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kulturpark_ Hvad er det?
KULTURPARK HEDEHUSENE er et nytænkende initiativ,
hvor sammensmeltningen mellem kultur og park skaber
en unik ramme om udfoldelse, refleksion og udvikling.
Her flyder landskab og beplantning sammen med byens
historie og kulturliv og skaber oplevelser, som gør indtryk
og rumligheder, der indbyder til ophold og aktivitet.
Byparken i Hedehusene ligger centralt i byen og huser
allerede byens Kultur- og medborgerhus, der er hjemsted
for en række forskellige foreninger og aktiviteter. Det
skal der bygges videre på. Derfor vil vi udvikle nye
kulturtilbud i parken. Byparken skal blive det kulturelle
omdrejningspunkt Hedehusene mangler og efterspørger.
Samtidig vil vi udnytte byparkens særlige landskabelige
træk og parkens egenskab som skulpturpark til at
iscenesætte og formidle historien om Danmarks
råstofudvinding og industikulturarv, - en historie der har sat
markante spor i Hedehusene. Det synliggør byens identitet
og kulturarv på en anden måde end et bymuseum, og
skaber nye oplevelser for besøgende i parken.

Projektet henvender sig bredt. Det er ambitionen at den
nye kulturpark bliver et sted, som samler Hedehusenes
borgere – unge og gamle, nuværende og tilflyttere. Her
kan man mærke byens sjæl. Her kan man opleve og
deltage i byens kulturliv. Her kan man gå i dialog om og
blive klogere på Hedehusenes fortid, nutid og fremtid på
en ny og spændende måde.
En god bypark er et sted, som byens borgere føler en
særlig tilknytning til og holder af. Et sted man har lyst til
at tage hen, når man har gæster på besøg, eller når man
bare vil gå sig en aftentur. Men også et sted, hvor der er
plads til aktiviteter, der samler hele byen.
KULTURPARK HEDEHUSENE bygger videre på det
eksisterende, er robust og lokalt rodfæstet. Det er et
eksempel på hvordan man skaber en god bypark.
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byparken
Byparken rummer potentialet til at blive en ’kulturpark’
men det udnyttes ikke nu. Kultur- og medborgerhuset
fremstår ikke i dag som en integreret del af parken, men
kunne i fremtiden bidrage til at skabe liv og oplevelser i
parken. Der kan bygges videre på landskabet i parken
til at formidle områdets industrikulturarv. Der kan også
tilføres nye kulturoplevelser, f.eks. ved at etablere en et
’bibliotek’ under åben himmel, så tilstedeværelsen af
kultur i parken bliver mere tydelig.
Byparken består af en række forskellige områder; plænen,
bakkerne, regnvandsbassinet, frugtlunden, alleen mv.
Det er en kvalitet, at parken tilbyder mange interessante
og forskelligartede landskabsrum, men der mangler
sammenhæng mellem de forskellige områder. Parken
virker fragmenteret og opfattes ikke som en helhed af de
besøgende. Mange besøgende er i tvivl om, hvorvidt alle
de forskelligartede områder er en del af selve parken.
Nogle antager fejlagtigt, at det kun er plænen, der udgør
byparken. Andre aner ikke, hvor regnvandsbassinet
ligger, og få opfatter det som en del af parken. Parkens
afgrænsning er således utydelig for brugerne af parken.

Alle nuværende indgange til parken bliver brugt i større
eller mindre omfang. Fælles for alle indgange er, at de
virker sekundære og skjulte. Særligt den indgang, der
benyttes fra Charlottekvarteret fremstår mørk og gemt. At
parken ydermere ligger skjult bag en række parcelhuse
langs hovedgaden, gør det svært at finde ind i parken.
Parken er endvidere dårligt belyst, og mange beboere
giver udtryk for at de er utrygge og fravælger parken om
aftenen. Der er behov for at arbejde med at skabe mere
tydelige og belyste adgangsveje og forbindelser gennem
parken.
Byparken ligger meget centralt i byen, men ikke i
borgernes bevidsthed. Hedehusene St. og hovedgaden
ligger kun 350 m vest for parken. Umiddelbart øst
for parken ligger byens idræts- og fritidsfaciliteter,
og hovedcykelstien fra Hedehusene til Tåstrup går
gennem parken. Rigtig mange benytter parken som
gennemgangsrum, men det er de færreste, der stopper
op og gør ophold på turen igennem parken. Når parken
ikke ligger centralt i borgernes bevidsthed, så skyldes det
at parken ikke træder i karakter og at den mangler noget
mere at byde på.
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processen
Projektet er udviklet af et partnerskab bestående af
grundejere, virksomheder, kulturinstitutioner og boligorganisationer i Hedehusene og Høje-Taastrup Kommune.
Partnerskabet gennemfører en Områdefornyelse af det
centrale Hedehusene, med henblik på at gøre Hedehusene til en mere attraktiv by at bo og leve i.
Som et led i områdefornyelsen har partnerskabet og
Dansk Bygningsarv gennemført en kortlægning af Hedehusenes Industrikulturarv. Kortlægningen viser at Industrikulturarven i Hedehusene kan blive et stort aktiv i byfornyelsen. Der etableret en meget aktiv gruppe af borgere,
der sammen med Kroppedal museum arbejder på at formidle Hedehusenes kulturarv.
I foråret 2013 valgte partnerskabet for områdefornyelsen at indgå et samarbejde med Spektrum Arkitekter om
udvikling af byparken. Da det er vigtigt for områdefornyelsen, at projektet udvikles i samarbejde med borger

