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Guide to Danish Landscape Architecture
Red. Annemarie Lund
ARKITEKENS FORLAG

Pris: 299 kr. 

“Guide to Danish Landscape Architecture” 
er det hidtil mest omfattende opslagsværk 
om dansk have- og landskabsarkitektur. 
Ca. 500 værker er medtaget, hvoraf 200 
dokumenteres omfattende med planer, 
fotos og karakteriserende beskrivelser. 

Guiden dækker hele landet, og er forsynet 
med en række indeks, der gør det nemt at 
planlægge udflugter i sommerlandet. Tre 
kort viser vej.  Bogen er også udgivet i 
en dansksproget udgave: “Guide til dansk 
havekunst”.

Find flere gode tilbud på guider og bøger om 
landskabsarkitektur på www.arkfo.dk/shop

Forsendelse indenfor Danmark kun 25 kr. pr. bog.  
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere.

Guide to Danish Landscape Architecture_hel.indd   1 06/11/14   14.30
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Vanddesign  
til det offentlige rum

Østerled 28   4300 Holbæk
 Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

– produktet der kombinerer hegn og hæk
Se hele produktsortimentet inkl. beslag m.m. på www.birk-holm.dk eller besøg vores demonstrationshave 

VI FORHANDLER MOBILANE

Mobilane er et levende hegn bestående af  
et metalgitter, der er dækket af planter. 

Planterne er plantet i en biologisk nedbryde-
lig potte. Når du anvender Mobilane, får du 
omgående et flot grønt resultat. 

Du får både sikret privatlivets fred, og opnår 
samme tryghed som ved et hegn.

KontaKt Mobilane eKsperterne på Mail 
Merete@birk-holM.dk  •  CaMilla@birk-holM.dk  •  ove@birk-holM.dk
eller telefon 48 17 31 26

birkholm Planteskole a/S • Farremosen 4 • 3450 allerød
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E.M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND
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MOBIL  28 87 36 80

• NYANLÆG • FLISEBELÆGNING
• PLANTNING • BESKÆRING
• SNERYDNING • KLOAK
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt

www.e-m-deichmann.dk • office@e-m-deichmann.dk
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Marielyst, Gladsaxe 2014 
Lokal Afledning af Regnvand
på 180.000 m²

www.malmos.as 59 59 53 42
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Åbning af Helseskoven Octovia
28. november kl. 14-16
Helseskoven Octovia® er en rekreativ skov 
med otte rum, der er udformet efter de grund-
liggende ønsker, som mange mennesker giver 
udtryk for. Formålet er at demonstrere, hvor-
dan grønne områder kan indrettes, så de kan 
bruges med henblik på at fremme folks men-
tale sundhed og livskvalitet.

Danmarks første helseskov ligger i Arbo-
retet i Hørsholm og skal fungere som demon-
strations- og forskningsprojekt. 

Sammen med Terapihaven Nacadia® ind-
går Helseskoven i det Natur-, Sundheds- og 
Designlaboratorium, som Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning (IGN) driver i 
Hørsholm. 

I forbindelse med indvielsen af Helse-
skoven Octovia® lanceres Natur- og sund-
hedsportalen www.natureandhealth.dk. Det 
er en let tilgængelig platform, hvor alle kan 
udveksle viden, resultater og erfaringer om 
sammenhængen mellem natur og sundhed, 
og som giver mulighed for tættere kontakt 
mellem forskere og fagfolk i kommuner o.l. 
Portalen er etableret med støtte fra Nordisk 
Ministerråd og Henrik Tofte Jacobsens Legat.

Helseskoven Octovia® er etableret med 
støtte fra Realdania, Det Obelske Familiefond, 
Friluftsrådet og G.B. Hartmanns Familiefond.
Octovia® åbnes d. 28. november kl. 14-16, og 
alle interesserede er velkomne
Octovia®, Arboretet, 
Kirkegårdsvej 3A, Hørsholm

Gartenreiseführer Schweiz
Sarah Fasolin: Gartenreiseführer Schweiz. 
Callwey Verlag, 2014. 416 s. 19,95 €.
ISBN 978-3-7667-2043-6

Schweiz er mest kendt for sine banker og ure, 
men landet gemmer også på en lang række af 
interessante haver. I 1797 skrev Goethe i et 
brev: ”Wenn man einen rechten Park sehen 
will, so muss man nur vier wochen in der 
Schweiz umherziehen”. Og hvorfor nu det? 

På sin vis får man svaret gennem Sarah 
Fasolin nye rejsebog, udgivet på det førende 
tyske arkitekturforlag Callwey. Bogen giver 
et fantastisk billede af den mangfoldighed 
af haver, som man finder i Schweiz, med alt 
fra nye urbane haver til gamle slotshaver og 
palmehaver til alpine haver. Denne mangfol-
dighed skyldes blandt andet Schweiz’ unikke 
geografi med bjerge og dale, som skaber store 
klimaforskelle. Alt dette er presset ned på 
samme areal som Danmark. 

Bogen, som er på 416 sider, indeholder en 
kort beskrivelse af over 300 haver og parker, 
som er inddelt efter de schweiziske kantoner. 
Samtidig er der adresser og kontaktoplysnin-
ger på ejerne, hvor mange er private. Det, at 
bogen er med til at samle alle oplysninger et 
sted, gør bogen til et fantastisk redskab for 
alle haveelskere, der skal på tur til Schweiz. 

Når det så er sagt, skal det lige tilføjes, at 
selv om sproget er meget flydende, bliver det 
hurtigt overfladisk. Og nogle gange ønsker 
man mere, at der i stedet for 300 haver og 
parker kun havde været 150 haver og parker 
beskrevet mere i detaljer. Som konsekvens 
af de korte beskrivelser er blandt andet en af 
Europas mest fantastiske alpehaver, ”Flore 
Alpe” i Champex, næsten gjort usynlig i 
mængden af andre haver. 
Thomas Høvsgaard Vejsnæs 

Væksthusene i Botanisk Have i Aarhus
Efter en gennemgribende renovering er 
væksthusene i Botanisk Have i Aarhus om-
dannet til et helt nyt formidlingscenter, som 
nu er åbent for alle besøgende.

Projektet omfatter en gennemgribende 
restaurering af væksthuset, oprindelig teg-
net af C.F. Møller i 1969. Det tidligere palme-
hus er omdannet til botanisk formidlingscen-
ter og café, og anlægget er udvidet med et nyt, 
atten meter højt tropisk væksthus, hvor de 

besøgende kan bevæge sig på gangbroet oppe 
mellem trækronerne.

Det oprindelige, snegleformede væksthus 
blev skabt med udgangspunkt i omgivelserne, 
og det nye væksthus bygger videre på det orga-
niske formsprog og er samtidig baseret på 
energirigtige løsninger og viden om materia-
ler, indeklima og teknologi. Formen er fundet 
ud fra beregningsprogrammer og er den opti-
male i forhold til samspillet mellem form og 
energiforbrug.

Det kuplede palmehus og husets drejning 
i forhold til verdenshjørnerne er blevet til, 
fordi netop denne struktur giver den mind-
ste overflade parret med det største volumen, 
mest muligt solindfald om vinteren og mindst 
muligt solindfald om sommeren. Den lette, 
transparente kuppel er inddækket med luft-
fyldte ETFE-foliepuder, som har en integre-
ret pneumatisk solafskærmning.

Væksthusene i Botanisk Have, Aarhus. Fotos Quintin Lake

C.F. Møller, C.F. Møller Landscape og Søren 
Jensen Rådg. Ing. har efter en 1. præmie i ar-
kitektkonkurrencen 2009 stået for projektet, 
der er gennemført af Bygningsstyrelsen med 
økonomisk støtte fra Realdania og Aarhus 
Kommune. Med udgangspunkt i forsknings-
miljøet ved Aarhus Universitet og de enestå-
ende plantesamlinger skal væksthusene frem-
over danne rammen for oplevelser og læring i 
naturvidenskab.
Tildelt Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2014 
og shortlisted 2013 til Structural Award i kate-
gorien Bæredygtighed
Inf. www.cfmoller.com/p/Vaeksthus-i-Bota-
nisk-Have-Aarhus-Universitet-i2458.html

Helseskoven Octovia®
Fotos Inger Grønkjær 
Ulrich
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F 
Design: Christian Flindt. FlinDt pullert er en ny Led pullert 
med et behageligt, nedadrettet blændfrit asymmetrisk lys. 
Vandalresistent design IK10. 14W Led, lysstyring. Velegnet til 
parker, stier, moler, parkeringspladser, indgangspartier. Alt i ét 

rent snit. Vinder af elforsk Prisen 2014.

 

l indt pul lert

www.louispoulsen.com

1409065_LP-Flindt Ann DK Landskab & Arkitekten   1 12/09/14   12.12
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Millennieskogen i Lindängelunds rekrea-
tionsområde ved Malmø er åbnet
Millennieskogen, hvor Malmøs borgere plan-
tede mammuttræer og andre eksoter ved år-
tusindeskiftet, begynder at tage form og er 
netop indviet dette efterår. Millennieskogen 
er en del af Lindängelund, der planlægges af 
SYDVÄST arkitektur och landskap og ligger 
lige vest for Katrinetorps gård med park, for-
mel have og restaurant.

Lindängelund er planlagt som ny bypark 
og rekreationsområde i den sydlige del af 
Malmø, lige nord for trafikplats Petersborg og 
ti minutter fra Øresundsbroen. Området skal 
fungere som lokalpark for beboerne, men også 
som et spændende og attraktivt udflugtsmål 
for alle andre. Lindängelund skal også rumme 
en ny botanisk have. Området var tidligere 
landbrugsjord, som hørte til Katrinetorps 
gård. Hele området er ca. 100 hektar stort, 
dvs. dobbelt så stort som Pildammsparken i 
Malmø. Lindängelund færdiggøres etapevis 
frem til 2020.
SYDVÄST arkitektur och landskap
www.sydvast.se

Vertikal trädgård på Pumphuset,
Sundstorget i Helsingborg
På pumphuset på Sundstorget finns Helsing-
borgs första offentliga vertikala trädgård ut-
omhus. Den gröna väggen tillför välbehövlig 
grönska och är den del i den svenska forsk-
ningen kring vertikala trädgårdar. 

Trädgården är ett resultat av Helsing-
borgs stads nyfikenhet på nya moderna lös-
ningar för att tackla klimatförändringen och 
kommer också att användas i forskning i ett 
samarbete med Sveriges Lantbruksuniver-
sitet. Genom att studera den gröna väggen 
på Pumphuset ökar kunskapen om vertikala 
trädgårdar i Sverige.

Vertikala trädgårdar minskar värmen i 
staden och ökar luftfuktigheten och den bio-
logiska mångfalden. De är dessutom ett sätt 
att skapa balans genom att föra in fler gröna 
miljöer när staden förtätas.

Den vertikala väggen är 32 kvadratmeter 
stor och monterad på Pumphusets böjda vägg. 
En luftspalt och ett vattentätt skikt separerar 
växterna från huset.

Trädgården består av ett modulsystem av 
grå kassetter med förgjorda hål för växterna. 
Växterna har förodlats i sina kassetter i 6-8 
veckor för att bli fylliga och robusta inför vin-
tern.

Eftersom kunskapen i Sverige ännu är 
låg om hur vertikala trädgårdar fungerar i 
vårt klimat har valet av växter inte varit helt 
enkelt. Växterna är till största delen vinter-
gröna perenner, både trädgårdsväxter och 
sådana som växer vilt i den svenska natu-
ren. Mönstret på planteringen inspirerats av 
zebrans vackra mönster.

Modulsystemet utnyttjar så kallad hydropo-
nik, en vattenkultur där näringsämnen bärs 
av vattnet och jord är ersatt av icke nedbryt-
bart material. Hydroponik är ett avancerat 
sätt att bedriva odling och tillsammans med 
det svenska klimatet krävs noggrann styrning 
och övervakning av bevattning och närings-
tillförsel. En bevattningsslang matar varje rad 
av kassetter. Längst ned leder en dränerings-
ränna bort vattnet.

Entreprenör är Ambius AB i samarbete 
med Greenworks. 
www.helsingborg.se/vertikaltradgard
För mer information kontakta: 
Alfred Nerhagen, landskapsarkitekt på stads-
byggnadsförvaltningen Helsingborgs stad, 
alfred.nerhagen@helsingborg.se 
Martin Hadmyr, stadsträdgårdsmästare 
Helsingborgs stad, 
martin.hadmyr@helsingborg.se

Millennieskogen, Malmø. 
Luftfoto øverst Pekka Kärppä
Ill. SYDVÄST arkitektur och landskap

Pumphuset på Sundstorget.
Foto Eva Lie
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DL, Danske Landskabsarkitekter   Strandgade 27A, 1.   DK-1401 Kbh K   Tel. +45 33 32 23 54
Formand er Karen Sejr

Daglig leder er Lillan S. Thomsen   dl@landskabsarkitekter.dk   www.landskabsarkitekter.dk
DL er medlem af Dansk Kunstnerråd,

 IFLA Europe, European Region of IFLA 
IFLA, International Federation of Landscape Architects

Dansk Landskabsarkitektforening har
skiftet navn til 
Danske Landskabsarkitekter
På en ekstraordinær generalforsamling tirs-
dag d. 21. oktober 2014 blev det vedtaget, at 
Dansk Landskabsarkitektforening skifter 
navn til Danske Landskabsarkitekter. 

På sidste generalforsamling blev besluttet 
at afsætte midler til at udvikle en ny hjemme-
side. I tæt samarbejde med et dygtig brand-, 
identitets- og webbureau, har DL været igen-
nem en grundig proces for at få skærpet, 
hvem vi er, hvad faget kan, og hvilke signaler 
vi ønsker at sende til omverden. En skarp pro-
fil og et helt ny grafisk udtryk er på vej. Den 
rette identitet både for faget og for DL som 
mediator er ved at falde på plads. Vi håber, 
at det bliver en hjemmeside, der viser fagets 
mange facetter og kompetencer, men også 
hvad vi som interesseorganisation arbejder 
for, og hvilket stærkt netværk vi kan tilbyde.

I den proces er DL’s bestyrelse kommet til 
den konklusion, at det er nødvendigt at ændre 
foreningens navn.

Dansk Landskabsarkitektforening er et 
langt ord, det er svært at sige, og det lyder 
ikke moderne. I 2011, da et navneskift senest 
var på generalforsamlingens dagsorden, var 
et af argumenterne, at det var mere mundret, 
og at vi i daglig tale ville blive til ’Landskabs-
arkitektforeningen’. Det erkender bestyrel-
sen nu, ikke er lykkedes. Til gengæld er der 

opstået navneforvirring – de fleste tror sta-
dig, at vi hedder Danske Landskabsarkitekter.

