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Har alle ret til en altan?
Altaner i tusindvis pibler frem på husfacaderne i de større  

byer og vækker lykke hos ejere og kommuner. Men fra anden side 
møder altanboomet nu kritik: Byens æstetik og fællesskabet i 
byrummet ødelægges af egoaltaner udført i ringe materialer,  

der stjæler lys fra underboen, står ubrugte hen eller  
anvendes til privat pulterkammer. 

Af: Louise Skøtt Gadeberg  Foto: Kristine Kiilerich
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til at retfærdiggøre endnu flere og større altanprojek-
ter, men som endte med at gøre det modsatte, hvorfor 
den blev trukket tilbage efter højlydt brok fra både 
boligejere og altanfirmaer, der ikke kan sælge smalle 
altaner”. 

Debatten i medierne var og er helt skæv, for 
altanetablering bliver diskuteret, som om det kun 
kommer ejeren af lejligheden ved, mener Morten 
Birk.

”De store og allestedsnærværende altanbyggerier 
har en kæmpe indvirkning på, hvordan vores byer 
tager sig ud. De ændrer rent ud sagt både udseendet 
og brugen af vores offentlige byrum, og vigtigheden 
af at bevare vores helt særlige æstetiske udtryk er slet 
ikke blevet belyst eller tillagt vægt nok. 

Noget af det særlige ved København er da netop 
byens bygningsæstetik, rytme og harmoni, og den vil 
jeg nødig se smadret af – ofte – ikke særligt tilpasse-
de discountaltaner, som var den løsning, en andels-
forening lige kunne blive enige om at smække op for 
at booste andelsværdien. Det går simpelthen ikke.”

DISCOUNTALTANER SKÆMMER ARKITEKTUREN
Mogens A. Morgen, der er professor på Arkitektsko-
len i Aarhus, bakker Morten Birk Jørgensen op.  Han 
kalder det selv  en ”tsunami af altaner”, der især det 
seneste årti har ramt de større byer.

”Jeg er som udgangspunkt positivt indstillet over 
for altaner. Jeg har selv en og er meget opmærksom 
på den øgede livskvalitet, en altan tilfører byboerne. 
Men skal der monteres en altan på en bygning, der 
ikke er født med en sådan, kræver det, at bygningens 
arkitektur bliver bedre af det”, mener Mogens A. 
Morgen og sætter problematikken på spidsen:

”Når man har valgt at bo i byen, så bor man sam-
men med mange andre mennesker, hvor husenes 
facader danner vægge i et fælles byrum. Og der me-
ner jeg, at den individuelle altan må underlægge sig 
det fælles rum, og at man derfor må behandle byens 
gadefacader med respekt og kun tilføre rumlige og 
æstetiske forbedringer til fordel for en bedre by. Og 
det er her, at det meget ofte går galt. Mange altaner er 
påmonteret som standardløsninger fra altanfirma-
ernes varekatalog, uden at der har været æstetiske 
overvejelser inde over. Den slags altaner kompromit-
ter ofte arkitekturen og giver en discountoplevelse 
af vores fælles by”, siger Mogens A. Morgen, som dog 
er  mere åben over for altaner mod gården, fordi man 
her er ovre i den mere private sfære.

Han peger på lokalplaner som en af løsningerne på 
at styre udviklingen. 
    ”Såfremt der er udarbejdet en lokalplan med beva-
rende bestemmelser for et område, har kommunen 
mulighed for aktivt at tage æstetisk stilling til, om en 
bygning kan bære at få altaner. Lokalplanredskabet 
er derfor vejen frem, hvis kommunen vil noget med 
sine byrum og sin arkitektur. Mange kommuner 

Altaner i Danmark

  www.altan.dk er Danmarks største leveran-
dør af altaner og står for cirka 50 procent af 
markedet. 

  Ifølge Altan.dk har firmaet siden 2008 sat 
cirka 15.300 altaner op i landets større byer. 

  www.minaltan.dk har eksisteret i knap 7 år 
og er i dag Danmarks næststørste leverandør 
af altaner med cirka 25 % af markedet. Ifølge 
Minaltan.dk har firmaet over de sidste 5 år sat 
cirka 3.000 altaner op i landets større byer. 

  Kontech, der ifølge eget udsagn er den 
tredjestørste altanleverandør i Danmark, vur-
derer, at de over de sidste 15 år har sat godt 
20.000 altaner op.

 ”Kære Morten. Vi skriver denne mail i ren despera-
tion. Vi har læst dit debatindlæg, hvor du italesætter 
nogle af de problemer, der kan være ved opsætning 
af meget store altaner i byrummet, blandt andet 
den massive skyggeeffekt, en stor altan kan have for 
underboens lysindfald. Vores naboejendom har fået 
store dobbeltaltaner på fem kvadratmeter, som skygger 
massivt for lysindfaldet gennem de underliggende 
vinduer, og det er nu meningen, at vores ejendom skal 
det samme. Vores altanglade naboer er optimistiske, for 
’reglerne i Københavns Kommune er blevet meget mere 
lempelige’, fortæller altanfirmaet. Hvad kan vi gøre? 
Vi skriver denne mail i ren desperation for at beholde 
vores dagslys”.

