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Fortid, nutid & fremtid 
Torsdag d. 6. oktober kl. 16.00
Kongens have, Østervoldgade 4 (se kort)

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist 3. oktober

Slotshavechef Niels Mellergaard vil stå for 
rundvisningen.  

Kongens Have - et slot med en
have der har 400 år på bagen
Hvad er der sket af forandringer gennem tiden?
Hvad har egentlig resulteret i den udgave af 
Kongens Have vi har i dag?

Kongens Have er en stilhistorisk cocktail med 
elementer fra vidt forskellige tidsperioder? Hvad
er nu havens DNA? Hvad er de bærende bevarings-
værdier i haven i dag, og hvor kan der tænkes rum 
for forandringer set i den historiske kontekst?

På en tur rundt i haven vil Niels Mellergaard
prøve at italesætte nogle af problemstillingerne
og udfordringerne i forhold til udviklingen og 
forvaltningen af haven.

Vi mødes i den lille gård på Østervoldgade 4B,
hvor vi vil starte med at se lidt på de historiske 
tegninger.

Kongens
Have

Slotshavechef
Niels Mellergaard



I et radioprogram sagde 
Poul Henningsen bl.a. om 
boligformen: “Det er den 
vigtigste Egenskab ved det 
moderne Rækkehus, at det 
giver Bymennesket en 
Have, et Friluftsrum, ikke 
større end at han selv kan 
passe det, men stort nok 
til, at han og Kone og Børn 
kan hente Sundhed og 
Nervehvile derfra”

Arkitektoniske
perler
Besøg i tre rækkehuse i Hellerup

Onsdag d. 26. oktober kl. 15.30

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist 21. oktober

Hus nr. 1, kl. 15.30
Sundvænget 47 · 2900 Hellerup
Rækkehusene i Sundvænget er tegnet af arkitekt 
Thorkil Henningsen, der fik sit gennembrud som 
rækkehusenes stamfader, da han i 1921 opførte 
Bakkehusene på Hulgårdsvej sammen med Ivar 
Bentsen. Sundvængehusene er opført mellem 1925
- 1947 og blev allerede før færdiggørelsen præmieret
af Gentofte Kommune. Vi besøger nr. 47, hvor Poul 
Henningsen boede, indtil han flyttede i eget hus på 
Brogårdsvej.

Hus nr. 2, ca. kl. 16.30
Agavevej 3 · 2900 Hellerup
Arkitekt Ib Lunding, som også er kendt for 
Champagnehuset på Grønningen 7-9, tegnede 
rækkehusene på Agavevej, Nerievej og Kameliavej, 
som blev opført 1928-35. Blandt rækkehuskvarte-
rets kvaliteter er, at Lundin  fik lov til at planlægge 
hele området. For det første har alle husene en helt 
utrolig god orientering mod lyset, for det andet
ligger de fint i læ for de høje træer, som også var
der, da husene blev bygget.

Hus nr 3, ca. kl. 17.30
Maglemosevej 31 · 2900 Hellerup
Arkitekt Mogens Lassen, der er en central figur i 
dansk funktionalisme, er især kendt for sine mange 
særdeles innovative enfamilehuse opført i gasbeton. 
Heraf mange i Gentofte. De nøgterne og  beskedne, 
men velplacerede rækkehuse på Maglemosevej er 
opført mellem 1943-45.

Vi slutter af med et glas vin på Maglemosevej.



Folketeatrets
ombygning & nye foyer
Fortælling om udviklingen af et 
spændende teater i København

Onsdag d. 16. november kl. 17.00 

Begrænset deltagerantal
Tilmelding på: kontaktFHF@gmail.com
Tilmeldingsfrist 13. november

Vi mødes ved teatrets indgang i Nørregade
Jens Bertelsen fra Bertelsen & Scheving - tidligere 
kongelig bygningsinspektør vil stå for den 
kompetente rundvisning.

Grundlagt i 1857
Nørregades folkelige teater blev grundlagt i 1857 som 
en hippodrom, men blev i 1885 ombygget til teater 
med baldakin og butikker mod gaden og fik navnet 
Folketeatret. Teatret skulle være et supplement til 
Det Kongelige Teater, men udelukkende fokusere på 
det folkelige. Teatret undergik en ny ombygning i 
1989 varetaget af Dissing & Weitling.

Åbenhed og sammenhæng
Før var foyeren ét åbent rum med to trapper placeret 
langs de to gavlvægge. Foyerens trapper er nu slået 
sammen til én sammenhængende trappe, der udover 
at fremstå som et skulpturelt element også forbinder 
og samler de to etager og scener. Den store trappe 
fører publikum op til 1. sal, hvor der er indgang til 
store scenes balkon. Herfra har man et langt vue 
gennem atriet og hele vejen til facaden mod Nørre-
gade. På 1. sal er der placeret en ny caféscene, og på 
2. sal er der indgang til Hippodromen.

Et vigtigt element i ombygningen er respekten for 
teatrets klassiske udformning som betyder, at store 
scenes særlige unikke og flotte æstetik nu er ført 
med ud i foyerområdet.



Dette års festlige diplomerings-
højtidelighed og den ordinære 
generalforsamling finder i år sted:

Tirsdag d. 6. december kl. 16.00

Bygningskulturens Hus · Borgergade 111 · København K

Diplomerings-
højtidelighed
& general-
forsamling

Søetatens Pigeskole 1859-1869
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