For at revitalisere omverdens syn på land-
skabsarkitekter, er det vigtigt, at vi fremstår 
attraktive og relevante. Med et skift til Danske 
Landskabsarkitekter markerer vi, at vi er i gang 
med en transformation. Danske Landskabsar-
kitekter er kort og mere præcist. Det er en fak-
tuel og nøgtern beskrivelse af, hvem vi er. Det er 
kortere, fyldigere og mindre bureaukratisk. Vi 
repræsenterer de danske landskabsarkitekter, 
og derfor hedder vi Danske Landskabsarkitek-
ter. Vi fastholder forkortelsen DL og dermed 
titlen MDL. 

På den ekstraordinære generalforsamling 
vedtog en lille skare af medlemmer navneæn-
dringen med 18 stemmer for og ingen stem-
mer imod. DL’s bestyrelse ser resultatet som 
god opbakning og tillid fra medlemmernes 
side omkring beslutningen om at ændre navn 
til Danske Landskabsarkitekter. 
Karen Sejr, formand for DL

DL’s Høstdebat 2014: Et bedre sted at bo
Hvordan udvikler vi gode steder for liv og 
ophold? Hvad skal der til, for at vi kan føle 
os hjemme og har et sted at høre til? Det var 
nogle af de spørgsmål, der blev debatteret ved 
et vellykket og velbesøgt arrangement i Arki-
tekternes Hus den 10. oktober. 

Debatpanelet bestod af Lisbeth Wester-
gaard, LIW planning, Flemming Rafn, Tredje 

Natur, Lin Skaufel, Everyday Studio samt Ann 
Hein, Realdania By. Debatten blev kyndigt sty-
ret af Svava Riesto, Københavns Universitet.

Tak til DL’s sponsorer som støttede arran-
gementet: ZENZO Group, Joca a/s, Sports-
byg, BURRI public elements, NOLA, VEKSØ, 
Skælskør Anlægsgartnere, KANT Design og 
OK Nygaard A/S.
Se fotos fra dagen på DL’s Facebookprofil

Ny Agenda 2 udgivet på DAC
Ny Agenda 2 blev præsenteret ved et over-
ordentligt velbesøgt arrangement på DAC. 
Bogen giver et samlet overblik over dansk 
landskabsarkitektur i perioden 2009-13 og 
præsenterer de bedste eksempler på dansk 
landskabsarkitektur, gennemført i de sene-
ste fem år. På baggrund af indsendte projek-
ter fra hele landet har en bedømmelseskomite 
udvalgt bogens 39 eksempler. Ny Agenda 2 er 
fortsættelsen af Ny Agenda, der udkom i 2009 
og gjorde status over perioden 2003-08.

Bogen er udgivet med støtte af Bergia-
fonden, Danmarks Nationalbanks Jubilæ-
umsfond, Havekulturfonden, Karin og Georg 
Boyes Fond, Margot og Thorvald Dreyers 
Fond, Ny Carlsbergfondet og Realdania samt 
Danske Landskabsarkitekter og Danske Arki-
tektvirksomheder. 
Ny Agenda 2 – Dansk Landskabsarkitektur 
2009-13. Hovedforfatter: Annemarie Lund. 
Øvrige forfattere: Lisa Dietrich og Thorbjörn 
Andersson. 200 s. ISBN 978-87-92420-28-2 
Vejl. pris: 298 kr. Forlaget BOGVÆRKET.
www.bogvaerket.dk

DL’s høstdebat i Arkitekternes Hus
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Landskab og demokrati i Europa –
Generalforsamling for IFLA Europe
Europas landskabsarkitekter går sammen 
om et fælles manifest om landskaber og de-
mokrati. Et manifest der understreger fagets 
samfundsmæssige betydning og vigtige rolle i 
løsningen af fremtidens globale klimatiske og 
socio-økonomiske udfordringer.

I weekenden d. 18.-19. oktober deltog DL’s 
formand Karen Sejr og delegat Anja Boserup 
Qvist i den årlige generalforsamling i IFLA 
Europe – en paraplyorganisation for alle 
Europas landskabsarkitektforeninger. Gene-
ralforsamlingen blev afholdt i Oslo med Norsk 
Landskabsarkitektforening som vært.

Fælles manifest om landskab og demokrati
For første gang nogen sinde i de 25 år, IFLA 
Europa har eksisteret, er landene gået sam-
men om et fælles notat – et manifest om land-
skaber og demokrati.

Manifestet Landscape and Democracy un-
derstreger landskabsarkitektfagets samfunds-
mæssige betydning og vigtige rolle i løsningen 
af fremtidens globale klimatiske og socio-øko-
nomiske udfordringer samt landskabsarkitek-
tens centrale rolle som generalist og formgi-
ver, der med afsæt i en holistisk tilgang til et 
sted, kan skabe forandring med respekt for 
naturgrundlaget og mennesket.

Landskaber er ikke politiske
Israel blev valgt ind i IFLA Europe. Men ikke 
uden diskussion. Flertallet var dog enige om, 
at IFLA Europe er en upolitisk forening, som 
støtter faget og professionen. Det blev un-
derstreget, at ”landskaber er ikke politiske, 
og landskabsarkitekter kan med vores fag på-
virke demokratisering i et land”.

Synlighed og indflydelse
IFLA Europe er et vigtigt organ, som DL har 
brug for – og som har brug for DL. Engagere-
de delegerede fra medlemslandene og IFLA 
Europes bestyrelse arbejder desuden på at 
sikre foreningen indflydelse på europæisk 
niveau. Det gælder bl.a. EU-udvalget vedr. 
’green infrastructure’, hvor IFLA Europe har 
sikret sig en plads og dermed indflydelse og 
synlighed. 

Dansk landskabsarkitektur og danske 
landskabsarkitekter er i høj kurs i vores euro-
pæiske nabolande. Det blev der givet udtryk 
for fra flere sider ved generalforsamlingen. 
Senest har vores lettiske søsterforening været 
på studietur i København, polakkerne plan-
lægger en konference i foråret om skandina-
visk landskabsarkitektur, hvor de ønsker en 
dansk hovedtaler, og endelig – som den span-
ske delegat udtrykte det: ”Vi er meget inspire-
rede af jer i Danmark”. 
Karen Sejr, formand for DL
Anja Boserup Qvist, DL

Jette Abel æresmedlem af IFLA Europe
Jette Abel, landskabsarkitekt MDL, tidligere 
lektor ved Landbohøjskolens landskabsarki-
tektuddannelse og nu pensioneret, blev den 
19. oktober i Oslo på IFLA Europes årlige ge-
neralforsamling udnævnt til æresmedlem.

Jette Abel er en af 10 ildsjæle, der for 25 
år siden besluttede at danne en europæisk 
landskabsarkitektforening, hvis formål var at 
løfte og støtte faget og dets udvikling. Alle 10 
stiftere af IFLA Europe (dengang EFLA) blev 
udnævnt til æresmedlemmer på IFLA Euro-
pes årlige generalforsamling.

Kun tre af de ti, nemlig Teresa Andresen 
(Portugal), Michael Oldham (Storbritannien) 
og Jan Voskens (Holland), havde mulighed for 
at komme til Oslo og være med til overræk-
kelsen. Jette Abel havde ikke mulighed for at 
deltage, og DL’s formand Karen Sejr modtog 
et smukt diplom på vegne af Jette Abel.

DL ønsker Jette Abel et stort tillykke med 
den ærefulde titel. 

IFLA 2015 World Congress: 7.-15. June 
2015, History of the Future, Moskow and 
Skt. Petersburg, Russia
The Russian Federation is currently expe-
riencing a real boom in the development of 
landscape architecture. Every year the Rus-

sian landscape architecture profession offers 
new designs and publishes professional jour-
nals and books. In 2011, the country accepted 
the Bologna educational system and opened 
landscape architectural training courses at 
bachelor, masters and PhD levels. In a grow-
ing economy, the landscape architectural pro-
fession has become a very speci al demand.

Participants of the IFLA World Congress 
2015 will have a unique opportunity to visit 
two of Russia’s finest cities. The IFLA World 
Council will be held in Moscow, the capital of 
Russia, with its political and business founda-
tions and one of the most dynamic centres of 
the world. The scientific, discursive and prac-
tical elements of the congress will be held in 
the cultural capital of Russia, St. Petersburg. 
Saint Petersburg is the most European city in 
Russia and has numerous historical monu-
ments and unique heritage of landscape archi-
tecture under UNESCO protection. 

For the first time in the history of the 
IFLA World Congresses, this 52nd Congress 
will be held on the territory of Russia with 
its extensive natural, semi-natural and man-
made landscapes. The dramatic story of the 
region gave the international landscape archi-
tecture world amazing examples of revitalisa-
tion and reconstruction of ’lost’ landscapes.

History of the Future caters for a wide 
range of interests on the challenges and 
opportunities of the past, the present and the 
future for landscape architecture and land-
scape architects:

1. East to West: methods of integration 
and innovations in modern landscape archi-
tecture.

2. Historical and ’natural’ landscapes in 
the 21st century – conservation, reconstruc-
tion and restoration; research for integration 
into modern urban and rural landscape.

3. Green-blue infrastructure and sustain-
able urban development.
ifla2015@gmail.com
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HVAD ER NU DET?
Annemarie Lund

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har i oktober udmeldt et loft for op-
taget på en række videregående uddannelser med ’dårlige’ jobperspektiver, gældende fra opta-
get i 2018 og frem. ’Når antallet af pladser reduceres på nogle uddannelser, er det forventningen, 
at de unge i stedet vil søge ind på uddannelser, hvor der er bedre jobmuligheder’, skriver uddan-
nelses- og forskningsministeriet på deres hjemmeside.

I ovennævnte pulje med ’dårlige’ jobperspektiver er uddannelsen i landskabsarkitektur ved 
IGN, KU kommet med, således at der her skal nedskæres mere end 30% i optag, dvs. fra ca. 75 til 
ca. 50 om året. Og det på trods af, at  ledighedstal viser, at der i gennemsnit er kun er 4 arbejds-
løse landskabsarkitekter per årgang. 

Lave ledighedstal er jo det samme som høje beskæftigelsestal, ikke mindst set i forhold til 
lignende designuddannelser. Det virker åbenlyst urimeligt, og hvad der er værre, fuldstændigt 
uhensigtsmæssigt – for landskabsarkitekturfaget og for samfundet.

Kandidater uddannet i landskabsarkitektur fra IGN, KU har vist, at de besidder kompe-
tencer, som skal bruges til at løse aktuelle opgaver, såvel i Danmark som i andre lande (en del 
kandidater får arbejde udenlands). Det drejer sig især om klimatilpasning (bl.a. håndtering af 
overfladevand efter skybrud), landskabstilpasset og bæredygtig byudvikling (hvilket især ses i 
mange konkurrencer om byudvikling og byomdannelse), udvikling og drift af en form for byna-
tur (efter at flere og flere foretrækker at bo i byer, er der nærmest opstået et folkekrav om mere 
og anderledes grønt i byerne), udvikling af gode byrum (der ofte bidrager til at opgradere byom-
råder både arkitektonisk og ift. ejendomspriser) samt udearealer med nye og anderledes mulig-
heder for bevægelse (motionsuvante skal stimuleres til fysisk udfoldelse, bl.a. for at dæmme op 
for livsstilssygdomme).

Kandidater IGN, KU uddannes netop i kombinationen af viden om økologi – om vand, jord 
og planter – byplanlægning og design og på et højt niveau. Det prioriteres højt, at uddannelsens 
kandidater har dybgående viden om de natur-, bio- og samfundsvidenskabelige områder, de 
efterfølgende skal arbejde med Og at de skal kunne integrere dette i konstruktive løsningforslag 
af høj designmæssig kvalitet. Det funktionelle og det æstetiske skal gå hånd i hånd.

Uddannelsen ved IGN, KU er i dag den bærende landskabsarkitektuddannelse i Danmark. 
Her bliver hovedparten af de danske landskabsarkitekter uddannet, og i disse år ansætter de 
store rådgivende landskabsarkitekt-, arkitekt- og ingeniørvirksomheder stadig flere landskabs-
arkitekter. Faget er vokset støt de seneste 10-15 år, såvel i antallet af virksomheder som i antallet 
af ansatte. Markant færre kandidater herfra vil påvirke danske tegnestuers kapacitet negativt. 

Hvad er det nu for noget?
Som minimum må man kunne regne med, at ministeriets regnestykker holder vand. Men tal-
lene, som den såkaldte uddannelsesdimensionering baserer sig på, er ret spinkle.  Og i omegnen 
af  4 ledige kandidater per årgang er nærmest ingenting. 

Så at reducere antallet af studiepladser så voldsomt synes ikke bare dumt eller urimeligt. Det 
virker nærmest som en politisk beslutning, taget mod bedre vidende for at stække en uddannelse. 
Og så kommer det på et tidspunkt, hvor der er mere  brug for landskabsarkitekternes kompe-
tencer end nogensinde tidligere.

Konsekvenserne af en nedskæring, vil ikke blot være ærgerligt for de studerende, der ønsker 
at blive landskabsarkitekt, eller for lærere og forskerne ved IGN, KU, der vil få et ringere forsk-
ningsmiljø med færre ansatte. 

Konsekvenserne vil også ret hurtigt vise sig ved, at der vil blive arbejdet anderledes og min-
dre arkitektonisk med de mange og forskelligartede, meget store udfordringer, der er i nutidens 
landskabsarkitektur – både inden for klimatilpasning, sundhed, bevægelse, transformation af 
byer og byrum samt gedigen viden beplantningsetablering og -drift. Færre uddannede vil gøre 
vores omgivelser fattigere og dårligere. AL
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KØBENHAVNS UNIVERSITETS NATUR-, SUNDHEDS- 
OG DESIGNLABORATORIUM
Anne Dahl Refshauge, Ulrika K. Stigsdotter og Ulrik Sidenius

Forskningsstatus
Natur og sundhed er stadig en ung forsknings-
disciplin, selv om den er foregået over de sid-
ste 40 år. Mængden af viden øges dog gradvist, 
og den involverer flere og flere lande og disci-
pliner. Disse forskningsmiljøer prøver at for-
stå, hvad det er der sker i og med mennesker i 
kontakten med naturen. 

Nye undersøgelsesmetoder inkluderer 
fysiologiske tests, såsom hjerterytme-, hjer-
nebølge-, blodtryks-, og kortisolmålinger. 
Dette er en reaktion på, at de fremherskende 
teorier på området netop kun er teorier, dvs. 
de er ikke blevet direkte bekræftet med forsk-
ningsevidens endnu. 

