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RESUMÉ
Denne opgave har til hensigt, at anvende Hedehusenes kulturarv til en udvikling af Byparken.
Byparken udgør ikke en synlig del af byens
centrum, derfor er målet for opgaven, at gøre
parken til en synlig bypark med sammenhæng til
resten af byen.
Benyttelse af landskabsanalyserne SAVE (Survey
of architectural values) og KIP (Kulturhistorien i planlægningen) giver et overblik over
Hedehusenes kulturværdier. Kevin Lynch analyse
af byparken og interviews med parkens besøgende
giver et indblik i parkens problemstillinger.
Sammmen med inspiration fra steder der har udnyttet kulturarven til nye formål og artikler
om byparker der ligger op til sociale relationer, fremstilles der i slutningen af opgaven et
idekatalog til udvikling af byparken.

Idéerne som tager udgangspunkt i kulturarven giver synlighed, aktiviteter, information,
stemning, opholdspladser, arrangementer og
oplevelser, som byens borgere kan dele og mødes
om. Med disse idéer, tror jeg, man skaber en
bypark, der indgår som en betydelig del af Hedehusenes centrum.
Afslutningsvist opsamles, diskuteres og perspektiveres der på det, at benytte kulturarvsværdier i Byparken og i byplanlægning generelt.

Opgaven konkluderer, at Hedehusene har en industikulturarv med mange potentialer for at
bidrage positivt til byen. Samtidig har Charlottekvarteret, hvor mange med anden etnisk
baggrund bor, også stor betydning for byen og
er dermed også en del af Hedehusenes kulturhistorie.
I idekataloget forsøger jeg, at komme med forslag til Byparken, der udnytter byens rige industrikulturarv og giver mulighed for at mennesker med forskellige baggrunde kan skabe
sociale relationer.
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ABSTRACT
This reports purpose is to use Hedehusenes cultural heritage to the development of the Urban
park. The Urban park is not a visible part of
the town centre, therefore the purpose of this
report is making the park into a visble urban
park with a link to the rest of the city.
The use of landscape analyzes SAVE (Survey of
architectural values
) and KIP (Cultural History in planning) provides an overview of Hedehusenes cultural values. Kevin Lynch analysis of the park and interviews with the parks
visitors gives an insight into the parks challenges. Together with inspiration from places
that have used heritage for new purposes and
articles about creating social interactions in
urban parks, produces in the en of this report
a catalog of ideas for development of the urban
park.

create social interaction.
Ideas based on the cultural heritage, provides
visibility, activities, information, atmosphere, seating places, events and experiences
that the citizen can share and where they can
meet. With these ideas, I think, you create a
urban park which forms an important part of the
center of Hedehusene.
In the end of this report, there is a summarize
and discussion about the use of cultural heritage values 
in the Urban park and in planning
in general, and the subjeckt is put into perspective.

The report concludes that Hedehusene has an industrial cultural heritage with many potentials
that can contribute positively to the city. At
the same time is The Charlotte quarter, where
many people with different ethnic backgrounds
live, also important for the city and therfore
also a part of Hedehusenes cultural history.
In the catalog of ideas, I try to make suggestions to the urban park that takes advantage
of the citys rich industrial cultural heritage
and allows people with different backgrounds to
Underskrift ___________________________________
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FORORD
SYNLIGGØRELSE, KULTUR OG IDENTITET

I denne bacheloropgave laver jeg, i forbindelse
med mit praktikophold ved Høje Taastrup kommune,
et udviklingsforslag til Hedehusenes Bypark med
forkus på Hedehusenes kulturarv.
Ved hjælp af kulturhistoriske og landskabelige analyser, samt interviews og videnskabelige artikler, fremstiller jeg et idekatalog til
hvordan Hedehusenes Bypark kan synliggøres og
udgøre et kultur- og identitetsrigt centrum.

Tak til min vejleder Cecil Konijnendijk og til
Claus Dahl, Curt Mikkelsen, Magdalena Hermansen,
Rune Fløe Bæklund, samt Henrik Bille Larsen fra
Høje Taastrup kommune og Lars Spatzek fra Blaakildegaard, for hjælp med opgaven.
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1. INDLEDNING
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1.1 HØJE TAASTRUP KOMMUNE

1
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Høje Taastrup kommune er en stor forstadskommune, som udgør en væsentlig del af Hovedstadsområdets erhvervsudvikling.1 Dog består en stor
del af kommunen også af landbrug og små landsbyer. At kommunen er kendt for sin industri,
skyldes de tre stationsbyer: Høje Taastrup,
Taastrup og Hedehusene, se figur 1.

KØBENHAVN

Pannicelli (1994)

HEDEHUSENE

TAASTRUP
HØJE TAASTRUP

Figur 1
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1.2 OMRÅDEFORNYELSE I HEDEHUSENE
Et af Høje Taastrup kommunes aktuelle projekter
er en områdefornyelse af Hedehusene, som skal
realiseres over en periode på 5 år, dvs. frem
til 2016.
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Hedehusene ligger mellem Roskilde og Høje
Taastrup. Byen fungerer som satellitby til
Hovedstadsområdet, og er en oplagt pendlerby.
Byen har svært ved at tiltrække nye beboere og
virksomheder, selvom den ligger med kort afstand til større byer og i en region med vækst.
Dette skyldes, at mange af Hedehusenes virksomheder er lukket ned og byen kan dermed ikke
byde på mange arbejdspladser. Tomme grunde og
forladte bygninger giver byen et udtryk af nedslidthed og det almene boligbyggeri, Charlottekvarteret, har givet byen et lidt dårligt
ry, efter at området kom på regeringens ghettoliste.

Som man kan se på figur 2, er Hedehusenes bystruktur præget af, at byen ikke er bygget op
omkring et centrum, men består af forskellige
og usammenhængende områder. Dette skyldes især
at byen domineres og brydes af gennemskærende
trafikårer, nemlig Roskildevej og jernbanen.
Byen fremstår derfor fragmenteret og mangler
sammenhæng
mellem
sine
forskellige
områder.2
PRODUCED BY AN
AUTODESK
EDUCATIONAL
PRODUCT
2

Højring et al. (2011)
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Figur 2
KOLONIHAVER
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1.2.1 TRE STRATEGISKE BYRUM

1.2.2 BYPARKEN

STATIONSOMRÅDET
BYPARKEN
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Det er vigtigt at Hedehusene, som består af så
mange forskellige områder, får et sammenhængende centrum (se figur 4). Jeg har valgt at
fokusere på Byparken da det er en oplagt mulighed for at tilføre, den ellers lidt usynlige
park en identitet ved at formidle Hedehusenes
kulturhistorie. Byparken har desuden en central placering i det nye centrum og dermed en
afgørende rolle i at skabe det sammenhængende
centrum, som er så afgørende.
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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I byparken har man planer om at placere et biI løbet af de kommende år vil Høje Taastrup
bliotek, da det nuværende bibliotekt er plackommune skabe en helt ny bydel i Hedehusene,
eret på 1. sal i en ejendom ved Hovedgaden.
planlagt syd for jernbanen. Projektet hedder
Dette tiltag vil gøre at biblioteket bliver
Vsion Gammelsø. De strategiske byrum skal dermere tilgængeligt som en del af Hedehusenes
for ikke blot fungere som samlingssted for den
øvrige kulturtilbud. Biblioteket skal inteeksisterende by, men også fungere som overgang
greres og være en del af parken. I Byparken
3
mellem den nye bydel og den gamle by.
findes allerede kultur og fritidshuset “Hedehuset” og sammen med biblioteket vil Byparken
3 Højring et al. (2011)
kunne danne centrum for Hedehusenes formidling,
kultur og fritid.

HEDEHUSHALLEN

Figur 3

Figur 4
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Kommunen fokuserer i byfornyelsen på tre strategiske byrum. De strategiske byrum er: Stationsområdet, Byparken og Hedehushallen, som
tilsammen udgør det centrale Hedehusene med
adgang til transport, handel og rekreative tilbud (se figur 3). Hedehusenes potentialer kan
styrkes ved at skabe synlighed og sammenhæng
mellem de tre strategiske områder, da de indeholder vigtige byfunktioner, er centrale og kan
blive bindeled for hele den fragmenterede by.

HEDEHUSENE CENTRUM
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1.3 EN BYPARK KAN FREMME SOCIALE RELATIONER
En veldesignet bypark kan spare borgerne og
samfundet for mange penge og problemer. Gode
urbane parker er gode for menneskers fysiske og
psykiske helbred, de forbedrer livskvaliteten,
mindsker kriminalitet og skaber en ansvarsbevidsthed blandt borgerne overfor det lokale
samfund. Sidst men ikke mindst viser undersøgelser, at en bypark kan lægge op til sociale
relationer mellem mennesker med forskellige
etniske baggrunde og mellem forskellige sociale
lag.4
Ifølge artiklen: Peters et al. (2010) “Social
interactions in urban parks: Stimulating social cohesion?”, er parker i byen bedre til at
fremme social adfærd end andre typer grønne
områder. Dette skyldes, at flere mennesker har
bedre kendskab til de urbane parker end naturområderne.
Undersøgelser viser, at grønne områder udenfor byer generelt er mindre besøgte end urbane
grønne områder. Dette gælder især for mennesker
med anden etnisk baggrund. Derfor er en bypark
især vigtig for sociale realtioner mellem etniske og danskere.

1) Parkens design
Parken må ikke blive for formel. Den skal ligge
op til afslapning fra hverdagen og dens rutiner
samt løse spændinger mellem naboer.
Foruden interaktioner mellem mennesker er det
også vigtigt, at skabe interaktioner mellem
menneske og miljø. Mennesker kan skabe tilknytning til et sted. Veldesignede og velplejede
parker fremmer borgernes stolthed og deres
lokale identitet.5

2) Lokation
Hvis parken ligger i nærheden af boligområder,
giver den mulighed for, at familier benytter
parken til at mødes i.
Som nævnt er parker placeret i byen mere besøgt
af mennesker med anden etnisk baggrund end andre naturområder som f.eks. skove. Mange indvandrere har i deres kultur ikke rigtig tradition for at benytte disse naturområder, og de
føler sig ikke helt trygge ved dem.6

3) Menneskers indtryk af parken
Men ifølge Peters et al. (2010) sker interaktionen mellem mennesker ofte ikke af sig selv.
Der skal gerne være en indlysende grund til at
folk skal interagere med hinanden. Vigtige faktorer er:
4

Hansen Møller et al. (2011)
Peters et al. (2010)
Simmons (2010)

Det er vigtig at folk føler, at de trygt kan
færdes i parken.

5
6

Simmons (2010)
Konijnendijk et al. (2003)
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4) Events
Events, aktiviteter, en uventet oplevelse eller
blot det at få informatione om et emne, ligger
op til at man kan lave ting sammen, lære hinanden at kende og skaber god stemning.

5) Mødesteder

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Charlottekvarterets beboere udgør en stor del
af Byparkens brugere. Dette skyldes især at
parken kan benyttes, som en genvej ind til
midtbyen, hvor butikkerne og stationen er. I
Charlottekvateret bor der 39 forskellige nationaliter.8
Charlottekvarteret adskiller sig fra resten af
Hedehusene, da området består af almene etagebygninger i modsætning til resten af byens
parcelhuskvarterer. Samtidig ligger kvarteret
lidt isoleret fra resten af byen, da området er
omgivet af en større vej (se figur 5).

8

Peters et al. (2010)
Commission for Architecture and
the Built Environment (2010)
Helhedsplan for Charlottekvarteret (2007-2011)

Figur 5
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CHARLOTTEKVARTERET
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1.3.1 BYPARKEN I HEDEHUSENE

Byparken er et oplagt sted, hvor mennesker med
forskellige kulturelle baggrunde kan mødes og
danne et fællesskab med hinanden. Dette vil
fremme borgernes tryghed og tilfredshed overfor
det lokale samfund.
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Selv hvis mennesker ikke interagerer, men blot
møder hinanden ofte gør, at de bliver mere familiære med hinanden.
Undersøgelser i UK har især vist, at følelsen
af tilknytning til et område skaber god sammenhold mellem mennesker.7

Charlottekvarteret er altså både omgivet af en
fysisk og en kulturel barriere, som distancerer
Charlottekvarterets beboere fra resten af Hedehusenes borgere.

1.4 IDENTITET OG KULTURHISTORIE
er derfor vigtig, at udnytte de potentielle
kulturværdier Hedehusene har til at skabe en
kulturig bypark, som kan fungere som et interessant mødested for alle byens forskellige
borgere.

En god bypark er altså et sted, hvor mennesker med forskellige baggrunde mødes omkring
en fælles identitet. De er alle fælles om at
være borger i Hedehusene. Hvad vil det sige at
være borger i Hedehusene? Hvilken identitet har
byen? Hvilken historie har byen?

