skæringspunkterne for disse kvadraters
diagonaler på langs ad haven, findes midten
på hovedbygningens vestgavl. Tegnes linier
gennem skæringspunkterne på tværs fås
en opdeling, der passer godt med de gamle
tværakser i bosquethaven. Runddelen er
dannet af halvellipser med centre i skærings¬
punkterne mellem tværalléens midterlinie
og alléerne i hovedaksen.

Konklusion
De ovenstående resultater kan med rimelig
sikkerhed fortolkes på følgende måde:
1. Det samlede anlæg har været dimensio¬

neret over et kvadratisk grundmodul på
210 alen x 210 alen. Grundenheden har
været 21 alen, og denne grundenhed
brugt i hovedaksen fastslår væsentlige
punkter overalt i anlægget. Nulpunktet
for dette system kan fastsættes enten som

avlsgårdens vestfacade eller hovedbyg¬
ningens østfacade.

2. At hele hovedbygningen og buehækken
ligger i et modulsystem på 7 alen X 7 alen,
en langt finere opdeling end hovedsyste¬
met, hvilket er at forvente på grund af
områdets centrale karakter.

Nulpunktet for dette system er sat ved
forkant havetrappe.

3. Bosquethaven og runddelen er dimensio¬
neret efter et sammensat system, hvor
bosquethavens hovedrum dannes af et
kvadrat på 179 alen X179 alen. Busket¬
havens underopdelingsmodul på 79 alen
x 79 alen giver direkte midten af den vest¬
lige allé i runddelen, og ved flugter gen¬
nem diagonalernes skæringspunkter fås
væsentlige linier i bygninger og have.

Diskussion
De beskrevne dimensioneringsprincipper
er tilfredsstillende, for så vidt som de gør
rede for proportioneringen af det samle¬
de anlæg. Det skal dog bemærkes, at 7
alen systemet ikke kan bringes i harmoni
med 21 alen systemet, og at det er util¬
fredsstillende, at den centrale del af
anlægget ikke passer præcist i systemets
hovedopdeling. Fejlen er dog lille, ca. 2,3
alen, og skyldes rimeligvis, at hovedbyg¬
ningen er opført med et ældre hus som
kerne, og at dette ikke har kunnet tilpas¬
ses de øvrige mål.

Alléerne
Fra hovedbygningens havefacade mod øst
udgik tre lindealléer.
En hovedallé i anlæggets midterakse og

to sidealléer, hvoraf den nordligste var
dobbelt. De to sidealléer var 195 m lange
og forbundet med en tværallé. En rund¬
del markerede skæringspunktet for ho¬
vedalléen og tværalléen. Herfra fortsatte
hovedalléen ca. 200m til havens afgræns¬
ning, hvorfra den fortsatte yderligere ud i
landskabet som landevej med allétræer.
Fra avlsbygningerne mod vest fortsatte
hovedaksen som allébeplantet vej ca. 2,5
km ud på halvøen Asnæs. Mellem Cour
d'honneur og Cour d'avant blev denne
øst-vestgående hovedakse skåret af en

nord-sydgående tværakse. Den nordlige
del af tværaksen fungerer i dag som

hovedadgangsvej til Lerchenborg.

Parterrehaven
En parterrehave skal kunne ses fra hoved¬
bygningen, og alle planter skal være ganske
lave.

Lerchenborgs parterrehave lå umiddel¬
bart foran hovedbygningens havefacade som
to spejlvendte flader omkring midtergan¬
gen. De to flader var sandsynligvis tænkt
som broderiparterrer, hvor mønstrets kon¬
turer blev trukket op med smallest mulige
buksbomkanter, og hvor kanterne tjente
som adskillelse mellem forskelligtfarvet
grus. Hvordan parterrehaven på Lerchen¬
borg så ud eller var tænkt i detaljer ved ha¬
vens anlæg, ved vi desværre intet om. Den
tidligste kendte plan af haven, landinspektør
Ehlers' opmåling fra 1777, viser tydeligt ha¬
vens hoveddisposition, men ikke detaljerne i
udformningen.

Havens buehække
Parterrehaven var på tre sider omsluttet af en
linde-løvgang. To buehække af imponeren¬
de dimensioner havde en samlet længde på
ca. 200 meter, en bredde af ca. 5 meter og 4,5
meter høje vægge. De firkantede og runde
tårne var henholdsvis 6 og 9 meter høje. De
to langsider og tårnene var afsluttede for¬
oven med løvtage. I den del af hækken, der
vendte mod parterrehaven, var der præcist
og regelmæssigt afsat åbninger af form som
vinduer og døre. I otte af dem var der opstil¬
let skulpturer, og også i buehækkens to hjør¬
ner var der skulpturer. Den del af buehæk¬
ken, der var vis å vis hovedbygningen, var
uden løvtage. De 4,5 meter høje vægge stod
nøjagtigt »huggede« i buede og svungne
linier med skarpe hjørner og kun med åbnin-
ge'r af form som døre i facadenmod parterre¬
haven. I de vægge, der vendte mod bosquet¬
haven, var der, symmetrisk omkring midter¬
gangen, to ens store åbninger af form som

Ehlers opmåling fra 1777
■ Ehler's survey of 1777

Gartner Danckerts plan, ca. 1865
■ Gardener Danckert's plan, c. 1865

Opmåling 1925
m Survey of 1925
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Alléerne efter beskæring, ca. 1982
■ Avenues after trimming, c. 1982

Hovedallémed Jane Balsgaards mobiler, 1991
m Main avenue with Jane Balsgaard's mobiles,
1991
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dobbeltdøre. Disse åbninger har sandsyn¬
ligvis haft forbindelse med bosquethavens
akse- og og liniesystem.
Buehækkene var fra begyndelsen formet

over et »tømmerstillads«. Stilladset skulle
sikre, at hæksiderne med de mange åbninger
kunne formes præcist, og at planterne kunne
ledes til dannelsen af løvtagene. En gartne-
risk opbinding og klipning eller snarere hug-
ning sikrede, at planternes løvmasse var tæt
fra jordoverfladen til tagrygningen. Indtil
1960'erne blev der til klipningen brugt afkor¬
tede kyrassérsabler, en ca. 60 cm lang og
tung huggekniv. Stilladsets nøjagtige ud¬
formning kendes ikke, men det er beskrevet,
at der endnu i 1830'erne stod et stillads, som
man kunne gå på og hugge hækken.

Bosquethaven
Partierne mellem buehækken og alléerne
langs gangene var beplantede med høje
hække i et symmetrisk stjernemønster. Imel¬
lem hækkene var der mange forskellige slags
blomstrende træer og buske. I arkiverne fin¬
des en »specification des arbres pour l'interi-
eur du jardin«, en liste over planter til parti¬
erne mellem alléerne. Den foreskriver 200
lind med 5-7 alen stammer, 200 busklind, 40
røn, 40 berberis, 30 kvæde, 80 nøddebuske,
40 'seringot' (Philadelphus), 40 snebolle og
40 syren. En bosquethaves rum kunne være
mere eller mindre tætte, men til parterre¬
havens store åbne flader med lavt voksende

planter var den en tydelig kontrast.

Frugt- og køkkenhaven
Som en helt adskilt del lå frugt- og køkken¬
haven inddelt i et stramt og regelmæssigt
mønster og med drivhuse, mistbænke og

espalierer til mange frugttræer.
Store gårde havde store husholdninger

med mange ansatte, og køkkenhaven ud¬
gjorde altid en væsentlig del af det samlede
haveareal. Øst for køkkenhaven var der
to rektangulære karpedamme. Hele havean¬
lægget var omgivet af flere rækker af læ-
givende elmetræer.
I Den Danske Atlas bd. II 1764 skriver

Erik Pontoppidan: »Al den store og kostbare
haves herlighed er ikke mindre end husets.
På buegange, terrasser, fontæner, statuer,
drivhuse og alt, hvad natur og kunst her har
kunnet forene ved store bekostninger, er
intet sparet«.

Iskælderhøjen
Uden for havens egentlige afgrænsning, på
marken mod nordøst, lå iskælderhøjen.
Den var ligesom køkkenhaven uundværlig

i den daglige drift af en større gård. Herska¬
bet og gårdens folk skulle året rundt forsynes
med egne produkter. Hver vinter blev der
hugget is på søen eller fjorden. De store is¬
blokke blev på slæder kørt til iskælderhøjen,
hvor de tæt pakket med halm eller tørv kun¬
ne være med til at opbevare kød, mælk og

grøntsager under kølige forhold. Isen kunne
holde sig langt hen på sommeren. Hvorvidt
iskælderhøjen på Lerchenborg har fungeret

som »køleskab« eller blot som opbevaring
for isen vides ikke. 1700-tallets iskældre
kunne være opbygget på mange måder. På
Lerchenborg var iskælderen opbygget som
en sneglehøj af imponerende dimensioner.
Sneglehøjens grundplan var en ottekant

med 84 alen i tværmål. Toppens diameter var
10 alen. Anlægget var en pyramidestub med
en sidehældning på 30° og en højde på 14
alen. Adgangen til iskælderen skete gennem
en 10 alen lang hvælvet og muret nordvendt
gang, der endte i et hvælvet cirkulært rum
med en diameter på ca. 7 alen. I pyramide¬
stubben var der indskåret en spiralsnoet sti.
Som supplement til stien blev der senere an¬

lagt en trappe på den side af højen, der var
nærmest haven. Stien endte i en ottekantet

udsigtsplatform med sandstensbalustrade,
som formodentlig blev tilføjet i 1800-tallet
sammen med trappen og den hæk, som fulg¬
te den snoede sti på dens udvendige side.
Højen var afgrænset mod landskabet af en
grøft og et stendige samt to rækker regel¬
mæssigt plantede elmetræer.
Sneglehøjen er anlagt før opførelsen af

hovedbygningen og haven. Det formodes at
hofbygmester Nicolai Eigtved har stået for
dens udformning og opførelse, og det kan
også med god tro antages, at den er opført
som det sted, hvorfra hele det samlede
bygnings- og haveanlæg skulle afsættes.

Barokhavens forandring
Op- og nedgangstider i løbet af 245 år kan
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1.+2. Buehæk og parterrehave, ca. 1925
m 1. + 2. Curviform, partly arched hedge, and
parterre garden, c. 1925

Isometri affremtidige buehække. ■ Isometric drawing offuture curviform hedges 1:1000

2

ikke undgå at sætte deres spor i en have. Som
mange andre af vore 1700-tals haver blev
også barokhaven på Lerchenborg i 1800-
tallet mere eller mindre omdannet til land-
skabshave. Barokhavens elementer blev her
ikke direkte fjernet, men tidens nye mode
omformede haven. Haven blev udvidet, og
der blev plantet mange nye planter, som i de
år blev indført til Danmark fra eksotiske

egne af verden.
De to rektangulære karpedamme blev om¬

dannet til Svanesøen i en form, der var til¬
passet den landskabelige haves naturlige
linier. Der blev anlagt slyngede grusstier,
som kunne føre den besøgende rundt til ha¬
vens nye udsigtssteder samt til mange sten¬
høje og plantesammensætninger skabt af de
farverige og indførte planter. Gårdens folk
rejste et mindesmærke til ære for greve Al¬
brecht Lerche og hans hustru, og det indgik
i den nye have i overensstemmelse med tidens
haveideal. Haven skulle opleves på en ny og
anderledes måde end tidligere. Der blev
skabt nye udsigtslinier, og det var uundgåe¬
ligt med indgreb i det bestående for at kunne
følge med den ny tid. Disse indgreb kunne
være mere eller mindre omfattende, men ofte
ødelæggende for en barokhaves elementer.
I Lerchenborgs barokhave omfattede øde¬

læggelserne tilsyneladende kun fældning af
28 allétræer i allésystemets sydlige hjørne.
Parterre- og bosquethaven blev omlagt

efter en plan udarbejdet af gartner Johan-
Frederik Danckert.

■ jå *'

Buehække, 1991 m Curviform hedges, 1991
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1:500 Opstalt afstativer til buehække. ■ Elevation ofstands for arched hedges.
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Lerchenborg. Slot og park set fra syd-øst. 1984
■ Lerchenborg. Manor-house andpark seen from the south-east. 1984

Hele haven blev omhyggeligt drænet, og
syd for buehækken blev der opført et legehus
i kampesten. En senere foretaget analyse af
allétræernes stammer fortalte, at allétræerne
blev beskåret første gang i 1820'erne.
Haven havde nu stærke elementer af både

barokhave og landskabshave.
Havens næste omlægning forsøgtes gen¬

nemført omkring århundredskiftet. Land-
skabsgartner Edvard Glæsel tegnede et ud¬
kast til omlægning af hele haven i tidens en¬
kle og geometriske formsprog, men kun pla¬
nerne for et nyt rosenparterre blev gennem¬
ført. I 1940'erne blev det erstattet af græs.

I begyndelsen af 1980'erne var det igen tid til
en restaurering af haven.

Ser man tilbage på havens historie, tegner
der sig detmønster, at der med ca. 50 års mel¬
lemrum har været behov for en større istand¬
sættelse af haven. Generationers skiftende
interesse for haven har udløst stor uregel¬
mæssighed i plejeindsatsen, og en sådan
manglende kontinuitet i opfølgningen af en
haves oprindelige intentioner kan hurtigt
udløse forandringer, der kan få haven, eller
dele af den, til at nærme sig ukendelighed.
Haven på Lerchenborg var lidt forsømt,

men den havde endnu væsentlige elementer
af både barokhave og landskabshave i god
behold. Ingwer Ingwersens smukke rosen¬
have fra 1966 havde i næsten 20 år været et

godt og velbesøgt udflugtsmål for mange
interesserede besøgende.

Rosenhaven var stor og med et righoldigt
sortiment, men krævede naturligvis mange
ressourcer for at kunne leve op til at være en

publikumsvenlig og inspirerende blomster¬
have. Man kan godt sige, at vedligeholdelsen
af rosenhaven skete på bekostning af den op¬

rindelige have.
Med et besøgstal, der var stærkt aftagen¬

de, med stigende omkostninger, og med et
tiltagende forfald i den historiske have, blev
det besluttet at nedlægge rosenhaven og i
fremtiden anvende de sparsomme ressourcer
på de kultur- og havehistoriske værdier.
Ejeren Christian lensgreve Lerche-Ler¬

chenborg havde siden overtagelsen af godset
i 1950'erne intenst arbejdet på at gennem¬
føre en omfattende restaurering af hele
bygningsanlægget. Familiens ejendom igen¬
nem ca. 250 år (kun afbrudt af en kort afstå¬
else til anden side) skulle kunne videregives
til næste generation i en værdig tilstand.
Restaureringsarbejdet skulle nu også om¬

fatte haven, og udgangspunktet for opgaven
kan kort beskrives således:

Bevaring og restaurering af havens ho¬
vedidé og dens vigtigste elementer.
Undersøgelse af de fremtidigemetoder og

omkostninger ved havens pleje og vedlige¬
holdelse, med det formål at give nuværende
og kommende generationer mulighed for at
bevare havens uerstattelige værdier med de
mindst mulige omkostninger.
Der blev mange valg at træffe. Et af de vig¬

tigste spørgsmål var, om man skulle satse på

Allétræer i runddelen, ca. 6år eftergenplantning
■ Trees in a double row round the circus, about
six years after replanting

1

både barok- og landskabshavens elementer,
eller kun på barokhaven.
Ejeren besluttede, at barokhavens elemen¬

ter skulle være de fremtrædende.
For at sikre haven bedst muligt for efter¬

tiden blev resterne af det oprindelige anlæg -
barokhavens lindeallésystem og lindebue-
hæk med statuer - i 1985 fredet i henhold til
bygningsfredningsloven.
Landskabshaven blev forenklet og forny¬

et. Træer blev fældet, og ved hjælp af plant¬
ninger blev der skabt nye rum, akser og ud-
sigtslinier. En mindestøtte, rejst af gårdens
folk til ære for greveparret i 1850'erne, blev
restaureret og fik ved omlægningen en mere
fremtrædende placering, idet den blev ind¬
draget i havens nye akse. De nye plantninger
skulle i fremtiden mindske vedligeholdel¬
seskravet, og en del af det hidtil klippede
græs skulle fremtræde som blomstereng, li¬
geledes for forenklingens skyld, men også
med en ny effekt for øje. Denne sidste effekt
er dog foreløbig udeblevet, idet gartneren
hævder, at det er nemmere at slå græsset en
gang om ugen, end to gange hver sommer
med efterfølgende fjernelse af det lange
græs.

Barokhavens restaurering
Allétræerne var i 1981 blevet klippet stærkt
tilbage for anden gang og stod nøgne og
bare, med en del manglende træer i rækker¬
ne. Kraftige storme havde ødelagt mange af
de gamle træer, og en tilbageskæring af
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1. +2. Runddel med fontæne afbilledhuggeren Anders Tinsbo » 1. + 2. Circus with fountain, by sculptor Anders Tinsbo

havens mange læhegn var også blevet ud¬
ført. Læhegnene er dels af sig selv og dels ved
hjælp af nyplantede træer hurtigt vokset op
i forynget form.
Allétræerne fik hurtigt flere nye grene og

stod snart som fintformede og klippede
stammehække i overensstemmelse med ba¬
rokhavens ideal.
11980'erne var erfaringen i Danmark med

beskæring og topkapning af store gamle
allétræer ikke så stor. Skeptikere mente, at
træerne ville blive angrebet af råd, og at de
efter en topkapning skulle have foretaget en
regelmæssig og hyppig udtynding af nye
skud fra stammerne. Et sådant krav var jo
ikke just arbejdsbesparende for et allésystem
som Lerchenborgs, og denne regelmæssige
udtynding blev heller ikke udført.
Træernes vækst blev nøje fulgt, og det vi¬

ste sig snart, at nyvækst ikke manglede.
Ti år efter topkapningen måtte alle allé¬

træerne gennemgå en fjernelse af nye og

nedadhængende sideskud. Ca. 1 m af kro¬
nens nedre del blev fjernet, udelukkende
for at kunne genskabe et rimeligt forhold
imellem træernes stammer og trækronens
længde samt for få lyset ind under alléerne
til havens mange rum.
Det i 1850'erne ødelagte hjørne af alléen

blev også genskabt ved nyplantning af 28
store lindetræer, nøjagtigt hvor de gamle
træer for 245 år siden blev plantet.
Allésystemet var nu igen intakt, skønt de

nye og de gamle allétræer aldrig kan blive

ens. Der blev plantet storbladet lind (Tilia
platyphylla), og botanisk set er der en lille
forskel på bladenes form, selv om de gamle
træer også var storbladet lind. Den helt rig¬
tige fremgangsmåde ville måske have været
at tage rodstiklinger fra de gamle træer eller
have foretaget en podning eller okulation og
derved have skabt helt ens planter. Vi valgte
i dette tilfælde den hurtige og nemme løs¬
ning (som ellers sjældent kan anbefales ved
restaurering af haver).
Begrundelsen for valget var, at det ville

tage for lang tid inden de nyplantede linde¬
allétræer kunne udfylde det store hul i
barokhavens allésystem.