og lokale interessenter, har partnerskabet sammen med
Spektrum Arkitekter tilrettelagt en proces, der er åben og
vedkommende for borgerne.
Byparken ligger som en skjult skat i Hedehusene. En vigtig del af udviklingen af parken har derfor været at skabe
større opmærksomhed omkring de muligheder parken
rummer nu og fremover. Derfor har partnerskabet som en
del af projektudviklingen arbejdet med at skabe liv i parken og vise parkens potentiale. Det har samtidigt skabt
gode anledninger til at komme i dialog med borgerne om
muligheder og ideer til udvikling af parken.
Eksempelvis inviterede områdefornyelsen til en ’Picnic i
Byparken’, der kombinerede skattejagt, fysiske aktiviteter,
frokost i det grønne, underholdning og viden om Hedehusenes fortid, nutid og fremtid. Skattejagten tog borgerne
med på en historisk rejse gennem Byparken, hvor de skulle løse opgaver og indsamle viden. Arrangementet gav

borgerne mulighed for at give deres mening til kende og
engageres sig i udviklingen af parken. Der er også etableret en Byparkgruppe og en facebookgruppe for alle borgere, der gerne vil involvere sig.
Partnerskabet har endvidere valgt at afholde en åben
idékonkurrence på innovationsplatformen Innosite.dk om
udvikling af Hedehusene Bypark. Målet var få inspiration
fra hele verden til udviklingen af byparken og dermed sikre det bedste resultat for byen. I alt kom der 54 forslag ind
fra både lokale borgere, professionelle fagfolk og studerende.
Den 29. oktober 2013 holdt partnerskabet et stort anlagt
offentligt borgermøde om Hedehusene Bypark. Her blev
vinderne af Innosite konkurrencen præmieret, og Spektrum Arkitekters foreløbige forslag til parkens fremtidige
udformning blev fremlagt og diskuteret. I 2014 besluttes
og realiseres det endelige projekt for parken.
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projektets indhold
Byparken kan deles tematisk op i to områder der
beskæftiger sig med industrihistorien og naturgrundlaget
på forskellige måder. Den nordlige ’heden’ associerer til
Hedehusenes ’fede muld’ og til dyrkningen af jorden. Det
er et forholds vist fladt område med en stor græsplæne,
frugttræer mv. Her er der mulighed for fordybelse, ophold
og kulturelle aktiviteter. Den sydlige del ’krattet’ associerer
til ’industrilandskabet’ og råstofudgravningen. Det er
et kuperet terræn med kunstigt opstået landskab med
bakker og et regnvandsbassin. Dette område indbyder til
aktivitet og leg.
Projektet for udviklingen af Hedehusene Bypark arbejder
med to enkle, stærke hovedgreb:
-

En sammenhængsskabende oplevelsessti,
der hvor ’heden’ og ’krattet’ mødes

-

En serie ’landskabsskulpturer’, der iscenesætter
de landskabelige værdier

Derudover vil en større kobling mellem Fritidscenteret
og parken berige projektet væsentligt. Et første skridt til
denne kobling kan opnås ved at etablere en ny ‘forplads’
til Fritidscenteret.
9

oplevelsesstien
Oplevelsesstien forholder sig til den mest benyttede rute
igennem Byparken, nemlig den selvopståede (ikke anlagte) forbindelse mellem Charlottekvarteret og Hedehusene
handelscentrum. Oplevelsesstien tilbyder således en alternativ (anlagt) rute, der forbinder de to hjørner af parken. Den er ikke 100 % tro mod den nedtrådte fugleflugtsrute diagonalt igennem parken, men tilbyder i stedet en
landskabsmæssig rig oplevelse igennem parken, ved at
føre den besøgende fra det syd-vestlige hjørne ved Charlottekvarteret igennem det viltre bakkelandskab, langs en
storslået ’væg’ af gamle egetræer, bagom en skærm af
nøddetræer, forbi et formidabelt kig over regnvandsbassinet og videre igennem et skovområde for til sidst at ende i
parkens nord-østligste hjørne ved Hovedgaden.

