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Udstilling. Engang
var parker en selvføl-
gelighed, når der
skulle anlægges nye
byområder. I dag
kommer kravet om
parkeringspladser i
første række, konsta-
terer tilrettelæggeren
af en udstilling om
havekunst, som vises
på Museumsberg i
Flensborg.

FLENSBORG. De histori-
ske haver og parker har i
Slesvig-Holsten været igen-
nem en renæssance. Fred-
ningsmyndighederne i Kiel
har for eksempel fået en
særlig afdeling for fredede
parker og haver, og ved
Gottorp Slot er barokhaver-
ne blevet sat i stand, så de
nu står i en pragt som al-
drig før.

I morgen åbner Museums-
berg i Flensborg så en
kunsthistorisk udstilling
om de historiske haver og
parkanlæg i Slesvig-Hol-
sten.

I Hans-Christiansen-Haus
vises en serie plancher med
tekst om og fotos fra de
mange fredede slotsanlæg,
godshaver, botaniske haver,
borgerskabshaver og bypar-
ker i delstaten, og i Hein-
rich-Sauermann-Haus kan
man se historiske malerier
og grafiske værker fra nog-
le af Flensborgs parkanlæg,
blandt andet Christiansen-
park, Volkspark, Alter
Friedhof og Frueskoven
(Marienhölzung).

Plancherne er udarbejdet

af afdelingsleder Margita
M. Meyer fra fredningsmyn-
digheden Landesamt für
Denkmalpflege i Kiel, og de
er tidligere blevet vist i
delstaten Slesvig-Holstens
repræsentation i Berlin - i
øvrigt sammen med plan-
cher fra tilsvarende haver i
Niedersachsen og Berlin.

På Museumsberg-udstil-
lingen præsenteres cirka 30
parker og haver ud af de
400, der i Slesvig-Holsten
opfylder fredningskriterier-
ne. Den ældste parker er fra
baroktiden, den ældste er
Neuwerkgarten ved Gottorp
Slot, den yngste er Kurpar-
ken i Bad Malente i Holstei-
nische Schweiz. Udstillin-
gen er ikke blot en rejse
gennem geografien, men og-
så en rejse gennem have-
kunstens historie.

Parker for folket
Den begynder i Slesvig-
Holsten for alvor i barok-
ken og udvikler sig for al-
vor i oplysningstiden og den
demokratisering, tiden førte
med sig. Tanken om det frie
menneske i naturen vandt
frem, og fra at være en
kunst for adelen udviklede
haver og parker sig til pri-
vate lidenskaber for 1800-
tallets rige købmænd.

Da byerne voksede med
industrialiseringen kom
først de finere byparker og
senere folkeparkerne, hvor
arbejderklassen kunne bol-
tre sig på helt uformelle vil-
kår med sport og legemulig-
heder til børnene.

- I dag er indretningen af
offentlige haver og parker
stort set forsvundet ved ny-
byggeri. Det skyldes frem
for alt bilismen, hvor kravet
om parkeringspladser kom i

første række, siger Margita
M. Meyer.

Investorer bestemmer
Udstillingen vises i flere
rum med forskellige temaer.
Det første tema er slotsha-
ver med eksempler fra
blandt andet Lyksborg,
Husum og Gottorp. Det an-
det er haver ved godser og
herregårde med Gelting
som ét eksempel. Fra Flens-
borg vises borgerlig have-
kunst fra det 19. århundre-
de med Marienhölzung, 
Friedenshügel og Christian-
senpark som nogle af ek-
semplerne. Her begynder
den engelske, liberale stil at
vinde indpas, hvor det
førhen var den franske ha-
ve, der havde sin baggrund
i absolutismen.

Det tredje rum er helliget
borgerskabets stil, og det
sidste rum viser eksempler
på havekunst fra det 20.
århundrede, blandt andet
Noldes kunstner-have i
Seebüll i Nordfrisland og
den folkelige Werftpark i
Kiel, der var et forbillede i
Weimarrepublikken.

- I dag er helt utrolig me-
get overladt til investorer-
ne, når vore byområder skal
udformes. I Weimarrepub-
likken herskede en stærk
statslig styring, hvor man
gjorde meget mere for at
imødekomme almenvellet,
siger Margita M. Meyer.

Historische Gärten in
Schleswig-Holstein - ud-
stilling på Museumsberg i
Flensborg. 18. september-
23. oktober.

Hans Chr. Davidsen

Mange alleer i Slesvig-Holsten er også blevet erklæret for fredet. Slesvig-Hol-
sten er den vesttyske delstat, der har flest kilometer alleer. Førstepladsen i hele
forbundsrepublikken indtages suverænt af Mecklenburg-Vorpommern.

Bundsenkapelle i
Christiansenpark
i Flensborg.

Emil Nol-
des kunst-
nerhave i
Seebüll i
Nordfris-
land.

Krokusserne blomstrer i slotshaven i Husum. (Fotos: Museumsberg)

Historiske haver 
i Slesvig-Holsten