Sådan lyder en af de mange henvendelser, Morten 
Birk Jørgensen har modtaget, efter at Berlingske i 
januar bragte hans kronik under overskriften: ”Al-
tanpopulisme i København”.

Morten Birk Jørgensen er arkitekt MAA og 
ph.d.-studerende på KADK (Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering). Han oplever, at altanlysten hos den 
enkelte boligejer hos politikerne vejer tungere end 
hensynet til byrummets sammenhængende arki-

tektur og 
æstetiske 
udtryk.     
”Nej, alle 
har ikke 
ret til en 
altan. Bare 
fordi det 
er fysisk 
muligt at 

etablere en altan, er der altså andre og vigtigere hen-
syn at tage – set i det store bybilledeperspektiv”.

Han påpeger i kronikken tre af de problematikker, 
altanopsætning kan medføre, primært for alle andre 
end altanejeren selv: Underboen, hvis lysindfald 
begrænses markant, selvom han også får altan. Bo-
ligpriserne, der alt andet lige stiger, når der etableres 
altan, og den socioøkonomiske effekt heraf – at ikke 
alle har råd til at bo i byerne.  Byrummet og grønne 
fællesarealer, der nu får konkurrence af små, private 
”lejlighedsparceller”.

Morten Birk efterlyser en folkelig debat, hvor flere 
fagligheder kommer til orde, og ikke – som hidtil – 
en tovtrækning mellem (i København, red.) Teknik- 
og Miljøforvaltningen, der skal vurdere og godkende 
altantansøgningerne, og Borgerrepræsentationen, 
der politisk selvfølgelig gerne vil øge livligheden i 
byerne og imødekomme borgernes ønsker om alta-
ner. 

Morten Birk Jørgensen kritiserer bl.a. den lysbe-
regner, der skulle agere objektivt værktøj i vurde-
ringen af de enkelte altanprojekters påvirkning på 
lysindfald, og som ifølge ham ”var tænkt som middel 

er i disse år meget opmærksomme på betydning-
en af gode byrum, og politikere og arkitekter fra 
hele verden valfarter til København for at studere 
byrummenes udvikling her. Derfor er den parallelle 
discountudvikling, man ser med altanerne, paradok-
sal”,  siger Mogens A. Morgen.

Også Birthe Iuel, formand for BYFO og præsident 
for Bygningskultur Danmark, opponerer mod den 
automatik, altanboomet i de større byer synes at 
være funderet i.

 ”Nej, alle har ikke ret til en altan. Hvis de havde 
det, kunne man også argumentere for deres ret til at 
sætte solceller op på altanen eller bygge en tagterras-
se. Store indgreb i byrummet og på gamle ejendom-

   Bare fordi det er fysisk muligt 
at etablere en altan, er der altså 

andre og vigtigere hensyn at tage 
set i det store bybilledeperspektiv.

Morten Birk Jørgensen, arkitekt
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Altanerne bringer os  tæt-
tere på naboer, underboer 
og overboer. Og det giver 
grobund for konflikter.

Kirsten Frydensberg er 
konfliktmægler og under-
viser i netop god dialog 
naboer imellem. 
   ”Ude på altanen forstær-
kes den støj fra naboen, 
som tidligere var dæmpet af 
væggene. Og derfor er alle 
nødt til at acceptere, at der 
gælder andre regler ude. 
Vi kan ikke tale om alt, og vi 
må dæmpe os, for alles ører 
kan følge med i samtalens 
detaljer. Og det har vi alt 
andet lige ikke lyst til”, siger 
Kirsten Frydensberg.

Har man været vant til 
at være ”lukket inde” i sin 
lejlighed, er man ikke altid  
bevidst om, hvor irriterende 
ens egen adfærd kan være, 
mener Frydensberg.

”Nattesnak, grillhygge, 
cigaretrygning, og hvad 
du ellers synes er okay 
at bruge din altan til, kan 
være temmelig generende, 
hvis din nabo, under- eller 
overbo samtidig fx gerne 
vil lytte til fuglene, nyde 
den friske luft eller sove i ro. 
Og lige her er der virkelig 

konfliktpotentiale – for vores 
egne handlinger opfatter vi 
som naturlige og rimelige. 
Men naboen! Han gør dit 
og dat og er total ligeglad 
med mig, kan man næsten 
høre for sig. Men stop med 
at tolke. Din nabo generer 
dig ikke bevidst. Han gør 
bare rent og nyder sin høje 
musik”.

Dialog bedre end diktat 
Kirsten Frydensberg 
anbefaler fælles aftaler for 
brug af altaner, men advarer 
mod, at bestyrelser blot 
dikterer regler.

”Folk føler, at altanen er 
deres rum, og så virker det 
meget konfronterende, at 
en bestyrelse dikterer, hvor-
dan man skal opføre sig på 
sin egen altan”,  forklarer 
hun.

