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HVORFOR 1940'ERNES OG 1950'ERNES 
BOLIGBEBYGGELSESLANDSKABER? 
EllenBraae 

Efler Anden Verdcnskrig tiltrrekker Dan
mark sig sammen med Sverige international 
opmrerksomhed for sin arkitektur, planlreg
ning og landskabsarkitcktur. Og ikke mindsl 
for disse fagomraders indbyrd es symb iose, 
sadan som <let blandl andel kommer til udtryk 
i periodens mange boligbcbyggelser. Allerede 
i 1948 vises i London udslillingen The Interna
tional Exhibition of Landscape Architecture og 
i 1950 Danish Architecture Today. Og i artier 
herefter valfarter hollamdere, englrendcrc, ty
skere lil Norden for at sc visionerne for el nyt 
vclfrerdssamfund malerialisere sig i bygnin
ger og landskab. 

Nelop land skab spiller en centra l rolle 
som den frellcs grund , hvorpa velfrerdssta
ten udfolder sig. Ikke kun byggcs der mange 
nye kvadratmctrc, og der anvendes forholds
vis langt mere area l lil den nye by end ti! den 
gam le. Men det fadlcs land skab bliver i sig 
selv symbolct for den nye velstand , dct godc 
!iv og pa den socia le vision, som vokser ud 
af <let 20. arhundredes f0rste halvdel med to 
verdenskrige, bol igmangel og en ny interna-
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Forsiden pd C.Th. Sorensens indjfydelsesrige udgivelse 
Parkpolitik i Sogn og K0bstad (1931) viser en ma11gfoldig 

og aktiv anvendelse afbyens grorme rum 
The cover ofC.T h. Sorensen s inj/uentiul publiculion 
Parkpoliti k i Sogn og K,1bslad (1931) reveals a great 

and active use of the city's gree11 spaces 

lional dagsordcn med storproduktion og kon
sum. Tankegodsel bag dissc boligbebyggelser 
og de forudsretningcr, som de hviler pa, er 
l.enge forbercdt. Men 1940'erne og 1950'erne 
er en overgangsperiode. Deter her, at de euro
preiske ideer om vita litet, krop, luft , sundhed 
og natur, men ogsa om frellesskaber, greens, 
commons, parker osv., som udfolder sig med 
den store byudvikling overalt i Europa i peri
od en fra slutningen af l 800-ta llct og lan gt 
op i 1930'erne, begyndcr at bland e sig med 
amerikanskc idealer o m demokrati og ikke 
mindst socia l og dermed 0konomisk stabi
litet. Da montagecirkulreret ind fores i Dan
mark i 1960, abnes der for a Ivor for det indu
strialiserede byggeri og med det for kranspor, 
en nyog st0rre skala osv., der alt sammen S:£t
ter nyc dagsordener for boligbyggcriet og dets 
udformning. 

Som nrevnt er samspillel mellem profcssi
oner unikt, og del leder tit den ganske srerlige 
ubrud te krede af overgange, som karakteriscr 
mange danske boligbebyggclscr. Formidlede 
ove rgange mellcm karnap og allan, mellcm 

altan og bygni ngens gr0nne forareal, mel
lem forarealet og bcbyggelsens gr0nne frelled 
og mellem den gr0nne frelled og sportsar ea
lcrne og videre ud til de store, gr0nne trrek. 
Fra lrenestol til Fingerplan! Deter enesta
ende og langt fra nogen tilfreldighed. Og her 
blev indstiftel vrerdier, som fortsat er ken
delegnende for dansk ar kitektur, nar den er 
bcdst: vrerdsrettelse af naturen, dcr spiller en 
stor rolle for he le isccnesrettelsen af del gode 
liv; socialt engagement, hvor de bedste arki
tckter tegner for menigmand, der ska! have 
adgang lil frelles goder; f0rnrevnte sammen
hamg pa tvrers af skala og pr ofession ; enkle, 
gedigne I0sn inger med omhu for detaljen, der 
afspejler en viljc til at brere visionen ud i livet. 
Denne designfaglige del skat derudover ses i 
samspi l med dels en politiskvision og vilje til 
at formc ct nyt samfund, hvor staten mcdierer 
markedskrrefterne og tilbyder de helt afg0-
rende favorable byggelan, dels slrerke bolig
foreninger , der bygger oven pa en dansk frelles 
erfaring med, at sammen er vi som smakars
folk strerke. 
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Aarhus Universitetspark er mciske det mest illustrative eksempel pa den landskabsbchandling, som C.Th. S0rcT1scT1faT1dt mcst ve/egT1et 

