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af international betydning og er skønnet vær-
dig til optagelse på UNESCOs verdensarvsliste. 
De fem danske trelleborge Aggersborg, Fyrkat, 
Nonnebakken, Borgring og Trelleborg er opført 
af Harald Blåtand. Af disse er det Aggersborg, 
Fyrkat og Trelleborg som kandiderer til opta-
gelse på UNESCOs liste over verdensarven.
http://nytrelleborg.slagelse.dk

UDRIDER ALLÉ I FREDENSBORG 
GENPLANTES
Der plantes 217 nye lindetræer i Frederiks-
borg Slotshave i efteråret. Navnet Udrider 
Allé stammer fra slottets grundlæggelse i 1726 
og referer til alléens funktion som den hoved-
vej, der blev brugt af kongehusets udridere. 
Navnet refererer til, at denne allé blev brugt 
af udrideren, når han skulle til og fra slottet. 
En udrider var ansat ved hoffet, og han red ud 
for at tilsige bønderne til hoveritjeneste eller 
med breve, beskeder og påbud.

Udrider Allé, der er en af havens længste 
alléer, har været hårdt ramt under de sidste 
storme. Dels er ca. 50 træer væltet, dels måtte 
yderligere 23 træer fældes, fordi de havde ryk-
ket sig løs og var i fare for at vælte.

Slots- og Kulturstyrelsen har derfor 
besluttet at fælde de resterende 152 træer og 
plante en ny allé. 

Alléen blev genplantet for 25 år siden, 
men er trods sin unge alder den allé i haven, 
der har været hårdest ramt af stormene. 

Yderligere inf.: Christine Waage Rasmus-
sen, projektleder, cwa@slks.dk

Udrider Allé i Frederiksborg Slotshave

The international jury of the student com-
petition Drawing of the Year 2016 consists of 
Architect and Curator Eva Franch i Gilabert 
(US), Architect Kasper Heiberg Frandsen 
(DK), Architect Sergei Tchoban (DE), and Ar-
chitect and Rector Torben Nielsen (DK)

Prizes: 1st prize: 5000 €, 2nd prize: 2000 
€, 3rd prize: 1000 €

Deadline: 1 November 2016 at 12.00 noon 
(CET).
 Inf.: drawingoftheyear2016.dk 

TRELLEBORG NOMINERET TIL
INTERNATIONAL ARKITEKTUR-OSCAR
Det kommende oplevelses- og videncenter 
ved Trelleborg nær Slagelse er nomineret til 
den prestigefulde World Architecture Festival 
Awards i kategorien fremtidige kulturbygge-
rier, hvor bygningen konkurrence med arki-
tektur fra hele verden.

Prisen uddeles til World Architecture 
Festival i Berlin 16.-18. november, og der er 11 
andre nominerede i kategorien fra lande som 
Australien, Canada og Rusland.

PLH Arkitekter vandt tidligere i år arki-
tektkonkurrencen med en bygning, der kom-
binerer moderne linjer med vikingetemaet.

Det nye oplevelses- og videncenter ved 
Trelleborg forventes at åbne i 2020. 
Harald Blåtands bedst bevarede vikingeborg 
Trelleborg er en imponerende ringborg og et ex-
ceptionelt vidnesbyrd om vikingernes kultur og 
viden. Stedet er et storslået anlægsarbejde og et 
resultat af enestående arkitektur- og ingeniør-
kunst. Ringborgen er med sin størrelse, strate-
giske placering og ingeniørmæssige stringens 

ANNOUNCEMENT OF THE INTER-
NATIONAL STUDENT COMPETITION 
– DRAWING OF THE YEAR 2016
Aarhus School of Architecture, schmidt ham-
mer lassen architects, VOLA, and Danish Arts 
Foundation proudly announce the fourth 
joint venture competition Drawing of the Year 
2016. This year’s theme is Habitation.

 
Digital drawings
Technology has transformed how architects 
work — and how their work is perceived. 
Therefore Drawing of the Year 2016 will focus 
exclusively on sketches and drawings created 
using digital technology. The aim of the com-
petition is to continuously explore new ten-
dencies in architectural drawing and chal-
lenge the use of new techniques and mixed 
media.

This year’s competition examines the 
potential for developing architectural ideas 
through a digital format. How can digital 
drawing push the boundaries of our percep-
tion of Habitation? How can digital drawings 
express artistic skills? And how can digital 
technology contribute to the understanding 
of drawing as a craft?

 
Habitation
We invite bold, inspiring, and innovative 
proposals on how architects imagine, devel-
op and contribute to new ways of perceiving 
habitation through drawing. On all scales and 
in all environments, from the smallest cabin 
to complex living facilities in rural outskirts, 
suburban environments, nature or in expand-
ing megacities.

We accept drawings from students at 
architecture schools all over the world. The 
internationally acclaimed jury will award 
digitally produced drawings that inspire, 
communicate and engage in architecture 
in an artistic way. Drawings should reflect 
a media of production and dissemination of 
thoughts and dreams, and should invite the 
recipient to wonder, be moved or become 
involved in the discussion of architecture 
and habitation.

After the competition the drawings will 
be curated, printed and exhibited at Aarhus 
School of Architecture. A book containing a 
curated selection of the drawings will be pub-
lished in 2017.

Oplevelses- og videncenter ved 
Trelleborg, PLH Arkitekter
Tv. Sammenhæng mellem 
monument og videncenter. 
Ill. PLH Arkitekter
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EARLY CHILDHOOD PLAYGROUNDS
– PLANNING AN OUTSIDE LEARNING 
ENVIRONMENT
Prue Walsh: Early Childhood Playgrounds.
Routledge, 2016. Engelsksproget. 120 s. 
398,75 kr. fra www.byggecentrum.dk/boeger

Det udendørs legemiljø har en væsentlig rolle 
i børns læring i den tidlige barndom. Et uden-
dørs rum, der er godt udformet, giver mulig-
hed for berigende, stimulerende og udfor-
drende legeoplevelser, der opfylder børns 
udviklingsbehov. 

Early Childhood Playgrounds giver en 
trin-for-trin guide til at planlægge, designe og 
skabe et udendørs læringsmiljø for små børn.

Early Childhood Playgrounds er spæn-
dende læsning for alle med interesse for børns 
udvikling i den tidlige barndom og praktikere, 
der gerne vil vide mere om at skabe, forbedre 
eller udvide udendørs legearealer. 

Bogen er også rettet mod andre discipli-
ner, hvilket gør den til en vigtig vejledning for 
arkitekter og planlæggere, der ønsker at få en 
større forståelse af leg og den afgørende rolle, 
legen har i at opfylde børns behov og udvik-
ling.

URBAN AGRICULTURE EUROPA
Frank Lohrberg, Lilli Licka, Lionella Scazzosi 
Axel Timpe m.fl.: Urban Agriculture Europe. 
Jovis, 2016. 231 s. 29.80€. Engelsksproget. 
ISBN 978-3-86859-371-6

Rapporten præsenterer resultatet af arbejdet 
i COST-programmet Urban Agriculture Euro-
pe. Netværksprojektet er støttet af The Euro-
pean Cooperation in Science and Tecnology 
(COST) og udført 2012-16. Læreanstalter og 
professionelle inden for landbrugsområdet og 
byudvikling bidrager med viden. Formålet har 
været at få en dybere forståelse for Europas 
forskellige former for bylandbrug og at ud-
vikle et fælles sprog for bedre at identificere 
og kommunikere bylandbrugs potentialer i et 
europæisk perspektiv,

Bogen ligger fuldt tilgængelig på forlagets 
hjemmeside.

Bylandbrug defineres således: ”Urban 
Agriculture spænder over alle aktører, sam-
fund, aktiviteter, steder og økonomier med 
fokus på biologisk produktion i en rumlig sam-
menhæng, som er kategoriseret som bymæs-

sig. Bylandbrug foregår såvel i indre som ydre 
byområder. Nøglekarakteristika er, at det er 
dybt integreret i bysystemer sammenlig-
net med landbrug. Bylandbrug er forankret i 
byens struktur, integreret i det sociale og kul-
turelle liv, økonomien og byens stofskifte. Det 
kan også i kort form betegnes som landbrugs-
aktiviteter i byen. 

Jeg har valgt at oversætte Urban Agricul-
ture direkte til bylandbrug vel vidende, at vi 
oftest bruger betegnelsen Urban Farming i 
Danmark. Det er den populære betegnelse, 
der dækker over det voksende fænomen, som 
bylandbrug udgør i storbyer på globalt plan. 
Herhjemme er der stadig kun enkelte eksem-
pler på de større produktioner sammenlignet 
med forekomsten i europæiske storbyer.

Indledningsvis belyses bylandbrugs gene-
relle træk ud fra udviklingen mellem land og 
by historisk set og det faktum, at bylandbrug 
har været en basal forudsætning for de fleste 
tidlige byers opståen. 

Bylandbrug beskrives som en kompleks 
størrelse og præsenterer, som definitionen 
beskriver, langt mere end kun fødevare-
produktion i byen. I flere sammenhænge er 
omfanget af goder ved bylandbrug vigtigere 
end den rene produktion. Landbrugsområ-
det er interesseret i processer for tilpasning 
og innovation inden for bylandbrug som for-
retning, mens byudviklingen sjældent bruger 
urbane fødevarer som en mål i sig selv.

I seks generelle afsnit beskrives byland-
brug under overskrifterne 1. Fænomenet, 2. 
Styring, 3. Forretning, 4. Rum, 5. Stofskifte 
og 6. Agenda. Kapitlerne suppleres med cases 
fra de syv europæiske storbyer: Barcelona, 
Dublin, Genoa, Milano, Ruhr-distriktet, Sofia 
og Warszawa. 

Der er desuden samlet viden fra 200 case-
studier som er tilgængelig på www.urbanagri-
cultureeuropa.la.rwth-aachen.de 

Et formål med forskningsarbejdet har 
været at få indsigt og forståelse mhp. at føre 
en offentlig politik på området og at imødegå 
konflikter, idet der kan være mange udfor-
dringer inden for området. Det er et dynamisk 
fænomen, der konstant skifter i former ud fra 
sted, funktion og aktører. 

Baggrunden kan være meget forskellig. 
Overordnede tendenser er, at i de rige byer 
skabes velvære og sociale netværk gennem 
bylandbrug, mens der i byområder med fal-

dende velfærd som i Sydeuropa er en tydeli-
gere interesse på produktionen.

Afsnittene understøttes relevant med 
kort, tabeller og fotos og enkle skematiske 
modeller, som f.eks. illustrerer forskellen på 
bygartneri og bylandbrug.

Det beskrives, at bylandbrug – hvilket ikke 
er overraskende – kan opfylde nyttige formål 
såsom at være miljøunderstøttende land-
brug af høj værdi for omgivelserne i forhold 
til biodiversitet, at være habitatslandskab for 
speciel flora eller fauna, dyrkning af lokale 
frø og sikring af hjemmehørende arter. Den 
grønne struktur kan understøttes, og jorden 
dyrkes økologisk f.eks. i de landskabsparker, 
som der er flere eksempler på i Barcelona og 
Ruhr-distriktet. 

Det afsluttende afsnit efterlyser en euro-
pæisk agenda for bylandbrug til trods for de 
store lokale forskelle i baggrunde og sammen-
hænge.

Bylandbrug er gennemgående svagt re-
præsenteret rent politisk, selv om der er en 
stigende praksis i Europa. I mange regioner er 
bylandbrug en marginal fritids-, terapeutisk- 
eller undervisningsmæssig aktivitet uden en 
egentlig bylandbrugsstrategi. 

I et afsnit drøftes muligheder for støtte i 
henhold til de gældende politikker inden for 
det almindelige landbrug (CAP), som er en af 
verdens mest magtfulde instrumenter til at 
styre udviklingen inden for landbruget. Den 
seneste reform fastlægger love og regulerin-
ger for perioden 2014-20. Bylandbrug er ikke 
et direkte emne, men der nævnes indbyggede 
muligheder for bylandbrug, herunder bedre 
understøttelse af små forretninger, lokale 
produkter, korte leverandørkæder og andels-
foretagender. 

Måske der er støtte at hente til omstilling 
til nye forretningsområdet med de mange nye 
trends indenfor området? 

Rapporten peger på, at bylandbrug rum-
mer et stort potentiale for en mere bæredyg-
tig udvikling af vores byer. Ved at gentænke 
landbrug med løsninger, der tager hånd om 
landskaber, ressourcer, imødegår klimafor-
andringer og ved genbrug at producere mere 
med mindre. Hvorvidt landbrug og fødevare-
produktion skal blive en mere naturlig del af 
i byen, må tiden vise. Knaphed på jord, byers 
vækst på bekostning af åbent land og sam-
spil by og land er de store udfordringer, som 
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bylandbrug skal ses i større perspektiv med, 
og som rejser nye spørgsmål. 

Min bekymring mht. naturværdier i for-
hold til bylandbrug afklares ikke i rapporten. 
Begge trends bynatur og bylandbrug konflik-
ter umiddelbart indbyrdes, idet dyrket areal 
nødvendigvis må levne mindre plads til at give 
naturens egen dynamik fred til at sikre biodi-
versitet og udbredelse.

Nytteværdi, etiske og æstetiske værdier er 
vigtige at vurdere i de kommende evaluerin-
ger af en stigende udbredelse af at dyrke byen, 
hvor det udfordrer park- og naturområder. 
Charlotte Horn, landskabsarkitekt MDL

TOR-VEJLEDNING 8: GRØNNE TAGE
Tommy Bunch-Nielsen og Tina Priess Øster-
gaard (red.): TOR-Vejledning 8: Grønne tage. 
Tagpapbranchens Oplysningsråd, 2016. 15 s. 
50 kr. fra www.byggecentrum.dk/boeger 

Der er i de seneste år sket en øget anvendel-
se af grønne tage, da tagfladen i højere grad 
end tidligere bliver opfattet som den femte 
facade .

Yderligere fremmes udbredelsen af grøn-
ne tage igennem politiske strategier, hvor 
implementeringen sker igennem bestemmel-
ser i lokalplaner, som foreskriver anvendelsen 
af grønne tage.

Vejledningen Grønne tage fokuserer på 
ekstensive grønne tage, men medtager også 
de vigtigste byggetekniske forhold for inten-
sive grønne tage.

Vejledningen har været til høring blandt 
leverandører af både tagpap og grønne tage, 
og der er modtaget en række kommentarer, 
som er indarbejdet i vejledningen.

SKANDINAVISK PRIS FOR ENESTÅEN-
DE GRØNT TAG TIL EGEDAL RÅDHUS
Egedal Kommune har modtaget en særlig 
skandinavisk pris, Scandinavian Green Roof 
Award, for den bæredygtige taghave til kom-
munens kombinerede rådhus og sundheds-
center. Det grønne tag er tegnet af SLA og an-
lagt af Malmos A/S. Bygningen er tegnet af 
Henning Larsen Architects.

Taghaven ligger i 1. sals højde i forhold til 
rådhuset og udgør hele tagkonstruktionen på 
sundhedscenteret. Den store grønne taghave 
bruger lokale plantearter til at skabe et fro-
digt og grønt naturrum, der med dufte, farver 

og lyde tilbyder mulighed for ophold og akti-
viteter for både rådhusets ansatte, sundheds-
centrets brugere og Egedals borgere.

Taghavens tekniske løsning med dræn-
bakker og 10-40 cm substrat tillader, at store 
mængder regnvand kan tilbageholdes og for-
sinkes på taget, og lø sningenreducerer CO2-
udslippet. Taget er på den måde et bidrag til 
klimatilpasningsproblematikken. Samtidig 
giver opbygningen mulighed for stor variation 
i plantesammensætningen, som har en smuk 
årstidsvariation og bidrager til øget biodiver-
sitet. Udnyttelsen af taget på Egedal Rådhus og 
Sundhedscenter er et eksempel på, hvordan et 
grønt tag kan være del af bæredygtigt byggeri.

Scandinavian Green Roof Award gives 
hvert år til et bemærkelsesværdigt grønt tag 
i Skandinavien, der er nytænkende ift. bio-
diversitet, udnyttelse af regnvand, rekreativ 
værdi, bærdygtighed og innovativt design. 
Prisen uddeles af Scandinavia Green Roof 
Association (SGRA) – en non-profit organi-
sation, der med base i Malmø arbejder for at 
fremme grønne tage i Skandinavien.
Yderligere inf.: Kommunikationschef for SLA 
Kristoffer Holm Pedersen, khp@sla.dk, 
tel. 60 80 93 94

FÍLAS BESTYRELSE
På FÍLAs generalforsamling den 17. marts 
2016 blev Berglind Guðmundsdóttir valgt som 
formand, Lilja Kristín Ólafsdóttir som sekre-
tær og Guðrún Birna Sigmarsdóttir som kas-
serer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Þór-
hildur Þórhallsdóttir, IFLA repræsentant, og 
Íris Reynisdóttir FÍLAs repræsentant i De-
signMarts.