Derfor er dialog essen-
tielt. Det er et papir med 
dikterende regler ikke.

”Og så sig det direkte 
til din nabo, over- eller 
underbo, hvis han/hun har 
en adfærd, som generer 
dig. Drop sladderen. Aflevér 
kritikken rette sted,  og for-
mulér den stille og roligt”, 
siger hun.

Konfliktmægler giver her brugbare råd om, 
hvad der er god og dårlig altankultur. 

Dæmp dig og dyrk god 
dialog med naboen

me må altid bero på en individuel vurdering af, hvad 
den enkelte ejendom – eller det enkelte område – kan 
tåle af arkitektoniske indgreb og tilføjelser”.

Birthe Iuel minder om, at byrummet er til for alle – 
også de turister, der måtte besøge landet. De kommer 
blandt andet for at opleve vores særlige byrumsæ-
stetik og historiske arkitektur, hvorfor hun maner 
til større forsigtighed omkring især opsætning af 
altaner på facader ud mod gaden. 

”Jeg må bare konstatere, at de nuværende altanløs-
ninger i fx København taler for sig selv. Når du kører 
en tur rundt i byen og kigger op, er der jo åbenlyst 
mange altanløsninger, hvor man godt kunne have 
ønsket sig større krav til udformning eller materia-
levalg fra kommunens side – ja, eller decideret afslag 
på hele projekter”, siger hun og fortsætter:

 ”Jeg synes, man skulle undersøge, hvor meget al-
tanerne i virkeligheden benyttes til ophold, før man 
fortsætter den meget liberale holdning til altanop-
sætninger i kommunen. Og måske skulle man i end-
nu højere grad, end man allerede gør, prioritere nogle 
skønnere gårdrum, hvor man kan dyrke fællesskabet 
med sine naboer”.

VORES BYER SKAL PASSE TIL NUTIDEN
Torben Christensen er direktør i Ejerlejlighedernes 
Landsforening (EJL), og han mener faktisk, at den 
enkelte lejlighedsejer har ret til en altan – så længe 
den overholder kommunens retningslinjer, og ejer-
foreningen har besluttet det. 

I EJL mærker de en stigende interesse for at få 
altan, selvom 50-60 procent af udlejnings-, andels- og 
ejerlejlighedsejendomme allerede har en altan. Og 
derfor maner han til besindighed i debatten.

”Det er en dårlig idé, at man pr. definition er imod 
altaner, fordi ejendommen er født uden. Det er i min 
optik ikke et argument i sig selv. Jeg synes, vi skal 
følge med tiden – og i takt med at vi mennesker bliver 
mere moderne, bliver vores boligkrav det også. Og 
når vi kan slå gamle, små lejligheder sammen og væl-
te vægge for at få samtalekøkkener, kan jeg ikke se 
problemet i at hænge en altan på facaden. Byen er jo 
ikke et frilandsmuseum, men en levende organisme, 
der udgøres af dem, der bor der”.

Han tilføjer, at der i forhold til fredede ejendomme 
selvfølgelig skal ske en individuel vurdering. Men 
han udelukker ikke, at bevaringsværdige eller frede-
de ejendomme burde kunne få altan, hvis der var tale 
om en arkitektonisk tilpasset løsning:

”Det handler jo om, at folk skal være glade for at 
bo der, hvor de bor. Og ønsker de sig en altan, kan jeg 
helt ærligt ikke se noget fordækt i, at de får det”.

I ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsen-
tation, oplever de også stor efterspørgsel på altaner. 
Alligevel ønsker man mere restriktive kvalitetskrav.

”Ja, alle har ret til en altan. Men ikke til en valgfri 
altan. Kommunernes retningslinjer skal selvfølgelig 
overholdes, men vi ønsker os egentlig endnu klarere 
retningslinjer for, hvilke arkitektoniske og æstetiske 
krav de enkelte løsninger skal overholde. De nye 

TRE NEDSLAG I ALTANENS HISTORIE:

retningslinjer går meget på mindsket lysindfald og i 
mindre grad på det visuelle, og her mener jeg faktisk, 
der mangler mere firkantede retningslinjer”, siger 
Jan Hansen, direktør i ABF.

ALTANER GØR BYERNE GRØNNERE 
I Københavns Kommune er holdningen, at altaner 
bidrager positivt til byens rum og understøtter den 
politiske ambition om en grønnere og mere livlig by. 

”Vores nye retningslinjer balancerer mellem flere 
hensyn, fx lysindfald hos underboen og brugsværdi-
en for ejeren, for kan der fx stå et lille bord og et par 
stole ude på altanen, så er altanen attraktiv for langt 
flere. Vores sagsbehandlere, der også er arkitekter, 
udfører  individuelle skøn og er generelt meget 
opmærksomme på, at altanerne bevarer bygningens 
helhedsindtryk ud over at opfylde de byggetekniske 
og sikkerhedsmæssige krav. Men om den enkelte 
altan er dyr eller billig, blander vi os ikke i”, siger 
Steffen Mark Jensen, centerchef i Center for Byg-
ninger i Teknik- og Miljøforvaltningen.