Ved den fremtidige klipning og formning
af de to typer allétræer ville en eventuel for¬
skel i de gamle og de nye træers vækstform
ikke blive fremtrædende.
Aldersforskellen ville altid være synlig, og

det gjorde ikke noget, at der var en mindre
artsforskel i træerne, når blot allésystemet i
sin helhed blev intakt igen.
Alléernesgrusgange var i årenes løb blevet

opfyldt med formuldede blade fra træerne
og var altså blevet til jord. I regnfulde perio¬
der var færdsel i parken med almindeligt
fodtøj ganske umulig. Etablering af nye

grusbelægninger og afvandingssystemer vår
nødvendig.
På grund af trærødder anså vi det ikke for

muligt at etablere drænsystemer. I stedet
blev den midterste del af alléens muldflade i
en bredde af ca. 3 m afrømmet i 10-12 cm's

dybde, hernede var der endnu fast bund med
blanding af sten og jord. En opfyldning og
komprimering med mekanisk stabilt grus,
lerholdigt brolægningsgrus og afslutnings¬
lag af små granitskærver udlagt med rigeligt
sidefald til allétræerne gav os en brugbar
belægning, som gør det muligt at færdes i
haven under stort set alle vejrforhold.
Foran hovedbygningen og i hovedaksen i

parterrehaven blev der etableret afvan-
dingsbrønde og grusbelægning som oven for
beskrevet i hele arealets udstrækning.
Bosquethaven havde i mange år været

græsplæner med enkelte fritstående træer,
store og prægtige eksemplarer af sjældne og
eksotiske træarter, der var plantet i 1700-
eller i 1800-tallet.
I dag er der kun få træer og det engelske

legehus tilbage i de to græsklædte rum mel¬
lem buehækken og midter-, side- og tvær¬
alléerne. I sidealléernes trærækker er der

stadig huller, der har haft forbindelse til
bosquethavens gamle stjernemønster. Kun
fantasien kan give os et billede af den oprin¬
delige bosquethave.
Parterrehaven henligger i dag som to

græsflader delt af hovedaksen og afgrænset
af hovedbygningen på den ene side og bue¬
hækken på de tre andre sider. En rekonstruk¬
tion af parterrehaven har ikke været på tale.
De oprindelige tegninger til parterret findes
ikke mere, og at anlægge en pastiche (efter¬
ligning) har i dette tilfælde ikke været aktuel,
idet den økonomiske belastning, det er at
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vedligeholde en sådan detaljerigdom, utvivl¬
somt ville komme til at gå ud over vedlige¬
holdelsen af den øvrige have.
Buehækken med statuer var et element af

helt unik karakter, og så vidt jeg ved, eksiste¬
rer dens lige ikke andre steder i Danmark.
Der findes naturligvis buehække eller rester
af buehække og buegange i andre 1700-tals-
haver i Europa, også ganske velbevarede
eksempler.
Skønt de oprindelige tegninger mangler,

var der ingen tvivl om, at buehækken skulle
genskabes så tæt på den oprindelige form
som muligt, og også således at den fremti¬
dige vedligeholdelse var overkommelig.
I løbet af 1930'erne blev nogle af vore mest

betydningsfulde herregårdshaver opmålt,
fotograferet og beskrevet i detaljer.
Det Kongelige Danske Haveselskab udgav

arbejderne i 13 hæfter, »Danske Herregårds¬
haver«, med støtte fra Ny Carlsbergfondet.
Hæfte nr. 1 omhandlede Lerchenborgs ba¬

rokhave. Disse udførlige opmålinger, foto¬
grafier og optegninger af hele haven og dens
elementer gav os et særlig godt billede af
buehækken og hjalp os til at kunne fuldføre
det vanskelige arbejde.
Illustrationerne viste, at buehækken i 1926

havde vokset sig ud af sin oprindelige facon,
og forvoksningen var ikke blevet mindre i
1984. Flere steder var hækken allerede flere
meter for bred og for høj. De oprindelige
vindues- og døråbninger var groet til, klip¬
ningen var ganske uoverkommelig og efter¬
lod et uformeligt og ubestemmeligt resultat.
Med usikkerhed og forsigtighed blev hæk¬

ken i første omgang klippet ned i tre meters
højde, og en stor del af de største træstam¬
mer og rodskud blev fjernet. I næste omgang
blev der fjernet flere træstammer og flere
rodskud, og en foreløbig afsætning af de for¬
modede tårne, hjørner og åbninger blev ud¬
ført. Lindebuskene reagerede positivt på
nedklipningen og gav masser af nye skud, og
vi blev mere modige.
Vi måtte planlægge anderledes, for denne

vedligeholdelsesform var absolut ikke frem¬
tidssikret, og vi var usikre på, hvordan vi
kunne sikre vores afsætning. Den blev alt for
let ødelagt af græsslåmaskinen, og hvordan
skulle vi nogensinde få genskabt løvtagene
på tårne og langsider?
Nu tog planerne form. Det gamle 'tøm-

merstillads' blev genskabt i en nutidig form.
Studier af »Danske Herregårdshavers« hæf¬
te nr. 1 blev suppleret med gentagne opmå¬
linger og afsætninger på stedet og beregnin¬
ger på tegnestuen. Stativerne til opbinding
af lindebuskenes tynde grene blev udført i
firkantede og runde rør, som blev varmtgal-
vaniseret og pulverlakeret inden opsætning.
Problemerne opstod egentlig først rigtigt,
da stativerne skulle nedstøbes i jorden. Træ¬

stødene, som var af en ganske anseelig stør¬
relse, havde hidtil været skjult under jorden.
Stativerne var lavet efter nøjagtige mål og
kunne ikke ændres. På steder, hvor nedstøb-
ningen netop ramte et træstød, måtte træ¬
stødet naturligvis fjernes.
Det viste sig at være nødvendigt at fjerne

næsten alle buske i de to langsider og de to
runde tårne. Kun de to buede hække, som var

uden løvtag, kunne fastholdes og formes ved
beskæring og klipning.
Fra træstødene blev der samlet rodstiklin¬

ger, som skulle erstatte de gamle buske. Ar¬
bejdet blev udført i april måned 1988, og kun
en mindre del af de direkte udplantede rod¬
stiklinger overlevede. Efterplantning blev
senere udført med pottede rodstiklinger fra
de oprindelige planter. Ved hjælp af omhyg¬
gelig vanding, tilbinding, renholdelse og be¬
skæring vil lindebuskene i løbet af de næste
5-8 år være i stand til at danne en tæt løv¬
masse fra rodaksen til tagrygningen.
Når tilbindingen af grene til espaliertråde

er afsluttet, består den fremtidige vedlige¬
holdelse stort set kun i en årlig klipning i juni
måned. Skulle dette af en eller anden grund
ikke blive udført, kan der udføres en vinter¬
beskæring, og skulle der ske det uheldige, at
der går flere vækstsæsoner, uden at hækken
klippes, vil man altid kunne genfinde de op¬

rindelige mål og ved hjælp af stativet og teg¬
ningerne genskabe buehækken uden alt for
store og kostbare anstrengelser.

Omkostninger
En så omfattende og grundig istandsættelse
er naturligvis kostbar. Cour d'avant, cafe¬
teriahaven og andre af anlæggets tilgræn¬
sende områder blev også istandsat efter de
samme overordnede retningslinier, som var

gældende for haven.
Udførelsen af anlægsgartnerarbejdet blev

forestået af anlægsgartnerfirma P. Malmos,
Ubby, Jerslev. Anlægsgartner Kjell Bakstad,
Sorø, forestod beskæringsarbejdet med bue¬
hækken. Stativerne blev leveret og opsat af
firmaet Gunnebo.

Ejeren Christian lensgreve Lerche-Ler¬
chenborg har afholdt samtlige udgifter. I
forbindelse med opførelsen af buehækkens
stativer m.m. blev der søgt om tilskud fra
flere fonde. Planstyrelsen gav et tilskud sva¬
rende til 20 pet. af udgifterne, og af KD's
fond til særlige formål tildeltes 20.000 kr.

Havens fornyelse
Da barokhaven blev planlagt i 1740'erne, var
det sikkert meningen, at der også skulle være
fontæner. Hvordan de var tænkt, og hvor de
skulle have stået, ved vi intet om, men de blev
sandsynligvis aldrig etableret.
Efterhånden som havens restaurering blev

tilendebragt, voksede bevidstheden om,

hvor uundværlig en fontæne var, og for de
daværende ejere Inga og Christian Lerche-
Lerchenborg havde det længe været et inder¬
ligt ønske at kunne tilføre haven en fontæne.
Den skulle være netop i allésystemets rund¬
del, i skæringspunktet for hovedalléen og

tværalléen, synlig fra både hovedbygningens
havetrappe, fra havens lågeparti og fra dens
sidealléer. Havde man haft tegninger eller
rester fra det oprindelige fontæneanlæg,
havde det været naturligt at rekonstruere det
gamle anlæg. Da det ikke fandtes, valgte
man i 1987 at udføre et nyt anlæg i et ufor¬
gængeligt materiale, men i vor tids form¬
sprog. Den danske billedhugger Anders
Tinsbo udførte en vandkunst i svensk granit.
Skulpturen er i sin form inspireret af de orga¬
niske former i haven, såsom lindetræernes
bladform. En del af vandkunsten er et ellip-
seformet bassin, udført i granit og etableret
på en ottekantet let forhøjet plads belagt
med granitmosaiksten. Pladsens udform¬
ning skulle være med til at skabe forbindelse
til havens alléer. Runddelens store og let fug¬
tige jordflade blev omdannet til en grusplads
med bænke og afgrænset mod parken af
græsrabatter og de gamle lindetræer. I Ler¬
chenborgs have blev der også plads til andre
af vor tids kunstværker. En skulptur af bil¬
ledhuggeren Søren Georg Jensen fik året
efter en værdig plads på græsplænen ikke
langt fra hovedbygningen.
Siden 1965 har der hver sommer været af¬

holdt Lerchenborg-musikdage med koncer¬
ter på højt internationalt niveau. Både nyere
og ældre musik har fyldt den smukke ro-
kokko-riddersal.

Også barokhaven har været ramme om
smukke musikoplevelser. I sommeren 1991
hængte kunstnerne Jane Balsgaard og Ib
Geertsen mobiler op i alléer og buehække.
Mobilerne var udført i lette, transparente
materialer og i kulørte metaller og gav lin¬
detræerne nyt liv og bevægelse. Vindens spil
blev af en computer omformet til elektronisk
musik, som kunne nydes mellem havens
gamle træer.
I 250 år har Lerchenborg med sin have

været en kilde til oplevelser og inspiration
inden f6r såvel musik og kultur som byg¬
nings- og havekunst. Lerchenborg er et unikt
sted med et fint samspil mellem nyt og gam¬

melt, fornyelse og tradition.

Kirsten Lund-Andersen, landskabsarkitekt mdl
med tegnestue i Vinde Helsinge ved Gørlev
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Dramatisk ser det ud, når de gamle alléer falder.
Eremitagealléen i Fredensborg Slotshave
■ The drama of old avenues falling. Avenue
Eremitage, part ofFredensborg Palace Garden

De kongelige haver

Af Ole Stattau

De kongelige haver i Danmark er idag, hvad
man kunne kalde offentlige kulturhistoriske
lysthaver.
Disse slotshaveanlæg administreres af

Slots- & Ejendomsstyrelsen under Boligmi¬
nisteriet. De Kongelige Slotte og Haver er be¬
tegnelsen for den division i Slots- & Ejen¬
domsstyrelsen, der som sin primære opgave
har til formål at sikre, at slotshaverne i det
statslige regi hele tiden vedligeholdes så opti¬
malt som muligt.
Til ansvarsområdet er henført driften af

følgende hovedanlæg: Rosenborg Have, Fre¬
deriksberg Have og Søndermarken, Bern¬
storff-, Charlottenlund- og Sorgenfri Slots¬
haver, Fredensborg Slot og Have, Frederiks¬
borg Slot og Have samt Gråsten Slot og
Have. Endvidere anlæggene ved Kronborg,
Marienborg, Christiansborg, ministerialha-
verne på Slotsholmen, Det Kgl. Biblioteks
have, GI. Dok og Asiatisk Plads, Amalieha¬
ven, Borgen Spøttrup, Aalborghus Slot, Kol¬
dinghus Slot, Sønderborg Slot, Skanderborg
Slotsbanke, Nyborg Slot, Roskilde Palæ,
Eremitageslottet og Esrum Kloster.
Organisationen er således: centralt place¬

ret i De Kongelige Slotte og Havers admini¬
stration findes Slots- og Haveinspektøren, 2
landskabsarkitekter, 1 afdelingsleder og 5
kontorfunktionærer.
Lokalt placeret i slotshaverne findes 7

slotsgartnere, 10 parkassistenter, 50 faglærte
gartnere og 50 ufaglærte gartnere.

Lokalt placeret i slotsforvaltningerne er 4
slotsforvaltere, 3 slotsassistenter samt 40
slotsbetjente og museumskustoder.
De Kongelige Slotte og Havers samlede

driftsudgifter er i 1993 budgetteret til ca. 40
mill. kr. Slots- og Haveinspektøren har det
overordnede ansvar for den samlede admini¬

stration, ligesom det landskabsarkitektoni-
ske ogæstetiske ansvar er placeret her. Slots-
gartnerne og slotsforvalterne har ansvaret
for den daglige drift og sikrer således, at
vedligeholdelses- og anlægsopgaverne løses
bedst muligt.

Arven fra de danske konger
De allerfleste af de anlæg, som er nævnt
ovenfor, er en arv fra de danske kongers ene-
vældsperiode, og skønt enkelte af haverne er
ældre, så er det i 1700-tallet, at disse anlæg er
skabt, især under kongerne Frederik den 4.
og Christian den 6.

Ved den fri forfatnings (folkestyrets) ind¬
førelse i 1849 overgik monarkens gods og

ejendomme til statslig eje og derfor også de
fleste kongelige slotte og haver. Ved lov af 12.
marts 1852 blev havernes administration og

tilsyn underlagt en landskabsgartner med
titel af haveinspektør. Loven om statshaver¬
ne betød, at vore allermest betydende have¬
kunstneriske anlæg blev sikret for eftertiden
og samtidig sikret en kontinuerlig vedlige¬
holdelse. Dette sidste var nemlig ikke altid
tilfældet under enevælden. Man kunne godt

bygge og anlægge haver med stor bekost¬
ning, for derefter, når interessen var større
andre steder, at lade det hele forfalde.
Specielt nårman idag ser, hvad manglende

økonomisk grundlag medfører af forfald
rundt om på de danske herregårde, forstår
man betydningen af, at slotshaverne har
kunnet fungere samlet under en statsinstitu¬
tion, der ikke nødvendigvis skulle tage hen¬
syn til lokale politiske og økonomiske inter¬
esser. I stedet har kræfterne kunne koncen¬
treres om at vedligeholde disse haveanlæg og
dermed sikre, at vore efterkommere fortsat
kan opleve og få indsigt i havekunstens ud¬
vikling i Danmark.
Den danske havekunst har altid været

• stærkt knyttet til'og afhængig af gartner¬
standens faglige og kunstneriske ekspertise.
I den forbindelse er det interessant at notere,
at gartneruddannelsen har sine rødder i disse
haver.

Meget tidligt indså man havernes værdi,
og allerede Struensee gjorde ihærdige forsøg
på at gøre slotshaverne til offentlige lystha¬
ver. Således blev det bedre borgerskabs ud¬
foldelser i Kgs. Have og Frederiksberg Have
direkte inspirationskilde og forbillede for
Carstensens Tivoli i 1843.

Intentioner
For at kunne gennemføre sine intentioner,
har De Kgl. Slotte og Haver formuleret en
målsætning, som dog nødvendigvismå være
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en relativ størrelse. Det er en kombinations-

opgave, hvor parkens tarv stilles over for be¬
folkningens behov og de aktuelle ressourcer:
»Det er De Kgl. Slotte og Havers forvalt¬
ningsopgave at fastholde og fremvise dansk
havekunst fra 1700-tallet til idag, sådan som
den har udviklet sig i de kongelige haver. De
kulturhistoriske og haveæstetiske værdier
skal fastholdes og videreudvikles. Havean¬
læggene skal vedligeholdes efter bedste gart¬
neriske traditioner fra de kongelige slotte,
herregårde og godser.« Kravet til en historisk
stilhave er, at den udadtil skal fremtræde
som en statisk helhed. I virkeligheden er der
tale om et utal af levende (dynamiske) ele¬
menter, som konstant kræver overvågning
og gartneriske indgreb. I disse haver er der
langt flere faktorer og hensyn at tage end
sædvanligvis for grønne områder.
Det tilstræbes tillige at bevare slotsha¬

verne som rekreative områder, hvor menne¬
sker, der har behov for at færdes i smukke
omgivelser, kan få landskabelige og kunstne¬
riske oplevelser af varieret art, sådan som

netop slotshaverne byder på. Dette følger
bl.a. i erkendelse af, at rekreation ikke for
alle mennesker er ensbetydende med aktivi¬
teter af forskellig slags.

Har slotshaverne appel?
Tiltrækker de et publikum, kommer der
nogen? I begge tilfælde ja, mange, utroligt
mange. Det myldrer ind. Man kan spørge sig
- hvad er årsagen til, at der kommer så

mange i slotshaverne. Man fristes næsten til
at sige i modsætning til i naturområderne.
En af årsagerne er helt sikkert teater-effek¬
ten, altså at rammerne og kulisserne er i
orden, og at man oven i købet selv kan del¬
tage i skuespillet.
Det meget store besøgstal i slotshaverne

fortæller også en hel del om arten af befolk¬
ningens behov i byområder. Signalerne er ty¬
delige, der stilles krav til mangfoldighed. Det
rekreative skal være kreativt, man ønsker
variation og mulighed for mange forskellige
sanseindtryk, gerne på et koncentreret areal.
Mangfoldigheden kræver en intensiv ind¬

sats - gartnerisk. Stort besøgstal medfører
stor slitage. Byøkologi og naturforvaltning
er en god ting, men bør omgås med forsig¬
tighed, faktisk vil de - ureflekteret anvendt -
være en katastrofe for stilhaverne og også
for publikum, alene af den grund, at natur-
og økosystemerne ikke tåler menneskets
færdsel eller tilstedeværelse i det omfang,
som der her reelt er behov for.

Fredninger
For yderligere at sikre fremtiden søges ha¬
verne pålagt fredningsdeklarationer. De fle¬
ste have- og parkanlæg ligger i byzone, hvil¬
ket medfører, at haverne konstant er under
pres fra offentlige såvel som private inter¬
esser. For at forhindre at vejudvidelser, par¬
keringsanlæg, børneinstitutioner og fjern¬
varmeledninger m.m. langsomt, men sikkert
gnaver sig ind på arealerne, er det nødven¬

digt ad lovgivningsvej at parkfrede, enten
efter lov om naturbeskyttelse eller efter byg¬
ningsfredningsloven.
Typisk vil ordlyden eller indholdet af så¬

danne fredningsdeklarationer være udfær¬
diget således: »Boligministeriet forpligter
sig herved på statens vegne til at bevare slots¬
området og slotshavens område i sit fulde
omfang med adgang for offentligheden som
nu. Der må således ikke på nævnte område
anbringes bygninger, boder, skure, master,
reklameskilte eller andre skæmmende ind¬

retninger. Der må ikke foretages ændringer i
terrænet, fjernelse af bevoksninger, fæld¬
ning af levedygtige træer, opfyldning af
kanaler eller søer, bortset fra sådanne regule¬
ringer, der tjener hensynet til en fortsat op¬
retholdelse eller udbygning af de eksiste¬
rende værdier.«

Plejeindsats
Målsætninger og fredningsdeklarationer er
gode rammer for den arbejdsindsats, der er
en forudsætning for slotshavernes eksistens.
Plejen kan opdeles i 3 hovedkategorier: A.
En arbejdsindsats, der har til formål at
bevare gennem optimal gartnerisk pleje og

vedligeholdelse af arealernes vegetation. B.
En arbejdsindsats, der har til formål at
restaurere og genskabe forsvundne eller ned¬
slidte stilhaveelementer. C. En arbejds¬
indsats, der har til formål at sanere frem¬
medelementer, samt forhindre at forstyr¬
rende, nye kommer til.
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1. +2. Den ovale dam i Frederiksborg Slotshave.
Dette smukke udtryk vil blive bevaret længst
muligt
■ Oval pond within Frederiksborg Palace
Garden. The plan is to preserve this beautiful
expression for as long as possible.

Til belysning af arbejdsindsatsen for at
sikre en optimal gartnerisk pleje og vedlige¬
holdelse kan nævnes, at der i slotshaverne
findes ca. 3000 historiske lindetræer med ca.

250 år på roden. Med andre ord, træer der
med raske fjed nærmer sig støvets alder.
En stilhave kan defineres som en harmo¬

nisk komposition af beplantningsmæssige
og arkitektoniske elementer. I slotshaverne
udgør træerne det fineste og stærkeste be¬
plantningsmæssige element, og derfor har
træer en meget høj prioritering i vedligehol¬
delsesarbejdet. Træer har forskellig funk¬
tion alt efter deres placering i havens system
og opdeles i 3 kategorier. Til første kategori
henføres træer, som vokser i skov eller skov¬
agtige plantninger (lunde). Til anden kate¬
gori henføres træer, som står enkeltvis eller i
mindre grupper (solitære træer). Tredje ka¬
tegori er træer, som udgør en del af et system
(allétræer). Med denne opdeling er det klart,
at vedligeholdelsen må være af forskellig ka¬
rakter, alt efter i hvilke af de 3 plantekatego¬
rier, træet er indplaceret. Under tredje kate¬
gori er det naturligvis vores hensigt, at pleje
disse træer så langt hen ad vejen som er mu¬

ligt. Men i bestræbelserne på at bevare må vi
selvsagt ikke glemme eller svigte vore efter¬
kommere. Deres behov for at opleve unge og
friske alléer i haveanlæggene må kræve, at
gamle alléer erstattes af nye.