for udformningell a,fboligbebyggclseslandskaber. Foto Ellen Braae 
Aarhus Universitetspark is perhaps the most illustrative example oft he landscape treatment that C.Th. S11rensenfoand most suitable 
for the design of housing scheme landscapes. Photo Ellen Braae 

I 1940'ern es og 1950'ernes boligbebyggelser 
er landskabsarkitekturen det kit, der far det 
hele til at hrenge sammen og l0ft e sig op over 
mange af de tusind evis af and re boligbebyg
gelser, som ser dagens lys i Europa. Det skyl
des et kompleks af samspillende element er og 
tilgange: 

Generelt priorit eres adgang til bolignrer e 
gr0nne omrader tidligl i Danmark. Det formu
leres af C.Th. S0rensen (1893-1979) i Parkpoli
lik i Sogn og KfJbstad, der udkommer allerede i 
1931 og far sto r betydning i hele Nordeuropa. 
Som det star pa forsiden afbogen, er en park 
ti! at r0re sig i, og illustrat ionerne viser bad e 
smab0rns legep lads, sports- og dyrkningsare 
aler og inkluderer saledes alle aldr e fra sma
b0rn ti! reldre. Man kan allid filosofere over, 
hvilken rolle den danske tradition for gncs
ningsfrelleder har for vores opfattelse afland
skabet so m frelles grund, mens det i Sverige 
er mere h andfast med allemandsretten og 
den fravrerend e markering af grundgrrenser. 
Naturfredning spiller en stor rolle i Danmark 
og bliver i 1930'erne og flere liar frem pa den 
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ene side en vigtig byreguleringsfaktor og pa 
den anden side den 'infrastrukt ur ', der giver 
menigmand adgang ti! store , sammenhren
gende gmnne omrader . 

Udformningen af se lve bebyggelsen bli 
ver endvidere e t land skabsarkitektonisk 
anliggende. Her bidrager C.Th. S0rensen til 
udvikling en af den sakaldte storkarre, der 
med udgang spunkt i den dominerende stok
bebyggelsesform fortsat tilgodeser optimaJt 
solindfald i den enke lt e Jejlighed ved at ori
entere opho ldsrummene mod den sydvest
vendte facade , men samtidig skubber byg
ningskropp ene fra hinanden, sa der derv ed 
skabes en stor, centra l grnnning. En frelled, 
som signalerer frellesskab og bidrag er til en 
rumligdifferentier ingog i praksis mangfoldig
g0r save) anvendelsesmuligheder som etable
ring af et karakterfuldt land skab. 

Et and et kendetegn ved period ens boligbe
byggelser er samspillet mellem bygning og ter
r.en, mellem de skarpt skarne teglmonolitter 
og den plastiske mora:meler, hvor alt er 'hjem
meh0rende' variationer over !er. Og videre i 

beplantning erne, der ogsa dominer es afhjem
meh0rende plan ter . Pa samme made som ved 
den sub limerende terr renbeha ndling er ogsa 
plantesamm ensret nin gern e ekstrakter, for
tolknin ger og kunstnerisk fortrettede udsagn, 
sliliser inger afku lturl andskabselementer. 

