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Fuglsang Kunstmuseum  - landskabsprojekt
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Belægningen består af fliser i kostet hvid 
beton. De forskellige delpladser er belagt med 
andre materialer, bl.a. natursten, støbt beton, 
faldgummi og støbejern. Belysningen under-
støtter det arkitektoniske hovedgreb og plad-
sens funktion. 
Täby Torg, indviet 2015
Bygherre: Täby Kommune
POLYFORM Arkitekter 
Team: Jonas Sangberg , Thomas Kock, 
Jette Kristensen, Christoffer Lissau Lund, 
Ola Nielsen, Lotte Fjendbo Møller, 
Signe Hertzum, Nikolaj Frølund Thomsen 
og Lars W. Maarbjerg
Underrådgivere: Grontmij Malmø, 
ÅF Lighting, Sydark Konstruera, Tyréns, 
Anleka, KÅWE Konstruktioner HB og PK3

Täby Torg
Täbys centrum er en del af 1960’ernes svenske 
milliontalsprojekt, hvor store boligbyggerier 
skød op i tusindtal for at imødekomme en om-
fattende boligmangel. Med en byfortætnings-
strategi i starten af 2000-tallet ønskede kom-
munen at puste byliv ind i Täby’s Centrum og 
her opstod idéen: At omdanne storcentret 
Täby Centrums parkeringsplads til et sam-
lende torv med tæt by rundt om. 

POLYFORMs arkitektoniske koncept for 
torvet er at skabe et mulighedsfelt for bru-
gerne. Torvet ikke kun én plads, men organi-
seret i seks pladser: siddeplads, markedsplads, 
sceneplads, lysplads med lyslinier og effektbe-
lysning, legelandskab og vandplads med 120 
vanddyser. De seks zoner markeres i pladsens 
lineære stregkodemønster.

Das gute Licht.
Til de lyse steder.  

LED-projektører, til båndformet eller bredstrålende lysfordeling, 
tæthedsklasse IP 65, 2880 – 9500 lumen. Kompakt form, 
højt lysudbytte, lang levetid og valg af farvetemperatur. 
Ideel til ensartet oplysning af f. eks. flader og facader.
BEGA distribution i Danmark: Solar A/S · Industrivej Vest 43
6600 Vejen · Tlf. 765 27 000 · bega@solar.dk · www.bega.com

BEGA_Flaechen_Landskab_228x308_DK.indd   1 20.11.15.47kw   11:10

Fram till 15 mars 
pågår en allmän 
arkitekttävling för 
parkområdet i ett 
av Göteborgs stora 
stadsutvecklings-
projekt, Framtidens 
Selma.

Tävlingen genom-
förs av park- och 
naturförvaltningen, 
Göteborgs Stad  
i samarbete med 
Sveriges arkitekter.  

Mer information hittar du på  
www.framtidensselma.se/
parkstraket

Var med och skapa 
det nära, gröna 
Göteborg!

framtidensselma.se/parkstraket

TÄVLING
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Täby Torg. Foto Åke Lindmann
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DRIFT SOM DESIGNPARAMETER 
– og virkemiddel til succesfuld udvikling 
af byer og landskaber fra idé til liv
Der var fuldt hus til Høstdebat 2015 den 29. 
oktober. Det store fremmøde og de fremmød-
tes diskussionsiver vidnede om stor interesse 
for emnet. Kirsten Lund-Andersen, formand 
for Park- og Naturforvalterne og stadsgartner 
i Aalborg Kommune, styrede med overskud, 
stærke holdninger og sikker hånd fire oplægs-
holdere og diskussionslystne MDL’ere igennem 
debatten

Der er et stort potentiale i at tænke hel-
hedsorienteret og på tværs af faggrænser 
i udviklingen af vores byer og landskaber. 
Det er konklusionen på Danske Landskabs-
arkitekters Høstdebat 2015. Af invitationen 
fremgik det, at aftenen ville byde på oplæg 
og diskussioner om, hvordan man kan bruge 
drift som et værdiskabende designparameter: 
”Værdikæden fra idé, beslutninger og investe-
ringer, anlæg, drift og forvaltning, succes og 
liv er ikke stærkere end det svageste led. 

Med den stigende opmærksomhed på 
naturen i byen og værdien af det grønne spil-
ler driften en afgørende rolle for, om vi opnår 
høj kvalitet, diversitet, liv og identitet i byers 
rum, grønne områder, bolignære friarealer og 
i landskabet. Kan øget fokus på drift styrke 
værdikæden og projektudviklingen ved at 
bidrage til robuste og mere interessante løs-
ninger? Kan det højne de æstetiske, kvalita-
tive og bæredygtige kvaliteter?”

Samarbejde og respekt for fagligheden er en 
forudsætning for succes
Set over et byrums eller landskabs samlede 
livscyklus er driftsfasen uden sammenligning 
den længste – og langt den største økonomi-
ske post. Ved at fokusere på drift fra første 
ideudkast over projektering til projektets an-
vendelse opnår man den oplagte synergi, der 
med et samlet greb adresserer miljømæssige, 
økonomiske og sociale bæredygtighedskri-
terier. Men som Høstdebat 2015 også skulle 
vise, så kræver det, at vi som landskabsarki-
tekter udnytter hele bredden af vores faglig-
hed samt inddrager repræsentanter fra andre 
fagområder, som eksempelvis de gartnere, der 
får ansvaret for at pleje og vedligeholde de 
grønne arealer. Derudover er det afgørende, 
at vi står ved og konstant fremhæver, at vores 
bidrag er værdiskabende for bygherren og in-

sisterer på, at der skal tænkes langsigtet frem 
for i ’her og nu’-løsninger. 

Dette stod klart, efterhånden som de fire 
oplægsholdere leverede deres bud på, hvor-
dan man kan benytte drift som et designpa-
rameter, og under den efterfølgende debat. 
De fire oplægsholdere var sammensat, så de 
repræsenterede hver deres position i værdi-
kæden, og resultatet var et sammensat billede, 
der gennemgik hovedtemaet fra fire forskel-
lige vinkler: rådgiversiden, den akademiske 
forskning, praktikeren og den kommunale 
byg- og driftsherre. 

Fire vinkler
Rådgiversiden var repræsenteret af Emily 
Wade, landskabsarkitekt LAR/MSA fra den 
stockholmbaserede landskabsarkitekttegne-
stue Landskabslaget. Hun fortalte om Års-
tidsparken i Umeå, hvor brugerinddragelse 
har sikret ejerskab, og den tidlige inddragel-
se af driftsfolk har resulteret i en række for 
offentligheden tilgængelige og grønne områ-
der, hvor både de overordnede rammer for be-
plantningen og områdernes drift er optime-
ret som et resultat af inddragelsen. Derefter 
fortalte hun om Täbykonceptet, et drifts- og 
vedligeholdspartnerskab, hvor funktionsbe-
skrivelser angiver rammerne for driften af 
kommunens grønne områder og parker. Wade 
viste også, hvordan man i Norra Djurgårdssta-
den implementerer et begrønningsredskab 
’grönytafaktor’, der skal sikre grønne rum i 

bydelen. Københavns Kommune arbejder på 
at udvikle et lignede redskab, hvilket fremgik 
af aftenens sidste oplæg. 

Forskningsaspektet blev repræsenteret 
af Anders Busse Nielsen, landskabsarkitekt 
MDL og professor ved Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning på Københavns Uni-
versitet. Han viste tre forskellige eksempler: 
Højstrupparken i Odense, Sletten i Holstebro 
samt et landskabslaboratorium i Alnarp. De 
tre eksempler repræsenterer både forskel-
lige ejerskaber (boligselskab, kommune og 
universitet), spænder fra beboelsesområde 
til skov og repræsenterer samlet eksempler 
på, hvordan drift er blevet brugt som design-
parameter i alle faser fra konceptudvik-
ling og projektering over etablering til drift. 
Højstrupparken, tegnet af C.Th. Sørensen og 
anlagt i 1954, illustrerede, hvordan en langsig-
tet beplantningsstrategi, baseret på et indgå-
ende kendskab til planter og træer, har ført til 
et smukt udeareal, hvor naturen bliver en del 
af bebyggelsen, og hvor det rumlige hoved-
greb har udviklet sig over årene fra et formelt 
formsprog med 32 cirkulære bede med hver 
20-30 egeplanter til i dag, hvor der er 29 træer 
spredt ud over en plæne. Pointen er, at forstå-
elsen af vækstbetingelserne og dermed også 
drift og pleje, har været kernen i formgivnin-
gen. Sletten er med sine 400 boenheder Hol-
stebros største byudviklingsprojekt og et af få 
steder i landet, hvor folk ikke bare bor ved sko-
ven, men i skoven. En skov, som blev plantet 

Landskapslaget, Främlingsvägen i Stockholm. Foto Bibbi Leine
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samtidig med, at husene blev opført 2001-04. 
Beboernes holdning til den nye skov er gået 
fra frustration og modstand til nysgerrighed 
og ejerskab, dels fordi de selv har fået ansvar 
for at vedligeholde såkaldte fælleskabszoner, 
der grænser op til deres respektive boliger, 
dels fordi man i anlægsfasen afløste mekanisk 
renholdelse med blomstrende dækafgrøder, 
der gav plantningerne karakter og bidrog til 
at udvikle bydelens identitet. Alnarps land-
skabslaboratorium er et forsknings-, under-
visnings- og demonstrationsanlæg i skala 1:1, 
hvor man bl.a. arbejder med at udvikle meto-
der til, hvordan man kan gøre unge skove 
interessante for folk og fæ. Her har man gen-
nem de sidste 20 år arbejdet med forskel-
lige niveauer af drift og pleje: Fritvoksende, 
klassisk skovbrug, områder for friluftsliv og 
faciliteter samt kreativ pleje, hvor formgiv-
ning og drift er integreret. Creative Manage-
ment Project handler om såkaldte ’small scale 
interventions’, hvor blandt andet kunstnere 
er involveret i drift og pleje har udviklet en 
række interessante landskabsrum. En af de 
centrale pointer ved oplægget var, at ’design 
by management’-projekter bidrager til robu-
ste og mere interessante løsninger, men at 
de kræver indgående kendskab til planters 
dynamik samt et tæt samarbejde med drifts-
folkene. ”Man skal være på stedet og designe 
ud fra det”, lød det. Afslutningsvis opstillede 
Anders Busse Nielsen en række forudsætnin-
ger for vellykket drift som designparameter-

projekter. ”I en tid, hvor alle vil have naturen 
tilbage til byen, er det interessant – men også 
paradoksalt, at mange landskabsværker ikke 
forholder sig hertil og aktivt anvender natu-
rens grundpræmis som designfaktor – nem-
lig tid. Vi skal fokusere på værdier på vejen 
frem mod modenhed, anvende plantedyna-
mik og bevidst arbejde med den, plante meget 
og løbende udtynde og forme samt udviske 
grænsen mellem design og drift”, sagde han.

”Jeg elsker drift” indledte direktør i Grøn 
Vækst, skov- og landskabsingeniør Jakob Kri-
stensen. I løbet af oplægget kom han med en 
række eksempler på gode og mindre vellyk-
kede landskabsprojekter set ud fra et drift- 
og plejesynspunkt. Et overordnet ønske fra 
Jakob Kristensens side – som i øvrigt ligger 
fint i tråd med de øvrige oplægsholderes syns-
punkter – er, at man skal inddrage de driftsan-
svarlige tidligt i udviklingsfasen. Deres viden 
om pleje og drift kan have afgørende indfly-
delse på udformningen, så det færdige projekt 
bliver mindre ressourcekrævende at vedlige-
holde. Ligeledes plæderede han for, at man 
skal indtænke driftsomkostningerne på et 
tidligere stadie. 

Disse tanker førte naturligt over i afte-
nens sidste oplægsholder Berit Ipsen Hansen, 
landskabsarkitekt og byplanlægger i Køben-
havns Kommune. Indledningsvis fortalte hun 
om kommunens igangværende arbejde med 
udviklingen af en strategi for bynatur i Køben-
havn. Strategien har det overordnede mål, at 
75% af københavnerne i 2025 oplever Køben-
havn som en grøn by. Det skal ske, dels ved at 
skabe mere bynatur i København, dels ved 
at øge kvaliteten af bynatur. Derudover for-
talte Berit Ipsen Hansen om udviklingen af et 
begrønningsværktøj, der skal konkretisere og 
præcisere, hvad bynatur er. I forhold til høste-
debattens overordnede emne lancerede hun 
afslutningsvis en mulig model for drift som 
designparameter. 

Ifølge Berit Ipsen Hansen er en af de cen-
trale udfordringer, at drift og pleje af et grønt 
område ofte er præget af status quo frem 
for udvikling. I takt med et givent områdes 
anvendelse går man fra faglærte medarbejde-
res indsats mod et øget fokus på renhold frem 
for gartnerisk pleje. En anden udfordring er, 
at anlægsprojekter ofte ikke er tilpasset drif-
tens ressourcer og heller ikke de på området 
gældende strategier. En løsning i forhold til 

at samtænke treenigheden mellem strategi, 
anlæg og drift af bynatur er at sikre, at drift 
og pleje af et grønt område følger et langsigtet 
strategisk mål. Dette skal ske via konkrete del-
mål. Det kræver bl.a. fokus på lokale kompe-
tencer og fokuseret udvikling, samt at anlægs-
projekterne tilpasser sig driftens ressourcer 
og strategiske langsigtede mål. Men det kræ-
ver også en kulturændring hos bygherre og 
anlægsejer. De skal opnå samme forståelse 
for, at gode grønne områder tager lang tid at 
skabe og udvikle. Det er en stor opgave, og vi 
landskabsarkitekter skal være rigtig gode til 
at formidle den viden.

 
Bolden er givet op – arbejdet fortsætter
Efter oplæggene var der en ivrig debat, og 
spørgsmålet er så, hvordan vi kommer videre? 
En ting er en levende debat blandt ligesindede 
kollegaer, der bliver enige om, at helhedsori-
entering, langtidstænkning og udvidet samar-
bejde med andre faggrupper, kombineret med 
et driftsfokus tidligt i projekterne, er med til 
at skabe værdi og alt andet lige fører til bedre 
processer, bedre økonomi og bedre projekter. 
Men dette budskab skal også ud over rampen 
og implementeres i de projekter, vi i fremti-
den gennemfører. Det kræver en formidlings-
indsats, både i fagmedier og også i det daglige 
arbejde med projekterne. Bygherrer, uanset 
om det er offentlige eller private, skal kon-
stant mindes om, at driften er lige så afgøren-
de i forhold til landskabsarkitekternes virke, 
som de fleste bygherrer anerkender, er tilfæl-
det med driften af bygningsarkitekturen. 