1.5 KULTURSPOR PÅ TVÆRS AF BY OG LAND

Hedehusene er blevet til, på baggrund af jernbanestationen og store industrier. Med fabrikker som f.eks. teglværker, kaffesurrogatfabrikken og skærvefabrikken, emmede byen af
arbejderstolthed.
Selvom Hedehusene i dag har bevæget sig væk fra
at være en rig industriby, er byen,
i form af gamle spor fra industrien, en by rig
på industrikulturarv.
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

TIDLIGERE
KAFFESURROGATFABRIK
OG MEJERI
SPÆNDCOMGRUND
TIDLIGERE GRUSGRAVE
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I takt med samfundsudviklingen ændrer planlægningsløsninger sig, da der løbende kommer
nye mål. Dette medfører, at de hidtidige løsninger må tages op til revision og ændres. Et
af målene i dag er f.eks. en bæredygtig udvikling, hvor man planlægger med respekt for
menneskeheden, naturen og ressourcerne. Nye
løsninger skaber forandringer og nogen gange
nostalgi.9
Nostalgi er en længsel efter fortiden. Denne
længsel kan skyldes, at fortiden har været
med til at skabe en bys nutidige identitet og
ved at forstå denne, får man en bedre forståelse for byen. Derfor kan kulturhistorie
være identitetsskabende og værdifuld, fordi den
kan skabe tilhørsforhold for byens borgere. Det

Hedehusenes industrikulturarv har skabt rumlige
strukturer på tværs af by og land. Fx. den
tidligere Kaffesurrogatfabrik, Betonelementfabrikkens (Spæncom) grund og grusgravene (se
figur 6). PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Figur 6 Den røde streg indikerer en diffus
grænse mellem by og land.
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9

Pannicelli (1994)
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F.eks. er den tidligere Spæncomgrund, et
forladt industriområde, som hverken er en del
af byen eller landet, og som er med til at gøre
byens grænse usikker. Spæncomgrunden er efter
fabrikkens nedrivning, en tom grund som
ligger i udkanten af byen, men som hverken byder på by- eller landfunktioner. På den måde
mister industriområder sammenhæng til land- og
byomgivelserne. Dette gør at hele landskabet
kommer til at virke urbant og fragmenteret (se
figur 6).
Byparkens struktur er også præget af dette
grænseløse dilemma, da den bliver påvirket af
de omgivende industrimiljøer. Byparken ses ikke
rigtig som en del af byens centrum, pga. den
afskærmende infrakstruktur, der lukker parken
inde og gør at den ikke er særlig synlig og
ikke indgår i en sammenhæng med resten af byen.
Alt efter om man vil karakterisere den gamle
Spæncomgrund som by eller land, ligger byparken
enten i midten eller i udkanten af byen. Byparken er i sig selv ikke en del af Hedehusenes
industrikulturarv, men den er omgivet af disse
miljøer og det påvirker dens identitet som centrum.

1.5.1 NY KULTURARVSKORTLÆGNINGSMETODE

Indtil videre findes kun metoder som adskilt
anvendes til henholdsvis by og land. Metoderne
SAVE (Survey of Architectural Values) og KIP
(Kulturhistorien i planlægningen). SAVE er udviklet til at kortlægge, registrere og vurdere
bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger, mens
KIP er til det åbne land. Disse to metoder blev
udviklet i slutningen af 80’erne og 90’erne.
SAVE med det formål at danne grundlag for bevaringsværdierne i lokal- og kommuneplaner,
mens formålet med KIP var at styrke kulturhistorien i regionplanlægningen.
Der er aldrig sket en integration mellem de to
metoder. Derfor er Høje Taastrup kommune i gang
med at forsøge at udvikle en metode, som kan
kortlægge industrikulturarven, ved at kombinere
de to metoder. Ved hjælp af denne kortlægning
kan der udvikles nye strategier for byfornyelse
og byudvikling, der bevarer og udvikler integration mellem by og land.10

Industrikulturmiljøer og sporene herfra er værdifulde for byens identitet. For at forstå,
værdsætte og formidle Hedehusenes kulturværdier, har man brug for en metode til at kortlægge
og kvalificere disse på. Det giver ikke længere
mening at se på land og by som hinandens modsætninger og derfor er de eksisterene kortlægningsmetoder lidt forældede i denne sammenhæng.
10

Fløe Bæklund (2011)

15

1.6 PROBLEMFORMULERING
1.6.1 SYNLIGHED

1.6.3 METODEBESKRIVELSE

Byparken er en del af Hedehusenes centrum og
derfor er det vigtig, at den er en synlig del
af byen og en synlig del af centrum.

Opgaven er opdelt i to analyseniveauer (projekt- og caseniveau) og et slutprodukt
(idekatalog), som benytter resultaterne fra
analyserne.

Byparken ligger tæt på stationspladsen og Hovedgaden. På trods af dens centrale beliggenhed er parken nærmest usynlig, da der kun er
adgang gennem snævre passager og stier. Dette
har selvfølgelig fordele i form af afskærmning for støj og gør, at parken virker intim.
Det har dog også den ulempe, at parken virker
utilgængelig og ikke træder i karakter som en
del af byens centrum.
1.6.2 KULTUR OG IDENTITET

Hedehusene er rig på kulturhistorie. Historien
har skabt byens struktur og identitet.
Hedehusenes bypark mangler ikke kun synlighed.
Som en park der indeholder et kultur og fritidshus samt det planlagte bibliotek, skal parken
ikke blot fungere som et grønt område folk benytter til passage. Byparken kan netop være med
til at formidle kulturen og skabe en identitet
der samler Hedehusenes borgere, og parken kan
indgå i sammenhæng med resten af byen ved at
være centrum for kulturmiljøerne.

Målet for denne opgave er, at synliggøre Byparken, skabe sammenhæng og formidle Hedehusenes kulturhistorie på en spændende og aktiverende måde der giver byens centrum værdier til
glæde for byens borgere.

PROJEKTNIVEAU
- KORTLÆGNING OG UDVIKLING AF KULTURVÆRDIER I
HEDEHUSENE
På projektniveau undersøger og kortlægger jeg
Hedehusenes kulturværdier ved brug af metoderne
SAVE og KIP. Ved at kende de værdifulde industri-miljøer, kan jeg bedre give et bud på,
hvilke der skal formidles i byparken.
CASENIVEAU
- BRUG AF KULTURVÆRDIER TIL UDVIKLING AF BYPARKEN
På caseniveau har jeg lavet en Kevin Lynch analyse af byparken, supleret med få interviews af
parkens besøgende. Selvom det blot er få interviews foretaget på to eftermiddage, giver
de alligevel et indtryk af parkens vigtigste
aspekter og problemstillinger. Afslutningsvis
kommer jeg med ideer til, hvordan kulturværdierne kan benyttes til en udvikling af byparken.
IDEKATALOG
- UDVIKLING AF BYPARKEN
Slutproduktet er et idekatalog til udvikling
af byparken, som benytter resultaterne fra de
overstående analyser.
16
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2.1 HVORFOR ER KULTURVÆRDIER VIGTIGE?
En undersøgelse har vist, at et flertal af danskerne mener, det er vigtigt at bevare og udvikle kulturarven. Kulturarven skaber lokal
identitet, og danskerne er derfor villige til
at flytte til områder med en spændende historie. Foruden at tiltrække nye borgere, kan en
by rig på kulturarv også tiltrække flere samt
nye typer af erhverv og flere turister.11
Ved at kende og kortlægge kulturarven ved man,
hvilke kulturværdier man kan tage højde for i
planlægningssituationer. Når man bevarer eller udnytter kulturværdier, bibeholdes noget af
stedets identitet og man undgår en identitesløs
planlagt by. Målet med kortlægning og bevaringer er ikke museumslandskaber, men et alsidigt
kulturlandskab. Tidligere fokuserede man på
at konservere og fastholde fortiden, i dag er
fokus ændret og det handler om at omdanne steder fra fortiden og give dem nyt indhold.12

2.2 KORTLÆGNINGSMETODER
Der findes forskellige kortlægningsmetoder til
at identificere kulturværdierne. Fx. “Kulturhistorisk inddeling af landskabet” også
kaldet “Bygdeinddelingen”. Denne metode benyttes til at karakterisere det førinustrielle
landskabs kulturhistoriske hovedtræk.13 De metoder jeg vælger at fokusere på er derimod metoder, som adskilt er udviklet til, at fokusere
11
12
13

Hvorfor fokus på kulturarv?
Riesto (2008)
Bang et al. (1997)
Stahlschmidt et al. (2009)

på kulturhistorie og bevaringsværdier i dansk
planlægning. Det er metoderne: Survey of Architectural Values (SAVE) og Kulturhistorien i
planlægningen (KIP).
SAVE er udviklet af den daværende Planstyrelse
i slutningen af 1980’erne, mens KIP er udviklet
af Skov- og Naturstyrelsen under Miljø- og Energiministeriet i sidste halvdel af 1990’erne.

2.2.1 SURVEY OF ARCHITECTURAL VALUES IN THE
ENVIRONMENT (SAVE)

SAVE blev skabt i forlængelse af Danmarks
tilslutning til Granada-konventionen om bevaring af Europas arkitekturarv. Ambitionen var
at udvikle en metode som kunne bruges i alle
lande. Daværende kontorchef i Planstyrelsen,
Gregers Algreen-Ussing, siden professor ved
Kunstakademiets Arkitektskole, var en ledende
kraft i skabelsen af SAVE-systemet
SAVE har fra 1990 til 2007 været anvendt til
kortlægning og vurdering af byer, bygninger og
bebyggede miljøer i de såkalte kommuneatlas,
senere kaldt kulturarvsatlas. Deres formål var,
at virke som en forberedelse til en bevarende
lokalplan og kunne samtidig oplyse borgerne om
deres bys værdier. I atlassene findes bevaringsværdien af alle huse i kommunes bysamfund
fra før 1940. Dermed er mange af velfærdssam-
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fundets og det sene industrisamfunds bygninger
ikke medtaget. Kommuneatlasset skelner skarpt
mellem værdien af bebyggede strukturer og værdien af bygninger.

1. Dominerende træk er de bygningsdele som
præger og er karakteristiske for byens landskab. Det kan være byens overordnede topografi,
landskabstræk eller grønne områder.

SAVE består altså af to niveauer:

2. Bebyggelsesmønstre er de overordnede rumlige
strukturer som fremtræder i bygningsmasserne.
Som f.eks. gader, veje og større pladser og det
planlægningsmønster de danner. Det kan være
middelaldergader, slyngede villaveje, parker
og ringvejssystemer. Større bygningsanlæg og
de retninger de angiver samt særlige matrikuleringsforhold ved f.eks. havn eller åløb

A) Et helheds niveau. Her kortlægges kulturmiljøer, byens landskabelige kvaliteter og
landmarks kortlægges.
B) Et enkelt bygnings nivau. Her vurderes de
enkelte bygningers bevaringsværdi.

A) SAVE - HELHEDSNIVEAU
Metoden er opdelt i tre faser: Forundersøgelsen, feltarbejde og atlasfremstillingen.
Forundersøgelse:
I forundersøgelsen undersøger man de topografiske forhold, analyserer historien og gør
arkitektoniske iagtagelser.

Feltarbejde:
Feltarbejdets analysesystem består af tre kategorier:
1.
2.
3.

Dominerende træk
Bebyggelses mønstre
Udsnit og dele

3. Udsnit og dele kan være pladser og gader,
enkelte husrækker, fronter eller markante snit
i byen og mindre grønne områder eller vandløb i
samspil med bebyggelsen.

Atlasfremstilling:
Til at begynde med var det Planstyrelsen der
stod for at lave kommuneatlassene, senere blev
det Skov- og Naturstyrelsen og i dag er det
Kulturarvsstyrelsen.
Et kulturarvsatlas indeholder en detaljeret
beskrivelse af en kommunes vigtigste kulturmiljøer samt af bebyggede strukturer og/eller
alle enkeltbygninger opført før 1940. Det er en
sammenskrivning af det samlede arbejde ved
forundersøgelsen og feltarbejdet i en trykt
version samt i en internetversion. Det samlede
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arbejde giver kommunalpolitikere, planlæggere
og sagsbehandlere i kommunen et redskab, som de
kan bruge, når de skal formulere og gennemføre
en lokal bevaringspolitik. Atlasserne blev til
gennem en proces, hvor Kulturarvsstyrelsen, de
kommunale myndigheder, det lokale kulturhistoriske museum og konsulenter har udført det
praktiske kortlægningsarbejde. Derudover har
en følgegruppe bestående af folk fra lokalområdet (borgere, interesseorganisationer, politikere og ansatte i kommunen) medvirket i tilrettelæggelsen af arbejdet og udpegningen af
bygningsværdier og kulturmiljøer.
Kulturarvsstyrelsen udgiver ikke flere atlas,
men støtter fortsat det lokale bevarings- og
planlægningsarbejde med bygningskulturen.
Atlasset kan danne grundlag for en lokalplan.
Lokalplaner er et godt redskab til ret præcist
at regulere de bevarings- og omdannelsestiltag,
kommunen ønsker. Det gælder både i forhold til
bygninger, helheder og landskabstræk.
En lokalplan kan f.eks. indeholde retningslinier for hvilke ændringer der kan tillades på
bevaringsværdige bygninger. Eller den kan angive, hvilke væsentlige kulturhistoriske sammenhænge eller spor der skal sikres ved ny
bebyggelse eller ved omdannelse af et eksisterende byområde.14

14

B) SAVE - BYGNINGSNIVEAU
Dette niveau er også opdelt i de tre faser;
Forundersøgelse, feltarbejde og atlasfremstilling.
Metoden bygger på fem forskellige parametre.
1) En bygnings arkitektoniske værdi
2) Den kulturhistoriske værdi
3) Dens miljømæssige værdi
4) Dens originalitet
5) Dens tilstand.
Vurderingerne sammenfattes i en karakter fra
1–9, og hvor bygninger med karakter 1–4 betegnes som bevaringsværdige.
Udpegning af en bygning som bevaringsværdig
gælder bygningens ydre i modsætning til ved
bygningsfredning. Bygningsfredning har betydning for, hvad husejeren må og ikke må med sin
ejendom. En kommune kan optage bevaringsværdige huse i en lokalplan eller kommuneplan, og
Kulturarvstyrelsen kan udpege bevaringsværdige
huse med samme virkning, som hvis de var optaget i en kommuneplan eller lokalplan15
SAVE kortlægger og vurderer byers og bygningers
arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier, men sammenhænge i det åbne land
indgår ikke i metoden.