I Aarhus Kommune er det et politisk mål at fortæt-
te byen, hvilket etagebyggerier med altaner er med 

til, mener stadsarkitekt Stephen Willacy.
”Nej, alle har ikke ret til en altan, men alle har ret 

til at ansøge om en. Vi forsøger at undgå, at der sæt-
tes sporadiske enkeltaltaner op, fordi de ofte bryder 
med ejendommens helhedsudtryk. Det er jo funderet 
i en holdning 
om, at bybille-
dets samlede 
udtryk og vores 
arkitektoni-
ske værdier 
skal bevares, 
hvorfor vi også 
arbejder på 
at smidiggøre 
forretnings-
gangene om-
kring ansøgningsprocedurerne”, fortæller Stephen 
Willacy og tilføjer:

”I  Aarhus Kommune ser vi, at byggerier med alta-
ner kan medvirke til en forskønnelse af vores byrum 
– og vi vil derfor gerne have flere grønne oaser på 
facaderne” 

Sammenhæng mellem ude og inde i funktionalismen
Altanens udbredelse tog for alvor 
fart i Europa fra år 1900 og frem, 
hvor vejen for en anderledes 
arkitektur for alvor blev banet. 1. 
Verdenskrig (1914-18) gav et brud 
med fortiden, og funktionalismen 
eller funkisstilen trængte frem i det 
europæiske byggeri i de efter-
følgende tiår. Funktionalismen 

betonede bl.a. sammenhængen 
mellem ude og inde og fokusere-
de på betydningen af frisk luft og 
grønne omgivelser for det mo-
derne menneskes velbefindende. 
Store glasfelter i facaden erstattede 
det mindre vindues begrænsede 
udblik med næsten uhindret visuel 
forbindelse mellem ude og inde. 

Altanbyggeboom i 1930’erne og 1940’erne

1930’erne bød på stor byggeak-
tivitet i de store danske byer, ikke 
mindst på boligområdet, og rigtig 
mange bebyggelser fra 1930-
40’erne blev opført med altan, hvil-
ket i disse år betød en mangedob-
ling af det samlede antal altaner.

De fleste blev udført med udkra-

gede stålbjælker, indstøbt i beton-
bundpladen, og med et tyndt, ofte 
krummet værn i beton. En del har 
dog også værn i stålprofiler, udfyldt 
med lakerede metalplader eller 
uigennemsigtigt glas, fx trådarme-
rede monier-ruder. Mange af disse 
altaner er i dag renoveret.

Stål og nitter pakket ind i løvefødder og gesvejsninger
I 1800-tallet vinder ny byggeteknik 
frem, og industrielt, bearbejdet 
stål bliver almindeligt tilgænge-
ligt. Modsat tidens jernbanebroer, 
der får lov at stå med fritlagte, 
sammennittede ståldele – som et 
symbol på tidens tekniske bedrifter 
– pakkes altanerne ind i historiske 

gevandter som karyatider, volutter 
og andre ornamenter. 

Disse altaner har som regel en 
bundplade i beton, støbt oven på 
de indpakkede bærekonsoller, 
mens værnet kan bestå af form-
støbte, svungne balustre i beton 
eller kunststen.

   Det handler jo om, at folk 
skal være glade for at bo der, 
hvor de bor. Og ønsker de sig en 
altan, kan jeg helt ærligt ikke 
se noget fordækt i, at de får det.
Torben Christensen, direktør  i  EJL
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Altanen er min mentale oplader
En lise for sjælen, kalder Boe Sallingboe sin altan, der giver 
ham det nødvendige pusterum og de grønne omgivelser, 
som han savnede i hverdagen. Så meget, at han droppede 
kontorjobbet og sprang ud som bygartner på fuld tid.

”At have et rigt udendørsliv betyder en 
større forankring i min hverdag. At jeg 
har et sted, hvor jeg stille kan reflektere 
over mit liv, mine relationer og de ting, 
jeg prioriterer i dagligdagen – ja, min 
altan er min mentale oplader, når livet 
går lidt stærkt”.

Så klar er snakken fra Boe Sallingboe, 
der nyder sin altan på to kvadratmeter 
på fjerde sal i hjertet af Vesterbro, hvor 
han får plads til alverdens planter og 
vækster som fx et stort magnoliatræ.

”Min altan er så spændende at følge 
året rundt – fuglene, der spiser foder 

om vinteren, og forårshaven, der gror 
til og bærer frugt. Tænk, at vi (Boe og 
hans kone, red.) på fjerde sal i en storby 
kan tiltrække småfugle og bestøvere, 
der kommer for at spise, drikke eller 
slappe af i ly for de større fugle, som 
skader og måger. Det er da helt fanta-
stisk”.