Den samlede forskning pt. bekræfter dog 
den generelle opfattelse af, at naturen over-
ordnet set er en positiv ressource i forhold til 
menneskets sundhed 1. Forskning fra labora-
torieforsøg og feltstudier antyder eksempel-

vis, at visuel eller fysisk kontakt med natur 
giver helbredsmæssige fordele, som både ses 
på celleniveau 2 (fysiologiske målinger), hos 
det enkelte individ 3 (selvoplevede effekter) 
og på befolkningsniveau 4 (epidemiologiske 
studier). Ny forskning peger endvidere på, at 
grønne områder har en positiv indvirkning på 
sundheden på tre hovedområder:

1. Ved at opfordre til fysisk aktivitet
2. Ved at opfordre til social kontakt
3. Ved at give mulighed for fysisk og mental 
restitution

Der kan også være synergi mellem de tre. 
F.eks. giver fysisk aktivitet i et naturmiljø 
større mentale fordele end fysisk aktivitet i et 
ikke-naturligt miljø, f.eks. et fitnesscenter 5.  
Så ’grønt er altså godt’, men det er ikke ligegyl-
digt, hvordan det grønne er udformet.

Landskabsarkitektens begrænsninger
Flere steder i verden, som Australien, Singa-
pore, Storbritannien, Canada og USA, er det 
påkrævet, at de arkitekter som skal indrette 
sygehuse og sygehusmiljøer er certificerede 
inden for evidens-baseret design 6. Der er vi 
ikke endnu i Europa, men flere og flere kon-
kurrenceprogrammer for plejemiljøer kræ-
ver eller anbefaler en evidensbaseret design-
proces. Men her kommer landskabsarkitekten 
ofte til kort. Det kan forklares med, at hoved-
parten af den forskning, som gennemføres, 
ikke har et udtalt landskabsarkitektonisk per-
spektiv. Få af forskerne er eksempelvis land-
skabsarkitekter. Vores forskerteam inden 
for natur og sundhed ved Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning (IGN) ved Kø-
benhavns Universitet mødes ofte med meget 
konkrete spørgsmål fra arkitekter og land-
skabsarkitekter, som vil vide, hvor mange 
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kvadratmeter terapihaven skal være, hvilken 
form udearealet ved et hospital kan have, hvor 
mange træer der skal være, om vand er vigtigt 
og i hvilken form osv. Vi får også jævnligt rele-
vante spørgsmål vedr. specifikke patientgrup-
pers krav til miljøet, men forskningen har ikke 
nået at studere alle grupper endnu. En del af 
disse spørgsmål er også svære at give direkte 
svar på, så derfor har vi udviklet en model for 
den evidensbaserede design-proces, som vi 
håber, kan guide praktikerne. 

Designprocessen har tre hovedelementer 
(se også figur th.):

– Kunstneriske og praktiske landskabsar-
kitektoniske kompetencer og erfaringer

– Det bedste forskningsmæssige grundlag, 
der findes inden for det relevante område, og 
dokumenterede gode praktiske erfaringer

– Brugergruppernes specifikke krav, be-
hov og ønsker 

Designprocessens 
tre hovedelementer

The three main elements 
of the design process

Dette opslag. Et af projekterne i Natur-, Sundheds- og Designlaboratoriet er terapihaven Nacadia®. Terapihaven er en skovhave designet til stressramte på baggrund af 
forskellige velbegrundede designkriterier. Haven tilbyder f.eks. diverse rumlige og naturmæssige oplevelser og udfordringer for den enkelte. Samtidig føler man sig tryg og 
beskyttet i haven. Der forskes bl.a. i ,hvordan deltagerne, der er svært stressramte, bruger haven og dens forskellige rum, både i forbindelse med haveaktiviteter, terapi og 
restitution. Fotos Anne Dahl Refshauge
This pages: One of the projects at the Nature, Health and Design Laboratory is the therapy garden Nacadia®. It consists of a forest garden designed for those suffering from 
stress, based on a number of different, well-founded design criteria. The garden offers varied spatial and nature experiences and individual challenges. At the same time one 
has a sense of security and protection in the garden. Research is being carried out to see how the guests, who are heavily stressed, use the garden and its different spaces, both 
in connection with garden activities, therapy and restitution. Photos Anne Dahl Refshauge
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De tre dele tillægges lige stor betydning. At 
finde en balance mellem dem kan være en 
udfordring, men modellen skulle gerne danne 
grundlaget for et program, som skal løses på 
linje med andre både tekniske og funktionelle 
problemstillinger. Forskningsbaseret sund-
hedsdesign er en proces, som også inkluderer 
efter-evalueringer, som kan resultere i æn-
dringer af designet. Områdets udformning 
skal ikke betragtes som statisk, ligesom natu-
ren heller ikke er det. 

I vores kontakt med forskellige bygherrer 
og andre aktører støder vi også på et andet 
problem; mange vil tilskrive naturen alt for 
meget. Vi ønsker at gøre det meget tydeligt, 
at naturen ikke helbreder sygdomme i sig 
selv, men at den kan være med til at støtte 
behandlingsforløb og rehabiliteringsproces-
ser og forebygge en del sygdomme. Vi må være 
realistiske i forhold til den rolle, vi tilskriver 
naturen. Og vi skal også huske, at der kan være 
helbredsrisici koblet til den; allergener, giftige 
planter, og solens stråler. Desuden er naturen 
bopæl for dyr, som kan bære sygdomme. Dette 
er ikke noget, som skal skabe bekymring, men 
man skal være bevidst om det.

Pointen er, at al natur ikke er ubetinget 
god for helbredet. Det kræver viden og ind-
sigt i, hvilke oplevelser og aktiviteter naturen 
kan være en grundforudsætning for.

Vores visioner på området
Natur og sundhed er et omfattende emne-
område. Forskerteamet ved IGN har valgt at 
have tydelig fokus på landskabsarkitektur og 
design i samarbejde med andre discipliner. 
Teamets arbejde fokuserer i den forbindelse 
på tre grundelementer: naturen, brugerne og 
helbredsaspektet. Forskerteamets vision er at 
arbejde med hver af disse grundsten for at ud-
vide og forstærke den forskningsmæssige do-
kumentation.

Naturen: Afdække hele spektret af grønne 
områder fra lommeparker til ældre traditio-
nelle byparker, fra private haver til idræts-
anlæg, fra daginstitutioners udearealer til 
plejehjemshaver osv. At identificere deres 
individuelle roller og sammenhængene mel-
lem dem i byens grønne netværk.

Brugerne: Inkludere hele rækken af bru-
gere fra småbørn til ældre, men også udsatte 
grupper som mennesker med handicaps eller 
indvandrere. Universelt design (tilgængelig-

hed) er en vigtig faktor i forhold til at få mange 
brugere ud i de sundhedsfremmende udemil-
jøer. Det er naturligt koblet til sundhedsde-
sign, men bliver nogle gange overset i plan-
lægningen.

Sundhed: Undersøge menneskets sundhed 
mere indgående (f.eks. mental sundhed, fysisk 
sundhed og folkesundhed).

Denne vision kræver meget arbejde, og 
der er lang vej endnu. Men som et vigtigt led 
i vores forskning etableres i november 2014 
Natur-, Sundheds- og& Designlaboratoriet, 
som er en samlet betegnelse for Terapihaven 
Nacadia® og Helseskoven Octovia® (åbnet i 
hhv. 2011 og 2014). Laboratoriet, der ligger i 
Arboretet i Hørsholm, er det første af sin art, 
og fokus er overordnet på interaktionen mel-
lem natur, sundhed og design. Terapihaven 
Nacadia® har fokus på behandling, og men-
nesker med alvorlig stress tilbydes naturba-
seret terapi 7. Terapiprogrammet er baseret på 
kognitiv adfærdsterapi og mindfulness, hvor 
naturoplevelser og havearbejde indgår som 
vigtige komponenter i programmets øvelser 
(terapihaven blev præsenteret i LANDSKAB 
3-2012). 

Helseskoven Octovia® har fokus på at 
fremme den mentale folkesundhed og fore-
bygge dårligt mentalt helbred. Den er pri-
mært designet til voksne, som oplever mode-
rat stress i deres hverdag. Designet er baseret 
på otte oplevelsesværdier, der svarer til de 
naturop-levelser, folk foretrækker, når de 
opsøger grønne områder, og som kan bidrage 
til en bedre mental sundhed hos befolknin-
gen. I forbindelse med åbningen af Helsesko-
ven udgives en konceptmodel, som har fokus 
på, hvordan man udformer nye og forbed-
rer eksisterende grønne områder, så de til-
byder disse oplevelsesværdier. Visionen er, 
at Natur-, Sundheds- og Designlaboratoriet 
udvikles til et samlingspunkt for forskere, 
praktikere, studerende og andre interesserede 
inden for natur, sundhed og design.

På IGN er vi i gang med at gennemføre 
fysiologiske tests for første gang, hvilket bl.a. 
foregår i Helseskoven. Men vi har valgt at 
kombinere disse tests med kvalitative meto-
der. Det betyder, at vi måler kroppens umid-
delbare reaktioner på forskellige fysiske 
omgivelser, og at vi efterfølgende har mulig-
hed for at spørge testpersonerne, hvordan de 
selv oplever det. Med disse resultater skulle 

vi gerne komme nærmere en forklaring på, 
hvordan noget natur fungerer bedre end 
andet, og hvorfor og hvordan kvaliteten af 
oplevelsesværdierne har betydning for men-
tal restitution.

Videnportal for forskning og praksis 
inden for natur og sundhed
Men da vi som nævnt ikke kender svaret på 
alt, og da det naturligvis også kan være svært 
som eksempelvis tegnestue at finde tid til at 
opsøge den viden, der trods alt er tilgængelig, 
har vi oprettet en fælles nordisk videnportal. 
Formålet med videnportalen er at gøre både 
forsknings- og praksisbaseret viden og er-
faring tilgængelig for alle med interesse for 
emnet. Portalens adresse er www.natureand-
health.dk, og den bliver lanceret i november 
2014. 
Anne Dahl Refshauge, landskabsarkitekt 
MDL, ph.d., adjunkt, Ulrika K. Stigsdotter, 
landskabsarkitekt, professor MSO og Ulrik 
Sidenius, landskabsarkitekt, ph.d.-studerende, 
 alle Institut for Geovidenskab og Naturfor-
valtning (IGN) ved Københavns Universitet
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Laboratoriets andet projekt er Helseskoven Octovia®. Helseskoven består af otte naturrum i Arboretet i Hørsholm, hvor de otte oplevelsesværdier hver især er til stede i høj 
grad. Helseskoven er dels det første demonstrationsprojekt, hvor samtlige oplevelsesværdier er identificeret og derefter forstærket via design et konkret sted. Dels indgår det 
som case i et forskningsprojekt, hvor vi bl.a. undersøger, hvordan rummene opfattes f.eks. i forhold til afslapning. Foto Inger Grønkjær Ulrich
Another of the Laboratory’s projects is the Health Forest Octovia®. The Health Forest consists of eight nature spaces at the Arboretum in Hørsholm, where eight experience 
features are all present to a great degree. The Health Forest is the first demonstration project in which all experience features are identified and subsequently reinforced via 
design at a specific place. It also is included as a case story in a research project, where we, through various means, investigate how the spaces are experienced in relation to 
relaxation etc. Photo Inger Grønkjær Ulrich
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SUNDHEDSEFFEKTEN AF BYENS MINDSTE PARKER 
– LOMMEPARKERNE
Karin Kragsig Peschardt

’Sunde byer’, ’byer for mennesker’ og ’bære- 
dygtige byer’ er begreber, der er oppe i tiden, 
og som er uundgåelige, når vi i dag tænker by 
og byudvikling. Rent historisk skal vi tilbage 
til før vores tidsregning for at finde de første 
tegn på, at grønne områder var en del af urban 
byudvikling. Årsagen forklares med menne-
skets forkærlighed for naturen og landska-
bet. Grønne områder kunne skabe lys og luft 
til den ellers tætte bebyggelse. Op gennem in-
dustrialiseringen erkendte man ligeledes vær-
dien af grønne områder i byerne – tildels på 
grund af den rekreative værdi, de grønne om-
råder skabte, men dengang i særdeleshed også 
i forhold til bedre sundhed i byerne. 

I dag foretrækkes den tætte by som byplan-
lægningskoncept, og det sætter i høj grad an-
tallet af grønne kvadratmeter under pres. 
Derfor står byplanlægningen igen overfor 
udfordringer i forhold til relationen mellem 
menneske og natur. Vi taler om sunde byer og 
byer for mennesker, underforstået, at der skal 
være lys og luft til rekreative aktiviteter. 

Det aktive byrum – eller grønne åndehul-
ler – er ofte i fokus i byplanlægningsprojek-
ter, og det er måske også derfor, at begreber 
som ’stressnedsættende’ eller ’sundheds-
fremmende’ nævnes i flæng, når der skrives 
om tankerne bag fremtidens byplanlægnings-
projekter. 

Det moderne liv i byerne er koblet til nogle 
folkesundhedsmæssige udfordringer. Der ses 
en tendens til stigning i antallet af livsstilssyg-
domme relateret til fedme, men også til social 
isolation og til stress og depression. Teoretisk 
kan der findes flere argumenter for den positi-
ve effekt af at opholde sig i naturen, og en stor 
mængde forskning peger efterhånden også på 
sundhedseffekten af grønne områder både for 
det mentale, sociale og fysiske velbefindende. 

En forskningsmæssig tilgang til planlæg-
ning og design af nye byrum kan derfor være 
oplagt i forsøget på at inddrage landskabsar-
kitekturen som en medspiller i forhold til at 
forebygge og reducere disse tendenser. Denne 

Odins Lomme, Odinsgade, Nørrebro. Landskabsarkitekt: Thing & Wainø, 2009
Odins Lomme, Odinsgade, Nørrebro. Landscape architect: Thing & Wainø, 2009

Th. Rosenhaven bagved Allégade og Julius 
Thomsens Plads, begge Frederiksberg. 
Fotos Karin Kragsig Peschardt
Right. Rose garden behind Allégade and 
Julius Thomsens Plads, both Frederiksberg.
Photos Karin Kragsig Peschardt
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tilgang er blot et forsøg på at sikre sig, at eksi-
sterende viden og erfaring inddrages, når der 
designes med sundhedsfremme for øje. 

Et landskabsarkitektonisk forsknings-
studie af lommeparker
I mit ph.d.-studie ved IGN, Københavns Uni-
versitet fik jeg mulighed for at undersøge den 
sundhedsmæssige værdi af Københavns mind-
ste parker – lommeparkerne. Lommeparker-
ne er interessante, fordi tæt bystruktur sæt-
ter nogle begrænsninger for den plads, der er 
til rådighed i forhold til at etablere nye parker. 
I New York erkendte man problemstillingen 
allerede i 1960’erne, hvor små åbne rum mel-
lem høje huse blev ombygget til grønne oaser, 
der kunne skabe distance til byens pulserende 
liv. Her bør især nævnes Paley Park, der med 
sit grønne tag og sit vandgardin skaber en lille, 
helt egen verden, distanceret fra den trafik, der 
kun er få meter væk– og det uanset hvilken stol, 
man vælger at slå sig ned på i parken. 