Perioden er nok prmget af mat eriaJeknap 
h ed, men ogsa af en s0gen efter det restet isk 
enkJe og prunkl0se. Og for landskabsarkitek
turen en s0gen efter en made at forenkle natu
ren s eget udtryk i en kon troll ere t form. For 
C.Th. S0rensen var den engelske land skabs
have den ideelle stil med sine samm enhren
gende grmsflader, hvorpa dot, clumps and belts 
kunne indpas ses. Denn e forkrer ligh ed kom
mer strerk es t ti! ud tryk i S0r ense ns Aarhus 
Universitetspark, der er et Elysium , som ogsa 
mange afboligbebyggelserne var trenkt. Bebyg
ge l se r som S0ndergaardsparken, 1946 med 
Aksel Andersen (1903-52) som landskab sar
kitekt og Bredalsp arken, 1949-55 med Aksel 
Andersen, Ingwer Ingw erse n (1911-69) og J. 
Palle Schmidt (1923-2010) som landskabsarki
tekt er er gode eksempler pa en indfolt terrmn-
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Hojstrupparkens (1948-52) store central rum er med Steen Eiler Rasmussens ord 'et langsomt sk11espi/'. De stramt an/agte cirke(formede bede med mange sma egetrreer har 

med tiden udvildet .~iy ti/ en stor egel11nd af karakte,fyldte lrreer, der ikke IE£ngerej'orholder sig ti/ def oprindelige grid11dlreg. Foto Dans/, Bygningsarv 
1/ojstruppurken ii (19.J8-52) large central space is in Steen Eiler Rasmussen swords 'a slow drama'. The formally laid-out circular beds with many, small oah· trees have with 

time developed into a /a,·ge oak grove ofcharacte1ful trees, which no longer relate to thP original grid layout. Photo Duns/; Bygningsarv 

Hojstr11pparken. 
Storkarreens karakterfyldte centrale landskabsrum 

Hojstrupparke11. 
The lm;qe apartment blocks distinctive central 

landscape space 

Teglbjerget - Bispebjerg - med den store Grundtvigs Kirke rummer jfere skatte, bl.a. boligbebyggelsen 
Bispeparken. Bygningskroppene, der vokser op ad morrenejorden, viger tilbagefor det centrale park rum, 

hvis point de vuejindes udenfor bebyggelsen selv, nemlig i kirken spit: Foto Dansk Bygningsarv 
Teylbjerget Bispebjerg- with the grand Grundtvig's Church includes many treasures, includin,q the Bispepark 
ho11sing scheme. The building masses, which grow out of the moraine ground, give wuyj'or the central park space, 

whose point de vue is found 011tside the building scheme, in the church steeple. Photo Dansk Bygningsarv 

modulerin g og en nuan ceret brug afbep lanl
ning, der i h0jere grad beton er en kropna!r og 
forfinet a!stetik end S0rensens. 

I dag star 1940'ernes og 1950'ernes bolig
bebyggel ses landskaber ove r for en r rekke 
udfordring er. Forest illingerne om del gode 
liv i dag er ikke identi ske med dem, der i sin 
lid blev lagt ti1 grund. Beboersammen sretn in
gen se r ogsa anderledes ud , og der er behov 
for al unders0ge , hvordan nye anvendelser 
kan indpass es og und ers t0ttes. I Bredalspar
kcn har man etableret omrader til [relies dyrk
ningshaver, men s det and re stedcr er sa som 
sa med frellesskabsf0le lsen for bebyggelsen. 
Viser ogsa boligbebyggelser, der far et 'ghet
Lo' -pra!dikat, hvilk et udl0ser strategier for, 
hvorled es omradet kan abne sig mod omver 
denen med eksempelv is sportsanlreg i over-

gangszone r. Behandlingen af senere perioders 
ghettobebyggelser star ikke t il kommenterin g 
i denne samm enhreng. 