Det er håbet, at oplevelsesstien ved hjælp af fondsmidler kan gøres til et smukt og gennembearbejdet historiefortællende element, der via en grafisk belægningsleg
formidler Hedehusenes eksistensgrundlag: De naturlige
ressourcer som ler, kalk og grus. Med afsæt i innosite vinderforslaget ’it’s all about earth’ kan oplevelsesstien optræde som et koncentrat eller en fastfrysning af naturens
ressourcer og dermed byens kultur- og industriarv ved
at lade stien fremstå som en ’sample’ af beton, tegl, sten,
grus og ler. Således kan kulturarven og materialiteten
både ses med øjet og mærkes under fødderne og giver
dermed en kropslig oplevelse af Hedehusenes historie.

Oplevelsesstien byder på små, præcise ’detours’, der
højner oplevelsen igennem parken, fortæller historie og
danner en ny stærk ’rygrad’ i parken. På oplevelsesstien
kobler sig funktioner som bænke, lys og affaldsstativer
samt ikke mindst formidling af områdets kulturarv. Oplevelsesstien optræder de fleste steder som en 1,5m bred
sti, andre steder folder den sig ud og danner mindre pladser eller ’opmærksomhedszoner’ i forbindelse med særligt
udvalgte landskabelige hot spots.
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landskabsskulpturerne
Der etableres 5-7 nye skulpturer i parken. De landskabelige skulpturer iscenesætter de landskabelige værdier i
parken ved fx at understrege bakkelandskabet, bakketoppen, skråningen, skoven, søen og æblelunden. Skulpturerne bliver således præcise nedslag i parken, der
peger på et landskabeligt forhold og tilgængeliggør dette
sted ved at give forbedret adgang. Ydermere byder hver
skulptur på sin egen aktivitet og formidlingsmæssige historie hægtet til hver skulptur.

