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ARKITEKTUR: For 
50 år siden skabte 
byplanlæggere og 
arkitekter en bebyg-
gelse i Nivå, der 
stadig regnes for en 
lille perle.

NIVÅ: En kost, en trillebør, 
teglsten og en hund, der ikke 
begynder at gø, når den mø-
der gæster i bebyggelsen 
Åtoften i Nivå. Det er blot 
et af mange punktnedslag, 
som man kan lave på den 
populære bebyggelse, som 
mange har talt så godt om i 
nu 50 år.

I 1966 skabte arkitekterne 
et projekt med gårdhavehu-
se i et trygt og trafi ksikkert 
miljø, hvor der var plads til 
fællesskab og privatliv, og 
det blev fejret denne lørdag 
med en stor jubilæumsfest. 

Man kunne også lave et an-
det nedslag. Det tager afsæt 
i fælleshuset lørdag formid-
dag, hvor arkitekten Peter 
Holst fortalte om de første 
år i bebyggelsen, hvor han 
i 1971 var med til at skabe 
»Grønningen«, der efter et 
par udvidelser nu ligger cen-
tralt i bebyggelsen.

- Vi havde læst, at Statens 
Byggeforsknings Institut 
havde kåret Åtoften som et 
af de bedste steder at bo, og 
derfor tænkte min kone og 
jeg, at dér måtte vi fl ytte til, 
fortalte Peter Holst om de år, 
hvor Åtoften miljø blev rost 
igen og igen i arkitektmiljø-
et og derfor trak så mange 
arkitekter til, at der på et 
tidspunkt boede en arkitekt 
i hvert tredje hus.

Koncentrationen var med 
til at give dynamik, og der 
gik ikke langt tid, inden de 
mange nye beboere fi k øje 
på den store græsplæne cen-
tralt i bebyggelsen, hvor der 
lå en bunke muldjord, der 
var i overskud fra byggeriet. 

Ideen om at lave en afskær-
met fodboldbane og et kupe-
ret terræn med legepladser 
og hyggekroge opstod.

- Det skulle være et område 
for både store og små, både 
piger og drenge, børn og 
voksne. Gerne lidt uforud-
sigeligt, fordi det er med til 
at give livet kulør, huskede 
Peter Holst og fortalte, hvor-

dan entreprenøren efter an-
visning lavede jordarbejdet 
ganske gratis, da han ellers 
var forpligtet til at køre jor-
den væk.

Tæt på etageejendomme
I dag er Grønningen en helt 
afgørende del af Åtoften 
med sine stier mellem jord-
volde og bakketoppen ved 

fl agstangen nær fælleshu-
set, hvor jubilæumsfesten 
blev indledt med velkomst 
og en tale ved borgmester 
Thomas Lykke Pedersen (S).

For beboerne var det også 
en dag, hvor de kunne se til-
bage og høre, hvordan ide-
en opstod og blev udviklet i 
årene omkring 1966. Umid-
delbart var Den Hageske 
Stiftelse nemlig interesseret 
i at sælge jorden i området 
til etageejendomme, men da 
der var en privat forbindelse 
mellem stiftelsen og arki-
tektfi rmaet, lykkedes det ar-
kitekterne at få solgt ideen 
om en tæt-lav bebyggelse. 

- Forbilledet var de gamle 
købstæder, og man glemmer 
nogle gange, at man stadig 
kan fi nde de miljøer i Svend-
borg, Nyborg og Dragør, for-
talte byplanlægger Peder 
Boas Jensen, der i 1960’erne 
så, hvordan kollegerne teg-
nede Åtoften.

På de første skitser var 
der tegnet en bagerbutik 
ind centralt i bebyggelsen, 
og hvis man ser de første 
tegninger fra oven, vil man 
kunne se inspirationen fra 
japansk arkitektur.

Pengenes magt
Smukt så det ud, og bebyg-
gelsen er stadig smuk. Para-

doksalt er det, at man endda 
kan tale om, at bebyggelsen 
kæmper mod sin egen suc-
ces. 

Men først til alt det, der 
bare virker. Ebbe Melgaard, 
der i årene fra 1990 til 1996 
var rektor på Arkitektsko-
len, har boet i bebyggelsen i 
45 år.

- Da vi fl yttede herop, kun-
ne man sige til børnene: 
Bare gå ud og leg. Den type 
boliger fandtes der faktisk 
meget få af i Danmark på det 
tidspunkt, og det er stadig en 
værdi. Så er der den fornem-
melse af helhed, som bebyg-
gelsen stadig har. Alle huse 
har adgang ud til et stræde, 
og der er et køkkenvindue. 
Inde bag er de private haver, 
fremhævede Ebbe Melgaard 
og fortalte, at der jævnlig 
har været forslag om at as-
faltere stierne i stedet for at 
bevare den gule teglstenbe-
lægning, der forvitrer.

Hver gang er forslagene 
dog blevet stemt ned ad fl er-
tallet, der mener, at netop 
belægningen på stierne er et 
karaktertræk ved bebyggel-
sen, som er fantastisk - også 
set i sammenligning med 
nutidens rækkehusbyggeri.