Vi oplever stigende opmærksomhed på 
naturen i byen og værdien af det grønne. Vi 
ved, at kvalitet og drift er afgørende for, om vi 
opnår succes på den lange bane og sikrer liv 
for både mennesker, dyr og planter. Nu skal 
vi både kvalificere hinanden som landskabsar-
kitekter og sikre, at vi opnår en fælles forstå-
else med vores samarbejdspartnere, kunder 
og brugerne af de grønne rum, vi som land-
skabsarkitekter skaber til glæde for alle. Bol-
den er givet op, og det er så vores opgave og 
ansvar at insistere på, at helhedsorientering 
og langtidstænkning er vejen frem, når driften 
for alvor skal være et værdiskabende design-
parameter. 
Susanne Renée Grunkin, 
formand for Danske Landskabsarkitekter

Tv. Projekt Grøn Kloak af JJW Landskab, 
realiseret 2014-15. Grøn Kloak er både et klimalandskab 
(i øvrigt et af landets største realiserede LAR-projekter) 
og en revitalisering af de bolignære friarealer til 
Glostrup Vestergård. Foto Laura Græsdal Maajen

 C.Th. Sørensen. Højstrupparken, Odense
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DL’s BIDRAG TIL DEBATTEN OM 
PLANLOVEN
… kysten er en af vore vigtigste national-
værdier…
DL var inviteret til Landsforeningen for Byg-
nings- og Landskabskulturs debatmøde om 
planloven fredag den 23. oktober. Her holdt 
i alt ni* foreninger hver et maks. 3 minutters 
indlæg forud for en debat, hvor erhvervs- og 
vækstminister Troels Lund Poulsen lod sig be-
skyde med spørgsmål og holdninger. Anlednin-
gen var regeringens kommende liberalisering 
af planloven. Konceptet var, at hvert indlæg 
skulle udmunde i et forslag til én ny paragraf, 
der kunne forbedre planloven. Her er talen: 

At regeringen vil liberalisere planloven får 
også betydning for de danske kyster. 

Men netop her er vores mest velbevarede 
natur, som er blevet formet af naturens kræf-
ter, og hvor det samtidig har været svært for os 
at opdyrke jorden. Derfor er kysten så varieret 
og har høj biodiversitet. 

Sjældent ser man et så lille land med så 
megen kyst! 

Vi har de imponerende flade og brede 
strande med vind og bølger på den jyske vest-
kyst og helt vidunderlige strækninger af fjorde 
og skrænter med læ og bøgeskov på den jyske 
østkyst.

Og vi har øernes varierede kyster med 
halvø, vig, odde, tange, næs og bugt … det er i 
sandhed unikt. Samtidig er Danmarks identi-
tet og selvforståelse tæt knyttet til den stærke 
kystkultur, som er ’vokset’ frem ud fra lokale 
præmisser. 

Og man oplever naturens foranderlighed 
bedre langs kysterne end inde i landet. Vi kan 
vende tilbage igen og igen og opleve noget nyt. 
Kysten udfordrer os mentalt, fysisk og sanseligt.

…tænk hvis Danmark kunne opnå suc-
ces med at brande sig over for verden som et 
attraktivt kystferieland – ikke blot for uden-
landske turister, men for alle, der søger ud til 
den uberørte, foranderlige og ægte kyst. 

Se det for jer – ligesom skisportsturismen, der 
i vintermånederne dækker bjergskråninger-
ne i vores nabolande. Men det her er bare en 
langt mere forskelligartet og intim oplevelse 
– og uafhængig af årstiderne. 

Vi tilbyder: Det nordiske kystliv.
Danske Landskabsarkitekter har et klart 

mål: Vi ønsker både fortsat udvikling af en 
stærk kystkultur og samtidig en fortsat stærk 
naturudvikling langs Danmarks kyststrækning. 

Vi må ikke se én udfordring eller ét behov 
ad gangen. For det hele hænger sammen: 
Naturen og de lokale samfund er fundamentet 
for, at vi kan realisere det vækstpotentiale, der 
ligger i kystlandet. Og borgerne i hvert lokal-
område skal selvfølgelig inddrages i alle pro-
jekter, det har vi allerede gode eksempler på.

Inspirationen er ligefor: I Stedet Tæller-
kampagnen bliver de stedbundne potentia-
ler fremkaldt. Og projekterne bidrager til en 
bæredygtig udvikling i lokalområderne rundt 
om i Danmark. 

Norges Nasjonale turistveger er en anden 
oplagt inspirationskilde. Her øges tilgænge-
ligheden til smukke naturområder med næn-
somme projekter, der understøtter naturen.

Vi må både se på de konkrete projekter i 
en stedbunden kontekst og i et større samlet 
perspektiv. 

Hvad nu hvis f.eks. Københavns fingerplan 
kunne række videre ud til Sjællands kystland i 
én samlet udviklingsstrategi, der samtidig sør-
ger for offentlig tilgængelighed, så man aldrig 
føler sig uvelkommen i naturen!

Forsøgsordningen for kyst- og naturtu-
risme afslører, hvilken mangfoldighed af pro-
jekter vi vil se, hvis planloven bliver liberali-
seret. Men det er bare vigtigt at huske: vi er et 
lille land. Og der er ganske enkelt ikke plads 
til at træde ved siden af! En national kystud-
viklingsstrategi har vi behov for – nu! Og det 
skal det være en central styrelse, der sørger 
for sammenhæng og giver tilladelse, i fald et 
projekt skal gennemføres. 

Danske Landskabsarkitekter foreslår følgen-
de paragraf indskrevet i planloven:

§ Tilladelse til etablering af stationære 
anlæg langs kyststrækning kan udstedes af 
Naturstyrelsen efter anmodning fra en kom-
mune ud fra en samlet vurdering af følgende 
kriterier, der sikrer

1. offentlighedens uhindrede adgang langs 
kyststrækning

2. et rekreativt naturmiljø under hensyn 
til den stedlige flora, fauna, geologi og topo-
grafi 

og 3. at det tekniske anlæg begunstiger 
offentlighedens nærhed til og oplevelse af 
naturen.
Susanne Renée Grunkin, 
formand for Danske Landskabsarkitekter

*) ud over Landsforeningen for Bygnings- 
og Landskabskultur:
Arkitektforeningen, Bygherreforeningen
Center for Landistriktsforskning, 
Danmarks Naturfredningsforening, 
Dansk Byplanlaboratorium, 
Danske Landskabsarkitekter, Friluftsrådet,
Organisationen Danske Museer

RUNDE FØDSELSDAGE
70 år: Charlotte Skibsted, 20. december,
Uffe Wainø, 2. januar,
Birgitte Fink, 22. januar
60 år: Søren Peter Holgersen, 9. januar
65 år: Bibi Lisbet Edinger Plum, 12. januar
50 år: Arendse C. Kjærulff-Schmidt, 
25. december, Vibeke Lund Jørgensen, 
1. januar, Poul Erik Pedersen, 25. januar,
Karen Margrethe Krogh, 19. februar
40 år: Asger Overgaard Jensen, 22. december,
Thor Björneboe, 11. januar,
Signe Hertzum, 19. januar,
Jeanette Ingemann Nielsen, 23. januar,
Julie Linke Bank, 27. januar

Stenhøj Strand ved Hedensted. Foto Susanne Renée Grunkin
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Rundt omkring 
Annemarie Lund

Vi bygger og bygger og bygger og …
1:1 landskab

Kulturarv er den røde tråd
Anja Boserup, Absolut Landskab

Gangbro i Farum
Jens Linnet, BOGL

At designe landskab både i Skandinavien og i Kina
Kragh & Berglund

Larmende bymidteprojekter
byMunch

Poetisk, legende og levende
Stephan Gustin, Arkitektfirmaet Gustin

Sæt kulturen i spil– Kulturspinderiet i Varde
Lisbeth Westergaard, LIW planning

At agere i en uforudsigelig proces
MASU planning

Vinge og Enghave
TREDJE NATUR

Forest Jump – og Drøn på Skørping Skole
Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard, VEGA landskab

Haven foran Statens Museum for Kunst 
Polyform Arkitekter

Haverne ved Rijksmuseum 
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten

Summary
Pete Avondoglio

Notestof A86, A88, A89, A90, A92, A94, A95

Bogsider A96

Enghaveparken. Ill. TREDJE NATUR
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Dronninga landskap er tildelt Oslo bys 
arkitekturpris 2015 for Bjerkedalen park 
For første gang har et grøntanlegg vunnet 
Oslo bys arkitekturpris. Bjerkedalen park gikk 
seirende ut av årets finale. Dronninga land-
skap fikk heder, ære og 50.000 kroner i en se-
remoni i Oslo Rådhus 15. oktober.

Juryens begrunnelse er: Bjerkedalen 
park har en ekstraordinær landskapsarki-
tektonisk kvalitet og er utformet i harmonisk 
samspill med omgivelsene. Parken viser på 
en forbilledlig måte hagekunst og opplevel-
seskvaliteter i møte med dagens krav til uni-
versell utforming, bekkeåpning og rasjonell 
drift. De stedlige naturkvalitetene knyttet til 
Hovinbekken og det opprinnelige naturland-
skapet er tatt i bruk på en spesielt god måte. 
Samspillet mellom den sentrale grusplassen 
og den terrasserte parkpaviljongen er særlig 
godt. Paviljongen rommer kafé og bydelshus, 
og tilfører et viktig miljøskapende samlings-
punkt i bydelen. Vegetasjonens mangfold og 
årstidsvariasjoner er fremragende utnyttet 
og bidrar til å fornye opplevelseskvaliteten 
av området og de bygde omgivelsene. Bjer-
kedalen park er det vellykkede resultatet av 
ambisiøse målsetninger fastholdt gjennom 
en lang prosess med høy fagkompetanse i alle 
ledd, i alt fra idéfase og plangrep til plantevalg 
og detaljering. Prosjektet viser til fulle hvilken 
berikelse byens friområder kan representere 
for bokvalitet, bymiljø og urbanitet.
Se også LANDSKAB 2-2015 og
www.landskapsarkitektur.no

Sammen dyrker vi byen
Konference 4. februar
Urban Farming, Byhaver, Community Gar-
dens – kært barn har mange navne. Med det 
overordnede begreb Urban Farming på dags-
ordenen inviterer Institut for Geovidenskab 
og Naturforvaltning planlæggere, kommunale 
chefer, politikere, organisationer, iværksætte-
re og andre relevante aktører til en konference 
om udviklingen af Urban Farming i Danmark. 

Urban Farming – bredt defineret som 
landbrugsaktiviteter i byen – er pludselig 
blevet en udbredt tendens i vores større byer. 
Igennem de seneste år har vi set flere pro-
jekter skyde frem over hele landet som f.eks. 
Aalborghaverne i Karolinelund, Flakhaven i 
Odense og Verdenshaverne i Gellerup i Århus. 
Og flere udgivelser, herunder Dyrk dit nabo-

lag (MBBL, 2012) og Dyrk Byen (Realdania By, 
2014), sætter fokus på og anerkender tenden-
sen. Den samme udvikling er sket i andre vest-
lige lande som USA, Tyskland og Holland, og 
de er langt fremme i udviklingen og afprøv-
ningen af disse projekter. 

På trods af både det globale og nationale 
fokus, mangler vi stadig viden om emnet i 
Danmark. 

Inden for vores landegrænser er fænome-
net stadig forholdsvist nyt. Her opstår mange 
af projekterne som bottom-up projekter, hvor 
lokale borgere tager sagen i egen hånd. Andre 
steder medfinansieres projekterne af kom-
muner, som dog kan mangle overblik over de 
effekter, projekterne har på det lokale og kom-
munale byudviklingsperspektiv.

Der er derfor brug for, at vi i fællesskab sæt-
ter fokus på Urban Farming og finder frem til, 
hvordan både borgere og kommuner får mest 
muligt ud af projekterne, hvordan og hvorfor 
de kan anvendes i forskellige kontekster, og 
hvilke udfordringer og potentialer der er for-
bundet hermed. Vi søger viden og brugbare 
metoder til videreudvikling og forbedring. 

Kom og bliv klogere på Urban Farming til 
konferencen Sammen dyrker vi byen. Her vil 
arkitekter, internationale forskere, kommu-
nale planlæggere og iværksættere dele ud af 
deres viden om emnet, og bystrategisk rådgi-
ver Katinka Hauxner vil moderere diskussio-
nerne.

Program
Introduktion om Urban Farming v. professor 
MSO, Henrik Vejre, KU

Dyrkning som strategisk redskab i byud-
viklingen – om Realdanias fire projekter i 
Urban Farming v. kommunikationsmedar-
bejder Louise Jonsson, Realdania By

Urban Farming spirer verden over – om 
udgivelsen Dyrk Byen med cases fra ind- og 
udland v. arkitekt, Louise Holst, SLA arkitekter

Kaffe og forfriskninger – sig hej til dit bord
Overblik over potentialer ved Urban Far-

ming – om fødevareproduktion, recirkulering, 
biodiversitet v. lektor Jacob Magid, Institut 
for Plante- og Miljøvidenskab, KU

Governance för stadsodling – Malmö 
stads-odlingsnätverk – om erfaring og forsk-
ning fra Sverige v. universitetslektor Tim 
Delshammer, Institutionen för landskapsar-
kitektur, SLU, Alnarp 

Kort oplæg til diskussion v. Katinka Hauxner, 
frokost og diskussion

Historien om Danmarks første tagfarm, 
ØsterGRO – om at være selvstænding land-
mand i byen v. iværksætterne Kristian Skaa-
rup og Livia Urban Swart Haaland, ØsterGRO

Den midlertidige fællesshave Grow Your 
City –om borgerinddragelse, frivillighed og 
projektledelse v. chefkonsulent Louise Bjerre, 
Grow Your City, FredericiaC

Hvad tilfører Urban Farming byen? – om 
potentialerne og kvaliteterne i kommunalt 
regi v. stadsarkitekt Tina Saabye, Københavns 
Kommune

Urban Farming i den lokale skala – om 
hvordan Urban Farming-projekter påvirker 
lokalområdet v. projektchef René Sommer 
Lindsay, Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvar-
ter, Københavns Kommune

Kort oplæg til diskussion v. Katinka Haux-
ner, diskussioner i mindre grupper, kaffe og 
forfriskninger. Opsamling og afslutning v. 
Katinka Hauxner
Tid: Torsdag 4. februar 2016, 9.30-15
Sted: Festauditoret (A1-01.01),
Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg
Tilmelding nødvendig senest 8. januar 2016: 
www.ign.ku.dk/urbanfarming
Arrangementet inkl. forplejning er gratis

NLA’s årbok 2015-16 
NLA’s årbok 2015-2016 presenterer 62 nye 
prosjekter som spenner over hele bredden av 
fagfeltet, fra planer for konsekvensaalyser via 
rassikring og planer for infrastruktur til detal-
jering av takhager.
post@landskapsarkitektur.no

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 1. Deadline 12. december, udk. 12. februar
Nr. 2. Deadline 31. januar, udk. 31. marts 

Dronninga landskap, Bjerkedalen park
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RUNDT OMKRING
Annemarie Lund

Glædeligt, opmuntrende, fornyende, udviklende? I lighed med rundspørgen sidste år bringes 
her i nr. 8-2015 en række helt korte bidrag. Sidste år var det gammelkendte nordiske professo-
rer, der kom til orde. I år er det 10 ’yngre’, dvs. mere eller mindre nyetablerede tegnestuer, der 
arbejder inden for landskabsfaget, der giver deres besyv. De 10 tegnestuer viser i ord og billeder, 
hvad der i arbejdet har optaget, løftet og beriget dem (og faget) i 2015. 