Brug og brugere
Ni lommeparker blev udvalgt til at indgå i stu-
diet. Størrelsen oversteg ikke 5.000 kvm, de 
havde alle egne indgange og var offentligt til-
gængelige, og der skulle som minimum være 
lidt vegetation. Brug og brugere af lomme-
parkerne blev undersøgt, og der var en tyde-
lig tendens til, at københavnerne bruger de 
små lommeparker til social interaktion og til 
at hvile og genoplade i. Hvis lommeparken lig-
ger længere væk end 300 meter fra folks hjem 
eller arbejde, så falder brugsfrekvensen mar-
kant. Lommeparker er nemlig steder som folk 
primært går eller cykler til.

Udformning
Lommeparkerne kan noget socialt, de kan 
skabe rammen om mødet mellem mennesker. 
Men i planlægningsprocessen af lommepar-
ker, der skal understøtte det sociale, er tilgæn-
gelighed og visuel kontakt til omgivelserne 
begge vigtige parametre. Og så skal der selv-
sagt være faciliteter, der understøtter sociale 
aktiviteter såsom borde og stole. Sådanne re-
sultater kan virke indlysende. Men ikke desto 
mindre er der eksempler på områder, hvor det 
ikke er tænkt ind i designet, hvilket kan be-
tyde, at lommeparkerne fremstår tomme en 
stor del af tiden. 

Lommeparkerne kan også skabe mulighed 
for at koble fra og genoplade. Her kan græs og 
beplantning i øjenhøjde skabe omsluttethed 
og distance til forstyrrende omgivelser. Vand-
elementer kan være med til at kamouflere støj 
fra omgivelserne, og et design, der kan vække 
fascination hos brugerne, for eksempel ved 
at skabe variation i beplantning eller terræn, 
kan sikre muligheden for at lade tankerne 
flyde fra krævende hverdagssituationer.

Set i lyset af den stigende tendens til stress 
og depression, der generelt ses i tætte byer, er 
det bemærkelsesværdigt, at folk særligt bru-
ger lommeparkerne, når der er behov for at 
koble af. Distancen til hverdagspligter og for-
styrrende bylivselementer kan bidrage til 
den pause, der er behov for, i en ellers hektisk 
hverdag. Men hvis lommeparken skal bidrage 
til at reducere stress, er tilstedeværelsen af 
vild og urørt natur altafgørende. Det ufrise-
rede naturrum, der skaber kontrast til det 
urbane miljø, er altså ekstremt vigtigt for et 
mentalt sundhedsfremmende byrum. 

Hvorfor bruge forskning i landskabs-
arkitektur?
At arbejde med landskabsarkitektur ud fra 
en forskningsmæssig tilgang kan måske for 
nogle synes begrænsende for en æstetisk fri-
hed. Men det er netop den intra-diciplinære 
tilgang, hvor forskning kobles med landskabs-
arkitektens praktiske erfaringer, der kan styr-
ke kvaliteten af landskabet, så individuelle 
behov for sundhedsfremmende aktiviteter til-
godeses. I dag, hvor der klimatilpasses alle ste-
der, ser jeg det som en oplagt mulighed også 
at ’sundhedstilpasse’. Hos Grontmij arbejder 
vi med klimatilpasningsprojekter, hvor LAR 
indtænkes som en del af sundhedsfremmende 
landskaber. Her handler det først og fremmest 
om at skabe en udformning, som understøtter 
sundhedsfremmende typer af brug. 

Set i lyset af de sundhedsmæssige pro-
blemstillinger, vi står overfor i dag, i form af 
kraftig stigning i tilfælde af livsstilsrelaterede 
sygdomme, så er det håbet, at også andre prak-
tiserende landskabsarkitekter fremadrettet 
vil anvende forskning på natur- og sundheds-
området og dermed på et veldokumenteret 
grundlag kan bidrage til ’sunde byer’, ’byer for 
mennesker’ og ’bæredygtige byer’.
Karin Kragsig Peschardt, landskabsarkitekt, 
ph.d., Natur & Sundhed, Grontmij

Tv. Legeplads ved Danas Plads med naturpræg i 
kontrast til det omgivende urbane miljø
Th. Frodig, tilbagetrukket plads ved Madvigs Allé. 
Left. The playground at Danas Plads has a wild 
and natural character that offers a contrast to the 
surrounding urban environment
Right. A secluded area on Madvigs Allé, simple and lush



180 LANDSKAB  7  2014

DE NYE SUPERSYGEHUSES LANDSKABER
Lene Lottrup, Heidi Hjort Thuesen og Stig Ammitzbøll Jørgensen

Supersygehuse og deres uderum
Der bliver i disse år udviklet, projekteret og 
bygget sundhedsbyggeri i Danmark som al-
drig før, og vi ser den samme tendens andre 
steder i verden. Danmarks nye supersygehuse 
vil – når de står færdige – udgøre nogle af de 
største bygnings- og landskabsprojekter, der 
til dato er udført i Danmark, og de får en mar-
kant indflydelse på de byer og landskaber, de 
placeres i. 

Supersygehusene bygges i en tid med 
fokus på grønne uderums helende og trivsels-
fremmende potentiale. Undersøgelser viser, 
at vi bliver gladere, mere afslappede og min-
dre aggressive af at opholde os i grønne fro-
dige omgivelser, og at vi reagerer fysisk på 
denne type omgivelser ved at få lavere puls, 
blodtryk og muskelspænding. Undersøgel-
ser viser også, at relationer mellem menne-
sker bliver mere naturlige, uformelle og lige-
værdige i grønne udendørs omgivelser, og at 
fysisk træning udendørs kan gøres mindre 
’træningsagtig’ ved at være boldspil, en gåtur 
eller at plukke en buket blomster til senge-
stuen (Ulrich, 1999; Cooper Marcus & Sachs, 
2013). 

Vi og vores kollegaer fra Urban Design, Ar-
kitema Architects ser et enormt potentiale i 
de nye supersygehuses landskaber, som kan 
komme til at spille en afgørende rolle for, 
hvordan disse sygehuse – store som byer – 
kan blive venlige, imødekommende steder for 
både patienter, pårørende og medarbejdere. 
Og vi var begejstrede over at få mulighed for at 
være med til at udforme et af disse landskaber 
i forbindelse med supersygehuset DNV-Gød-
strup (Det Nye Hospital i Vest), der bliver ud-
viklet, projekteret og bygget med konsortiet 
CuraVita som totalrådgiver.

Erfaringer fra DNV-Gødstrup
Udbudsmaterialet for DNV-Gødstrup viste 
ambitioner om et hospital med udsigt og ad-
gang til frodige, trygge og oplevelsesrige ude-
miljøer, og CuraVitas konkurrenceprojekt 
svarede på regionens visioner ved at beskrive 
et hospital, hvor bygninger og landskab flet-
ter sammen, og hvor landskabselementer be-
grønner facader og tagterrasser. Der er en lang 
proces fra et konkurrenceprojekt til et hoved-
projekt, og visioner bliver udfordret af prak-
tiske og økonomiske omstændigheder mange 

gange i denne proces. Det kan ofte være svært 
at fastholde de gode landskabsintentioner 
i denne type store og komplekse projekter 
med omfattende bygherrer- og rådgiverorga-
nisationer og mange tungtvejende – og af og 
til modstridende – interesser. I det følgende 
vil vi diskutere to forhold, som vi oplever som 
afgørende for hospitalslandskabets udvikling, 
nemlig dialog med brugerne og programkrav 
til uderummene i byggeprogrammets funkti-
onsprogram.

Hospitalets brugere
I dispositionsforslagsfasen kortlagde vi med-
arbejdernes ønsker og behov i forhold til 
brug af uderummet sammen med patienter, 
brug af uderummet uden patienter (i pauser, 
til møder etc.) samt deres forestillinger om 
patienternes ønsker og behov. Vi fik mange 
grundige og kvalificerede besvarelser. 

Særligt engagerede besvarelser modtog vi 
fra børneafdelinger, ergoterapi- og fysiotera-
piafdelinger, neurorehabiliterings-afdelinger 
og psykiatriske afdelinger. 

Besvarelserne beskrev generelle behov for 
ophold og bevægelse i det nære udemiljø for 

Visualisering af DNV-Gødstrup, Det Nye Hospital i Vest. Projektets arkitektoniske koncept tager udgangspunkt i stedets markante landskabskarakterer: 
landskabets udstrakthed og horisontalitet, det ubrudte himmelhvælv og de levende hegns retninger og præcision . Ill. fra konkurrenceprojektet
Visualization of DNV-Gødstrup, the new hospital in the western part of Central Denmark Region. The project’s architectural concept is based on the distinctive landscape 
character of the place:  the landscape’s extent and horizontality, the open sky and the directions and precision of the hedgerows. Ill. from the competition project
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I 2007 blev det besluttet at samle Danmarks akutmodtagelser på 18 supersygehuse, hvoraf seks sygehuse var nybyggeri. 
DNV-Gødstrup er et af de første nybyggede akutsygehuse på bar mark. Her samles fem eksisterende hospitalsmatrikler, 
og DNV-Gødstrup får et patientgrundlag på ca. 284.000 personer.
Anlægsøkonomi: 3,15 mia. kr. (2009) (ekskl. psykiatri)
Samlet areal: ca. 152.000 m² (inkl. psykiatri)
Region Midtjylland er bygherre for opførelsen af DNV-Gødstrup. 
Til at planlægge og sikre byggeriets gennemførelse er der i regi af Hospitalsenheden Vest etableret et projektsekretariat, som varetager 
den daglige kontakt mellem bygherren på den ene side og totalrådgivere, bygherrerådgivere og entreprenører på den anden side
CuraVita-konsortiet er totalrådgiver på DNV-Gødstrup og består af Arkitema Architects, Grontmij, Hospitalitet og Nordic

DNV-Gødstrups kommende medarbejdere beskriver generelle behov for ophold og bevægelse i det nære udemiljø og specifikke behov 
knyttet til bestemte patient- og medarbejdergrupper. Ill. Johan Eg Nørgaard
DNV-Gødstrup’s future employees describe the general needs for seating areas and movement in the immediate outdoor environment 
and the specific needs  for certain patient and staff groups. Ill. Johan Eg Nørgaard
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både patienter, pårørende og medarbejdere. 
De beskrev også patientspecifikke behov som 
f.eks. et område for genoptræning i forbin-
delse med neurologisk afdeling, og en moto-
rik- og konditionsudfordrende legeplads til 
observation af børns motoriske udviklingsni-
veau i forbindelse med børneafdelingen. Der-
udover beskrev besvarelserne uderumsbehov 
i forbindelse med specifikke arbejdsfunktio-
ner, som f.eks. sonografers (scannings-jor-
demødre) behov for pauser med maksimum 
dagslys i løbet af en arbejdsdag med nedrul-
lede gardiner.

Besvarelserne viser tydeligt, at hospita-
lers udemiljø – udover at være et rekreativt 
miljø for alle hospitalets brugere – kan spille 
en vigtig rolle i patienters behandlingsforløb 
og i medarbejderes arbejdsdag.

Da ovenstående uderumsbehov først blev 
afdækket i dispositionsforslagsfasen, blev de 
ikke en del af programgrundlaget for DNV-
Gødstrup. Det indebærer en risiko for, at de 
ikke bliver prioriteret så højt som de funktio-
ner, der er specifikke krav til, og i sparerunder 
kan det have afgørende betydning for, om de 
bliver realiserede. 

Programkrav til uderum
Landskabserfaringerne fra DNV-Gødstrup 
viser, at det potentiale, landskabet rummer 

for understøttelse af trivsel og helbredelse for 
hospitalets brugere, ikke udfoldes automatisk. 
Et supersygehus er så komplekst og funktions-
tungt, at alt ’nice to have’ let fortrænges, fordi 
der er så meget ’need to have’. Selv om mange 
afdelinger har konkrete behov for udemiljøer, 
der kan bruges i deres behandling og genop-
træning, så oplever vi, at udformningen af disse 
uderum stadig ses i kategorien ’nice to have’. 
En væsentlig grund til dette er, at der ikke er 
præcise krav til denne type uderumsfunktio-
ner i hverken udbud eller byggeprogram. 

Afdelingerne har så konkrete og velbe-
grundede ønsker til udformningen af deres 
nære udemiljø, at vi mener, der er grundlag 
for at udarbejde et kapitel til sundhedsbygge-
riers byggeprogram med funktionsprogram 
for uderummenes behandlings- og genop-
træningsmæssige funktioner. Dette vil være 
med til at sikre, at funktionerne bliver vær-
disat i hospitalets anlægs- og driftsøkonomi, 
og at funktionerne i ude- og inderum bliver 
behandlet ligeværdigt i både udviklings- og 
projekteringsfaser samt eventuelle spare-
runder.

Opfordring
Vi opfordrer til en debat om, hvordan vi – som 
samfund – sikrer, at de mange milliarder kro-
ner, der bruges på sundhedsbyggeri i disse år, 

medfører anlæg, der bedst muligt støtter hel-
bredelse og trivsel for byggeriets brugere. Og 
som samtidig bidrager positivt til den kon-
tekst, de er en del af, uanset om de placeres i 
en bymæssig sammenhæng fra starten, eller 
om de – som DNV-Gødstrup – placeres på en 
mark, hvor byudviklingen omkring hospitalet 
vil komme efterfølgende.

Vi vil opfordre Sundhedsministeriet til at 
lave en national evaluering af disse nye sund-
hedslandskaber, så mønstre kan afdækkes og 
de bedste erfaringer bruges som en del af pro-
grammet for fremtidige udbud om sundheds-
byggerier.