Alléernes pleje og restaurering
Bygherren og landskabsgartneren har for¬

modentlig ikke tænkt 250 år frem, da de
skabte deres haveanlæg og alléer, og det var
forståeligt nok. Anlæggene havde en fast
og færdig form, tiden stod stille, tilvæksten
blev fjernet. Man forestillede sig næppe, at
alléerne skulle blive 200-300 år gamle, med
hvad deraf følger af problemstillinger og
konflikter, dels i forhold til valget af restau-
reringsprincipper, dels i forhold til de gart¬
neriske og økonomiske muligheder for at be¬
vare det historiske materiale længst muligt.
I realiteten står og falder de historiske

haveanlæg i Danmark med allésystemernes
fysiske og visuelle virkelighed. I de fleste
herregårdes haveanlæg repræsenterer træer¬
ne den sidste reminiscens af og dermed syn¬

lige bevis på fordums pragthaver.
Med alléernes forfald, som en naturlig

konsekvens af alder, manglende pleje eller
udskiftning, er der en accelererende fare
for, at haveanlæggenes hovedidé går tabt.
Spørgsmålet er, hvornår tiden er inde til
handling.

Den konserverende metode

Nedstyrtende grene, væltning, hulheder pga.
rådsvampeangreb resulterer i tilbageskærin¬
ger og nedkapninger af kronerne. Diverse
gartneriske indgreb kan i visse tilfælde gen¬

oprette alléens helhedsvirkning, men den så¬
kaldte trækirurgi kan ikke forlænge det en¬
kelte træs levetid væsentligt.
Med topkapning af kandelaberlindeallé¬

erne til ca. Vi højde reduceres faren for vælt-

Generationsskiftet af træerne er i fuld gang i
Fredensborg. Nyplantede lind, Tilia cordata
'Erectai Skipperalléen
» Between generations at Fredensborg. Lindens,
Tilia Cordata 'Erecta', bordering the Skipper¬
alléen (Skippers' Avenue)
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ning, og dermed mindskes risikoen for ulyk¬
kestilfælde. Metoden giver illusion af barok¬
havens formklippede kulisse og rumdan-
nende element, og samtidig opnås et økono¬
misk pusterum indtil næste uundgåelige
skridt.
Den seneste erfaring på området viser

klart, at den hidtil praktiserede teknik, som
udfræsning af råd i stammer og grene, plom¬
bering af huller med cement til polyethan-
skum, sårbehandling og bemaling med for¬
seglende patentmidler, i bedste fald kun har
kosmetisk værdi og i værste fald - og det er
langt de fleste - har haft direkte skadelig
virkning, idet nye rådsvampeangreb inde
bag den pæne facade har fremskyndet for¬
faldet.
Fra den medicinske terminologi kender

alle udsagnet: At forebygge er bedre end at
helbrede.'Symptombehandling duer ikke i
længden, økonomisk er det skruen uden
ende. Selv om der altid er tale om tab, når
man fælder en gammel, historisk allé, kan
alléen blive så gammel og hullet, at den mis¬
ter både sin havehistoriske og æstetiske vær¬

di, og herefter kan værdien kun genskabes
ved konsekvent fældning og efterfølgende,
genplantning.

Den konsekvente metode
Når udfaldet i de gamle alléer overstiger 40
pet., vil muligheden for at opfatten helheds-
værdien være stærkt begrænset Forudsæt¬
tes det, at træerne i denne henfaldsperiode
har været plejet til et acceptabelt vedligehol¬
delsesniveau, så vil det fordelagtige udskift-
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Beskæring afde såkaldte kandelaberlinde er dyr
og besværlig. Tv. ses resultatet året efter. Frede¬
riksberg Have
■ Trimming these linden candelabra is an expen¬
sive and cumbersome task. Left, the result a year
later. Frederiksberg Palace Garden

Den nu 20 år gamle Eremitageallé, th„ sammen¬
lignet med den gamle, tv., giver et ganske indtryk
godt af, at det nytter, og at helheden relativt hur¬
tigt genskabes
m Avenue Eremitage, right, after 20 years, com¬
pares favourably with theprevious version (left).
The overall impression is intact.

ningstidspunkt, set ud fra en økonomisk be¬
tragtning, allerede være indtrådt. Konklusi¬
onen for allérestaurering i slotshaverne må
være udskiftning og nyplantning.

Den konfuse metode
Indplantning af nye, unge træer i gamle allé¬
er giver disse en uensartet fremtoning, som
ødelægger helhedsværdien og efter vor op¬
fattelse reducerer alléen til blot at være en

række træer. Denne fremgangsmåde bør
kun praktiseres, såfremt udskiftningen (alt¬
så indplantningen) gennemføres som led i en
total renoveringsplan, der strækker sig over

højst en 10-årig periode.

Alléens plantearter
Hvad blev der plantet dengang? - og hvad
skal vi plante nu? Svaret er lind. Lindetræet
var og er allétræernes konge, men også elm,
kastanie, eg og ask blev anvendt, sågar nåle¬
træer.

Den mest anvendte »parklind« gennem ti¬
derne er Tilia x europaea eller Tilia vulgaris.
Den er en krydsning mellem T. cordata og
T. platyphyllos. Mens de dengang plantede
linde ofte havde stor individuel variation, så
har nutidens linde gennem forædlingsarbej¬
de fået en betydelig homogenitet, og der fin¬
des i dag mange kloner.
For at opnå den ønskede ensartethed og

dermed skabe den optimale helhedsvirkning
i de nye alléer skal planteleverancen do¬
kumentere sit tilhørsforhold til anerkendt
moderplantemateriale. De nye Tilia-kloners
forskellige egenskaber og karakteristika gør

det muligt at vælge præcis den allétrætype,
som opfylder det planlagte formål, hvad en¬
ten det er fritvoksende alléer, formklippede
stammehække eller slanke, opretvoksende
(pyramidale) træer.

Restaureringsproblematik
Havekunsten har for så vidt ingen primitiv
form, dens grobund skal søges i højerestå¬
ende samfund, idet havekunst er et produkt
af velstand og tid. Haveanlæggenes udvik¬
ling kan ikke betragtes isoleret fra de menne¬
sker, som skabte dem, eller fra de kulturelle
og politiske faktorer, som har hersket eller
hersker i de forskellige samfund til forskel¬
lige tider.
Sammenlignet med en bygning indeholder

en have den såkaldte fjerde dimension, nem¬
lig tidsfaktoren.
En bygning skabes af i forvejen fastlagte

og kendte materialer, resultatet fremstår på
en gang færdigt og forståeligt. Under byg¬
ningsvedligeholdelse vil det være beklage¬
ligt, men sjældent uopretteligt, hvis f.eks.
nogle tagsten ødelægges eller nogle sand-
stensarbejder eroderes. Materialerne kan
være nok så dyre, men vil ikke desto mindre
kunne erstattes eller genfremstilles.
En have skabes ved en slags syntese mel¬

lem biologiske elementer. Med plantetilvæk¬
sten som funktion af tiden nås »det færdige
resultat« først længere ud i fremtiden.
En ting bør man huske, når man arbejder

med historiske haver fra 1800-tallet. De blev

brugt til fest og morskab i et betydeligt større
omfang, end de fleste i dag forestiller sig.

Det lystige islæt af skæmt og leg skulle gerne
bevares i haverne, således at disse ikke udvik¬
ler sig til stive akademiske mindelunde.
Der findes en omfangsrig litteratur om

anlæg og vedligeholdelse af 1700- og 1800-
tallets barokanlæg. Denne litteratur sam¬
menholdt med datidens prospekter, planer
og beskrivelser er imidlertid nødvendig og
kan danne den første forståelse for anlæg¬
genes idé og karakter og indsigt i, hvilke in¬
tentioner planlæggerne kan have haft. på
daværende tidspunkt.
En realistisk vurdering af de overleverede

haveplaner er nok, at planernes praktiske
virkelighed ikke altid har kunnet stå mål
med de smukke grafiske idealer. Alene at
fremskaffe et sundt og homogent plantema¬
teriale har været uhyre vanskeligt.
Mens man f.eks. i Frankrig under Ludvig

den 14. (Solkongen) havde råd til at flytte,
bygge og anlægge nyt, blev de danske konger
boende og reparerede på det gamle, dvs. at de
eksisterende haveanlæg omlagdes efter ti¬
dens skiftende mode, hvilket ofte medførte
en sammenblanding af stilarter. 1 flere af
vore historiske haver (Rosenborg, Frederiks¬
berg Have og Fredensborg) vil man stadig
kunne se bevarede rester fra de forskellige pe¬

rioder, renæssance - barok - landskabsstil.
Det er indlysende, at bevaringsbestræbel-

serne for ovennævnte - eller analoge anlæg -
indebærer en lang række konflikter. Når fle¬
re stilarter er tilstede, hvilke skal da bevares
og restaureres, eller hvilke skal helt saneres ?

Ole Stattau, landskabsarkitekt,
Kgl. Slots- og Haveinspektør
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ICOMOS, International Council on Monu¬
ments and Sites, blev dannet i 1965, et år
efter at det første charter inden for bevarin¬

gen af den fysiske kulturarv blev vedtaget i
Venedig. Venedig Chartret gav nogle defini¬
tioner på monumenter og områder og be¬
skrev målsætninger for deres bevaring. Det
vår dengang vigtigt at formulere nogle etiske
principper for vedligeholdelse, restaurering
og genopbygning.
ICOMOS var og er stadig den eneste

verdensomspændende nonguvernementale
organisation - tilsluttet UNESCO med råd¬
givende status - som arbejder for bevaring af
den fysiske kulturarv, herunder anvendelse
af den rette filosofi, metode og teknik i byg¬
ningers og fortidsminders sikring, vedlige¬
holdelse, istandsættelse og restaurering.
Medens organisationensmedlemmer dan¬

ner nationalkomitéer i hvert land, koncen¬
treres arbejdet med udvikling af bevaringsfi-
losofi og udforskning af ny teknik inden for
bestemte områder i de internationale komi¬
téer. En væsentlig opgave er således vurde¬
ringen af, om det er hensigtsmæssigt at ud¬
forme nye chartre. Siden Venedig Chartret
har ICOMOS udarbejdet og vedtaget nye
chartre om blandt andet historiske byer og
håndtering af arkæologisk kulturarv.

Den internationale komité for historiske
haver har arbejdet siden 1970 og præsen¬
terede i 1981 teksten til Firenze Chartret,
som senere i 1982 og 1984 blev godkendt af
ICOMOS som et nyt charter inden for beva-
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ringen af historiske haver, et område, der
ikke var fyldestgørende dækket af Venedig
Chartret.
For at sikre bedre muligheder for bevaring

af historiske haver fandt man, at det var af
betydning, at en historisk have blev aner¬
kendt som et »monument« i sig selv med
kunsteriske, arkitektoniske og havehistori¬
ske kvaliteter og ikke kun som et »område«
med mere diffuse kvaliteter og dertil ofte til¬
sluttende sig et andet monument.
På opfordring fra den internationale ko¬

mitéfor historiske haver dannedes i 1990 et
dansk ICOMOS haveudvalg, som så det som
sin første opgave at oversætte og publicere
Firenze Chartret.
Til forskel fra de internationale konven¬

tioner, som er ratificerede i hvert land, er der
ikke forbundet nogle egentlige retsvirknin¬
ger med vedtagelsen af chartre.
Firenze Chartret kan derfor ikke siges i

sig selv at indeholde nogen beskyttelse af
historiske haver, hverken på internationalt
eller nationalt plan. Det formulerer nogle
principper for bevaring, som appellerer til et
moralsk ansvar hos professionelle og myn¬

digheder, om at principperne overholdes, og
at den nødvendige lovmæssige beskyttelse
tilvejebringes.

Bevaring
Sikring af historiske haver, eller som de
måske rettere bør kaldes bevaringsværdige
haver, baserer sig på nogle forudsætninger.

Bevaring og beskyttelse
af historiske haver

Af Lisbeth Saaby

Rosenholm, ca. 1925
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1.+2. Herregården Rosenholm. Have, de! af sø,
dæmning m.m. er fredet. Fredningen udvidet
1991
■ TheRosenholm estate. Both garden, part of the
lake, and dam have been officially listed as

worthy ofpreservation. Listing extended to other
parts in 1991

1:8000 ' ■ - • ~

Rosenholm, opmåling 1925.
■ Rosenholm, a survey datingfrom 1925.

En første forudsætning er, at haverne og
deres bevaringsværdier skal være identifice¬
ret eller registreret for at kunne bevares og
beskyttes. Der er her tale om haverne som
helhed og havernes enkelte elementer, som
alléer, haverum, klippede hække, solitære
træer, parterrer og kvarterer, lysthuse etc.
Der findes ingen aktuel publiceret regi¬

strering af bevaringsværdige haver i Dan¬
mark, omfattende alle kategorier af haver.
En særlig fin registrering var de i 1930'erne
af Det Kgl. Haveselskab udførte og udgivne
13 foliehæfter med haveregistreringer og

opmålinger af herregårdshaver. Der er i
senere udgivne herregårdsværker endvidere
fremkommet nogle oversigtsprægede regi¬
streringer af herregårdshaver.
Derudover findes en del fotoregistrering

samt enkeltstående registreringer og opmå¬
linger foretaget i forbindelse med forskellige
bevaringsinitiativer eller studieaktiviteter.
Forskellige lokale eller regionale registrerin¬
ger af haver er dertil påbegyndt f.eks. i de
kulturhistoriske museers regi.
En overordnet vurdering af hvilke beva¬

ringsværdige haver, der findes i Danmark,
eksisterer ikke, selv om der blandt professio¬
nelle er et vist kendskab til et stort antal.
Der må i denne forbindelse skelnes mellem

offentligt ejede, dvs. statsejede, kommunalt
og amtskommunalt ejede på den ene side,
eksempelvis byparker, institutionshaver, kir¬
kegårde og privat ejede på den anden side,
hvor identificeringen af de offentligt ejede

haver er mere udbredt. Der er imidlertid be¬
hov for, at der udføres en systematisk og
samlet registrering af bevaringsværdige ha¬
ver her i Danmark.

Bevaringsprincipper
En beskyttelse af den historiske have forud¬
sætter dernæst, at den sikres fornøden pleje
og istandsættelse, og at den ikke udsættes
for indgreb, der strider mod havens beva¬
ringsinteresser.
Den historiske udvikling afmange af vore

ældre haveanlæg har formet sig, så de ikke
udgør entydige eksempler fra bestemte tider
eller stilarter, men ofte er konglomerater af
elementer fra forskellige tider med forskel¬
lige stiltræk. Et eksempel er landskabshaven
med barokkens alléer, der som en remi¬
niscens af den formelle have stadig består.
Det er ikke muligt teknisk at angive et en¬

tydigt vedligeholdelses- og restaurerings-
princip, som kan anvendes. Det må dog er¬
kendes, at den kendsgerning, at en historisk
have er et levende kunstværk, hvis dele for
størstedelen er af vegetativ art, medfører, at
nyplantning eller fornyelse er et nødvendigt
led i bevaringen af haverne.
De enkelte elementer bør altid bevares på

en sådan måde, at de fortsat danner en har¬
monisk helhed både i relation til haven som

sådan og ofte også i forhold til bygninger og
haveanlæg vurderet samlet. Der er tale om
en visuel helhed, som dertil kan kræve en

hensyntagen fra omgivelserne til haven.

LANDSKAB 5/6 -1993 141



1

I bedømmelsen af hvilke tiltag, der skal
foretages, må der endvidere tages hensyn til
havens ånd og atmosfære, det uhåndgribe¬
lige, som er vanskeligt at fastholde, endsige
genskabe, men som alligevel må tillægges
stor betydning.

Lovmæssig beskyttelse
Det må endvidere forudsættes, at der kan til¬
vejebringes en lovmæssig beskyttelse, der
sikrer haverne som dele af vor kulturarv.
Den første lovmæssige beskyttelse som in¬
troduceredes her i landet var bestemmel¬
serne i cirkulære af 12. marts 1852 om De

Kgl. Lysthaver.
I dag findes i Danmark den lovmæssige

beskyttelse af haver først og fremmest gen¬
nem fredning i henhold til bygningsfred¬
ningsloven og fredning i henhold til naturbe¬
skyttelsesloven.
I medfør af nugældende bygningsfred¬

ningslov som trådte i kraft den 1. januar 1980
kan en bygnings umiddelbare omgivelser i
form af gårdsrum, pladser, fortove, haver,
parkanlæg og lignende, der er en del af en
beskyttelsesværdig helhed, omfattes af fred¬
ning. Det er således de arkitektoniske og kul¬
turhistoriske sammenhænge, der findes mel¬
lem bygning og omgivelser, som er afgøren¬
de for en fredning.
Derudover kræves i almindelighed, at et

alderskriterium på 100 år er opfyldt, og at
kvalitetskravet om væsentlig betydning er
imødekommet.

Ud fra den betragtning at haven er et
»monument« i sig selv, kunne man måske
sige, at fredning af haver kunne komme på
tale selvstændigt vurderet på linie med byg¬
ninger og ikke udelukkende som omgivelser
til en bygning. Det er dog tvivlsomt om byg¬
ningsfredningsloven kan strækkes så vidt.
Blandt de relativt få bygningsfredede ha¬

ver, der findes, kan nævnes nogle enkelte by-
haver som haverne til Bakkehusene og Horn¬
bækhus i København, Jenle i Salling samt
enkelte herregårdshaver, bl.a. Rosenholm i
sin helhed.
Der er derimod et langt større antal enkelt¬

stående arkitektoniske detaljer som pavil¬
loner, statuer, obelisker, mure etc., som er

fredede, da fredning af disse elementer netop
har været mulig også før nugældende lov.

Bygningsfredningens beskyttelse eller rets¬
virkninger består primært i ejerens forplig¬
telse til at holde haven i forsvarlig stand, så¬
ledes at der ikke indtræder misligholdelse,
samt i bygningsfredningsmyndighedernes
indseende med såkaldte »bygningsarbejder,
der går ud over almindelig vedligeholdelse«,
dvs. indgreb, der forandrer havens struktur.
Endelig sikres haven mod udslettelse eller
fjernelse uden tilladelse.
Der kræves således tilladelse til at foretage

ændringer i havens hovedstruktur og op¬

deling f.eks. nedhugning af alléer og store
træer uden genplantning, fjernelse eller ind¬
føjelse af kvarterer eller parterrebede samt
ødelæggelse af haverum og udsigtslinier.

Christinero. Lund, sø og pavillon erfredet 1981
m Christinero. Grove, lake, and pavilion were
listed in 1981.

1.+2. Severtorp have. 1855 af Carl Wilhelm
Suhr. Fredet 1989
■ 1. + 2. Søvertorp garden. 1855 by Carl Wil¬
helm Suhr. Listed in 1989
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Sølystvej 11, Skovshoved, afark. MogensLassen,
fredet 1987 med træer, terrasser, stier
m 11 Sølystvej, Skovshoved, by architectMogens
Lassen, listed in 1947, with trees, terraces, paths.