Den nyvalgte formand nævner et par 
mærkesager, som hun lægger vægt på. ’For det 
første er det vigtigt at få vedtaget en ændring 
af byggereglementet vedrørende udeområder 
ved etageboliger og offentlige bygninger. Jeg 
mener, at det skal være et krav, at der frem-
lægges tegninger af opholdsarealer samti-
dig med byggningstegninger, og at tilladelse 
til ibrugtagning også omfatter opholdsarea-
lerne’.

En anden vigtig sag er et lovforslag om en 
national strategi for opbygning af infrastruk-
tur til beskyttelse af natur- og kulturminder.’ 
Høringsperioden er lige slut, og det er meget 
vigtigt, at vi gør os klart, hvilke konsekvenser 
det vil få i retning af en forenkling af opbygning 

på turiststeder’, siger Berglind Guðmunds-
dóttir. 

Iøvrigt er en international konkurrence 
om byudvikling i Kopavogur afgjort. Resulta-
tet blev offentliggjort i juni 2016, og vinderne 
er landskabsarkitekterne Dagný Bjarnadóttir 
og Anders Egebjerg Terp samt arkitekt Gunn-
laugur Johnson. 
www.kopavogur.is/nbcc/proposals-and-con-
clusion-of-the-jury/stage-two-final

CIRKELBÆNK I GENEVE
Den største cirkelbænk i Schweiz står nu i 
Genève og kommer fra BURRI public ele-
ments. Den har en diameter på 29 m. Bæn-
ken siges at være blevet et nyt landmark i 
byen. Bænken står på Place du Rhône, og den 
er tegnet af AtelierDescombes Rampini SA 
og udført af BURRI public elements. Place du 
Rhône er nu fodgængerområde, idet biltrafik-
ken er omledt. 

Det kræver et stort præcisionsarbejde, for 
at en så stor bænk kommer til at stå godt på 
pladsen. Mere end 1400 forskellige elementer 
er belevet anvendt til bænken, og mere end 50 
forskellige beslag blev fremstillet ved hjælp af 
3D laserteknologi. Der er brugt lokalt, damp-
bøjet asketræ. Idet terrænet skråner let, har 
bænken forskellige sædehøjder, hvilket giver 
bekvem siddemulighed for forbipasserende 
uanset højde.
www.burri.world

Cirkelbænk i Genève fra BURRI public elements

Scandinavian Green
 Roof Award 2016.
SLA, Egedal Rådhus
og Sundhedscenter.
Fotos SLA
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SAMMEN OM AT SÆTTE TRÆER 
PÅ DAGSORDENEN
Træer giver tidsdybde og tilføjer æstetiske 
kvaliteter både i by og land. De har samtidig 
en lang række fordele, der handler om miljø og 
økonomi. Det budskab er Danske Anlægsgart-
nere og Danske Landskabsarkitekter sammen 
om at dele med omverdenen

En varm forsommerdag kunne man opleve 
formændene for de to foreninger sammen stå 
under et gammelt robinietræ i Porcelænsha-
ven på Frederiksberg. Den højtsiddende og 
skævt forgrenede krone kastede smukke flim-
merskygger på altanerne på gavlen få meter 
bagved. Forholdet mellem bygning og træ 
forekom næsten symbiotisk. 

I perioden 2003-07 var dette en enorm 
byggeplads, hvor 83 boliger i fem etager inklu-
siv parkeringskælder til intet mindre end 370 
biler var under opførelse– og det gamle træ 
stod midt i det hele.

Det kan lade sig gøre at bevare de værdi-
fulde eksisterende træer på en byggegrund. 
Den pointe, og flere andre til fordel for træ-
erne, var de to formænd enige om at fremføre 
i en kronik i Berlingske Tidende den 16. juli. 

Men det kan være en stor udfordring at 
opnå fælles forståelse for, at eksisterende 
træer skal bevares, når vi taler om byggepro-
jekter i dag:

”Kranens svingradius må ikke blive for-
styrret i de par måneder, byggeriet pågår. Men 
det sker på bekostning af 100-150 år gamle 
træer, som stadig kunne have 50 gode år foran 
sig. Det er uhyre kortsigtet og et stort værdi-
tab for stedet”, påpeger kronikken.

Det er ikke nok at tale med hinanden om det. 
Vi landskabsarkitekter og anlægsgartnere 
spiller en vigtig rolle i formidlingen af denne 
viden til både bygherrer, entreprenører samt 
borgere og brugere. Så bliver de også mere op-
mærksomme på betydningen af træer i bymil-
jøer. Og så er vi sammen om at sikre bevaring 
af eksisterende, værdifulde træer. 

Ud over Frederiksberg har en del kommu-
ner heldigvis øje for træernes betydning. Hen 
over sommeren var Danske Anlægsgartnere 
og Danske Landskabsarkitekter igen sammen 
– denne gang om at bringe en anmeldelse af 
Stevns Kommunes træpolitik i Stevnsbladet. 

Blandt flere kvaliteter var den værd at 
fremhæve for dens fokus på vejtræer som et 
vigtigt motiv i egnens kulturlandskab. Det kan 
inspirere os andre.

Link til de to indlæg:
www.b.dk/ kommentarer/penge-vokser-i-den-
grad-paa-traeerne#
stevnsbladet.dk/stevns-kommune-fanebaerer-
sin-traepolitik-vejtraeer/

DL’S BESTYRELSE HAR TRAVLT!
Danske Landskabsarkitekters bestyrelse er, 
sammen med sekretariatet, i fuld gang med at 
realisere virksomhedsplanen, som medlem-
merne godkendte på generalforsamlingen i 
marts. Det sker med afsæt i de tre indsatsom-
råder Kommunikation, Netværk samt Tiden. 
Blandt mange tiltag kan følgende nævnes:

– En MDL-liste over fagdommere er snart 
en realitet. 

– Introduktion til DL for nye landskabsar-
kitektstuderende på Københavns Universitet.

– To faglige arrangementer i Kolding samt i 
Oles Have i Beder ved Aarhus.

– To Åben Tegnestue-arrangementer i 
København hos BOGL og GHB Landskabsar-
kitekter.

– Studietur til de norske turistveje i sam-
arbejde med Byplanlab.

–Planlægning af konferencen Byens Gulv 
i februar 2017 i samarbejde med bl.a. Køben-
havns Universitet. 

– Udvikling af digital gennemgang af 
dansk landskabsarkitekturhistorie til DL’s 
hjemmeside.

– Planlægning af efterårets Høstdebat.
– DL er vært ved det årlige nordiske møde 

med repræsentanter fra Norge, Sverige, Fin-
land og Island.

– Fejring af DL’s 85 år jubilæum som en 
kongres i Københavns Havn med gæster fra 
ind- og udland og fest på Papirøen.

Følg med i vores arbejde og læs mere på 
www.landskabsarkitekter.dk.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

DL HØSTDEBAT 2016
Høstdebat 2016 med temaet Tidens natursyn, 
herunder æstetik, klimatilpasning, biodiver-
sitet og sundhed afholdes 10. november fra kl. 
16-21. Oplægsholdere er bl.a. Dorte Dalgaard 
fra Natursyn på P1 og Lærke Kit Sangill fra 
Vandcenter Syd.
Inf. www.landskabsarkitekter.dk

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB 
Nr. 7. Udk. 18. november
Nr. 8. Deadline 15. oktober, udk. 16. december

Fasanhaven, Arkitekter JuulFrost Arkitekter. Foto Laura Græsdal Maajen
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REKONFIGURERING AF VELFÆRDS-
LANDSKABER: FREMTIDENS GRØNNE 
OMRÅDER I DANSKE SOCIALE BOLIG-
BEBYGGELSER
Dansk landskabsarkitekturforskning har fået 
6,4 mio kr. fra Det Frie Forskningsråd for Kul-
tur og Kommunikation og skriver sig dermed 
op i toppen af dansk humanioraforskning. 

Med titlen ’Rekonfigurering af Velfærds-
landskaber’ har projektet fokus på efterkrigs-
tidens boligbebyggelseslandskaber. Netop 
landskaberne kan ses som en materialisering 
af velfærdsstatens mange indlejrede forhåb-
ninger og forestillinger om ’det gode liv’. I dag 
er mange af disse velfærdslandskaber, som i 
sin samtid gjorde dansk landskabsarkitektur 
internationalt berømmet, imidlertid præget 
af materielt forfald, klimatilpasningsudfor-
dringer og et generelt dårligt omdømme. 

Projektet ser derfor nærmere på disse vel-
færdslandskabers rumlige kvaliteter, både 
med hensyn til deres rumlige konfigurering, 
deres anvendelser og de forestillinger, der 
knytter sig til dem. Ved både at undersøge 
disse forhold, da projekterne blev til og i dag, 
tilvejebringes et grundlag for at overveje, 
hvordan kvaliteterne ved disse velfærdsland-
skaber bedst kan bevares og udvikles i fremti-
den. Projektet er således ikke historiografisk, 
men rettet mod aktuelle problemstillinger. 
Tre ikoniske sociale boligbebyggelser belig-
gende i Storkøbenhavn: Bellahøj, Albertslund 
Syd og Farum Midtpunkt udgør projektets 
primære cases, hvorigennem velfærdspolitik-
kens ideologiske basis og paradokser afdæk-
kes i forventning om, at de kan pege i retning 
af nye positive anvendelser og opfattelser.

Gruppen bag projektet kommer fra Forsker-
gruppen for Landskabsarkitektur og -Urba-
nisme på Københavns Universitet og består 
af projektleder og professor Ellen Braae samt 
lektorerne Svava Riesto, Anne Tietjen og Hen-
riette Steiner. Til projektet knyttes tre ph.d.-
stillinger og et Advisory Board bestående af 
professorerne Rodney Harrison (UCL), Thor-
dis Arrhenius (LiU), Tom Avermaete (TU 
Delft), Paola Viganó (IUAV Venezia) og Anne 
Whiston Spirn (MIT). Projektet igangsættes 
1. november 2016 og vil byde på konferencer, 
udstillinger, publiceringer m.m. i den treårige 
projektperiode.
Ellen Braae, prof., landskabsarkitekt MAA,
MDL

COPENHAGEN LANDSCAPE LECTURES 
– CITY OF EVENTS
Copenhagen Landscape Lectures er en offent-
lig foredragsrække for alle, der er interesseret 
i, hvordan vi former vores fysiske miljøer på 
tværs af by og landskab, uddannelse og praksis. 

Forelæsningsrækken i efteråret 2016 un- 
dersøger, hvordan vi som designere kan 
bidrage positivt til bynatur, og hvordan vi tack-
ler den udfordring, at vi er mange om at dele 
pladsen i byerne.

Afholdte forelæsninger:
7. september: Ali Mandanipour, Professor 
of Urban Design and the Director of Global 
Urban Research Unit at Newcastle Universi-
ty: City of Events

29. september: Rikke Lequick Larsen, 
Urban Space Architect, City of Copenhagen 
and Martin Odgaard, Urban Planner, Assi-
stant Professor, Aarhus School of Architec-
ture: Crucial issues concerning urban nature 
and urban biodiversity – Examples from 
Seattle and Denmark

4. oktober: Pengjun Zhao, Professor of 
Urban and Regional Planning and the Direc-
tor of Centre for Urban Planning & Transport 
Studies, Peking University: Sustainable cities 
– Chinese perspectives

Resterende forelæsninger:
10. november 16.30, Montichello, Roligheds-
vej 23, Frbg.: Federico Cugurullo, Lecturer in 
Human Geography at the University of Man-
chester and Maria Hellstrøm Reimer, Profes-
sor in Design in Theory and Practice, Malmø 

University: Critical issues concerning Eco-ci-
ties, smart cities, sustainable cities

24. november 17.00, Auditorium 3, Rolig-
hedsvej 23, Frbg.: Tom Avermaete, Professor 
of Theories and Methods of Ar-chitecture, 
Technical University Delft and Veluxpro-
fessor at the University of Copenhagen, 
Landscape and Planning: Constructing the 
Commons: Towards Another Conception of 
Urban Landscapes

15. december 16.30, Festauditoriet, Bülows-
vej 17, Frbg.: Matthew Gandy, Professor of 
Cultural and Historical Geography and Fellow 
of King’s College: Redefining Urban Nature
Copenhagen Landscape Lectures arrangeres 
af Forskergruppen for Landskabsarkitektur 
og -Urbanisme, KU

FORELÆSNINGER: HAVEHISTORISKE
INSPIRATIONSKILDER TIL NUTIDIG
LANDSKABSARKITEKTUR
Havehistorisk Selskab har sammen med Sekt. 
for Landskabsarkitektur og Planlægning ved 
KU, DL, Slots- og Kulturstyrelsens Slotshaver 
og Landskab arrangeret en forelæsningsrække 
med efterfølgende debat efteråret 2016.

Resterende forelæsninger:
Onsdag 26. oktober kl. 15.30 hos Slots- og Kul-
turstyrelsen: Restaurering af historiske anlæg 
i en nutidig kontekst
Genskabelse og fornyelse på Sanderumgaard, 
herunder balancen mellem nyt og gammelt, 
proces fra idé gennem det kreative værksted 
til virkeliggørelsen v. landskabsarkitekt Char-
lotte Skibsted

Fornyelse og nytolkning af Brede Allé og 
parterret i Fredensborg Slotshave, herunder 
arbejdet med landskabs- og byrum, der skal 
være indlysende, fremtidssikrede og uund-
værlige – både for den helhed, de indgår i, og 
for det enkelte menneske i dem, hvordan ska-
bes overbevisende, originale, enkle og steds-
specifikke værker, der bidrager til både skøn-
hed og social interaktion v. landskabsarkitekt 
Torben Schønherr

Onsdag 23. november kl 15.30 hos Slots- og 
Kulturstyrelsen: Metoder til forandring
Transformation og rangordning af metoder v. 
professor Ellen Marie Braae 

Bevaringsstrategier v. landskabsarkitekt 
Christine Waage Rasmussen

Tre ikoniske sociale boligbebyggelser beliggende 
i Storkøbenhavn: Bellahøj (tv.), Albertslund Syd (th.) 
og Farum Midtpunkt (nederst) udgør projektets 
primære cases
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I tiden efter anden verdenskrig voksede Danmarks og ikke mindst Københavns befolkning som aldrig før. Der skulle drastiske midler til for at 
undgå bolignød og desuden sikre den stigende boligstandard, som alle forventede i den begyndende højkonjunktur. Først tog boligbyggeriet fart; 
i slipstrømmen fulgte talrige andre opgaver med friarealer omkring folkeskoler, gymnasier, universiteter, efteruddannelses-, omsorgs- og kul-
turinstitutioner samt kirkegårde. Havearkitekternes virkefelt ekspanderede dermed voldsomt og med opgaver i en langt større skala end før. 

En bred gruppe af landskabsarkitekter løste opgaverne. I det følgende vises boligbebyggelser med bl.a. C.Th. Sørensen, Aksel Andersen, Georg 
Boye, Ingwer Ingwersen, Eywin Langkilde, Erik Mygind, Agnete Muusfeldt og J. Palle Schmidt. De fleste var influeret af G.N. Brandts tanker. 
Anlæggene præget af den enkle fornuft i den funktionelle tradition, men samtidig meget grønne og frodige. Friarealerne til boligbebyggelserne har 
det tilfælles, at der oftest er et hierarki – fra en større kile eller grønning midt i bebyggelsen over mindre halvoffentlige zoner ved boliglængerne 
til nære, små steder ved selve boligen. Samarbejdet mellem de almennyttige boligselskaber, arkitekter og landskabsarkitekter fandt et leje, som 
ikke er overgået siden. Bl.a. Dansk Almennyttigt Boligselskabs (DAB) og fsb viste vilje til at eksperimentere med lave husformer og nye boligtyper.

LANDSKAB 6-2016 belyser landskaberne omkring 1940’ernes og 1950’ernes boligbebyggelser. Udvalgte boligbebyggelser er fotograferet her 
i eftersommeren af Christina Capetillo, og gamle tegninger er taget frem fra tegningssamlingen på Københavns Universitetsbibliotek, Frederiks-
berg. Den foranderlighed, som sådanne landskabsarkitektoniske værker inkl. deres delelementer er underlagt, diskuterer Ellen Braae, Svava Riesto 
og Martin Søberg, herunder mulighederne for bevaring, fredning, forvaltning og udenlandske erfaringer. Mogens Bundgaard fra DAB og Hedevig 
Østergaard og Birgitte Vest Rasmussen fra fsb, skriver om drift, grønne strukturplaner og udviklingsbehov.