Atlas
Lokalplaner og kulturarv
15

Kulturarvsstyrelsen, SAVE-vurdering af bygninger
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2.2.2 KULTURHISTORIEN I PLANLÆGNINGEN (KIP)

KIP er en samlet betegnelse for den særlige
udrednings- og oplysningsindsats, der foregik i
anden halvdel af 1990’erne med henblik på at få
de kulturhistoriske interesser og kulturmiljøer
indarbejdet i amternes regionplaner. KIP-indsatsen resulterede i tre centrale publikationer:
De kulturhistoriske interesser i landskabet
(Skov- og Naturstyrelsen 1997) som beskriver de
vigtigste kulturhistoriske elementer og strukturer i det åbne land. Og Kulturhistorisk inddeling af landskabet (Skov- og Naturstyrelsen
1997), som beskriver baggrund og formål med
bygdeinddeling, og beskriver selve metoden.
Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i regionplanlægningen (Skov- og Naturstyrelsen 1999),
har fokus på at indarbejde beskyttelse af de
kulturhistoriske interesser i landskabet i regionplanlægningen. Disse udgivelser danner stadig kulturhistorisk og planlægningsfaglig ramme
for arbejdet med de kulturhistoriske interesser
i kommuneplanerne.16

er blevet ødelagt af tiltag, der skal fremhæve
turismen.17
KIP-metoden består af to faser. Fase 1 som
betår af kortlægning og beskrivelse, og fase 2
som går ud på at afgrænse, priotere og udpege.
Fase 1: Kortlægning og beskrivelse
Kortlægning og beskrivelse af de kulturhistoriske interesser i området sker ved, at indsamle
kulturhistorisk viden gennem litteratur- og
kortstudier, i centrale registre, hos de kulturhistoriske museer, på lokalarkiver samt
gennem besigtigelse.
Fase 2: Afgrænsning, prioritering og udpegning
Foreløbig udpegning af områder eller miljøer,
der skal analyseres nærmere for at kunne afgrænse og prioritere kulturmiljøer. I denne
fase indgår også overvejelser over, hvilke
virkemidler der kan sikre de enkelte miljøer.18

Baggrunden for KIP initiativet var, at de senere års planlægning havde været præget af for
lidt kendskab til landskabets kulturhistoriske
værdier og det havde gjort at mange historiske
værdier var gået tabt. Dette gælder f.eks. bevaringsværdige landskabsstrukturer, som er blevet udvisket, landsbykirker, som er blevet pakket ind i byggeri, værdifulde kystmiljøer, som
16

Redskaber

17
18

Bang et al. (1997)
Algreen-Ussing et al. (1992)
Redskaber
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2.2.3 SAVE OG KIP - FORSKELLE OG LIGHEDER
SAVE

KIP

FORMÅL:

At kortlægge og vurdere
byer, bygninger og bebyggede miljøer
i kommunens kommuneatlas.

At udpege og priotere
kulturhistoriske interesser og kulturmiljøer
i amternes regionplaner.

METODE:

Forundersøgelse

Kortlægning og beskrivelse

Feltarbejde
Atlasfremstilling

Afgrænsning, priotering og udpegning

Figur 7

FORSKELLE
Som det også fremgår af figur 7 er SAVE og
KIP lavet med to forskellige formål. SAVE til
planlægning i kommunen, KIP til planlægning i
det daværende amt. Dette betyder, at ved SAVE
fokuseres der på bevaringsværdige bygninger,
byer og karakteristiske bebyggelsesmønstre
og træk. Det vil sige at metoden ser på de
arkitektoniske kvaliteter. Hvorimod KIP ikke
begrænser sig til et bestemt område. KIP vurderer de steder der byder på interessante kulturhistorier og kulturmiljøer. KIP kan altså
benyttes til både land og by, mens SAVE er
meget by og bygnings orienteret.

KIP-analysen kan laves fra skrivebordet, selvom
jeg umiddelbart vil mene, at man også skal ud
i felten og se det pågældende kulturmiljø for
helt nøje, at kunne priotere og dermed vurdere
det.
LIGHEDER
Metoderne overlapper også hinanden (se de blå
bjælker i figur 7). Begge metoder begynder med
en vidensindsamling i form af henholdsvis “forundersøgelse” og “kortlægning og beskrivelse”.
Begge metoder ender også ud med et udpegende og
vurderende slutprodukt, som kan bruges i planlægningen.

Der ikke er et punkt der hedder “feltarbejde”
ved KIPs metode. Dette kan opfattes som, at

22

2.3 ANVENDELSE OG UDVIKLING AF KULTURVÆRDIER:
FRA INDUSTRI TIL REKREATIVE LANDSKABER
I det følgende ses to eksempler på hvordan potentialer i industrimiljøer , som f.eks. kan
findes ved hjælp af KIP og SAVE analyser, er
blevet anvendt og udviklet til rekreative landskaber.

I dag ligger Ruhr-Emscher distriktet skjult bag
et grønt tæppe og fra motorvejen kan man se
de bevarede industrielle vartegn tårne sig op
gennem det grønne.19
19

Bæredygtige byer

2.3.1 EMSCHER PARK

Ruhr i Tyskland var engang en af de mest
forurenede og miljømæssigt nedbrudte regioner i verden. Regionen var centrum for Europas
stål- og kulindustri. Høj arbejdsløshed og
massiv forurening var konsekvensen, da værkerne lukkede ned. I dag er området forvandlet.
Som led i ’International Building Exhibition’
(IBA) påbegyndtes i 1989 planlægningen af Emscher Park, hvor nedslidte industrielle landskaber og vartegn er blevet bevaret og brugt
til nye formål. Saneringen har givet regionen
et grønnere udtryk, skabt sammenhæng og bevaret
stedets identitet. Det, der engang var aktive
kulminer, koks- og stålværker er nu fyldt med
kunst, kultur, boliger, forretninger og kontorer. Tidligere aktive stålværker skaber rammer
for koncerter og bjergene af kul er blevet genvundet til rekreative formål med vandrestier og
klatrevægge. Grønne stier, som følger tidligere
industriveje og jernbanelinjer, forbinder byerne med landskabsparken.
Fotografier: A revitalização ambiental do Emscher ParkAlemanha (2012)
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INSPIRATION
Selvom Emscher park er i en meget større skala
end Byparken i Hedehusene, kan Emcher park bruges til inspiration.
Ligesom Emscher park danner en grøn korridor
der skaber sammenhæng, forestiller jeg mig også
at Byparken kan være en del af en grøn korridor. En grøn korridor som griber ind over stationsområdet, Hedehushallen og måske endda ned
til Spæncomgrunden, hvor vision Gammelsø er
planlagt.
Industielle vartegn ville også passe perfekt
til Hedehusenes bypark, hvorved parken ville
blive mere synlig.
Det at kombinere gammel industri med aktiviteter, kunst, kultur og rekreative områder, er
også et af mine mål med byparken.

Fotografier: Landscape Park Duisburg Nord, Tyskland
(2009)
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2.3.1 ISLANDSBRYGGE - HAVNEPARKEN

Islands Brygge har engang været en arbejderbydel med industriproduktion som begyndte omkring år 1900. Specielt i tiden efter 1. verdenskrig var det et blomstrende industriområde.
Nogle af Københavns største arbejdspladser blev
indrettet her bl.a. Gosch (tændstikker og blyanter), 4K, en cementfabrik og ikke mindst Sojakage-fabrikken. Det var på Islands Brygge, at
tingene blev produceret, i nær tilknytning til
havnefronten og de indkommende skibe med råvarer og udgående med de færdige produkter.
I 1984 tog beboerne på Islands Brygge initiativ
til et grønt anlæg på Islands Brygge. For indsamlede midler og med egen arbejdsindsats blev
en foreløbig park anlagt. I 1994 udarbejdede
Landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs og Arkitekt
Poul Jensen en plan for Islands Brygges Lokalråd, og denne plan blev grundlag for en lokalplan.

bevaret i Hedeland, Naturpark Südgelände i Berlin-Schöneberg og mange andre steder. Skinner
er en klassisk og effektfuld måde at anvende
kulturværdier i rekreative landskaber på.
INSPIRATION
Islandsbrygge Havnepark indeholder, ligesom
Byparken i Hedehusene, et kulturhus. Denne
interagere med parken ved, at have en lille
cafe, hvor besøgende kan nyde deres mad ude i
parken, eks. sælges der salat og kød til grill
udendørs. Kulturhuset byder også på udendørs
konerter og mange andre arrangementer.

Parken har tre længdeakser; den brostensbelagte
havnefront, det grønne areal i midten med mange
forskellige aktiviteter, herunder et skaterog streetbasketanlæg og den grusbelagte allé
bestående af fuglekirsebær. Midterarealet rummer bl.a. Islands Brygges Kulturhus.20
Havnen

der før var en vigtig faktor for Islandsbrygges industri, er i dag blevet til et
havnebad til stor glæde for københavnerne i de
varme sommerdage.
Det gamle jernbanespor ses i brostenbelægningen
i Havneparken, ligesom de gamle jernbanespor er
20

Havneparkens historie (2012)

Foto: Copenhagen X
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2.4 FORMIDLING AF KULTURVÆRDIER:
SKILTE OG SMARTKODER
Her har jeg fundet inspiration til hvordan kulturværdier kan formidles.
2.4.1 NY NØRREPORT

“For 100 år siden fik københavnerne Nørreport
- nu bygger vi Ny Nørreport”. Sådan står der på
plakaterne, der informerer om ombygningen af
Nørreport station.
Reklamen benytter nostalgi til at fortælle hvor
nyt, fantastisk og revolutionerende det var da
københavnerne fik Nørreport. Samme situation
har vi i dag når københavnerne får Ny Nørreport
station. Informationen om Nørreports begyndelse
skal skabe en god stemning omkring en ombygning, mange ellers bliver påvirket negativt af
med andre og færre togafgange. Nostalgien kan
skabe positiv stemning.

Nørreport station, ved spor 2.

Foto: Flickr.com (2011)

2.4.1 KULTURFORMIDLING PÅ SØNDRE HAVN, KØGE

“Tråden” kaldes det formidlingsprojekt, der er
udviklet i samarbejde med “Køge Kyst”. Langs
Tråden formidles både historien og fremtidsvisionerne for projektområdet Køge Kyst. Tråden
kan bruges som en tur og ses i sammenhæng, men
den kan også bruges hver for sig.
På hver enkelt stop findes en smartkode, som
kan scannes med en mobiltelefon. Dette link
giver folk mulighed for at få supplerende information til hvert stop, mens man er på farten.21
Konceptet med skilte og smartkoder der informerer om historien og fremtidsvisioner ville
kunne fungere fint i Byparken i Hedehusene, som
også har mange fremtidsvisioner af byde på i
form af byfornyelsen og vision Gammelsø.
21 Tråden - Kulturformidling på Søndre Havn i Køge
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2.5 ANALYSE AF HEDEHUSENES KULTURVÆRDIER
Til at finde kulturværdierne i Hedehusene,
benytter jeg en blanding af KIP og SAVE metoderne. Jeg benytter dem med det formål, at få
et overblik over Hedehusenes kulturværdier, for
til sidst at finde frem til hvilke kulturhistorier og -miljøer, jeg vil formidle i byparken.

2.5.1 KIP-ANALYSE AF HEDEHUSENE
Fase 1: Kortlægning og beskrivelse

Fase 1 går, som tidligere nævnt, ud på at
kortlægge og beskrive de kulturhistoriske
interesser i området. Dette har jeg gjort ved
at indsamle kulturhistorisk viden fra
Blaakildegaard, som er Taastrups byhistoriske
arkiv, jeg har været på byvandring og samtidig
har jeg studeret kort og litteratur. Jeg har
valgt at beskrive de kulturhistoriske interesser ved hjælp af en tidslinje, som kan give et
hurtigt overblik over Hedehusenes historie og
byudvikling. Under tidslinjen ses billeder fra
det omtalte i dag.

TIDSLINJE - HEDEHUSENES HISTORIE
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ROSKILDEVEJ - “EN KRO PÅ VEJEN”
Ved Kongevejen, mellem Roskilde og København, blev Hedehuset, også kaldt Kongens
Hedehus, bygget i 1642. Hedehuset var en kro med tilhørende stalde, hvor en foged
boede og blev lønnet af Christian IV. Fogeden skulle føre tilsyn med vejen. Senere
kom to kroer mere til, det er disse tre huse der fik navnet “Hedehusene”. Kongevejen
eller “Gammel Roskildevej”, fulgte landskabets terræn. I 1765 blev en ny Roskildevej
tegnet, blot ved at tegne to lige streger på et kort. Da Roskildevej blev flyttet,
flyttede kroen med, og står i dag samme sted som dengang. Rester af Kongevejen kan
stadig ses i Hedehusene ved Grannsvej, Reichelsvej og Christoffersvej.

Den matrikulære inddeling
1682

På matrikkelkortet ses det,
hvordan Hedehusene ikke er en
del af et herred, men en form for
“sammenskudsgilde” mellem Sømme
herred, Lille herred og Tune
Herred.
Hedehusene var ikke centrum for
eget sogn. Byens planlægning og
strukturelle udvikling har derfor
altid manglet samling. Dette er
årsagen til at Hedehusene i dag
fremstår opdelt og uplanlagt og
der er mangel på sammenhæng mellem de forskellige områder.
Roskildevejs start i København ved Vesterport og gennem
Frederiksbergs have og Søndermarken, 1782.
(Syd vender op og nord vender ned)

1642

HEDEHUSET

Hedehus kro
2012

Roskildevej gennem Hedehusene,1782.
(Syd vender op og nord vender ned)

1765
NY ROSKILDEVEJ

Rester fra Kongevejen
2012

Den ene af Kallerupgårdene som
ligger samme sted i dag,
men stuehuset er fra 1862
Foto: HTKs hjemmeside (2007)

Fløng kirke, oprindelig romansk
kirke fra o. 1100 hvor kun skibet er tilbage.
Foto: Den store danske (2006)
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JERNBANEN - INDUSTRIBYENS BEGYNDELSE
Jernbanen mellem Roskilde og København blev indviet d. 26. juni 1847 og Hedehusene fik dermed sin første station.
Nord for Hedehusene er der et bakket morænelandskab, mens der sydpå er flad hede. Under istiden har isen aflejret ler,
kalk og grus i randzonen mellem moræne og hede. Denne heldige geologiske beliggehed, samt jernbanens tilkomst, gjorde
at Hedehusene kunne producere stordrift. I 1847 opstod Hedehusenes første industri, nemlig Hakkemose teglværk, som i
1870 var Danmarks største teglværk. Da forekomsterne af ler blev udtømt lukkede Hakkemose teglværk, men i mellemtiden
var to nye teglværk opstået. Jernbanen gjorde det nemt at transportere Hedehusenes produktion ud især til København.
Der blev endda lavet sidespor, som gik ud til de forskellige industrier. Det var som godsstation Hedehusene fik sin
storhedstid og var en en del af den rige Hedeboegn, som ligger mellem Roskilde, Køge og København.