Det er imidlertid et spørgsmål, hvor meget
de centrale bygningsfredningsmyndigheder
pt. Skov- og Naturstyrelsen skal gå i detaljer.
Praksis gennem tiden vil afklare dette

spørgsmål og et fasttømret administrations¬
grundlag for indseende med fredede haver
vil danne sig, i takt med at generelle ret¬
ningslinier og vejledninger udformes.
Hvis man ser på udviklingen med hensyn

til myndighedens meddelelse af tilladelse af
bygningsarbejder på fredede bygninger, som
hviler på en årelang praksis - i realiteten dan¬
net lige siden den første bygningsfrednings¬
lov kom for 75 år siden - er indseendet i dag
forbundet med en meget høj detaljerings¬
grad. Man kan derfor forestille sig, at det
samme måske bliver tilfældet for så vidt

angår de fredede haver.
Hvis en ejer får afslag på at fjerne haven,

dvs. bevoksning og anlæg i øvrigt, kan ejeren
under visse betingelser kræve, at staten over¬

tager ejendommen. Det afgørende må være,
om det er hovedstrukturen, der ønskes fjer¬
net. Ud over selve fredningen kan der på
ejendommen tinglyses en særlig bevarings-
servitut, som afskærer ejeren fra at kunne
kræve statslig overtagelse.
En bygningsfredning har til hensigt at

sikre haven, som den er anlagt og udformet,
samtidig med at man må acceptere tilstan¬
den på fredningstidspunktet. Det forekom¬
mer derfor naturligt, at man ved fredningen
har registreret haven og de elementer, der har
begrundet fredningen, og således derved til-
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vejebragt et vist grundlag for den senere ad¬
ministration.
Haver kan også beskyttes gennem fred¬

ning i henhold til naturbeskyttelsesloven. I
nogle tilfælde har der været tale om fredning
af en større landejendoms jordtilliggende
helt eller delvist, og herregårdshaven har da
været en mindre del heraf. I et enkelt tilfælde
har naturfredning været bragt i anvendelse
ved en decideret byhave, Apotekergårdens
have i Ribe, og endelig er en del af slotshaver¬
ne og de større parker pålagt en naturfred-
ningsdeklaration.
I modsætning til en bygningsfredning,

hvor retsvirkningerne er angivet i selve lo¬
ven, indeholder en naturfredningskéndelse
forskellige konkrete bestemmelser, som fin¬
der anvendelse på den bestemte ejendom.
Som oftest består retsvirkningerne af en

forpligtelse til at opretholde en bestemt til¬
stand, og der er almindeligvis ikke taget hen¬
syn til de arkitektoniske og kulturhistoriske
interesser, der er knyttet til haverne, idet na¬
turfredningens formål primært er at sikre
sammenhængende landskaber, planter og
dyr, områder, naturtyper i videste forstand.
Et specielt forhold gør sig gældende for

herregårde, der ligger på voldsteder, som er
fredet som fortidsminde. En beskyttelseszo¬
ne på 100 m omkring voldstedet vil derfor
kunne række ind i en herregårdshave og give
en beskyttelse mod drastiske ændringer i
haven, såsom byggeri, såfremt tilladelse ikke
gives af naturfredningsmyndighederne.

Billedhuggerhaven, Charlottenborg,
fra 1777. Fredet
■ Sculptors' garden at Charlottenborg, from
1977. Listed



Gudsageren. Lindetræer omkring gravområder
og langs stier blev fredet 1981
m Gudsageren ("God's Grounds"). Lindens bor¬
dering burial-grounds and pathways were listed
in 1981.

Vurdering
Alle kategorier af haver kan i princippet
fredes i henhold til både bygnings- og natur¬
beskyttelsesloven, f.eks. byparker, herre¬
gårdshaver og præstegårdshaver. Ved kirke¬
gårde under folkekirken kan man dog kom¬
me i berøring med - evt. i konflikt med - den
folkekirkelige lovgivning om vedligeholdelse
af kirker og kirkegårde, og sikringmå da alt¬
overvejende ske i henhold til den kirkelige
lovgivning.
Tidligere og i særdeleshed før 1980, da

nugældende bygningsfredningslov trådte i
kraft, anvendtes naturfredningsinstrumen-
tet, når en privatejet historisk have blev be¬
skyttet. I nogle tilfælde skete det for så vidt
ved en tilfældighed, når en naturfredning af
et større område også kom til at omfatte
haven, og i andre tilfælde naturfrededes spe¬
cifikt enkelte elementer i haven, eksempelvis
alléen.
I dag anvendes naturfredningsinstrumen-

tet næppe målrettet til sikring af bevarings¬
værdige haver, selv om de kulturhistoriske
interesser anerkendes i øget omfang i den
nye naturbeskyttelseslov. Det forekommer
umiddelbart hensigtsmæssigt at tilvejebrin¬
ge en større præcisering i anvendelsen af de
to fredningsinstitutioner i forhold til de be¬
varingsværdige haver.
I vurderingen af hvilket fredningsinstitut,

der i givet fald skal anvendes, må det erin¬
dres, at de bagvedliggende interesser og hen¬
syn, der skal varetages, er forskellige og i
øvrigt ikke altid forenelige.
I princippet kan man for så vidt godt fore¬

stille sig en samtidig anvendelse af både en

bygningsfredning og en naturfredning - og
evt. andre beskyttelsesinstrumenter.
I visse tilfælde kan interesserne være så

modstridende, at det ikke er muligt både at
sikre det arkitektoniske haveelement opti¬
malt, f.eks. træerne eller dammen, samtidig
med at betingelserne for en dyre- eller plan¬
tearts levevilkår tilgodeses. En vægtning af
interesserne er nødvendig, og der bør ikke
være tvivl om, at sikringen af den historiske
have har fortrinsret.
Imidlertid er hverken bygningsfrednings¬

lovens eller naturbeskyttelseslovens beskyt-
telsesinstrument - og for så vidt heller ikke'
lokalplaninstituttet - skabt eller formuleret
med henblik på sikring af historiske haver,
og ingen af dem forekommer særlig vel¬
egnede at anvende på den kombination af
arkitektur, kulturhistorie og botanik, som
de historiske haver udgør.
Man kunne rejse det spørgsmål, om ikke

der på linie med ønskerne om at anskue den
historiske have som et monument i sig selv
var behov før et nyt beskyttelsesinstrument,
der mere målrettet og hensigtsmæssigt blev
tilvejebragt i lyset af havernes karakteristika.

Men uanset hvilken direkte beskyttelses-
form, der anvendes, er det dertil nødvendigt
med den indirekte beskyttelse, der vedrø¬
rer det miljømæssige grundlag for floraens
eksistens og grobetingelser, f.eks. sikring
mod forurening, og som overhovedet gør det
muligt for haver at eksistere som levende
botanisk kunstværk.

Fremtiden
Der findes i Danmark utvivlsomt mange

bevaringsværdige haver inden for alle kate¬
gorier. Nogle kendes knap nok, medens an¬
dre, et fåtal, er både beskyttede, restaurerede
og sikret for fremtiden. Dette billede vil for¬
håbentlig ændre sig, også fordi nogle af de
danske haver, heriblandt slotshaverne er af
høj kvalitet målt med de bedste i udlandet.
Der er på UNESCO World Heritage List

optaget - og i øvrigt indstillet af ICOMOS -
forskellige haver, som en del af en helhed,
f.eks. Versailles, Sans Souci, Alhambra og
Generalife samt Drottningholm.

Endnu er der ikke optaget noget monu¬
ment eller område fra Danmark på listen,
men den danske ICOMOS nationalkomité
har til optagelse indstillet Kronborg, Ros¬
kilde Domkirke og Jelling med sine grav¬

høje, runestene og kirke, et historisk område
i Firenze Chartrets forstand.
Danmark har gennem mange år udviklet

et højt niveau i henseende til bevaring og

beskyttelse af bygninger og af natur, bl.a.
gennem administrationen af henholdsvis
bygningsfredningsloven og naturbeskyttel¬
sesloven. Derimod har bevaring og beskyt¬
telse af haverne - som et område midt imel¬
lem - ikke haft samme bevågenhed og inter¬
esse og slet ikke sammenlignet med andre
europæiske lande.
En af grundene har sikkert været, at vi

med haver står over for levende kunstværker,
som kræver særlig viden og følsomhed for at
kunne bevares og beskyttes. Der er i højere
grad tale om bevaring af et forløb end af en
statisk tilstand, selv om man kan spørge, om
ikke havekunstneren har anlagt havenmed et
tidsbestemt udtryk for øje.
Interessen synes imidlertid at være vok¬

sende både i befolkningen og hos myndighe¬
der. Et første skridt er selvsagt at forhindre
den gradvise udslettelse og dernæst påbe¬
gynde pleje, istandsættelse og restaurering.
Principperne i Firenze Chartret har i en

vist udstrækning allerede været anvendt i
Danmark. Som i andre lande kræver anven¬
delsen af chartret imidlertid en vis tillemp¬
ning til nationale forhold. Men det er vigtigt
at sprede kendskabet til dets indhold og der¬
med øge bevidstheden om det betydningsful¬
de i at bevare og beskytte de historiske haver.

Lisbeth Saaby, cand. jur.,
Ass. Secretary General i Icomos
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Den gennemgang af herregårdshaver, som Byg¬
nings- og Restaureringskontoret for tiden udfø¬
rer, rummer haverne ved Søholt, Clausholm,
Egeskov, Løvenborg, Ledreborg, Glorup, Ville¬
strup, Visborggård, Bregentved, Serridslevgård,
Liselund, Hofmansgave, Gisselfeld, Erholm og

Juelsberg
1. + 2. Bregentved, 1993
■ Thesurveypresently undertaken by the Bureau
ofBuilding andRestoration concerns the gardens
belonging to Søholt, Clausholm, Egeskov, Lø¬
venborg, Ledreborg, Glorup, Villestrup, Vis-
borgggård, Bregentved, Serridslevgård, Lise¬
lund, Hofmansgave, Gisselfeld, Erholm, and
Juelsberg estates.
1.+2. Bregentved, 1993

Af Ulla Lunn

Fra begyndelsen af halvfjerdserne var der en
stigende erkendelse af, at en del af frednings-
værdierne ved et bygningsanlæg ikke kun
findes i bygningen, men også i omgivelserne.
Ved ændringen af bygningsfredningsloven i
1979 fik man derfor bestemmelsen om, at
også en bygnings umiddelbare omgivelser
kan fredes.

I lovens bemærkninger hedder det: » Der¬
imod er der behov for gennem en bygnings¬
fredning at kunne beskytte en visuel helhed,
f.eks..... de dele af park og haveanlæg til
palæer og herregårde, der af bygherren er

planlagt som et led af det totale synsindtryk
af bygningskomplekset ... Det gælder
videre, at bestemmelsen kun kan anvendes
for at sikre en kulturhistorisk eller arkitekto¬
nisk helhed. Bestemmelsen vil derfor kun

blive anvendt i begrænset omfang, når byg-
ningsfredningsmyndigheden af hensyn til
den fredede bygning må have indflydelse på
de allernærmeste omgivelser, eller når disse
omgivelser udviser de samme behov for re-
staureringsteknisk bistand og støtte som den
fredede bygning.«
Skal man vurdere fredningsværdierne ved

f.eks. Hornbækhus i København, Kay Fi¬
skers bebyggelse fra 1923, er det indlysende,
at man også ser på G.N. Brandts have i den
indre gård. Det er lige så indlysende rigtigt,

som at se på fredningsværdierne i haven ved
en fredet bygning som Rosenholm. Det er
indlysende i dag, men har altså ikke været
det ved bygningsfredning før 1980. Derfor er
samtlige bygningsfredede haveanlæg i Dan¬
mark fredet efter 1980.
De fleste havefredninger er kommet til ved

vurdering af fredningsværdierne ved et byg¬
ningsanlæg og dets nærmeste omgivelser i
sig selv, og ikke ved tematiske eller systemati¬
ske gennemgange med haverne for øje.
Enkelte haver er dog fredet alene som

have. Det er f.eks. undtagelser som de ovale
kolonihaver i Nærum af C.Th. Sørensen og

lystanlægget Christinero ved Christiansfeld.
Der er ca. 75 haver eller haveelementer i

Danmark, der er bygningsfredede. Af de
største grupper kan nævnes 13 villahaver, 11
landbohaver, 9 herregårdshaver, 9 offentlige
anlæg og 7 gårdhaver.
Dertil kommer, at haverne ved de konge¬

lige slotte er i gode hænder, ligesom der un¬
der naturbeskyttelsesloven er sikret visse al¬
léer og andre haveelementer ved enkelte
landskabeligt væsentlige anlæg.
At der er relativt mange villahaver fredet

skyldes, at arkitekter som Mogens Lassen og
Arne Jacobsen, hvis huse i disse år behandles
som fredningsemner, også formgav husets
umiddelbare omgivelser. Og vi er så heldige,
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at haverne har været relativt enkle at holde
og ikke fundet umoderne og dermed ændret
gennemgribende.
I forbindelse med gennemførelse af byg¬

ningsfredning på herregårdene blev ganske
få fredet med omgivelser. I 1992 påbegyndte
Bygningsfrednings- og Restaureringskonto-
ret en gennemgang af landets herregårdsha¬
ver for at finde frem til de haver, der repræ¬
senterer de væsentligste havearkitektoniske
perioder gennem herregårdenes historie. Re¬
sultatet af denne gennemgang foreligger
ikke endnu.
Af allerede fredede haver kan nævnes

Næsseslottets have, også kaldet haven ved
Dronninggård, som er en af de vigtigste ha¬
ver i tidlig romantisk eller landskabelig stil.
Også haven ved Lerchenborg med sine ka¬
rakteristiske lindelysthuse er fredet som et af
de fineste barokanlæg, vi har.
Det er dog ikke uden komplikationer, at

Skov- og Naturstyrelsen nu går ind i en sik¬
ring af udvalgte herregårdshaver. Havens til¬
stand er en fleksibel størrelse for et travlt
eller trængt landbrug, og det vækker natur¬
ligt en vis skepsis, hvad en eventuel fredning
vil indebære af indskrænket frihed i disposi¬
tionerne. Forpligtelsen til vedligeholdelse
tynger ejerne. Og vedligeholdelse kan der
netop ikke gives støtte til af de tilskudsmid^
ler, der findes inden for bygningsfrednings¬
lovens rammer. Styrelsen vilforsøge at lægge
en tilskudspolitik, der svarer til den for byg-
ningsrestaurering. Det kan forhåbentlig give

ejerne mod på at gå i gang med restaurering
af havens væsentligste træk.
Der lægges op til et samarbejde fra Skov-

og Naturstyrelsens side. Et samarbejde, der
går ud på at få eventuel genopretning og re¬
staurering af væsentlige elementer i haven
ind i en samlet plan for havens fremtidige
drift.

Styrelsen vil tilbyde, at der bliver udarbej¬
det en bevarings- og vedligeholdelsesplan
for haven - en slags aftale, der skal minimere
bureaukratiet ved fremtidige arbejder. Til¬
skudspolitikken vil komme til at gå på ha¬
vens vigtigste elementer: alléer, fontæner,
søer, hække, lysthuse, terrænarbejder og
store strukturerende beplantninger eller soli¬
tære træer.

En bevarings- og vedligeholdelsesplan vil
typisk inddele haven i kvarterer, med en
beskrivelse af kvarterets karakter og be¬
plantning, ønskelige fremtidige arbejder i
forbindelse med havens væsentligste træk,
og en beskrivelse af den almindelige pleje.
Det er hverken hensigten at administrere

eller give tilskud til stedmoderblomster af en
bestemt farve eller anlæg af bede eller lig¬
nende. Det handler om sikring af de vigtigste
havearkitektoniske træk og om at forhindre
irreversibel forringelse.
Grænserne vil naturligvis være vanskelige

at drage. Små bede med haveroser i store
plæner i en landskabelig have slører indtryk¬
ket af den bløde, sammenhængende, grønne
flade. Det kan stikke i øjnene på den, -der

gerne vil opleve havens oprindelige overord¬
nede idé, men det er ikke irreversibelt. Og
mange besøgende finder det »nydeligt« og

udtryk for, at haven bliver passet fint.
Værre er det når tohundredeårige træer

må falde, før de er blevet mætte af dage. Det
er en stor beslutning, som kan være rigtig af
forstmæssige grunde, men fratager haven en
autenticitet og værdig ælde. En sådan be¬
slutning må, hvis haven er fredet, tages i
samråd med styrelsen eller den landskabs¬
arkitekt; som er styrelsens konsulent.
Havernes gamle alléer er på tilsvarende

måde en følsom ting. Mange ejere er i tvivl
om, hvorvidt man skal forsøge tilbageskæ¬
ring eller nyde træerne, så længe man har
dem. Om man skal plante imellem allétræ¬
erne eller rydde det hele og glædes ved en
nyplantet allés unge, men ensartede træer."
Som det er tilfældet inden for bygningsre-
staurering, er der ikke én bestemt holdning,
der er den rigtige. Det kommer an på stedet,
træernes sundhed, mægtighed, forhold til
det omliggende landskab, afstanden mellem
træerne osv.

Imidlertid er det et spørgsmål, der snart
kan blive aktuelt at finde svar på. Ser vi på
forholdene i England, hvor en storm for få år
siden gjorde det af med mange træer i beva¬
ringsværdige haver, har man med en til¬
skudspulje og en genplantningspolitik løftet
en langsigtet bevaringsopgave i en betydelig
del af den havearkitektoniske arv. Initiativet
fik navnet »Taskforce trees«. Og havde det
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4., 5. og 6. Løvenborg, 1993

ikke været nu, havde det været næste gang,
der kom en alvorlig storm, for træer har nu
en gang begrænset levealder. Og hvem ved
egentlig, om ikke 200-250 år er tæt på mak¬
simum for mange træer. I England forventer
man en eksponentielt stigende kurve for ud¬
skiftning af væsentligste alléer og enkeltstå¬
ende træer i de kommende årtier.
Vi håber på, at der gennem fredning af de

allerfineste haver kan skabes opmærksom¬
hed om en bredere bevaringsindsats over for
alléer og andre store havearkitektoniske
træk.
I de kommende år er det styrelsens ønske

at kunne gennemføre systematiske gennem¬

gange af G.N. Brandts og C.Th. Sørensens
haveanlæg. Og i den udstrækning, det er

nødvendigt, støtte bevaring med overens¬
komster om pleje og tilskud ligesom ved her¬
regårdshaverne.
Med fredning af små haver og landboha¬

ver har vi både gode og dårlige erfaringer.
Enkelte små landbohaver med buksbom-
kransede blomsterbede er blevet fredet i for¬
bindelse med, at huset er fredet. Få år efter
viser det sig, at den nye ejer ikke har forstå¬
else for havens karakter. Buksbomhækken
står der endnu, men alt andet er forandret.
Det har ingen mening i det langsigtede beva-
ringsperspektiv.
Men der findes da også gode erfaringer,

som bevaringen af haven ved Postholdergår¬
den i Åbenrå. Men man må nok se i øjnene,
at det ikke er muligt at udbrede havefrednin¬

gerne i lige så stor grad som fredningerne af
bygninger. En lille haves bevaringsværdier er
som regel tæt forbundet med én person og
kan forsvinde over ganske få år, hvis denne
person, f.eks en omhyggelig ejer eller gart¬
ner, ikke længere kan vedligeholde haven.
Fredning af traditionelle småhaver må reali¬
stisk set blive meget begrænset. Undtagelsen
kan være, hvis haven findes i offentligt regi,
tilknyttet et museum eller lignende, hvor den
langsigtede pleje sker professionelt.
Fredning af private haver efter bygnings¬

fredningsloven skal målrettes mod de natio¬
nale bevaringsværdier. I England harman en
landsdækkende registrering og klassifice¬
ring af bevaringsværdige haver. Den bliver
brugt til at fordele tilskudsmidler efter, men
til gengæld har man ikke egentlige frednin¬
ger af haverne. Vi har i Danmark ikke en

landsdækkende registrering af bevarings¬
værdige haver og har heller ikke planer om,
fra styrelsens side, at gennemføre en sådan.
Flere dygtige eksperter på området ar¬

bejder i disse år med guider til den danske
havearkitektur samt afhandlinger om vores

væsentligste havearkitekter. Vi betragter så¬
danne arbejder som et godt grundlag og
støtte for at finde frem til de haver, der bør
sikres som det bedste af dansk havearki¬
tektur.

Ulla Lunn, arkitekt man, Skov- <>n Naturstyrelsen
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EKSEMPLER PÅ BEVARINGSVÆRDIGE HAVER

Derfindes mange slags haver, og der erforskellige forhold, der gør en have bevaringsværdig. For at vise hvor bredt Firenze Chartret sigter ogfor at give
en idé om viften afde kriterier, der kan bruges, når bevaring afhaver kommerpå tale, er denne listemed eksempler udarbejdet. Den er delt i 14 kategorier
og medmax. 10 anlæg i hver kategori. Kategorierne viser, at et lille anlæg kan være lige så værdifuldt som et stort, og at en hverdagsagtig funktion som
kolonihavens ikke diskvalificerer. Eksemplerne viser også, at en park og en etagebebyggelses friarealer i denne sammenhæng opfattes som haver. Det
begrænsede antalpå omkring 10 i hver kategori gør det umiddelbart klart, at dette ikke er listen over Danmarks bevaringsværdige haver. Man kan roligt
sige, at defleste bevaringsværdige anlæg ikke er nævnt. Derfindes mange, mangeflere - og de er spredt over hele landet. Eksempelsamlingen er sammen¬
stillet med hjælp af det kendskab, der findes i arbejdsgruppen, hvilket gør, at den geografiske fordeling af eksemplerne er ujævn. Den opmærksomme
læser vilfinde, at listerne er sammenstillet afkøbenhavnere, Enhver vil kunnefinde andre eksempler. Hvor haverne i listerne er betegnet fredet er dette
iht. bygningsfredningsloven. Undtaget herfra er slotshaverne, som er fredet efter naturfredningsloven.

