
DEN GRØNNE METROPOL 

Tirsdag d. 14. marts 2017 

Københavns Universitet
Festauditoriet 
Bülowsgade 17
Frederiksberg
 
Adgang gennem hovedporten til 
den gamle landbohøjskole, 
over gården 

Tilmelding senest d. 10. marts 
på mail: 
cach01@frederiksberg.dk 

Arrangementet er gratis
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Velkomst

Planlægning og forvaltning af grønne områder i hovedstadsregionen 
– et overblik
Henrik Vejre, professor, ph.d., Københavns Universitet, Landskab-
sarkitektur og planlægning

Dragør badeetablissement og teltlejr.
Hovedstadsområdets fejlslagne friluftsprojekt. Om hvorfor anlægget opstod i 
1930’erne, og hvorfor det er blevet glemt
Søren Mentz, museumsleder og seniorforsker, ph.d., Museum 
Amager

Kort pause

Drømmen om en vold. Visioner og planer for Vestvolden siden 1920
Martin Jespersen, museumsleder, cand.mag., Oplevelsescenter 
Vestvolden, og Marie Drost Aakjær, arkivar, cand.mag., Rødovre 
Lokalhistoriske Samling

Frokost

Fra bylunger til naturparker. 
Fra den hygiejniske bevægelse i midten af 1800-tallet til den fremvoksende 
velfærdsstats etablering af rekreative områder i 1930’erne
Henning Bro, stadsarkivar, ph.d., Frederiksberg Stadsarkiv

Borgernes skov. Vestskovens anlæggelse
Lene Skodborg, mag.art. og merc.d., tidl. museumsinspektør på 
Kroppedal Museum

Kaffepause

Da grøn blev det nye sort. Vinge – det 21. århundredes by
Ann-Sofie Wiil, arkivar, mag.art., Frederikssund Stadsarkiv

Afsluttende bemærkninger
Caspar Christiansen, IT-arkivar, mag.art., Frederiksberg Stadsarkiv

Reception i anledning af bogudgivelsen

Naturen og rekreative områder er nødvendige for, at vi kan trives i storbyen. Det hele 
må ikke kun være boliger og industri. De centrale aktører i byplanlægningen indså 
allerede i slutningen af 1800-tallet, at der var behov for at sikre naturen for efter-
tiden og at skabe nye områder til rekreation. 

I dag breder de grønne områder sig ud over hele hovedstadsregionen. De stammer 
fra målrettede indsatser på kommunalt, regionalt og statsligt niveau, ligesom 
naturfredningsbevægelsen har spillet en stor rolle.

Seminaret tager udgangspunkt i den nyudgivne antologi ”Den grønne metropol. 
Natur- og rekreative områder i hovedstadsmetropolen efter 1900”. 
Alle oplægsholderne er bidragydere til denne bog. 
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