Stategier for rendrin g af el boligomra
des sociale profil kan omfatle indpa snin g af 
nye boliger i form afn ye bygninger, lejl ighe
der eller rrekkehuse, pa terrren eller oven pa 
de eksisterende bygninger. Og selv om argu
menterne for fortre tnin g kan synes r resona
ble, rendrer det ikke ved, at del griber ind i en 
bebyggelsesplan, hvor orkestre ringen af abne 
rum er del cent ra le. Dct, der ved f0rste 0je
kast kan ligne en tom byggegrund, er maske et 
vitalt element i en st0rre samme nhamg. 

Klim at ilpa snin ger i form af Lilbagcho l
delse af regnvand og 0get biodiversitet stil
ler 1940'ernes og 1950'ernes boligbebyggel
ses landskab er i en srer lig sarbar sit uat ion. 
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Voldparkens karakteristisk e lrerketriX!splantning, hvis stamme - og grenstruktur p d en gang mim er og parafra serer bygnin gem efarv espil og horisontal e-vcrtikal e 

bygningsstruktur, er et eksempel pd en smrlig stemnings skab ende dialog me/lem bygning er og landskab. Foto Dans/r 8ygnin gsarv 

Voldparlwn :~ characteristic lurch trees, whose trunks and branch strncture 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 Byg11i11gsarv 
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Bredalsparken. Beplanlningsmressig rigdom. Foto Agnete Muusfeldt 1977 

Bredal.~parken. A landscap ing exuberance. Photo Agnete Muusfeldl 1977n 

De slore gr0nne flader kan synes oplagte 
at omdanne ti) regnvandsbassiner med til
h0rende biotoper og indplanlning af nye 
beplanlningsgrupper , og mindsket vedligehol
delsesniveau vii slyrke biodiversiteten. Man 
ska) blot g0re sig klarl, at vi her har at g0re 
med to vrerdisret fra to forskellige tider. Der
med ikke vrere sagt, at de ikke kan b0jes mod 
hinand en pa en restetisk og biologisk tilfreds
stillende made, men den 0velse har vi endnu 
ikke gjort , og i udgangspunktet er de to vrer
disystemer 'inkompatible'. 

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

sa at sige. Med tiden har beplantningen naet 
en anseelig alder, og er de ikke l0bende blevel 
passet og fornyet , vii radikale genplantninger 
selvf0lgelig have stor indvirkning . 

Det seneste arlis 0gede opmrerksomhed 
pa efterkrigstidsarkitektur - ofte benrevnt 
velfrerdsarkitektur - kommer selvsagt 1940' -
ernes og 1950'ernes boligbebyggelseslandska
ber til gode, selv om de Jigger lidt i en over
gangsfase. De bedste af disse anlreg b0r fredes, 
hvilket 2012-loven om fredning af selvstren
dige landskabsarkitektoniske vrerker abner 
for. Her beh0ver vi ikkc vente pa, at arkitek
terne 0nsker denne eller hin bebyggelse fre-

<let.Deter afg0rende, at vi udvikler en bredt 
forankret forst:ielse for de kvalileler, som 
disse velfrerdslandskaber rummer og heri 
gennem underst0tter deres opretholdelse og 
udvikling. 

Dette uanset at disse boligbebyggelser i 
0jcblikket ikke rangcrer sa l10jt. Men de bli
ver maske i fremliden igen en forelrukket 
boligform. Gr011, by- og landskabsnrer med 
rig mulighed for frellesskabsdannelser. 
Ellen Braae, landskabsarkitektMAA, MDL,ph.d, 
professor ved Sek lion for Landskabsarkitektur 
og Planlregning, KU 

Kanten af Bredalsparkens veslligefre/led er rum/igl underde/1 af slyngede buskp/antninger, der bidrager Iii rummets lwmpleksilet og skaber gode opholdssteder. 

Foto Ellen Braae 

The edge of Breda/spark :v western common is spaliolly subdivided by winding bushes that contribut e lo the comph•xity of the space and provide good leisure ureas. 

Photo Ellen Hrcwe 
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