1. Bondehaver
Under denne rubrik er samlet haver, som er knyt¬
tet til primærerhvervene. De kan ligge i landsbyer
eller fiskerlejer lige så vel som ved de udskiftede
gårde. Mens der endnu i 30'erne var mange velbe¬
varede anlæg tilbage fra 1800-tallet, er de nu så
sjældne, at de fortjener en særlig opmærksom¬
hed. Formen peger tilbage på renæssancens geo¬
metriske kvartersinddeling eller til den franske by¬
park med slyngede gange i ornamentale mønstre.
Den senere form med dyrkning af blomster og
grøntsager mellem slyngerne synes at være ene¬
stående for Danmark.

2. Byhaver
Provinsbyerne havde frem til 2. verdenskrig store
ubebyggede arealer i karreernes indre. Her var
værksteder og stalde, og her havde borgerskabet
sine haver. De kunne være rigt prydet med blom¬
ster, og et lysthus var almindeligt for enden af en
gang kantet med frugttræer.
I den udstræning, der er noget tilbage af disse

anlæg, er de sande oaser i bymidten til stor glæde
for brugerne og for dem, som kan nyde synet af
dem fra de ofte anmasende naboejendomme. Til
byhaverne hører også resterne af de haver, der
hørte til klostre, byernes præstegårde og latin¬
skolen.

3. Byparker
Byparkerne er kommunale anlæg, som byens bor¬
gere har fri adgang til. Den typiske bypark er an¬

lagt på initiativ af en forskønnelsesforening eller
anden privat interesseforening i den sidste del af
1800-tallet.
De landskabeligt formede franske byparker var

forbillede for voldparkerne i København. Disse
blev herefter modellen for utallige anlæg i danske
provinsbyer. Oprindeligt anlagt i byens periferi er
de nu værdifulde pauser for rekreation i den vok¬
sende by og dertil kulturhistoriske minder om sin
tids parkideal og æstetik.

4. Etagehushaver
Efter 1930 blev parkbebyggelsen den mest almin¬
delige boligform ved siden af parcelhuset. Takket
være fremsynede bygherreorganisationer og

fremragende landskabsarkitekter blev Danmark
foregangsland, hvad gælder boligparkernes ud¬

formning. At der var mange børn og hjemmegå¬
ende mødre blandt den første generations beboere
satte sit præg på udformningen.
Nu, da både beboernes aldersfordeling og be¬

voksningen har ændret karakter, er det nærlig¬
gende også at ændre på haveanlæggene. Det må i
givet fald ske med respekt for den oprindelige idé.

5. Herregårdshaver
Der er registreret 869 herregårde i Danmark. Til
alle har der hørt have, ogmange anlæg er nødtørf¬
tigt bevarede. Nogle få er i så god stand, at de kan
måle sig med de kongelige haver. Set under ét re¬
præsenterer herregårdshaverne landet største skat
af historisk havekunst - og den mest truede.
Trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes at

skabe en ordning, der sikrer de bedstes fortsatte
beståen, en ordning der kan standse det hurtigt
fremskridende forfald i de mange anlæg og vende
ødelæggelsen i retning mod en positiv forandring
de mange steder, hvor skaderne er uoprettelige.

6. Institutionshaver
Siden det blev almindeligt at udforme større of¬
fentlige og private institutioner som parkbe¬
byggelser, er der skabt nogle anlæg af høj land¬
skabsæstetisk kvalitet. Værdien ligger ofte i det
bevidste samspilmellem terrænets formning, byg¬
ningerne og beplantningen. Disse anlæg repræ¬
senter også et frugtbart samspil mellem en arki¬
tekt og en landskabsarkitekt. Her er det balancen
mellem bygninger og bevoksning, der kræver sær¬
lig opmærksomhed - typisk skal der tyndes ud i
træplantningerne og ryddes op i tilbygningspla-
nerne.

7. Kirkegårde
Kirkegårdene hører til Danmarks bedst bevarede
haver. Det gælder både gamle, anonyme anlæg,
som har bevaret mere eller mindre af traditionen
fra 1800-tallet med former tilbage til renæssan¬

cen, og nyere anlæg,
Mellem 1920 og 90 er der i Danmark anlagt kir¬

kegårde, som hører til det ypperste, havekunsten
har skabt i denne tid. Det, som truer kirkegårdene,
er rationaliseringsbestræbelser og indflydelsen
fra villahavernes modeprægede valg af planter og
andre materialer.

8. Kolonihaver
Tiden omkring århundredskiftet er kolonihaver¬
nes store tid. Efter tysk forbillede blev de anlagt
som hjælp til selvhjælp for de arbejdere, der boe¬
de trangt i etagehusene. De er bevaringsværdige
allerede som socialhistoriske dokumenter, men

ligeså meget for den fantasifulde udfoldelse i hu¬
sene og haverne inden for den rationelle udstyk¬
ning. Den frodige detaljering kan kun bevares så
længe, den er ønsket af brugerne. I flere tilfælde er
hoveddispositionen imidlertid efter medvirken af
førende landskabsarkitekter af en sådan kvalitet,
at den motiverer en særlig bevaringsindsats.

9. Lysthaver
Lysthaver er et gammelt ord, som betegner så¬
danne haver, hvor herlighedsværdien er større end
udbyttet af grøntsager og frugt. Her bruger vi det
om de haver, der hører til de lyststeder og lystan¬
læg, som var det rige borgerskabs fritidshuse i fire
årtier omkring år 1800.
De ligger oftest i landskabligt smukke omgivel¬

ser i nærheden af de store byer. Eftersom de hører
til den tid, da landskabshaven var på mode, spil¬
ler de ofte sammen med deres omgivelser. En del
af disse fine anlæg er,nu i kommunal eje som
kulturinstitutioner. Anlæggene er i sig selv sår¬
bare, og forholdet til omgivelserne kræver en sær¬
lig opmærksomhed der, hvor byernes vækst vil
omklamre dem.

10. Præstegårdshaver
I gamle dage var præstegårdene det lokale kultur¬
hus, og den tilhørende have var dermed også en
slag institutionshave. Præstegårdshaverne danner
en særlig kategori ved sin funktion, men i sin form
er de præget både af herregårdshaverne, bonde¬
gårdshaverne og af lyststedernes anlæg. Ofte var
præsterne botanisk interesserede, så det er ikke
sjældent, at man finder botaniske rarieteter i
deres haver. Præstens bolig ligger i de fleste til¬
fælde opad kirkegården. Det er en særlig grund
til, at menighedsrådene må være opmærksomme
på dem, hvad enten de i vore dage betragtes som
en krævende del af præstens bolig, eller de er
kommet til at indgå i et kirkeligt fællesanlæg.

11. Rækkehus- og andre tæt-lav bebyggelser
Rækkehuset er både eriældgammel hustype kendt
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Havens navn

1. Lokalitet
2. Årstal for anlæg og omlægning
3. Evt. landskabsarkitekt
4. Ejer
5. Størrelse
6. Karakteristik
7. Tilgængelighed

Have ved husmandssted, Tullebølle
BONDEHAVER

fra mindre provinsbyer og en nyere bebyggelses¬
form, som slog igennem fra 1940'erne, og som i
50'erne og 60'erne blev varieret og bearbejdet af
planlæggere. Der er i denne liste ikke nævnt enkel¬
te rækkehushaver, men samlede bebyggelser, dels
nogle få eksempler afældre datomed gode bebyg¬
gelsesplaner dels nogle bebyggelser, der med hen¬
syn til bebyggelsesplan og udformning af fælles¬
arealer er velfungerede, frodige og særprægede. I
forbindelse med forbedring af friarealer, sanering
og fortætning vil det være et tab, hvis disse »klas¬
siske« eksempler forsvinder eller ændres væsent¬
ligt, så deres egenart går tabt.

12. Slotshaver
De haver, som er eller har været knyttet til kon¬
gehuset, er Danmarks fornemste, og de bedst
plejede. De er anlagt af tidens førende arkitekter
og landskabsarkitekter. Nogle - som Frederiks¬
berg Have - er radikalt forandrede, men på en så¬
dan måde, at der er opstået nye værdier. De fleste
er stærkt forenklede, men den arkitektoniske dis¬
position er søgt bevaret. I et sådant tilfælde som

Frederiksborg ville det være overordentligt værdi¬
fuldt at få genskabt en del af havens oprindelige,
rige indhold.

13. Villahaver
I denne forbindelse er en villahave det fritliggende
énfamiliehus' omgivelser, hvad enten det drejer
sig om et parcelhus eller en herskabelig bolig, der
minder om den italienske villa. Frem til ca. 1950
var villahaven det sted, hvor havekunsten udfol¬
dede sig friest og rigest. I et intenst samarbejde
mellem arkitekt og havearkitekt blev der skabt
mange fornemme anlæg. Mange er gået til, men
der er også mange tilbage. De befinder sig i alle
stadier af vedligeholdelse og forfald. Og under
alle omstændigheder præges de af forandringer,
der er forbundne med planters vækst. En kyndig
rådgivning, der kan hjælpe ejerne med at give
kreativt rum for forandringens kræfter, er på¬
krævet.

14. Andre haveanlæg
Under denne overskrift nævner vi nogle eksem¬
pler på haver, der'ikke naturligt falder ind i de øv¬
rige kategorier. De er på sin vis med til at illustrere
havebegrebets bredde. Sven-Ingvar Andersson

Haven ved Billesborg
1. Billesborgvej, Vallø, Køge
2. 1720-1850

3. J. C. Krieger
4. Vallø Stift
5. Ca. 1,3 ha
6. Barokhave med lindealléer, lindehække, ter¬

rasseanlæg med klippede buskbom og taks.
Store gamle træer. Fin kontakt til landskabet

7. Efter særlig aftale

Haven ved Søvertorp
1. Søvertorpvej 2, Rudkøbing
2. 1853. Fredet 1989
3. Kunstgartner Carl Wilhelm Suhr
4. Privatejet
5. 1,5 ha
6. Haven deles af en allé i pryd- og nyttehave.

Prydhavens karakteristiske elementer er slyn¬
gede grusstier, sø med hvidmalet træbro, græs¬
plæner med cirkelformede rosen- og staude¬
bede og store fritstående træer. Nyttehaven
indeholder frugttræer og frugtbuske, en nød-
delund, et ishus og en lille urtehave

7. Ikke tilgængelig

Have ved husmandssted
1. Frellesvigvej 5, Tullebølle, Langeland
2. 1905
3. -
4. Ove Guldberg
5. Ca. 2.000 m2
6. Mindre prydhave med buksbomparterre ved

stuehuset. Frugthave med flere gamle frugt-
træssorter

7. Tilgængelig efter aftale

Haven ved Jenle
1. Jenlevej 6, Grønning, Salling.
2. Ca. 1910. Fredet
3. - "

4. Statsejet. Skov- og naturstyrelsen
v/ Feldborg Skovdistrikt. Fredet 1992

5. Ca. 2,2 ha
6. Stor bondegårdshave inddelt i rum med frugt¬

have, prydhave og lysthus med ildsted. Jeppe
Aakjærs have med hvide sten og mølle

7. Åben daglig i sommerhalvåret

Have ved statshusmandssted
1. Snaremosevej 5, Rudkøbing
2. 1929

3. -
4. Niels Nielsen
5. Ca. 3.000 m2
6. Stor husmandshave med traditionel inddeling

i prydhave, urtehave og frugthave. Prydhaven
med græs og mange blomsterbede, buksbom¬
hæk, stenhøj og siddeplads anlagt i en hat-
bakke. Stor frugthave med bar jord omgivet af
buksbomhæk. Gangstier af jord. Sølvmalet
lavt trådhegn med rødmalede stolpekugler

7. Tilgængelig efter aftale

Have ved gård
1. Langøvej 13, Kædeby Haver, Rudkøbing
2. 1940

3. -
4. Thyge Skov
5. Ca. 2.000 m2
6. Gårdmandshave anlagt ved en hatbakke.

Blomsterbede med buksbomhække foran
stuehuset. Græsplæne med staudebede og sto¬
re træer. Udsigtsplads

7. Tilgængelig efter aftale

Kirsten Lund-Andersen
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BYHAVER

Kiers kollegium
1. Store Kannike Stræde 9, København
2. Huset genopført efter brand 1728
3. J. C. Krieger, haven omlagt afGeorg Georgsen
4. Københavns Universitet
5. Lille gårdhave, 6-700 m2
6. Regelmæssigt anlæg med brostensbelagt gård

med to pavilloner, græsplæne, blomsterrabat
og kroketbane

7. Efter aftale

Kunstindustimuseet
1. Bredgade 66-72, København
2. Bygningerne 1752-54, haven 1923-24
3. G. N. Brandt
4. Kunstindustrimuseet
5. Ca. 0,4 ha
6. Regelmæssigt anlæg med gamle lindealléer,

græsbund med chausséstensgange
7. I museets åbningstid

Borchs kollegium
1. Store Kannike Stræde 12, København
2. Huset genopført efter brand 1825, haven om¬

lagt 1941
3. Georg Georgsen
4. Københavns Universitet
5. Lille gårdhave, 6-700 m2
6. Haven er afgrænset af kollegiet, en mur, bag¬

huse og en brandgavl dækket af rådhusvin,
kroketbane, terrasse, udhus, busket og et par
store træer

7. Efter aftale

Brygger Bies have
1. Algade 26, Hobro
2. Fredet 1986
3. Ejeren
4. Hobro kommune
5. Mellemstor byhave
6. Haven er opdelt i lyst- og køkkenhave, den

åbner sig ned mod Vestfjord. 11991 er der i en
gi. køkkenhave anlagt en indførsels-historisk
ha,ve (Johan Lange)

7. Åben i dagtimerne

Kunstindustrimuseet

Vendsyssels historiske museum
1. Museumsgade 2, Hjørring
2. Fredet 1988
3. Troels Erstad
4. Hjørring kommune
5. -
6. Gårdsplads og mindre byhave med bl. a. sam¬

ling af lægeurter
7. I museets åbningstid

Anna og Michael Anchers hus
1. Markvej 2, Skagen
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. I museets åbningstid

Apotekerhaven i Rudkøbing
1. Brogade 15, Rudkøbing
2. Anlagt i 1850'erne
3. Ejeren
4. Apoteker Per Berg
5. Mellemstor byhave
6. Gårdsplads og lang smal have opdelt i afsnit,

store sjældne træer, samling afmedicinplanter
7. Efter aftale

Erichsens gård, Bornholm
1. Laxegade 7, Rønne
2. 1800-tals have
3. Th. Erichsen
4. Bornholms museum
5. Mellemstor byhave
6. Gårdsplads med bede og tidstypisk have, hvor

slyngede grusgange kantet af lave kantplanter
afgrænser store bede med køkkenurter, stau¬
der og sommerblomster, frugt- og prydbuske,
samt frugttræer og prydtræer, heraf en del
sjældenheder

7. I museets åbningstid

Gårdhave på Christianshavn
1. Strandgade 30, København
2. 1943-45
3. C. Th. Sørensen
4. Privat
5. 150 m2

6. Buksbomparterre
7. I forretningstiden

Jette Abel
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Doktorparken
BYPARKER

Frederikskilde
1. Vesterbro, Aalborg
2. 1802, udv. 1805 og i 1890'erne
3. Adam von Moltke, O. Hoegh Hansen
4. Aalborg kommune
5. 7,0 ha
6. Parken rummer både formelle og landskabe¬

lige elementer. Ålborghallen, opf. 1953, tog en
del af parken, den populære Kildepavillon
blev i 60'erne nedrevet for at give plads til et
højhushotel

7. Åben året rundt

Arnbjerg anlæg
1. Arnbjerg Allé, Varde
2. 1829
3. -
4. Varde kommune
5. 10,2 ha
6. Anlæg med geografisk have, friluftsteater, mi-

niby, pavillon og idrætshal
7. Åben året rundt

Borgvold
1. Randersvej, Viborg
2. 1864, oml. 1945
3. T. Rothe, E. Erstad-Jørgensen, Troels Erstad
4. Viborg kommune
5. 3,9 ha
6. Landskabeligt anlæg med musikpavillon

1897. I tilknytning til parken ligger restaura¬
tionen Salonen, genopf. 1956

7. Åben året rundt

Svanelund
1. Svanelundsvej, Hjørring
2. 1878
3. -
4. Hjørring kommune
5. 8,3 ha
6. Landskabeligt anlæg med sø og pavillon
7. Åben året rundt

Strandparken
1. Kalundborgvej, Holbæk
2. 1898
3. -
4. Holbæk kommune
5. Ca. 1,0 ha
6. Landskabeligt anlæg langs Holbæk fjord.

Pavillon senere udvidet til restaurant og hotel
7. Åben året rundt

Lystanlægget
1. Anlægsvej, Ringsted
2. 1898

3. -
4. Ringsted kommune
5. 0,6 ha
6. Landskabeligt anlæg med pavillon og nyere

bibliotek
7. Åben året rundt

Doktorparken
1. Viborgvej, Randers
2. 1913

3. E. Erstad-Jørgensen
4. Randers kommune
5. 5,9 ha
6. Landskabeligt anlæg med sø
7. Åben året rundt

Byparken
1. Sankt Ibs Vej, Roskilde
2. 1916

3. Aage Hansen
4. Roskilde kommune
5. 4,5 ha
6. Landskabeligt anlæg med'pavillon og musik¬

tribune
7. Åben året rundt

Mindeparken - Rømerhaven
1. Carl Nielsensvej, Århus
2. Mindeparken anlagt 1924, Rømerhaven 1930
3. Leif Sandberg, stadsg., og Birger Errboe
4. Århus kommune
5. 25 ha
6. Åbent landskabeligt anlæg med mindesmærke

for de faldne fra 1. verdenskrig. Rømerhaven
er en rumopdelt blomsterhave

7. Åben året rundt

H. C Andersen haven
I. Albani Torv, Odense
2. 1942-43

3. C. Th. Sørensen og P. Wad, omlagt af Odense
kommune 1987

4. Odense kommune
5. 3,5 ha
6. Landskabeligt anlæg, med pergolaomgivet

blomsterhave på ø i Odense å, »klosterhave«
ved kirken. Udgør en del af sammenhængende
grønt område langs Odense å sammen med
bl. a. Nonnebakken og Munkemose

7. Åben året rundt

Damparken
1. Klostervænget, Haderslev
2. Udvidet og omlagt 1946 i forb. med anlæg af

omfartsvej
3. Troels Erstad, Eywin Langkilde og ark. Thyge

Hvass
4. Haderslev kommune
5. 9,0 ha
6. Landskabeligt anlæg med særhaver bl. a. ro¬

senhave og sumphave
7. Åben året rundt

Vitus Beringsparken
1. Kongens Gade, Horsens
2. 1956-57
3. C.Th. Sørensen
4. Horsens kommune
5. 1,8 ha
6. Egelund med rhododendron og græs, minde¬

plade m. m. for søhelten Vitus Bering
7. Åben året rundt

Jette Abel
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Hornbækhus

ETAGEHUSHAVER

Hornbækhus
1. Hornbækgade, Borups Allé, Skotterupgade,

Ågade, København
2. 1922-23. Fredet 1983
3. G. N. Brandt
4. Andelsboligforening
5. Ca. 2000 m2

6. Karré (4-længet i 5 etager) bygget afKay Fisker
omkring en grønning - én af de første af sin art
herhjemme

7. Åben året rundt (er dog ikke frit tilgængelig)

Blidahpark
1. Phistersvej, Maglemosevej, Hellerup
2. 1933-34, 1934-35
3. C. Th. Sørensen
4. Erik Olesen Ejendomsselskab Aps. (delvis

ejer- og lejelejlh.)
5. 58.000 m2
6. Parkbebyggelse af bl. a. Ivar Bentsen, Edv.