Drømmen om det gode liv kan aflæses i planen herunder: boligtyper til unge og gamle, børne- og ungdomsgård, butikker, bibliotek, station m.m. AL

LANDSKAB 6-2016 er støttet af kampagnen 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser, der er et samarbejde 
mellem Realdania, Grundejernes Investeringsfond, Landsbyggefonden og Slots- og Kulturstyrelsen

LANDSKABER OMKRING BOLIGBEBYGGELSER
Christina Capetillo og Annemarie Lund

Fortunbyen, Illustrationsplan, Georg Boye. Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg
Fortunbyen, Illustration plan, Georg Boye. Copenhagen University Library, Frederiksberg
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Den store, gen nem gående grønning flankeres af lave huse og høje træer.
Fotos Christina Capetillo
The large, continuous green is flanked by low buildings and tall trees.
Photos Christina Capetillo
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Søndergårdsparken, Bagsværd Hovedgade, Ibsvej, Frodesvej, Ketilsvej, Bagsværd
Opført: 1943-50
Bygherre: Gladsaxe Almennyttige Boligselskab, datterselskab af DAB
Arkitekt: Hoff og Windinge
Landskabsarkitekt: Aksel Andersen
Plan: Situationsplan 6.1.1948. Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg
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Fortunbyen, Agervang, Bækkevang, Carlshøjvej, Kornagervej, Lyngbygårdvej, Parkhøjvej, Sorgenfrigårdsvej, Kgs. Lyngby
Opført: 1947-54
Bygherre: Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen ved KAB; Arbejdernes kooperative Byggeforening
Arkitekt: Dominia v. S. Albinus, P. Søgaard Petersen, Henning Ortmann, V. Berner Nielsen, M.J. Kelde, Dan Fink 
Landskabsarkitekt: Georg Boye
Plan: Georg Boyes illustrationsplan til IFLA-udstillingen i London 1948. Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg
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Bebyggelsen omfatter bl.a. stokbebyggelse, karrébebyggelse, længer grupperet omkring stor grønning samt rækkehuse orienteret mod landbrugslandskab i syd. 
Vejforløbene er let slyngede, og fællesarealerne med en åben kile, som bidrager til en oplevelsen af et meget grønt og generøst anlæg (se også s. A68). 

Fotos Christina Capetillo
The scheme consists of parallel apartment wings, apartment blocks, wings grouped around a large green 

as well as row houses oriented toward the agricultural landscape to the south. 
The roads are curved and the common areas have an open wedge, which contributes to creating the sense of a very green and generous scheme (see also p. A68). 

Photos Christina Capetillo
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Friarealer ved Ermelundshusene, 
Ibstrupvej, Ved Ermelunden, Jægersborg
Opført: 1949
Bygherre: A/S Ermelundshusene
Arkitekt: Viggo Møller-Jensen og Mogens Black-Petersen
Landskabsarkitekt: Aksel Andersen
Plan: Beliggenhedsplan og Haveplan, 10.4.1947 samt
Beplantningsplan for terrasser m.m., maj 1949.
Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg

Den lave gulstensbebyggelses længer er orienteret mod Hollænderdam, terrænet er blødt formet, og mellem længerne er græsflader med store egetræer. 
Fotos Christina Capetillo
The low, yellow brick building wings are oriented toward the Hollænderdam pond, the terrain is softly formed and between the wings, there are lawns with large oak trees. 
Photos Christina Capetillo
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Planter ved terrasser m.m.: Carpinus betulus, Prunus cerasus, Syringa vulgaris, S. vulg. alba, 
Cotoneaster divaricata, C. salicifolia floccosa, Forsythia ovata, Ribes alpinum, Rosa canina, 
R. hugonis, R. fargesii, Iris germanica ’Her Majesty’, ’Mrs. Allan Gray’ og ’Nadia’, 
Chrysanthemum maximum, Rudbeckia newmanii, Erigeron ’Quakeress’

Plants at terraces etc.: Carpinus betulus, Prunus cerasus, Syringa vulgaris, S. vulg. alba, Cotoneaster divaricata, C. salicifolia floccosa, Forsythia ovata, Ribes alpinum, 
Rosa canina, R. hugonis, R. fargesii, Iris germanica ’Her Majesty’, ’Mrs. Allan Gray’ and ’Nadia’, Chrysanthemum maximum, Rudbeckia newmanii, Erigeron ’Quakeress’
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Nymose Huse, Vangede 
Opført: 1950-58
Bygherre: DAB
Arkitekt: Knud Thorball
Landskabsarkitekt: Ingwer Ingwersen
Planer: Haveanlægget, 7.9.1950, ændr. 29.10.1953 samt 
Forarealer og haver ved blok I, K, L og M, september 1950. 
Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg

Rækkehusbebyggelse med fine veje og nær kontakt til Nymosen. 
Fotos Christina Capetillo
Row house scheme with fine roads and close contact to Nymosen. 
Photos Christina Capetillo
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Nymose Huse, planter, f.eks.: Ribes alpinum, 
Pinus montana mughus, Hippophae rhamnoides, 
Cornus alba, C. stolonifera flaviramea, C. mas, 
Cotoneaster dielsiana, Jasminum nudiflorum, 
Clematis vitalba, Lonicera caprifolium, Rosa Hiawatha, 
R. Gruss an Zabern, R. Scarlet Climber. 
Ingwer Ingwersen, september 1950
Nymose Huse, plants, fx.: Ribes alpinum, Pinus montana 
mughus, Hippophae rhamnoides, Cornus alba, 
C. stolonifera flaviramea, C. mas, Cotoneaster dielsiana, 
Jasminum nudiflorum, Clematis vitalba, 
Lonicera caprifolium, Rosa Hiawatha, 
R. Gruss an Zabern, R. Scarlet Climber. 
Ingwer Ingwersen, september 1950
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Skoleparken, Bondehavevej, Triumfvej, Erlingsvej, Bagsværd
Opført: 1951-55
Bygherre: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Kommune
Arkitekt: Jørgen Bo og Knud Hallberg
Landskabsarkitekt: Eywin Langkilde
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Bebyggelsen er placeret i en tidligere grusgrav og komponeret som kæder af 1 og 2 etages husblokke, der omslutter landskabelige indre grønninger med fyrre- og lærkelunde. 
Udearealerne er under renovering ved Opland Landskabsarkitekter. Fotos Christina Capetillo
The scheme is located in a former gravel pit and organized as rows of one and two-story blocks that surround inner greens landscaped with groves of pine and larch. The out-
door areas are presently being renovated by Opland Landskabsarkitekter. Photos Christina Capetillo
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Carlsro, Tårnvej, Rødovre Parkvej, 
Borgmester Gustav Jensens Vej, Rødovre 
Opført: 1951-58
Bygherre: DAB
Arkitekt: K. Thorball og Magnus Stephensen, 
Mogens Jacobsen og Alex Poulsen, Arne Jacobsen
Landskabsarkitekt: Aksel Andersen, J. Palle Schmidt
Plan: Situations- og haveplan, 7.8.1952, rev. 20.2.1953.
Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg

Bebyggelsen Carlsro består dels af et langt højhus mod vest, dels af lave sydvestvendte stænger af rækkehuse, der ikke ligger helt parallelt, men tager udgangspunkt i den 
slyngede lokalvej med robinietræer. Bebyggelsen får derved mere liv med mellemrum, bagstier og havestørrelser. 
Ved de lave rød-hvide huses gavle er placeret store grupper af poppel. Foto Christina Capetillo
The Carlsro building scheme consists of a long apartment block toward west and low south-oriented blocks of row houses, which are not parallel, but are bases on the winding 
local street lined with locust trees. In this way the scheme is rich with life with interspaces, rear paths and varying garden sizes. By the end walls of the low red-white buildings 
there are large groups of poplars. Photo Christina Capetillo
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Højstensgård, Skelhøjen og Tvedvangen, Herlev 
Opført: 1957-59
Bygherre: Fagforeningernes Boligforening , nu 3B
Arkitekt: Jørgen Juul Møller og Kai Agertoft
Landskabsarkitekt: Agnete Muusfeldt og Erik Mygind

Stor bebyggelse med både rækkehuse og i to-etages altangangshuse omgivet af store fællesarealer. Mod Tvedvangen velvoksen egeplantning, der her og der danner 
kileformede lunde ind mellem boligerne. Midt i bebyggelsen var i de første år en stor skrammellegeplads. Fotos Christina Capetillo
A large building scheme with both row houses and two-story balcony access apartments surrounded by large common areas. Toward Tvedvangen there is a hefty growth of 
oaks, which here and there form wedge-shaped groves between the buildings. In the center of the scheme, during the early years, there was a large junk/adventure playground. 
Photos Christina Capetillo
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Vesterbo, Kirke Værløsevej, Værløse 
Opført: 1954-60
Bygherre: DAB
Arkitekt: Hoff og Windinge
Landskabsarkitekt: J. Palle Schmidt
Plan: Situations- og haveplan, Afd. II, rev. 15.3.1963. Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg
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Vesterbo, Afd. II. Situations- og haveplan med angivelse af plantninger (skraveret) og terrænkurver. Den eksisterende terrænform blev stort set bevaret, 
og som modvægt til det meget lange etagehus blev etableret kraftige skovagtige plantninger af lærk, avnbøg, poppel og fyr på en svagt bølget grønning. 
Fotos Christina Capetillo
Vesterbo, Afd. II. Site and landscape plan with designation of the planting ( hatched) and terrain curves. The existing form of the terrain was preserved, and as a 
counterbalance to the extremely long apartment blocks, a dense woods like growth was established consisting of larch, hornbeam, poplar and pine on a slightly rolling green. 
Photos Christina Capetillo
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HVORFOR 1940’ERNES OG 1950’ERNES 
BOLIGBEBYGGELSESLANDSKABER?
Ellen Braae

Efter Anden Verdenskrig tiltrækker Dan-
mark sig sammen med Sverige international 
opmærksomhed for sin arkitektur, planlæg-
ning og landskabsarkitektur. Og ikke mindst 
for disse fagområders indbyrdes symbiose, 
sådan som det blandt andet kommer til udtryk 
i periodens mange boligbebyggelser. Allerede 
i 1948 vises i London udstillingen The Interna-
tional Exhibition of Landscape Architecture og 
i 1950 Danish Architecture Today. Og i årtier 
herefter valfarter hollændere, englændere, ty-
skere til Norden for at se visionerne for et nyt 
velfærdssamfund materialisere sig i bygnin-
ger og landskab.

Netop landskab spiller en central rolle 
som den fælles grund, hvorpå velfærdssta-
ten udfolder sig. Ikke kun bygges der mange 
nye kvadratmetre, og der anvendes forholds-
vis langt mere areal til den nye by end til den 
gamle. Men det fælles landskab bliver i sig 
selv symbolet for den nye velstand, det gode 
liv og på den sociale vision, som vokser ud 
af det 20. århundredes første halvdel med to 
verdenskrige, boligmangel og en ny interna-

tional dagsorden med storproduktion og kon-
sum. Tankegodset bag disse boligbebyggelser 
og de forudsætninger, som de hviler på, er 
længe forberedt. Men 1940’erne og 1950’erne 
er en overgangsperiode. Det er her, at de euro-
pæiske ideer om vitalitet, krop, luft, sundhed 
og natur, men også om fællesskaber, greens, 
commons, parker osv., som udfolder sig med 
den store byudvikling overalt i Europa i peri-
oden fra slutningen af 1800-tallet og langt 
op i 1930’erne, begynder at blande sig med 
amerikanske idealer om demokrati og ikke 
mindst social og dermed økonomisk stabi-
litet. Da montagecirkulæret indføres i Dan-
mark i 1960, åbnes der for alvor for det indu-
strialiserede byggeri og med det for kranspor, 
en ny og større skala osv., der alt sammen sæt-
ter nye dagsordener for boligbyggeriet og dets 
udformning.

Som nævnt er samspillet mellem professi-
oner unikt, og det leder til den ganske særlige 
ubrudte kæde af overgange, som karakteriser 
mange danske boligbebyggelser. Formidlede 
overgange mellem karnap og altan, mellem 

altan og bygningens grønne forareal, mel-
lem forarealet og bebyggelsens grønne fælled 
og mellem den grønne fælled og sportsarea-
lerne og videre ud til de store, grønne træk. 
Fra lænestol til Fingerplan! Det er enestå-
ende og langt fra nogen tilfældighed. Og her 
blev indstiftet værdier, som fortsat er ken-
detegnende for dansk arkitektur, når den er 
bedst: værdsættelse af naturen, der spiller en 
stor rolle for hele iscenesættelsen af det gode 
liv; socialt engagement, hvor de bedste arki-
tekter tegner for menigmand, der skal have 
adgang til fælles goder; førnævnte sammen-
hæng på tværs af skala og profession; enkle, 
gedigne løsninger med omhu for detaljen, der 
afspejler en vilje til at bære visionen ud i livet. 
Denne designfaglige del skal derudover ses i 
samspil med dels en politisk vision og vilje til 
at forme et nyt samfund, hvor staten medierer 
markedskræfterne og tilbyder de helt afgø-
rende favorable byggelån, dels stærke bolig-
foreninger, der bygger oven på en dansk fælles 
erfaring med, at sammen er vi som småkårs-
folk stærke.

Forsiden på C.Th. Sørensens indflydelsesrige udgivelse 
Parkpolitik i Sogn og Købstad (1931) viser en mangfoldig 
og aktiv anvendelse af byens grønne rum
The cover of C.Th. Sørensen’s influential publication 
Parkpolitik i Sogn og Købstad (1931) reveals a great 
and active use of the city’s green spaces
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I 1940’ernes og 1950’ernes boligbebyggelser 
er landskabsarkitekturen dét kit, der får det 
hele til at hænge sammen og løfte sig op over 
mange af de tusindevis af andre boligbebyg-
gelser, som ser dagens lys i Europa. Det skyl-
des et kompleks af samspillende elementer og 
tilgange:

Generelt prioriteres adgang til bolignære 
grønne områder tidligt i Danmark. Det formu-
leres af C.Th. Sørensen (1893-1979) i Parkpoli-
tik i Sogn og Købstad, der udkommer allerede i 
1931 og får stor betydning i hele Nordeuropa. 
Som det står på forsiden af bogen, er en park 
til at røre sig i, og illustrationerne viser både 
småbørnslegeplads, sports- og dyrkningsare-
aler og inkluderer således alle aldre fra små-
børn til ældre. Man kan altid filosofere over, 
hvilken rolle den danske tradition for græs-
ningsfælleder har for vores opfattelse af land-
skabet som fælles grund, mens det i Sverige 
er mere håndfast med allemandsretten og 
den fraværende markering af grundgrænser. 
Naturfredning spiller en stor rolle i Danmark 
og bliver i 1930’erne og flere tiår frem på den 

ene side en vigtig byreguleringsfaktor og på 
den anden side den ’infrastruktur’, der giver 
menigmand adgang til store, sammenhæn-
gende grønne områder.

Udformningen af selve bebyggelsen bli-
ver endvidere et landskabsarkitektonisk 
anliggende. Her bidrager C.Th. Sørensen til 
udviklingen af den såkaldte storkarré, der 
med udgangspunkt i den dominerende stok-
bebyggelsesform fortsat tilgodeser optimalt 
solindfald i den enkelte lejlighed ved at ori-
entere opholdsrummene mod den sydvest-
vendte facade, men samtidig skubber byg-
ningskroppene fra hinanden, så der derved 
skabes en stor, central grønning. En fælled, 
som signalerer fællesskab og bidrager til en 
rumlig differentiering og i praksis mangfoldig-
gør såvel anvendelsesmuligheder som etable-
ring af et karakterfuldt landskab. 

Et andet kendetegn ved periodens boligbe-
byggelser er samspillet mellem bygning og ter-
ræn, mellem de skarptskårne teglmonolitter 
og den plastiske moræneler, hvor alt er ’hjem-
mehørende’ variationer over ler. Og videre i 

beplantningerne, der også domineres af hjem-
mehørende planter. På samme måde som ved 
den sublimerende terrænbehandling er også 
plantesammensætningerne ekstrakter, for-
tolkninger og kunstnerisk fortættede udsagn, 
stiliseringer af kulturlandskabselementer.