De 10 tegnestuer har tidstypiske, men for udenforstående også næsten krypterede navne, 
bl.a. 1:1, Absolut, BOGL, LIW, MASU, TREDJE NATUR og VEGA. Man aner, at der i navnene 
kan gemme sig både kampråb, hensigtserklæring og initialer. Lidt mere personlige er byMunch, 
Gustin samt Kragh & Berglund. Ligesom i bogen Ny Agenda 2, der omhandler årene 2009-13, 
indgår arbejdet med kulturarv, håndtering af regnvand og foranstaltninger, der motiverer til 
bevægelse, i en stor del af projekterne. Gennem Realdanias kampagner igangsættes løbende et 
stort antal projekter, herunder også landskabsprojekter. Herregårdshavekampagnen løftede 
først ni herregårdshaver; efterfølgende bliver også andre herregårdshaver, kongelige haver og 
parker restaureret, renoveret eller fornyet. Nyere kampagner har igangsat andre typer anlæg. 
Stedet tæller lægger nogle gange sprøde, næsten umærkelige indgreb ude i landet, andre gange 
markante anlæg. Og med Drøn på skolegården etableres mange anlæg, der kan give de moti-
onsuvante lyst til at bevæge sig.

De indkomne bidrag kommer godt rundt omkring, både geografisk og mht. planlægningspro-
cesser, bl.a. kan man læse:

– at det for 1:1 Landskab først for alvor giver mening, når projekterne står der 1:1 i virkelig-
heden og bliver taget i brug – som ved Valencia og Guldbergs Plads

– at for Absolut landskab er naturgrundlaget, landskabet og forvaltningen af vores kulturarv 
det centrale. Her arbejdes bl.a. med turismestrategi på Stevns og renoverings- og udviklings-
plan for kyststien ved Springforbi.

– at BOGL blandt årets udfordringer fremhæver den gode proces og konstruktive dialog fra 
idé til realisering i gangbrosprojektet i Farum Midtpunkt

– at Kragh & Berglund har mange opgaver udenlands og ser det som en styrke både at 
arbejde i Skandinavien og i Kina

– at byMUNCH ved, at nød lærer nøgen kvinde at spinde. De ser muligheder frem for 
begrænsninger og skaber med deres merværdi-værktøj levende bymidteprojekter – i Hospi-
talsgaden i Randers, Vollsmose og Galten

– at Arkitektfirmaet Gustin har en ambition om at skabe legende landskaber og rum for leg 
og læring, bl.a. gennem gentænkning af den klassiske skolegård ved Nørre Snede Skole

– at LIW planning vil, at hverdagens byrum skal være inspirerende og understøtte de akti-
viteter, vi kommer der for – men også give os noget ekstra og rumme både det ordinære og det 
spektakulære – som ved Kulturspinderiet i Varde

– MASU planning er blevet positivt overrasket over et projekteringsforløb i Trondheim, 
der er foregået efter et ’åben bog’-princip. De har lært at agere i en uforudsigelig proces, og den 
meget dynamiske og fleksible arbejdsform med revitaliseringen af studenterbyen Moholt har 
været en af årets berigende og lærerige oplevelser

– TREDJE NATURs største faglige oplevelse knytter sig til arbejdet med den nye by Vinge på 
bar mark ved Frederikssund og Enghaveparken på Vesterbro. Fællesnævneren for disse egent-
lig ultimative modsætninger er at skulle optimere forhåndenværende naturer

– for VEGA landskab har specielt realiseringen af skateparken Forest Jump ved Skørping 
Skole været fagligt berigende, ikke mindst fordi det er summen og energien af mange ildsjæ-
les arbejde

Udover disse korte, men inspirerende og igangsættende, artikler vises to ret forskellige nyan-
lagte museumshaver. Og i modsætning til ovenstående handler det her i høj grad om plantnin-
ger. Den ene er fornyelsen af forarealet ved Statens Museum for Kunst i København (POLY-
FORM og Karres en Brands), og den anden er renoveringen af haverne omkring Rijksmuseum 
i Amsterdam (Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten). AL
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VI BYGGER OG BYGGER OG BYGGER OG …
1:1 Landskab

I 2015 har den største oplevelse været den 
store glæde at se flere og flere projekter blive 
realiseret. Det er her, vi for alvor får testet 
vores faglighed samt fagets store potentiale. 
Og dette gælder både de store projekter og de 
små, de meget urbane, de meget historiske, de 
meget regnvandshåndterende, de meget grå 
og de meget grønne. For hvert projekt, der 
bliver færdigt, bliver vi klogere, vi udvikler os 
og får perspektiv – det at se steder vokse med 
tiden og udvikle sig til mere end blot et statisk 
værk. At lære af de dynamiske processer, der 
definerer vores fælles rum. At lære om, hvor-
dan vores overordnede visioner og intentio-
ner, der har skabt arkitekturen, materialise-
res. Samt at drage nytte af erfaringen i de små 
detaljer, materialerne, planterne og hverda-
gens brug. Samspillet mellem visioner, form, 
funktion, natur og mennesket, udmålt i virke-
ligheden i 1:1. 

Disse erfaringer har udviklet sig til en sær-
lig arbejdsmetode på tegnestuen, hvor vores 
voksende erfaring med byggede projekter 
møder en stærk konceptuel tilgang. Vi tilstræ-
ber således at tænke bygbarheden ind i pro-
jekter fra start, samtidig med at vi i hovedpro-
jekterings- og udførelsesfaserne holder fast i 
det arkitektoniske koncept og den overord-
nede vision. 

Samtidig søger vi hele tiden, at tegnestuens 
medarbejdere udgør ét stærkt team, hvor vi 
bruger vores forskellige kompetencer til at 
udarbejde det bedst tænkelige projekt. Et 
miks af erfarne projekterende landskabsar-
kitekter suppleret med yngre modige medar-
bejdere giver ofte et stærk resultat – hvilket da 
også bliver bemærket og præmieret i forskelli-
ge sammenhænge. Vi skaber en kreativ-ratio-
nel holdindsats, hvor tegnestuens kompeten-
cer mødes et sted mellem det fantastiske og 
det teknisk pragmatiske. En metode, der ræk-
ker frem og tilbage i tid med en flydende skala; 
fra den nære stoflighed, detaljerigdom og kon-
struktion, til det langtidsholdbare, bæredyg-
tige, arkitektoniske overblik. 

Lige siden, vi startede 1:1 landskab i 2007, 
har vi haft et fokus på og et ønske om at få 
vores projekter realiseret. Det er for os der, 
hvor det for alvor giver mening; når projektet 
’står der’ og bliver taget i brug, når folk tager 
ejerskab til det og forhåbentlig begynder at 
holde af det og betragte det som ’deres sted’. 
Det er de oplevelser, der gør os rigtigt stolte 
af det, vi laver, og de oplevelser, der gør, at vi 
bliver ved med at lade os begejstre over vores 
fags udvikling.
1:1 Landskab

Guldbergs Plads, Nørrebro, København Guldbergs Plads, Nørrebro, Copenhagen

Gårdhave til Valencia, Vesterbrogade, København 
Garden court at Valencia, Vesterbrogade, Copenhagen
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KULTURARV ER DEN RØDE TRÅD
Absolut Landskab

Absolut Landskab har igen i år arbejdet pas-
sioneret med landskabet, naturgrundlaget 
og vores kulturarv. 2015 har igen overbevist 
mig om, at det er et privilegium at være land-
skabsarkitekt. At vi landskabsarkitekter har 
en central rolle i forhold til at skabe smukke, 
funktionelle rammer for både dyre-, plante- 
og menneskeliv. Landskabet er den driven-
de kraft, som sikrer fornyelse, der respekte-
rer historien, samtiden og de mange krav til 
fremtiden. 

Derfor har Absolut Landskab det sidste 
år arbejdet med at aflæse landskaber, udpege 
de stedbundne potentialer og finde steders 
DNA for at bruge det som udgangspunkt for 
udvikling, renovering og fornyelse af kystbyer, 
havne og herregårde. 

Absolut Landskab arbejder overordnet 
med ud- og vandkantsproblematikker for sta-
ten, kommuner, private og turismeorganisa-
tioner. Her udgør landskabet og de fysiske 
rammer råstoffet i udviklingen af stederne. 
Og landskabet betragtes som et strategisk 
værktøj, der kan bruges til at fremme sund-
hed, bæredygtighed, bosætning og turisme. 

I Stevns Kommune er udnævnelsen af Stevns 
Klint til UNESCO Verdensarv brugt som løf-
testang for en bosætnings- og turismestrategi. 
Dette har medført, at et besøgscenter i Boes-
dal er blevet en del af den forsøgsordning, 
der åbner op for projekter inden for kyst-
nærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. 
Sammen med andre rådgivere laver Absolut 
Landskab strategiplaner for Faxe Kommune, 
hvor landskabet betragtes som en ligeværdig 
komponent i arbejdet med at vende afvikling 
til udvikling i en udkantskommune. 2015 har 
også budt på mere konkrete projekter i vand-
kanten. 

I samarbejde med tegnestuen BOGL 
har vi lavet en renoverings- og udviklings-
plan for den 1,3 km lange kyststi ved Spring-
forbi nord for Tårbæk. Kyststien er en meget 
smukt beliggende og historisk interessant 
sti langs Øresund. Stien opstod i kølvandet 
på Staunings Springforbiplan fra slutnin-
gen 1940’erne. Naturstyrelsen er i gang med 
at realisere projektet, som med respekt for 
historien renoverer og fremtidssikrer stien. 
Kulturarv er fortsat den røde tråde i tegnestu-

ens arbejde, og vi arbejder med herregårde på 
Sjælland, Fyn og Lolland. Transformationen 
af disse tidligere dynamoer i det åbne land har 
så mange interessante historier og eksempler 
på omstilling og tilpasning, som vi fortsat 
kan lære af. I København NV arbejder Abso-
lut Landskab på at realisere et stort værk af 
kunstneren FOS, som med midler fra Ny Carl-
bergfondet fornyer skolen Efterslægten, som 
blev stiftet i 1786.

Absolut Landskab er ikke kun et arbejde, 
det er også en interesse og tro på, at land-
skabsarkitektur er nødvendig. At vi løser 
samfundsrelevante problemer på en smuk og 
respektfuld måde. Jeg har derfor lagt timer i 
det internationale foreningsarbejde som DL’s 
IFLA-delegat, og det giver mening at mødes 
med landskabsarkitekter fra hele verden og 
mærke, at vi er ikke alene om at kæmpe for 
vores fags synlighed og berettigelse. Siden 
oktober 2015 har jeg været valgt ind IFLA 
Europes bestyrelse, og jeg vil fremadrettet 
kæmpe for faget som IFLA Europe Secretary 
General.
Anja Boserup, Absolut Landskab

 Stevns Klint, som er blevet til UNESCO Verdens-
arv. Foto Anne Schaldemose
Stevns Klint, a UNESCO World Heritage site. 
Photo Anne Schaldemose

Kyststien nord for 
Taarbæk. 
Foto Anne Schaldemose 
Coastal path north of 
Taarbæk. 
Photo Anne Schaldemose
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GANGBRO I FARUM 
Jens Linnet

Bygherreleverence i forbindelse med miljøprojekt i Farum Midtpunkt
Bygherre: Furesø Boligselskab v. KAB
Design, projektering, fagtilsyn: BOGL
Totalrådgiver og byggeledelse: Rambøll 
Entreprenør og beregning: Adserballe & Knudsen
Fotos: BOGL

Gangbroen er en del af en omfattende reno-
vering af udearealerne i Farum Midtpunkt, 
som BOGL har lavet i samarbejde med Ram-
bøll. Renoveringen omfatter bl.a. en ny hoved-
adgang til bebyggelsen, en ny aktivitetspark 
samt et helt nyt stisystem gennem de mange 
grønne og vildt tilvoksede områder. 

En af hovedudfordringerne i Farum Midt-
punkt er de mange opdelte og afgrænsede 
niveauer, som stammer fra en differentieret 
trafiktænkning, hvor bilkørsel og gangtrafik 
er skarpt adskilt. Herudover er bebyggelsen 
meget introvert og mangler et stisystem, der 
binder den bedre sammen. Aktivitetsparken 
griber fat i bebyggelsens mange forskellige 
niveauer, så der skabes et samlet netværk af 
åbninger, forbindelser, aktiviteter og ophold. 
For at gøre parken tilgængelig og til et natur-
ligt samlingssted er der åbnet op til det tilstø-
dende parkeringsniveau i stueetagen under 
bebyggelsen, hvorved parkeringsområdet ind-
drages som en del af aktivitetsparken. 

Rygraden i Farum Midtpunkt er Vest-
gangstrøget, som er den store sammenbin-
dende gang- og cykelforbindelse, der ligger i 
første sals højde. Projektet søger at ’sy’ strø-
get sammen med aktivitetsparken gennem 
flere typer af forbindelser, bl.a. trappe/tri-
bune, rampe, ruchebane og gangbro. Gang-

broen skaber således en forbindelse fra 
Vestgangstrøget i første sals højde og ned til 
aktivitetsparken på terræn og er et særligt ele-
ment i projektet, som bryder med element-
byggeriets stramme geometri. Broen bliver 
derfor et særligt element i projektet, der som 
et smykke får lov til at bryde de ellers meget 
stedspecifikke spilleregler. Broen er lavet i 
valset stål og bevæger sig i et organisk slynget 
forløb mellem de eksisterende fyrretræer og 
ned i parken. Midt på broen er der skabt en 
lille udvidelse, der danner et rum til ophold 
mellem trækronerne. Stålbroen er lakeret i en 
mørkegrå farve, der smelter sammen med de 
omgivende mørke fyrretræer. 