Heiberg og Kooperative arkitekter med blokke
fordelt over et uindhegnet græsplæneareal
med gamle, store træer og flisestier

7. Åben året rundt

Ryparken-Lundevænget
1. Rymarksvej, Lyngbyvej, København
2. 1932-33, 1934-35
3. C. Th. Sørensen
4. A/S Ryparken administreret af FSB (Forenin¬

gen Socialt Boligbyggeri)
5. Grundareal 187.000 m2

6. Blokbebyggelse af Povl Baumann, Koopera¬
tive arkitekter og F. Wagner. Plæner mellem
blokke med frit placerede træer og rhombefor-
met »Lampepudsertorv« med stammede tjørn
på grus

7. Åben året rundt

Klokkergården
1. Birkedommervej, Skoleholdervej, Smedetof¬

ten, København
2. 1938-39

3. C. Th. Sørensen
4. Administreret af FSB (Foreningen Socialt Bo¬

ligbyggeri)
5. Grundareal 12.000 m2

6. To blokke af Povl Baumann og Knud Hansen
omkring et kuperet haveanlæg med plæne,
tætte plantninger om stor oval legeplads med
pergola, gange og halvmåneformet, forsænket
sandlegeplads

7. Åben året rundt

Bredahlsparken
1. Hvidovrevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bro-

stykkevej, Biblioteksvej
2. 1949-55

3. Aksel Andersen, Ingwer Ingwersen og J. Palle
Schmidt

4. Administreret af DAB (Dansk Almennyttigt
Boligselskab)

5. Ca. 27 ha
6. Blokbebyggelse afEske Kristensen, Emil Han¬

sen, Hans Frederiksen og Niels Holm i park¬
landskab

7. Åben året rundt

H
■yb.
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Højstrupparken
1. Højstrupvej, Rismarksvej, Bystævnevej,

Uffesvej, Odense
2. 1958
3. C.Th. Sørensen
4. Fyns Almennyttige Boligselskab
5. Grundareal 49.625 m2. Ubebygget areal 42.292

m2

6. Stokbebyggelse af A. og E. Eriksen med frit
areal mellem huse og stort græsklædt midt¬
areal med lund af egetræer. En enkelt løvgang
af ahorn langs vej

7. Åben året rundt

Nærumvænge
1. Søllerød
2. 1949-61
3. C.Th. Sørensen
4. Administreret af DAB (Dansk Almennyttigt

Boligselskab)
5. -
6. Etage- og rækkehusbebyggelse af Palle Suen-

son ud mod en slette holdt i naturpræg. Over¬
gangen skarpt markeret med bevoksede sten¬
diger

7. Åben året rundt

Holbergskvarteret
1. Svalegårdsvej, Hasserisvej, Gammelhasseris-

vej, Aalborg
2. 1960'erne

3. Eywin Langkilde og Erik Mygind
4. Privateje (ejerboliger)
5. 6 ha
6. Samlet bebyggelse (både etage-, tæt-lav- og

åben-lav-) omkring centralt fællesareal formet
som rotundeformet grønning afgrænset af
klippet hæk med grønne kiler

7. Åben året rundt i fællesareal

E.G.V.-Parken
1. Hjørnet af Tbborgvej, Strandvejen, Hellerup
2. 1978

3. Morten Klint og Knud Lund-Sørensen
4. E.G.V.

5. 14.000 m2
6. Tiet-lav bebyggelse. Bøgehække danner såvel

ydre som indre rammer for gårde med dels
individuelt udformede haver i tilslutning til
ældreboligerne, dels større fællesrum. Slyng¬
planter på alle altangange giver et frodigt ud¬
tryk.

7. Åben året rundt
Lulu Salto Stephensen
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Egeskov

HERREGÅRDSHAVER

Gisselfeld
1. Gisselfeld, Haslev, Sjælland
2. 1600-tallet, 1700-tallet, 1830'rne, 1880'erne,

1890'erne

3. H.E. Milner (fra 1886), J.D. Herholdt (driv¬
hus, paradehus fra 1876)

4. Gisselfeld Kloster, administreres af overdirek¬
tør Erik greve Danneskjold-Samsø

5. Ca. 47 ha

6. Vidstrakt landskabelig have, med søer, sjæld¬
ne træer og planter, lindebuegang, tunnel og
enestående driveri

7. Åben i sommerhalvåret, begrænset åbningstid

Clausholm
1. Clausholm, Hadsten, Jylland
2. 1690'erne, 1725, 1870'erne
3. (E. Brandenburger), N. Tessin d. yngre, J. C.

Krieger, H. A. Flint, C. Th. Sørensen
4. Kim Berner
5. Ca. 10 ha
6. Formel have aksefast med symmetrisk byg¬

ningsanlæg bestående af hovedbygning og
staldgård. Klippede lindetræer langs hoved¬
bygningens voldsted samt terrasser på skrå¬
nende terræn op mod avlsgården. Kaskade
anlagt 1977

7. Åben i sommerhalvåret, begrænset åbningstid

Søholt
1. Søholt, Maribo, Lolland
2. 1690'erne, 1810
3. -
4. Frans Marcher
5. Ca. 10 ha
6. Formel barokhave med system af klippede

hække, fortrinsvis bøg og avnbøg samt en min¬
dre landskabelig have ved en sø

7. Åben året rundt

Egeskov
1. Egeskov, Kværndrup, Fyn
2. 1730'erne, 1861, 1880'erne, 1962 og senere
3. H. A. Flint, F. Duprat, C.Th. Sørensen (Mo¬

gens Lassen), Ingwer Ingwersen, Erna Sonne
Friis

4. Claus greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille
5. Ca. 14 ha
6. Vidtstrakt have med formelle systemer af klip¬

pede alléer og hække i lind, bøg og avnbøg.
Kvarterer med urtehave og fuchsia samt lyst¬
huse. Eksisterende ældre labyrint i bøg gen¬
skabt i bambus. Haven udgøres endvidere af en
landskabelig del, cirkulær rosenhave samt par¬
terre med klippede figurer

7. Åben, sommerhalvåret, begrænset åbningstid
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Ledreborg

Lerchenborg
1. Lerchenborg, Kalundborg, Sjælland
2. 1740'erne, 1830'erneog 1850'erne. Fredet 1985
3. Jean Baptiste de Longueville
4. Christian greve Lerche-Lerchenborg
5. Ca. 20 ha
6. Større have med stærke, formelle elementer.

Aksefast med bygningsanlægget (hovedbyg¬
ning, staldgård og avlsgård), alléer, fornyet
buehæk i lind med statuer i nicher samt en

landskabelig del med sø. Nutidig fontæne¬
skulptur

7. Åben i sommerhalvåret

Ledreborg
1. Ledreborg, Lejre, Sjælland
2. 1742-1762, 1800-tallet, 1901-08
3. J. C. Krieger (og L. de Thurah) samt P. An¬

chersen og L. Holstein for så vidt angår Det
historiske, genealogiske, peripatetiske Aka¬
demi

4. Sylvia Monroe
5. Ca. 20 ha
6. Formel terrassehave på begge sider af ådal be¬

liggende ved hovedbygningen samt en landska¬
belig have og dertil et belærende akademi med
stisystem, statuer og obelisker

7. Åben året rundt

Rosenholm
1. Rosenholm, Hornslet, Jylland
2. 1740-45, 1800-tallet. Fredet 1991
3. -
4. Karin lensbaronesse Rosenkrantz
5. Ca. 10 ha

6. Formel have med krydsende alléer og hække i
lind oprindelig anlagt på holme adskilt fra
hovedbygningen. Pavillonen 'Pirkentavl' er
den resterende del af staldgården fra 1500-
tallet

7. Åben i sommerhalvåret, begrænset åbningstid

Glorup
1. Glorup, Langå, Fyn
2. 1745, 1760'erne, 1770'erne, 1850-70'erne
3. N. H. Jardin, G. E. Rosenberg, H. A. Flint
4. Alice Moltke Huitfeldt
5. Ca. 45 ha
6. Vidstrakt haveanlæg med flere stilarter repræ¬

senteret, den formelle, den klassicistiske og
den landskabelige. Lange alléer af lind om¬
kransede stort, aflangt bassin med spring-
vandsø. Buksbomparterre ved bassinet foran
hovebygningen og rundtempel med statue af J.
Wiedewelt for enden af allé. I den landskabeli¬
ge del af haven findes mindestøtte, skulpturer
og hængebro

7. Åben året rundt

l

►
Løvenborg
1. Løvenborg, Regstrup, Sjælland
2. 1760'erne, 1840'rne, 1850'erne
3. Johan Georg Scherg, H. A. Flint
4. Greverne H. B- og Chr. Ahlefeldt-Laurvig
5. Ca. 30 ha
6. Landskabelig have med formelle, høje hæksy¬

stemer plantet i overensstemmelse med plan
fra 1757. Tepavillon og kapel fra 1800-tallet

7. Ikke tilgængelig

Bregentved
1. Bregentved, Haslev, Sjælland
2. 1750'erne, 1760'erne, 1770'erne, 1830'rne,

1880'erne
3. N. Eigtved, N. H. Jardin, R. Rothe, H. A. Flint
4. H.H. lensgreve Moltke og C. G. P. greve

Moltke
5. Ca. 50 ha
6. Vidstrakt landskabelig have med sø og mange

formelle elementer som alléer, kaskadeanlæg,
øhave, kanaler. Vaser og obelisk af J. Wiede¬
welt fra 1770'erne

7. Åben, begrænset åbningstid

Juelsberg
1. Juelsberg, Nyborg, Fyn
2. 1770'erne, 1843, 1888-90
3. H. A. Flint
4. Erik Juel
5. Ca. 14 ha
6. Landskabelig have med enkel lindeallé og med

tepavillon udformet som romersk tempel
(1843), beliggende som point de vue fra hoved¬
bygningen

7. Åben året rundt

Lisbeth Saaby
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Århus Universitet

Refugiet i Løgumkloster
INSTITUTIONSHAVER

Haven ved Sorø Akademi
1. Akademigrunden 30 C, Sorø
2. 1747, 1863
3. Lauritz de Thura, Rudolph Rothe, Edvard

Glæsel
4. Stiftelsen Sorø Akademi
5. Ca. 6 ha
6. Park ved Sorø Sø med elementer fra barok- og

landskabshaven. Monument for Johan Ludvig
Holberg med mindre haveanlæg omkring
(Glæsel). Ny blomsterhave med fuchsia. Man¬
ge sjældne træer, forårsløgvækster og teater¬
plads m. m.

7. Åben året rundt

Haven ved Viebæltegård
1. Grubbemøllevej 13, Svendborg
2. 1872. Fredet 1981
3. -
4. Svendborg Museum
5. 5.250 m2

6. Fattiggårdens have er anlagt i terrasser på et
skrånende terræn mod nord. Indeholder in¬

spektørens prydhave med store træer og grot-
telignende lysthus og en større nyttehave

7. Daglig 13.00-16.00

6. Lukket rum med brede bøgehække i græs.
Store taks klippede i forskellige former. Min¬
dre blomsterhave med roser og stauder. Uden
for refugiet er de omgivende engarealer truk¬
ket tættere på bygningerne med et græsareal

7. Efter aftale

Haverne ved Odense Universilet
1. Niels Bohrs Allé, Odense
2. 1969-1984
3. Jørgen Vesterholt
4. Undervisningsministeriet
5. -
6. Store friarealer præget af det oprindelige land¬

skabs skovplantninger suppleret med nye.
Overgangen mellem havearkitektur og natur
er et gennemgående træk i hele anlægget. Fin
sammenhæng i udformning af veje og p-plad-
ser samt de mange forskellige former for gang-
og cyklestier. Gårdhaver til ophold indrettet på
betondæk

7. -

Haven ved Århus Universitet
1. Nordre Ringgade 1, Århus
2. 1930'erne

3. C. Th. Sørensen
4. Undervisningsministeriet
5. Ca. 49 ha
6. Bygninger er placeret spredt på et smukt og

stærkt kuperet terræn med græs og enkelt¬
stående egetræer. I terrænet er indpasset et
amfiteater, en dalsænkning og et par mindre
søer

7. Åben året rundt

Haven ved Refugiet i Løgumkloster
1. Refugievej, Løgumkloster
2. 1962

3. C.Th. Sørensen Qg I. P. Junggreen Have
4. Refugiet
5. Ca. 3.575 m2

Kirsten Lund-Andersen
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Mindelunden i Ryvangen

KIRKEGÅRDE

Lyø kirkegård
1. Lyø
2. Landsbykirkegård
3. -
4. Selvejende
5. Ca. 0,2 ha
6. Cirkelrund kirkegård omgivet af stengærde
7. Åben i dagtimerne

Søllerød kirkegård
1. Søllerød
2. 1200-tallet, udvidet 12 gange inden for de sene¬

ste 200 år
3. E. Erstad-Jørgensen m.fl.
4. Pleje og drift v. Søllerød kommune
5. Ca. 7.5 ha
6. Oprindelig landsbykirkegård som i takt med

Søllerøds udvikling over landliggerby til for¬
stad harændret karakter. Særpræget beliggen¬
hed på skrænt mod Søllerød Sø

7. Åben i dagtimerne

Fredericia gi. kirkegårde
1. Fredericia
2. Den mosaiske krgd. i beg. af 1700-tallet (fredet

1983), den reformerte krgd. fra 1735, de gi.
sognekirkegårde ved THnitatis kirke og Skt.
Michaelis kirke

3. De forskellige menigheder
4. Sognekirkerne
5. Alle under Vi ha
6. Gamle regelmæssige kirkegårde
7. Åbne i dagtimerne undt. den mosaiske

Sorø gi. kirkegård
1. Priorgade, Sorø
2. Opr. klosterkgd., regulering G. Georgsen i

1940'rne
3. -
4. Københavns Universitet
5. Ca. 0,8 ha
6. Kirkegården ligger på nord- og østsiden af den

store klosterkirke, kirkegården er opdelt i en
række mindre gravrum, mange store træer

7. Begrænset åbningstid

Mosaisk kirkegård
1. Møllegade, København
2. 1694, senere udv. flere gange. Fredet 1983
3. -
4. Det mosaiske trossamfund
5. 1,3 ha
6. En allé er eneste beplantning, i den ene del var

gravstenene oprindelig liggende, i den anden
stående i rækker

7. Efter aftale

Assistens kirkegård
1. Kapelvej, København
2. 1760, udv. 1804 og senere
3. Stadskonduktør Rawert
4. Københavns kommune
5. 20 ha
6. Stramt opbygget kirkegård med hovedgange

kantet af alléer omgivet af mur. Kirkegården
rummer mange kulturhistorisk, kunstnerisk
og historisk værdifulde gravpladser og monu¬
menter

7. Åben døgnet rundt

Slotskirkegården
1. Skanderborg
2. Slotsbanken reg. 1773, 1845, kirkegården reg.

og udv. i slutn. af 1800-tallet, slotsbanke og
krgd. reg. 1974-83

3. Seneste reg. v. Hans Jørgen Nielsen
4. Slotssognets menighedsråd
5. Ca. 1,5 ha
6. Kirkegården ligger for foden af slotsbanken og

slotskirken, udadtil afgrænset af Lillesø
7. -

Gudsageren
1. Christiansfeld
2. 1770'erne, udv. 1869. Fredet 1988
3. Hernhuttermenigheden
4. Hernhuttermenigheden
5. Ca. 1 ha
6. Barokanlæg. Det rektangulære gravfeldt er

omgivet af lindetræer, en korsformet lindeallé
deler anlægget i 4 gravfelter; to gravfelter er
tilføjet mod nord. Ensartede gravsten ligger i
bar jord uden beplantning

7. -

Odense Assistens kirkegård
1. Kirkegårdsallé, Odense
2. 1811, udv. 11 gange
3. Opr. anlæg Hans von Muller
4. Odense kommune
5. 32 ha
6. Formelt anlæg med alléer
7. -

Mariebjerg kirkegård
1. Nybrovej, Gentofte
2. 1926-36
3. G. N. Brandt
4. Gentofte kommune

5. 25 ha
6. En randplantning med skovkarakter omgiver

ca. 40 takshegnede, lukkede gravrum med va¬
rieret udformning, 4 allétyper adskiller rum¬
mene

7. Åben døgnet rundt

Mindelunden i Ryvangen
1. Hiborgvej, Hellerup
2. 1945-50

3. Kaj Gottlob, ark. og Aksel Andersen
4. Kirkeministeriet
5. 3,7 ha
6. Begravelsesplads og mindeplads for danske

modstandsfolk. Gravfeltet er indrettet på en
åben slette omgivet af lundplantninger. Min¬
dre gravfelt i lund for koncentrationslejrfan-
ger, mindemur og henrettelsesplads

7. Begrænset åbningstid
Jette Abel

156 LANDSKAB 5/6 -1993



KOLONIHAVER

Haveforeningen for Nærum og omegn

Vennelyst
1. Amager, uden for det gamle voldanlæg
2. 1919
3. -
4. Københavns kommune er udlejer
5. 25.000 m2, fordelt på 236 havelodder
6. Små haver ca. 100 m\ pittoreske havehuse
7. Åben året rundt, meget besøgt

Rynkevang
1. Kalundborg
2. 1925
3. Georg Georgsen
4. Kalundborg kommune er udlejer
5. 5,5 ha, 97 havelodder
6. Haverne er klart adskilt i opholdshaver med

træer langs hække og i dyrkningshaver uden
træer

7. Åben året rundt

Haveforeningen for Nærum og omegn
1. Nærumvænge, Søllerød kommune
2. 1949. Fredet 1991
3. C. Th. Sørensen
4. Søllerød kommune er udlejer
5. 3.36 ha, 44 havelodder
6. Ovale haver på 400 m2 omgivet af hække
7. Åben året rundt, evt. efter aftale med havefor¬

eningens formand

Sommerbyen Ejby
1. Glostrup kommune, Ejby
2. 1961
3. Agnete Muusfeldt og Erik Mygind
4. Jordbrugsdirektoratet/Landbrugsministeriet
5. 64 ha, 958 kolonihaver å 400 m2
6. Danmarks største haveforening
7. Åben året rundt

Solbakken
1. Helsingør kommune
2. 1935, udlagt som permanent kolonihave
3. G. N. Brandt
4. Helsingør kommune er udlejer
5. 15 ha, 205 havelodder å 375 m2
6. Klausul om at bageste havedel skal holdes som

køkkenhave uden skyggende plantninger
7. Åbent året rundt
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Haven ved Øregård
LYSTHAVER

Marienlyst Slotshave
1. Helsingør
2. 1588, 1759, 1921
3. Gert Rantzow, N.-H. Jardin, J. L. Mansa,

Rudolph Rothe og Schebel, G. N. Brandt
4. Helsingør kommune
5. Ca. 1,5 ha
6. 1647 beskrives renæssancehaven første gang af

gartner Hans Raszmussøn Block. Haven er

muromkranset med klippede lindealléer og
sandstensvaser, samt zig-zag forløbende hæk¬
ke nedover skrænt. Den symmetriske parterre¬
have er anlagt efter G.N. Brandts plan. Udsigt
til Lappen

7. Åben året rundt

Haven ved Farumgård
1. Farum
2. 1705-15

3. Francois Dienssart
4. Familien Riis Hansen
5. Ca. 3 ha
6. Barokhave med hoved- og tværakser symme¬

trisk placeret omkring hovedbygningen, der
ligger ud mod Farum Sø. Haven indeholder
bl.a. to lange staudebede, pergola med roser og
klematis, dele af barokhavens cirkulære og
aksefaste plantninger og hække. Skulpturer,
havehus, tepavillon, bådehus og nonnernes
badehus er velbevarede. Gammel lindeallé
fortsætter ud over havens grænser

7. Efter aftale

Haven ved Næsseslottet - Dronninggård
1. Holte
2. 1782-86, omlagt 1906, restaureres og fornys

1993-94. Fredet 1987
3. J. F.H. de Drevon, Edvard Glæsel, Kirsten

Lund Andersen
4. Søllerød kommune og Brandts Klædefabrik
5. 1,3 ha
6. En landskabelig have anlagt på et kuperet,

skovklædt næs i Furesøen. Fra slottets centrale
placering udgår sigtelinier, en jagtstjerne, til
monumenter, romantiske tilflugtssteder og til
det omgivende landskab. Haven indeholder
mange af den romantiske haves væsentlige ele¬
menter og herlighedsværdier

7. Åben året rundt

Haven ved Sophienholm
1. Lyngby
2. 1768, 1802-05, 1963-67
3. Th. Holmskiold, Joseph Ramée, Sven-Ingvar

Andersson
4. Lyngby-Taarbæk kommune
5. Ca. 8 ha
6. Landskabelig, romantisk have beliggende på

østvendte skrænter ved Bagsværd Sø. Haven
indeholder større og mindre bygninger i sam¬
spil med terræn og natur. To smukke haverum
ligger nord og syd for hovedbygningen, des¬
uden findes terrasseret blomsterhave, hæk¬
massiver af blodbøg, gammel lindeallé, an¬

løbsbro, grotte
7. Åben året rundt

Haven ved Øregård
1. Hellerup
2. Ca. 1806
3. Søbøtker, G.N. Brandt, Ingwer Ingwersen
4. Gentofte kommune
5. 5,1 ha
6. Romantisk, landskabelig have med store, gam¬

le træer, plæner med store partier af forårsløg,
slyngede grusstier og skulpturer. Kanal med en
lille ø og en grotte,-udsigt til Øresund

7. Åben året rundt

Liselund
1. Borre, Møn
2. 1792

3. Antoine Bosc de la Caimette
4. Baron Niels Henrik Rosenkrantz
5. Ca. 3,5 ha
6. Romantisk, landskabelig have anlagt i et dra¬

matisk og afvekslende landskab ved Møns
Klint. Schweizerhytten, Norske hytte og det ki¬
nesiske lysthus er velbevarede

7. Åben året rundt

Christinero
1. Farvervrå, Christiansfeld
2. Ca. 1800. Fredet 1981
3. Christine Friederica von Holstein
4. Brødremenigheden i Christiansfeld
5. Ca. 1 ha
6. En lille lund medmange forskelligartede træer,

tildels hjembragt af Brødremenighedens mis¬
sionærer i Nord- og Sydamerika samt Afrika.
Der er flere springvand og vandpartier, des¬
uden et græskinspireret »tempel«, et »køkken¬
hus« med ildsted samt et gravanlæg for Chri¬
stine Friederica von Holstein

7. Åben året rundt

Kirsten Lund-Andersen
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PRÆSTEGÅRDSHAVER

Haven ved Astrup præstegård
1. Østergårdsvej 223, Astrup, Solbjerg
2. 1770'erne. Fredet 1992
3. Sognepræst, konsistorialråd Christian Beg¬

trup
4. Astrup menighedsråd
5. Ca. 1,5 ha
6. Store gamle træer fritvoksende i græs. Stor

frugt- og køkkenhave. Dam med bro til lille ø.
Lindeallé, hasselnøddegange og tjørnehække
fra 1770'erne er velbevarede

7. Efter aftale

Haven ved Moseby præstegård
1. Moseby, Falster
2. Anlagt i 1775. Omlagt og udvidet ca. 1810.