Vi vil også opfordre vores landskabskol-
legaer med erfaringer fra lignende projekter 
om at dele deres udfordringer og erfaringer til 
gavn og glæde for fremtidige projekter.
Lene Lottrup, landskabsarkitekt og erhvervs-
ph.d. i sundhedsfremmende landskaber, 
Heidi Hjort Thuesen, forretningsområdechef,
Stig Ammitzbøll Jørgensen, kreativ leder, 
alle Urban Design, Arkitema Architects

Th. Luftfoto af byggeplads, august 2014. Projekt-
området er på samme størrelse som ca. 22 fodbold-
baner. Foto Hospitalsenheden Vest
Right. Aerial photo of the construction site, August 
2014. The project area is the equivalent of 22 football 
fields. Photo: Hospitalsenheden Vest

Konkurrenceprojektets situationsplan 
over DNV-Gødstrup
The competition project site plan 
of DNV-Gødstrup
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Visualisering af DNV-Gødstrup fra konkurrenceprojektet. Der er lagt stor vægt på, at udemiljøet skal kunne bruges af hospitalets mange forskellige brugere
Visualization of DNV-Gødstrup from the competition project. Much emphasis was placed on ensuring that the outdoor environment could be enjoyed 
by the hospital’s many different users

Ulrich, R. S. (1999). Effects of gardens on health outcomes: Theory and research. In C. Cooper Marcus &
M. Barnes (red.), Healing Gardens: Therapeutic Benefits and Design Recommendations. Wiley, s. 27-86

Clare Cooper Marcus & Naomi A. Sachs (2013). Therapeutic Landscapes: An Evidence-based 
Approach to Designing Healing Gardens and Restorative Outdoor Spaces. Wiley
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DEN GRØNNE FAKTOR 
Lotte Søgaard

På det nye universitetshospital i Aarhus skal 
landskab, parker og gårdhaver stimulere pa-
tientens velbefindende og understøtte hel-
bredelsen. Dermed er det grønne blevet en 
bærende værdi og det er nyt i den moderne 
hospitalsverden.

Mellem landbrugsjorder, enge og over-
drev, på kanten af Aarhus, skyder et nyt hospi-
talsbyggeri i vejret. Arkitekterne har skabt 
hospitalet i byens billede og formet det efter 
den menneskelige skala, og helt konkret bliver 
byggeriet så enormt, at det i omsætning er på 
størrelse med en provinsby som Ribe. 

Behandling af sygdom er det primære mål 
for alle hospitalets aktiviteter, men i modsæt-
ning til tidligere tiders hospitalsplanlægning, 
så er patienten nu i centrum. Der skal skabes 
et helende miljø, hvor patienten er en aktiv 
medspiller, og dette sætter aftryk helt ind i 
bygningerne. Hospitalet er nemlig tænkt og 
tegnet, så det bidrager til, at både patient og 
personale agerer på en måde, som minime-
rer uheld og afkorter den tid, patienterne er 
indlagt. 

Principperne går under betegnelsen ’evi-
densbaseret design’, og i den sammenhæng 
spiller hospitalets placering i landskabet en 
væsentlig rolle – eller rettere; landskabets 
placering i hospitalet. For det har været land-
skabsarkitekternes mål at trække det grønne 
indover parkeringsanlæg og ankomstveje og 
helt ind i hjertet af hospitalskomplekset. Det 
grønne skal vise vej og give bygningerne iden-
titet, men først og fremmest skal det mane til 
ro eller invitere til fysisk udfoldelse og der-
med udgøre en positiv afvigelse i en verden 
af sygdom. 

Zenhaver og sanatorieluft
Det er den Aarhusbaserede tegnestue Schøn-
herr A/S, der er ophavsmænd til de nye idéer 
til udformningen af hospitalets grønne plan. 
Inspirationen og tankerne er imidlertid æld-
gamle, forklarer landskabsarkitekt og partner 
i Schønherr, Rikke Juul Gram.

”Det er gammel viden, at helbredet og 
haven spiller sammen. I de buddistiske zen-
haver skabte munkene overskuelige verdener, 
som formidlede ro og skønhed og anviste en 
vej til Gud. Det samme gjorde sig gældende i 
de islamiske haver og flere af middelalderens 
klosterhaver, og på 1800-tallets sanatorier 
spillede nærheden til naturen og muligheden 
for at få frisk luft og dagslys også en central 
rolle for helbredelsen”.

Netop sanatorietanken har da også haft 
indflydelse på Schønherrs planer for DNU, 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus. For i 
de oprindelige tegninger var der tagterrasser, 
hvor plejepersonalet kunne ’skubbe sengene 
ud’. Her kunne patienterne så ligge og ind-
ånde den friske luft og mærke solens stråler 
samtidigt med, at de modtog klinisk behand-
ling. 

Tagterrasserne blev imidlertid sparet ud 
af projektet, men for Rikke Juul Gram og kol-
legerne forblev sanatoriet et slags ikon for 
bestræbelsen på at skabe det ultimative til-
flugtssted for den patient, som landskabet skal 
virke positivt ind på.

Tendens i tiden
Til trods for at DNU-projektet har været ramt 
af flere sparerunder, så fremhæver Rikke Juul 
Gram, at bygherre og rådgiver gennem hele 
forløbet har insisteret på, at det grønne skulle 
udgøre en bærende værdi i projektet. Deri ser 
Rikke Juul Gram en ny tendens – eller måske 
ligefrem et paradigmeskifte inden for hospi-
talsbyggeri og -anlæg.

”Landskabet tilhører, på samme måde 
som kunsten, der også spiller en vigtig rolle 
i DNU, en anden værdiskala end den ratio-
nelle og effektive, som ellers præger et hospi-
tal. Begge er blødere elementer, som vidner 
om en forståelse for, at det skønne har betyd-
ning for menneskets velbefindende”, forklarer 
Rikke Juul Gram.

Inspirationen til DNU’s mange gårdrum er 
hentet i havet i en lillebitte encellet skabning 
kaldet en radiolarie og i blomsternes støv, pol-

len. Det er ifølge Rikke Juul Gram en lidt nør-
det tilgang til landskabsarkitekturen, men det 
giver en stor variation i udtrykket, forklarer 
hun.

”Vi har arbejdet med udgangspunkt i det 
blå og det grønne, der repræsenterer havet og 
landskabet og er de helt grundlæggende ele-
menter i landskabsarkitekturen. Heri har vi 
fundet to mikroskopiske organismer, som har 
det til fælles, at ikke to af dem er ens. Varia-
tionen og skønheden i disse har vi så brugt 
som formgenerator i haveanlæggene, hvilket 
man kan se, hvis man betragter haverne fra 
de øverste etager. Det er dog ikke noget, man 
behøver at vide for at nyde haverne. Man kan 
sige, at det er et ekstra lag”, siger Rikke Juul 
Gram. 

Stier og regnvandssøer
I DNU er det ikke bare de indre gårdhaver, der 
har fået landskabsarkitekternes opmærksom-
hed. Parkeringsanlæggene anlægges med øer 
af grønt, som får forholdsvis lang snor i for-
hold til vækst og vedligehold. For den vilde og 
uplejede natur er en del af den grønne stra-
tegi.

Det er en strategi, som bliver specielt 
tydelig i takt med, at et nyetableret 180.000 
kvm stort grønt område uden for hospitalets 
indre ringvej vokser til. Her danner et hævet 
og let kuperet landskab kulisse for fem blødt 
formede regnvandssøer, et to kilometer langt 
stisystem og en fritlagt bæk, som passerer 
området fra syd via en faunapassage. 

Området efterligner den natur, som en-
gang hørte til området med skove, skov-
bryn og engarealer, og bliver tilgængeligt for 
patienter, pårørende, personale og byens bor-
gere via stisystemer. 

”Det er overskudsjord fra hospitalsbyg-
geriet, som er brugt til anlæg af det nye land-
skab. Samtidigt med at vi skulle finde en måde 
at anvende de 830.000 kubikmeter jord på, 
var det også et lovmæssigt krav, at vi fandt 
en måde at få bortledt overfladevandet fra 
tage og parkeringsarealer. Og når man allige-
vel skal gøre det, kan man jo ligeså godt gøre 
sig umage og give noget tilbage i naturens bil-
lede”, siger Rikke Juul Gram.
Lotte Søgaard, kommunikationschef ved DNU

Ernst Haeckel, radiolarier, ca. 1900
Ernst Haeckel, radiolaries, ca. 1900
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Evidensbaseret design eller helende og lindrende arkitektur? Kært barn har mange navne. Men man kan ikke sige helbredende design og arkitektur uden også at sige evidens-
baseret. For de principper eller det designværktøj, som tages i brug i den helbredende arkitektur er baseret på en række fakta om dagslys, belysning, akustik, tekstur, kunst og 
indeklima. På DNU er de forhold omsat i bl.a.:
– Adgang til rekreative gårdhaver og et stort, grønt område mellem hospitalet og byen
– Et byggeri, hvor store vinduespartier fremmer patienternes og personalets mulighed for at få dagslys 
– Enestuer med specialdesignede vinduespartier, som giver sengeliggende mulighed for at nyde udsigten til det omgivende landskab
– Enestuer, som giver patienten mulighed for ro og privatliv og mindre transport rundt på hospitalet, fordi flere undersøgelser og genoptræning i stedet kan foregå hos patienten
– Kunst integreret i hospitalsbyggeriets store offentlige arealer i arkader og gallerier
– Kunst som en del af et stort udendørs stisystem, hvor ’artspots’ på stisystemet tjener til refleksion og afstresning eller appellerer til fysisk træning

Rendering Rådgivergruppen DNU I/S Rendering Rådgivergruppen DNU I/S

Fotos Poul Nyholm, RG-DNU Photos Poul Nyholm, RG-DNU
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LIVSRUM ODENSE
Niels Kjølhede og Katrine Dybdal

I et grønt hjørne ved Odense Universitets-
hospital ligger Livsrum Odense blandt høje 
gamle løvtræer. Livsrum Odense er et nyligt 
opført rådgivningscenter for kræftramte og 
deres pårørende. Centret er ét ud af syv nye 
landsdækkende kræftrådgivningscentre, som 
Kræftens Bekæmpelse og Realdania står bag. 
Alle centrene er opført i umiddelbar nærhed 
af sygehusenes kræftafdelinger og formet med 
sin helt egen stærke arkitektoniske og land-
skabelige identitet.

Wienberg Architects og Møller & Grøn-
borg Arkitekter og planlæggere har med stor 
indlevelse og en fintfølende fornemmelse for 
stedet og dets funktion skabt Livsrum Odense. 

Tanken bag projektet har været at skabe 
en rummelig fysisk ramme med en atmo-
sfære præget af hjemlighed, fællesskab og 
handlemuligheder. Det har været væsent-
ligt at indrette en uformel ramme, der indby-

der til åbenhed og samvær, så centrets bru-
gere naturligt mødes med ligestillede og kan 
udveksle erfaringer og tanker. 

Konceptet
Livsrum Odense er indpasset på en forholds-
vis lille grund med en uprætentiøs og indby-
dende ankomst, der tager højde for modsat-
rettede behov som synlighed, tilgængelighed 
og diskretion. Bygningen orienterer sig væk 
fra vejen og åbner sig mod et grønt og varieret 
have- og parkanlæg. 

Et bærende element i det fælles koncept 
for bygning såvel som landskab har været at 
skabe et harmonisk samspil mellem inde og 
ude – og ikke mindst mellem mindre afgræn-
sede rumligheder til ro og fordybelse og mere 
åbne kig, der stimulerer brugernes nysgerrig-
hed og giver en fornemmelse af at være en del 
af et fællesskab.

Denne balance mellem tryghed og intimitet 
på den ene side og fællesskab og det åbne på 
den anden side fordrer optimale muligheder 
for at trække sig tilbage og samtidig oriente-
re sig via nøje inkorporerede vues, der giver 
bygning og landskab en gennemsigtig og in-
viterende karakter. Haven og den omgivende 
park er allestedsnærværende fra alle centrets 
rum og folder sig rundt om bygningen som en 
blød, beskyttende membran.

En 1 meter høj betonmur omgiver bygnin-
gen og rækker som arme ud i parken og træk-
ker naturen ind. Muren fungerer som et rum- 
og karakterdannende element, der definerer 
overgangen mellem de afgrænsede haverum 
og parken. Således understøtter muren det 
overordnede koncept om at skabe variation 
mellem afgrænsede private rum og mere åbne 
fællesskabsorienterede rumligheder. Have-
muren brydes af åbninger, hvor trædesten 

Muren rækker som bygningens arme ud i parken og trækker naturen ind
Like the building’s arms, the walls reach out into the park and pull the surrounding nature inwards 
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Situationsplan 1:500
Site plan 1:500

A. Inde- og uderum flettes sammen som definerede zoner i parken
B. Tværgående forbindelse mellem haverum
C. Tematiserede haver i samspil med de indvendige rums funktion
A. The indoor and outdoor spaces are woven together as 
defined zones in the park
B. Transverse connection between the garden spaces
C. Thematized gardens in interplay with the interior room functions
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De eksisterende træer er bevaret og giver skyggefulde steder The existing trees are preserved and offer shaded  areas

Høje og lave sansebede ligger som øer i haven
High and low sensory beds lie like islands in the garden

Modstående side.
Tv. Indenfor er haven allestedsnærværende
Th. Forareal og bygning byder velkommen
Opposite page.
Left. The garden is also omnipresent inside the building
Right. The entrance area and building bid the visitor 
welcome

Livsrum Odense, Kløvervænget 18 B, Odense
Udført: 2012-13  
Bygherre: Kræftens Bekæmpelse og Realdania
Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg, Arkitekter og planlæggere AS  
Havekonsulent for bygherre: Professor Ulrika K. Stigsdotter, KU 
Arkitekt: Wienberg Architects i samarbejde med Frier Architecture 
Ingeniør: INGENIØR’NE 
Entreprenør: NJ Gruppen A/S 
Foto: Helene Høyer Mikkelsen
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fører brugeren på opdagelse blandt parkens 
mangfoldige planteunivers. 

Sansehaver og helende arkitektur
Haverummene udgør en serie af terapeutiske 
sansehaver ud fra principperne om ’helende 
arkitektur’, hvor lys, udsigt og naturens nær-
vær har positiv indvirkning på helbred, triv-
sel og heling, idet naturens tilstedeværelse 
giver ro og virker afstressende. I rumforløbet 
er der indtænkt rum til fordybelse og sorg, 
men også samvær, genoptræning og glæde. 
De forskellige dele af haven og den omgiven-
de park forbindes af små stiforløb, der er et 

led i walk-and-talk-filosofien, som indgår i 
rådgivningen. 

Sansehaverne rummer et væld af træer, 
planter og buske med alt fra solbær, skov-
jordbær, aromatiske krydderurter til smukke 
løgvækster og græsser, der året rundt giver et 
foranderligt udtryk. Kirsebær- og æbletræer 
blomstrer i foråret, forglemmigej og valmuer 
står i fuldt flor i sommermånederne, og pryd-
græsser med reminiscenser af frøstande står 
som skulpturelle grafiske elementer i vinter-
halvåret. 

Bedene er udformet som en miniature af 
haveformen, og flere af dem har en bred lær-

Have og parkrum forbindes med trædesten The garden and the park space are connected by stepping stones

ketræskant, der fungerer som opholdsbænk, 
så brugeren kan komme helt tæt på de forskel-
lige planters duft, smag og stoflighed. 