- Tidligere var der noget, 
der hed byplanlæggere ude 
i kommunerne, og dem ser 

En ramme, der ramte

Nanna, Maria og Anna er glade for at bo i Åtoften, fordi der er et godt fællesskab. De savner ikke � ere børn, men forældrene og naboerne kon-
staterede til jubilæumsfesten, at der er langt færre børn end i 1970’erne.  Foto: Kenn Thomsen

Helheden bliver rost igen og igen, og med det tænkes på arkitekturen, hvor der er små nuancer i næsten 
hvert eneste hus - det hele skabt i respekt for Nivås historie som teglværksby.

 



FAKTA

 Åtoften er tegnet af 
arkitekterne BEnt Al-
strup, Erik Villebrance, 
Peer Haubroe og Paul 
Ammentorp og Carl 
A. Frederiksen.

 Bebyggelsen opført 
i årene 1966 til 1976 
og består af cirka 130 
boliger.

 Når man tæller Nivå-
vænge med, er der 
opført 300 boliger i 
tæt-lav bebyggelse 
med gårdhaver.

 Gule mursten og røde 
tegltage går igen i 
såvel Åtoften og Nivå 
Vænge, men der er 
forskelle - eksempel-
vis vindskederne i træ 
i Åtoften.

 Åtoften fejrede lør-
dag 50 års jubilæum 
med børneaktiviteter, 
historiske tilbageblik 
og festmiddag.
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- I bor i en lille perle her. I 
ved det, og I sætter pris på 
jeres perle. Da jeres huse 
blev bygget, var de med til at 
sætte nye standarder for det 
såkaldte tæt-lavt byggeri. 
Det var nyskabende - trend-
sættende. 

Borgmester Thomas Lykke 
Pedersen (S)

- Jeg værdsætter de trygge 
rammer og fællesskabet. 
Når man har små børn, er 
der stier allevegne, også 
hvis man sender dem en tur 
op for at købe nogle ting. Vi 
har også legeplads, boldba-
ne og tennisbane.
Michael Carlsen, far til teen-

agere, efter 15 år i Åtoften

Sagt om Åtoften 
på 50 års dagen

man ikke så ofte mere. De 
fl este byområder i dag ud-
vikler sig efter pengenes 
magt, konstaterede Ebbe 
Melgaard, der sammen med 
sin hustru altid har sagt, at 
når de blev ældre - så ville de 
fl ytte tilbage til byen, til Kø-
benhavn.

Men nu, med seks tog i ti-

Hvorfor er Utzons bebyggelser og Åtoften, som man stadig i dag fremhæver som noget helt særligt? Pen-
genes magt har fået for stor betydning i byudviklingen, vurderede Ebbe Melgaard, tidligere rektor på Ar-
kitektskolen, i en kommentar til det aspekt. 

men, er de blevet boende for 
at nyde godt af nærheden til 
strand og skov.

Børnene er for få
Netop bebyggelsens popu-
laritet betyder, at udskift-
ningen er lille og gennem-
snitsalderen er høj. Derfor 
mangler der fl ere børn, lød 
det fra fl ere til jubilæums-
festen, hvor der dagen igen-
nem var lagt et børnevenligt 
program med bål, skattejagt 
og høvdingebold. 

Men det var ikke som på de 
gamle billeder fra 1970’erne, 
hvor børnene myldrede 
rundt mellem de voksne.

Jeanette Søeballe konsta-
terede det med et smil på vej 

over mod festteltet.
- Vi prøver at lave mange 

aktiviteter for at holde på 
børnefamilierne, fordi der 
måtte godt være lidt fl ere 
børn. Her er børnevenligt, 
og en del af bebyggelsen er 
huse på 149 kvadratmetre, 
så der er plads. Men vi kan 
se, at når husene bliver 
solgt, er det til mange andre 
end børnefamilier, sagde 
hun.

slot

TRAFIK: Ny rund-
kørsel og nyt lys-
kryds i Kokkedal er 
tjent hjem på godt et 
år, viser beregnin-
ger fra Vejdirekto-
ratet. 

KOKKEDAL: Trods kritik af 
ny kødannelse på Fredens-
borg Kongevej taller tallene 
et tydeligt sprog: Det var en 
god investering af lave et nyt 
lysanlæg og en ny rundkør-
sel ved tilkørslen til motor-
vejen i Kokkedal.

Vejdirektoratet har netop 
evalueret de projekter, der 
er lavet igennem de seneste 
år for at forbedre fremkom-
meligheden. Formålet har 
været at mindske kø og der-
ved mindske det samfunds-
mæssige spild der er ved, at 
de arbejdsaktive borgere 
sidder i en bil, der holder 
stille.

I det lys har projektet i 
Kokkedal en såkaldt intern 
rente på 92 procent.

- Det betyder, at det er et af 
de allerbedste projekter, vi 
har lavet. Omkostninger-
ne ved anlægget var relativ 
lave, knap seks millioner 
kroner, og anlægget er tjent 
hjem på godt et år, forklarer 
Sune Impgaard Schou, om-
rådechef i Vejdirektoratet.