Fredet 1964
3. Pastor Chr. Henrik Biering og pastor Jens

Hansen Schmidt
4. Åstrup sogns menighedsråd
5. Ca. 3,5 ha
6. Mindre parterrehave med buksbomhække og

gamle roser. Blomsterhave med stauder. Ho¬
vedakse fra hoveddøren til den store frugthave
med udsigtshøj. Størstedelen af haven består
af gamle træplantninger og slyngede stier, en
mindre dam og en frodig vegetation af urte-
agtige planter

7. Efter aftale

Haven ved Hårslev præstegård

Haven ved Hjerm præstegård
1. Hjerm, Struer
2. Ca. 1900

3. -
4. Hjerm menighedsråd
5. Ca. 2.000 m2
6. Store plæner med rest af nøddegang. Gode

læplantninger. Smuk beliggenhed og meget
fin kontakt med landskabet

7. Efter aftale

Haven ved Hårslev præstegård
1. Hårslevvej 29, Hårslev, Sandved
2. Ca. 1900
3. omlagt af pastor J. Warring
4. Hårslev menighedsråd
5. Ca. 1 ha
6. Græsklædt haverum med klassisk opdeling i

prydhave, nøddegang, frugt- og køkkenhave.
Mindre dam, natursti, staudebede og mange
meget store og prægtige træer, fortrinsvis lin¬
detræer

7. Efter aftale

Haven ved Tyrsted gi. præstegård
1. Nordrevej 60, Tyrsted, Horsens
2. Ca. 1890
3. -
4. Bech Frandsen
5. Ca. 1 ha
6. Mange store fritvoksende træer i græs. Lang

nøddegang fra stuehuset til en mere vildt¬
voksende del af haven. Senere anlagt frugt- og
nyttehave

7. Efter aftale
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RÆKKEHUSE M.M.

Lægeforeningens boliger, Brumleby
1. Østerbrogade, Østre Allé, København
2. 1854-56 og 1866-72
3. Ark. M. G. Bindesbøll og Vilhelm Klein
4. Foreningen for opførelse af sunde boliger for

ubemidlede klasser (Lægeforeningen), nu Kø¬
benhavns kommune

5. Ca. 3 ha

6. Beboelsesstokkene er placeret i 2x2 rækker
langs to brede alléer, hvis midterareal dels er

udnyttet til beboerhaver, dels er fællesareal. På
stokkens anden side ligger vaskehusem.m. Be¬
byggelsen er under renovering

7. Veje og baggader tilgængelige under hensyn¬
tagen til beboernes privatliv

Bakkehusene
1. Hulgårdsvej, Hvidkildevej, København
2. 1921-23. Fredet 1981
3. Arkitekter Ivar Bentsen og Thorkild Hen¬

ningsen
4. Opført og administreret af KAB (Københavns

almindelige boligselskab)
5. 6,5 ha incl. Rødkilde plads
6. Bakkehusene er en traditionel rækkehusbebyg¬

gelse med for- og baghaver, smalle fortovsløse
veje og smalle bagstier. Rødkilde plads deler
bebyggelsen i to dele, men er samtidig en del af
bebyggelsens fællesareal

7. Veje og bagstier tilgængelige under hensyn¬
tagen til beboernes privatliv

Brønsparken
1. Brønshøjvej, København
2. 1940-41

3. C. Th. Sørensen
4. FSB (Foreningen Socialt boligbygeri)
5. 3,9 ha
6. Korte brede husrækker i 2 fulde etager med

indgangspartierne vendt skiftevis til den ene

og'den anden side. Terrasserne, som er det
eneste private område, er murhegnede og lig¬
ger ligeledes skiftevis til den ene og den anden
side. Et klinkemønster slynger sig mellem hus¬
rækkerne, en bred legegade deler bebyggelsen i
2 dele

7. Veje og stier tilgængelige under hensyntagen
til beboernes privatliv

Søndergårdsparken

Komerhusene
1. Gurrevej, Kingosvej, Carl Plougsvej, Hel¬

singør
2. 1958-60. Fredet 1987
3. J. Palle Schmidt
4. Andelsboligforeningen Kingo
5. 6,2 ha
6. 60 gårdhuse tegnet af arkitekten Jørn Utzon.

Husene er sammenbyggede i klynger omkring
blinde veje, de ligger i et kuperet naturpræget
friareal.

7. Veje og fællesarealer tilgængelige under hen¬
syntagen til beboernes privatliv

Fredensborghusene
1. Slotsgade, Fredensborg
2. 1963. Fredet 1987
3. J. Palle Schmidt
4. Dansk Samvirke
5. 4,8 ha
6. De 48 gårdhuse tegnet af arkitekten Jørn Ut¬

zon ligger i en lang slynget kæde ned ad en syd¬
vendt skråning med et fælleshus midt i kæden.
Græsset løber helt op til gårdhusenes terrasser,
hvorfra der er direkte adgang til fællesarea-
lerne.

7. Henvendelse i forvejen henstilles.
Jetle Abel

Atelierhusene
1. Grønnemose Allé, Søborg
2. 1943. Fredet 1990
3. C.Th. Sørensen
4. FSB

5. 2,5 ha
6. Atelierhusene, der er tegnet af arkitekt Viggo

Møller-Jensen, ligger omkring et fællesareal
med en lille sø og langs Utterslev mose. To af
rækkerne er kædehuse med private gårde og

haver, den 3. række - forskudte rækkehuse -
har private gårde, men vender på den anden
side direkte ud til fællesarealet. Alle husene
har atelier

7. Veje og fællesareal tilgængelige

Søndergårdsparken
1. Bagsværd Hovedgade, Ibsvej, Frodesvej
2. 1950
3. Aksel Andersen
4. Gladsaxe almennyttige boligselskab (DAB)
5. 15 ha
6. Rækkehusbebyggelser i en og to etager og kæ-

dehusbebyggelse tegnet af arkitekt Poul Ernst
Hoff og Bennet Windinge, de énetages række¬
huse og kædehusene er samlet omkring en fæl¬
les grønning, fra de private terrasser går have¬
arealet uden skelmarkering over i det fælles
græsareal kun afskærmet af en buskplantning.
De to-etages rækkehuse har egen have.

7. Veje og fællesarealer tilgængelige
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Bernstorff Slotshave
1. Gentofte
2. Midten af 1700-tallet. Fredet
3. N.H. Jardin
4. Boligministeriet, Slots- & Ejendomsstyrelsen
5. 62 ha
6. Oprindelig barok, nu landskabsstil (åbent slet¬

telandskab)
7. Åben året rundt

Fredensborg Slotshave, Normandsdalen

SLOTSHAVER

Rosenborg Slotshave
1. København
2. 1600-, 1700- og 1800-tallet. Fredet
3. Kong Chr. 4, J. C. Krieger m. fl.
4. Boligministeriet, Slots- & Ejendomsstyrelsen
5. 12 ha

6. Historisk bypark med gi. allétræer, voldgrav,
staude- og rosenhaver

7. Aben i dagtimerne

Frederiksborg Slotshave
1. Hillerød
2. 1600- og 1700-tallet. Fredet
3. Kong Chr. 4, Fr. IV, J. C. Krieger
4. Boligministeriet, Slots- & Ejendomsstyrelsen
5. 64 ha
6. Terrasseret barokhave (gi. lindealléer)
7. Åben året rundt

Sorgenfri Slotshave
1. Lyngby
2. 1700- og 1800-tallet
3. Francois Dieussart, C. Ahlefeldt
4. Boligministeriet, Slots- & Ejendomsstyrelsen
5. 41 ha

6. Skovpark langs den idylliske Mølleå. Tidligere
aksefast barokanlæg, alléerne bevaret.

7. Åbent året rundt, en del er reserveret for kon¬
gehuset

Charlottenlund Slotshave
1. Gentofte
2. 1700- og 1800-tallet. Fredet
3. H. C. Krieger, Rudolph Rothe
4. Boligministeriet, Slots- & Ejendomsstyrelsen
5. 14 ha
6. Del af skovområde
7. Åben året rundt.

Frederiksberg Have og Søndermarken
1. Frederiksberg
2. 1700- og 1800-tallet. Fredet
3. Kong Fr. IV og Fr. VI, H. H. Scheel, H. H.

Bruhn

4. Boligministeriet, Slots- & Ejendomsstyrelsen
5. 2x32 ha
6. Oprindelig barokanlæg (alléerne bevarede),

omlagt i romantisk landskabelig stil med kana¬
ler og lysthuse

7. Åben året rundi

Fredensborg Slotshave
1. Fredensborg
2. 1700- og 1800-tallet
3. Kong Fr. IV, Fr. V, J. C. Krieger, N. H. Jardin,

Rudolph Rothe
4. Boligministeriet, Slots- & Ejendomsstyrelsen
5. 120 ha
6. Skovpark med vifteformede alléer. Marmor¬

have, Nordmandsdal, udsigtslinier til Esrum
sø

7. Åben året rundt, bortset fra den reserverede
have, som Hendes Majestæt Dr. Margrethe
benytter

Gråsten Slotshave
1. Gråsten

2. 1700- og 1900-tallet
3. Seneste anlæg af Hendes Majestæt Dr. Ingrid,

Knud Preisler
4. Boligministeriet, Slots & Ejendomsstyrelsen
5. 10 ha
6. Romantisk landskabshave med stauder, roser

og rhododendronplantninger
7. Åben året rundt, bortset fra juli måned

Hirschholm Slotshave
1. Hørsholm
2. 1722,1731. Slottet nedrevet i 1820'erne, kirken

bygget af C. F. Hansen
3. Schrøter, J. C. Krieger
4. Statsejet, Skov- og Naturstyrelsen v. Frederiks¬

borg skovdistrikt. Kirken er dog en selvstæn¬
dig matrikel

5. 30 ha

6. Aksefast barokanlæg, sø med to regelmæssige
holme. Alléer og havegang

7. Åben året rundt

Marselisborg Have
1. Århus
2. Nyanlagt 1898-1902
3. L. Chr. Diedriksen
4. Hendes Majestæt Dronning Margrethe
5. Ca. 20 ha
6. Romantisk have

7. Åben året rundt, bortset fra en residensperiode
i juli

Ole Stattau
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VILLAHAVER

Postholdergården
1. Søndergade 20, Åbenrå
2. Gården opført 1758. Haven anlagt ca. 1932.

Gårdsplads og have fredet 1981
3. Tysk landskabsarkitekt Kaiser i samarb. m.

bygherrerne Alfred og Kristine Bayer
4. Kreditforeningen DK
5. Grundareal 3654 m2, heraf ca. 900 m2 til byg¬

ninger og gård
6. Brolagt gård med stakit og låge ind til have.

Haven har markeret akse, lysthus og busketter,
et tilgrænsende haverum i landskabelig stil
omkranset af træbeplantning

7. Efter aftale

Villahave
1. Bramsvej 9, Charlottenlund
2. Huset opført i 1890
3. - '

4. Privateje
5. ca 1100 m2

6. Haven i stilmæssig overensstemmelse med
huset. Planen, til en vis grad vedligeholdelses¬
teknik og plantebestand har holdt sig næsten
uændret i formentlig 100 år

7. Efter aftale

Villahave
1. Ørnekulsvej 3, Charlottenlund
2. Ca. 1914

3. G.N. Brandt
4. Gentofte Kommune
5. Grundareal 2.500 m2

6. Landskabelig indgangsparti med stram have¬
plan opdelt i en række forskellige, klart define¬
rede haverum delvis opbygget over kulturland¬
skabelige enkeltmotiver. Huset nedrevet

7. Åben året rundt

Villahave
1. Langelinie, Odense
2. 1934
3. P. Wad
4. Direktør,.konsul Erik Hempel-Hansen
5. 4.000 m2

6. Hus og have forenet i et klart, enkelt form¬
sprog med hævet terrasse, bred græsrabat, fro¬
dig blomsterhave og åbent græsrum

7. Efter aftale

Villahave
1. Soløsevej 37, Gentofte
2. 1964

3. Morten Klint i samarbejde med møbelarkitekt
Børge Mogensen

4. Privateje
5. 1200 m2, faldende terræn, ca. 5 m
6. Have opdelt i mange rum, én på hver terrasse,

den nederste ud mod skov (Ermelunden). Tæt
dialog mellem hus og have

7. Efter aftale

Villahave
1. J.P. Larsensvej 74, Brabrand
2. 1970
3. Ebba og Sven Hansen
4. Privateje
5. Ca. 3.700 m2
6. Stram haveplan opdelt i en række vidt forskel¬

lige haverum
7. Efter aftale

G.N. Brandts have

Villahave
1. Kastanievej 16, Holte
2. 1968

3. C. Th. Sørensen og Sonja Poll
4. Privateje
5. 1190 m2

6. Irregulær grund afgrænset af én stor elliptisk
bøgehæk med nedadgående spiralgang i til¬
slutning til huset

7. Efter aftale

Villahave
1. Pilegårdsparken 51, Birkerød
2. 1966
3. Knud Lund-Sørensen
4. Privateje
5. Ca. 1000 m2

6. Formel have inddelt i 3 rum af bøgehække i
skrånende forløb: et indgangsrum, et roligt
rum og en blomsterhave

7. Efter aftale

Lulu Salto Stephensen
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ANDRE HAVEANLÆG Tivoli

Fredericia voldterræn
1. Voldanlægget omgiver den historiske bymidte
2. Anlagt fra 1649 og fremefter i ca. hundrede år
3. Voldanlægget og byplanen, der er nært for¬

bundet med voldanlægget, tegnet af Gottfried
Hoffmann

4. Fredericia kommune
5. Det bueformede befæstningsanlæg er 1.8 km

langt
6. Ligesom Kastellet i København og Christians-

havris volde er Fredericias befæstningsanlæg
et imponerende bygningsværk af jord, der i
vore dage kan opleves rent arkitektonisk og
æstetisk. Det gælder også Trelleborg og Fyrkat

7. Åben året rundt

Landbohøjskolens have
1. Biilowsvej, Thorvaldsensvej, Frederiksberg
2. 1856 og fremefter i etaper i 20'erne og 30'erne
3. Overgartner J. A. Benzien m. fl. Væsentlige ny¬

dannelser i 30'erne afGeorg Georgsen bl. a. ro¬
senhaven; anlæg bag gi. hovedbygning og høj¬
hus Georg Boye og J. Palle Schmidt

4. Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
5. Den off. have ca. 4 ha
6 Parkanlæg med arboret og særhaver i forskel¬

lige stilarter. Begrænset åbningstid
7. -

Tivoli i København
1. Anlægget på det gamle voldterræn ved Vester¬

port, i dag mellem Rådhuspladsen og Hoved¬
banegården

2. Anlagt 1843 og fremefter i etaper ogmed man¬
ge forandringer

3. Georg Carstensen var initiativtageren, H.C.
Stilling hans første arkitekt, landskabsarkitek¬
ten kendes ikke. Den udsøgte blomsterhave ved
søen tegnet i 1943 afG.N. Brandt i samråd med
arkitekten Poul Henningsen

4. Selvejende institution
5. Ca. 9 ha
6. Haven rummer et stort antal serveringssteder,

forlystelsesetablissementer, koncertsal, panto¬
mimeteater, springvand, friluftsscene m.m.,
men Tivoli har stadig karakter af have. Der er
en stor bestand af gamle træer, bl.a. en allé,
som følger den gamle voldformation

7. I sommermånederne, entré

Den botaniske have i København
1. Østervoldgade - Øster Farimagsgade
2. 1871-74

3. H. A. Flindt
4. Københavns Universitet
5. Ca. 10 ha
6. Haven er anlagt på det gamle voldterræn, altså

lige uden for renæssancebyen ved Østervold;
den største del er formet som et bakkelandskab
med den parisiske promenadepark som forbil¬
lede. Det botaniske sortiment er delvis tilpas¬
set terrænets varierende fugtighed og form,
delvis den linneanske systematik

7. I dagtimerne

Den geografiske have i Kolding
1. Christian d. IV's vej, Kolding
2. Anlagt 1927, sælges 1963 til Kolding kommu¬

ne, åbnes for offentligheden 1968
3. Planteskolejer Aksel Olsen, nyanlæg stads¬

gartneren
4. Kolding kommune, Teknisk forvaltning
5. 12 ha
6. Haven er enestående i Danmark med et rigt

sortiment og store plantninger af 1900-tallets
indførsel af især asiatiske træer og buske

7. Aben i dagtimerne om vinteren; maj - oktober
kl. 9.00 - 18.00 mod entré

Frilandsmuseet ved Sorgenfri
1. Kongevejen 100, Lyngby
2. Fra 1901 og fremefter
3. Museets skaber Bernhard Olsen og et antal

medarbejdere gennem årene; friluftsteater af
C. Th. Sørensen

4. Nationalmuseet
5. Hele anlægget 15 ha, derafmeget som park og

have
6. Mange små karakteristiske haver til de for¬

skellige bygninger; som helhed et smukt park¬
anlæg

7. I museets åbningstid: fra og med påske til og
med efterårsferien, mandag lukket

Louisiana

Louisiana
1. GI. Strandvej 13, 3050 Humlebæk
2. 1866, 1958, 1971 og 1990
3. Agnete Petersen, Edith og Ole Nørgaard,

Vibeke Holscher og Lea Nørgaard
4. Selvejende institution
5. Ca. 2,2 ha
6. Museet er indpasset i parken omkring et ældre

landsted beliggende oven over kystskrænten i
Humlebæk. Det er trods flere udvidelser af
museet lykkedes at bevare betydelige dele af
parken og udsigten til vandet og den nord for
arealet beliggende sø

7. I museets åbningstid
Sven-Ingvar Andersson
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Summary

The Charter of Florence, p. 98
Translation and Comments by Jette Abel and Lis¬
beth Saabye
The International Committee for Historic Gar¬

dens, ICOMOS/IFLA at ameeting in Florence on
May 21,1981 passed a charter concerning the pre¬
servation of historic Gardens. This charter bears
the city's name.
The Charter, intended as a supplement to the

Charter of Venice, was registered as by ICOMOS
on Dec. 15, 1982.