Konstruktionens grundtanke er enkel.
Som på en træbåd bygger den på grundprin-
cippet med spanter, monteret på en køl i form 
af et gennemgående bundrør, og gelændere af 
valsede rør, der som langsgående planker på et 
skib føres uden på spanterne ned langs broens 
sider og bund. De valsede rør danner dermed 
både broens bærende konstruktion og broens 
organiske forløb. Et smalt trædæk, monteret 
på bundrøret, danner broens bund. 

Gangbroen skaber en levende konstruk-
tion, der svæver let mellem trækronerne 
som en kontrast til Farum Midtpunkts meget 
bastante bygninger. Broen er en hyldest til 

bebyggelsens mange smukke træer og giver 
mulighed for at gå og opholde sig i træerne. 
Og en hule i træerne, hvor man lidt i skjul kan 
sidde mellem trækronerne, samtale og se på 
aktiviteterne i parken og på Vestgangstrøget. 

Broprojektet er en bygherreleverence, 
som er blevet projekteret parallelt med det 
øvrige miljøprojekt. Tre firmaer bød ind på 
broprojektet, og efter udvælgelse af entre-
prenøren har det været en god proces og kon-
struktiv dialog med dem. Vi har først designet 
og dimensioneret broen og udført konstruk-
tionstegninger og 3d-tegninger, som entre-
prenøren har regnet på og kommenteret. Det 
har desuden været muligt at føre en direkte 
dialog med smeden og de udførende, hvilket 
har været meget tilfredsstillende. Entrepre-
nøren har derefter stået for de endelige pro-
duktionstegninger, som vi har kommenteret. 

Det har betydet, at vi har haft mulighed for 
at fastholde afgørende detaljer og samlinger, 
hvilket har gjort, at broens oprindelige design 
har kunnet fastholdes fra idé til realisering og 
montering uden store kompromiser under-
vejs. Alle træer er bevaret, og broens dimen-
sioner er blevet holdt tæt på de oprindelige 
tanker, så det lette og transparente udtryk har 
kunnet fastholdes. 
Jens Linnet, BOGL
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AT DESIGNE LANDSKAB 
BÅDE I SKANDINAVIEN 
OG I KINA
Kragh & Berglund

Udfordringerne i de lande, vi arbejder i, er na-
turligvis meget forskellige, da fokus på mar-
kederne og de generelle forhold er meget for-
skellige. Dette ser vi dog som en styrke hos 
Kragh & Berglund. 

De mange internationale projekter samles 
ved fælles indsats på tværs af tegnestuerne i 
Stockholm, Beijing og København. Viden bli-
ver delt på tværs af projekterne, og erfarin-
ger fra danske projekter bliver brugt i Kina, 
og erfaringer fra projektudviklinger i Kina bli-
ver brugt i danske projekter.

 Det, der binder vores projekter i alle ska-
laer sammen, er evnen til at fortælle en god 
historie med et stærkt motiv – der er stærke 
koncepter, uanset om det er en bænk eller en 
byplan, hvor designet tilpasses mennesket 
frem for en forkromet profil.

I Danmark har vi i 2015 arbejdet med en 
bred palette af landskabsprojekter. Tølløse 
børnehus står nu færdigt, og der arbejdes i 
øjeblikket videre på bl.a. følgende projek-
ter: Nyt Hvidovre hospital, renoveringen af 
Brøndby Strand, Gentofte Sportspark, bade-
anlæg/klimasikring for handicappede i Hel-
lerup, bro over Københavns havn, Tingbjerg 
kulturhus, LAR-projekt på AB50, infrastruk-
turplan og LAR-projekt for Elleparken i Fole-

haven, plejeboliger i Tornhøj, sportspark i 
Holbæk samt regnvandsprojekt ved Orbicons 
hovedsæde. For at nævne et par stykker.

 I Sverige arbejder vi med Västerås rese-
centrum, Den Svenske Ambassade i London, 
Den Svenske Ambassade i Paris, byplads ved 
Skiljebo, sportsanlæg ved Päronet og master-
plan for St. Frösunda bydel.

I Kina har arbejder vi generelt med større 
masterplaner og i 2015 især med en 5 km2 stor 
masterplan ved Quingdao, Tianjin eco city,  to 
Plug’n’play anlæg og en masterplan for Yixing.

Prioriteringerne i de tre lande er meget 
forskellige.

I Danmark er der fokus på sundhed gen-
nem vores hospitaler – og regnvand/klima-
sikring. Det er det, der driver økonomien 
bag mange af projekterne. I stor skala som i 
Brøndby Strand, der potentielt kan blive Dan-
marks største klimasikring, og til i den lille 
skala en parkeringsplads på Hvidovre hospital.

 LAR- projekter giver større råderum og 
fokus på landskab og alt det grønne. Til gen-
gæld er vores erfaringer fra de udførte projek-
ter, at vandet er en teknisk udfordring. Det er 
ganske enkelt uforudsigeligt, hvordan det 
opfører sig, så robustheden i projekterne skal 
være til stede.

I Kina reparerer vi på deres byer og arbejder 
med eco cities i stor skala. Her er der gang i en 
omstilling fra kun at have haft fokus på vækst 
til, at væksten skal være bæredygtig. Her er vi, 
med vores danske baggrund og traditioner for 
bæredygtighed stærke.

I Kina er der et stort mangel på menings-
fyldte byrum, og samtidig er deres accept af 
vilde ideer og koncepter stor – hvilket gør, at 
en stor del af vores projektudvikling foregår 
på vores projekter i Kina. Fokus på LAR er dog 
ikke så stor, og det er svært at sælge regnvand 
i Kina. 

En af næste års opgaver i Kina bliver en 
udstilling sammen med det Danske Kultur-
institut med fokus på Plug’n’play-aktiviteter. 

I Sverige har vi primært haft fokus på 
byrum, urban design og masterplaner. I Sve-
rige og specielt i Stockholmsregionen sker 
der en voldsom tilflytning til byerne, og for-
tætningen af byerne kræver nye byrum. Sam-
tidig er vi brohoved for de svenske arkitekter i 
Danmark. Stockholm er præget af gode sam-
arbejder – og mange nye og interessante pro-
jekter samt arbejdet med at få en ny tegnestue 
op at stå. 
Kragh & Berglund

Grønby Strand, Danmark. Illustrationer Kragh & Berglund
Grønby Strand, Denmark. Illustrations Kragh & Berglund

Daqiuzhuang Cultural Center, Kina Daqiuzhuang Cultural Center, China                          Skuru bro, Stockholm Skuru bridge, Stockholm
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LARMENDE BYMIDTEPROJEKTER 
byMUNCH

Jubiiiii… to priser på en uge:-)
Året 2015 har for os været præget af mange 
fede oplevelser. Tegnestuen byMUNCH har 
nu eksisteret i fire år, og vi begynder at have 
en hel del realiserede projekter – bl.a. bymid-
teopgaver i Randers, Nørre Nissum, Korsør, 
Galten og Vollsmose. Vores projekter er be-
gyndt at kunne ses i udenlandske arkitektur-
magasiner og på arkitektur-webs på nettet. Og 
ja, så har vi lige netop modtaget arkitekturpris 
nr. 4, samtidig med at vi er blevet kåret til Ga-
zelle-virksomhed. Jubiiiii.

I tegnestuen byMUNCH elsker vi at se mu-
ligheder frem for begrænsninger. I 2010, da 
tegnestuen blev stiftet, kørte finanskrisen 
for fuld udblæsning, og anlægskronerne var 
sparsomme. Dette var med til at skabe vores 
merværdi-værktøj, som vi bruger i forbindel-
se med alle vores projekter. 

Det går ud på at bruge det foreliggende 
budget på klogest mulige måde. I den for-
bindelse ser vi på, hvilke materialer, typisk 
belægninger, som vi kan genbruge kreativt i 
et nyt projekt. Desuden arbejder vi med mere 
grøn beplantning, der er betydeligt billigere 
end belægning. Vi inddrager flere borgerøn-
sker til aktivitetselementer, og vi øger borger-
nes inddragelse i projekterne, så vi får mere 
levende og ’larmende’ byrum og meget mere 
ejerskab. Dette mindsker risikoen for hær-
værk og skaber levende steder, hvis funktio-
ner er valgt ud fra brugernes reelle behov. 

Bymidteprojekter, der ’larmer’
Hvis der er noget, de danske mindre byer ikke 
mangler, er det stilhed. Derfor laver vi bymidte- 
projekter, der ’larmer’.

For os er en af de største faglige oplevelser 
i 2015 at se, at vores nye byrum bliver taget 
godt imod og blive flittigt brugt af borgerne. 

I Galten mødte 300-400 glade menne-
sker op til indvielse af de to nye fælles aktivi-
tets- og opholdspladser. Det har været idéen 
at skabe et imageskabende område, der tilgo-
deser alle områdets forskellige borgergrupper 
og give dem et sted, hvor der er plads til netop 
deres bys aktivitet og til at mødes.

Første spadestik i Galten blev taget af 
Claus Lieck, formand for miljø- og planud-
valget i Skanderborg Kommune. Han frem-
hævede projektet som et forgangsprojekt, 
Galtenmodellen, for kommunen til udvik-
ling af andre byer i kommunen. Der blev lagt 
stor vægt på den gode dialog mellem arbejds-
grupperne; borgere, kommune og arkitekten, i 
udviklingen af det rigtige byrumsprojekt.

byMUNCH har i projektet arbejdet krea-
tivt med at genanvende eksisterende belæg-
ninger og arbejdet med nye holdbare, men 
også billige belægningstyper. Vi har derved 
kunnet indfri borgernes ønske om et image-
skabende byrum med scene, overdækkede 
opholdsområder, espalier, markeds- og fest-
plads og info-søjle, og en plads til udebiograf 
er blevet indarbejdet.

Med små virkemidler og fine detaljer er der 
skabt et effektfuldt og oplevelsesrigt anlæg til 
glæde for såvel den forbipasserende som den 
daglige bruger. Projektet er et byfornyelses-
projekt, der har været med til at give Galten 
midtby et stort ansigtsløft. Hver plads har i alt 
inkl. anlæggelse, honorar, opmålinger, borger-
inddragelse m.m. kostet ca. 1,5 mio. kr. 

Leder af Plancenter i Skanderborg Kom-
mune Mikkel Lindskov Petersen har om pro-
jektet sagt, “byMUNCH har fået rigtig meget 
ud af anlægssummen sammenlignet med 
andre bymidteprojekter, jeg har været ind 
over”.

Tegnestuen byMUNCH består i dag af 
3-5 meget engagerede landskabsarkitekter. 
Teamet arbejder tæt sammen om projekterne, 
hvilket gør, at hovedidé, økonomi, design bli-
ver fastholdt, og meget skarpe projektløsnin-
ger opstår. byMUNCH by- og landskabsde-
sign er stiftet af Anita Munch, der tidligere 
var partner i metopos, som havde sit primære 
fokus på midtbystrategi, planlægning og pro-
jektering, bl.a. i Herning, Greve og Horsens.
byMUNCH

Biblioteksplads, Galten Library Square, Galten

Hospitalsgade, Randers Hospital street, Randers

Vollsmose ved Odense. Fotos byMUNCH
Vollsmose in Odense. Photos byMUNCH
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POETISK, LEGENDE OG LEVENDE 
Stephan Gustin, Arkitektfirmaet Gustin 

Vinderprojektet i Realdanias konkurrence 
om fremtidens legeplads. Nørre Snede Skole
The winning project in Realdania’s 
competition for the playground of the future

Landskabet skal være poetisk, legende og le-
vende – og det skal kunne mærkes. Landska-
bet har et kæmpe potentiale for at skabe sam-
menhængskraft, identitet og for at afspejle, 
hvem vi er som mennesker. Når det er sagt, el-
sker jeg også fejlene – dem der viser diversi-
teten, skrøbeligheden, og at vi faktisk er men-
neskelige. 

Vi elsker vores fag og sidder nu med en 
række projekter, der i høj grad kickstarter 
vores kreativitet og afsøger landskabet i en 
bynær kontekst. Bl.a. har vi lige vundet kon-
kurrencen om at skabe et markant landskabs-
rum til Kulturby 2017 – en stor internatio-
nal satsning, der skal sætte fokus på legende, 
levende og poetiske landskabsrum. 

Vi er samtidig ved at realisere en ny kultur-
gård i Herning, hvor fladen tænkes som et lær-
red, der krydser elementer fra både musikken 
og kunstens verden – men også en flade, der 
kommer til at rumme en række kulturevents 
og allerede nu er blevet indtaget af et utal af 
løbehjul, skatere og legende unger fra gårdens 
kunst- og musikskoler. Kulturgården skal stå 
som et centralt element i byens nye kulturakse. 

I Hørve har vi realiseret en bypark, der har 
formået at skabe en oase, et samlingspunkt 
for byens borgere. Parken har masser af akti-
viteter med store smukke bøgetræer som bag-
grundstæppe og med et væld af vilde blomster, 
insekter, picnic-pladser og rock’n roll fra den 
lille sceneplads. Begge projekter rammer i høj 
grad vores faglige visioner for at skabe poeti-
ske, legende og levende byrum, der rent fak-
tisk skaber et positivt impact for rigtig mange 
mennesker.

Men årets vigtigste projekt er nok reali-
sering af vinderprojektet for Drøn på skole-
gården ved Nørre Snede Skole. Ikke fordi 
det rummer det store landskabelige cre-
scendo, men fordi det her er lykkedes at lave 
et abstrakt og legende landskab, som har for-
mået at henvende sig til en helt række ele-
ver, der ellers ikke så udearealerne som deres 
domæne. Her er plads til de stille, de nørdede, 
de kantede og dem, der ikke kun søger action 
og udfordring. En mikroskopisk bjerghytte 
med det fineste lys og en rolig intim stemning 
er placeret på toppen af en seks meter høj 
bakke, der er så stejl, at det næsten er umulig 

at bestige den i fugtigt vejr. Bakken er en del 
af større bakkelandskab, der bruges af skatere 
og i den daglige undervisning. Og kun et par 
meter væk, på grænsen til ’skovbrynet’, står 
et tårn med tre små etager. Et finurligt orga-
nisk element – tænkt som et landskabeligt 
klasselokale i højde med trækronerne. For at 
komme til tops mellem de bæredygtige træ-
lameller og de rå stålkonstruktioner skal 
man rent faktisk stå på skul-drene af hinan-
den, samarbejde og bruge nogle muskler for 
at opleve udsigten og det smukke lysindfald. 
Tårnet står som et lille pejlemærke midt i sko-
legårdens univers – og giver et anderledes og 
eksperimenterende eksempel på, hvordan 
man skaber landskaber i højformat.