Beregningen laves ud fra 
trafi ktællinger, der giver et 
overblik over det gennem-
snitlige tidsspild før og efter 
ændringerne, og samlet set 
er der mange borgere, der 
sparer tid. Vejdirektoratet 
kender godt til problemet 
med kø mod vest ad Fre-
densborg Kongevej, fordi 
bilerne klumper sammen 
om morgenen, når mange 
bilister skal fra vest ned på 
motorvejen. 

At det ikke giver sig udslag 
i en lavere »intern rente«, 
forklarer Sune Impgaard 
Schou med, at de andre bili-
sters tidsbesparelse er mar-
kant stor. 

- Vi er stadig opmærksom-
me på at forsøge at afhjælpe 
problemerne, siger Sune 
Impgaard Schou, der imid-
lertid ikke er bekendt med, 
at der er initiativer på vej på 
den korte bane. 

Typisk har Vejdirektora-
tet en lille sum sat af på bud-
gettet for hvert trafi kpro-
jekt, der kan gå til mindre 
optimeringer, når anlægget 
står færdigt. Her har disse 
små justeringer angiveligt 
ikke været tilstrækkelige til 
at undgå den nye kødannel-
se, der ifølge Vejdirektoratet 
også skyldes en øget trafi k-
mængde på strækningen.

slot

Rundkørsel 
scorer højt i    
evaluering

HUMLEBÆK: Årets korteste 
dag nærmer sig, og det mar-
kerer spejderne i Humlebæk 
igen i år ved at tænde et fl ot 
sankthansbål ved spejder-
hytten på Nederste Tor-
pensvej 3B. Alle i Humlebæk 
er inviteret med. Det er et 
sankthansbål bål med fokus 
på familien og børn, og bålet 
tændes derfor klokken 19.30 

den 23. juni. 
Der er mulighed for at gril-

le og spise medbragt mad 
ved spejderhytten fra klok-
ken 17.00, og der kan købes 
øl, vand, ka� e og kage på 
pladsen. Det yngre publi-
kum kan desuden glæde sig 
til at hoppe på hoppeborg, og 
der vil være mulighed for at 
bage snobrød.

Spejderne tænder igen 
bål til sankthans

Traditionen tro tænder spejderne i Humlebæk et � ot Sankt Hans bål 
ved spejderhytten på Nederste Torpensvej 3B.

HUMLEBÆK: Der har været 
indbrud i en villa på Bose-
rupvej i Humlebæk, oplyser 
Nordsjællands Politi. Ind-
bruddet skete i tidsrummet 
fra torsdag den 9. juni om 
formidagen og frem til fre-
dag den 10. juni om formid-
dagen.

Politiet vurderer, at ind-
brudstyven er gået efter 
hurtigt omsættelige vær-
digenstande, men det er i 
følge døgnrapporten ikke 
opgjort, hvad der præcist er 
stjålet fra villaen, som blev 
gennemrodet ved indbrud-
det. Det er uvist, hvordan ty-
veknægten kom ind i huset.

Indbrud i   
Humlebæk 

NIVÅ: En villa på Solager i 
Nivå er blevet gennemrodet 
ved et indbrud, der er sket 
mellem torsdag klokken 14 
og lørdag klokken 11.

Tyvene er måske kommet 
ind ved at opbryde et vin-
due, og det er også uklart, i 
hvilket omfang, der stjålet 
noget.

Indbrud i villa

plet
HUMLEBÆK: Ud for Sletten 
Havn vil der være bål på en 
tømmerfl åde og fyrværkeri, 
når sankthans fejres tors-
dag den 23. juni.

Festpladsen og teltet åbner 
klokken 16.00 med diverse 
drikkevarer og grillen fra 
Slagter Bagger er klar klok-
ken 18.00 med mad til for-
nuftige priser. Der er også 
mulighed for at spise pølser 
med tilbehør, samt køb af 
ka� e med kage.

Båltalen holdes  klokken 
20.30 af vores lokale Rud Ko-
foed, der har været på Slet-
ten Havn i mange år. Bålet 
bliver tændt klokken 21.00, 
hvorefter heksen fl yver mod 
Bloksbjerg med heksehyl 
efter sig. Efter båltid er der 
fortsat hyggelig samvær i 
teltet, lover arrangørerne, 
der dog stopper festen ved 
midnatstid. Alle er velkom-
me til aftenen, som Fisker-
lejet Sletten Havns Venner 
arrangerer. 

Sankthans med 
bål på tømmer-
� åde

FREDENSBORG: Kommu-
nens gennemsnitlige kasse-
beholdning set over 12 må-
neder var ved udgangen af 
maj måned på 63,4 millioner 
kroner.

Kommunens likviditet har 
været stigende siden foråret 
2015. Siden udgangen af maj 
2015 er den vokset med 53,3 
millioner kroner, fremgår 
det af en orientering til Øko-
nomiudvalget. Et fl ertal i by-
rådet måtte sidste år optage 
et lån for at håndtere presset 
på kassebeholdningen, og 
det betød, at kommunen sid-
ste år samlet set kun afdra-
gede få millioner kroner på 
sine lån.

Penge i kassen