Droppede kontoret for naturen
Boe havde egentlig en fin karriere 
kørende som produktudvikler og 
industriel designer i tekstilbranchen. 
Men han manglede noget i sit liv – no-

  Hvis du er totalt 
overskudsagtig, kan du 

plante en krukke til med 
tidsler, brændenælder, 

mælkebøtter og 
skvalderkål. Det er 

insekterne helt vilde med.

get med natur og vind i håret, grønne 
planter og fingrene i jorden. I 2006 var 
det ikke længere nok for ham at dyrke 
den grønne passion i fritiden, og derfor 
valgte han at skifte godt og grundigt 
spor.

Helt konkret blev han ansat i et gam-
melt gartnerfirma, og fra den ene dag 
til den anden blev computer og kon-
torlandskab skiftet ud med muldjord, 
sten og planter i byens haver og parker. 
Han og konen, Lene, har nemlig startet 
firmaet Altan-alferne, der arbejder med 
at gøre byens glemte arealer, private 
altaner, tagterrasser og byens mange 
baggårde mere grønne og frodige.

”Det er guld værd for byboere at 
kunne gå ud på deres egen altan og 
skabe deres eget grønne rum. Tænk, 
at man kan blive en trækrammer midt i 
byen. Det er da enestående – både for 

KAN MIN ALTAN  
BÆRE EN MINIHAVE?

Tænk ikke på, om vægten af 
jord og krukker bliver for meget 
for altanen eller tagterrassen. 
De er nemlig konstrueret til at 
kunne bære minimum 650 kilo 
pr. m2. Og selv et større træ i 
en  selvvandingskrukke vejer 
sjældent mere end 150-200 
kilo.

Det er vigtigere, at man 
har lyst til at påtage sig 
forpligtelsen med at pleje sine 
planter. På planteskoler er der 
masser af planter, der kan få et 
fint liv i krukker og altankasser, 
også i skygge og året rundt. 
Det gælder også klatreplanter.

Boes bedste råd: 
”Start med at sætte få ting 
i gang for at se, hvordan 
det går, og om arbejdskra-
vet også matcher ambi-
tionerne. Så kan du altid 
anskaffe store plantekas-
ser og sværere planter 
senere. Begynd med et 
par gode krukker og god 
jord. Resten handler om 
smag og nærvær.”

Læs mere om Boe Sal-
lingboe og Altan-alferne 
i bogen ”Naturen ind i 
byen” (Gyldendal ) og på 
facebook/altan-alferne

bymennesket selv og for vores fælles 
byfremtid. Rent menneskeligt tror jeg, 
at det er direkte sundt at gå og vande 
og nusse med planterne – det kan 
virkelig forandre ens syn på, hvad der 
er væsentligt 
at bruge sin tid 
på”, mener Boe 
Sallingboe.

Hjemme hos 
Boe og Lene 
står døren til 
altanen perma-
nent åben om 
sommeren, og 
det gør både 
lejligheden 
større og mere 
levende. Og det er ikke noget, der 
behøver at koste kassen, som han 
udtrykker det.

”Brug hellere pengene på god jord 
og sunde planter fra friland end på 
designerkrukker. Når først dine planter 
trives i den rigtige jord, vil deres 

skønhed alligevel overstråle enhver 
designerkrukke. Investér i det, der 
betyder noget nemlig planterne og 
jorden. Og sørg så for at vande dem 
i den rette mængde”, råder han og 

afslører, at hans 
eget aftenritual 
handler om 
at småsludre 
med planterne, 
mens han van-
der dem, inden 
han går til ro.

”Stik en fin-
ger i jorden og 
mærk, hvordan 
din plante har 
det. Eller køb 

selvvandingskrukker og altankasser 
med vandreservoir, der også øger 
chancerne for, at dine planter kan 
overleve fra år til år. For det er jo det, 
det hele handler om – at du skaber liv 
på din altan ved at drage omsorg for 
dine planter”.

Øverst: I altankassen er 
der planter, som bier og 
bestøvere er vilde med: 
indianermynte, blåpude, 
geranium og lupin.

Den blomstrende Magnolia 
Susan er Boe Sallingboes 
stolthed på altanen.

Det var noget 
af en indsats at 
få den gamle 
og tre meter 
høje magnolia 
op på 4. sal.

Boe Sallingboes 
altan er på kun 
to kvadratmeter. 
Men det er 
plads nok 
til masser 
af grønne 
eksperimenter
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Jeg anede ikke, 
 at jeg havde  

grønne fingre
Selvom Johanne glædede sig til at få altan, 

havde hun aldrig i sin vildeste fantasi forestillet 
sig, hvor vild og lykkelig hun ville blive med 

morgenfruer, petuniaer og hængende haver. 