Skulpturserien består af:
•
•
•
•
•
•
•

Portalen
Gyngerne
Kanten
Udsigten
Skovpavillonen
Stigerne
Platformen

Skulpturerne udføres i cortenstål, som den primære materialitet, og fremstår således som en ’familie’. Alt efter
behov og funktion kan den enkelte cortenskulptur apteres
med reb, træ, sejl eller glas. Cortenstålet er valgt fordi
det giver en smuk, præcis og skarp kontrast til landskabet både pga. materialets hårdhed, stramhed og farve.
Samtidig associeres cortenstål med industri, fabrik og
funktionalitet, hvilket er rammende i forhold til den historie
skulpturerne skal formidle. På stålet kan der formidles kulturhistorie via tekst på stålet (evt. indgraveret) og der kan
suppleres med QR koder, der bliver et shortcut til viden
og oplysninger samt billeder, film og lyd, der kan bidrage
til den samlede fortælling.
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portalen
Som ankomst til bakkeområdet fra Charlottekvarteret
foreslås to stålskiver skåret ind mellem bakkerne, som
støttemure, der danner en velkomst igennem en præcis
passage, en kløft. Portalen bliver således en tydelig
indgang/udgang/overgang mellem bakkelandskabet og
verdenen udenfor. Stålskiverne giver nogle store flader
som kan bruges til at formidle industrihistorien.
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gyngerne
I bakkelandskabet placeres tre mega-gynger på de tre
største bakketoppe. Således bliver bakkelandskabet et
udflugtsmål for børn og barnlige sjæle, det bliver attraktivt
at begive sig på bakkens top og der opstår en relation
bakkerne imellem.
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KANTEN
På et centraltbeliggende sted i parken, i mødet mellem
fladen, bakkerne, regnvandsbassinet og Fritidscenteret
udpeges et særligt vigtigt område. En opholdstrappe, der
fungerer som samlingssted, destination for picnic’en eller
pause på løberuten. Et sted, man stopper op og nyder
udsigten ud over regnvandsbassinet eller bevæger sig
ned mod bassinet.
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udsigten
Den højeste bakke i parken markeres og artikuleres
ved at der placeres et udsigtspunkt på bakkens top.
Udsigtsposten bliver et landmark, en destination på
gåturen, der tilbyder udsigt over hele parken samt
over jernbanen til det kommende byudviklingsområde
’Nærheden’.
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skovpavillonen
I skovbrynet mellem græsplæne og regnvandsbassin
opstår en skovpavillon. Cortensøjler rejser sig som
artificielle træer i skovbrynet og danner sammen med
en mindre scene ramme om kulturelle aktiviteter og
arrangementer i parken. Det er her, der afholdes mindre
koncerter, teaterstykker, udendørs dans o.l.
Til hverdag er der her man kan komme forbi, tilkoble sin
smartphone og høre musik eller man kan downloade
digitale bøger til sin Ipad. Pavillonen benyttes også af
skoler og institutioner til ude-undervisning.
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stigerne
I æblelunden på græsplænen
placeres en gruppe stiger,
der rejser sig fra plænen mod
æbletræernes kroner og inviterer
hermed til æblerov! Stigerne
fremstår som skulpturelle
figurer, på en måde drilagtige
og funktionsberøvede i deres
fastlåshed, men samtidig
sjove legeredskaber, der
peger på æbletræerne og gør
æbleplukningen lettere.
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platformen
Ved regnvandsbassinet placeres en skive, en platform,
en vandret flade i kanten på bassinet. en skive, der
muliggør ophold ud over bassinet. Oplevelsen vil selvsagt
forstærkes betydeligt såfremt, der kommer vand i
bassinet. Hvilket der arbejdes på fra kommunens side.
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forpladsen
Fritidscenteret og parken kobles bedre sammen ved at
omlægge området foran bygningen, så grænsen mellem
ude og inde opløses. Der etableres en belægningsflade
foran bygningen, der kan fungere som scene til koncerter,
teaterforestillinger og lignende, ligesom den også kan
benyttes til udeservering. Således trækkes Kulturhusets
liv og aktiviteter med ud i parken og beriger denne. På
sigt kunne man ønske sig at åbne Kulturhuset mere op
ved at implementere skydedøre i glas i husets vestvendte
facade.
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formidling
Kulturparken er et oplagt sted at formidle og skabe læring
om Danmarks Industrikulturarv og dens konkrete aftryk i
Hedehusenes by og landskab. Industikulturen er historien
om modernitet, om produktion og om 8-8-8 samfundet,
- en historie, der er med til at give os en forståelse for vores samfund i dag og hvem vi er. Formidlingsprojektet skal
gøre den enorme viden, der allerede er blevet indsamlet
om industrikulturarven, kendt og levende, ved at gøre den
mere tilgængelig, både digitalt, analogt og kropsligt. Målet er at skabe bevidsthed om, hvor byen kommer fra, og
hvor den er på vej hen.
Som en del af formidlingsprojektet skal viden om bygninger og landskaber og fortællinger om industrikulturarven digitaliseres og geokodes. Det giver mulighed for formidling
gennem en digital kortfunktion, samt at tilknytte QR-koder
på konkrete steder i Kulturparken og andre steder i Hedehusene, hvor industikulturarven er central. QR-koderne giver borgerne mulighed for at hente informationer til deres
smartphone eller tablet mens de er på stedet.
Alle landskabsskulpturer påføres enkle indgraverede tekster samt forsynes med en QR kode, der giver borgerne
adgang til information om byens fortid, nutid og fremtid,
om de karakteristiske landskaber industrihistorien har
skabt og hvordan de kan genfindes i parkens landskabstræk, om industriens råstoffer, som er integreret i oplevel-

sesstien og om industriens arkitektur, som har inspireret til
parkens skulpturer og materialevalg.
Den analoge formidling er også vigtigt og en meget efterspurgt formidlingsform. Der udarbejdes derfor en publikation om industrikulturaven i Hedehusene, hvor de mange
kort, der er produceret sammen med Dansk Bygningsarv,
arkivets spændende materiale og den nye viden vi har om
Hedehusene bliver sat sammen til et flot værk. Hertil udarbejdes en folder og et kort, som kan bruges i forbindelse
med ”kend-din-by” vandringer og markering af historiske
stier gennem Hedehusene.
I disse år er der meget fokus på udfordringerne ved vores stillesiddende livsstil, og ikke mindst børns motorik og
indlæringsevner er udfordret. Skolerne og institutionerne
i området vil gerne bruge kulturparken som et udendørspædagogisk værksted, hvor børnene kan gå på opdagelse og lære om industrikulturhistorien gennem aktiv
deltagelse. Der udvikles orienteringsløb, der bygger på
formidlingsmaterialet, og der udvikles et undervisningsforløb, hvor skolen og parken knyttes sammen. Fx en form
for skattejagt tilbage i tiden, hvor elevernes undervisning
på skolen (hvor de fx brænder en teglsten i formning) kan
kobles sammen med den viden og det læringslag, der findes i parken… Den essentiele i undervisningsforløbet er
ideen om at koble det kropslige til læringen.
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