Udearealerne dikterer ikke en på forhånd 
givet adfærd, men der er derimod indlagt ’hul-
ler’, som brugeren selv kan fylde indhold i og 
derigennem opnå et tilhørsforhold til have 
og park. Denne åbne og mangfoldige karakter 
skal sikre medejerskab, tryghed og følelsen af 
at høre til – et livsrum.
Niels Kjølhede, arkitekt MAA, partner 
og Katrine Dybdal, cand. mag. art, 
Møller & Grønborg Arkitekter og planlæggere AS
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Højt oppe på kanten af Djurslands kuperede 
morænelandskab ligger Hospice Djursland, 
der er tegnet af C.F. Møller. Byggeriet vender 
med ansigtet mod det flade strandengsland-
skab ved Følle Bund – et storslået naturom-
råde med et rigt dyreliv – der tegner National-
park Mols Bjerges vestlige hjørne.

Ud af dette landskab gror Hospice Djurs-
land – et byggeri på landskabets og udsigtens 
betingelser. Grundens særegne og unikke 
udsigt sammenholdt med patienternes natur-
ligt tidsbegrænsede ophold er husets enkle 
arkitektoniske og landskabelige afsæt. Uanset 
hvor i huset, du bevæger dig – fællesarealerne, 
personalerummene eller patientstuerne – er 
den fantastiske natur omkring hospicet altid 
nærværende. Med udgangspunkt i at sikre 
patienterne et direkte møde med landskabet 
tegner hospicet sig derfor som et stort cir-
kelslag mod syd og Følle Bund.

Naturen og nærheden. Det er dét, der 
betyder noget i de sidste dage, før man skal 
herfra. Det dokumenterer interviews og bille-
der taget af patienter og pårørende på Hospice 
Djursland. I en tid, hvor alt tælles, måles og 
vejes i antallet af patienter, antal liggedage, 
antal døde og antal udskrevne, forsøgte 
Hospice Djursland i en undersøgelse i 2011 
at tælle noget af det, som normalt ikke bliver 
talt: Livskvaliteten på et hospice. Patienter 

’ET LANDSKAB MED BETYDNING FOR LIVET’
Lasse Vilstrup Palm

og pårørende indfangede gennem et kamera 
hverdagsoplevelser, arrangementer og ruti-
ner i dagene, før de skulle dø. Resultatet blev 
bogen Det som har betydning – en rørende og 
umiddelbar dokumentation af det liv, der stik 
mod alle odds leves på et hospice. Et liv, der på 
Hospice Djursland fortsat skal kunne opleves 
som leveværdigt. 

Bogen viser med al tydelighed, at naturen 
og nærheden mellem patienter, personale og 
pårørende er vigtige dagligdagsressourcer i 
en svær tid. På Hospice Djursland er landska-
bet ikke et tilvalg, men en omfavnende fysisk 
ramme, der altid er nærværende. Hospicet er 
et fint eksempel på, at man gennem en bevidst 
sammentænkning af bygning og landskab kan 
iscenesætte landskabet som en gennemgå-
ende og nærværende fysisk ramme for mødet 
mellem mennesker, mødet med sig selv og 
mødet med døden. Som Jacob på 69 år skrev i 
2013, inden han døde: 

”At kunne skue ud og mærke, at man på 
trods af, hvordan man egentlig har det, kan 
mærke storheden i naturen. Det tankemylder, 
jeg havde, da jeg kom, blev afhjulpet af denne 
smukke udsigt. Den er meget enklere. Det er, 
som om den har hjulpet mig til at få øje på det, 
som er væsentligt: Naturen skaber ro og hjæl-
per mig til at lægge mit liv i Guds hænder: der 
er en stilhed i naturen, som hjælper mig.” 1

Et fletværk af bygning og landskab
Hospicets karakteristiske cirkelslag skaber 
overordnet en naturlig tredeling af husets 
planlayout. Inderst et favnende ankomstrum 
mod nord, der møder byen og offentligheden, 
og yderst de femten private patientstuer pla-
ceret med store, åbne facadepartier direkte 
mod naturområdet Følle Bund. Husets karak-
teristiske cirkelslag sikrer, at alle patientstuer 
er placeret med direkte visuel og fysisk adgang 
til landskabet. Store, skærmede, sydvendte ter-
rasser med plads til sengeliggende patienter 
forlænger patientstuen ud i landskabet. Mel-
lem de yderste to lag i hospicet, ligger husets 
rygrad – en serie af behandlingsrum, fælles-
arealer og personalefaciliteter vævet sammen 
omkring åbne, grønne temahaver og gårdrum.

De tre lag skaber en enkel logistik og en 
overskuelig differentiering af husets forskel-
lige funktionsområder samtidig med, at der 
sikres et tæt og trygt nærvær mellem perso-
nale og patienter. Dette skaber også, på enkel 
vis, muligheden for, at alle patienter frit kan 
vælge, om de ønsker at være en del af fælles-
aktiviteterne eller forblive private i stuerne. 

Hvor husets to yderste lag spejler omgivel-
sernes landskabelige og bymæssige relation 
og karakter ind i hospicet, skaber det midter-
ste lag i huset et mere intimt og beskyttet møde 
med naturen. Denne husets nervebane glider 

Hospice Djursland set fra syd Hospice Djursland seen from south
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i begge ender af huset direkte over i en uden-
dørs sansehave mod vest og et stort orangeri 
mod øst. Eksempelvis reflekterer sansehavens 
spejlbassin lyset og haven ind i husets refleksi-
onsrum og tegner rummets karakter og udgør 
en naturlig overgang mellem inde og ude.

Sansehaven er anlagt som et intimt, af-
grænset uderum i bevidst kontrast til den eks-
tensive, naturlige engkarakter på grundens 
sydlige del. Sanse- og prydhaven er opdelt 
i tematiske områder med forskellige syns-, 
duft-, lyd-, føle- og smagsoplevelser. Haven 

er udformet med mulighed for varieret inti-
mitet – fra små nicher til fortrolighed til den 
åbne frugthave med parkbænke og kontakt til 
legepladsens aktiviteter. Sansehaven er udfor-
met med størst mulig variation i plantevalg, 
så haven afspejler årstidernes skift. Haven er 
bundet sammen af et stisystem med en gum-
miasfaltbelægning, der gør det enkelt og beha-
geligt at færdes både som gående, i kørestol 
eller sengeliggende. 

Sammentænkningen af bygning og land-
skab afspejler sig også i huset materiale-

Hospice Djursland, Strandbakken 1, Rønde
Bygherre: Den Selvejende Institution Ejendommen Hospice Djursland
Landskabsarkitekt: C.F. Møller Landscape
Arkitekt: C.F. Møller
Ingeniør: COWI
Entreprenør: C.C. Contractor
Foto: Adam Mørk

De private patiensstuer har store facadepartier direkte mod naturområdet. Skærmede, sydvendte terrasser med 
plads til sengeliggende patienter forlænger patientstuen ud i landskabet
The private patient rooms are placed with large facade areas facing the scenic surroundings. 
Sheltered south-oriented terraces with room for bedridden patients extend the patient room out into the landscape

Situationsplan Site plan
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Sansehaven er anlagt som et af-
grænset uderum i kontrast til den 
ekstensive, naturlige engkarakter 
på grundens sydlige del
The sensory garden is planed as a 
defined outdoor space in contrast to 
the extensive, natural meadow char-
acter of the southern part of the site

I husets østlige ende ligger stort 
orangeri 
At the east end of the building lies a 
large orangery
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holdning. Kobber og egetræslameller tegner 
hovedkonturerne af et hus, der udvikler sig 
med tiden. Tidsaspektet er på mere end en 
måde centralt på Hospice Djursland – at ting 
forgår, er naturligt indlejret i husets DNA og 
afspejler et hus i dialog med sit landskab.

 
Naturen som hverdagsressource
Hospice Djursland er et stærkt eksempel på, 
at gennem en prioritering af landskabets kon-
stante nærhed i alle rum, et enkelt planlayout 
og en gennemgående, markant og varm ma-
terialeholdning, opleves hospice ikke som et 
hospital eller en institution. Hospice Djurs-
land er et hjem.

De mange velplacerede ovenlys, de cen-
trale gårdhaver, sansehaven og de markante 
terrasser skaber en tæt samhørighed med 
lyset, vejrets veksling og årstidernes gang. 
Landskabets uforanderlighed giver patien-
terne ro og tryghed, når alt er kaos indven-
digt. Naturen og landskabet på Hospice Djurs-
land tegner en gennemgående og nærværende 
fysisk ramme for mødet mellem mennesker, 
mødet med sig selv og mødet med døden.

Hos C.F. Møller Landscape tror vi på, at en 
bevidst sammentænkning af bygning og land-

skab skaber en merværdi i det enkelte projekt 
– et ekstra element, som man ikke kan få ved 
at anskue bygning og landskab som isolerede 
enkeltdele. Bygning og landskab hører sam-
men. Hospice Djursland er et markant eksem-
pel på, at man ved at tænke bygning og land-
skab fuldt integreret kan skabe et hus, der 
kobler fællesskabets og naturens helende 
kvaliteter med en funktionel og inspirerende 
arbejdsplads. Projektet viser, at idéen om 
helende arkitektur har en positiv effekt på 
palliative patienter. 

Som Lise på 39 år skrev i bogen Det som 
har betydning, da hun var indlagt på hospicet 
i to måneder i 2012: 

”Det her er Danmarks bedste udsigt, lyset 
skifter hele tiden, og man kan se utroligt langt. 
Det giver ro og har en terapeutisk effekt. Man 
kan lade tankerne vandre, og man kan tillade 
sig at tænke hvad som helst; det er der plads til 
– masser af plads. Det smukke giver mig lyst til 
at være her. Når jeg sidder og betragter natu-
ren, kan jeg koble den kognitive del af hjernen 
fra og meditere. Naturen er vigtig for mig” 1 

Lasse Vilstrup Palm, arkitekt MAA, 
afdelingsleder C.F. Møller Landscape

Litteratur
1. Dorit Simonsen, Rikke Krogager og 
Jens Oluf Bruun Pedersen: Det som har 
betydning – en ZMET-analyse blandt patien-
ter og pårørende på Hospice Djursland, 
1. udg., 1. opl., Forlaget Boggalleriet 2014
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GRØNDALSVÆNGE PLEJECENTER 
OG ALMENE BOLIGER 
Jens Linnet

Det samlede nybyggeri består af et plejecenter 
med 50 plejeboliger og 83 almene familiebo-
liger. Både boliger og plejecenter er bygget af 
præfabrikerede kassetter. De almene boliger 
er en tæt rækkehusbebyggelse i 2-3 etager, og 
plejecentret er 3-4 etager i en U-formet byg-
ning, der danner ramme om et sydvendt gård- 
rum.

Boliger og plejecenter mødes ved områ-
dets gamle smukke vandværksbygning, der 
ligger på en grusplads med plantninger af 
vandgran. Vandgran er også det gennemgå-
ende træ på vejene, som omgiver plejecentret 
og de almene boliger. Vejene i boligdelen er 
udlagt som ’shared space’ i ét plan og uden for-
tove, mens vejen til plejecentret har en mere 
traditionel udformning med fortov og parke-
ring på græsarmering. 

Ved indgangen til plejecentret mødes man 
af en lys fliseplads og et stort svævende halv-
tag over renovation og cykelparkering. Over-
dækningen danner sammen med plejecentret 
ramme om den bagvedliggende frugtlund, der 
markerer ankomsten til centret for gående og 
cyklende langs Grøndalsparken og fra Fugle-
bakken Station. 

Plejecentrets gård er indrettet med fokus 
på at skabe gode varierede opholdsrum med 
oplevelser for beboerne. Organisk formede 
gangstier af asfalt gør det muligt for de ældre 
at bevæge sig rundt i gården. Her danner 
hævede staudebede, kantet af sammensatte 
stålplader, forskellige rumforløb og små ’san-
senicher’ med fokus på duft, lyd og taktile 
oplevelser. Nicherne har en anden belæg-
ning, og her er lagt særlig vægt på sanseind-

tryk i form af vand og duftende planter. Langs 
facaden løber et organisk formet trædæk med 
sydvendte opholdspladser, borde, stole, pot-
teplanter og parasoller. Den flytbare indret-
ning kan tilpasses forskellige behov og danne 
ramme om større sammenkomster og fester. 

Dagcentret med forskellige tilbud til de 
ældre er placeret i bunden af haven. Bag dag-
centret er etableret et stiforløb med mere 
udfordrende trædesten som træningsmulig-
hed for beboerne. Haven har en meget frodig 
karakter med klatreplanter, blomstrende træer 
og stauder; sammensætningen giver mangfol-
dighed og samtidig et lavt plejebehov. 

Gården afsluttes med et lavt træhegn, 
hvor det er muligt at sidde og kigge ud over 
grønningen og tage del i livet omkring pleje-
centret. 

Th. og herunder. Plejecentrets gård er ind-
rettet med fokus på at skabe gode og vari-
erede opholdsrum. Organisk formede gang-
stier af asfalt gør det muligt for de ældre at 
bevæge sig rundt i gården, der har hævede 
staudebede og små ’sansenicher’ med fokus 
på duft, lyd og taktile oplevelser
Right and below: The care center’s court-
yard is planned with focus on creating 
pleasant and varied seating areas. 
The organically formed paths and asphalt 
allow the elderly to move about in the court-
yard, which has raised herbaceous beds and 
small “sensory niches” with emphasis on 
fragrances, sound and tactile experiences

En frugtlund markerer ankomsten til centret for gående og cyklende
A grove of fruit trees marks the arrival to the center for pedestrians and cyclists
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Grøndalsvænge plejecenter og almene boliger, Grøndalsvænge allé 1, København NV 
Udført: 2011-12
Bygherre: KUBEN/KAB
Landskabsarkitekt: Algren & Bruun og BOGL (skitse til hovedprojekt og tilsyn). Sagsarkitekt: Jens Linnet. Medarbejder: Marie Furbo 
Arkitekt: ONV Arkitekter
Ingeniør: Viggo Madsen
Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere
Foto: Jens Linnet

Boligbebyggelsens stræder har smalle insitu-
støbte betonstier omgivet af græs, flerstam-
mede træer og klatreplanter på skurenes 
gavle. Stræderne vender ud mod grønningen 
og har dermed kontakt til plejecentret. En 
børnehave ligger også i direkte tilslutning til 
grønningen og skaber sammen med boligerne 
et levende område til glæde for de ældre. Fra 
hver bolig i stueetagen er der etableret udgang 
til en lille terrasse, så de ældre kan komme ud 
direkte fra boligen. Boligdelen er tildelt Kø-
benhavns Kommunes Arkitekturpris 2012.
Jens Linnet, landskabsarkitekt MDL

Tv. Boligbebyggelsens stræder har smalle 
betonstier og flerstammede træer i græs
Left. The streets in the scheme have narrow concrete 
paths and multi-stemmed trees in grassy areas
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BRINKÅSEN – BYGGERI FOR RETPSYKIATRISK PLEJE
Jens Linnet

Brinkåsen er et lukket plejebyggeri for rets-
psykiatri med plads til 84 patienter. Anlægget 
er placeret ca. 5 km sydøst for Vänersborg ved 
Restad Gård, der tidligere fungerede som psy-
kiatrisk hospital, men nu er ved at blive om-
lagt til boliger, kontor- og servicefunktioner. 