Perioden er nok præget af materialeknap-
hed, men også af en søgen efter det æstetisk 
enkle og prunkløse. Og for landskabsarkitek-
turen en søgen efter en måde at forenkle natu-
rens eget udtryk i en kontrolleret form. For 
C.Th. Sørensen var den engelske landskabs-
have den ideelle stil med sine sammenhæn-
gende græsflader, hvorpå dot, clumps and belts 
kunne indpasses. Denne forkærlighed kom-
mer stærkest til udtryk i Sørensens Aarhus 
Universitetspark, der er et Elysium, som også 
mange af boligbebyggelserne var tænkt. Bebyg-
gelser som Søndergaardsparken, 1946 med 
Aksel Andersen (1903-52) som landskabsar-
kitekt og Bredalsparken, 1949-55 med Aksel 
Andersen, Ingwer Ingwersen (1911-69) og J. 
Palle Schmidt (1923-2010) som landskabsarki-
tekter er gode eksempler på en indfølt terræn-

Aarhus Universitetspark er måske det mest illustrative eksempel på den landskabsbehandling, som C.Th. Sørensen fandt mest velegnet 
for udformningen af boligbebyggelseslandskaber. Foto Ellen Braae
Aarhus Universitetspark is perhaps the most illustrative example of the landscape treatment that C.Th. Sørensen found most suitable 
for the design of housing scheme landscapes. Photo Ellen Braae
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modulering og en nuanceret brug af beplant-
ning, der i højere grad betoner en kropnær og 
forfinet æstetik end Sørensens. 

I dag står 1940’ernes og 1950’ernes bolig-
bebyggelseslandskaber over for en række 
udfordringer. Forestillingerne om det gode 
liv i dag er ikke identiske med dem, der i sin 
tid blev lagt til grund. Beboersammensætnin-
gen ser også anderledes ud, og der er behov 
for at undersøge, hvordan nye anvendelser 
kan indpasses og understøttes. I Bredalspar-
ken har man etableret områder til fælles dyrk-
ningshaver, mens det andre steder er så som 
så med fællesskabsfølelsen for bebyggelsen. 
Vi ser også boligbebyggelser, der får et ’ghet-
to’-prædikat, hvilket udløser strategier for, 
hvorledes området kan åbne sig mod omver-
denen med eksempelvis sportsanlæg i over-

gangszoner. Behandlingen af senere perioders 
ghettobebyggelser står ikke til kommentering 
i denne sammenhæng.

Stategier for ændring af et boligområ-
des sociale profil kan omfatte indpasning af 
nye boliger i form af nye bygninger, lejlighe-
der eller rækkehuse, på terræn eller oven på 
de eksisterende bygninger. Og selv om argu-
menterne for fortætning kan synes ræsona-
ble, ændrer det ikke ved, at det griber ind i en 
bebyggelsesplan, hvor orkestreringen af åbne 
rum er det centrale. Dét, der ved første øje-
kast kan ligne en tom byggegrund, er måske et 
vitalt element i en større sammenhæng.

Klimatilpasninger i form af tilbagehol-
delse af regnvand og øget biodiversitet stil-
ler 1940’ernes og 1950’ernes boligbebyggel-
seslandskaber i en særlig sårbar situation. 

Højstrupparkens (1948-52) store centralrum er med Steen Eiler Rasmussens ord ’et langsomt skuespil’. De stramt anlagte cirkelformede bede med mange små egetræer har 
med tiden udviklet sig til en stor egelund af karakterfyldte træer, der ikke længere forholder sig til det oprindelige gridudlæg. Foto Dansk Bygningsarv
Højstrupparken’s (1948-52) large central space is in Steen Eiler Rasmussen’s words ’a slow drama’. The formally laid-out circular beds with many, small oak trees have with 
time developed into a large oak grove of characterful trees, which no longer relate to the original grid layout. Photo Dansk Bygningsarv

Teglbjerget – Bispebjerg – med den store Grundtvigs Kirke rummer flere skatte, bl.a. boligbebyggelsen 
Bispeparken. Bygningskroppene, der vokser op ad morænejorden, viger tilbage for det centrale parkrum, 
hvis point de vue findes uden for bebyggelsen selv, nemlig i kirken spir. Foto Dansk Bygningsarv
Teglbjerget – Bispebjerg – with the grand Grundtvig’s Church includes many treasures, including the Bispepark 
housing scheme. The building masses, which grow out of the moraine ground, give way for the central park space, 
whose point de vue is found outside the building scheme, in the church steeple. Photo Dansk Bygningsarv

Højstrupparken. 
Storkarréens karakterfyldte centrale landskabsrum
Højstrupparken. 
The large apartment block’s distinctive central 
landscape space



LANDSKAB  6  2016 157

Voldparkens karakteristiske lærketræsplantning, hvis stamme- og grenstruktur på en gang mimer og parafraserer bygningerne farvespil og horisontale-vertikale 
bygningsstruktur, er et eksempel på en særlig stemningsskabende dialog mellem bygninger og landskab. Foto Dansk Bygningsarv 
Voldparken’s characteristic larch trees, whose trunks and branch structure both mime and paraphrase the buildings’ play of color and horizontal-vertical structure, 
are an example of a special evocative dialogue between the buildings and the landscape. Photo Dansk Bygningsarv
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De store grønne flader kan synes oplagte 
at omdanne til regnvandsbassiner med til-
hørende biotoper og indplantning af nye 
beplantningsgrupper, og mindsket vedligehol-
delsesniveau vil styrke biodiversiteten. Man 
skal blot gøre sig klart, at vi her har at gøre 
med to værdisæt fra to forskellige tider. Der-
med ikke være sagt, at de ikke kan bøjes mod 
hinanden på en æstetisk og biologisk tilfreds-
stillende måde, men den øvelse har vi endnu 
ikke gjort, og i udgangspunktet er de to vær-
disystemer ’inkompatible’.

Og endelig udfordres 1940’ernes og 1950’-
ernes boligbebyggelseslandskaber af sig selv, 

så at sige. Med tiden har beplantningen nået 
en anseelig alder, og er de ikke løbende blevet 
passet og fornyet, vil radikale genplantninger 
selvfølgelig have stor indvirkning.

Det seneste årtis øgede opmærksomhed 
på efterkrigstidsarkitektur – ofte benævnt 
velfærdsarkitektur – kommer selvsagt 1940’-
ernes og 1950’ernes boligbebyggelseslandska-
ber til gode, selv om de ligger lidt i en over-
gangsfase. De bedste af disse anlæg bør fredes, 
hvilket 2012-loven om fredning af selvstæn-
dige landskabsarkitektoniske værker åbner 
for. Her behøver vi ikke vente på, at arkitek-
terne ønsker denne eller hin bebyggelse fre-

det. Det er afgørende, at vi udvikler en bredt 
forankret forståelse for de kvaliteter, som 
disse velfærdslandskaber rummer og heri-
gennem understøtter deres opretholdelse og 
udvikling.

Dette uanset at disse boligbebyggelser i 
øjeblikket ikke rangerer så højt. Men de bli-
ver måske i fremtiden igen en foretrukket 
boligform. Grøn, by- og landskabsnær med 
rig mulighed for fællesskabsdannelser.
Ellen Braae, landskabsarkitekt MAA, MDL, ph.d., 
professor ved Sektion for Landskabsarkitektur 
og Planlægning, KU

Kanten af Bredalsparkens vestlige fælled er rumligt underdelt af slyngede buskplantninger, der bidrager til rummets kompleksitet og skaber gode opholdssteder. 
Foto Ellen Braae
The edge of Bredalspark’s western common is spatially subdivided by winding bushes that contribute to the complexity of the space and provide good leisure areas. 
Photo Ellen Braae 

Bredalsparken. Beplantningsmæssig rigdom. Foto Agnete Muusfeldt 1977
Bredalsparken. A landscaping exuberance. Photo Agnete Muusfeldt 1977n
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KONGSHVILEPARKEN
– historier om aktive hække

Svava Riesto og Martin Søberg

Gråklar februardag. Iført handsker og 
huer går 45 studerende i landskabsarki-
tektur ind i det stille landskab. Ingen af 
dem har været her før. De småsnakker på 
engelsk, fransk, dansk og kinesisk, teg-
ner og fotograferer. En selvbygget bog-
stand med ’tag selv’ møder os ved foden af 
bakken; her ligger en håndfuld kogebøger 
fra 1980’erne. Beboerne, som er usynlige 
denne tirsdag formiddag, synes at dele 
ting med hinanden. Vi mødes foran nogle 
af boligerne oppe på bakken. Uden at have 
aftalt det bliver alle stående uden for de 
hække, der indrammer husenes baghaver, 
kigger forsigtigt ind, prøver at se hen over 
og tegner og rører ved planterne, der er 
klippet i geometriske former. Må vi vir-
kelig gå ind her, spørger de studerende? 
Hækkene er ikke blot grønne vækster 
eller et levn fra landskabsarkitekt Georg 
Boyes formgivning i 1950’erne. Hækkene 

gør noget ved os. Vi tøver og føler, at vi 
krydser en grænse. Tør ikke gå for tæt 
på, men er draget af den rytme og blød-
hed, hækkene giver rummet, når vi bevæ-
ger os langs dem.

Områdets rumlige struktur
Kongshvileparken er en almennyttig bolig-
bebyggelse, anlagt 1952-54 i det grønne om-
råde ved Lyngby Sø. De 69 boliger ligger i et 
kuperet istidslandskab på tørre bakker og en 
eng over et lavtliggende, sumpet område, der 
løber som et grønt bånd gennem bebyggelsen.

Boligområdet er resultatet af et nært sam-
arbejde mellem arkitekterne Arne Poulsen, 
Tage Hauser-Hansen og Poul Skrydstrup og 
landskabsarkitekt Georg Boye. Dobbelthu-
sene placerer sig i to grupper, den ældste – i 
gule mursten – langs bakken og en lidt nyere 
i røde mursten nede på engen. Husene føl-
ger terrasseringen og solretningerne i et ryt-

misk forløb. På samme måde som i de mere 
kendte, næsten samtidige boliglandskaber 
af Aksel Andersen, Bredalsparken (1949-55) 
og Søndergårdsparken (1940-50), er Kongs-
hvileparkens landskab inddelt i forskellige 
rum, der fortæller om fællesskaber og privat-
hed. Alle tre steder har en stor, let fordybet og 
langstrakt fællesplæne (fælled), som gør brug 
af det hældende terræn. Næsten ubemærket 
inviterer terrænet og de mange lange kig men-
nesker til at sive ned på denne plæne, der er 
omkranset af mindre rum, defineret af træer 
eller buske. Fælles for de tre boliglandskaber 
er også, at de har mindre fællesrum, der kan 
samle de nærmeste naboer. Ved dobbelthu-
sene i Søndergårdsparken og i Kongshvilepar-
ken er der desuden en intim baghave tættest 
på hjemmet, delvist afgrænset af en hæk og af 
terrænforskelle.

Morfologisk set er Kongshvileparkens 
landskab én samlet komposition af husenes 

Kongshvileparken er en almennyttig boligbebyggelse, anlagt 1952-54 i det grønne område ved Lyngby Sø. Boligerne ligger i et kuperet istidslandskab på tørre bakker og en 
eng over et lavtliggende, sumpet område. Dobbelthusene placerer sig i to grupper, den ældste – i gule mursten – langs bakken og en lidt nyere i røde mursten nede på engen. 
Model Clare Drummond, Johanna Bulath, Kit Schmidt-Petersen, Rasmus Lassen, Mette Blicher, Andre Bottó, Mira T. Carstensen, Trine Larsen, Annabell W. Steengaard, 
Jon Palmgren-Salomonsson, Mia Nordow, Nichlas C. Rasmussen
Kongshvileparken is a public housing scheme, built in 1952-54 in the green area by Lyngby Lake. The buildings lie on a rolling ice-age landscape on dry hills and a meadow 
over a low, marshy area. The semidetached houses lie in two groups, the oldest – in yellow brick – along the hill and a slightly newer group in red brick down on the meadow. 
Model Clare Drummond, Johanna Bulath, Kit Schmidt-Petersen, Rasmus Lassen, Mette Blicher, Andre Bottó, Mira T. Carstensen, Trine Larsen, Annabell W. Steengaard, 
Jon Palmgren-Salomonsson, Mia Nordow, Nichlas C. Rasmussen
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skarpskårne geometrier og stoflige udtryk i 
kraft af murstenene, hækkenes rytmiske ind-
deling og beplantning med træer. Boye har 
betonet formernes kontrast såvel som kon-
trasten imellem det, der indrammer (hæk-
kene), og det, der rammes ind (huse og øvrige 
planter). Hen over den klare struktur har han 
strøet en række kirsebærtræer – et blomster-
rigt valg, der er sjældent for dansk landskabs-
arkitektur i perioden. 1 I fællesrummene satte 
man sandkasser op og efterhånden legeplad-
ser, hvoraf mange dog er sløjfet i takt med, at 
beboerne er blevet ældre. Typisk for tidens 
almene byggerier fik Kongshvileparken også 
en butiksbygning med selskabslokale, der 
kunne binde området sammen socialt set. I 
1998 blev der tilføjet 16 ældreboliger.

Hvad værket er, og hvad det gør
At bidrage til at etablere relationer er helt 
centralt for landskabsarkitektur, som arbej-

der med forholdet mellem forskellige men-
nesker, vandløb, jordforhold, trafikårer, øko-
nomi, skønhedsopfattelser m.m. Selv den 
mindste opgave er kompleks. Alligevel er der 
en vis faglig tradition for, at landskabsarkitek-
toniske værker beskrives alene ud fra deres 
fysiske form og da ofte ved det, som kan måles 
og vejes. 2 Tilsvarende gør sig gældende i for-
bindelse med værdisætning, fredning og be-
varing af eksisterende værker, for eksempel 
fra 1940’erne og 1950’erne. I fredningsbeskri-
velsen af C.Th. Sørensen og Ole Nørgårds Vor 
Frue Kirkes Plads i Kalundborg hedder det, 
at de bærende værdier ”i særdeleshed knyt-
ter sig til havens omfang, den geometriske op-
bygning og volumener, understøttet af hæk-
kenes stedsegrønne bladværk, det lyse grus 
mellem parterrerne og brostensbelægningen 
mod den omkringliggende husrække.” 3

Men ud over det fysiske er der mere på 
spil i landskabsarkitekturen. Med kunsthi-

storiker Camilla Jalving kan man sige, at et 
værk ikke blot består af de fysiske elementer, 
der bliver føjet til verden. Værket bliver så 
at sige til, idet mennesker betræder, oplever, 
ser og diskuterer det. Jalvings bog Værk som 
handling viser betydningen af mødet mel-
lem mennesker og værk og mellem de men-
nesker, som oplever og bruger værket her og 
nu.4 Indlevelse snarere end distanceret ana-
lyse kan pege på disse handlinger. Det for-
udsætter, at man anerkender og reflekterer 
over sin egen (kropslige) position, netop som 
de landskabsarkitektstuderende ved deres 
første besøg i Kongshvileparken, og at man 
engagerer sig i andre menneskers handlin-
ger og med værket.

Hvordan kan vi studere de performative 
møder mellem mennesker og værk og disku-
tere deres relevans og betydninger? Kan man 
eksempelvis fokusere på et delelement – lad 
os sige hækken – og studere både dens form 

Husene er lagt, så de følger terrasseringen og solretningerne i et rytmisk forløb, understøttet af hæk-
kene. Georg Boye synes at have strøet træer ud over planen med løs hånd. Georg Boyes beplantnings-
plan for Kongshvileparken (1953). Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg
The buildings are placed, so they follow the terracing and solar orientation in a rhythmic sequence, 
underscored by the hedges. Georg Boye seems to have randomly strewn trees out over the scheme. 
Georg Boye’s landscaping plan for Kongshvileparken (1953). Copenhagen University Library, 
Frederiksberg

Ved de gule dobbelthuse i det kuperede terræn mod nordvest er hækkene ofte rundede og følger 
organisk bølgende terrænets former. Foto Trine Larsen
By the yellow semidetached houses in the rolling terrain toward northwest, the hedges are often 
rounded and follow the organic forms of the rolling terrain. Photo Trine Larsen
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og komposition og samtidig overveje, hvordan 
den virker i de relationer, den indgår i? Dette 
dobbeltperspektiv blev testet på forskellige 
måder i kandidatkurset Landskabsarkitek-
turens teorier og metoder, som var anledning 
til besøget i Kongshvileparken, og det blev 
testet i de studerendes nærstudier af hække 
som motiv i 1950’ernes boliglandskaber. 5

Hække som aktivt element
Hækkene skaber sammenhæng i området 
som et rumligt element, der formidler mellem 
forskellige skalatrin. Buede hække afgræn-
ser private haver ud for hver bolig og marke-
rer grænsen mellem det private og det fælles 
i de grønne områder. En underinddeling af 
dobbelthusenes rytme. Ved de gule dobbelt-
huse i det kuperede terræn mod nordvest 
er hækkene ofte rundede og følger organisk 
bølgende terrænets former. Ved de røde dob-
belthuse i sydøst lægger hækkene sig som lag 
af spidse trekanter, én for hver bolig, delvist 
overlappende. Kurverne og tilspidsningerne 
betyder, at hækkene nærmest fremstår som 
grønne objekter, i modsætning til de lange, or-
togonale ’mure’ omkring grundene, man ofte 
finder i parcelhuskvarterer. Blødere favner 
Kongshvileparkens hække de små haverum 
og danner en række af venlige bølgeslag mod 
grønningen.