Restoration of Historic Gardens, p. 106
By Lulu Salto Stephensen
Landscape architect and gardener G. N. Brandt in
1919-21 completely reorganised Marienlyst Slots-
have at Elsinore. In discussing attitudes to the
restoration of historic gardens we take his work as
a starting point, partly on account of the quality
of the restored garden itself, partly out of rever¬
ence for Brandt's thoughts on the project, put
forth in two articles in Architekten of 1917 and

1920, wherein he presented one of the first profes¬
sional and well-documented analyses of the ethi¬
cal and aesthetic problems involved in that type of
work.
Brandt's starting point was N.-H. Jardin's de¬

sign of 1759-63. Jardin's chateau, almost un¬
touched by age, completely dominates the garden.
Brandt, moreover, was a partisan of the neoclassi-
cist movement which set the tone in the early 20th
century. The ideal prevailing at this point dictat¬
ed, not only unity of house and garden but also a
horticultural space defined by lines and planes.
This style implied a wish to make garden art into
architecture rather than furthering classicist
ideals per se. Brandt's reconstruction should be
regarded as a study of the world of Jardin rather
than as a function of contemporary fashion.
Brandt's layout change is a capsule example of

the problems involved. His solution shows him to
be historically aware, creative, and realistic about
what was possible now and in the future - and
able, therefore, to produce a simple design.
Whereas Marienlyst is a free composite based

on the analysis of potential as well as ties, Juliane¬
høj at Jægerspris, North Zealand, demonstrates
far more dogged adherence to a previous design.
The goal was reconstruction in the sense of re-cre¬
ation of what was historically correct, namely
sculptor Johannes Wiedewelt's monument to Qu¬
een-Dowager Juliane Marie. The motivation un¬

derlying such radical procedure is obvious if we
consider from what literary and national attitudes
this historic monument arose.
These two examples of rehabilitated historic

gardens seem to me essential. In both cases, a

valuable monument, more or less blurred by age,
was involved. Three essential values are relevant;
the authenticity involved in being face to face with
the original object; the historic image instructing
contemporary visitors on how things must have
appeared; and the aesthetic value, more delicate
but relevant.

Principles in Preservation, p. 112
By Sven-Ingvar Andersson
Tasks of preservation can only be carried out by
people of different expertise working in collabo¬
ration. Therefore, precise definition is essential
even though what counts eventually is the single
object, the single garden and the pleasure it
evokes.

To me, it has proven useful to distinguish betwe¬
en three different ways to approach preservation:
reconstruction, renovation, and rehabilitation
(restauration, conservation, and restitution in
the French Charter). Let me first remind you,

though, that we are concerned here with re-creati¬
on: re-creation is most enduringly successful
if one understands original creation, so I will
discuss garden art under the rubrics of locus amo-
enus, genius loci, and teatrum orbi.
Locus amoenus is the Roman word for a won¬

derful place to be. A garden must be pleasing, and
the way to realise this is to be inside it. It must be
possible with one's senses immediately to perceive
its beauty without having to think about how this
feeling is roused. Creating such loci is the most
significant task of landscape architecture.
Teatrum orbi is a wide concept. The late, emi¬

nent Steen Eiler Rasmussen created the expression
haven - det langsomme skuespil (the garden, a
slow stage act). He wished thereby to remind us of
the time factor involved. A garden, he says,

evolves, unfolds, like a stage act. The analogy, ad¬
mittedly, is incomplete since in the theatre there is
light and sound, spatial scenography, smells - and
a message.

Teatrum orbi implies dramatic reflection of the
world. Or, conversely, it implies that reality is
deceptive, that truth, instead, is in the theatre. The
theatre is escape from reality and also a manifest
reflection of it. This duality applies equally to
theatre and garden. It applies particularly to the
great monuments of garden design, those illu¬
sions and manifestations of spirit and political
will.

Working with old gardens is impossible
without asking, What are they telling us? Shrewd
landscape gardeners listen to the message before
they select a principle of preservation. If one as¬
sumes that a garden is a wonderful place, a place
in concord with its setting and a message in and by
itself, then it is possible to proceed with caution.
And from then on logically, systematically, ra¬

tionally. Granted, each garden is a dramatic act,
an illusion, but the illusion must be authentic. It
must suggest credibility and evoke sentiment,
even though people know they are being fooled.
As in the theatre..

The Garden at Jenle, p. 122
By Gunver Vestergaard
Astrup Vig (inlet) on the east coast of Sailing is
the proper name for the location where the poet
Jeppe Aakjær (1866-1930) in 1906 built a farm¬
stead. East of the undulating landscape sloping
towards the south are the waters of Limfjorden.
Originally built in mid field, the Jenle buildings in
1920 had the beginnings of a traditional farm
garden added. This garden was huge, 22.000
square metres, and concordant with the land¬
scape. Glimpses of fields are an integral part of

the garden, just as the cleverly planned plantings
add content to the landscape. Farmstead build¬
ings match the garden layout.
The farmhouse was listed in 1981 and the farm

sold to theMinistry ofEnvironment; 7 years later,
outhouses was also listed, and the garden in 1991.
I was asked, in 1991, to work up a plan for future
maintenance of the garden. My plan, preserving
themany subspaces of the original design, aims to
preserve the garden's rustic features.

Baroque Garden at Lerchenborg, p. 126
By Kirsten Lund-Andersen
The Lerchenborg garden near Kalundborg is
among the few Danish country seat gardens re¬
stored in recent years. With the owner I have
worked extensively to preserve the manor and
gardens.
The original Baroque garden, designed in the

1740s, in 1980 was still in possession of its essen¬
tial elements. The two most important later
changes are a landscape garden extension made in
the 1850s, and a rose garden designed by garden
architect and palace gardener Ingwer Ingwersen
in 1966.

The grandiose symmetrical buildings on a
stretch of almost 3/4 kilometres are bound into a

unit by a system of main axial and traversing ave¬
nues extending far north, south, east, and west, re¬
aching way beyond the bounds of the garden it¬
self.
The proportions of the original design have

been subject to several analyses. We re-analysed
the complete plan and found a coherence com¬
mon to the main structure, to buildings and to the
symmetrical garden, and received proof of their
principled, resolute proportioning; even original
field surveys were carried out with the utmost
precision.
The owner decided that the Baroque elements

were to predominate. In order best to secure the
garden's future, the remains of the original plan -
a system of linden avenues and curved hedges
with statues - were listed in 1985. Avenue trees in
1981 had been starkly pruned for the second time
and were naked and bare; a good many trees were
missing. Over the years, strong gales had blown
down many old trees, and a pruning of the gar¬
den's many verdant screens had also been under¬
taken.
A unique element, a curved, partly vaulted hed¬

ge with statues is, as far as I know, the only one
of its kind in Denmark. Illustrations showed how

by 1926 this hedge had grown out of its original
shape, and this outgrowth by 1984 was no less
pronounced. It became necessary to remove
almost all bushes making up the two long sides
and the two towers. Only two unarched hedges
could be preserved and formed, using pruning
and clipping.

The Royal Gardens, p. 135
By Ole Stattau
Danish Royal gardens today may best be termed
public historic gardens of leisure and culture.
These palace gardens are managed by Slots- &
Ejendomsstyrelsen (Management of Palaces and
Estates), a division of the Ministry of Housing.
The prime responsibility of this office is to ensure
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that royal palace gardens are being preserved in
the best way possible.
The following estates are managed by the

office: Rosenborg, Frederiksberg Palace Garden
with Søndermarken, the palace gardens at Bern¬
storff, Charlottenlund, Sorgenfri, Fredensborg
and Frederiksborg, all Zealand; and Gråsten, Jut¬
land, the royal summer residence. Furthermore,
grounds at Kronborg, Marienborg, Christians¬
borg, ministerial gardens in central Copenhagen,
the Royal Library garden, the GI. Dok docklands
and Asiatisk Plads and Amaliehaven, all Copen¬
hagen; finally, the Spøttrup, Aalborghus, Koldin¬
ghus, Sønderborg, Nyborg, Roskilde Palæ, and
Érémitage estates, Skanderborg castle mound,
and Esrum kloster (a retreat).
Most of these creations are part of the absolute

monarchy heritage and although some gardens
are older, themajority were established in the 18th
century, particularly during the reigns of Frederik
IV (d. 1730) and Christian VI (d. 1746). After the
introduction of constitutional monarchy in 1849,
royal property became the responsibility of the
state.

Following a law passed on March 12, 1852, ad¬
ministration and overseeing became the prime re-

sponsibiltyof a landscape gardener, titled 'garden
inspector'. Having a law concerning state gardens
means that the best examples ofDanish garden art
were secured for all future, complete with conti¬
nual maintenance.

Preservation and Protection of Historic

Gardens, p, 140
By Lisbeth Saabye
ICOMOS, the International Council on Monu¬
ments and Sites, was formed in 1965, a year after
the first charter on cultural heritage preservation
was passed in Venice, Italy. This Charter of Venice
contained definitions of monuments and sites,
and descriptions of the councils aims in preserva¬
tion. Ethical principles of maintenance, restora¬
tion, and restructuring were deemed important.
ICOMOS advises UNESCO, and is the only inter¬
national non-governmental organisation working
to preserve our physical and cultural heritage with
a view to applying the right philosophy, method,
and technique to the conservation, maintenance,
repair, and restoration of buildings and memori¬
als.

Following an invitation from the International
Committee for Historic Gardens, a Danish ICO¬
MOS garden committee was formed in 1990.

Preservation
In order to determine which gardens are to be
served preservation orders, their specific values
must be identified or registered. No state record
register of nominees for listing covering all garden
categories is extant. In the 1930s, however, Det
Kgl. Haveselskab (Royal Garden Society) pub¬
lished an extensive register with surveys of private
palace gardens, 13 leaflets i all.

Principles ofPreservation
Protection of a historic garden requires a certain
measure of care and restoration, and it requires
guarantees that it will not be subject to treatment
going against preservational interest.

Legal Protection
Legal protection assuming gardens to be part of
the national heritagemust be instigated. Today, in
Denmark, such protection exists, mainly in the
form of legal preservation in terms of either the
listing act or the law for protection of the natural
environment.
Onemight ask, however, whether, in view of the

fact that the historic garden is now regarded as a
monument in itself, other, more viable and specif¬
ic instruments of protection are desirable.

The Future
No Danishmonument or site is yet on UNESCO's
World Heritage List but the national ICOMOS
committee has nominated Kronborg, Roskilde
Cathedral, and Jelling with its burial mounds,
runic stones, and church, all historic sites in
Charter terms. Using the listing act and the law of
natural protection, Denmark throughout the
years has developed a consistently high level of
preservation and protection of both buildings and
surrounds. Preservation and protection of
gardens, however, have not received the same level
of attention, at least not if comparedwith those of
other European countries. Both public and
governmental interest seem to be growing. A first
step, naturally, is to prevent gradual extinction
and then to initiate maintenance, repair, and
restoration.

Legal Preservation of Gardens, p. 145
By Ulla Lunn
The early seventies saw budding understanding of
the fact that value in preservation terms is not
only a feature of buildings but also applies to their
immediate environment. The bill of listing, there¬
fore, in 1979 was changed to make it possible to
list an entire site.
If one is to appreciate the value of eg. Horn¬

bækhus in Copenhagen, Kay Fisker's develop¬
ment of 1923, it is obvious that G.N. Brandt's in¬
ner courtyard should be taken into account. This
is just as obvious now as it is to consider the values
represented by a garden such as that belonging to
the Rosenholm estate, already listed.
Most listings of gardens have come about after

evaluation of a site in toto rather than by thematic
or systematic surveys concentrating on the
gardens. A few gardens, however, are listed in¬
dependently. Among these, for example, are C.Th.
Sørensen's oval tract gardens near Nærum, and
Christinero at Christiansfeld, south Jutland.
Around 75 Danish gardens or parts of gardens are
now listed. Among large ones are 13 private urban
gardens, 11 rural ones, 9 palace gardens, 9 public
parks and 7 city courtyards, a few of which were
listed immediately on the passing of the amended
bill.
In 1992, the bureau of listing and restoration

began a survey of all Danish palace gardens to
identify those representing the most important
periods in the history of palace garden architec¬
ture. No result has yet been published.

Examples of GardensWorthy of Conservation,
p. 148
By Sven-Ingvar Andersson
There are many types of garden and different cir¬

cumstancesmake each garden worthy ofpreserva¬
tion. In this issue we present a list showing the
wide aims of the Charter of Florence, to give a
sense of themultitude of criteria thatmay be used
in decision-making. The list has 14 categories
with a maximum of 10 items in each. The

categories demonstrate how a small patch may be
as valuable as a park and that everyday functions
such as that of the allotment or tract garden do
not disqualify. Examples also show that a park
and the utility area surrounding a block of flats
are both considered gardens here. The limited
number of ten to each category obviously indi¬
cates that this is not a complete register of Danish
nominees for preservation. The majority of valu¬
able designs are simply not here. Examples were

picked by our workgroup, working from ex¬

perience and memory.

1. Rural Gardens
Under this rubric come gardens which in some

ways reflect the owner's profession. They may be
part of villages or fishing villages as well as of
solitary farms. While during the 30s many 19th
century designs survived, these are now so rare
as to merit special attention. Their form reflects
the geometric quadrants typical of Renaissance
designs or the French urban garden with its wind¬
ing ornamental walkways. Later cultivation of
flowers and vegetables between bends seems to be
unique to Denmark.

2. Urban Gardens
Provincial towns up to WW2 had large unbuilt
areas confined by blocks of flats. There were

workshops and stables here, and tenants had
gardens. These were often rich in flowers, and at
the end of a passage bordered by fruit trees there
might be a hut.
The few remaining ones are true oases in central

towns, giving pleasure to users and to whoever is
able to enjoy them from neighbouring blocks.
To this group also belongs what is left of gardens
belonging to priories, vicarages and ancient gram¬
mar schools.

3. Urban parks
These are spaces made for towndwellers and run

by councils. The typical urban park was spon¬
sored by a local town improvement group and
made in the late 19th centufy. Copenhagen 'ram¬
part parks' were modelled on French landscape
parks. These Copenhagen designs again inspired
numerous creations in Danish provincial towns.
Originally placed on the periphery, they now offer
valuable breaks for relaxation in growing towns,
and are also constant reminders of the ideal park
and the aesthetic of their day.

4. Gardens Attached to Blocks ofFlats
After 1930, clusters of blocks of flats became the
dominant form of residence next to the one-fami¬

ly bungalow. Thanks to sagacious contractors and
brilliant landscape architects, Denmark was in the
forefront as regards block architecture. Designers
were strongly influenced by the fact that residents
included many children and housewives. Now
that both age profile and growths have changed,
perhaps the situation calls for a change in land-
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scaping. In that case, respect for each original
idea is necessary.

5. Country Seat Gardens
About 869 manors have been registered in Den¬
mark. All used to have a garden attached, and
many of these have been preserved without much
commitment. A few are in sufficiently good shape
that they compare favourably with the royal
gardens. Country seat gardens, on the whole, are
the country's most valuable treasure in historic
garden art - and the most endangered. Despite
several attempts it has not been possible to pass
laws that secure the best for posterity, arresting
the rapid delapidation and turn destruction
to positive ends in the many case where ruin is
irreversible.

6. Gardens Belonging to Institutions
Since extensive landscaping of spaces around
both public and private institutions became com¬

mon, designs of high aesthetic quality have been
created. Their value is often in the interplay of ter¬
rain, buildings, and planting. These designs also
demonstrate fruitful collaboration by architect
and landscape architect. Here, the balance of
building and plantings tends to demand special
attention; typically, plantings need to be thinned,
and the need for outhouses should be reviewed.

7. Cemeteries
These are among the best preserved gardens in
this country. This applies equally to new designs
and to old anonymous ones, which have preserved
more or less of the tradition prevailing in the 19th
century with certain forms going back to Re¬
naissance layouts. Between 1920 and 90, new
cemeteries have been established, which are

among the very best landscaping produced in the
period. What threatens them is a trend towards ra¬
tionalisation, and fashion such as the tendency to
choose family garden plants and other materials.

8. Tract Gardens
The heyday of tract gardens is the years just before
and after the turn of the century. These gardens
were to be recreational and restitutional facilities
for workers living in small flats. The gardens are

worthy of preservation for their value as docu¬
ments illustrating social history but also for their
creative use of house and garden space. The lush
details are preservable as long as users want them.
In some cases, however, the outline is so rational
and of such high quality that a particular effort is
required.

9. Leisure Gardens
The Danish term for these, lysthaver, denotes
gardens whose value in terms of pleasure and
leisure is greater than that of vegetable and fruit
crops. We use it here to refer to gardens belonging
to the wealthy for four decades around 1800.
These are often situated in beautiful landscapes
near cities. Since they were established at a time
when the landscape garden was fashionable, they
often harmonise with their environment. Some of
these fine creations are now cultural institutions
and council property. They are themselves vulner¬
able, and their settings demand special attention

in the cases where cities expand, threatening to
encircle them.

10. Vicarage gardens
In days of old, a vicarage was the local cultural in¬
stitution, its garden the institution garden.
Vicarage gardens on account of their function are
a seperate category but their form is reminiscent
of both country seat, rural, and leisure gardens.
Vicars often took an interest in botany so rarities
can be found quite frequently. The vicarage itself
is often adjacent to the cemetery. A parish council
must pay special attention to its vicarage garden
regardless of whether it is considered a demand¬
ing vicarage adjunct ormanaged as part of a joint
site.

11. Terraced houses and other low forms
The terraced house (row house) is both a very old
type known from the centre of small towns, and a
newer form introduced in the 1940s and in the 50s
and 60s developed be used in more versatile ways.
Our list does notmention particular gardens, only
a few old developments with fine site plans and
also some that in terms of site plan and use of out¬
door facilities are practical, special, and florid.
While open spaces are being improved these days,
there will be great loss if such classical examples
disappear or are altered so that their peculiar
characteristics become less distinct.

12. Palace Gardens
Gardens belonging or formerly belonging to the
royal house are the most exquisite and the ones
whose maintenance is of the best quality. They
were designed by the finest contemporary ar¬
chitects and landscape architects. Some, such as

Frederiksberg Have (Copenhagen), have been
radically altered but in such a way as to produce
new values. Most have been hardly simplified but
endeavours have been made to preserve the out¬
line. In a case such as Frederiksborg, North
Zealand, reconstruction of the luxuriant original
would be highly desirable.

13. Family Gardens
By family garden (villahave) we mean the sur¬
rounds of a town house, whether a bungalow or a

grand villa. Until about 1950 the family garden
was where garden art was at its richest and most
free. Architect and landscape architect worked in¬
tensely to create many exquisite sites. Many have
perished but many also remain. Having plants
growing, at times in abundance, they are in differ¬
ent states of maintenance and disarray. Owners
need professional advice on how creatively to
make room for the powers of change.

14. Other
Some gardens are not easily categorised. In a

sense, having to have 'Other' only shows the width
of the concept of 'garden'.

Ellen M. Pedersen

Følgende har venligst udlånt fotos til hæftet
Jette Abel: s. 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 166,
169, 170, 174, 176
Georg Boyes samling: s. 98
Box 25: s. 173 Bygningsfrednings- og
restaureringskontoret: s. 140, 141, 142, 143, 144
C. Th. Sørensens samling: s. 103, 112, 113, 115,
116, 117, 119, 121, 166, 169, 170, 173, 174
De Kgl. Slotte og Haver: s. 135, 136, 137, 138,
139, 177
Solvejg Bjerre: s. 122, 124, 125
Maria Ejlers: s. 145, 146, 147
Malene Hauxner: s. 142, 167, 176, 179
Annemarie Lund: s. 168, 171, 172, 174, 178
Kirsten Lund-Andersen: s. 126, 129, 131, 132,
133, 165, 166, 175
Carsten Møller: s. 108
Finn Sloth: s. 173
Lulu og Hannes Stephensen: s. 100, 103, 106,
109, 111
Lisbeth Saaby: s. 101
Gunver Vestergaard: s. 122, 123, 124, 125
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Havesæt til hele året

H'avesættet fra Paustian består af to bænke

og et bord i eriten olieholdigt teaktræ eller i
rentolinbehandlet pitchpine. Stellet er af
galvaniseret stål, og sættet kan stå ude hele
året.

Pitchpine 5.290 Teaktræ 8.590


