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Hellerup Havn er lidt svær at finde, som den ligger

klemt inde mellem etagehuse og villaer. Hvis man er

kørende i bil, skal man være forberedt på at passere

nogle skarpe gadehjørner for at komme derned.

Hellerup Havn er beliggende kun 300 meter nord

for Tuborg Havn. Den blev oprindelig anlagt i 1911

som lystbådehavn til forskel fra den tunge erhvervs-

og trafikhavn på Tuborg. 

Hellerup Havn blev bygget bag kystlinjen, så land-

arealerne var beskyttet mod vind og vejr. Den har

kun et enkelt bassin anlagt med en beskyttende mole

mod Øresund. Indsejlingen foregår fra sydøst og er

flankeret af et fint lille fyrtårn, som er opført sam-

tidig med havneanlægget. 

Som et supplement til lystbådehavnen etablerede

kommunen flere anlæg, der understregede områdets

rekreative karakter: Badestrand, rosenhave, staude-

have, legeplads, tennisbaner og toiletbygning. Det

hele bundet sammen af hække, lindearkader og -allé.

Det samlede anlæg omkring havnen er et lille ånde-

hul i det tæt bebyggede Hellerup. Planudformningen

udgøres af en relativ fri komposition af rektangulære

rum. Nord for havnen er anlagt en rosenhave, som

ligger helt ud til stranden. Den er tegnet af kommune-

gartner G. N. Brandt og arkitekten Edvard Thomsen

i 1918 med en stram baroklignende figur omkring en

midterplæne, hvor der er opstillet 2 store sandstens-

vaser. Langs plænens sider er anlagt rosenbede og

gangstier. Hele rosenhaven er omkranset af en

pergola.

På vestsiden af havnen er anlagt en staudehave, hvor

bedene ligger udenom en stor græsplæne. Staude-

haven blev anlagt i 1921 af G. N. Brandt og E.

Erstad-Jørgensen. En klippet lindeallé mellem

staudehaven og et mindre tennisanlæg længst mod

vest forbinder den nordlige del af havnen med den

sydlige. På havnens sydside ligger sejlklubbens

bådehuse, bådeplads og klubhus. 

Hele anlægget, som er mindre end 2 ha, er i be-

siddelse af en intim og hyggelig atmosfære som

ramme omkring havnens mange aktiviteter og de

øvrige rekreative gøremål. Her er en tæt 'lilleby-

stemning', som kan være vanskelig at opleve andre

steder i storbyen.

Hellerup Havn

Carl Berling (1812-1871) arvede det nødlidende

Berlingske Bogtrykkeri, som det lykkedes ham at få

på fode. Han blev i 1854 gift med Polly, født Hade-

rup. I 1860 købte han landstedet Ordruphøj i det

nordlige Ordrup. Landstedet er i dag nedrevet. Carl

Berling døde under en rejse på Nilen sammen med

Grevinde Danner, og blev begravet i en gravhøj på

Ordruphøjs grund. 

Polly Berling blev efter flere rejser til Italien op-

taget af katolicismen. Hun konverterede i 1869 og

ønskede at skabe et katolsk støttepunkt i Danmark.

Det skete ved opførelsen i 1871-73 af den katolske

St. Andreas kirke med præstegård, skole og kolle-

gium på den sydlige del af Ordruphøjs grund. Kirken

er opført i gotisk stil med røde tegl. Anlægget med

kirke og gravhøj fremstår som et tidstypisk og præ-

cist formet teglstenbyggeri med sin egen helt

specielle stemning.

Under den 2. Verdenskrig blev kollegiebygningen

benyttet af radiomaterielfabrikken Torotor. Her

fremstilledes komponenter til de tyske V2-bomber,

hvorfor den blev saboteret. Bygningen rummer efter

genopførelse stadig erhvervsvirksomheder.

Gravmonumentet på Berlings Bakke er indrettet i en 
tidligere bronzealderhøj.

Hellerup Havn er et lille åndehul med sin egen afslappede og intime stemning.St. Andreas Kirkes nygotik kaster skarpe skygger.

Berlings Bakke