Hakkemose Teglværk o.1900
Foto: Kulturjagt i Høje Taastrup

Jernbanekort Roskilde-København
1847

1847

Hedeboere i den traditionelle folkedragt.
Foto: byrådscenter (2011)

JERNBANEN OG HAKKEMOSE TEGLVÆRK

Et af de gamle sidespor bliver benyttet til veteranbanekørsel og præger landskabet i Hedeland,
som i dag er et unikt natur og fritidområde.
Sporet til højre er ved siden af den gamle spændcom grund, hvor Hedehuse teglværk før lå.

Broderi fra
Hedebossygning på
Greve museum.
Foto: dinby.dk (2012)
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FLERE INDUSTRIER OG UDVIDELSER - EN BY I VÆKST
De dominerende varer som kom fra de lokale råstoffer, var teglværksprodukter, sten og grus. På kortet fra 1898 kan man
se teglværket og kalkbrudet. Industrier som ikke opstod på baggrund af egnens råstoffer, kommer også til i denne
periode. Disse industier er Hedelykke mejeri, Kaffesurogatfabrikken Danmark og SANO’s Expanko fabrik, som laver korkpaketgulve.
Stationsbygningen bliver revet ned og en større bliver bygget pga. pladsmangel. dette sker både i 1873 og igen i 1915.
Stationsbygningen fra 1915 er tegnet af den kendte arkitekt Heinrich Wenck, som har tegnet mange af Danmarks stationsbygninger og det er den stationsbygning, der stadig står i dag.

Hedehusene
1898

1888
HEDELYKKE
MEJERI

Hedelykke mejeri
i dag anden virksomhed
2012

1892

1895

GRUSGRAV OG KLOVTOFTE
SKÆRVEFABRIK TEGLGVEÆRK

Kaffesurrogatfabrikken
Foto: byrådscenter (2011)

1896
HEDEHUS
TEGLVÆRK

1902

1917

KAFFESUROGATFABRIKKEN TREDJE STATIONSBYGNING

Kaffesurogatfabrikken
i dag Camping virksomhed
2012

Stationsbygningen siden 1915
2012
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På kortet fra 1932 kan man se, hvordan teglværket har udvidet sig ligeså har grusgravene. Syd for teglværket er en
lille industriby med mindre industrier som bl.a Hjertedukkefabrikken og Limfabrikken.
Industrien, og dermed også byen, vokser. Der er kommet flere huse langs Hovedvejen, hvor der er kommet købmænd, bager,
slagter osv. Hedehusene er blevet en handelsby, som kan forsyne byens borgere. Syd for byen er et arbejderkvarter bygget op, hvor en stor del af de mange teglarbejdere bor. Husene i arbejderkvateret er selvfølgelig lavet af den lokale
produktion, og til hvert hus hører der en lille have. Et andet nyt boligkvater er “Ny Fløng”, et nybyggerkvater som
består af funktionerhuse.
Da byen blev ved med at vokse, blev der også behov for en kirke. Ansgarkirken blev indviet i 1921.
Hedehusene er blevet en by, som er meget sammensat med områder, som er opstået på borgernes eget initiativ. Byen
består både af industiområder, arbejderkvater, funktionærkvarter, handel og landbrug.
Den kendte maler L.A Ring (Laurits Andersen Ring) boede i
Baldersbrønde fra 1901-1914. Han malede især landskabsbilleder,
mange fra lokalområdet og skildrede landbobefolkningens vilkår. I
dag er en gade opkaldt efter ham.

Hovedgaden o. 1910

Hedehusene
1932

Hedelykkes mejerist

1921

1937
STARTEN PÅ ROCKWOOL I
HEDEHUSENE

ANSGAR KIRKEN

Vejen gjennem landsbyen.
Motiv fra Baldersbrønde.
L.A Ring 1907
I dag en del af
Blaakildegaards samling
Foto: Lokalavisen (2010)

Hovedgaden i dag
med discountbutikker og grillsteder

Ansgar kirken
2012

En af arbejderboligerne i det gamle
arbejderkvater
2012

Funktionærhus
2012

Industribyen Rockwool N/S Hovedsæde
2012
2012
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INDUSTRI OG ERHVERVS LUKNINGER - STARTEN PÅ EN SOVEBY
Hedehus teglværk lukker i 1970 og Spæncom kommer til at ligge der, hvor det gamle teglværk lå.
I 60’erne, da den almindelige befolkning fik råd til rigtig kaffe, kunne kaffesurrogatfabrikken ikke længere holde sin
plads på markedet og i 1970 lukkede fabrikken. Senere blev bygningen benyttet til Camping virksomhed og bliver det
stadig den dag i dag. Hedelykke mejeri bliver opkøbt af Arla. Mejeriet lukker ned i 1990 og fungerede indtil for nylig
som bosted for en virksomhed (som lige er flyttet, så nu står bygningen til salg). I 1977 kommer råstofsloven, som
betyder at der skal udarbejdes en plan for efterbehandling af alle grusgrave og at man ikke bare kan etablre nye. Det
startetede ideen om at bruge Hedeland til fritidsområde, som efterfølgende gradvist bliver etableret.

Spæncom
Foto: Byrådscenter (2011)

Hedehusene
1963

1957
KLOVTOFTE TEGLVÆRK
LUKKER

1970
HEDEHUS TEGLVÆRK OG KAFFESURROGATFABRIKKEN LUKKER

1977

Luftfoto hvor begyndelsen på Hedeland
kan ses
1980

RÅSTOFSLOV

Hedeland
natur og fritidsområde
2012
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CHARLOTTEKVATERET - EN NY BEBOERSAMMENSÆTNING
På kortet fra 1987, ses det tydeligt hvordan byen har vokset sig større med parcelhuskvaterer, især i Fløng. Charlottekvarteret, bestående af almene boligbebyggelser, er en del af “Agerboligkvarteret” og er bygget på tidligere marker
der tilhørte Charlottegården. Bebyggelsen blev påbegyndt i starten af 1970’erne og stod færdig i midten af 1980’erne.
Charlottekvarteret og de omkringliggende parcelhuse blev planlagt som rent boligområde uden andre bymæssigefunktioner.
Hedehusene er nu for alvor blevet en soveby. I 1988 bliver Byparken anlagt, et nærliggende grønt område for Charlottekvarterets beboere. Charlottekvarteret var starten på en ny beboersammensætning bestående af mange nationaliteter,
da mange arbejdsimmigranter og deres familier flyttede hertil. Området kom sidenhed på regeringens ghettoliste. I dag
bliver der gjort mange gode tiltag i Charlottekvarteret, med foreninger og aktiviteter, som bringer beboerne tættere
på hinanden og forbedrer samfundet.

Hedehusene
1987

1985
CHARLOTTEKVARTERET

Charlottekvarteret
2012

1988

Charlottekvarteret
Foto: byraadscenter (2011)

2008

BYPARKEN

SPÆNCOM LUKKER

Byparken
2012

2009
SPÆNCOM RIVES NED

Grunden hvor Spæncom
tidligere lå. Bygningen
kunne have været værdifuld kulturarv i dag.
2012
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I DAG - EN

BY MED KULTURARVS POTENTIALER

Storhedstiden for Hedehusene som stationsby ebbede gradvist ud i takt med udbygningen af lastbiltransporten. I dag
betragtes stationsbyen, Hedehusene, som en lille forstad til København. En stor del af den industri, som sammen med
jernbanen skabte byen, er borte og jernbanens store betydning er forsvundet. Der er ikke længere mange tog som standser i Hedehusene. Hedehusene er blevet en velfungerende pendlerby uden særlig identitet, med boliger, institutioner og
butikker, men byen har stortset ingen arbejdspladser at byde på eller kulturellle funktioner. Tilgengæld er Hedehusene
rig på spor fra den gamle storhedstid, hvilket er et stor potentiale for byen og kan hjælpe med at give byen dens
manglende identitet tilbage.

2012

Hedehusene
2012
Hedehusene, Fløng, Kallerup og Baldersbrønde fremstår som en by.

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER

Kilder til tidslinjen
Kortmateriale og historiefortælling: Blaakildegaard - Byhistorisk samling og arkiv i Taastrup. Byvandring i Hedehusene.
Publikation: At få det bedste frem i mennesker i Charlottekvarteret. Helhedsplan for Charlottekvarteret 2007 - 2011.
HJemmesider: Byrådscenter. HTK hjemmeside, forslag til byvandring. Kulturjagt i Høje Taastrup. Kroppedal museum, historiske steder i Høje Taastrup.
Charlottekvarterets hjemmeside. Hedelands hjemmeside.
Fotografier: Egne, medmindre andet er angivet.
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Fase 2: Afgræning, prioritering og udpegning

Fase 2 i KIP går ud på at udpege områder, der
skal analyseres nærmere for at kunne afgrænse
og prioritere kulturmiljøerne. I denne fase
indgår også overvejelser over, hvilke
virkemidler der kan sikre de enkelte miljøer.
Med det formål som jeg skal bruge analysen til,
vil jeg indkredse hvilke af byens kulturværdier, der er interessante at formidle i byparken,
og på hvilken måde de kan formidles.
Udpegede fokuser til byparksudviklingen:

CENTRUM FOR KULTURHISTORISKE OPLEVELSESMULIGHEDER
Virkemidler:
Informationstavler med ruter til byvandring
forbi byens kulturhistoriske værdier (kroen,
resterne fra den Gamle kongevej,
Kallerupgårdene, Fløng kirke, Stationen, Kaffesurrogatfabrikken, Hedelykke mejeri, den lille
industriby, arbejder og funktionærboliger osv.
Brochurer og information om applikation til mobiltelefon som kan benyttes under byvandringen.
Eller en fysisk tidslinje der udspiller sig i
byparken med information om kulturhistorien.

CHARLOTTEKVARTERET SOM EN DEL AF “ARBEJDERBYEN”
Virkemidler:
Plancher med historiefortælling og billeder
fra perioden i slut 70’erne og start 80’erne
hvor arbejdsimmigranterne kom til Danmark.
Fortælleaftener hvor nogle af de ældre beboere
fortæller deres historie.
Fælles “kolonihaver” eller rettere sagt små
køkkenhaver, som de lokale borgere kan passe og
få glæde af.
Begrundelse:
Interessant for især Charlottekvarterts beboere, da den dankse kulturarv måske kan være
uinteressant for dem. Det kan give beboerne et
bedre tilhørsforhold til byen.
Kolonihaver er en del af den gamle arbejder
mentalitet, hvor arbejderne nød haverne som et
fristed. Andre steder har man stor erfaring med
“Community gardening”, som skaber tilfredsstillende arbejde, kan danne baggrund for sociale relationer og giver de lokale borgere en
stærk fællesskabsføelse og ansvarsbevidsthed
overfor samfundet.22

Begrundelse:
Byen har meget at byde på, og byparken kan samle dette i et kulturhistorisk centrum.
22 Langford (2010)
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FYSISKE RESTER FRA INDUSTRIEN

L.A RINGS MALERIER

Virkemidler:
Rester fra industrien kan stå som skulpturer i
byparken og afspejle den gamle industri.

Virkemidler:
Plakater med forstørrede malerier og kort der
viser hvor maleriernes motiver findes i byen,
så der er mulighed for at gå forbi landskabsmotivet i virkeligheden.

Begrundelse:
Da byparken i sig selv ikke er et stykke kulturmiljø, kan det være smart at flytte flytbare
ting ind i byparken som dermed fungerer som et
samlingssted for kulurarven.

Begrundelse:
Kan gøre borgerne stolte og nysgerige på hvor
motiverne er taget fra og dermed nysgerige på
at lære deres by bedre at kende.
GAMLE REKLAMER OG SAMLEMÆRKER

RÅSTOFSUDSTILLING
Virkemidler:
Udstille ler, kalk, grus, sten, teglværksprodukter , det gjorde at Hedehusene blev en
rig by, en del af den traditionsrige Hedeboegn.
Begrundelse:
Gøre beboerne bevidste om, at det ikke kun var
jernbanen, men også de store mængder råstoffer,
som byen var i besiddelse af, der danner baggrunden for den rige industriby.

Virkemidler:
Plakater med de gamle samlemærker fra kaffesurrogat produkterne og gamle sjove reklamer fra
Rockwool.
Begrundelse:
Sjove, underholdende og med til at gøre borgerne opmærksomme på byens historie.
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2.5.2 SAVE-ANALYSE AF HEDEHUSENE

SAVE-metoden er, som tidligere nævnt, opdelt i
tre faser: Forundersøgelsen, feltarbejde og atlasfremstillingen.
Forundersøgelsen er lavet ved udarbejdelse af
tidslinjen og derfor beskrives nu feltarbejdet.

- Rockwool N/S, Statoil og andre store
industrier. Præger dele af byen.
- Charlottekvarteret. Dominerer i form af at de
store almene boligbegyggelser der skiller sig
ud fra resten af byens mindre parcelhuse.
Alle punkter er markeret på figur 8.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Feltarbejde:

1. DOMINERENDE TRÆK:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- De store trafikårer: Motorvejen, Roskildevej
og jernbanen. Dominerer ved at dele byen op
og gør den fragmenteret og usammenhængende.
- Hedeland. Dominerer ved at være et stort
natur og fritidsområde, hvor de gamle
grusgrave ligger som smukke rekreative søer
og de gamle jernbanespor giver området
historie og sjæl.

