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Incitamentet til at dyrke visionen for Østre Anlæg

I 2010 er en del aktiviteter i gang i Østre Anlæg og dets naboskab. Museerne Statens Museum 
for Kunst og Statens Naturhistoriske Museum udvider, Østre Borgerdyd Gymnasium og 
Metropolitanskolen er blevet til Gefion Gymnasium med adresse over for Østre Anlæg. Boliger 
og institutioner ligger tæt omkring anlægget der er det naturlige sted for rekreation, men trykket 
på anlægget stiger. Man mærker at mange interesser er på spild.

Om kommunens plan for pleje- og udvikling af Østre Anlæg fra 2002 er et tilfredsstillende 
svar på dette tryk udefra er spørgsmålet. Skal overliggeren ikke højere op hvis anlægget skal 
matche tiden og forventningerne til en bypark.

Er argumentet for at standse visionen, at den er dyr. Nej. Der er tale om  voldanlæg der med 
sin fylde taler til basale lag i menneskesindet som store ruiner og som naturens bakker og dale. 
Kastellet blev jo restaureret for et stort beløb og en renovering af Vestvolden er i gang i kraft af 
fondsstøtte. Gid Københavns Kommune vil lade sig inspirere til et godt initiativ.   1.



Ser man på de enklaver der er tilbage af Københavns gamle befæstning fra Frederik III’s tid 
er Østre Anlæg den på sjællandssiden der endnu mangler en overbevisende transformation til 
fredelig park.
Tivoli, Ørstedsparken og Botanisk Have har alle fundet den form der vil leve uantastet i mange 
år. Selv Kastellet med dets militære funktion er et sted hvis form er fredet. Østre Anlæg har 
frednings-klausuler på historiske dele som ikke desto mindre er antastede af tidernes idéfor-
ladte nødløsninger. Ånden fra dengang Danmarksmonumentet blev gemt bort i anlægget hviler 
stadig tungt og kommunens løfterige plan for pleje- og udvikling fra 2002 bevarer stort set sta-
tus quo i Østre Anlæg .

En optimal udviklingsplan må altså helt rundt om hvad der kan lade sig gøre. At udvikle stedet 
optimalt kræver både lydhørhed over for borgernes behov og over for stedets særlige mu-
ligheder. Det er ikke nok at forbedre eller forny delområder med legepladser og haver, man må 
overveje om hovedtrækkene skal ændres, fornys eller forbedres.

Man må overveje randbeplantningen, bastion, raveliner og voldgraves rolle i helheden, forløbet 
af stier langs voldgravens lange knækkede forløb, indgangene fra Stockholmsgade, Øster-
voldgade, Sølvgade og Oslo Plads. 

Visionen for Østre Anlæg

Et personligt bud på hvad det kan føre til er udtrykt i følgende skitse:
De to raveliner og de opfyldte voldgrave fremtræder igen efter en mådelig frilægning af 
slørende beplantning som del af det gamle fæstningsværk. Raveliner og Bastion pointeres af 
tre broer ud for tre hovedindgange fra Stockholmsgade. Broernes funktion er i øvrigt at give den 
besøgende en kontant indføring i den særlige atmosfære der vil være i en moderne eksponeret 
park hvor træer, buske, voldgrave og volde er i dialog med den besøgene.
Hvor broerne fører over til ravelinerne nedlægges de to stier der i dag går parallelt med Stock-
holmsgades fortov og som derfor egentlig er overflødige og i stedet kan beplantes.
Hovedstiforløbet følger stort set det nuværende forløb. Eneste undtagelse er hvor stien føres 
over en pontonbro øst for den østligste ravelin, den eneste af ravelinernes voldgrave hvori der 
endnu er vand. 
Fra Malmøgade går man over broen til bastionen og kan gå videre over en genetableret bro 
over banegraven til Stokhusgade. Forbindelsen er den enkleste forbindelse mellem Nyboder og 
Kartoffelrækkerne og Stokhusbroen er en længe savnet forbindelse til anlægget. Slut med bar-
rieren som voldterrænet var og banegraven siden blev.
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Hovedaktørerne i Østre Anlæg, naturen og historien får en tredie medspiller, broerne, som ud 
over funktionen at forbinde to punkter også i kraft af pladseringerne på spidsen af ravelinerne 
og bastionen får rollen at være sætstykket i teatret som man måler tingene ud fra, orienterer sig 
i forhold til og aflæser historien med.

Kort fortalt, en opstramning af hovedstiernes forløb og etablering af fem broer vil give stedet 
sin identitet som en robust park der er vel integreret i storbyen, rummelig nok til at rumme såvel 
den selvgroede ’skov’ som rekreative aktiviteter.

Studie af bastion og voldgrav
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Bastion og voldgrav, studie med bro indtegnet

Ravelin og voldgrav hvor pontonbro foreslås

Studie med bro indtegnet Fra mellemste niveau på bastionen

Fra mellemste niveau på bastionen
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Broen i Ørstedsparken

Broen i Botanisk Have
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Del af fæstningsringen

 Botanisk Have

Ørstedsparken

Østre Anlæg

Forskellige offentligt tilgængelige plan-
tegninger behandler Ø.A. ud fra for-
skellige målsætninger, men viljen til at 
skabe helhed finder man kun i nogle få 
tegninger og et gennemgående træk 
er at ravelinerne grafisk er meget lidt 
fremtrædende eller helt negligeret.

Fra folder;  
samme plan som på skiltet i anlægget

Fæstningsterrænets struktur er ikke 
tydelig omkring Pücklers Ravelin.

Luftfoto 2009

Ravelinernes struktur ses tydeligt

Beplantningen, Vej og Park 1999

Her afsløres kun strukturen af den 
ene ravelin

Pücklers RavelinQuitzous Ravelin

Pücklers Bastion

Illustration fra 1983

Her afsløres anlæggets struk-
turløshed og kaos, choppet op i 
småbidder som man har kunnet blive 
enige om det.
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Registrering af K.T. for kommunen 1999

Fra ‘Pleje- og Udviklingsplan’ udarbejdet af K.T. for kommunen i 2002

Den minutiøse registrering af be-
plantningen viser ikke den terræn-
mæssige struktur særlig tydeligt.

Fra ‘Koncept til Legeplads’ der realseres i 2010

Her ses en vilje til at se anlægget 
som en helhed, men den ene ravelin 
er underspillet, gået i glemmebogen.

Intentionerne med pleje- og ud-
viklingsplanen er ikke at understrege 
fæstningsterrænets struktur, men ser 
mere ud til at ville bevare status quo.

Karakterfulde identitetsskabende træk som bastioner, voldgrave og raveliner, bygninger, plæner, bus-
kadser, træer og legepladser eksponeres så Østre Anlæg som helhed får et løft. “Indramning’ med bro-
erne, der med al respekt lander blødt på bastion og raveliner, og en opstramning af hovedstierne langs 
voldgraven er det enkle greb der gør anlægget robust og rummeligt nok til at være rammen om alle de 
aktiviteter der foregår uden at miste karakter, tværtimod.   7.