Målsætningen var at opføre et moderne 
byggeri med et fysisk miljø, der afspejler og 
understøtter behandlingen. 

Sammen med Sjögren Arkitekter prø-
vede vi at finde en form, som på en og samme 
tid kunne leve op til anstaltens mange sik-
kerhedskrav, samtidig med at oplevelsen af 
institution og af frihedsberøvelse blev nedto-
net. Flertallet af patienterne har en alvorlig 
psykiatrisk sygdom og har ofte begået meget 
alvorlig kriminalitet. Der var derfor strenge 
sikkerhedskrav til byggeriet, som skulle over-
holdes, og dertil vigtige hensyn at tage i for-
hold til patienternes bevægelsesfrihed.

Løsningen blev et cirkulært bygningsan-
læg opført i Petersen Tegl, placeret i en lys-
ning i skoven og omkransende et stort indre 
parkrum. Byggeriet består af fjorten sammen-
koblede bygninger, tolv boligafsnit, en admi-

nistrationsbygning og et aktivitetscenter. 
Kontakten til naturen er byggeriets centrale 
idé – med mulighed for at opleve det uberørte 
landskab på alle sider af bygningerne og uden 
oplevelse af fængselsmure, da husene i sig selv 
danner en naturlig barriere. Byggeriet blev 
søgt indpasset i skovlandskabet på en uformel 
og stilfærdig måde, hvor landskabselementer 
som klipper, vandløb og skovpartier af sær-
lig karakter er bevaret, såvel omkring institu-
tionen som i det indre aflukkede friareal. At 
placere byggeriet skulle dog vise sig blive en 
svær opgave i balancen mellem de biologiske, 
sikkerhedsmæssige, økonomiske, rumlige og 
logistiske interesser. 

Ankomstpladsen består af en stor skrå-
nende flade, der fører op til hovedindgangen.
På den ene side afgrænses pladsen af parke-
ring, egetræer og en lang gabionsmur, der er 
fyldt med granitskærver fra udgravningen til 
byggeriet. Og på den modsatte side afgrænses 
pladsen af et kantet forløb tilpasset de eksi-
sterende landskabsformer. Skoven rundt om 
byggeriet er udtyndet, så den gradvist bliver 
mere åben ind mod bygningerne, hvor det 

eksisterende terræn er søgt genskabt i form 
af klippedannelser, vandløb, bundvegeta-
tion og udvalgte, bevarede træer. Uden for 
bygningsanlægget er der, ud over ankomst-
pladsen, anlagt en ny ankomstvej med par-
keringspladser til personale samt nedkørsel 
til kælder og renovationsområde. Alt overfla-
devand fra tage og gangarealer ledes ud til de 
naturlige vandløb omkring byggeriet.

Inden for byggeriets lukkede rammer er 
der to typer af udearealer, som beboerne kan 
benytte sig af: De indre atriumgårde, som dan-
ner hjertet i hvert af boligafsnittene, og det 
store parkrum. Atriumgårdene er enkle, små 
haver med klippeblokke, bænke og staude-
bede med blomstrende, eksotiske træer. Rum-
met fungerer som en udvidelse af boligerne og 
giver mulighed for udeophold og udespisning i 
sommerhalvåret. Atrierne fungerer også som 
en led i plejen – som et åndehul for patien-
terne og et sted, hvor personalet har mulighed 
for at samtale med patienterne ude i det fri. 

For at de-institutionalisere oplevelsen og 
skabe en mere normaliseret tilværelse har det 
været vigtigt, at patienterne skal gå udenfor 

Byggeriet er søgt indpasset i skovlandskabet på en uformel og stilfærdig måde. Landskabselementer som klipper, vandløb 
og skovpartier med særlig karakter er bevaret, såvel omkring institutionen som i det indre aflukkede friareal
Efforts were made to adapt the scheme to the forest landscape in an informal and unobtrusive way. Landscape elements such as rocks, brooks 
and wooded areas of distinctive character were preserved, both around the institution as well as in the inner closed recreational areas
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Brinkåsen, Vänersborg, Sverige
Udført: 2011
Bygherre: Västra Götalandsregionen
Landskabsarkitekt: Algren & Bruun Landskabsarkitekter ( fra skitse til hovedprojekt og tilkaldetilsyn). Sagsarkitekt: Jens Linnet
Arkitekt: Frenning & Sjögren Arkitekter AB
Ingeniør: Rambøll – Göteborg 
Entreprenør: PEAB
Foto: Jens Linnet

Situationsplan Site plan
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og bevæge sig igennem parken, når de forlader 
boligen, f.eks. for at gå til aktivitetsbygningen. 
På den måde bliver parken en del af hverda-
gen, også om vinteren. Af sikkerhedsmæssige 
årsager får ikke alle patienter tilladelse til at 
komme ud i parkrummet. 

Hvor atriernes udformning refererer til 
boligen og haven, låner det store parkrum bil-
leder fra det omgivende landskab – i form af 
skoven og kulturlandskabet. 

Den indre del af det 130 m brede cirkel-
rum består af eksisterende skov, som det, efter 

mange kampe, er lykkedes at bevare urørt. 
Her oplever man fugle og dyreliv i vandhul-
lerne, granitklipper og skovbund bestående 
af lyng, blåbær og tyttebær mv. Vi har tyndet 
ud i bevoksningen for at skabe bedre overblik 
for personalet og udlagt grusstier, der snor 
sig mellem store bevarede træer, som rager 
højt op i parkrummet. Mange af patienterne 
risikerer at skulle opholde sig mange år på 
Brinkåsen, hvorfor det har været vigtigt for 
os at kunne tilbyde en reel naturoplevelse i 
parkrummet, et sted hvor alt ikke er designet, 

plejet og passet, men hvor naturens uorden og 
årstidsvekslen råder. 

Parkrummets øvrige arealer er i realite-
ten genskabt landskab efter byggeperioden. 
Her er det kulturlandskaber i form af høje og 
lave græsser, frugttræer og større løvtræer. 
Langs bygningerne møder landskabet en præ-
cis cirkulær betonpromenade, hvor terrænet 
møder kanten i varierende højder. Parken er 
udformet ud fra et ønske om at skabe et vari-
eret landskab med indbyggede muligheder for 
fysiske aktiviteter og rekreation som amfitea-

Inden for byggeriets lukkede rammer er 
der to typer af udearealer, som beboerne 
kan benytte sig af: De indre atriumgår-
de, som danner hjertet i hvert af boligaf-
snittene, og det store parkrum. Her ude-
køkkenet med urtehave
Within the boundaries of the scheme 
there are two types of outdoor areas, 
which the inhabitants can use: 
The inner atrium courts, which form the 
heart of each living group, and the large 
park space. Here one can see the out-
door kitchen and herb garden
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Terapeutiske landskaber
Clare Cooper Marcus & Naomi A. Sachs: Therapeutic Landscapes: 
An Evidence-based Approach to Designing Healing Gardens and 
Restorative Outdoor Spaces. Wiley, 2013. 326 s. Via webshop arkfo.dk 
660 kr.; abonnenter på LANDSKAB 528 kr. ISBN 978-1118231913 

I 1999 udkom bogen Healing Gardens: Therapeutic benefits and design 
recommendations. Den har været en vigtig bog i forhold til at udforme 
og undervise i udendørs arealer i forbindelse med sundhedsvæsenet. 
Nu har Clare Cooper Marcus, der er hovedforfatteren til bogen, ud-
sendt en opfølger, som medtager de seneste 15 års udvikling på områ-
det og præsenterer dugfriske eksempler på terapeutiske udearealer.

Bogen fører læseren igennem den historiske udvikling inden for 
emnet og præsenterer alle de relevante teorier. Man introduceres også 
til forskellige typer af udearealer, f.eks. gårdhaver og taghaver, og til, 
hvilke fordele og ulemper der kan være ved dem. Størstedelen af bogen 
fokuserer på terapeutiske landskaber i forbindelse med hospitaler eller 
andre institutioner, men der er også områder med et mere forebyg-
gende perspektiv præsenteret i bogen. 

Bogen kan hjælpe landskabsarkitekter på mange måder, når det 
gælder planlægning af sundhedsfremmende udearealer. Dels giver den 
en mængde forsknings- og erfaringsbaserede argumenter for, hvorfor 
det er vigtigt at prioritere det grønne, dels fremlægger den en række 
design-guidelines for forskellige typer af udearealer. 

Bogen lægger ud med retningslinjer af mere generel karakter, som 
er gældende for alle slags udearealer i sundhedsvæsenet, og deref-
ter præsenteres mere specifikke retningslinjer for særlige steder og 
patientgrupper som f.eks. børnehospitaler, kræftpatienter, alzhei-
mer/demensramte og hospices. Hvert kapitel understøttes af op til 
flere eksempler. 

Retningslinjerne fokuserer desuden på andre grupper end den spe-
cifikke patientgruppe, da det også er rigtig vigtigt at sørge for, at der i 
udearealernes udformning er tænkt på de pårørende (både børn og 
voksne) og på de ansatte.
Selv om forfatterne, er amerikanske kan bogens budskab og anbefalin-
ger sagtens overføres til en nordisk kontekst. Således er der også flere 
skandinaviske eksempler med i bogen. 

Alt i alt er bogen en must-have, hvis man som landskabsarkitekt 
beskæftiger sig med sundhedsfremmende design af den ene eller anden 
karakter. Anne Dahl Refshauge

BOGOMTALE

ter, boldbane, bordtennis og skak, udekøkken, 
græsflader og stier. I parkrummet er anlagt et 
hovedstisystem af knækkede og skarpkan-
tede, støbte betonstier, der tilpasser sig eksi-
sterende klipper og træer. Stierne bevæger 
sig i randzonen til skovområdet, og til forskel 
fra grustierne ryddes de for sne og skaber via 
ramper god tilgængelighed til parkens for-
skellige dele. 

Projektet har modtaget to svenske priser; 
’Vårdbyggnadspriset’ og ’Helge Zimdalpriset’.
Jens Linnet, landskabsarkitekt MDL, BOGL

Tv. Det cirkulære bygningsanlæg er placeret i en lys-
ning i skoven og omkranser et stort indre parkrum
The circular scheme is placed in a clearing in the forest 
and surrounds a large inner park space
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SUMMARY
Copenhagen University’s Nature, Health 
and Design laboratory, p. 174
Anne Dahl Refshauge, Ulrika K. Stigsdotter 
and Ulrik Sidenius
Nature and health are wide-ranging sub-
ject fields. The research team at IGN chose 
to place a clear focus on landscape architec-
ture and design in collaboration with other 
disciplines. The team’s work in this context 
was aimed at three basic elements: nature, 
the users and the health aspect. The research 
team’s vision is to work with each of these 
foundation blocks in order to expand and aug-
ment the research documentation.

Nature: Uncover the entire aspect of green 
areas from pocket parks to older traditional 
urban parks, from private gardens to sports 
facilities, from day-care centers’ outdoor areas 
to nursing home gardens etc. To identify their 
individual roles and the contexts between 
them in the city’s green network.

The users: Include the whole range of users 
from young children to the elderly, but also 
under privileged groups such as those with 
disabilities or immigrants. Accessability is an 
important factor in relation to the many users 
out in the health-giving outdoor environments. 
There is a natural coupling to health design, but 
this is sometimes overlooked in the planning.

Health: Investigate people’s health more in 
depth, such as mental health, physical health 
and public health.

As an important element in our research, 
in November 2014 we established the Nature, 
Health & Design Laboratory, which is a collec-
tive designation for the Therapy Garden Naca-
dia® and the Health Forest Octovia®.

The health effects of the city’s smallest 
parks – the pocket parks, p. 178
Karin Kragsig Peschardt
In my Ph.D. studies at IGN, Copenhagen Uni-
versity I have investigated the health advan-
tages of Copenhagen’s smallest parks – the 
pocket parks. Pocket parks are interesting be-
cause the dense urban structure imposes limi-
tations for the areas that are available in rela-
tion to the establishment of new parks. Nine 
pocket parks were selected to be included in 
the study. The size was not more than 5,000 
sqm. The use and users of the pocket parks 
were investigated and there was a clear ten-
dency that the local residents use the small 
pocket parks for social interaction and for rest 
and restitution. If the pocket park lies more 
than 300 meters from people’s homes or work 
places, their usage falls significantly, as pocket 
parks are places where people walk or bike to.

The new super hospitals’ landscapes, p. 180
Lene Lottrup, Heidi Hjort Thuesen and Stig 
Ammitzbøll Jørgensen
The vision for the new hospital in Gødstrup is 
that of a hospital with a view and access to lush, 

safe outdoor environments that offer a variety 
of experiences, where buildings and the land-
scape are woven together and where landscape 
elements enrich the facades and roof terraces. 
Visions were challenged by practical and eco-
nomical circumstances. Often it can be difficult 
to maintain the good landscape intentions in 
this type of large and complex project with ex-
tensive client and consultant organizations 
and many weighty – and sometimes conflict-
ing interests. The article addresses two rela-
tionships that we experience as decisive for the 
development of the hospital landscape, namely 
the dialogue with the users and the program re-
quirements for the outdoor spaces in the build-
ing program’s function requirements.

The green factor, p. 184 
Lotte Søgaard
At the new university hospital in Aarhus, the 
landscape, parks and garden courts will stimu-
late the patients’ well-being and support their 
recovery. Thus the green considerations have 
become a principal value and this is a new fea-
ture in the modern hospital world. Between 
agricultural land, meadows and fringes, on the 
edge of Aarhus, new hospital buildings are un-
derway. The architects have designed the hos-
pital in the image of the city and formed it ac-
cording to the human scale, and specifically the 
building schemes have become so large that 
they approach the size of a provincial town. 

The placement of the hospital in the land-
scape is an important factor – or more pre-
cisely; the placement of the landscape in the 
hospital. As it has been the landscape archi-
tect’s goal to pull the green areas in over the 
parking lot and access road, all the way into 
the heart of the hospital scheme. The green 
should show the way and give the buildings’ 
their identity, but first and foremost it should 
induce a sense of calm or invite physical activ-
ity and thus create a positive departure from a 
world wrought with sickness. 