Ved det første besøg i området oplevede 
vi på egen krop, hvordan hækken både er et 
fysisk/rumligt element og kan virke som en 
social tærskel. Hækken skaber forskellige ind-
tryk af intimitet omkring den enkelte bolig. 
De studerende noterede sig, at terrænets fald 
betyder, at det i det kuperede område er muligt 
at se hen over hækken, når man står i den pri-
vate have, mens den lavere placering uden-
for ikke tillader indsyn. Det giver et privilege-
ret blik fra huset og haven, hvor man kan skue 
langt uden at blive frataget sin privathed. 

Ser man på Georg Boyes tegninger, skulle hækkene være ret ens i de to delområder hhv. på bakken og i engen. 
Som en slags bøjet ’arm’ favner tegningens hække det private område, men tillader stadig åbning mod det fælles 
landskab med et knæk i en ca. 120 graders vinkel (øverst). Særligt ved de attraktive dobbelthuse langs bakken i 
Kongshvileparken har der fundet en privatisering sted (nederst). Stort set alle åbninger nu er lukket til, enten med 
hæk eller med en låge. Tegning Trine Larsen
If one looks at Georg Boye’s drawings, the hedges should be almost identical in the two areas; the hill and the com-
mon. Like a kind of bent ’elbow’ the drawing’s hedges embrace the private areas, but still allow an opening to-
ward the common landscape with a bend at a ca. 120-degree angle (top). Especially at the attractive semidetached 
houses along the hill in Kongshvileparken a privatization has occurred ( bottom). Almost all the openings are now 
closed off, either with hedges or a gate. Drawing Trine Larsen

Terrænets fald betyder, at det i det kuperede område er muligt at se hen over hækken, når man står i den private have, mens den lavere placering udenfor ikke tillader indsyn. 
Det giver et privilegeret blik fra huset og haven, hvor man kan skue langt, uden at blive frataget sin privathed. Modeller Trine Larsen
The slope of the terrain implies that in the hilly area it is possible to look out over the hedge when standing in the private gardens, but the lower area outside the hedges prevents 
a view in. This provides a privileged view from the house and garden, where one can see far off without losing a sense of privacy. Models Trine Larsen

Tegning 1953
Drawing 1953

Situation 2015
Situation 2015
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Ser man på Georg Boyes tegninger, skul-
le hækkene være ret ens i de to delområder 
hhv. på bakken og i engen. Som en slags bøjet 
’arm’ favner tegningens hække det private 
område, men tillader stadig åbning mod det 
fælles landskab med et knæk i en ca. 120 gra-
ders vinkel. Særligt ved de attraktive dobbelt-
huse langs bakken i Kongshvileparken har der 
imidlertid fundet en privatisering sted. Stort 
set alle åbninger nu er lukket til, enten med 
hæk eller med en låge. 

Hække i lokale forhandlinger
Den del af Kongshvileparken, der ligger på 
bakken, blev i 1999 erklæret bevaringsvær-
dig i kommuneatlasset. Så vidt vi kan se, har 
der ikke siden fundet nogen bevaringsfaglig 
vurdering sted. Men et nærstudium af hæk-
kene viser, at der udspiller sig lokale forhand-
linger om, hvordan man bedst balancerer 
mellem bevaring og forandring af området – 
forhandlinger, der følger en årlig cyklus, fjernt 
fra fagverdenens bevaringsfaglige diskussio-
ner. Hvert forår inspicerer boligforeningens 
bestyrelse alle hække for at se, om udform-
ningen følger den præcise højde og facon, 
som foreningen, og dermed beboerdemokra-
tiet, har vedtaget. 6 Denne bevaringspraksis 
har hidtil sørget for at bibeholde et ganske 
homogent billede, hvor hækkene fremstår så 
ens som muligt. Alligevel kan beboerne ved 
klipning og beskæring i en vis grad styre deres 
egen hæk som en grænse mellem intimsfære 
og fællesrum.

Disse eksempler viser, at Kongshvilepar-
kens hække nok er fysisk målbare og beskri-
velige elementer, men at de samtidig indgår i 
en række sociale og kulturelle forhandlinger. 
Kongshvileparkens landskab er hierarkisk 
opbygget, spændende fra vejanlæg over fæl-
les offentlige områder til semiprivate og pri-
vate områder. Men lige så interessant som 

denne opdeling og afgrænsning er sammen-
spillet mellem delene. Hækkene spiller sam-
men med infrastrukturen og med topografien 
og afgrænser de syd- eller vestvendte områ-
der. Samtidig danner hækkene en rolig, om 
end ornamenteret, ramme omkring menne-
skelige hændelser, men også omkring andre 
planter. Vi kan gå langs hækkene, mens åbnin-
ger gør det nemt for beboerne at gå ud i de 
fælles områder. Hækkene bliver således en 
membran for social udveksling og en aktør i 
en social forhandling mellem beboerne, der 
blandet andet drejer sig om at være tilbage-
trukket og om at være fælles, om at bevare ste-
det og at udvikle det.

Samspillet mellem boliger og landskab
Eksemplet med hækkene i Kongshvileparken 
understreger den foranderlighed, som mange 
landskabsarkitektoniske elementer og vær-
ker er underlagt. Hækkene har ændret form 
under indvirkning af de enkelte beboeres øn-
sker og formåen, ligesom de fortsat indgår i 
den måde, som sociale relationer bliver opret-
holdt eller ændret på. Regulativer og inspek-
tion er med til at fastholde den eksisterende 
situation, men mødes løbende af individuelle 
idéer om forandring. Hækkene er ikke noget 
neutralt element, men er afgørende for ople-
velsen af området, såvel sanseligt som socialt.

Netop fordi landskabsarkitektoniske ele-
menter koreograferer overgange i vores by – 
for eksempel mellem det tilbagetrukne og det 
udadvendte, mellem fællesskab og udenfor-
stående – er de interessante at betragte. Ikke 
kun som del af passive og statiske værker, der 
består af målbare elementer og materialer 
(sten, træer, mursten osv.), men som forskel-
lige mulighedsrum, som mennesker interage-
rer med, når værk bliver til handling.

Denne værkforståelse er relevant i dag, 
hvor så mange af efterkrigstidens boligland-

skaber står foran renovering, klimasikring og 
fornyelse. Desuden søger nye store boligbe-
byggelser fra Ringkøbing til Hillerød og Vinge 
at skabe ’grønne byer’ med fælles naturom-
råder uden for stuedøren, der indebærer for-
skellige forhandlinger mellem det kollektive 
og det private, mellem det vedvarende og det 
foranderlige.
Svava Riesto, mag.art., ph.d., postdoc, KU og 
Martin Søberg, kunsthistoriker mag.art.,
ph.d., underviser ved KU og Kunstakademiets 
Arkitektskole
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Landskabsarkitektoniske elementer koreograferer overgange i vores by – for eksempel mellem det tilbagetrukne og det udadvendte, mellem fællesskab og udenforstående. 
Disse overgange er forskellige i Kongshvileparkens to delområder på bakken og skrænten. Tegninger Annabell Wallin Steengaard 
Landscape architectural elements choreograph the transitions in our town – for example between the secluded and the outgoing, between community and outsiders. 
These transitions are different in Kongshvileparken’s two parts, on the hill and the slope. Drawings Annabell Wallin Steengaard
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URBANE LANDSKABERS FORANDRING 
– INTERVIEW MED TOM AVERMAETE
Martin Søberg

Hvorfor interesserer du dig for efterkrigstidens 
velfærdslandskaber?
Det skyldes aktuel nødvendighed, at disse ur-
bane landskaber har fortjent at få opmærk-
somhed. De fylder i medierne, de skal re-
noveres, omlægges, de bliver opfattet som 
problematiske – socialt set og muligvis også 
arkitektonisk og byplanmæssigt. Bortset fra 
aktualiteten skyldes min interesse for land-
skaberne, at de introducerer et helt nyt per-
spektiv på offentligt rum og på byen. Hvis jeg 
forsøger at placere det i et historisk forløb, så 
ser vi en enorm forandring, fra at man i år-
hundreder har tænkt byen og offentlige rum 
i form af gader, pladser, gallerier osv. Pludse-
lig har vi en forståelse af byen og offentlige 
rum som en mangfoldighed af landskaber og 
byen som ét stort urbant landskab, f.eks. hos 
den franske landskabsarkitekt Jacques Sgard 
(f. 1929). Det er åbenlyst, men jeg tror, at vi 

ofte glemmer dette grundlæggende skift i tan-
ker om byen. Og én af grundene til, at følelser 
og reaktioner er så voldsomme, er, at vi sta-
dig ikke har fattet denne forandring. Det er 
en fuldkommen anderledes by, end hvad vi 
kender fra vores historiske bykerner. Det er 
en fuldkommen anderledes forståelse af, hvad 
et offentligt rum er. En fuldkommen ander-
ledes forståelse af, hvordan byens forskellige 
dele relaterer sig til hinanden. 

Og som en konsekvens heraf, hvad det betyder 
at være borger i sådan en by? 
Absolut, det er min næste pointe. Jeg betrag-
ter velfærdslandskaber som en slags laborato-
rier for omdefinering af efterkrigstiden, som 
var en frigørelsesperiode med nye idéer om, 
hvad et samfund skulle være for noget. De nye 
urbane landskaber kan betragtes som labora-
torier for definering af relationen imellem det 

kollektive og det individuelle, relationen imel-
lem den offentlige og den private sfære. Det 
var en periode med radikale samfundsmæssi-
ge forandringer. Og arkitekter, byplanlæggere 
og især landskabsarkitekter havde nye tanker 
om disse relationer – eksempelvis er Jacques 
Simon (f. 1929) én af de væsentligste fran-
ske landskabsarkitekter, der var involveret i 
at tegne velfærdslandskaber. Jeg bliver altid 
overrasket, når jeg undersøger disse landska-
ber tæt på, for der er virkelig lommer, mulig-
heder for fælles rum, endda også for meget 
intime møder. Når man tænker over tidligere 
opfattelser af offentligt rum, er dette virkelig 
noget, der bliver tilføjet. Opfattelser af indivi-
dualitet og fællesskab bliver artikuleret i disse 
laboratorier, ikke i tekst, ikke i tal, men gen-
nem rent rumlige artikulationer. Landskabs-
arkitekter fik en ny offentlig rolle som del af 
gruppen af offentlige intellektuelle, der over-

Funktionen af ’grønne rum’. Et studie ved den promi-
nente franske landskabsarkitekt Jacques Sgard af en 
ny funktion i den moderne by: de grønne rum
The function of ’green space’. A study by the prominent 
French landscape architect Jacques Sgard on a new 
function in the modern city: green space
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vejede, hvordan fremtidens beboelse skulle se 
ud. Når man ser på det i et internationalt per-
spektiv, så ved vi ofte ret meget om arkitektu-
ren i efterkrigstidens boligbebyggelser. Men 
landskabsarkitekturen er et underbelyst om-
råde. På den måde er det næsten en invitation 
til faget om at begynde at studere dette her for 
bedre at kunne forstå det.

Det peger på en metodisk udfordring. Hvis 
nogle af disse idéer blev udtrykt fysisk, hvordan 
kan vi så diskutere dem, sprogliggøre dem? 
Og inden da, hvordan undersøge dem? Men 
jeg tror, at folk fra praksis, landskabsarkitek-
ter, de er nøglespillere. Den direkte udfor-
dring med af omlægge og bevare disse land-
skaber er et glimrende udgangspunkt for at 
gå dybere ned i landskaberne, og det skal ikke 
kun gøres af universitetsfolk. Det er også en 
stor udfordring for folk fra praksis, som ved, 

hvad det vil sige at lave den slags landskaber, 
at undersøge dem og forsøge at fange, hvad 
der sker. Vi skal bevæge os fra stumme kon-
cepter, teorier og hypoteser til mere diskur-
sive koncepter, teorier og hypoteser med hen-
blik på at gøre dem tilgængelige for faget. For 
det er naturligvis det, vi skal gøre, udvikle 
disse rum nu og her, overveje deres fremtid, 
deres karakter, deres potentialer. Vi har brug 
for masser af forskning fra et akademisk per-
spektiv, og det skal parres med praksisforsk-
ning, måske af forskere, der bogstaveligt talt 
får mulighed for at omlægge eller bevare ét af 
disse landskaber. 

Der ligger en udfordring i at forholde sig til 
offentligheden, at diskutere værdien af de 
urbane landskaber offentligt?
Præcis. Det er naturligvis meget vigtigt. La-
boratoriet var et ekspertlaboratorium, men 

selv i de tidlige faser af velfærdsstaten fand-
tes tanken om, at borgerne også skulle re-
præsenteres. Det blev selvfølgelig gjort med 
tidens mål og midler, ofte igennem spørgeun-
dersøgelser. Det kender jeg i hvert fald til fra 
Frankrig, hvor man lavede spørgeundersøgel-
ser med kommende beboere for at forstå, hvad 
de ønskede sig. Det blev til et udgangspunkt 
for bysociologien, som derved også er forbun-
det med de nye urbane landskaber. Det var én 
måde at repræsentere borgeren på i labora-
toriet. I dag gør vi det naturligvis med andre 
midler, men jeg mener stadig, det er meget 
vigtigt. At man tager i betragtning og forsø-
ger at forstå folks behov, og hvordan de for-
holder sig til landskaberne, noget, vi faktisk 
ved temmelig lidt om. Men folk flytter også, 
og beboersammensætningen ændrer sig. Så 
jeg mener, at der inden for laboratoriet også 
er et ansvar for at tænke langsigtet og ud over 

Det nye kvarter i den moderne by forstået 
som et ’urbant landskab’. Forslag af den 
nederlandske CIAM gruppe af 8 og 
Opbouw analyseret af Jacques Sgard, 1958
The new building block of the modern city 
understood as an ’urban landscape’. 
Proposal by the Dutch CIAM group of 8 
and Opbouw analyzed by Jacques Sgard, 
1958
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De franske velfærdslandskabers tavse hypoteser gøres eksplicitte. Tegninger af den prominente franske landskabsarkitekt Jacques Simon illustrerer de landskabelige 
principper for franske velfærdslandskaber, som han selv bidrog til, 1975

folks øjeblikkelige behov. Jeg er interesseret 
i, hvordan folk forholder sig til landskaberne 
mere generelt set, snarere end at forstå folks 
aktuelle kulturelle identitet eller behov. Som 
faggruppe må vi være klar over, at vi har rollen 
som offentlige intellektuelle. Det kræver af os, 
at vi tænker langsigtet, at vi så vidt muligt gør 
landskaberne fleksible og modstandsdygtige 
i forhold til mange forskellige slags brug og 
forhold. 

Forestillingen om arkitektur som noget, der 
former mennesker, er en moderne forestilling. 
Ser du en forlængelse af dette ideal i dag? Kan 
arkitektur virkelig bidrage til at forandre 
samfundet? 
Det er en modernistisk forestilling, blot troe-
de modernisterne, at de kunne fremstille det 
perfekte samfund. Jeg taler om, hvad land-

skabsarkitekturen kan bidrage med i forhold 
til artikulation af samfundsmæssige idéer. Jeg 
regner ikke med at finde den perfekte frem-
stilling, men tænker på en mere åben, mere 
løs måde om det at kunne rumme og omfav-
ne noget. Landskabsarkitektur har bestemt 
kræfter til at rumme bestemte idéer, der er 
til stede i et samfund. Lad os sige, at vi mener, 
at det er vigtigt i vores samfund, at ældre men-
nesker og yngre mennesker lever sammen, at 
de ikke er adskilte i forskellige dele af byen. 

Jeg mener bestemt, at landskabsarkitek-
tur, sammen med arkitektur og byplanlæg-
ning, kan bidrag dertil. At artikulere denne 
samtidighed, disse gruppers nærhed, denne 
multitude. Jeg mener, at landskabsarkitek-
tur kan generere betingelser, der kan rumme 
møder imellem forskellige grupper, som 
måske er vanskelige at beskrive med ord, men 

som man kan afstedkomme i landskabsrum. 
Det tror jeg stadig på – og i den forstand er jeg 
stadig modernist! 