Havde nogen fortalt Johanne Hauch Jensen, at hun 
ville udvikle grønne fingre og stor plantenysgerrighed 
som altanejer, havde hun ikke troet dem. 
   Men fra at drømme om en drink med veninderne på 
den kommende altan en lun sommeraften har hun nu 
udviklet sig til en mildt sagt passioneret og nærmest 
nørdet altanentusiast.  Selvom hendes altan i ejen-

  Nogen vil måske mene, 
det har taget overhånd, 

når jeg prioriterer at være 
hjemme, hvis der er sol på 

altanen. Og jeg kan også 
godt se ironien i, at jeg som 
storbymenneske kan blive 
så overlykkelig over nogle 

små, latterlige planter. 

Johannes bedste 
altantricks: 
1. Pas din altan. Du kan 
ikke ”fake”. Glemmer eller 
nedprioriterer du den, 
bliver den ikke lækker og 
frodig. Så nip, vand og 
gød jævnligt, og følg med 
i, hvilke planter der træn-
ger til hvad. Du skal nyde 
arbejdet, for en lækker, 
grøn altan uddør hurtigt, 
hvis du i virkeligheden 
hellere vil gå på bar. 

2. Vær kreativ. Jeg 
bruger ikke ret mange 
penge, men får stiklinger 
og afdankede planter fra 
andre, og supermarkeder-
nes planter – især i Føtex 
og Rema 1000. Sidste år 
købte jeg pelargonier til 
10 kr. og en smuk, sort 
petunia, og de blomstre-
de hele sommeren. 

Læs mere om Johanne og 
hendes altanmirakel her: 
www.altanmiraklet.dk

JOHANNES VILDESTE  
ALTANSUCCES

”Min mor gravede sidste år en 
80 år gammel stikkelsbærbusk 
op i vores gamle sommerhus, 
og så plantede jeg den her på 
min altan på Nørrebro. Mine 
forventninger var nul, men så 
en dag, da jeg sad og ’småsov’ 
derude, så så jeg pludselig hele 
tre stikkelsbær på en gren. Jeg  
fik den vildeste optur og ringede 
straks til min mor, som var lige 
så begejstret. Men i år er der 
’andre bær på busken’, for sidste 
år var kriteriet bare overlevelse. 
I år har jeg lagt pres på planten 
og har STORE forventninger”, 
konkluderer Johanne med 
påtaget alvorlig mine.

dommen på Nørrebro i København kun 
er på små fem kvadratmeter, er den nu 
blevet hendes store, grønne kærlighed.

”Altså jeg ville da gerne have en 
altan, men jeg havde aldrig forestillet 
mig, at jeg skulle blive så ustyrlig glad 
for den. Jeg har fået et helt nyt per-
spektiv ind i mit liv – den der rolige al-
tan-kvalitetstid, hvor man nusser rundt 
og vander og planter og nipper visne 
blomsterstande af og ser blomster og 
planter vokse. Det er simpelthen så 
fantastisk, roligt og dejligt – som en 
slags hverdagsmeditation”, fortæller 
Johanne Hauch Jensen.

Alle potteplanter døde 
Hun anede heller ikke, at hun havde 
grønne fingre. Hun glædede sig til at få 
altan, men hendes erfaring med potte-
planter var den stille død, så da altanen 
blev sat op en vinter, var glæden ikke 
direkte planterelateret.
   ”Jeg glædede mig mest til sjusser 
med veninderne på lune sommerafte-

ner. Jeg havde ingen idé om, at jeg ville 
blive lige så planteentusiastisk, som 
min mor er i sin have, da jeg plantede 
et par grønne 
ting for dekorati-
onens skyld”.

Siden har 
Johanne og hen-
des mor nær-
mest konkurre-
ret om, hvem 
der kunne få de 
mest sølle, sarte 
eller besværlige 
vækster til at 
gro i de mest 
usandsynlige 
omgivelser og 
på problemati-
ske vækstbetingelser.

”Nu er der jo gået sport i, hvor 
mærkelige ting vi kan få til at gro. I år 
er jeg for eksempel meget optaget 
af hængende og omvendte haver, og 
p.t. eksperimenterer jeg med efeu i en 

Der kom altaner på  
Johannes ejendom i 2013, 
og den er siden blevet 
hendes altoverskyggende 
hobby.

Venstre: Johanne får 
enten stiklinger fra andre 
eller køber billige planter i 
supermarkeder.

Gårdhunden Dexter  
nyder også altanlivet  
på Nørrebro.

Vi besøgte Johannes 
altan i maj, i løbet 
af sommeren bliver 
der endnu mere 
kamp om pladsen til 
planterne.

sodavandsflaske uden bund. Og jeg 
forsøger også at få slyngplanten lathy-
rus til at gro op ad en flaske og videre 

op ad en snor. 
Det skal nok bli-
ve sjovt at følge”,  
beretter Johan-
ne begejstret 
og fortsætter i 
samme tempo.

”Altså der går 
jo eksperiment 
i den, og jeg 
bliver helt vildt 
glad, når noget 
gror godt. Det er 
helt meditativt 
at følge med i. 
Og pludselig 

forstår jeg min mors store trang til ’at 
gå i haven’. Det skaber en skøn ro i 
kroppen”,  fortæller Johanne, der slet 
ikke er færdig med at få idéer til nye, 
skøre og eksperimenterende projekter 
på sin altan.
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Tænk ud af boksen, og skab 
netop den altan, der passer til 
dine ambitioner og præferencer. 
På de næste sider får du tips til 
fire forskellige altanhaver.