HOLBÆKMOTOVEJEN

INDUSTRI

INDUSTRI

- Den gamle Spæncomgrund. Ligger lige overfor
stationen og eftelader en stor markant tom
plads midt i den centrale del af
byen.

ROSKILDEVEJ
INDUSTRI
CHARLOTTEKVARTERET
SPÆNCOMGRUND
ROCKWOOL

INDUSTRI
JERNBANEN

STATOIL

Figur 8

HEDELAND
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DOMINERENDE TRÆK

De store trafikårer præger meget den
lille by. Her krydser Hovedvejen og
jernbanen hinanden og der dannes en
viadukt i den centrale del af byen.

Hedeland er et smukt landskab der
præger et stort område, men som ikke
fremgår som en tydelig del af byen.

På Spæncomgrunden ses knust beton fra
nedrivningen. En grund hvorpå meget
kan komme til at ske.

På nogle måder er Hedehusene stadig
en industriby, da byen på trods af
lukninger, domineres af store områder grå industri. På billedet ses
Statoil.
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2. BEBYGGELSESMØNSTRE:
Hedehusenes har et planlægningsmønster der
minder om et kludetæppe. Dette skyldes de dominerende trafikårer og at byens områder gradvist
og lidt tilfældig, er dannet i takt med tidens
udvikling.
“Kludetæppet” består af følgende områder og kan
ses på figur 9:
- Charlottekvarterets almene boligbebyggelse.
Har et geometrisk bebyggelsesmønster som er
typisk for meget planlagte områder.

- De store industrier.
- Kolonihaverne.
- Parcelhusbebyggelse.
Størstedelen af byen består af parcehusbebyggelse. Fløngs og Baldersbrøndes parcel
huskvarter er vokset sammen med Hedehusene.
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- Hovedgaden. Begge sider af gaden er bebygget
med butikker og restaurationer.
PARCELHUSE

PARCELHUSE

- Gamle arbejderboliger. Ligger ved siden af
Spæncomgrunden, hvor teglværket engang lå.
- Funktionærhuse. Ses i området lige nord for
Hovedgaden.
- Den lille industriby. Hyggeligt lille område
med farvede bygninger imodsætning til de
nyere, større og grå industrier.

PARCELHUSE
INDUSTRI
PARCELHUSE

INDUSTRI
FUNKTIONÆRHUSE
HOVEDGADEN

INDUSTRI
INDUSTRI
PARCELHUSE

ARBEJDERBOLIGER

CHARLOTTEKVARTERET
PARCELHUSE

INDUSTRIBYEN
INDUSTRI

INDUSTRI

PARCELHUSE

Figur 9
KOLONIHAVER
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BEBYGGELSESMØNSTRE

Arbejderboligerne. Typisk med røde
teglsten og en lille have.

Industribyen som husede de mindre industrier. Foto: Byrådscenter (2011)

Kolonihaverne som ligger langs “kanten” af Hedeland.

Hovedgaden med butikker og restaurationer.
Foto: Byrådscenter (2011)
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3. UDSNIT OG DELE:
Udsnit og dele kan, som tidligere nævnt, være
pladser og gader, enkelte husrækker, fronter
eller markante snit i byen og mindre grønne områder eller vandløb i samspil med bebyggelsen.
Da Hedehusenes bebyggelsesmønster består af
en masse dele, hører de under punkt 2 (s. 39)
nævnte dele også til dette punkt, men jeg vælger ikke at gentage dem. Foruden disse mønster
er der relevante dele i byen i form af:

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- Stationsbygningen
- Det gamle mejeri

- Den gamle kro
- Ansgar kirken
- Fløng kirke

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

FLØNG KIRKE

- Kaffesurrogatfabrikken

Disse bygninger er markeret med rødt på figur
10.
KAFFESURROGATFABRIKKEN

HEDELYKKE MEJERI

HEDEHUS KRO

ANSGARKIRKE

STATIONSBYGNINGEN

Figur 10
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UDSNIT OG DELE

Den gamle klassiske stationsbygning tegnet af den kendte arkitekt Heinrich Weinck.

Kaffesurrogatfabrikken som i dag
huser “Camp-let”-virksomheden.

Det gamle Hedelykke mejeri er en flot gul bygning, som
stadig har sin gamle skorsten stående i baggrunden.
Et fint udsnit fra Hedehusenes gamle handelsindusti.

Ansgar kirke. Kirken er opkaldt efter
Ansgar, fordi han kom til Danmark på
den tid, hvor runestenen foran kirken
blev til.
Ansgar kirke blev indviet 2. juledag
1921.
Den blev bygget af sten fra Hedehus
teglværket.23
23 Ansgar kirke

42

Atlasfremstilling:

Der findes desvære ikke et kulturarvsatlas
over Hedehusene. Jeg vil heller ikke benytte
de overstående resultater til at fremstille et
atlas, selvom der ingen tvivl er om, at der
er store potentialer i Hedehusenes kulturarv.
F.eks. kaffesurogatfabrikken, den lille industriby og Hedelykke mejeri, hvis bygninger kan
indeholde iværksættere, og på den måde skabe
kreativitet og liv i byen.
I stedet for et kulturarvsatlas, vil jeg bruge
mine feltarbejdsresultater til at suplere resultaterne fra min fase 2 i KIP analysen med.
Tilsammen er dette min baggrund for kulturarvsfomidlingen i idekataloget til udvikling af
byparken.
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3. CASENIVEAU
		

- BRUG AF KULTURVÆRDIER TIL UDVIKLING AF BYPARKEN
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3.1 HEDEHUSENE BYPARK
Tegnestuen Domus vandt i 1985 1. præmie i en
åben konkurrence om et fritidsområde i Hedehusene, ved et gammelt idrætsanlæg. Senere blev
landskabsarkitekterne Malene Hauxner og J.
Palle Schmidt, som har tegnet Byparken,
tilknyttet. Parken er opført i 1989 i
forbindels med opførelsen af Fritidshuset “Hedehuset”.
Byparken i Hedehusene var i 1980’erne et nybrud med tidens tendenser pga. den stærke sans
for naturelementer. Som man kan se på figur 11
består parken af to slags landskaber, som er
adskilt af et kampestensdige. Et sydligt naturområde og et mere kultiveret område i den
nordlige del.
Det sydøst-skrånende naturområde er afgrænset
af skovagtig beplantning (bl.a. eg, røn og elm)
og støjvolde. I randzonen er der et regnvandsbassin med vandplanter og dyreliv.
Det kultiverede område af parken har et landligt islæt i form af frugttræer stående på
uklippet græs, som små enge. Ved Hedehuset er
parken mere haveagtigt med kunstneriske skulpturer.

frugtræsbeplantningen området ud. I forbindelse med områdefornyelsen er der, som tidligere
nævnt, tale om at der skal bygges et bibliotekt
i Byparken, som skal være en aktiv del af parken. Om biblioteket kommer til at stå ligesom på
den gamle plan vides ikke.
I det østlige område af parken er der en spejderhytte og bålplads som før stod vest for
regnvandsbassinet. Ellers ser Byparken i dag
storset ud som den oprindelige plan. Nærmere
beskrivelse af byparken kommer i det følgende
afsnit 3.2.

Hovedintentionen har været at etablere en rå
ramme for forskellige former for uorganiseret
parkliv, med plads til det utilsigtede.24
På planen fra 1989 ses en biblioteksbygning,
denne er aldrig blevet bygget. I stedet fylder
24

Lund (2000)
Hauxner (1989)

Figur 11

N

Plantegning
(Hauxner, 1989)
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3.2 KEVIN LYNCH ANALYSE AF BYPARKEN
Formålet med Kevin Lynch analysen er, at se hvordan man navigerer rundt i området og ser på den
rumlige struktur. Analysen er ikke værdisættende, med giver et indtryk af parkens synlighed,
adgangsforhold og rummelighed.

PATHS (FÆRDSELSÅRER)
På figur 12 ses det tydeligt, at Byparken er
afgrænset af to store færdselsårer, jerbanen og
Hovedgaden (Roskildevej). Jernbanen er en stor
barrierer for adgang fra den sydlige del af
byen.

1

2

Figur 12
STORE FÆRDSELSÅRER
1

Hovedgaden

2

Jernbanen
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PATHS (FÆRDSELSÅRER)
Byparken virker utilgængelig, da det kun er små
og ikke særlige synlige stier og passager, som
fører hen til Byparken. (se figur 13)

4

6
3
5

Figur 13
LILLE FÆRDSELSÅRE(TRAMPET STI)
LILLE FÆRDSELSÅRE (CYKEL- OG GANGSTI)

MELLEM FÆRDSELSÅRE (TIL BILER)
STOR FÆRDSELSÅRE

3

Cykelsti som følger
jernbanen

4

Adgangsvej fra Hovedvejen,
byparken kan kun lige anes.

5

En af de snævre passager
der fører til byparken

6

Trampet sti som går tværs
gennem byparken. Tydeligt
tegn på at parken bliver
benyttet til at skydde
genvej.
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NODES (KNUDEPUNKTER)

8

7

Knudepunkterne afspejler de steder, hvor indgange til parken og stier/veje krydser hinanden
(se figur 14). Alle disse centrale punkter er
godt gemt af vejen af de store færdselsårer,
bebyggelse og beplantning.

10

9

Figur 14
ET KNUDEPUNKT

75

Knudepunkt ved alléindgangen til byparken, som bliver
skjult af en begroet forplads.

6
8

Indgangen til Hedehuset, som
ikke er særlig synlig fra Hovedgaden. Først når man kommer tæt på, ser man den markerede indgang.

9

Knudepunkt ved indgang til
byparken fra cykelstien.

10

Knudepunkt hvor indgang fra
Hovedgaden mødes med sti fra
syd. Vejen fører hen til
parkeringspladser bag Hedehuset.
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LANDMARKS (ORIENTERINGSPUNKTER)
Der er to orienteringspunkter markeret på figur 15. Disse navigerer man efter, når man skal
finde hen til byparken. Det ene er kirken, som
tydeligt ses fra Hovedvejen og som kan være
et pejlemærke for hvornår man skal dreje ned
til Byparken. På hjørnet af kirken er der også
et skilt som viser vej mod parken. Det andet orienteringspunkt, er et mindre et, da det
ikke kan ses fra Hovedvejen. Det er starten på
kirsebæralléen, som fører hen til Hedehuset og
som indikerer indgangen til byparken.

11

12

Figur 15
ORIENTERINGSPUNKT

12

11

Kirken

Kirsebæralléen
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DISTRICTS (KARAKTERISTISKE OMRÅDER)
Kirsebæralléen karakteriserer byparkens hovedindgang og fungerer også som passage for forbipassrende. (se figur 16)
13

Figur 16
KIRSEBÆRALLÉEN

13

Kirsebæralléen
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DISTRICTS (KARAKTERISTISKE OMRÅDER)

14

På figur 17 er den nordlige del af Byparken
markeret. Denne består af en almindelig brugsplænde med frugttræer plantet i systematiske
grupper. Under frugttræerne er græsset ikke
slået, da det skal have et engagtigt udtryk.

15

Figur 17
SYSTEMPLANTNINGER PÅ UKLIPPET GRÆS
KLIPPET BRUGSPLÆNE

14

Klippet plæne med
systemplantninger

15

Æbletræer på uklippet græs
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DISTRICTS (KARAKTERISTISKE OMRÅDER)
Der er sportsfaciliteter i form af tennisbaner
med tilhørende klubhus, foruden dette er der
også en pentaquebane. (Se figur 18)

16

17

Figur 18
SPORTSFACILITETER

16

17

Tennisbaner.

Pentaquebane.
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DISTRICTS (KARAKTERISTISKE OMRÅDER)
På figur 19 ses legepladsen med bordebænke og
et interaktivt legeredskab “Edderkoppen”, som
er et klatrestativ med flere funktioner.

Figur 19
LEGEPLADS

18

Bordebænke

19

Edderkoppen

53

DISTRICTS (KARAKTERISTISKE OMRÅDER)
Lavtliggende regnvandsbaasin omgivet af meget
højt voldlignende terræn som skærmer mod jernbanen. Herpå er skovbeplantning i form af
stilkeg, røn og elm. (se figur 20)

20
21

Figur 20
SKOVLIGNENDE BEPLANTNING
REGNVANDSBASSIN

20

21

Sø og skovlignende beplantning
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DISTRICTS (KARAKTERISTISKE OMRÅDER)

22

I dette område er der to plateuer adskilt at et
kampestensdige med indbygget trappe. Nord for
diget sænker terrænet sig. Her er græsset slået
og der står kunstneriske skulpturer. Syd for
diget er plateuet hævet, græsset er også slået
her, men ifølge Drifts og plejevejledningen for
byparken (Hauxner 1989) var dette områder tænkt
til at skulle have karakter som et overdrev med
spredte grupper af tjørn og andre overdrevsplanter og plejes ved at afgræsse med får eller
andre dyr. (Se figur 21)

23

Figur 21
TERRÆNSPING MED KAMPESTENSDIGE

22

En af de 7 skulpturer der
står i byparken. “Skulptur
med huller” af Kirsten Ortwed, 1988.

23

Terrænspring med trappe op
til skovområdet.
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DISTRICTS (KARAKTERISTISKE OMRÅDER)
Kunstigt bakkelandskab med træer og engflora er
et karakteristisk område i parken, markeret på
figur 22.

24
25

Figur 22
BAKKELANDSKAB

24

25
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EDGES (RUMBEGRÆNSNINGER)
Rumbegrænsninger, som består af beplantning og
bebyggelse, virker rumdannende og giver varierende rumoplevelser. (Se figur 23)
28
29
26
27

Figur 23
BYGNINGSRUMBEGRÆNSNING
KAMPESTENSDIGE
MINDRE BEPLANTNINGSRUMBEGRÆNSNING
BEPLANTNINGSRUMBEGRÆNSNING
26

Markstensdige der med et
terrænspring adskiller parkens to rum, det kultiverede
og det mere naturprægede.