Vi har en klar ambition om at afsøge land-
skabet. Stræbe efter en høj kvalitet i vores 
arbejde og aldrig være bange for at afsøge nye 
grænser. 
Stephan Gustin, Arkitektfirmaet Gustin

Test af partikelrensende urter i en bæredygtig kontekst, hvor landskabets ’effekt’ belyses via laboratorieforsøg
Test of particle removing herbs in a sustainable context where the landscape’s ‘effect’ is revealed by laboratory tests
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Lydspejlet: Et skulpturelt lydunivers til scene, ophold og bevægelse – og til eksperimenterende leg og undervisning i musikken. Aktiviteterne har karakter af stomp, 
hvor kroppens bevægelser og slag med basale redskaber fra mange kroppe danner musikken. Søjlerne er rammer for musikinstrumenter og en lysinstallation, hvor lyset 
forandres i forhold til bevægelse og musikkens lydbølger
The Sound Mirror: A sculptural sound universe of stage, seating and movement – and for the experimental play and teaching of music. The activities have the character of 
stomp, where body movements and beats with basic instruments from many people create the music. The columns serve as a setting for the musical instruments and a light 
installation, where the light varies in relation to movement and the music’s sound waves

Kulturspinderiet Varde, kulturplads
Udført: 2013-15
Bygherre: Varde Kommune med fondsstøtte fra LOA
Landskabsarkitekt: LIW planning
Ingeniør: Johansson & Kalstrup P/S. Lyskunst: Obscura
Illustration og foto: LIW planning

Med en stigende opmærksomhed på at skabe 
gode rammer for ’det hele hverdagsliv’ i byer-
ne, med større sammenhæng og synergi mel-
lem de fysiske, kulturelle og sociale struktu-
rer, er kulturrummet blevet en betydende 
del af byudviklingen. Som et sted, vi bruger 
til hverdag, skal kulturrummet være inspire-
rende og understøtte de aktiviteter, vi kom-
mer der for. Men det skal også give os noget 
ekstra og rumme både det ordinære og det 
spektakulære.

Kulturrummet på den gamle stålværks- og 
trådspinderigrund i Varde er samlingssted for 
kreative grupper og foreninger i og omkring 
Varde og er et ’udendørs forsamlingshus’ for 
byens øvrige borgere og besøgende i et levende 
og mangfoldigt kulturmiljø. De mere ’klassi-
ske’ kunst- og kulturformer som billedkunst, 
musik, dans og teater inviteres ud i byens rum 
og bliver del af et nyt socialt oplevelsesunivers, 
hvor grænserne mellem kunst, kultur og bevæ-
gelse opløses og flyder sammen.

Projektet synliggør på den måde byens aktive 
kulturliv og skaber synergi mellem kultur- og 
byliv, som omkring stålværks- og trådspinde-
rigrunden rummer en bred vifte af aktiviteter 
med ungehus, skatermiljø, museum, musik- 
og billedskole, koncertsted, dykker- og bok-
seklub og teaterværksted.

Området er præget af industriarkitektur 
fra starten af 1900-tallet med velbevarede 
bygninger og funktionelle rumligheder, som 
giver stedet en særlig identitet. Et simpelt 
arkitektonisk greb, disponeret omkring en 
asfaltsti, samler og forbinder områdets for-
skellige aktivitets- og udtryksmuligheder og 
optimerer de oplevelses- og brugsmæssige 
værdier i det eksisterende. Samtidig synliggø-
res stedet som et moderne og levende byrum.

Den rå karakter af industrikultur er grund-
læggende uberørt; på udvalgte steder skabes 
hotspots, hvor de fysiske rammer indbyder 
til aktivitet. Hotspots som Lydspejlet, Luft-
rummet, Sansevæggen og Skaterboulen er 

alle udviklet i et samarbejde med stedets dag-
lige brugere og de lokale borgere. Involverin-
gen sikrer en kunstnerisk og brugsmæssig 
værdi. Bl.a. er Skaterboulen udformet i tæt 
samarbejde med brugerne af ungehuset, og 
Lydspejlet er udviklet i et samarbejde med 
musikskolen og teaterværkstedet, mens nye 
belægningsmønstre er udviklet i samarbejde 
med teatergruppen og kunstnere. 

Ved et besøg i Kulturspinderiet inspireres 
nogle af relationen til en anderledes kontekst, 
og andre finder pludselig sig selv i færd med at 
udforske nye eller glemte aktiviteter. Her kan 
de, der ikke inspireres af traditionel musikun-
dervisning, få en oplevelse af at udøve musik, og 
de, som aldrig ville besøge en kunstudstilling, 
kan gennem andre aktiviteter måske alligevel 
finde sig selv i interaktion med en skulptur. 
Lisbeth Westergaard, LIW planning

Kulturspinderiet i Varde

Lydspejlet
Luft rummet

Farveladen

Sansevæg

Skaterboule

Syvkanten

Musikskole

Kunst laboratorium

Teaterværksted

Ungehus

Museum

Koncertsted

SÆT KULTUREN I SPIL
– KULTURSPINDERIET I VARDE 
Lisbeth Westergaard, LIW planning
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AT AGERE I EN UFORUDSIGELIG PROCES
MASU planning

Umiddelbart ærgrede det os, da det efter kon-
kurrencens afgørelse blev klart, at det videre 
projektforløb skulle tage form af et projekt-
forslag med tidligt udbud. Herefter skulle vi 
fortsætte med den vindende entreprenør som 
medprojekterende.

Ved tilsvarende samarbejder i Danmark 
har det ført til langt mere, men dårligt og uor-
ganiseret projekteringsarbejde i forhold til et 
klassisk projekteringsforløb med hovedpro-
jekt med efterfølgende udbud. Som regel på 
en måde, hvor alle projektdele er blevet pres-
set ned på lavest (acceptable) kvalitetsniveau 
for ’optimering’ af projekt og økonomi.

Hele projekteringsforløbet foregår med et 
’åben bog’-princip med helt åbne regnskaber, 
hvor entreprenørens kalkulationer af projekt-
økonomi såvel som indtjeningsgrad er synlig 
for alle deltagere i projektet. Det har affødt en 
kvalificeret diskussion af kvalitetsniveau mel-
lem rådgivere, bygherre og entreprenør. Det 
har i høj grad hjulpet bygherre til at vurdere 
og prioritere projektdele og besparelser. 

I ’samspilsfasen’ har den åbne projek-
teringsfase givet bygherre mulighed for at 
blive mere præcis på det endelige program 
for bebyggelse og landskab – i et ellers stort 

og komplekst byggeprojekt. Entreprenør, råd-
givere og bygherre har sammen belyst, hvor-
dan der opnås et bedst muligt projekt inden 
for budgettet. 

Når denne proces fungerer så godt, er det 
fordi alle parter har tillid til hinanden og er 
indstillet på at arbejde sammen og kommu-
nikere for at opnå de bedst mulige resultater. 
For os har det også været lidt af en udfordring 
at miste den kontrol, der ellers er i et traditio-
nelt hovedprojekt. Vi er ofte nødt til at træffe 
bindende beslutninger om nogle projektdele, 
inden andre projektdele og et samlet udtryk er 
løst og på plads. Det kræver erfaring, is i maven 
og god prioriteringssans – eller måske bare en 
accept af at agere i en uforudsigelig proces.

Det skal siges, at projektlederen hos entre-
prenøren har faciliteret processen med en 
naturlig brug af moderne projektledelsesværk-
tøjer og gode og logiske digitale værktøjer. 

Vores skepsis blev altså gjort til skamme, 
og samarbejdet med de norske entreprenø-
rer og bygherre har vist sig at være en meget 
dynamisk og fleksibel arbejdsform og en af 
årets berigende og lærerige oplevelser.

Projektet består i en revitalisering af 
Trondheims største studenterby Moholt. Ved 

tilførsel af godt 1.000 nye studenterboliger i 
fem boligtårne (ud over de 1.600 eks.), bibli-
otek og storbørnehave skabes byfortætning 
og kvalificering af ude- og opholdsrum. Som 
naturligt centrum for det ny Moholt anlæg-
ges Almenningen som et samlende bytæppe, 
der formidler adgang til de nye boliger, bør-
nehave, bibliotek, de nye butikslejemål, træ-
ningscenter og legestue og udgør Moholts nye 
rekreative hjerte med plads til udfoldelse af 
studenterliv.

Almenningens belagte flade flyder gennem 
områdets kuperede terræn, styrker og forbin-
der bevægelsesmønstre og er ramme for vari-
erende opholds- og aktivitetsrum på centrale 
pladsdannelser og i aktive kantzoner. Således 
etableres en større opholdsplads ved bibliote-
ket og kobling til Almenningen. Denne struktu-
reres af de omgivende facader og enkelte store 
byrumsmøbler, som her både skaber intimitet 
og opholdskvalitet, men som også relaterer til 
byggeriets store skala med bygninger på ni eta-
gers højde. Mindre pladsdannelser og aktivi-
tets- og opholdsrum lægges ved Almenningens 
fitnesscenter og solrige, rolige områder mellem 
de store boligtårne.
MASU planning

Største byggeri som massivt 
træhus i Norden
The largest massive wood building 
in Scandinavia

Moholt, Trondheim, projektering af landskab for 1.000 nye studenterboliger, bibliotek og børnehave
Bygherre: SiT (Studentsamskipnaden Trondheim)
Landskabsarkitekt: MASU planning
Arkitekt: MDH
Entreprenør: Veidekke
Illustration og foto: MASU planning
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VINGE OG ENGHAVE
TREDJE NATUR

Det seneste års største faglige oplevelse knyt-
ter sig til to af tegnestuens projekter – ét i den 
tætte historiske by og ét i det åbne land.

Først to refleksioner foranlediget af for-
skeren Vaclav Smils bog Harvesting the Bios-
phere:

1. For 10.000 siden år var 99% af klodens 
biomasse vild natur. I dag udgør mennesket og 
den domesticerede natur hele 98%. Med kun 
2% vild natur tilbage må vi indse at ’natur’ 
herefter må være en menneskelig udtryks-
form.

2. I de sidste 3 år har Kina brugt mere 
cement end USA brugte i hele det 20. århund-
rede. Vi oplever således aktuelt et ekstremt 
accelereret og perspektivløst stofskifte, der 
vedholdende skubber kloden ud i stadigt vold-
sommere kriser. 

Vinge Station og centrum, Henning Larsen Architects, TREDJE NATUR, MOE, 
Atkins og RPA
Vinge Station and Center. Henning Larsen Architects, TREDJE NATUR, MOE, 
Atkins and RPA

Vinge er en ny by på bar mark. Her har Fre-
derikssund Kommune udstukket Danmarks 
største udviklingsområde på 370 ha. Med na-
turens pragmatikker som udgangspunkt har 
teamet udviklet centrum på 183.000 etageme-
ter. Byen er bygget op om et grønt hjerte og 
en station. Stationen har netop vundet Leaf 
Award, fordi den formår at forene by og natur 
via et udfordrende urbant terræn, der lærer 
af områdets istidstopografi. Dermed skaber 
vi via en ’geoarkæologisk’ tilgang afsættet for, 
hvordan den nye by finder sin særegne DNA. 
Næsten 2/3 af Danmarks areal går til land-
bruget, hvoraf hele 80% af produktionen går 
til foder. Dermed er der grundlag for ambiti-
onen, at når der så ikke længere findes jom-
fruelig jord, hvor meget naturværdi kan vi så 
skabe grobund for i de nye byinvesteringer – 
til ligelig glæde for både bier og beboere?

Enghaveparken er et landskabsarkitek-
tonisk mesterværk, der skal fredes. Samtidig 
skal den nyklassicistiske folkepark tilbage-
holde 24.000 m3 skybrudsvand. Et catch-22, 
som teamet løser ved at anlægge et urbant 
dige langs parkens kant. Diget udnyttes til 
sidde- og bevægelsesmuligheder i det daglige 
og vil ved skybrud kunne tilbageholde meget 
store mængder vand. Dertil skabes yderligere 
plads til vandet via udgravninger i parkens 
rum, bl.a. ved multibanen, hvor der graves 

ned i 3 meters dybde. Hermed skabes et sæn-
ket amfiteater rundt om banen, som vil kunne 
samle borgere i hundredetal til f.eks. politiske 
vækkelsesmøder, elektronisk musik og sports- 
events. Den stringente parkgeometri opnår 
med ændringerne dermed en slags kulturel 
topografi, der med vandets komme introduce-
rer et nyt begivenhedsparadigme for, hvordan 
livet kan udfoldes i byen, for 1 million årlige 
besøgende.

De to projekter udspænder tegnestu-
ens virke i ultimative modsætninger. Fæl-
lesnævneren, som den nye by på bar mark 
deler med den klassiske park, er optimerin-
gen af de forhåndenværende naturer. Og der-
igennem opnåelsen af et livskraftigt natur- 
og kulturgrundlag for brugernes hverdagsliv. 
Vi ser grundlaget for en ny helhedsorienteret 
kultur og praksis, hvor den muligvis håbløse 
drøm om at nå helskindet igennem de næste 
10.000 år her og nu skaber en mangestrenget 
oplevelse af mening hos arkitekt og bruger.
TREDJE NATUR

Enghaveparken, COWI, TREDJE NATUR og Platant
Enghaveparken. COWI, TREDJE NATUR and Platant
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FOREST JUMP
– OG DRØN PÅ SKØRPING SKOLE
Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard, VEGA landskab

”Se nu Daniel, der kører der. Normalt kan han 
ikke koncentrere sig og har det rigtig svært 
med både skole og kammerater. Men her på 
banen – her er det ikke bare koncentrationen 
der lykkes for ham, men også at han for første 
gang oplever respekten fra kammeraterne.” 
Jesper Andreasen, Skørping Skole

Et helt almindeligt frikvarter i oktober
Vi står sammen med street-pædagog og skate- 
entutiast Jesper Andreasen og glæder os over, 
hvordan skateparken Forest Jump på Skør-
ping Skole er i brug i et helt almindeligt fri-
kvarter i oktober måned.