Frodig og næsten 
selvkørende
 
Selvom du planter grønne vækster 
i krukker og placerer dem skyg-
gefuldt, skal du alligevel vande en 
gang om ugen. Men fortvivl ikke – 
der er alligevel mulighed for frodig 
altanglæde.

Sørg desuden for at få fat i store 
krukker og beholdere til planterne, 
da en større mængde jord kan hol-
de mere vand – og derfor sjældnere 
tørrer ud.

Brug gerne plastbeholdere, da 
fordampningen fra jorden er mindre 
end i lerkrukker. Og husk, at der 
altid skal være hul i bunden, så over-
skydende vand kan løbe bort. Vil du 
skåne underboen, der tørrer tøj på 
sin altan, så husk en underskål.

DET KAN DU PLANTE:

  Dværgfyr: Et naturligt, stedse-
grønt nåletræ, der både er hårdfør 
og nemt at passe.  
Sort: fx Pinus mugo var. ”Pumilio” 

  Taks: Kompakt vækstform, der tå-
ler kraftig beskæring og er meget 
grøn og dekorativ. Kan klippes i 

Plant og dyrk efter 
din altantype

alle de former, du ønsker.  
Sort: fx Taxus baccata ”Thomsens 
Dwarf”

  Buksbom: Nem, stedsegrøn og 
med mulighed for kreativ klipning. 
Må ikke overgødes, men klarer 
ellers sig selv. Lad den ikke stå i 
direkte sol – det afsvider bladene. 
Sort: fx Buxus microphylla 
”Faulkner”

  Hasselurt: En nem og hårdfør 
plante, der især er god som  
bunddække i store krukker, fordi 
den er stedsegrøn det meste af 
året.  
Sort: fx Asarum europaeum

  Mosbregne: Vælg stedsegrønne 
bregner, der er frodige og robuste 
i sommervarmen. Især hvis din 
altan også er i skygge længere 
perioder af dagen.  
Sort: fx Polystichum setiferum 
”Plumoso-densum”

  Blå aks: Meget dekorativ pryd-
græs, der giver altanen en lethed. 
Egner sig især til kummer og  
krukker. Visner ikke sommeren 
over, men først om vinteren. 
Sort: fx Sesleria heuflerianaC

ol
ou

sb
ox

Af: Louise Skøtt Gadeberg og 
Jesper Carl Corfitzen 

Dværgfyr

Hasselurt sombunddække

Bregne
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Nemt og spiseligt
Omdan din altan til en spiselig 
oase – det er nemmere og lækrere, 
end du tror. Plant både i krukker 
og altankasser, kummer og kar, og 
plant alt fra krydderurter til mad og 
drinks, til nemme og hurtigvoksen-
de salatgrøntsager som hovedsalat 
og radiser – eller prøv med kartoffel-
planter i en tønde.  

Grøntsager og krydderurter er 
forholdsvis nemme planter at have 
på altanen, og da de fleste grøntsa-
ger kan dyrkes ad flere ombæringer 
hen over sommersæsonen, har du 
”grønt” af dine anstrengelser igen 
og igen.

Gød dine planter med en flyden-
de gødning med mikronæring for 
at hjælpe dem på vej, vand ofte, og 
hold øje med dine afgrøder dagligt 
– de skal nippes for visne stande og 
plukkes for modne afgrøder for at 
trives.

DET KAN DU PLANTE:

  Purløg: Smuk og robust pryd-
plante, der vokser godt både 
tidligt og sidst på sæsonen.  
Blomsterne er desuden fine  
og dekorative. En klassiker på  
æggekage og kartoffelsalat. 
 Sort: Allium schoenoprasum 

  Citrontimian: En nem, stedse-
grøn plante, der kan bruges som 
bunddække, og som tåler tørke 
og kraftig sol. Smager fantastisk i 

Eksotisk og 
sydlandsk
Drømmer du om en eksotisk 
altan med vækster, der henfører 
dig til sydens sol og drømme om 
thailandske badestrande, så er der 
her nogle bud på krukkeplanter, 
der tåler sol og varme. Det lyder 
måske ikke som ”den danske 
sommer”, men gør jorden i 
krukkerne veldrænet ved at blande 
cirka 20 procent lecakugler i din 
jordblanding, så jorden drænes og 
ikke skvatter sammen. 

Husk også at gøde dine planter 
gennem hele vækstsæsonen, og 
husk: Jo større bladmasse, desto 
mere vandkrævende er planterne 
som regel. 