27

Trærække der virker som rumdeler mellem bakkelandskabet
og skoven omkring regnvandsbassinet.

28

29

Kirsebærallé der virker som Legeplads afgrænset af en
klippet hæk.
ramme for parkens nordlige
del.
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PARKENS FEM OMRÅDER

1

5
2
4
3

Figur 24

Som tidligere nævnt, består parken hovedsaligt af to slags landskaber, som er adskilt
af kampestensdiget. Et naturområde og et mere
kultiveret område. I det kultiverede område
findes det område, jeg kalder “Kultiveret landlig idyl”, hvor kirsebærallén, frugttræer og
græsengene giver associationer til en landbrugsejendoms omgivelser. I det lavtliggende
terræn omkring Hedehuset, som også er en del af
den kultiverede del af parken, bærer området
havepræg i form af legeplads omgivet af klippet
hæk (også kaldt blomsterhaven) og kunstneriske
skulpturer står placeret på den slåede plæne.
I naturområdet er der bakkelandskabet med overdrevsplanter og skovområdet med regnvandsbassin.
Sportsområdet som hovedsalig består af tennisbaner ligger lidt adskilt fra parken.

Ud fra Kevin Lynch analysen vælger jeg at inddele parken i fem områder (se figur 24):
1. Kultiveret landlig idyl
2. Kultiveret havepræg
3. Bakkelandskab
4. Skovområde med regnvandsbassin
5. Sportsarealer
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3.3 HVORDAN BENYTTES BYPARKEN?
På baggrund af få interviews25 med byparkens
brugere, observationer og samtale med medarbejder fra Hedehuset, fremgår det at byparken hovedsaligt benyttes som passage og til at
lufte hunde i, hvilket parken fungerer fint
til. Korte ophold og løbe- samt spadsereture
bliver parken også benyttet til. Parken fungerer altså ikke så godt som mødested og til længerevarende ophold.
Folk synes byparken er smuk og hyggelig, men
også kedelig. Frugttræerne, som der ved høstsæson frit kan plukkes af, er en stor succes og
der efterspørges flere planter, der kan plukkes
frugter af. En mor benytter parkens legeplads
til hendes små børn. Men der mangler aktiviteter for de unge, som synes parken var sjovere, da de var yngre. Der efterspørges opholdspladser midt i den åbne del parken, både til
unge, der gerne vil “hænge ud” og ældre.

Byparken tænkes af de fleste borgere ikke som
en del af Hedehusenes centrum, på trods af dens
centrale placering og at Hedehuset flittigt
bliver benyttet. Dette bekræfter, at parken
ikke er synlig nok.

Hedehuset i byparken bliver besøgt af mange.
Her foregår arrangementer som billard, folkedans, syning, teater, grundejerforenings møder,
kor, dans, efterlønsklub, Høje Taastrup billaug
mødes her og meget mere. Huset byder på mange
fritidsarrangementer, men ikke så meget kultur
som tiltænkt.26
Ved at integrere Hedehuset og Byparken bedre,
således at de tilsammen udgør en helhed, skabes
der mulighed for mere kultur.
25
26

Bilag 1
Samtale med ansat ved Hedehuset
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3.4 IDEER TIL BYPARKEN
Ud fra mine historiske og landskabelige analyser af byen og parken, interviews med Hedehusenes borgerne, samt vidensindsamling om hvad
en god bypark kan gøre for et samfund, kommer
der i det følgende nogle ideer til udvikling af
byparken. Ideerne kan forbedre byparkens synlighed, kan formidle byens kulturarv og bidrage
positivt til den lokale identitet. Disse ideer
bliver uddybet i idekataloget.

3.4.1 SYNLIGHED

BYPARKEN MANGLER:
- Tilgængelig.
- Markante indgange.
- Et kendetegn der tydeliggør at parken er en
del af byens centrum.
- At indgå i sammenhæng med det resterende cen
trum (stationsområdet og Hedehushallen)
Byparken ligger centralt og er på den måde
lokaliseret, som en del af Hedehusenes centrum.
Men ud fra mine interviews har jeg indtryk af
at langt fra alle Hedehusenes borgere opfatter byparken som en del af byens centrum. Det
skyldes at parken virker utilgængelig og ikke
træder i karakter. Dette bør der laves om på.

TILTAG TIL SYNLIGGØRELSE:
- Flere og bredere adgangsveje.
- Allér, der markerer adgangsvejene og som kendetegner parken som en del af byens centrum
og skaber en grøn korridor gennem centrum.

3.4.2 KULTUR OG IDENTITET

BYPARKEN MANGLER:
- At byde på mere kultur.
- En tydeligere rolle som mødested.
- Events og aktiviteter.
- At være mindre formel.
Hedehuset er med til at give Byparken en centrumsfunktion, da den udbyder mange fritidsaktiviteter. Men disse aktiviteter kunne godt
afspejle sig mere i parken i form af udendørs
aktiviteter og events. Hedehuset forekommer
nemlig ofte fuld af liv, mens Byparken er helt
øde. Samtidig er der mangel på kultur i Hedehuset, som jo ellers også er et kulturhus og
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sammen med det kommende bibliotek, vil det være
oplagt at fokusere mere på formidling af Hedehusenes kulturarv. På den måde bliver Byparken
et samlingspunkt for byens kultur, og parkens
identitet, som en del af centrum, forstærkes.
Ved at formidle kulturarven gennem information og spændende samt uventede oplevelser,
skaber man grundlag for, at mennesker uformelt
mødes omkring den lokale identitet. Disse tiltag vil fremme kontakten mellem mennesker, løse
spændinger og give en sammenholds- og ansvarsføelse overfor samfundet.

TILTAG TIL AKTIVITETER, MØDESTEDER OG OPLEVELSER:
- “Kolonihaver”
- Picnics og grillaftener
- Opholdspladser
- Udvidelse af den eksisterende legeplads
- Et aktivt bibliotek
- Opvisningsbane

TILTAG TIL KULTURARVSFORMIDLING:
- Mere rå og dermed mindre formel park
- Skulpturer fra den gamle industri, der står
som vartegn og kunst.
- Informationstavler med ruter til byvandring
forbi byens kulturhistoriske værdier, brochurer, information og smartkoder mm.
- Plakater med de gamle samlemærker fra kaffesurrogatprodukterne, reklamer fra Rockwool
og malerier af den kendte lokale maler L.A Ring
- En tidslinje med information om kulturhistorien.

- Gangbro i bakkelandskab og skovområde der
forbedrer tilgængeligheden til naturoplevelsen
- Græssende dyr i overdrevsområde

Kort sagt, det Byparken i Hedehusene har brug
for er: Synliggørelse, kulturarvsformidling,
mødesteder, aktiviteter og oplevelser. Inspiration til sådanne tiltag ses i det følgende
idekatalog.
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4. KULTURPARKEN
		-

ET IDEKATALOG TIL UDVIKLING AF BYPARKEN I HEDEHUSENE
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4.1 IDEKATALOGET
Idéerne til udvikling af Byparken er ikke afhængige af hinanden, og det er derfor muligt at
håndplukke idéerne, som man vil eller lade sig
inspirere af dem.

Kultiveret
landlig idyl

Sportsarealer
Kultiveret
havepræg

Skovområde med
regnvandsbassin

Figur 25

Bakkelandskab

Tiltagene i idekataloget fokuserer på synliggørelse af parken, kulturarvsformidling og
mødesteder, aktiviteter og oplevelser. 0erfor
har jeg valgt, at komme med flest idéer til den
kultiverede del af parken (se figur 25), da den
del bedst kan indholde disse tiltag. I idekataloget er der også enkelte idéer til naturområderne, mens jeg har valgt helt at udelukke
sportsarealerne.
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SYNLIGGØRELSE

ADGANGSVEJE OG ALLÉER

Kirsebærtræer ved stationsområdet
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SYNLIG

INDGANGE
BREDE VEJE

Forslag til nye veje

Figur 26

Y AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

FRI FÆRDEN
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SAMLET CENTRUM
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Det vil gavne det samlede centrum, hvis man frit kan
færdes imellem de forskellige centrumsfunktioner uden at
skulle op på Hovedvejen. Derfor er mit forslag, at man
laver en ny adgangsvej direkte fra stationen og til Byparken. Samtidig kunne, det jeg vil kalde hovedindgangen
PRODUCED
BY AN AUTODESK
EDUCATIONAL
PRODUCT
til parken, gøres
bredere.
Hermed
får forbipasserende
på Hovedgaden et bedre syn ind til parken og fornemmer
tydeligere, at dette er indgangen til byparken.
Se forslag til nye veje på figur 26.
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4.2 ADGANGSVEJE

SYNLIGGØRELSE
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SYNLIGGØRELSE

KENDETEGN

GRØN KORRIDOR

Eksisterende træer
Forslag til placering af nye plantninger

Figur 27
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VARTEGN
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MARKERING

FORBINDER

BLOMSTER

Byparkens kirsebærallé er kendetegn for parken. Ved at
trække alléen helt ud ad adgangsvejene til Hovedgaden
(se figur 27), markeres disse indgange. Samtidig kunne
man også vælge at plante kirsebærallér langs de andre
adgangsveje, både dem der går ud til cykelstien og stien
som går igennem bakkelandskabet og ud til Hedehushallen.
Hvis en direkte vej fra stationen til Byparken bliver
etableret, ville det være oplagt at plante en allé her,
som kan forsætte ind i stationsområdet (som det ses på
visualiseringen “Adgangsveje og allér” s. 64). En allé
der forbinder området syd for jernbanen med Hedehusenes centrum nord for, vil også være oplagt i forhold til
den kommende bydel
Gammelsø.
Kirsebæralléen
vil skabe en
PRODUCED
BY AN AUTODESK
EDUCATIONAL PRODUCT
grøn sammenhæng mellem byens kernefunktioner og være et
symbol for Byparken, der markeres som en væsentlig del
af centrum.
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4.3 KIRSEBÆRALLÉ
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KULTURARVSFORMIDLING

INDUSTRISKULPTURER

Trapper fra Spæncomfabrikken som skulpturer i Byparken
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KULTURARVSFORMIDLING

4.4 INDUSTRISKULPTURER
Byparkens kunstneriske skulpturer er lavet af kendte
kunstnere og symboliserer solure, fællesskab, Hedeusens
landskab og meget mere.27 Dette kan være svært at tolke,
når man blot ser på skulpturene, her kan de godt virke
lidt ligegyldige i forhold til Byparken.

FORTID
OPHOLD

VARTEGN
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KUNST

NYSGERIGHED

LEG
ATMOSFÆRE
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Skulpturerne
kunne
af “industriskulpturer”,
som består at fysiske rester fra Hedehusene industri, og
være varetegn for byens industi, ligesom resterne fra
industrien i Emscher park er for Ruhr-Emscher området.
Skulpturerne kunne for eksempel være trapper fra den nedrevne Spæncom fabrik, som det ses på visualiseringen på
forrige side (s.67).
Ved hver skulptur kunne der være et lille skilt der informerer om hvad skulpturen er og hvilken industri den
kommer fra.
Industriskulpturerne kan bruges til leg og ophold, samtidig med, at de bidrager med en stemning fra den gammle
industritid - en fortid og en historie som de besøgende
kan blive klogere på.
De kan placeres der, hvor de eksisterende skulpturer
står, men de kunne også suplere tidlinjen (se s.73).
De røde pletter på figur
28 viser de eksisterende
skulpturers placering,
som kan erstattes af industriskulpturer

27

Sandahl et al. (2008)

Figur 28
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INFORMATIONSTAVLER

Informationstavler om byvandring i Hedehusene
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4.5 INFORMATIONSTAVLER
Der kunne etableres traditionelle informationstavler,
som informerer besøgende om Hedehusenes kulturhistorie,
byvandringsturer samt fremtidsvisioner for byen. Det kan
være information om hvordan man benytter app’s til byvandringsture (se følgende links om hvad en app kan tilføre
byvandringer)

BILLEDER
FORTÆLLING
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http://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=R6c1STmvNJc&feature=related

SMARTKODER

HISTORIE

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qc8YdXoWEY
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VISIONER

BYVANDRING

KULTUR

http://www.youtube.com/watch?v=oAQLt3nBCtw

http://www.youtube.com/watch?v=hAcAHgUge-8&feature=related
Informationstavlen kan også informere om traditionelle
byvandringer, i form af brochurer og plakater med gå- og
cykelruter.
Man kunne også vælge at lave byvandringer med bestemte
historiske temaer (se www.weirdwalks.dk).
Informationestavler kan
i princippet placeres
overalt i Byparken, men
jeg synes det ville være
oplagt omkring Hedehuset
og det kommende bibliotek, fordi det er den
mest kultiverede del.
Se den røde markering på
figur 29.

Figur 29
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PLAKATER

Plakater med gamle Rockwool reklamer
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ROCKWOOL
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4.6 PLAKATER

SAMLEMÆRKER

SJOV
RETRO

MALERIER

Ligesom man i ombygningen af Nørreport station benytter
gamle reklamer til at informere om dette, kan man også i
Byparken i Hedehusene benytte permanente eller midlertidige udstillinger, hvor plakater med f.eks. gamle Rockwool reklamer benyttes til at gøre borgerne opmærksomme
på byens kulturhistorie. Andre ting der kan blæses op som
plakater kunne f.eks. være samlemærker fra kaffesurrogatprodukterne med tegneserier og rim der belærer børn,
samlemærker med gamle flag eller plakater med malerierne
af den kendte lokale maler L.A Ring er også en mulighed.

Ligesom informationestavlerne kan plakaterne i princippet
placeres overalt i Byparken, men det ville
være oplagt omkring
Hedehuset og det kommende bibliotek. Se
figur 30.