Det ændrer også historiens rolle. Hvis man 
ser det som en kontinuerlig proces, så kan 
historie bidrage til mere eksperimenterende 
forandringer? 
Absolut. Vi er vældig gode til at studere land-
skabernes konceptuelle drift, vi er vældig 
gode til at beskrive anlæggelsesøjeblikket, 
men at forstå, hvordan landskaberne perfor-
mer, opererer eller praktiserer, det er stadig 
noget, vi ofte ved meget lidt om. Det er vigtigt 
at forstå, hvad arkitektur gør. Det performa-
tive aspekt af disse rum er vigtigt for at forstå, 
hvordan de fungerede, og hvordan de siden-
hen har forandret sig. Man får også forståel-
se for, hvordan folk forholder sig til dem, igen 
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ved vi meget lidt om det. Det er ret besynder-
ligt. Vi er én af de eneste discipliner, der fore-
tager sig noget uden at vurdere, hvordan det 
virker. Én af forklaringerne er naturligvis, at 
vi altid arbejder med unika.

Det peger i retningen af en udfordring angå-
ende bevaring, hvor man ofte støder på fore-
stillingen om ét fastlagt billede, én tilstand. 
Ja, men når jeg taler med min kollegaer, som 
arbejder med bevaring af landskaber, byer 
og bygninger i Holland, så har vi bevæget os 
fra en forståelse af bevaring som en tilbage-
føring til en oprindelig tilstand eller fastfrys-
ning af en bestemt forfatning, og vi begynder 
at tænke bevaring ud over de rent æstetiske 
aspekter. Historiske undersøgelse kan være 
fantastisk nyttige, forstået som omfattende 
undersøgelse, hvor ikke blot det æstetiske 

lag, men også lag angående praksis – hvordan 
landskaberne er blevet kultiveret, forvaltet, 
vedligeholdt – tages i betragtning. 

Jeg tror, det fører os frem til en anden 
definition af, hvad bevaring handler om, sna-
rere end ’det her blev tegnet af’ og ’det her er 
den originale formgivning’. I Holland har vi 
bevæget os hen til den anden side af dette 
spektrum, hvor der virkelig er tale om vedli-
gehold igennem brug. ’Hvad er værd at ved-
ligeholde?’ ’Hvad har potentiale til at kunne 
bruges aktivt og på interessant vis, også i 
fremtiden?’ At sammenkæde vedligeholdelse 
og brug er meget stærkt. Brug skal ikke forstås 
således, at man har en ramme fra 1950’erne, 
og så må man ikke flytte på noget som helst, 
men snarere forstået som nutidigt brug, og at 
vi kan forestille os fremtidens brug. Det er et 
sundt princip. 

Nogle landskaber vil man sikkert gerne be-
vare i samme tilstand som i 1950’erne, men 
da denne type af landskaber er del af urbane 
landskaber, og fordi byen altid er under for-
andring, mener jeg uden tvivl, at hovedparten 
af disse landskaber bør tilpasses nutidigt og 
siden hen fremtidigt brug. Sådan er byen, den 
er levende, den forandrer sig. Nogle af land-
skaberne har kapacitet til meget let at kunne 
rumme nye former for brug, andre må æn-
dres. Baseret på en god forståelse af disse vel-
færdslandskaber kan vi genaktivere laborato-
riet i det 21. århundrede. I dette laboratorium 
kan nye forhandlinger finde sted. 
Martin Søberg, kunsthistoriker mag.art.,
ph.d., underviser ved KU og Kunstakademiets 
Arkitektskole

Making the mute hypotheses of the French Welfare landscapes explicit. Drawings by the prominent French landscape architect Jacques Simon illustrating the landscape 
principles of the French welfare landscapes to which he contributed, 1975
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DAB OG TRADITIONEN FOR DET GRØNNE 
Mogens Bundgaard

I DAB, Dansk almennyttigt Boligselskab, har 
der lige siden, boligselskabet blev dannet i 
1942, været en overordnet holdning om, at 
man som bygherre skulle bruge gode rådgi-
vere, når der skulle bygges nyt. Ikke kun på 
arkitekt- og ingeniørområdet, men i lige så høj 
grad inden for landskabsarkitektens fagområ-
de. Kort efter at de første bebyggelser var ble-
vet indflyttet, og de grønne områder var gået 
over i driftsfasen, stod det klart for ledelsen 
i DAB, at det var nødvendigt for selskabet at 
have en person, der kunne fungere som råd-
giver for det personale, der til daglig varetager 
driften af de grønne områder. Så blev den før-
ste havearkitekt ansat i administrationen, og i 
dag, hvor DAB administrerer og udlejer mere 
end 50.000 primært almene boliger fordelt 
på over 300 boligafdelinger, er der fem land-
skabsarkitekter til at varetage rådgivning og 
fornyelse. Boligselskabets holdning til ’det 
grønnes’ betydning for helhedsopfattelsen 
af et boligområde har igennem tiderne været 

med til at skabe og vedligeholde en række bo-
ligafdelinger, som den dag i dag fungerer godt, 
er indbydende og tidssvarende, og hvor rigtigt 
mange mennesker har lyst til at bo.

I perioden 1940’erne til op i 1950’erne stod 
DAB for opførelsen af rigtig mange murede 
byggerier, fra rækkehuse over dobbelthuse 
til blok- og parkbebyggelser. Det var havearki-
tekterne Aksel Andersen, Ingwer Ingwersen, 
Langkilde & Erstad, Erik Mygind, C.Th. Søren-
sen, Georg Boye, O. Raahauge-Askegaard, 
Jørn Palle Schmidt samt Eigil Kjær, som på 
havesiden var med til at grundlægge mange af 
de fine bebyggelser, vi har i dag. 

For et stort boligselskab som DAB repræ-
senterer de mange bebyggelser fra den tidspe-
riode en kulturskat, som det er værd at værne 
om. Det er ikke mindst her udfordringen for 
boligselskabet er, og der ligger et stort ansvar 
i at være med til at bevare og fastholde de 
bedste træk og foretage indgreb i pagt med de 
oprindelige karaktertræk, fornyelse i trit med 

den tid vi lever i og forbedringer, der kommer 
næste generation til gode.

Beboerdemokrati og ejerskab
DAB var et af de første boligselskaber, der in-
troducerede beboerdemokratiet i slutningen 
af 1970’erne. Det har fået mange beboere og 
beboervalgte bestyrelser til at få øjnene op for, 
hvilke muligheder der er i et alment boligom-
råde. Og på rigtig mange områder er der i dag 
så stor indflydelse, at beboernes råderet over 
egen bolig stort set kan sidestilles med for-
holdene i ejer- eller andelsboliger. Det gælder 
også udearealerne, hvor det i dag overordnet 
stort set kun er de bindinger, der måtte fin-
des i lokalplanen og kommunens eventuelle 
øvrige restriktioner for området, der kan ind-
skrænke råderetten. 

Den store frihed, som beboerdemokratiet 
medfører, giver også et stort ansvar. I princip-
pet har den pågældende afdelingsbestyrelse 
mere eller mindre hånds- og halsret over de 

Bredalsparken er karakteristisk ved store sammenhængende grønne områder uden biler. Fotos Mogens Bundgaard
Bredalsparken is characterized by the large comprehensive green areas without cars. Photos Mogens Bundgaard

Th. øverst. Store træer og store prydbuske 
er med til at forstærke frodigheden
Th. nederst. 60 år gamle Populus trichocarpa 
er blandt de største træer i området
Right, top. Large trees and large decorative 
bushes contribute to enhance the luxuriance
Right, bottom. 60-year-old Populus trichocarpa 
are among the largest trees in the area

Bredalsparken, Hvidovrevej, Arnold Nielsens Boulevard, Brostykkevej, Biblioteksvej, Hvidovre 
Opført: 1949-59
Bygherre: DAB
Arkitekt: Svenn Eske Kristensen, Emil Hansen, Hans Frederiksen og Niels Holm
Landskabsarkitekt: Aksel Andersen, Ingwer Ingwersen, J. Palle Schmidt
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dispositioner, der foretages for de grønne 
områder. Det er derfor, det er så vigtigt, at 
boligadministrationen råder over landskabs-
arkitekter, der kan vejlede driftspersonale og 
bestyrelser, så der ikke er noget, der går tabt. 

Lige på denne front ligger der for både 
boligbevægelserne og landskabsarkitektfa-
get en stor udfordring, da det pt. kun er fsb 
og DAB, som har landskabsarkitekter ansat i 
administrationerne. Tilsammen udgør de to 
boligselskaber ca. 15 % af den samlede almene 
boligmasse, så der er et stort potentiale.

Bredalsparken – bebyggelsesplanen
Den første etape blev opført i 1949 for Hvidov-
re almennyttige Boligselskab, og i løbet af de 
næste omkring 10 år blev det til i alt ca. 1.300 
boliger, senere suppleret med ungdomsboli-
ger og ældreboliger, så der i dag er i alt 1.383 
lejemål fordelt på et areal på godt 21 ha. Ja, 
der er god plads.

Hovedparten af de første boliger blev teg-
net af arkitekt Svenn Eske Kristensen, og 
det var de daværende havearkitekter Ingwer 
Ingwersen, Aksel Andersen og Jørn Palle Sch-
midt, der stod for det grønne. Som så mange 
andre store boligområder blev Bredalsparken 
opført på ’bar mark’, dvs. landbrugsjord. Den 
oprindelige bebyggelsesplan er helt unik med 
skråtstillede 3-4-etagers boligblokke opført i 
gule mursten med gulligt tegltag. Der er alta-

Popler, tjørn, liguster, forsythia, syren og buskroser er hovedingredienserne i den oprindelige beplantning
Poplar, hawthorn, privet, forsythia, lilac and rose bushes are the main features of the original landscaping

65 staudebede under mindre trægrupper supplerer haveoplevelsen fra de nye altaner og haver til stuelejlighederne
65 herbaceous borders under small groups of trees supplement the garden experience as seen from the new 
balconies and gardens by the ground floor apartments
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Der er stor aktivitet i de omkring 40 nyttehaver
There is a lot of activity in the ca 40 vegetable gardens

Grønningen, hvor en ny generation af pyramidepopler er ved at markere sig. Randplanterne i de store ’tunger’ er fornyet gennem de sidste ti år
Grønningen, where a new generation of Lombardy poplars is beginning to take form. The border plants in the large ’tongues’ have been renewed during the last ten years

Bredalsparken II, udsnit af beplantningsplan, 
Aksel Andersen, april 1952. 
Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg
Bredalsparken II, part of plantning plan, 
Aksel Andersen, April 1952.
Copenhagen University Library, Frederiksberg
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ner til stort set alle lejlighederne. Som et byg-
ningsmæssigt hovedgreb har mange af hus-
blokkene forskudte bygningsdele, hvilket er 
med til at definere helt enestående haverum. 
Som følge af bygningernes placering i for-
hold til hinanden opnås der samtidig en god 
afskærmning ift. trafikstøj fra de større veje 
rundt om bebyggelsen. 

Trafikalt
Hver etape er udført således, at de indre ha-
verum er forbeholdt de gående, og disse ha-
verum er indrettet til ophold og leg, mens bi-
lerne er henvist til de ydre rammer. Som alle 
andre boligafdelinger fra den tidsperiode er 
der dermed i dag et stort pres på de få parke-
ringsmuligheder, der er i området. Så opfind-
somheden er stor for at finde egnet plads, der 
kan tilgodese beboernes stigende behov for 
steder at parkere deres biler.

Terræn
Terrænbearbejdningen har fra starten været 
meget følsom, og på de allerbedste steder i be-
byggelsen fornemmer man klart en ’omfavnel-
se’ eller intimitet af det grønne – basalt opnået 
ved svagt skålformet terræn, som de fleste ste-
der fremstår i form af et klippet græstæppe.
Beplantning 

Store træer, bøg, popler, elm, robinie og 
fyr veksler med voluminøse busketter af taks, 
liguster, forsythia, syren og store buskroser. Af 
mellemstore træer var det forskellige arter af 
tjørn, som indtog førstepladsen. I store træk 
var busketter fritvoksende undtagen langs 
indgangspartier, hvor en del beskæring hhv. 

klipning var nødvendig af hensyn til frem-
kommeligheden.

Parkplanen og den grønne politik år 2000
I DAB fungerer den grønne rådgivning om 
driften som en løbende proces, hvor både af-
delingsbestyrelse og driftspersonale sam-
men med landskabsarkitekten gennemgår 
områderne, ser på, hvad der er godt og skidt, 
og derefter tilrettelægger et udviklingsforløb 
for fremtiden både på den korte og den lange 
bane.

I Bredalsparken besluttede afdelingsbe-
styrelsen tilbage i år 2000, at der skulle ske en 
kortlægning af det grønne, således at de kva-
liteter, som bebyggelsen var født med, ikke 
ville gå tabt for de kommende generationer af 
beboere. Det blev til udarbejdelsen af en park-
politik og en parkplan, som blev indarbejdet i 
kommunens bevarende lokalplan for bebyg-
gelsen. Parkplanen er rummelig og giver plads 
til udvikling, men den er også en binding. Der-
med bruges den som en slags sikkerhedsventil 
for, at der ikke sker den store ’katastrofe’, og 
er med til at sikre, at området kan bevare sine 
kvaliteter og udvikles i takt med tiden.

Udviklingen i beplantningen
I bebyggelsen er der tidligere registreret over 
1.000 træer med en højde over 6 m. Et af var-
tegnene er bl.a. pyramidepoplen, hvoraf nogle 
er nået op på 32 meters højde. Allerede for 15 
år siden påbegyndtes en udskiftning og forny-
else af træerne, og i dag sker det helt succes-
sivt ud fra vurderinger om sundhed, placering 
og retningslinjerne i parkplanen. De oprinde-

lige træarter bibeholdes, men f.eks. elm er er-
stattet af lind. 

De store busketter ud til græsplænerne 
bliver også bibeholdt og fornyet i takt med, 
at de eksisterende buske bliver for udlevede. 
De øgede krav om effektiv drift i nutiden har 
også medvirket til, at der arbejdes med bund-
dækkende buske og randplantninger, som kan 
lukke tæt af til jordoverfladen.

Gennem tiden er der kommet flere krav til 
blomsterrigdom, oplevelse og variation gen-
nem året og frugtsætning til gavn for små-
fugle. Det er bl.a. kommet til udtryk gennem 
anvendelse af mange nye typer af buske og 
stauder, primært anvendt i de nære indgangs-
partier, hvor plejeniveauet er en tak højere. 

Sideløbende hermed har der været et sti-
gende pres fra beboerne om større åbenhed 
i plantningerne begrundet i tryghedshen-
syn. Det har stedvist ført til nedskæring af 
busketter til pur som en overgangsløsning, 
idet beplantningen på længere sigt ændres 
med nye, lavere planter, så det fritvoksende 
udtryk og blomstringen kan bibeholdes.