Skateparken ligger helt ude i skoven og alli-
gevel bare et smut fra skolen og er den første 
etape af realiseringen af vores projekt til Drøn på 
skolegården-kampagnen, der blev tegnet i slut-
ningen af 2013, og som netop nu bygges færdig. 

Skolens, skovens og vores projekt
Projektet har en særlig stor betydning for os 
fagligt, fordi det er så meget mere end blot 
vores eget projekt og design – det er resulta-
tet af en stor pulje af manges fælles anstren-
gelser. Skørping Skole er sin rolle som lokalt 
anker og omdrejningspunkt meget bevidst. 
Forudsætningerne for projektet har fra star-
ten været at løfte områdets tungeste og svage-
ste unge, hvor koncentration ikke lige er den 

stærkeste kompetence, og hvor det halter med 
de sociale relationer og det skolefaglige. Sko-
len ligger smukt i fredsskoven imellem Rebild 
Bakker og stationsbyen Skørping, og skolens 
ledelse har fra starten sat projektet i søen som 
et lokalt projekt. Alle gode kræfter er blevet 
inviteret ind i processen – med os i midten til 
at samle, teste og bearbejde de mange ønsker 
og benspænd til en helhed. 

I hele processen har vi haft en løbende 
og tæt dialog med projektets kernepersoner, 
hvor vi har sparret med og udfordret hinan-
den på kryds og tværs. Vi har brugt en hel 
dag på at teste alle de øvelser, som lærerne 
på Skørping Skole allerede bruger i forhold 
til at arbejde med ’læring i bevægelse’. Vi har 
diskuteret, hvor stor en skatebane egentlig 
kan være, hvis den rumligt skal opleves som 
en del af skoven, og hvor langt væk et uden-
dørs klasselokale kan ligge. Og sammen med 
Naturstyrelsen har vi indarbejdet fuglekasser, 
afsat hovedlinjer, afmærket bevaringsværdige 
træer og på stedet tilrettet store dele af pro-
jektet med pinde og afmærkningstape. Der-
for er det på én gang både skolens, skovens og 
vores projekt, som vi har skabt i fællesskab.

Skov-skatebanen Forest Jump
På samme måde er selve skatebanen et fæl-
les projekt. Skolen og skaterne har sammen 

drømt om at få en bane med plads til både de 
øvede og begynderne. Banen skulle ligge så 
tæt på skolen, at den både kunne bruges i fri-
kvarteret og i det pædagogiske arbejde, men 
samtidig drømte alle om en skov-skatebane, 
med en helt unik stemning. Løsningen blev 
at lægge banen, hvor skoven når tæt på sko-
len, op ad en skovvej og indpasset i en eksi-
sterende skråning. På den måde blev det både 
skolens og skovens bane, og den offentlige vej 
inviterer resten af lokalsamfundet indenfor.

Banen er håndbygget i maj og juni måned 
2015 af et hårdtarbejdende, energisk lokalt 
team med masser af frivillige kræfter. Arbejdet 
blev ledet af Jesper og Bart Smith fra Hunger 
Skate Parks (fra Indiana), som med ekspertvi-
den har stået for den endelige udformning af 
banens kurver og forhindringer. 

Siden den store indvielsesfest, hvor det 
røde bånd blev ’skatet over’, har banen været 
i konstant brug. De små kører på løbehjul, 
de større skater, og BMX er også velkomne, 
så længe de er uden pegs. De lokale familier 
tager på udflugt til Forest Jump i weeken-
derne, og også et par udenlandske skatere har 
været forbi og teste den i deres sommerferie. 

Ringen sluttet eller The Loop Connected 2015
Selv om vi har været i gang med projektet 
længe, er det Drøn på og især realiseringen 
af skateparken, der står som det fagligt mest 
berigende projekt for VEGA landskab i 2015, 
fordi det er summen og energien af mange 
ildsjæles arbejde.

Skateparken er den første færdiggjorte 
etape af Drøn på og projektets naturlige cen-
trum. Projektets målsætning om at løfte ’sofa-
kartoflerne’ ud af deres trygge rede er allerede 
indfriet; små og store skater sammen og lærer 
af og med hinanden, og aktiviteten på banen 
rykker ikke-skaterne med ’ud i skoven’. Sam-
tidig kan de elever, der har sværest ved kon-
centration eller qua diagnoser er udfordret på 
andre felter, opleve koncentration, selvværd og 
respekt fra andre, når de dagligt overvinder sig 
selv i et felt drevet af både lyst, vilje og frygt.

Netop nu vokser projektets andet hovedele-
ment, loopet, frem. Også her støttet af en lokal 
tømrer, som med stort engagement og dygtige 
hænder får loopets foldede former frem. 
Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard, 
Vega landskab

Foto BrknRib Photography, Simon Andersen 
Foto BrknRib Photography, Simon Andersen

Foto VEGA Photo VEGA
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HAVEN VED STATENS MUSEUM FOR KUNST 
– en smeltedigel for kunst og byliv

POLYFORM Arkitekter

Den nye have foran Statens Museum for 
Kunst, tegnet af POLYFORM Arkitekter og 
hollandske Karres en Brands, er et åbent by-
landskab, som inviterer museumsgæster og 
forbipasserende til at mødes og nyde kunst-
pauser og kulturelle events. Med haven har 
museumsgæster fået en ny lettilgængelig ind-
gang til kunstens verden, men alle byens bru-
gere har også fået et nyt grønt byrum, hvor de 
kan møde hinanden og deltage i arrangemen-
ter og kunstevents. 

Den tidligere nykassicistisk-inspirerede haves 
stramme stisystem og hegnene, der lukkede 
af for byens liv på Sølvgade og Øster Voldga-
de er væk. I dag byder bløde græsøer og bug-
tende stier velkommen til en have, der er åben 
døgnet rundt. Her er plads til, at kunsten kan 
flyde ud af museet og ned i haven, der skal 
være for både kunst og byliv. Den transfor-
merede museumshave er således ikke længe-
re kun tilegnet fine folk med høj hat og stok, 
men derimod hele byen.

SMK tilbage i parken var titlen på POLY-
FORM og Karres en Brands’ vinderforslag til 
arkitektkonkurrencen – ’parken’ refererer til 
det populære og velbesøgte Østre Anlæg bag 
Statens Museum for Kunst. Med den nye have 
bliver museumshaven og Østre Anlæg ét stort 
sammenhængende offentligt rum, hvor muse-
et ligger inde i parken, i stedet for i udkanten 
af den. Derfor er nogle af Østre Anlægs kva-
liteter – de græsklædte bakker og bugtende 
stier – trukket hele vejen rundt om museet og 

Indvielse oktober 2014. Foto Helle Kristiansen Opening, October 2014. Photo Helle Kristiansen
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Museumshaven ved Statens Museum for Kunst, København
Udført: 2011-14, efter 1. præmie i indbudt konkurrence
Bygherre: Statens Museum for Kunst og Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: POLYFORM (totalrådgiver) og Karres en Brands
Team: Thomas Kock, Jonas Sangberg, Bart Brands, Sylvia Karres, Signe Hertzum, Nikolaj Frølund Thomsen, Henrik Thomas Faurskov, 
Marianne Weeke Borup, Julie Thorsøe Hansen, Tomas Degenaar, Joost de Natris, Elke Krausmann, Sander Vedder
Ingeniør: Oluf Jørgensen Ingeniører, Via Trafik
Konsulentbistand: Annemarie Lund, Svava Riesto
Fondsstøtte: Annie & Otto Johs. Detlefs’ Almennyttige Fond

Den tidligere haves mest elskede del var de store syrenbuske. 
Derfor er den nye have beplantet med 318 syrener
The former garden’s most popular features were the huge lilac bushes. 
Thus the new garden was planted with 318 lilac bushes
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Længdesnit ved bassin Longitudinal section through pool

Tværsnit ved bassin Cross section in pool

Bassinets dybde er udmålt specifikt til, at børn og voksne kan sejle med modelbåde i vandet. Foto Helle Kristiansen
The pool’s depth was determined to allow children and grownups to sail model boats
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Havens store bassin er skabt af 34 specialdesignede kurvede betonelementer, som hver vejer op til otte ton. 
Da elementerne blev sat sammen i april 2014, skete det med en præcision på kun 5 mm. Foto Wichmann+Bendtsen
The garden’s large pool consists of 34 specially designed curved concrete elements, each weighing up to eight tons. 
When the elements were assembled in April 2014, a precision of only 5 mm was maintained. Photo Wichmann+Bendtsen
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styrker dermed samtidig Statens Museum for 
Kunsts status som et af parkmuseerne.

Det store bassin i midten af landskabet 
er helt fra start blevet et naturligt samlings-
punkt: På den meterbrede bassinkant sidder 
museumsgæster og diskuterer kunstople-
velserne, børnene leger, og tilfældigt forbi-
passerende kan slå sig ned med en kop kaffe. 
Bassinet har en diameter på 32 meter og er 
multifunktionelt. I hverdagen vil det fun-
gere som et vandspejl, der reflekterer himlen 

og trækker byens tårne ind i haven, men det 
kan også tømmes og bruges til kunstinstalla-
tioner, koncerter og performancekunst, eller 
det vil kunne omdannes til en skøjtebane om 
vinteren. 

Fra Statens Museum for Kunst har det 
været et stort ønske at åbne op og invitere byen 
ind i haven. Den nye museumshave er derfor 
helt åben og tilgængelig fra Øster Voldgade og 
Sølvgade, hvor nysgerrige kan gå direkte ind på 
havens grusstier og op mod museet. 

Havens træer er valgt ud fra et ønske om at 
skabe et parkagtigt udtryk og underbygge 
sammenhængen med Østre Anlæg. Beplant-
ningens gennemgående træarter består af ty-
piske parktræer og er delvist baseret på træ-
arter, som findes i Østre Anlæg. Der anvendes 
træer som naur, eg og robinie. De gennem-
gående træarter suppleres af enkelte ’high-
lights’, der er mere markante træer med et 
særligt udtryk i form af f.eks. blomster, efter-
årsfarver, specielle bladformer eller lignende 

Museumshavens planter, uddrag af planteliste:
Acer campestre, naur
Acer rubrum, rød løn
Quercus palustris, sumpeg
Robinia pseudoacacia, alm. robinie
Magnolia soulangeana, alm. magnolie
Corylus colurna, tyrkisk hassel
Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’
Syringa vulgaris ‘Beauty of Moscow’
Syringa vulgaris ‘Madame Lemoine’
Syringa vulgaris ‘Marie Legraye’
Syringa vulgaris ‘Michael Büchner’
Løg: snepryd i variationer, skilla i variationer, porcelænshyacint, forårskrokus og efterårskrokus

Længdesnit ved hovedindgang Longitudinal section by the main entrance

Tværsnit ved hovedindgang Cross section by the main entrance

Foto Wichmann+Bendtsen Photo Wichmann+Bendtsen
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som magnolie og tyrkisk hassel. For at opnå 
en diversitet i udtrykket er der valgt både op-
stammede og flerstammede træer i flere for-
skellige størrelser. 

Den tidligere haves mest elskede del var 
de store syrenbuske. Derfor er der i den nye 
have plantet 318 syrener i forskellige sorter. 
Syrenerne er placeret i store grupper, der 
udgør et enkelt og karakteristisk beplant-
ningselement, som skaber veldefinerede volu-
mener, understøtter projektets enkelhed og 

Foto Wichmann+Bendtsen Photo Wichmann+Bendtsen

danner en rolig optakt til den ornamenterede 
bygning. Derudover skærmer syrengrupperne 
haven visuelt fra de omgivende gader, samti-
dig med at de efterlader masser af plads til at 
besøgende kan sive ind fra fortovet.

I materialevalget er det er tilstræbt at 
bruge få, robuste og langtidsholdbare mate-
rialer, der igen underbygger sammenhængen 
med Østre Anlæg. Det gennemgående belæg-
ningsmateriale i parken er hårdstampet grus. 
Kanten omkring de græsklædte øer udgøres 

af en chausséstensrende, der samtidig løser 
afvandingen.

Havens terræn, som tidligere var lettere 
terrasseret, er rettet ud til en jævn flade, der 
skråner fra bygningen og ned mod de omgi-
vende gader. På den måde skabes et samlende 
gulv uden niveauspring, kanter og andre for-
hindringer. På de grønne øer er et let bølgende 
terræn, der skaber bevægelse og samtidig 
skærmer haven mod omgivelserne. 
POLYFORM Arkitekter
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Rijksmuseum i Amsterdam er gennem de sid-
ste ti år blevet gennemgribende renoveret og 
ombygget af det spanske arkitektfirma Cruz 
y Ortiz. Den største udvendige forandring er 
nok, at vejen, der tidligere gik midt igennem 
bygningen, nu udelukkende er gang- og cy-
kelstrøg. Lige syd for museet ligger den store, 
åbne Museumplein, som Sven-Ingvar Anders-
son arbejdede med, og en række andre kultur-
institutioner, bl.a. Van Gogh-museet, Stede-
lijk Museum Amsterdam og Concertgebouw.

Arealerne omkring Rijksmuseum skal bl.a. 
bruges til skulpturudstillinger, og i somme-
ren 2013 åbnede en udstilling med skulp-
turer af den engelske billedhugger Henry 
Moore (1898-1986) i de nye haver. I somme-
ren 2014 udstilledes skulpturer af Alexander 
Calder (1898-1976), og i sommeren 2015 af-
holdtes den tredje af i alt fem udendørs skulp-
turudstillinger. Tyve skulpturer af den span-
ske kunstner Joan Miró (1893-1983), lånt fra 
intenationale samlinger, var udstillet.

Arkitektfirmaet Cruz y Ortiz har sammen med 
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten ud-
arbejdet den plan, haverne er renoveret efter. 
De har taget udgangspunkt i de planer, muse-
ets arkitekt Pierre Cuypers (1827-1921) oprin-
delig udarbejdede. Cuypers er som arkitekt 
især kendt for Rijksmuseum og Amsterdams 
hovedbanegård. 