KAFFESURROGATFABRIKKEN
Figur 30
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REKLAMER
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TIDSLINJE

1642

1847

ROSKILDEVEJ

JERNBANEN
- INDUSTRIENS BEGYNDELSE

- HEDEHUSET

1950

1985

2011-2016

LUKNINGER

CHARLOTTEKVARTERET

- INDUSTRIEN FORSVINDER

- NY BEBOER SAMMENSÆTNING

BYFORNYELSE

VISION GAMMELSØ

Tidslinje med sten,
skulpturer og
informationstavler
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4.7 TIDSLINJE

KRONOLOGISK
FREMTIDSVISIONER

LEG
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HISTROIE

OPHOLD

FORTID

NUTID
BYVANDRING

En tidlinje der udfolder sig på tværs af parken med
kronologisk information om Hedehusenes historie. Linjen
kan indikeres med nogle sten matchende stendiget, så det
ligner at stenene er “sprunget ud af diget”. Når man har
gennemgået tidlinjen ender man ved det hele diget - et
slags symbol for, at man har samlet historiestykkerne
som tilsammen udgør Hedehusenes fulde historie.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

KIP-analysen viste at en tidslinje er en god måde at få
indblik i Hedehusenes kulturhistorie på. Tidslinjen i
Byparken kan ligesom “Tråden” ved Køge havn, ses i sammenhæng eller hver for sig og både fortælle om historien
og om fremtidsvisioner. Tidslinjen kan komme ind på de
afgørende epoker for byen, f.eks. Kroerne der indikerer
Hedehusenes begyndelse, jernbanen der starter industrien,
Charlottekvarteret, der skaber en alsidig beboer sammensætning og evt. give et bud på hvad fremtiden byder på
for Hedehusene i form af Vision Gammelsø.
Med tidslinjen i parken vil borgerne på en sjov og anderledes måde få et indblik og bedre forståelse for Hedehusne.
Foruden at fortælle Hedehusenes historie skaber tidslinje også mulighed for ophold og leg.

SJOV

At tidlinjen følger den
vej folk plejer at skyde
genvej, gør at man måske
“fanger” nogle af de forbipasserende og gør dem
interesserede i at tilbringe lidt mere tid i
Byparken og blive klogere
på Hedehusenes kulturarv.
Se figur 31.

Figur 31
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“KOLONIHAVER”

Køkkenhave ved forpladsen
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PASSE OG PLEJE

SAMARBEJDE
AFSTRESSNING

PAUSE

Byparkens æbletræer og det at man kan plukke frugter til
eget brug er meget populært blandt borgerne. Et af arbejderkulturens særlige islæt var kolonihavelivet. Derfor
kunne en fortolket form af en kolonihave i form af offentlige køkkenhaver være oplagte at have i parken. En
have, hvor borgerne kan forsyne sig med krydderurter,
grøntsager og frugter og nyde et fristed fra den travle hverdag, ligesom arbejderne i gamle dage nød deres
kolonihave, som et fristed fra det hårde arbejde.

“PLUK SELV”

MØDESTED

ANSVAR

Kolonihaverne kunne placeres (se figur 32) i
forlængelse af blomsterhaven, i hjørnet af den
åbne plads, eller fungere
som forplads, her er der
alligevel blot ukrudt nu
og haverne kunne vække
nysgerighed hos forbipasserende.

Figur 32
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FRISTED
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4.8 “KOLONIHAVER”
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PICNIC OG GRILLAFTENER

Picnic ved Hedehuset
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4.9 PICNIC OG GRILLAFTENER

MUSIK

FORTÆLLEAFTEN
MAD
FÆLLESSKAB
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MØDESTED
HYGGE

Hedehusets terrasse og
den åbne plæne kan benyttes til dette arrangement. Se figur 33.

LIV

Figur 33
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SAMVÆR

Hedehuset kunne holde picnics og grillaftener, hvor
maden kan nydes ude i det grønne. Hedehusets café kunne,
ligesom Havneparkens kulturhus på Islands brygge, evt.
sælge tilbehør og kød som kan grilles i parken. På den
møde bliver Byparken og Hedehuset bedre integreret med
hinanden.
At kunne holde picnic er noget især indbyggere med anden
etnisk baggrund nyder.(Peters et al. (2010))
Picnics og grillaftener er en måde hvorpå Hedehusenes
borgere kan mødes med hinanden på tværs at kulturelle
baggrunde. Arrangementet kan eventuelt kombineres med
fortælleaftener, hvor Charlottekvarterets gamle beboere
kan fortælle historien om Charlottekvarteret.
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OPHOLDSPLADSER

Opholdspladser langs alléen
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4.10 OPHOLDSPLADSER

ALLÉN

Opholdspladser kunne placeres langs allén i form af
runde bænke, der omkranser nogle af kirsebærtræerne (inspiration: Old Street Promenade, London). Disse bænke
vil være en del af alléen og på den måde være en del af
parkens vartegn. Runde bænke kan benyttes som traditionelle bænke, men for især børn vil bænkene også lægge
op til leg og sjov.

AFSLAPNING

“HÆNGE UD”
PAUSE
MØDESTED

RUND

Figur 34

IDYL
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VARTEGN

Foruden opholdspladser langs allén, ville
det være fornuftigt at
placere nogle spredte
bænke, både i den kultiverede del, men også i
naturområdet. Se den røde
markering på figur 34.
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BYGGELEGEPLADS

Byggelegeplads i Blomsterhaven
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HAMRE

LEGE
RÅ MATERIALER

En skrammellegeplads også kaldt byggelegeplads, er et
gammel koncept, som godt kunne benyttes i Hedehusenes
Bypark. En byggelegeplads er sted, hvor børn har mulighed for at bruge deres frie fantasi. Måske kan netop
rester fra industrien bruges som byggeredskaber.
Et tiltag som vil glæde byens mange børne og måske vil
unge også synes det er sjovt.
Byggelegepladsen kan
være på den eksisterende
legeplads, eller ligge i
forlængelse af denne. Se
figur 35.

SJOV

Figur 35

SPÆNDENDE
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BYGGE
FRI FANTASI
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4.11 BYGGELEGEPLADS
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Udendørs aktiviteter
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4.12 ET INTEGRERENDE BIBLIOTEK

UDENDØRS
LIV I PARKEN

LIGGESTOLE
LEG
AKTIVITET

SPIL

Jeg forestiller mig at biblioteksbygningen ikke blot skal
være en bygning, der står i parken ligesom Hedehuset,
med i stedet fungere som en integreret del af Byparken. F.eks. med klatrevæg på biblioteksmuren, bøger som
kan læses i det fri på liggestole eller i hængekøjer,
udendørs skakbræt og andre udendørs brætspil. I godt
vejr kunne man rykke biblioteket udendørs.

Hvis det kommende bibliotek kommer til at ligge
i forlængelse af Hedehuset, vil de udendørs
bibliotekaktiviteter
ligge i dette område. Se
figur 36.

SJOV

Figur 36

BØGER
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I DET FRI
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OPVISNINGSBANER

Folkedans på opvisningsbanen
85

MØDESTEDER,
OG OPLEVELSER
PRODUCED BY AN
AUTODESKAKTIVITETER
EDUCATIONAL
PRODUCT

TEATER

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4.13 OPVISNINGSBANER

Opvisningsbaner, ligesom der var før fritidshusene blev
bygget, kan benyttes til gymnastikopvisninger, teaterforestillinger, folkedans og andre ting der foregår i
fritidshuset. På den måde bliver fritidshuset bedre integreret med Byparken. Noget byens forskellige borgere
kan samles og være fælles om.

KULTUR

PUBLIKUM

LEG
OPVISNINGER

MUSIK
DANS

FÆLLESSKAB

SJOV

LIV I PARKEN

På det store åbne areal
var der før etablering af
Byparken også en opvisningsbane og i princippet er der stadig plads
her. Publikum kan sidde
på tæpper og klapstole,
som Hedehuset evt. kunne
sørge for.
På figur 37 ses en markering af hvor opvisningsbanen kan være.
Figur 37

GYMNASTIK
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GOD STEMNING

86

MØDESTEDER, AKTIVITETER OG OPLEVELSER

RÅ MATERIALER

Inventar af cortenstål og beton
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4.14 RÅ MATERIALER
Ved at benytte mere rå inventar, som f.eks. cortenstål
og beton, bliver parken mindre formel. Uformelle parker
ligger bedre op til at mennesker mødes og skaber sociale
relationer, end formelle gør.

BETON

UDSTILLINGER
RUSTIK

INDUSTRI

INVENTARER

Man kunne evt. også lave en “råstofsudstilling” med grus,
ler og tegl, som er det der gjorde at Hedehusene blev en
rig industriby.
Den rå inventar kan benyttes overalt (Se figur
38), både i den kultiverede del og i naturområdet. Det vil give
hele parken et mere rå og
industrielt udtryk.

Figur 38

ATMOSFÆRE

UFORMEL
CORTENSTÅL
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GANGBRO I SKOV OG BAKKELANDSKABET

Gangbro i Bakkelandskabet
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4.15 GANGBRO I SKOV OG BAKKELANDSKABET

NATUROPLEVELSER

TILGÆNGELIGHED
UD I DET FRI

Der er mange muligheder
for at placere en gangbro i naturområdet. På
figur 39 har jeg valgt
at placere en der starter
ved indgangen til bakkeområdet, løber op over
en af bakkerne og hen til
skovområdet.

OPHOLD
Figur 39

KONTRAST TIL BYEN
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GÅTURE

Skov og bakkelandskabet er en kontrast til den mere kultiverede del af parken. Her har de besøgende mulighed
for at få en alternativ parkoplevelse i form af en mere
naturpræget parkdel.
For at flere mennesker kan og har lyst til at benytte
dette område, kunne man gøre tilgængeligheden bedre og
lave flere opholdspladser, så der er mulighed for længere ophold.
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GRÆSSENDE DYR

Græssende dyr i overdrevsområdet
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4.16 GRÆSSENDE DYR

LANDLIG IDYL
NATUROPLEVELSE

KONTRAST

Græssende dyr i overdrevsområdet, som lige nu ikke bærer
så meget præg af overdrev, men som ifølge Malene Hauxners
plejeplan for Byparken (Hauxner 1989), var tænkt sådan.
Overdrevsområdet kan tilføje en ekstra naturoplevelse,
en kontrast til byen. Men det er vigtig, at dyrene er
indhegnet så de ikke skræmmer borgerne, men giver de
besøgende en idyllisk “på landet” oplevelse.

Overdrevet er på stendigets plateu, se figur 40.

LIV I PARKEN
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OVERDREVSPLANTER

Figur 40
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5.1 KULTURVÆRDIER I PLANLÆGNINGEN
Kulturværdier byder på potentialer, der kan benyttes på mange måder i byplanlægningen. Denne
opgave bekræfter, at Hedehusene er rig på kulturværdier, der er afgørende for byens struktur
og identitet. Ved at udnytte kulturværdierne
i Hedehusenes byplanlægning, er der mange muligheder for at byen bliver mere attraktiv.
5.1.1 ALBERTSLUND KOMMUNE

Danmark har i mange årtier forsket i Danmarks
industrielle kulturarv og formidlingen af
denne. Kulturarvsstyrelsen har siden 2004 stået
i spidsen for satsningsområdet “Industrisamfundets Kulturarv” og i denne forbindelse udpeget
de 25 vigtigste industriminder i Danmark. Et af
disse er COOP Danmarks hovedkvarter i Albertslund kommune. Udpegningen havde ingen juridisk
konsekvens, derfor indgik Kulturarvstyrelsen et
samarbejde med Kroppedal Museum og Albertslund
kommune om at lave yderligere undersøgelser af
COOPs hovedkvarter og dermed forankre viden om
industrikultur i kommunens planlægning.
Formålet var at beskrive de karaktergivende og
bærende elementer i industrimiljøerne i
Albertslund kommune, så de bærende værdier
kunne indgå i den kommunale planlægning.
Albertslund Kommune og Kroppedal Museum tog
ikke udgangspunkt i kendte metoder som SAVE
eller KIP, men brugte dem dog som grundlag.
Tilgengæld tog de udgangspunkt i at samarbejdet

skulle føre til et produkt, som begge parter
fandt brugbart i det daglige arbejde. F.eks.
var det vigtig for kommunen at få viden om Hersted Industripark, da det er et af kommunes
store udviklingsområder i det næste årti.
I forarbejdet til hvad der senere skal blive
en helhedsplan vurderede kommunen og museet at
det var væsentlig at arbejde med tre tematiske
perspektiver på tværs af de geografiske områder; 1) det nationale, 2) industriområder som
helheder og 3) enkelte virksomheder. Til hvert
perspektiv hører forskellige metoder.28

5.1.2 METODE TIL AT KORTLÆGGE INDUSTRIKULTURARV

Albertslund kommune og Kropperdahl museum har
været meget målrettede og fokuserede ved at
have de tre perspektiver. Til gengæld har de
ikke benyttet sig af en metode, som andre kan
kopiere og benytte som skabelon. Det er dette
Høje Taastrup kommune forsøger. Som tidligere
nævnt, er en gruppe bestående af Dansks bygningsarv, Supertanker og en relevant følgegruppe
i gang med, at skabe en ny metode til kortlægning af industriarv på tværs af by og land. En
metode som andre kommuner også kan benytte.
Dette projekt har staten givet økonomisk støtte
til, da denne model kan være med til at danne
nye strategier for byfornyelse og byudvikling,
der bevarer og udvikler integration mellem by
og land.
28 Frellsen et al. (2012)
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Jeg har været med til møder mellem kommunen,
Supertanker og Dansk bygningsarv, hvor tilrettelæggelse af modeludvilingsforløbet og brug
af forskellige metoder er blevet diskuteret.
Forløbet kommer til at bestå af fire faser: 1.
Kortlægning af industikulturmiljøer, 2. Værdisætning, 3. Dialog med borgere og 4. Potentialeudvikling.
Arkitekten Esben Dannemand Frost fra Danks Bygningsarv står for kortlægningen. Jens Brandt
fra Supertanker står for værdisætning. De resultater fase 1 og 2 byder på kan benyttes i
dialog fasen, hvor borgerne bliver sat i spil.
Til sidst vil der blive udviklet et idekatalog
og developere vil forhåbentlig blive interesset i at lave noget spændende i industiarvsmiljøerne.
Under kortlægningen vil Esben kun fokusere på
industrikulturen, han lægger altså et slags
“filter” over metoden ved at have et bestemt
fokus. Ligeså havde Albertslund et fokus og jeg
havde et fokus i denne opgave. Mit fokus var at
finde de interessante kulturværdier der kunne
formidles i byparken. Mit “filter” var kulturhistorie som kan bruges i en udvikling af
Byparken.