Velkommen hjem
Når det særligt er indgangspartierne, der 
ofres opmærksomhed på, så er det, fordi det 
er her, beboerne færdes mest. I bebyggelsen 
vil man gerne have, at beboerne skal kunne 
have en ’velkommen hjem’ følelse, hver gang 
de nærmer sig deres indgangsdør, og det er en 
stor udfordring for både de nuværende og de 
kommende landskabsarkitekter.
Mogens Bundgaard, landskabsarkitekt MDL, 
landskabschef hos DAB

Lys- og skyggevirkninger og et rigt fugleliv langs de interne stier Light and shadow effects and a rich bird life along the inner paths
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Selv om der kun er plads til et ganske smalt bed, byder Geranium 
’Rose Clair’ ’velkommen hjem’ hele sommeren
Even though there is only room for a very narrow bed, Geranium 
’Rose Clair’ offers a ’Welcome home’ throughout the summer

Indgangsparti med overstandere og bunddækkende buske
The entrance with sheltering trees and ground covering bushes

Nord th. North right

I Bredalsparken ligger de korte stokke parallelt orienteret efter 
solen, og bebyggelsen følger kotemæssigt det bølgende terræn. 
Oversigtsskitsen viser bebyggelsens opdeling: IA og IB (1949-51), 
II (1950-1952), II, III, IVA og IVB, K og F. 
Situationsplanens IVA og IVB blev ikke rækkehuse som først 
planlagt, men en lang buet 3-etages bebyggelse
At Bredalsparken the short row house blocks are parallel and 
oriented toward the sun, and the scheme follows the rolling ter-
rain.
The index sketch shows the division of the scheme: IA and IB 
(1949-51), II (1950-1952), II, III, IVA and IVB,, K and F. 
The site plan’s designated areas IVA and IVB did not contain row 
houses as originally planned, but instead a long, curved 3-story 
scheme
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FSB SÆTTER FOKUS PÅ UDEAREALERNE
Hedevig Østergaard og Birgitte Vest Rasmussen

Siden starten i 1933 har boligselskabet fsb 
i København haft fokus på god arkitektur. 
Det gælder både for bygninger og udearealer. 
Smukke og brugbare grønne områder tæt på 
boligerne er kendetegnende for fsb. Udeare-
alerne er kendt for deres høje kvalitet og for 
at være præget af nytænkning i den tid, de er 
skabt.

fsb’s grundlægger og første direktør Ras-
mus Nielsen havde fokus på kvalitet og god 
arkitektur til alle. Ved opførelsen af fsb’s 
boligbebyggelser valgte man derfor nogle af 

Der er udarbejdet grønne strukturplaner for tre afdelinger i 2015: 
Voldparken ( herunder), Degnegården (modstående side øverst),
Brønspark (modstående side nederst). 
Der udarbejdes ydeligere fem i 2016 og to i 2017. 
Fotos Hedevig Østergaard (s. 160), Birgitte Vest Rasmussen (s. 161) 
Green structure plans were drawn up for three areas in 2015: 
Voldparken ( below), Degnegården (opposite page, top), 
Brønspark (opposite page, bottom), 
Five more plans are being created in 2016 and two in 2017
Photos Birgitte Vest Rasmussen and Hedevig Østergaard

datidens førende arkitekter til at løse opga-
ven. Rasmus Nielsen havde også stort fokus 
på udearealerne og beboernes behov for ude-
liv og specielt børnenes mulighed for at kunne 
bruge arealerne. Mange af de kvaliteter, der 
blev indbygget i udearealerne dengang, findes 
stadig, og traditionen med fokus på gode ude-
arealer for beboerne er fortsat frem til i dag.

C.Th. Sørensen var husarkitekt hos fsb 
fra 1933 og til starten af 1960’erne. Han teg-
nede i den periode langt de fleste af de grønne 
områder ved fsb’s boliger. Han havde et stærkt 

socialt engagement. Han arbejdede for, at de 
mennesker, som ikke havde hus med have, 
også skulle have mulighed for at opholde sig i 
det grønne. Det har præget boligselskabet op 
gennem årene.

C.Th. Sørensen skabte grønne områder, 
der var holdbare og smukke at se på, og som 
kunne bruges. Mange af de oprindelige hoved-
strukturer er stadig de bærende i udearea-
lerne i dag.

Som led i bevaringen og udviklingen af de 
grønne områder har fsb besluttet at få udar-

Voldparken, Kobbervænget, Voldparken, København
Opført: 1946-48
Bygherre: fsb
Arkitekt: Edvard Heiberg og Karl Larsen 
Landskabsarkitekt: C.Th. Sørensen
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Degnegården, Birkedommervej, Skoleholdervej, København. Opført: 1936-39. Bygherre: fsb
Arkitekt: Alex Olsen, Vagn Kaa strup og Ole Buhl. Landskabsarkitekt: C.Th. Sørensen

Hegnshusene, Brønsparken, Brønshøjvej, Hegnshusene, København. Opført: 1940-41. Bygherre: fsb
Arkitekt: Kay Fisker, C.F. Møller, Erik Jensen. Landskabsarkitekt: C.Th. Sørensen
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Bispeparken. Foto Birgitte Vest Rasmussen
Bispeparken. Photo Birgitte Vest Rasmussen

Lundevænget. Foto Hedevig Østergaard 
Lundevænget. Photo Hedevig Østergaard 

Bispeparken, Frederiksborgvej, Tuborgvej, Tagensvej, København
Opført: 1940-42
Bygherre: fsb
Arkitekt: Kaare Klint, Knud Thorball, 
Magnus Stephen sen, Edvard Heiberg, Harald Petersen, Ole Buhl, Frederik Wagner, 
Knud Hansen og Vagn Kaastrup
Landskabsarkitekt: C.Th. Sørensen

Lundevænget, Ryparken, Lyngbyvej, 
København
Opført: 1931-34
Bygherre: fsb
Arkitekt: Povl Baumann, Edvard Heiberg, 
Karl Larsen og Fr. Wagner
Landskabsarkitekt: C.Th. Sørensen
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bejdet grønne strukturplaner for en række af 
boligafdelingerne, herunder Brønspark, Deg-
negården, Voldparken, Lundevænget, Bispe-
parken og Klokkergården. De grønne struk-
turplaner skal sikre, at de grundlæggende 
værdier respekteres, samtidig med at nye kva-
liteter tilføjes.

Beslutningen om at få udarbejdet grønne 
strukturplaner kom i forlængelse af et ph.d.-
projekt, som fsb, i samarbejde med SBi, fik 
udarbejdet i perioden 2011-14. Ph.d.-projektet 
undersøgte og kortlagde kvaliteter i landska-
bet i udvalgte boligafdelinger i fsb. Projektet 
undersøgte de faktorer, der påvirker udviklin-
gen i udearealerne, undersøgte den aktuelle 
situation og kom med forslag til, hvordan ude-
arealernes grønne kvaliteter kan sikres i frem-
tiden. En af konklusionerne i projektet var at 
få udarbejdet grønne strukturplaner som et 
fælles styringsværktøj for alle, der udfører 
arbejder i arealerne uden for husene.

Hvad er en grøn strukturplan
En grøn strukturplan kortlægger de bærende 
grønne strukturer og fremhæver kvaliteter-
ne i udearealerne. Den indeholder desuden 
en række anbefalinger til, hvad der kan gøres, 
så de grønne områder ved fsb’s boliger også i 
fremtiden kan fremstå frodige, indbydende og 
af høj kvalitet.

Den grønne strukturplan beskriver afde-
lingens udearealer og giver et overblik over 
de træer, buske og andet, der opdeler de store 
rum mellem husene i flere rum, f.eks. nærare-
aler ved indgange, områder til leg, beskyttede 
siddepladser mv. Den beskriver det, som er 
grundlaget for oplevelser, og som giver bebo-
erne mulighed for at bruge arealerne uden for 
husene.

Den grønne strukturplan peger på de fak-
torer, der gør, at udearealerne opleves som et 
sted, hvor man føler sig hjemme, hvor man 
føler sig budt velkommen, hvor der er plads 

til, at børnene kan mødes og lege, hvor man 
kan hilse på naboen og eventuelt drikke en 
kop kaffe på en bænk i solen.

Den grønne strukturplan er tænkt som 
et redskab. Et redskab, der skal bruges til at 
værne om de kvaliteter, der er i udearealerne, 
både de oprindelige og de, som er kommet til 
senere.

Den grønne strukturplan skal sikre, at 
udearealerne ved fsb’s boliger altid er af høj 
kvalitet til glæde for nuværende og kom-
mende beboere.

Hvem kan bruge den grønne 
strukturplan?
Den grønne strukturplan er udarbejdet som 
et redskab til afdelingsbestyrelsen, bebo-
ere, medarbejdere, andre beslutningstage-
re og eksterne rådgivere. Når der skal findes 
plads til nye funktioner som f.eks. nye gen-
brugshuse, flere cykelstativer, nye legeplad-

Klokkergården. Foto Birgitte Vest Rasmussen Klokkergården. Photo Birgitte Vest Rasmussen

Klokkergården, Birkedommervej, Skoleholdervej, København
Opført: 1936-39
Bygherre: fsb 
Arkitekt: Povl Baumann og Knud Hansen
Landskabsarkitekt: C.Th. Sørensen
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Fotos fra tre bydele med karakteristiske træk i hver bydel. Fra venstre Lundevænget med piletræerne, et karakteristiske billede af området ved Ryparken; dernæst Bispebjerg 
med aksen op mod Grundtvigskirken og på modstående side Voldparken med de store grønninger. Fotos Hedevig Østergaard (tv.) og Birgitte Vest Rasmussen (th.)
Photos from three urban areas with distinctive features in each. From left, Lundevænget with willow trees, a characteristic picture of the area by Ryparken; and then 
Bispebjerg with the axis running up toward Grundtvig’s church, and on the opposite page, Voldparken with the large greens. 
Photos Birgitte Vest Rasmussen ( left) and Hedevig Østergaard (right)

ser eller lignende, kan afdelingsbestyrelsen 
finde støtte i den grønne strukturplan. Den 
grønne strukturplan giver et overblik over de 
bærende grønne strukturer, som det er vigtigt 
at være opmærksom på.

Den grønne strukturplan henvender sig 
også til boligafdelingens ansatte og andre, 
der arbejder med driften af afdelingen. Sam-
men med driftsplaner og eventuelle plejepla-
ner skal planen sikre, at der plejes på den rig-
tige måde og i den aftalte retning, så der opnås 
størst holdbarhed, og så kvaliteterne bevares.

I forbindelse med større renoveringer 
og helhedsplaner er den et vigtigt overord-
net redskab for administrationens projekt-
ledere og de tilknyttede eksterne rådgivere. 
Den grønne strukturplan skal sikre, at alle 
arbejder i samme retning, så de gode kvalite-
ter bevares og nye tilføjes.

Hvorfor er udearealerne så vigtige?
Forskning viser, at mennesker, som har ad-
gang til grønne områder nær deres bolig, får 
styrket deres generelle sundhed.

De grønne områder er en væsentlig del 
af bebyggelsen. Smukke, velplejede og ind-
bydende grønne områder inviterer til brug. 
Der kommer liv i bebyggelsen. I udearea-

lerne er der mulighed for et uformelt møde 
med naboen, genboen eller underboen. Det 
giver stor tryghed at kende andre, som bor i 
afdelingen. Indbydende grønne områder og 
smukke indgangsarealer gør boligerne nem-
mere at leje ud. Det grønne område er det 
første beboerne, deres gæster og måske kom-
mende beboere ser, og alle skulle gerne tænke; 
’Her har jeg lyst til at bo’.

De grønne strukturplaner
Der er udarbejdet grønne strukturplaner for 
tre afdelinger i 2015: Brønspark, Degnegården 
og Voldparken. Der udarbejdes ydeligere fem 
i 2016 og to i 2017

Beskrivelsen af afdelingerne og udearealerne
Den grønne strukturplan for den enkelte be-
byggelse indledes med en kort beskrivelse af 
afdelingen inden kortlægningen af de bæren-
de grønne strukturer. 

Den historiske baggrund og arkitektoniske 
sammenhænge
Den grønne strukturplan beskriver historisk 
set den tid og den sammenhæng, afdelingen 
blev bygget i. Den beskriver de arkitektoniske 
sammenhænge med den omgivende by og fri-

arealernes hoveddisponering. Mange af fsb’s 
afdelinger er bygget i sammenhæng med andre 
boligbebyggelser som f.eks. Lundevænget ved 
Ryparken, Voldparken i Husum, Bispeparken, 
Degnegården og Klokkergården i området om-
kring Bispebjerg Kirkegård. Bebyggelserne og 
de tilhørende udearealer blev planlagt og dis-
poneret samlet, nye bydele opstod.

Friarealernes bærende grønne strukturer
Den enkelte afdeling kortlægges og de bæren-
de grønne strukturer beskrives hver for sig. 

Den enkelte grønne struktur beskrives 
med placering, hvordan de indgår, hvad de 
bidrager med, og hvorfor de er vigtige for den 
samlede oplevelse og brug af udearealerne.

De bærende grønne strukturer er natur-
ligvis forskellige fra afdeling til afdeling. 

Der er dog hovedkomponenter, som går 
igen, og de bærende grønne strukturer er op-
delt i fire hovedgrupper: 

– Træer
– Markante beplantninger
– Åbne flader
– Andet

Der kan være flere grønne strukturer inden 
for hver hovedgruppe i en afdeling.
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Planen fra Grøn Strukturplan for Voldparken viser de samlende og gennemgående træk i bydelen med både fsb’s Voldparken, 
andelsboligforeningen Arrildsgård og AAB’s afdeling 38. Fotos Hedevig Østergaard
The plan from the Grøn Strukturplan for Voldparken, shows the unifying and common features in the quarter with both fsb’s Voldparken, 
cooperative housing association Arrildsgård and AAB’s section 38. Photos Hedevig Østergaard
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Eksempel: Træer
Gavltræerne er med til at nedtone bygningernes domi-
nans og dermed skabe billedet af bygninger, der ligger 
i parken. I Voldparken er det store træer som kastanie 
og vingevalnød, der er plantet ved gavlene.
Foto Hedevig Østergaard
Diagram: Træer ved gavle, Grøn Strukturplan Vold-
parken

Example: Trees
The trees at the end walls contribute to dampening 
the dominance of the buildings and thereby create an 
image of the buildings that lie in the park. At Voldpar-
ken large trees such as chestnut and Caucasian walnut 
are planted by the end walls.
Photo Hedevig Østergaard
Diagram: Trees at the end walls, Grøn Strukturplan 
Voldparken

Eksempel: Skulpturelle egetræer i Voldparken
De krogede, skulpturelle egetræer er et særligt kende-
tegn for Voldparken. De er klippet på en helt speciel 
måde. Træerne er en del af den samlede beplantning 
langs adgangsarealet. De er med til at skabe den over-
ordnede ro og oplevelse omkring ankomstarealer.
Foto Hedevig Østergaard
Diagram: Skulpturelle egetræer, Grøn Strukturplan 
Voldparken

Example: Sculptural oak trees at Voldparken.
The gnarled sculptural oak trees are a distinctive 
characteristic of Voldparken. They are pruned in a 
quite special way. The trees are part of the total 
landscaping along the access area. They contribute 
to creating the overall composure and experience 
around the arrival areas.
Photo Hedevig Østergaard
Diagram: Sculptural oak trees, Grøn Strukturplan 
Voldparken

Det fremadrettede fokus 
De grønne strukturplaner afsluttes med en 
række anbefalinger og udviklingsmulighe-
der. Anbefalingerne rummer forslag til opret-
ninger og forskellige driftstiltag som f.eks. at 
genoprette stierne i Brønspark med de oprin-
delige farvede klinker, når belægningen skal 
udskiftes, at genplante de træer ved gavle i 
Voldparken, som er fjernet i årenes løb, at 
fortsætte den påbegyndte udskiftning af træer 
i Degnegården og igangsætte en fornyelse af 
hegnsplantningerne osv.

Udviklingsmulighederne skitserer en 
række ideer, som beboerne kan blive inspire-
ret af. Som eksempler kan nævnes at etablere 
nyttehaver, anlægge LAR, etablere nye møde-
steder, skabe større diversitet i beplantninger, 
etablere beboerhaver ved stuelejligheder og 
styrke den grønne sammenhæng med nabo-
bebyggelser. Udviklingsmulighederne kan 
være med til at sikre, at udearealerne til sta-
dighed kan danne gode rammer for beboerne 
og livet udenfor boligen. 
Birgitte Vest Rasmussen og Hedevig Østergaard,
landskabsarkitekter MDL, fsb
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Eksempel: Afgrænsning af beboerhaverne i 
Degnegården 
Det transparente hegn og den lave låge gør det muligt at 
få en snak hen over lågen. Der er fokus på, at aktivitet i 
haver, som i Degnegården, har stor betydning for kontak-
ten beboerne imellem. En snak over hækken eller lågen 
betyder, at man kommer til at kende hinanden. 
Liv i gården og en snak med genboen er med til at skabe 
tryghed. Den blomstrende kant giver afgrænsning af 
haven og skaber samtidig en oplevelsesrig kant for det 
fælles friareal. Foto Birgitte Vest Rasmussen
Plan: Afgrænsning haver, Grøn Strukturplan Degnegården

Example: Demarcation of tenant gardens at 
Degnegården 
The transparent hedges and the low gates offer the possibil-
ity of a chat over the gate. Focus is placed on the activity in 
the gardens, which at Degneården is of great importance for 
the contact between the residents. A chat over the hedge or 
gate implies that they get to know each other. 
Life in the garden and a chat with a neighbor contributes to 
creating a sense of security. The flowering border provides a 
demarcation of the garden while creating an eventful edge 
for the common leisure areas. 
Photo Birgitte Vest Rasmussen
Plan: Hegn and haver, Grøn Strukturplan Degnegården

Eksempel: Markante beplantninger
Hegnsplantningerne i Degnegården opdeler det sam-
lede friareal i mindre rum. Hegnsplantningerne kan 
sammenlignes med det åbne lands levende hegn. De 
opdeler arealet, giver læ og skaber rum til forskellige 
aktiviteter. De grønne hegn består af en blanding af 
mindre træer og høje buske og fremstår som en enhed, 
en samlet beplantning.
Foto Birgitte Vest Rasmussen
Plan: Hegnsplantninger, Grøn Strukturplan Degne-
gården

Example: Distinctive landscaping
The hedge planting at Degnegården subdivides the 
open areas in smaller spaces. These hedges can be 
compared with the open landscape’s hedgerows. 
They subdivide the area, offer shelter and create spaces 
for different activities. The green hedges consist of a 
mixture of small trees and tall bushes and appear as a 
whole, a unified landscaping.
Photo Birgitte Vest Rasmussen
Plan: Hegn and haver, Grøn Strukturplan Degnegården

Eksempel: Åbne flader 
En del af boligerne er bygget i efterkrigstiden som 
parkbebyggelser med store grønninger og fokus på lys 
og luft. De store åbne flader er en del af identiteten.
Foto Hedevig Østergaard
Plan: Åbne flader, Grøn Strukturplan Lundevænget

Example: Open plains 
Some of the apartments were built during the postwar 
period as park schemes with large greens and an 
emphasis on light and air. The large open plains are 
part of the local identity
Photo Hedevig Østergaard
Plan: Open plains, Grøn Strukturplan Lundevænget
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SUMMARY
Why the 1940’s and 1950’s housing 
landscapes? p. 146
Ellen Braae
After WW II, Denmark and Sweden attract-
ed international recognition for their archi-
tecture, planning and landscape architecture. 
And especially for the mutual symbiosis of the 
involved professions as was clearly expressed 
in the many housing schemes of this period. 
Already in 1948, in London, The International 
Exhibition of Landscape Architecture opened, 
and in 1950 Danish Architecture Today, and in 
the decades that followed the British, Dutch 
and Germans flocked to Scandinavia to witness 
the visions for a new welfare society material-
ize in buildings and landscape.