De gamle planer var tegnet i ’Oud-Hol-
landsche stijl’ med meget formelle, geome-
trisk og også helt symmetrisk opbyggede 

HAVERNE OMKRING RIJKSMUSEUM
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten

Formelt haverum mod vest og Jan Luijkenstraat med buegange og museets ældre skulpturer. Foto fra skulpturudstillingen sommeren 2015: Joan Miró, Femme, 1981. 
Udlånt fra Museum Frieder Burda Baden. Foto Olivier Middendorp
Formal garden space toward west and Jan Luijkenstraat street with pergolas and the museum’s older sculptures. Photo from the sculpture exhibition, summer 2015: Joan 
Miró, Femme, 1981. On loan from Museum Frieder Burda Baden. Photo Olivier Middendorp
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Rijksmuseum, Amsterdam
Udført: 2004-15 
Bygherre: Rijksgebouwendienst programdirektion Het Nieuwe Rijksmuseum, Stiftelse Rijksmuseum Amsterdam
Arkitekt: Cruz y Ortiz arquitectos
Landskabsarkitekt: Copijn Tuin-en Landschapsarchitecten
Anlægsgartner: M. van der Spek Hoveniers
Vedligeholdelse: Koninklijke Ginkel Groep

Vue mod syd over de renoverede formelle haver og sommerudstillingen med 
Calders skulpturer 2014. Foto Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten og 
Timon Jacob Photographer
View toward south over the renovated formal gardens and the summer 
exhibition with Calder’s sculptures 2014. Photo Copijn Tuin- en Landschaps- 
architecten and Timon Jacob Photographer

Plan Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten.
Nordøst opad
Plan Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten.
Northeast upwards
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haveafsnit, hvor bl.a. dele af museets skulp-
tursamling kunne udstilles. Beplantningspla-
nen var dengang farverig med mange udplant-
ningsplanter, såkaldte tæppebedsplantninger, 
der blev udskiftet flere gange om året, og var 
kantet af lave, klippede hække.

Den nye haveplan bygger i høj grad herpå, 
men er nyfortolket og omformet, så man nu 
også kan bruge flere af arealerne til skiftende 
udstillinger og dertil har fået en række have-
rum med plads til moderne byliv. Skulptur-
udstillinger som haver er frit tilgængelige for 
borgere som turister.

Rijksmuseets omgivelser er anderledes end i 
1885. Bygningen er på tre sider omgivet af ret 
trafikerede gader, mod syd vender den direk-
te ud mod Museumplein. Man har ønsket, at 
museet skal være både synligt og let genken-
deligt udefra, at haverne skal være en slags 
udstillingsvindue for museet, men også af-
skærmede fra gaden. Haverne har derfor fået 
en ny træbeplantning langs smedejernsgitret, 
der danner grænse mod gaderne.

Copijn har formet haverne med øje for 
nutidens behov og krav. Haverne er ikke sta-
tiske og ikke totalt historiske, men er blevet 

et livligt sted, der passer til det aktuelle miljø 
omkring Rijksmuseum. 

Man har villet have en haveplan, der rela-
terer sig til den meget monumentale bygning. 
Desuden skal haverne definere en klar grænse 
mod omgivelserne og samtidig opfattes som 
en serie af meget grønne haverum i byen. 

Cuypers’ første planer fra 1885 måtte 
allerede fra starten ændres pga. tilbygnin-
gen af en ekstra fløj, Philipsvleugel. Men 
hovedtrækkene i de reviderede planer fra 
1901 forblev gennem et århundrede så godt 
som uændrede. Denne struktur af lave hække 

Herover. Labyrinthaven med stauder og lave hække under den store vingevalnød. Foto Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten og Timon Jacob Photographer
Øverst. Jeppe Heins vandpavillon Hide and See( k), 2013. Foto Annemarie Lund
Above. Labyrinth garden with perennials and low hedges under the large Caucasian walnut tree. Photo Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten and Timon Jacob Photographer
Top. Jeppe Hein’ water pavilion Hide and See( k), 2013. Photo Annemarie Lund
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og retlinede stier er da også grundlaget for de 
nye haver. Men i de nye havedele skal den for-
melle struktur først og fremmest give ro og 
sammenhæng. Resultatet er blevet en ensem-
ble af havestilarter, hvor havens historie stadig 
kan aflæses. De formelle, men fornyede træk 
kan bl.a. ses i de genskabte bassiner, treillager 
og berceauer, i de nye trapper og podier, der 
er dimensioneret til at kunne bære de store 
skulpturer. 

Haverne ligger hele vejen rundt om 
museet, afgrænset fra de tilstødende gader 
med et smedejernsgitter. Herved opstår 

væsensforskellige haverum, bl.a. et haverum 
med opstilling af museets skulpturer og byg-
ningsfragmenter og caféhaven mange stole og 
bænke omkring Jeppe Heins fontæne. 

I de renoverede haver har man i tillæg til 
de gamle stiltræk indlagt nye elementer for 
at opnå større kontrast og flere raffinemen-
ter. Den nye beplantningsplan rummer dels 
dele som i den gamle formelle have, dels dele 
hvor planteudtrykket har fået større dynamik 
og fleksibilitet. Man har bevaret monumen-
tale træer, som man har fundet vigtige. Nord-
vest for Rijksmuseum er to høje søjlepopler 

(Populus nigra ’Italica’) bevaret, men kro-
nerne reduceret. I den sydøstlige del ved café-
haven er en meget stor kaukasisk vingevalnød 
bevaret (Pterocarya fraxinifolia). Nyplant-
ningen omfatter bl.a. 126 nye træer, ca. 2 km 
buksbomhæk og 150.000 blomsterløg.

Østhaven har undergået gået store foran-
dringer, bl.a. pg. af underjordisk nybyggeri og 
De Teekenschools aktiviteter. De Teekens-
chool er museets tegneskole og pædagogiske 
center og ligger i en separat bygning. Denne 
havedel er friere formgivet og har også fået et 
nutidigt beplantningsudtryk.

Haven ved den store vingevalnød. Fra skulpturudstillingen sommeren 2015: 
Joan Miró, Oiseau Solaire, 1966. Udlånt af Galerie Lelong Paris. Foto Olivier Middendorp
The garden by the large Caucasian walnut tree. From the sculpture exhibition, summer 2015: 
Joan Miró, Oiseau Solaire, 1966. On loan from Galerie Lelong, Paris. Photo Olivier Middendorp
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Mod nord, ved Stadhouderskade og ud mod kanalen, er den førhen flade 
have ændret, så terrænet nu er løftet i plateauer, og plænerne står som en 
slags grønne podier, hvorpå skulpturerne kan opstilles og tydeligt ses. Den 
øst-vestgående sammenhæng er betonet ved at friholde store græsflader 
på skulpturplateauerne, der omgives af enkle brede trapper og meget lave 
hække. Beplantningen består herudover af mange stauder og forårsløg. 

Med åbningen af den renoverede Philipsfløj i 2015 er genetableringen af 
Rijksmuseums haver fuldført. Afslutningsvis er der plantet letløvede træer 
rundt om den asiatiske pavillon, og restaurant Rijks har åbnet sine døre mod 
en lang terrasse med magnolietræer langs den centrale Museumstraat. 
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, Utrecht
Oversat af Ruud van Ooy, bearbejdet af redaktionen

Denne side. Haverne sommeren 2014 med Calder-udstillingen. Beplantede, klippede buegange 
veksler med mere dynamiske staude- og græsplantninger. Set fra Hobbemakade. 
Foto Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten og Timon Jacob Photographer
This page. The garden summer 2014 with the Calder exhibition. Planted, pruned pergolas 
alternate with the more dynamic perennials and grass areas. Seen from Hobbemakade. 
Photo Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten and Timon Jacob Photographer
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Tv. og midte. Haverne sommeren 2014 med Calder-udstillingen. 
Formelle havedele, set fra Stadhouderkade i nord. 
Foto Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten og Timon Jacob Photographer
Left and middle. The gardens, summer 2014 with the Calder exhibition. 
The formal garden area, seen from Stadhouderkade to the north.
Photo Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten and Timon Jacob Photographer

Th. Forårsløg og skakspil ved Jan Luijkenstraat. 
Foto Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten og Timon Jacob Photographer
Right. Spring tulips and chess game at Jan Luijkenstraat. 
Photo Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten and Timon Jacob Photographer
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SUMMARY
Round about, p. 205
Annemarie Lund
In keeping with our poll last year, in this issue 
8-2015, we present a number of brief com-
ments, this year from ten ‘younger’, i.e., more 
or less newly established offices in the land-
scape profession. The 10 offices illustrate in 
word and image how their projects have oc-
cupied, lifted and enriched them (and the pro-
fession) in 2015. 

The 10 offices have currently typical, but 
for outsiders almost cryptical names, such 
as 1:1, Absolut, BOGL, LIW, MASU, TREDJE 
NATUR and VEGA. One senses that in these 
names there can be hidden battle cries, policy 
statements and initials. A bit more personal 
are byMunch, Gustin and Kragh & Berglund. 
Just as in the book Ny Agenda 2 that deals 
with the years 2009-13, many of the projects 
involve work with cultural heritage, treat-
ment of rainwater and measures to encourage 
movement. The submitted comments come 
quite round about, both geographically and in 
terms of planning processes, as one can read:

– that for 1:1 Landskab, the seriousness is 
first evident when the projects appear in 1:1 in 
reality and are being used as at Valencia and 
Guldbergs Plads

– that for Absolut landskab the basis for 
nature, the landscape and the management of 
our cultural heritage is the main aspect. Here 
they work with areas such as tourism strat-
egy at Stevns and the renovation and develop-
ment plan for the coastal path at Springforbi.

– that BOGL, among the year’s challenges 
emphasizes the good process and constructive 
dialogue from idea to realization in the foot-
bridge project at Farum Midtpunkt

– that Kragh & Berglund often work 
abroad

– that byMUNCH sees opportunities 
instead of limitations and with their incre-
ment tools create living city center projects – 
at the Hospital street in Randers, Vollsmose 
and Galten

– that Gustin Architects have an ambition 
to create space for play and learning, such as 
by rethinking the classic school yard at Nørre 
Snede School

– that LIW planning aims at making the 
daily  urban space inspiring and supportive of 
the activities we come there to experience – 
but also to provide us with something extra 
and include both the ordinary and the spec-
tacular, like at the Kulturspinderiet in Varde

– MASU planning has been positively sur-
prised over the course of the project in Trond-
heim. They learned to act in an unpredictable 
process, and the very dynamic and flexible 
work form with the revitalization of the stu-
dent village Moholt has been one of the year’s 
most rewarding and educational experiences

– TREDJE NATUR’s greatest profes-
sional experience relates to their work with 

the new town Vinge on an open field near 
Frederikssund, and Enghaveparken in Vester-
bro. A common factor for these ultimate con-
trasts is that they should optimize existing 
landscapes

– for VEGA landskab, the realization of the 
Forest Jump skater park at Skørping School 
has been professionally rewarding, especially 
because it represents the result and energy of 
the many dedicated participants’ work.

The garden at Statens Museum for Kunst, 
p. 216
POLYFORM Arkitekter
The new garden in front of Statens Museum 
for Kunst, (The National Art Museum) de-
signed by POLYFORM Arkitekter and the 
Dutch Karres en Brands is an open urban 
landscape that invites museum guests and 
passers by to meet and enjoy inspiring paus-
es and cultural events. The garden has given 
museum guests a new, easily accessible en-
trance to the art world, and the city’s users 
have also received a new green urban space, 
where they can meet each other and partici-
pate in arrangements and art events. 

The former neo-classicistic inspired gar-
den’s formal system of paths and hedges that 
closed it off from the city life on Sølvgade and 
Østre Voldgade streets is gone. Today, soft 
grass islands and winding paths welcome one 
to the garden, which is open 24/7. 

SMK back in the park was the title of 
POLYFORM and Karres en Brands’ winning 
competition proposal – ‘the park’ refers to the 
popular and often visited Østre Anlæg park 
behind Statens Museum for Kunst. The new 
garden implies that the museum garden and 
Østre Anlæg have become one large coherent 
public space, where the museum lies in the 
park instead of on its edge. Therefore some of 
Østre Anlæg’s qualities – the grassy hills and 
winding paths are pulled all the way around 
the museum and thereby strengthen Statens 
Museum for Kunst’s status as a park museum.

The large pool in the center has become 
a natural gathering place: On the meter wide 
edging, museum guests sit and discuss their art 
experiences, children play and casual passers 
by can sit with a cup of coffee. The pool has a 
diameter of 32 meters and is multi functional. 
During the day it serves as a reflecting pool, but 
can also be emptied and used for art installa-
tions, concerts and performance art, or it can 
be converted to a skating rink during the win-
ter. The new garden has been planted with 318 
lilac bushes of different species and in groups.

The gardens at Rijksmuseum, p. 222
Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten
During the last 10 years, the Rijksmuseum in 
Amsterdam has undergone an extensive ren-
ovation and conversion by the Spanish archi-
tects Cruz y Ortiz. The road that previously 

passed through the building is now altered 
to a path for pedestrians and cyclists. The 
area around the Rijksmuseum will be used 
for sculpture exhibitions and in the summer 
2015, the third of a total of five outdoor sculp-
ture exhibitions took place. Twenty sculp-
tures by the Spanish artist Joan Miró (1893-
1983) were exhibited.

Architects Cruz y Ortiz in collaboration 
with Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten 
designed the plan that was used for the gar-
den renovation. They based it on the plans 
that the museum’s architect Pierre Cuypers 
(1827-1921) originally produced. The old plans 
were designed in ‘Oud-Hollandsche stijl’ with 
very formal, geometrical and symmetry-
based garden areas. The new garden plans are 
greatly inspired by this, but have been reinter-
preted and reorganized. Copijn has designed 
the gardens with an eye for today’s needs and 
demands. The gardens are not static and not 
completely historic, but have become a lively 
place that fits into the contemporary environ-
ment around Rijksmuseum. In addition, one 
wanted a garden plan that related to the very 
monumental building. The gardens should 
define a clear border to the surroundings 
while still being perceived as a series of quite 
green garden spaces in the city. The formal, 
but renewed feature is evident in the reestab-
lished pools, treillages and berceaues, and in 
the new stairs and platforms to support the 
large sculptures. 

The new landscape plan includes parts 
of the old formal garden, parts where a new 
plant expression has given a greater dynamic 
and flexibility. Some of the monumental 
trees, which were deemed important were 
preserved. The gardens consist of different 
garden spaces, such as a space for exhibiting 
the museum’s sculpture and building frag-
ments and a café garden with many chairs 
and benches. The east garden has been sub-
ject to extensive alterations partly due to the 
establishment of new subterranean buildings. 
It is more freely designed and has a contem-
porary planting expression. Toward north, by 
Stadhouderskade street, the formerly flat gar-
den has been altered so that the terrain is now 
raised in plateaus, and the lawns now appear 
almost as green platforms, on which sculpture 
can be placed and clearly seen. The east/west 
direction is emphasized by the large grass 
surfaces on the sculpture plateaus, which are 
surrounded by wide stairs and low hedges. 
Aside from this, the planting consists of many 
perennials and spring bulbs. 