5.2 UDVIKLING AF BYPARKEN
Målet for denne opgave var, at synliggøre Byparken, skabe sammenhæng og formidle Hedehusenes kulturhistorie på en spændende og aktiverende måde, der giver byens centrum værdier til
glæde for byens borgere.
Dette mål har jeg nået ved at lave analyser,
hvor jeg har fundet Hedehusenes interessante
kulturværdier, der kunne benyttes i Byparken.
Disse resultater er kombineret med tiltag, der
kan fremme Byparken til at være et sted, hvor
mennesker mødes og skaber sociale relationer.
Ud fra min KIP og SAVE analyse har jeg fået
bekræftet, at Hedehusene har en interessant
historie at fortælle og burde udnytte sin værdifulde kulturarv. Jeg har i denne opgave forsøgt at benytte Hedehusenes kulturværdier i
kontekst med Byparken for at se, om dette kunne
løse parkens “synlighedsproblem”. Ved at give
Byparken en identitet som “Kulturpark” kan
parken træde i karakter, som en synlig del af
byens centrum.
Mine forslag i idekataloget afspejler Hedehusenes kulturarv omsat til formgivning af parken,
formidling på informationstavler og tiltag til
aktiviteter og events.
Med denne opgave håber jeg på, at give Høje
Taastrup kommune inspiration til, hvordan man
med fokus på kulturværdierne, kan udvikle Hedehusenes Bypark således, at det bliver en park,
hvor mennesker mødes på tværs af kulturelle
baggrunde og styrker fællesskabet i det lokale
samfund.
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5.2.1 METODEKRITIK

Om kulturarvsformidling kan trække folk ind i
byparken, er ikke sikkert. Måske er kulturarv
noget der mest interesserer de ældre beboere,
der kan huske byens industrielle storhedstid.
Andre borgere vil måske synes, at byens kulturarv er urelevant for dem. Derfor har jeg
også forsøgt, at kombinere kulturarvsformidling med aktvivteter, ophold og oplevelser.
Kolonihaverne, Bygge-legepladsen og Tidslinjen
er gode eksempler på, hvordan jeg har kombineret kulturarv med aktiviteter. Mens forslagene med informationstavlerne sansynligvis ikke
er spændende nok i sig selv til at Byparken kan
tiltrække mennesker til længere ophold i parken, eller får dem til at skabe sociale relationer.
Som en fortsættelse af denne opgave, ville
det være oplagt, at lave forslag til alle tre
strategiske byrum, som tilsammen udgør Hedehusenes centrum, således at der ville være en
tydelig sammenhæng mellem disse. Men idekataloget til udvikling af Byparken, har elementer der også kan benyttes i de andre to byrum. F.eks. den grønne korridor, i form af
kirsebæralléen, som bevæger sig ind i både
stationsområdet og området ved Hedehushallen. Selve konceptet med at skabe et kulturelt
og identitetsrigt centrum, som samler alle
slags borgere i Hedehusene, kan også være et
gennemgående tema for alle tre byrum.

Da SAVE og KIP, de metoder som jeg har anvendt til denne opgave, normalt bliver benyttet
til byplanlægning, kan det virke meget bredtfavnende at lave disse analyser for at bruge
resultaterne til Byparken. Men netop for at
Byparken kan fungere som centrum for hele byens
kulturværdier, er det vigtig at analysere hele
byen for at finde dens kulturarvspotentialer.
Jeg har med min SAVE og KIP analyse fundet kulturværdier, som måske ikke er så relevante i
kontekst med Byparken, men en del af de to analysers metode er netop også, at udpege og priotere, som jeg så netop har gjort til sidst i
idekataloget.
SAVE’s strukturanalysedel hvor man ser på dominerende træk, bebyggelsesmønstre, udsnit og
dele svarer til en nuancering af Kevin Lynch
analysens “districts”. Så i princippet kunne
jeg også have benyttet SAVE til at finde de
karakteriske områder i Byparken, eller omvendt,
benyttet Kevin Lynch til at finde Hedehusenes
karakteristiske træk. Det har ingen betydning, at Hedehusene og Byparken er i to forskellige skalaer. Landskabsanalysemetoder er i sig
selv uden størrelse. Men i modsætning til Kevin
Lynch er SAVE ikke blot en rumlig analyse men
også en værdianalyse. En værdianalyse afdækker
potentialer i det eksisterende, der kan blive
til værdier i en ny situation. SAVE benyttet,
på det jeg i denne opgave har kaldt “helhedsniveau”, er en sideordnet værdianalyse, da man
her sideordner forskellige temaer som f.eks.
veje, bygninger, grønne områder og industri-
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områder. Det er ikke elementernes værdi som
selvstændige objekter der vurderes, men deres
betydning rumligt og strukturelt.29
Min Kevin Lynch analyse bekræfter Byparkens
“synlighedsproblem” og beskriver parkens forskellige områder. Det er en metode, der systematisk gjorde, at jeg fik observeret og beskrevet parken.

5.3 IDEER TIL FREMTIDEN
5.3.1 BYPARKEN
Jeg vil foreslå, at man ved udvikling af Byparken
tager udgangspunkt i at intergrere biblioteket med
parken således, at aktiviteterne ikke kun foregår
indendørs. Dette vil åbne parkens mulighed for at
blive en kulturpark hvor andre kulturtiltag vil
virke naturlige, f.eks. tidslinjen som fortæller
byens historie og ligger op til leg samt ophold.
Events som grillaftener, byvandringer og opvisninger kan blive arrangeret af Hedehuset, biblioteket og Blaakildegaard eller et samarbejde mellem
disse.
Metodeudvilkingsprojektet kan måske også give resultater som Byparken kan benytte, evt. i dialogfasen med borgerne, selvom byparken slet ikke er i
fokus i dette projekt.

5.3.2 KULTURARV

Kulturarv er i de seneste år kommet meget i
fokus og resultaterne, som kommer af at udnytte
kulturværdier, bliver modtaget meget positivt.
Der ses i dag mange vellykkede projekter, som
har benyttet kulturarvens potentialer. F.eks.
som tidligere nævnt, Emscher Park og Islands
Brygges Havnepark, samt de berømte silobygninger på Islandbrygge, Carlsberg og Hedehusenes egen Hedeland. Disse steder byder på masser
af historie og samtidig noget helt nyt. Tildensen med at udnytte potentialer i kulturarv
og tilføje det nyt indhold, tror jeg, er kommet
for at blive.
Denne opgave viser at kulturarvspotentialer
ikke nødvendigvis skal benyttes i selve kulturarvsmiljøet, men godt kan foregå et mere centralt sted i byen. Opgaven viser også at brugen
af kulturværdier i planlægningen ikke behøver
at betyde kedelige informationstavler med historiefortælling, men også kan udnyttes på en
aktiverende, spændende og ny måde. Fremover kan
kulturværdier måske godt flyttes til mere hensigtsmæssige steder og værdierne kan benyttes
til at skabe nye aktiviteter og mødesteder der
kan gavne en by på mange måder.

Byparker er, som bynære grønne områder, et sted
hvor mange forskellige mennesker kan mødes på en
mere afslappende måde, imodsætning til andre byrum,
der kan virke mere formelle. I en udvikling af en
bypark er det vigtig, at udnytte at en bypark kan
skabe sociale relationer mellem mennesker samt en
ansvarsbevidsthed overfor det lokale samfund.
29

Stahlschmidt et al. (2009)
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7. BILAG 1: INTERVIEWS FORETAGET I BYPARKEN
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Interviews jeg har foretaget i byparken onsdag d. 28. marts kl. 14-15 og tirsdag d.
24. april kl. 16 - 17.30. Begge dage solskinvejr, men lidt blæsende.
1. Hvor gammel er du?
A: 27 år (Dame der sidder på tæppe med sit barn)
B: 31 år (Dame der går gennem parken med barn i barnevogn)
C: 59 år (Dame der går tur med hund)
D: 36 år (Forbipasserende dame)
E: 13 år (Forbipasserende pige)
F: 51 år (Dame der går tur med hund)
G: 19 år (Pige som går tværs gennem parken med sin veninde)
H: 18 år (Pige som går tværs gennem parken med sin veninde)
I: 72 år (Dame som kommer ud fra Hedehuset, på vej hen til sin bil på parkeringspladsen)

2. Bor du i Hedehusene?
A: Ja
B: Ja
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C: Ja
D: Nej
E: Ja
F: Ja
G: Ja
H: Nej
I: Ja

3. Hvad er din beskæftigelse?
A: Hjemmegående
B: Arbejder i en vuggestue
C: Arbejder i butik
D: Landskabsarkitekt, arbejder for Charlottekvarteret
E: 7. klasse
F: Financial supervisor
G: HF
H: HF
I: Pensionist
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4. Hvor stammer du eller din familie fra?
A: Marokko
B: Danmark
C: Danmark
D: Danmark
E: Kosovo
F: Danmark
G: Marokko
H: Danmark
I: Danmark

5. Hvor ofte benytter du byparken?
A: 2-3 gange i ugen
B: 2 gange om måneden
C: Dagligt
D: Aldrig, er bare lige forbi for at se den
E: Mindst en gang om dagen
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F: Dagligt
G: Sjældent
H: Adrig, dette er første gang.
I: Aldrig, jeg benytter Hedehuset.

6. Hvordan bruger du parken?
A: Til gennemgang, og hvis vejret er godt sidder vi ned på et tæppe på plænen
B: Plukker æblerne og har børnene med henne på Edderkoppen.
C: Til at lufte hunden
D: E: Gennemgang.
F: Lufter hunden.
G: Gennemgang.
H: Gennemgang.
I: Er for gammel til at bruge parken.
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7. Besøger du typisk parken alene eller sammen med andre?
A: Sammen med familien
B: Sammen med børnene
C: Altid sammen med hunden og noglegange er manden også med
D: E: Alene
F: Sammen med hunden.
G: Sammen med andre.
H: I: -

8. Synes du byparken er velfungerende?
A: Ja, kan godt lide der er grønt, forskellige rum, god plads og frugttræerne som folk plukker af
i høstsæsonen.
B: Lidt kedelig.
C: Ja ifht. hundeløftning fungerer den fint
D: Den er smuk
E: Ja
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F: Ja
G: Ja den er hyggelig, men sjovere da jeg var mindre.
H: I: Ja synes det er fint den er der.

9. Har du nogle ønsker til hvordan byparken kan forbedres?
A: Ikke med sportsaktiviteter, det er der nok af andre steder i byen.
B: Ting til børnene.
C: Nej.
D: Nej ikke umiddelbart.
E: Nej jeg synes den er hyggelig.
F: Nej.
G: Flere frugtræer man kan plukke af, flere bænke midt i parken.
H: I:
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10. Betragter du byparken som en del af Hedehusenes centrum?
A: Nej, mere som et område som beboerne i Charlotteager benytter til passage.
B: Ja.
C: Ja det synes jeg, jeg ville ikke kunne undvære den.
D: Ja.
E: Måske, lidt.
F: Ja
G: Nej
H: Nej
I: Ja

11. Hvad tænker du er Hedehusenes centrum?
A: Hedehusene har ikke rigtig et centrum, men måske forretningerne.
B: Stationen.
C: Butikker, stationen og parken.
D: E: Ved jeg ikke.
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F: Station, butikker og parken.
G: Ved ikke
H: Ved ikke
I: Ved ikke.

12. Nævn 3 ting der beskriver Hedehusene by?
A: Forretninger, Stationen og Hedeland.
B: Restaurenter, Frisører, institutioner.
C: Butikker, stationen og parken.
D: E: Stationen, butikker, ved ikke.
F. Kedelig, daligvarebutikker, tomme bygninger.
G: Lille by, kedelig, H: I: Hedehuset, Statioen, butikker
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13. Hvad synes du er godt ved at bo i Hedehusene?
A: Man er tæt på både by og land. Ingen kriminalitet.
B: Roligt område
C: Har boet her i 30 år, det er centralt og samtidigt et roligt sted.
D: E: Hyggeligt, her er mange mennesker.
F: Centralt ifht. mit arbejde.
G: Ikke noget umiddelbart.
H: I: Arrangementerne i Hedehuset

14. Hvad er mindre godt?
A: B: Kriminaliteten
C: Hærværk, men sådan noget er der jo alle steder.
D: E: Kan ikke komme på noget.
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F: G: Kedeligt.
H: I: -

15. Hvor ofte benytter du andre grønne områder (fx. Hedeland), oftere end byparken?
A: Det grønne område ved Taastrupsstien benytter vi ofte, her går vi ture og ser på ænderne i søen. Er
oftere i Byparken end Hedeland, Hedeland kræver godt vejr. Når det er godt vejr laver vi familieudflugt
dertil hvor vi griller.
B: Ja i forbindelse med arbejde.
C: Har aldrig været i Hedeland, det er mest byparken vi bruger.
D: E: Ikke ret ofte.
F: Ikke ofte.
G: Aldrig
H: Sjældent og kun om sommeren.
I: Sjældent.
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