Especially landscape played a central role 
as the common ground on which the welfare 
society developed. Not only were many new 
square meters built, and far more space was 
allotted for the new city than the old. But the 
common landscape itself became the symbol 
for the new affluence, the good life and the 
social vision that grew out of the first half of 
the 20th century with two world wars, hous-
ing shortages and a new international agenda 
for massive production and consumption. 

The 1940’s and 1950’s were a transitional 
period. It was then that the European ideals of 
vitality, body, fresh air, health and nature, as 
well as community, greens, commons, parks, 
etc. began to mix with the American ideals of 
democracy and especially social and thereby 
economic stability. Generally speaking, access 
to nearby green areas was given a greater pri-
ority early in Denmark. This was expressed 
by C.Th. Sørensen (1893-1979) in Parkpolitik 
i Sogn og Købstad, 1931 and had a great influ-
ence in all of north Europe. 

The design of housing schemes became 
a landscape architectural concern. A char-
acteristic feature of the housing schemes of 
the period was the interplay between build-
ing and terrain, as well as in the landscaping, 
which was dominated by indigenous plants. 
The period was no doubt influenced by the 
shortage of materials, but also by a quest for 
the aesthetically simple and modest, and for 
landscape architecture, the efforts to simplify 
nature’s own expression in a controlled fash-
ion. Building schemes such as Søndergaard-
sparken (1946) and Bredalsparken (1949-55), 
both with Aksel Andersen (1903-52) and (Bre-
dalsparken also Ingwer Ingwersen (1911-69) 
and J. Palle Schmidt (1923-2010)) as land-
scape architects, are good examples of an 
empathetic terrain modulation and a subtle 
use of landscaping, which to a greater degree 
accentuated an intimate and refined aesthet-
ics than Sørensen’s. 

The latest decades’ increased attention to 
the postwar architecture – often called wel-
fare architecture – was obviously an advan-
tage for the housing landscapes of the 1940’s 

and 1950’s, even though the period was some-
what of a transitional phase. The best of these 
schemes should be listed, which a 2012 law on 
the listing of independent landscape architec-
tural works respects. 

Kongshvileparken – stories of active 
hedges, p. 152
Svava Riesto and Martin Søberg
Kongshvileparken is a public housing scheme 
built in 1952-54. The 69 units lie in a roll-
ing ice age landscape with hills, meadows 
and marsh areas that run like a green band 
through the scheme. The housing area is the 
result of a close collaboration between the ar-
chitects and landscape architect Georg Boye. 
The semidetached houses are placed in two 
groups, the oldest – in yellow brick – along the 
slope, and the somewhat newer in red brick, 
down on the meadow. The buildings follow 
the terracing and solar orientation in a rhyth-
mic sequence. Kongshvileparken’s landscape 
is subdivided in different spaces that commu-
nicate the sense of community and privacy. 
The hedges provide a context in the area as 
spatial elements, which facilitate the differ-
ence in scale. Kongshvileparken underscores 
the variability that many landscape architec-
tural elements and works are subject to. And 
as landscape architectural elements choreo-
graph the transitions in our towns – for ex-
ample between the secluded and the outgo-
ing, between community and outsiders – they 
are interesting to consider. Not only as part of 
passive and static works that consist of mea-
surable elements and materials (stone, trees, 
brick etc.), but as different areas of opportu-
nity, which people can interact with when the 
work becomes action.

The change in urban landscapes – interview
with Tom Avermaete, p. 156
Martin Søberg
Martin Søberg interviews Tom Avermaete 
and asks why he is interested in the postwar 
welfare landscapes, and he replies that it is 
due to the current necessity. 

Tom Avermaete emphasizes that these 
urban landscapes deserve attention. They 
are often in the media and they demand ren-
ovation, renewal and are seen as presenting a 
problem – socially and perhaps also in terms of 
architecture and city planning. Aside from the 
current interest, his attention is due to his con-
cern for the landscapes and the fact that they 
introduce a completely new perspective of the 
public space and the city. If one sees them in an 
historical development, one can observe enor-
mous changes, from the fact that for centuries 
one has perceived the city and public spaces as 
streets, squares, galleries etc. Suddenly we have 
an understanding of the city and public spaces 
as a profusion of landscapes and the city as one 
large urban landscape.

DAB and the tradition for the green, p. 160 
Mogens Bundgaard
Since DAB, the Danish Public Housing As-
sociation was established in 1942, the major 
policy has been to collaborate with highly 
qualified professionals. And shortly after the 
first housing schemes were occupied, and the 
green areas were taken over by maintenance 
teams, it became clear that it would be neces-
sary to have a person who could serve as an 
advisor for the personnel that were respon-
sible for the daily maintenance of the green 
areas. Today, where DAB administrates and 
rents more than 50,000, primarily public 
housing units, there are five landscape archi-
tects responsible for advice and renewal. 

During the period from the 1940’s up to 
the 1950’s, DAB stood for the construction 
of many brick building schemes, from row 
houses, semidetached houses to apartment 
blocks and park schemes. This included 
landscape architects Aksel Andersen, Ingwer 
Ingwersen, Langkilde & Erstad, Erik Mygind, 
C.Th. Sørensen, Georg Boye, J. Palle Schmidt 
and Eigil Kjær who were involved in designing 
many of these fine housing schemes. 

For DAB, the many building schemes from 
this period represent a cultural heritage that 
is worth protecting. It is especially here that 
the greatest challenge for the housing associa-
tion lies, and this implies a great responsibil-
ity to be involved in preserving and maintain-
ing the best features and making the necessary 
improvements in keeping with the original 
character, renewal and improvements.

FSB focuses on the outdoor areas, p. 166
Hedevig Østergaard and Birgitte Vest 
Rasmussen
Since its start in 1933 the fsb housing associa-
tion in Copenhagen has emphasized good ar-
chitecture. This is the case for both the build-
ings and their surrounding areas. Beautiful and 
functional green areas, close to the housing is 
a characteristic feature of fsb’s schemes. The 
outdoor areas are known for their high qual-
ity and being influenced by the new thinking 
of the time they were created. C.Th. Sørensen 
was fsb’s architect from 1933 up until the early 
1960’s. During this time he designed most of 
the green areas surrounding fsb’s housing. He 
had a strong social engagement and sought 
to ensure that those people who did not have 
their own house and garden would have the op-
portunity of relaxing in the green areas. This 
attitude has been characteristic of the housing 
association through the years.

In conjunction with the preservation and 
development of the green areas, fsb has decided 
to create green structure plans for their hous-
ing sections. The green structure plans will 
ensure that the basic values are respected, 
while allowing new qualities to be added.
Pete Avondoglio
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VELOPA EASYLIFT
ETAGEPARKERING
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Modstående side: I HAVEKUNST 1953, s. 17 efterlyser
Erik Mygind en samlet parkpolitik i kommunerne og 
kalder parkbebyggelsernes friarealer for et sterilt tea-
terlandskab. Planen nederst er Fortunbyen i Kgs. Lyng-
by, hvor Georg Boye var havearkitekt

®

MICRO MENHIR
LED pullert i flere størrelser fra PLATEK

www.urban-elements.dk

GUL SIDE – FRA HAVEKUNST/
HAVEKUNST HAGEKUNST TRÄDGÅRDS- 
KONST/LANDSKAP/LANDSKAB
Selv om 1940’ernes og 1950’ernes nye spaciøse 
boligbebyggelser hurtigt blev berømmede for 
deres grønne fællesarealer, og Erik Mygind 
på sin tegnestue selv udarbejdede planer for 
mange boligområder, bl.a. Bakkebo i Aalborg 
og Højstensgård i Herlev, var han også kritisk. 

I HAVEKUNST 1953 efterspurgte han i 
indlægget Friarealer og parkpolitik en samlet 
parkpolitik i kommunerne og fremhævede, 
at de nye parkbebyggelsers grønne plæner 
ikke var parker: ’I de nye omegnsbebyggelser 
både i København og i provinsen forleder den 
såkaldte parkbebyggelse imidlertid mange til 
at tro, at nu laves der park alle vegne – der 
laves i virkeligheden kun noget grønt til at se 
på. Et typisk eksempel har man i Østkvarte-

ret i Lyngby [Fortunbyen, red.], hvor der i en 
snart 1 km2 stor parkbebyggelse bestående af 
flere selskaber ikke er nogen egentlig park og 
derfor heller ikke plads for organiseret fod-
boldspil.’ Erik Mygind fortsætter: ’Fasthold 
lige et øjeblik indtrykket af en lille købstad 
med dens brogede mangfoldighed og se så på 
vore nye børne- og dyrefjendtlige bebyggelser, 
der gennem et væld af forbud og forordninger 
er bundet til at ligge som et sterilt teaterland-
skab, hvis egentlige formål er offentliggørelse, 
fotografering og fremvisning.’ 

I en anden artikel Hulebyen – et legested i 
HAVEKUNST 1959 skriver Erik Mygind passi-
oneret om skrammellegepladsen, og han repe-
terer sin kritik af de store plæner med følgende 
bandbulle: ’Man har forkælet lejerne med en 
søndagsidyl, som de ikke har brug for, og der-
ved forhalet en tidssvarende løsning af børne-

nes lege-, beskæftigelses- og uddannelsespro-
blemer i boligkomplekset ... Når der skal skabes 
plads til hulebyer, værkstedsbyer, børnegart-
nerier eller anden form for legesteder, så må 
bebyggelsesplaner underordne sig dette hen-
syn både i relation til areal og beliggenhed, og 
sålænge vi ikke er nået dertil, at beboerne fore-
trækker udsigten til børnenes levende by frem-
for udsigten over de livløse, stereotype græs-
plæner, må vi lægge disse legesteder afsides.’ 
Danske Landskabsarkitekter har scannet år-
gangene fra 1920 til og med 2012. Årgangene af 
HAVEKUNST 1920-1961 kan frit downloades 
fra Danske Landskabsarkitekters hjemmeside.
www.landskabsarkitekter.dk

FEM NYE PARTNERE HOS SCHØNHERR
Schønherr har optaget fem nye associere-
de partnere – alle rekrutteret inden for egne 
rækker. Tegnestuen beståri øjeblikket af ca. 
60 medarbejdere ligeligt fordelt mellem Aar-
hus og København.

De nye associerede partnere er arkitek-
terne Sanne Slot Hansen, Andrew Place, Mi 
Koudal Randlev, Lars Nybye Michel og Ras-
mus Stougaard. Samtidig med udvidelsen af 
partnerkredsen styrkes bestyrelsen med Hans 
Peter Svendler, tidligere direktør i Realdania.

Bestyrelsen tæller, ud over Hans Peter 
Svendler, udlandsredaktør på Berlingske 
Anna Libak, tidligere direktør for Rambøll 
Management Leif Støy, arkitekt Kim Christi-
ansen samt Torben Schønherr, grundlægger 
af tegnestuen.
www.schonherr.dk

HAR FORSTADEN EROBRET BYEN?
I de senere år har byplandebatten i høj grad 
handlet om, hvordan forstæderne til vore 
større byer kan blive mere bymæssige. Den 
bagved liggende idé er, at byen har nogle kva-
liteter, som forstaden mangler. Byplanhisto-
risk Udvalg vil med det byplanhistoriske semi-
nar vende perspektivet 180 grader og afprøve 
en hypotese om, at det snarere er forstadens 
kvaliteter, som igennem de seneste tre, fire år-
tier har vundet indpas i – ja måske ligefrem 
erobret store dele af byen.
Sted: København
Dato: 11. november 2016
Pris: 1.200 kr., 400 kr. for studerende og ledige
Tilmelding: www.byplanlab.dk

I Hulebyen – et legested i HAVEKUNST 1959, s. 17 
skriver Erik Mygind om skrammellegepladsen i bebyg-
gelsen Åbrinken, Virum: ’Hulebyen ligner på afstand 
en rigtig guldgraverby. Den er også guld værd for både 
børn og voksne, men de, der ikke ved, hvad den gør godt 
for, siger, at den er grim.’ Politiken-foto
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TRÆERNES HEMMELIGE LIV
”En kærlighedserklæring til skoven”

Der sker de forunderligste ting i skoven: Træerne kommuni-
kerer med hinanden. De drager ikke kun kærlig omsorg for 
deres afkom, de tager sig også af deres gamle og syge naboer. 
Træer har både følelser, fornemmelser og hukommelse. Det 
lyder måske utroligt. Men det er sandt.
Skovfoged Peter Wohlleben kaster nyt lys over skovenes tætte 
tykninger og giver os et overraskende indblik i en hemmelig-
hedsfuld verden. I sine fascinerende beretninger om træernes 
uanede evner trækker han både på sine egne erfaringer og på 
de nyeste videnskabelige opdagelser.
”Træernes hemmelige liv” er solgt i mere end 400.000 
eksemplarer i Tyskland og er strøget ind på bestsellerlister 
verden over. Rigt illustreret.

People's Press
Peter Wohlleben
Pris:  249 kr.
Abonnentrabat 20%: 199 kr. 

HÖVDING 2.0 AIRBAG

Tre gange mere sikker end selv den bedste 
cykelhjelm, idet den beskytter hele hove-
det i tilfælde af en ulykke. Hövding airbag 
er også CE-godkendt, dvs. den er godkendt 
på linje med almindelige cykelhjelme efter 
europæiske standarder. Hövding airbag' 
en fungerer som en krave, der anbringes 
omkring nakken. Kraven er udstyret med 
sensorer, der i tilfælde af pludselige unor-
male bevægelser, sender et signal til gasin-
flatoren, der derefter vil udløse airbaggen.
  
Hövding
Pris: 2295 kr.   
Abonnentrabat 20%: 1836 kr.

Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). 
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af tre bøger eller flere. Vi tager forbehold 
for prisændringer og trykfejl. Find flere tilbud i webshoppen. 

NYHEDER OG GODE TILBUD - www.arkfo.dk/shop  
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ZENZO OUTDOOR holder af smukke, holdbare og funktionelle 
løsninger til det moderne byrum. 

Se et udpluk af vores store sortiment i ZENZOs nye inspirations-
brochure, som følger med denne udgave af Landskab.

Du kan også ringe og høre mere på 70 27 19 00 eller gå ind på 
vores hjemmeside zenzo.dk

Med vores produkter arbejder vi for et smukt og funktionelt  
byrum for alle.

zenzo
OUTDOOR

ZenZo group
Frydenborgvej 27 d
3400 Hillerød
+45 70 27 19 00
www.ZenZo.dk

outdoor

part of biobag group

Kvalitet, design og funKtionalitet 
til udendørs byrum
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FOR FOCUS LIGHTING HAR AART 
DESIGNERS TEGNET SKY PULLERT 
MED HOVEDVÆGT PÅ DEN UBRUDTE 
LINJE MELLEM STANDER OG LYGTE.

PULLERTEN HAR DE SLANKE LINJER 
OG DEN TRAGTFORMEDE AFSLUTNING 
SOM UNDERSTREGER FAMILIESKABET 
MED SKY PARK.
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