With the opening of the renovated Philips 
wing in 2015, the re-establishment of Rijks-
museum’s gardens is now completed. And the 
restaurant Rijks has opened its doors toward 
a long terrace with magnolia trees facing the 
central path, Museumstraat. 
Pete Avondoglio
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Stort produktprogram 
i design, form og 
materialer

Bænke
Affaldsbeholdere
Cykelstativer
Plantekummer
Træriste
Pullerter
Vandposte
Infostandere
Busstop
Cortenståls møbler
Fiberbeton design
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Genopdag Fur med ny arkitektur
Furs op mod 40 meter høje molerklinter 
falder sirligt i svungne lag. Lagene afslører 
øens særlige geologi. Hvert år besøger et par 
hundredetusinde turister øen, hvor der til 
daglig bor godt 900 mennesker. De besøgen-
de kommer blandt andet for at opleve Knude-
klinten, øens smukke natur og de karakteristi-
ske molergrave. 

Nu giver en ny stirute med tre udsigts-
punkter undervejs mulighed for at komme 
helt tæt på moleret, som har formet Fur gen-
nem 50 millioner år. 

Tegnestuen LETH & GORI har sammen 
med norske Reiuld Ramstad Arkitekter teg-
net de tre udsigtsplatforme, som er udført i 
cortenstål og inspireret af de mikroskopiske 
kiselalger – også kaldet diatoméer – som er 
hovedbestanddelen i moleret. Projektet har 
derfor fået navnet Diatoméer.

De enkelte diatoméer ligger som fritliggen-
de objekter i landskabet forbundet af tram-
pestier. Objekterne har en form, materialitet 
og lethed, der refererer til de mikroskopiske 
diatomée. De besøgende inviteres til at ople-
ve særlige steder i landskabet, og der er skabt 
mulighed for forskellige grader af ophold i 
landskabet.

Diatomé 1 bringer den besøgende ud på 
kanten af molergraven og giver mulighed for 
at opleve moleret på gravens nordlige lang-
side. Diatomé 2 bringer den besøgende op 
langs den vestlige side af molergraven og ud 
over kanten af graven, hvor moleret kan ople-
ves på tættere hold, og skalaen på graven og 
landskabet bliver tydelig. Diatomé 3 på knu-
deklintens top inviterer den besøgende til at 
træde et par trin op og opleve de spektakulære 
molerskrænter samt en panoramisk udsigt 
over Fur og Limfjorden.

Projektets partnerkreds er: Realdania, Natur-
styrelsen, Skive Kommune og grundejer Mild-
red Fog fra Fur Bryghus. 

Området omkring Knudeklinten på Fur 
blev sammen med ni andre særlige steder i det 
danske landskab udvalgt i 2012 under fokus-
området Steder i landskabet som del af Real-
danias kampagne Stedet Tæller. 
På hvert af de 10 steder udvikles enkle, arki-
tektoniske greb, som skal højne og skærpe 
oplevelsen af naturen. Målet er at skærpe op-
levelsen af hvert sted gennem små, enkle ar-
kitektoniske greb af høj kvalitet. Projektet på 
Fur indvies som det første.
www.realdania.dk/samlet-projektliste/stedet-
taeller

Foto Øverst tv. Molerklinter på Fur. 
Foto Bjørn Pierri Enevoldsen
Øverst th. Udsigtsplatform. Foto Leif Tuxen

LETH & GORI har sammen med Reiuld Ramstad Arkitekter tegnet de tre udsigtsplatforme Foto Bjørn Pierri Enevoldsen
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Springvand ved Orla Lehmanns Vej, Frederiksberg

Tv. Iola parkbænk 
fra Santa & Cole, RCR arquitectes
Midte. Harmony parkbænk, 
Matous Holy

Blød beton
Zenzogroup er et dansk firma, der gennem 
tolv år har specialiseret sig i løsninger til den 
offentlige sektor. Zenzo outdoor har speciali-
seret sig i holdbare, funktionelle og æstetisk 
veludførte løsninger ift. byrumsinventar og 
betonmøbler. 

Zenzogroup tilbyder en lang række stan-
dardløsninger inden for bænke, affalds-
spande, cykelparkering og belysning, hvor der 
er fokus på den gode kvalitet, det flotte design 
og brug af FSC-certificeret træ. 

Zenzogroup forhandler bl.a. møbler fra 
Bellitalia, som netop har udviklet en serie 
møbler designet af den tjekkiske kunstner 
Matous Holy. De er støbt i beton og er overfla-
debehandlet med polyurethanmaling, som er 
kendt fra bilindustrien. Det gør dem vedlige-
holdelsesfrie, samtidig med at de bevarer både 
den originale farve og blanke overflade. Det 
har været Matous Holys mål at skabe levende 
møbler til byrummet. Det er lykkedes med de 
utraditionelle former, som samtidig er harmo-
niske og har en høj siddekomfort. 

Nye kataloger fra en anden af Zenzo-
groups leverandører Santa & Cole kan bestil-
les hos Zenzogroup eller ses online på www.
santacole.com. Den catalanske virksomhed 
Santa & Cole tilbyder designere, arkitekter 
og kunstnere en platform, hvorfra de kan 
publicere og samtidig beskytte deres design. 
Santa & Cole udvælger de bedste produkter 
og markedsfører dem. Produkterne produce-
res af underleverandører over hele verden og 
forhandles af blandt andet af Zenzogroup.
www.zenzo.dk

Sky-familien udvides
Gennem mere end 30 år har Focus Lighting 
leveret belysningsløsninger til facader og ter-
ræn i boligområder, parker og pladser i offent-
ligt regi, institutioner og skoler og firmadomi-
ciler. Fokus Lighting har mange opgaver inden 
for offentlig vejbelysning, hvor de samarbej-
der med kommuner og forsyningsselskaber. 

Focus Lighting arbejder ud fra et princip 
om enkelhed i design, materialer og funktion. 
I kraft af enkelhed og materialevalg under-
streger deres lamper det design- og kvalitets-
mæssige udtryk i et byggeri eller et indret-
ningsprojekt. Focus Lighting tilbyder lamper 
af høj kvalitet, skabt i samarbejde med nogle 
af Danmarks førende arkitekter.

Focus Lighting lancerer nu Sky Pullert, et nyt 
pullertarmatur i et enkelt, stilrent design. 
AART designers har tegnet Sky Pullert med 
hovedvægt på en ubrudt linje mellem stander 
og lygte. Pullertens slanke linjer og tragtfor-
mede afslutning understreger familieskabet 
med Sky Parklygte. Lysteknologien er lige-
ledes som parklygtens indirekte lys, der re-
flekteres og afgrænses af diffuser og tagplade 
i toppen. Lyskilden er LED af type Bridgelux 
V8, som foruden lang levetid og høj driftssik-
kerhed karakteriseres ved regelmæssigt lys. 
Sky Pullert fås med hhv. 9 og 12 W, og Ra-in-
dex 90 er standard. Sky Pullert er robust og 
vandalsikker. 

Den fremstilles i galvaniseret stål med top 
i støbt aluminium. Hele armaturet kan leve-
res i grafit- eller silvergrå, eller man kan sætte 
den galvaniserede pullert sammen med en sil-
vergrå top. Afskærmningen er støbt i long-life 
polycarbonat med acryl på begge sider, hvilket 
gør den særdeles modstandsdygtig over for 
solens UV-stråling. Man undgår således den 
kedelige gulfarvning, der i mange år har bety-
det, at plastskærme skulle skiftes jævnligt. 

Sky Pullert er i tæthedsklasse IP66 og er i 
højeste vandalklasse. 
www.focus-lighting.dk

Lydstyrede springvand
Fokdal Springvand a/s tilbyder nogle af mar-
kedets mest avancerede og bæredygtige løs-
ninger – også løsninger til udnyttelse af LAR. 
Fokdal Springvand a/s arbejder løbende med 
test og udvikling for at være på forkant, når 
det gælder bæredygtighed, driftsvenlighed og 
holdbar vandkunst. 

Frederiksbergs borgmester Jørgen Glent-
høj indviede primo september det første lyd-
styrede springvand på Frederiksberg, leveret 
af Fokdal Springvand a/s. Springvandet er en 
ti meter lang vandvæg styret af trafikstøj. 

I oktober 2015 blev et andet springvand 
indviet på pladsen ved det trafikerede kryds 
Malthe Bruuns Vej og Finsensvej. For at 
danne en lydkulisse mod trafikstøjen beslut-
tede Frederiksberg Kommune at få etable-
ret et lydstyret vandelement på pladsen ud 
mod Finsensvej. Springvandet består af tret-
ten skumstråler, som springer højere, jo mere 
støj der er på pladsen. 

Idéen med de to springvand er at dæmpe 
generne fra trafikstøjen og forbedre beboer-

nes og besøgendes rekreative muligheder i 
byrummet. 

Fokdal Springvand a/s tilbyder også løs-
ninger inden for bæredygtige springvand. At 
være bæredygtig, ressourcebevidst og grøn er 
vejen frem – også for springvand. Det betyder 
nye spændende måder at kombinere vandde-
sign, teknik og interaktion, så man med god 
samvittighed fortsat kan bruge vanddesign 
kreativt i byer, parker og på pladser, uden at 
det er på bekostning af miljøet og klimaet. Vi 
skal hverken bruge drikkevand eller have et 
uhæmmet energiforbrug. 

Derfor satser Fokdal på at bruge regnvand 
og så vidt muligt vedvarende energi. Fokdal  
vil også gerne bidrage til at afhjælpe de udfor-
dringer, vi ser i det danske klima i dag såsom 
voldsomme regnmængder. 

Det bæredygtige springvand springer ved 
hjælp af blæst eller sol og bruger helst regn-
vand. Springvandet kan også gøres bevægel-
sesafhængigt, så det kun springer, når der er 
tilskuere. Et interaktivt og omgivelsesstyret 
springvand opfordrer til leg og måske endda 
motion, hvis man rører sig i legen med vandet. 

Pumper og sensorer er valgt så energi-
besparende som muligt, så en stor mængde 
energi fra blæst eller sol ikke er nødvendig. 
Blæser det for meget, skruer vindmåleren 
ned for springvandet, og unødig vandspild 
udenom springvandet undgås. 

Fokdal Springvand a/s står for udvikling, 
projektering, etablering af vandteknik og lys 
samt montering af tekniske installationer.
www.fokdalspringvand.dk

SkyPullert fra Focus Lighting
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Hvad tænker arkitekten på?
Ti arkitekter fra toppen af dansk arkitektur tager bladet fra 
munden og fortæller, hvad der driver deres værk, og hvad der 
indimellem driver dem til vanvid i den komplicerede proces 
fra idé til hus. Hvorfor de ville være arkitekter, hvordan de 
blev det, og hvordan det faktisk er at være det.  Det handler 
om magt og afmagt, drømme og realiteter, meninger og mod. 
Kan man bygge hvor som helst, hvad som helst, for hvem som 
helst? Hvad er vigtigst, arkitekten eller bygherren? Er der en 
dansk humanistisk byggeskik, som med held kan eksporteres 
til diktaturer, eller er det bare business?  
Interviews med Jens Thomas Arnfred, Louis Becker, Lars Juel 
Thiis, Lene Tranberg, Michael Christensen, Stig L. Andersson, 
Dan Stubbergaard, Kristine Jensen, Dorte Mandrup og Bjarke 
Ingels. Illustreret med arkitekternes egne yndlingsskitser.

Arkitektens Forlag
Forfatter Synne Rifbjerg
Pris:  299 kr.
Introduktionsrabat 25%: 239 kr. - køb inden 1. januar
 

Paradise Gardens
Spiritual Inspiration and Earthly Expression
Med et globalt perspektiv og en kronologi over mere end 
5000 år, undersøger, udforsker og fortolker Paradise Gardens 
sytten trossystemer inddelt i fem temasektioner. Hvert kapitel 
indeholder et særlig betydeligt jordisk paradis og gennem 
denne ene have udforskes den bredere religiøst-symbolske 
brug af haver og planter. Rigt illustreret. Engelsksproget udgi-
velse.
  
Frances Lincoln
Forfatter Toby Musgrave
Pris: 459 kr.   
Abonnementsrabat 20%: 367 kr.
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Ti arkitekter fra toppen af dansk 
arkitektur tager bladet fra munden 
og fortæller, hvad der driver deres 
værk, og hvad der indimellem driver 
dem til vanvid i den komplicerede 
proces fra idé til hus. Hvorfor de 
ville være arkitekter, hvordan de 
blev det, og hvordan det faktisk 
er at være det. 
Det handler om magt og afmagt, 
drømme og realiteter, meninger 
og mod. Kan man bygge hvor som 
helst, hvad som helst, for hvem som 
helst? Hvad er vigtigst, arkitekten 
eller bygherren? Er der en dansk 
humanistisk byggeskik, som med 
held kan eksporteres til diktaturer, 
eller er det bare business?
Synne Rifbjerg interviewer 
Jens Thomas Arnfred, Louis Becker, 
Lars Juel Thiis, Lene Tranberg, 
Michael Christensen, Stig L. Andersson, 
Dan Stubbergaard, Kristine Jensen, 
Dorte Mandrup og Bjarke Ingels
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Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). For-
sendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af tre bøger eller flere. Vi tager forbehold for 
prisændringer og trykfejl. Find flere tilbud i webshoppen. 
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DELUX DENMARK - Torbenfeldvej 1 - 2665 Vallensbæk Strand - Tlf.: 43 53 53 35 - Mail: mm@deluxdk.com - www.deluxdk.com  

Belysningen gør en forskel . . .

•	 Til LED 33-39W eller Metalhalogen 20-35-70-100W 

•	 IP 65 - IK08 - Klasse II 

•	 Armaturhus i aluminium med hærdet sikkerhedsglas 

•	 Tiltinterval 80 ⁰, drejningsinterval 180 ⁰ 

•	 Spredningsvinkler LED: 13 ⁰, 20 ⁰, 30 ⁰ og 67 ⁰ 

•	 Spredningsvinkler Metalhalogen: 7 ⁰, 38 ⁰ og 60 ⁰

Udvalgte referencer: 
DTU, Lyngby - Kvæsthus Parkeringen, Skuespillerhuset
Cowi Hovedsæde, Lyngby - Hammel Hovedgade, Favrskov Kommune 
MALMOS Anlægsgartnere Hovedsæde, Roskilde

NIGHTSPOT og GOBO
LED og metalhalogen projektør til mast fra WILLY MEYER