DET KAN DU PLANTE:

  Figenkaktus: Flot, moderne og 
knap så frodig. Skab et skulpturelt 
look i altankasserne, vand ikke fra 

marinaden til din sommerbøf eller 
på tomatsalaten. 
Sort: fx Thymus citriodorus

  Purpursalvie: Smager virkelig godt 
i gryderetter og er nem at passe 
og pleje — tåler tørke og kraftig sol. 
Smager himmelsk i salaten og i 
gryderetter. 
Sort: fx Salvia officinallis "ur-
purascens"

  Havesalat: Spirer meget i kølige 
perioder under 20 grader – og så er 
det bare virkelig dejligt at plukke sin 
egen salat.  
Sort: fx Lactuca sativa "Black Se-
eded Simps"

  Kartofler i spand: Køb en stor 
spand eller potte med dræn, forspir 
de gamle kartofler i foråret, fyld 
spanden halvt med jord, og læg de 
forspirede kartofler i jorden i span-
den i ca. 10 cm’s dybde.  Læg ca. 
to kartofler pr. 10-12 literspand – for 
mange kartofler pr. spand giver rin-
gere udbytte. Lad kartoflerne spire, 
indtil de går i blomst – og høst dem 
så. Læg et nyt lag jord og forspirede 
kartofler oveni, og du er i gang med 
runde to. 
Sort: fx Hamlet

  Tomater: Plant såkaldte ”dovne” 
tomater, de er små, kompakte og 
virkelig nemme, fordi du slipper 
for at nippe visne stande af. Og så 
smager de himmelsk. 
Sort: fx Lycopersicon esculentum 
"Tiny Tim" 

oktober til februar, og sørg for, 
at krukken eller altankassen er 
frostsikker. 
Sort: fx Opunthia humifusa

  Hørpalmer: Skab strandstem-
ning med vinterhårdføre hørpal-
mer, der tåler ned til -5-10 grader. 
Vand ikke fra oktober til februar, 
og beskyt potten med bobleplast 
eller et hundetæppe om vinteren. 
Sort: fx Trachycarpus fortunei

  Bambus: Nyd de frodige, grønne 
og karakterfulde stængelskud, 
der er en skulptur i sig selv.  
En 1970’er-klassisk staude er  
opstanden – og den egner sig 
godt til store kummer på altanen.  
Sort: fx Bambus murielae ”Sigita”
  Oliventræ: De er næsten vin-
terhårdføre i bymiljøer og giver 
et meget stilet look – og så er de 
nemme at passe, da de både tåler 
tørke og ikke behøver beskæring. 
Sort: fx Olea europaea

Farverig og  
tørstig
 
Blomster kræver daglig vanding, 
specielt i varme perioder, samt 
ugentlig gennemgang, hvor du 
nipper visne blomsterstande af, der 
trætter planten.

Gød med flydende blomstergød-
ning ved hver vanding, og giv blom-
sterne ny jord ved hver ny sæson.

Brug kompost fra genbrugsstati-
onen, og ”topdress” blomsterkum-
mer eller -krukker med det, hvis du 
vil slippe for at skifte al jorden.

Er du i tvivl om kompostens ind-
hold, kan du bede om en indholds-
oversigt på genbrugsstationen.

DET KAN DU PLANTE:

  Pelargonier: Få italiensk, syd-
landsk stemning, som vi kender 
det italienske bybillede – eller 
mormors have. Få dem i farver fra 
knaldrød til sart rosa og hvid. 
Sort: fx Pelargonium ”Dronning 
Ingrid”

  Havepetunia: Hader udtørring, 
men er til gengæld en flot farveklat 
i altankassen med sine kraftige 
nuancer. Vand den rigeligt, da den 
er meget tørstig, hvorfor den kan 
være lidt svær at holde i gennem 

en lang hedebølge. 
Sort: fx Petunia ”Debonair black 
cherry” 

  Fløjlsblomst: En dejlig 
1970’er-sommerblomst, vi kender 
i orange, men som også fås i 
cremegul og med store blomster. 
Planten er meget børnevenlig og 
vælter op ad jorden. 
Sort: fx Tagetes erecta - Vanilla

  Frøkenhat): Nem blomst, du selv 
kan forspire i vindueskarmen. Fås  
i alle farver - fra sart rosa til bor-
deaux. Meget blomstervillig hele 
sommeren, god sammen med 
dahliaer. 
Sort: fx Zinnia Haageana Aztec 
Burgundy Bicolour

  Georginer (dahlia): Fås i kompak-
te sorter, som ikke bliver så høje, 
men er tætte og passer derfor til 
en vindblæst altan. Flot og farverig 
knoldplante, du kan gemme tørt 
og køligt om vinteren og genplan-
te til foråret. 
Sort: fx Dahlia ”Diablo”

  Alunrod: Cremegul til kraftig oran-
ge robust blomst, der kan holde til 
vind og vejr på altanen. Genbrug 
den næste år – den er let at tage 
fra af. 
Sort: fx Heuchera ”Berry Smoothie”

Frøkenhat

Blandede krydderurter

Figenkaktus

Palme Oliven

Tomater

Havesalat

Tagetes Georgine
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