Livsrum Odense, p. 186
Niels Kjølhede and Katrine Dybdal
Livsrum Odense is a recently completed fam-
ily counseling center for cancer patients and 
their families. The center is one of seven new 
nationwide cancer counseling centers. The 
building is oriented away from the street and 
opens toward a green and varied garden and 
park scheme. The garden spaces constitute a 
series of sensory therapy gardens based on the 
principles of ‘healing architecture,’ where light, 
views and the presence of nature have a posi-
tive effect on health, well–being and healing, in 
that the presence of nature offers peace and has 
a relaxing effect. With the sequence of spaces, 
places were planned for immersion and sorrow, 
but also togetherness, rehabilitation and happi-
ness. The different areas of the garden and the 
surrounding park are connected by small paths, 

which are part of a walk-and-talk-philosophy 
that is part of the counseling activity. 

‘A landscape with meaning for life,’ p. 190
Lasse Vilstrup Palm
Hospice Djursland is a building scheme con-
ceived on the conditions of the landscape and 
the view, and the site’s unique view in relation 
to the patients’ implicit temporary stay is the 
building ’s simple architectural and land-
scape related basis. Regardless of where in the 
building one is - the common areas, staff facil-
ities or patient rooms - the nature surround-
ing the hospice is omnipresent. Based on the 
concept of ensuring that the patients have di-
rect access to the landscape, the hospice is 
formed as a large circular form toward south. 
Well-situated skylights, central garden courts, 
sensory gardens and distinctive terraces cre-
ate a close interconnectedness with the light, 
the changes in weather and the course of the 
seasons. Nature and landscape at Hospice 
Djursland create an overall prevailing phys-
ical setting for the meeting between people, 
with themselves and with death.

Grøndalsvænge care center and public hou-
sing, p. 194
Jens Linnet
The new scheme consists if a care center with 
50 nursing units and 83 public housing units. 
The public housing units are located in a 2-3 
story row house scheme, and the care center 
is in a 3-4 story U-shaped building that frames 
a south oriented courtyard. The care center’s 
courtyard is planned with emphasis on pro-
viding varied leisure areas offering an eventful 
pastime for the inhabitants. Behind the center 
there is a system of paths that offer training 
opportunities for the residents. 

Brinkåsen – building for forensic 
psychiatric care, p. 196
Jens Linnet
Brinkåsen is a closed care center for foren-
sic psychiatry with room for 84 patients. The 
purpose was to create a modern building with 
a physical environment that reflects and sup-
ports the treatment being offered. The major-
ity of patients have a serious psychiatric illness 
and have often committed very serious crimes. 
Thus there were placed severe security de-
mands on the scheme, which had to be main-
tained as well as important considerations to 
the patients’ freedom of movement. The circu-
lar scheme is located in a clearing in the forest 
and surrounds a large inner park space. Efforts 
were made to adapt the buildings into the for-
est landscape in an informal and unobtrusive 
way, where landscape elements such as rocks, 
brooks and wooded areas were preserved, both 
around the institution as well as in the inner, 
closed recreational areas. 
Pete Avondoglio
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RO&AD Architecten, Ravelijn-broen 
– den ’flydende’ bro, Bergen op Zoom, 2014

Accoya®-træ
Produktet Accoya® er et resultat af mere end 
80 års forskning og udvikling og skabt ved at 
kombinere en modifikationsteknik kaldet ace-
tylering med en banebrydende patenteret tek-
nologi, der omdanner bæredygtigt dyrket nå-
letræ og ikke-resistent hårdttræ til, hvad der 
beskrives som ’højteknologisk træ’. 

Accoya®-træ kan bruges til vejrudsatte 
emner som vinduer, døre og facadebeklæd-
ning, men anbefales også til anden udendørs 
brug, f.eks. terrasser, trædæk, broer, bænke. 
På trædæk kan der indlægges gummilister 
aht. skridsikkerheden. Træet patinerer sølv-
gråt, og det er barfodsvenligt og blødt at gå på.

Det træ, der i dag anvendes, er fyr, Pinus 
radiata, som kommer fra bæredygtige plan-
tager i New Zealand og derefter gennem-
går Accsys’ patenterede acetyleringsproces. 
Accoya®-tømmerets egenskaber overgår tro-
pisk hårdttræ mht. råd o.l.

Andre træsorter er under afprøvning, bl.a. 
rødel, birk, poppel. Også Accoya® Alder bru-
ger Accsys-teknologien, hvorved holdbarhed, 
hårdhed og formstabilitet m.m. forbedres.

Accoya® er et produkt, der er gennem-
prøvet ift. klimabelastning, holdbarhed sam-
menlignet med f.eks. teak, imod skadedyr, sta-
bilitets-, holdbarheds- og styrkeafprøvning, 
termisk ydeevne, slid. Accoya®-træ er FSC-, 
PEFC- og Cradle to Cradle-certificeret. Tes-
trapporter kan rekvireres fra www. accoya.com.

Accoya®-træs store modstandsdygtighed ses 
af en seksten-års test fra Waterschap Zui-
derzeeland i Holland. I Nijkerk – Zeewolde. 
blev acetyleret træ i april 1995 anvendt til en 
kanalkant. Efter seksten års udsættelse for 
ferskvand viste det acetylerede træ ingen tegn 
på råd, forfald eller svampeangreb – hvilket 
viser træets holdbarhed. Kanalkanter er sær-
ligt belastede, især ved vandlinjen, da træet 
her udsættes for en kombination af vand, mi-
kroberig jord og luft.

Accoya®-træ er også anvendt til en meget 
speciel ’flydende’ og flytbar brokonstruktion 
i den hollandske by Bergen op Zoom. Broen 
er tegnet af arkitekterne Ro Koster og Ad Kil 
fra tegnestuen RO&AD Architecten i Bergen 
op Zoom. Broen er 80 meter lang og spæn-
der som en S-form fra bysiden over vold-
graven Pielekenswater til ravellinen og illu-
strerer den korte rotur med forsyninger til 
fortet, som man engang havde. Om vinteren 
kan broen pga. sin pontonagtige konstruktion 
trækkes til side og fortøjes til pæle, så skøj-
teløbere kan løbe hele vejen rundt om fortet. 
Broens udformning er inspireret af den hol-
landske militæringeniør Menno van Coe-
hoorns arbejder.

Brodækket er udelukkende fremstillet af 
Accoya®-træ og ligger meget tæt på vandover-
fladen. Pga. acetyleringprocessen er træet er 
godt rustet til at modstå den høje fugtighed i 
omgivelserne. Accoya®-træs holdbarhed er 

 

garanteret i 25 år og har desuden en dimensi-
onsstabilitet, så udvidelse hhv. svind reduce-
res med 75% ift.andre træprodukter. 

Samme arkitekter står bag den prisbeløn-
nede Moses Bridge ved Fort De Roovere fra 
1700-tallet i Halsteren. Her er Accoya®-træ 
anvendt som sidebeklædning og kant mod van-
det. Moses Bridge er en smal passage, som giver 
en mulighed for at gå i øjenhøjde med vandfla-
den; Moses Bridge nærmest deler vandet. 

På næste års internationale haveudstilling 
i Chaumont-sur-Loire demonstreres anven-
delsesmuligheder af Accoya-træ i en af de 26 
haver. Af danske eksempler kan nævnes dan-
sepladsen i Fælledparken, København og den 
skæve Villa Bie i Mikkelborg.
Information og downloadning af rapporter om
Accoya®: www.accoya.com

RO&AD Architecten, 
Moses Bridge, Halsteren, 2010

Accoya®-træ anvendt som facadebeklædning på
American School of The Hague

Accoya®-træ med indlagte gummilister 
anvendt til trædæk
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Berigtigelse til artikel i 
LANDSKAB 6-2014:
Assistens Kirkegård i København fredes 
Af artiklen fremgår det, at pladsen ved metro-
stationen er en del af fredningen. Det er ikke 
korrekt. Pladsen ved metrostationen er ikke 
en del af den endelige fredning.

I det oprindelige fredningsforslag fra Dan-
marks Naturfredningsforening var frednin-
gen afgrænset af den fredede kirkegårdsmur 
mod Jagtvej og Nørrebrogade. 

Men i den endelige fredning, dateret 8. 
september 2014, er metroforpladsen taget ud 
af fredningen. Den endelige fredning bestem-
mer, at der skal etableres en mur eller et hegn 
mellem den fredede Assistens Kirkegård og 
metroforpladsen.
Susanne Guldager, landskabsarkitekt MDL 

Udstilling: Gentænk din by!
Indtil 4. januar 2015
Udstillingen Reprogramming the City – nye 
muligheder for byens rum og funktioner viser 
en række projekter fra hele verden, der gen-
tænker byens rum på kreativ vis – og inspire-
rer publikum til at gøre det samme.
www.dac.dk

Udstilling: Mind the Earth
Indtil 11. januar 2015
Udstillingen Mind the Earth zoomer ind og ud, 
når udvalgte fotos fra Google Earth fortæller 
hver sin unikke historie om jordens tilstand; 
fra spredte øsamfund til megabyer og kæm-
pelandbrug, der skal sikre føde til en fortsat 
voksende verdensbefolkning.
www.dac.dk 

Konference Byens Gulv
28. januar 2015
Danmarks bebyggede areal vokser og vores 
byområder bliver mere og mere befæstet. Det 
skyldes dels konkrete behov for mere befæstet 
areal, dels andre beslutninger i samfundet – 
og gamle vaner.

Konferencen konkretiserer tendenserne, 
giver indsigt og lægger op til at nytænke byens 
gulv som en central del af fremtidens by. 
Konferencen beskæftiger sig med gulvet fra 
hovedgaden i stationsbyen til byens tage og 
indeholder oplæg om forandrings- og byrums-
strategier, nye belægningsmaterialer og kon-
struktionsprincipper til håndtering af nedbør.

Torben Schønherr indleder konferencen 
med en forelæsning om belægning som del af 
byrummet. 

Patineret Kebony Fyr

Aktiv Kant, Gadekærsvej i Valby
1:1 Landskab, Stine Schibsbye

Udført af Urban Elements
NÆSTE GENERATION AF TRÆ

Kebony  be arbejder bære
dygtigt træ ved hjælp af 
en  patenteret  proces. 

 Resultatet er en smuk 
brun farve, som  gradvis 

 patineres i mødet med natur  kræfterne. 
 Ud seendet har  tyde lige  fællestræk med 
 regn skov stræ.  Kebony træ tåler mere, 
 holder  læng  ere og kræver  mindre end 

ubehandlet træ. Jo hårdere  natur og 
klimaforhold, jo  tydeligere er fordelen ved 
det nye træ. Det er ikke nødven digt at 
male eller oliere. Kravene til vedlige hold 
 begrænser sig til  almindelig rengøring. 
Kebony træ er et miljø venligt  alter nativ 
til tropisk hårdttræ og  alminde ligt 
  tryk imprægneret træ, og Kebony Fyr  
er tilmed Svanemærket.

Tidssvarende. 
Holdbart. 

Miljørigtig.

For mere information om 
Kebony, ring  20 27 58 55   

eller se på www.kebony.com

in
sp

iri
t.

no
 /

 t
us

j.n
o



LANDSKAB  7  2014 A83

Konferencens tre spor giver konferencedel-
tageren mulighed for at opsøge ny viden eller 
fordybe sig i kendte emner. Oplægsholdere er 
bl.a. Sydvestjyske Museer, Stürup og Schøn-
herr, Jens Kvorning, Ditte Bendix Lanng, 
Bram Breedveld, Jan Støvring, Ruwan Aluvi-
hare og Benedetta Tagliabue.

Konferencen arrangeres i samarbejde 
mellem Københavns Universitet, Dansk Beton, 
Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabs-
arkitekter og Dansk Byplanlaboratorium.
Nyborg Strand, Nyborg
www. ign.ku.dk/byens-gulv

Permeable belægningssten
Stigende regnmængder har sat gang i udvik-
lingen af nye belægningstyper, der kan un-
derstøtte lokal afledning af regnvand. Mange 

Cefiso Palo design by Alessandro Pedretti (Studio Rota & Partners)

Cefiso Palo er en dekorativ udendørs projektør. Enkelt og elegant design er velegnet for gade-, vej-, parkeringsplads- eller park-
belysning.  Der findes to forskellige farver: Lysegrå eller antracitgrå.  Yderligere produktinformation på www.artemide.com + 4 5  7 0 2 0  1 7 0 0  ·  i n fo @ ar t e m i d e . d k

ARKITEKTEN OUTDOOR 3 2014.indd   1 12/08/14   13.25

løsninger bygger på brede fuger og græsarme-
ring, hvilket giver et andet æstetisk udtryk og 
kræver en anden og dyrere drift end en klas-
sisk belægning med fliser eller granit.

Midtgaard A/S har udviklet og patenteret 
en ny type permeabel belægning, hvor vandet 
trænger gennem belægningsstenen og ikke 
bare leder vandet ned gennem nogle brede 
fuger. Belægningsstenene har både styrke og 
udseende som konventionelle belægnings-
sten og produceres i mange farver og former. 
Belægningsstenene er testet gennem tre år 
både gennem Teknologisk Institut og i et par 
’testkommuner’.

I Midtgaards permeable løsning Hydro-
Flo siver regnvandet igennem belægningsste-
nen, forsinker nedsivning og mindsker over-
fladeafstrømningen til kloak.

Hydro-Flo permeable belægningssten og fli-
ser har en sugeevne på op til 50 mm vand pr. 
time og op til 8 % af egenvægten. Denne type 
belægningssten kan leveres i flere udformnin-
ger, former og farver, bl.a. InterLock, Nybro-
sten, Kvadrasten og Herregårdssten samt for-
tovs-og kørebanefliser 62,5 x 80 cm i tykkelser 
70 og 100 mm og evt. med taktil overflade. 

De permeable fliser ligner traditionelle 
betonfliser. Hydro-Flo overholder Dansk 
standard DS/EN 1338 og DS/EN 1339 for fli-
ser og belægningssten. Hydro-Flo perme-
able belægning er fremstillet uden brug af 
kemi. Egenskaberne er ved at blive yderligere 
bekræftet og dokumenteret
Inf.: MIDTGAARD A/S
info@midtgaard-as.dk 
www.midtgaard-as.dk

Midtgaards Hydro-Flo 
permeable belægningssten
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– anlæg og drift af udearealer

STIK FINGEREN I JORDEN

Anlægs- og driftsopgaver kræver omhu. OKNygaard  
»stikker fingeren i jorden« og leverer ydelser, der er nøje  
tilpasset vores kunder.

• Landsdækkende anlægsgartner
• Lokal tilstedeværelse – 10 lokationer
• Totalløsninger – anlæg og drift af udearealer 
 
OKNygaard a/s

T: 70 21 54 00   –   info@oknygaard.dk   –   www.oknygaard.dk

Ann Lislegaard 
og Sophie Sahlquist, 

forplads ved KØS, 
2014 

Museum for kunst i 
det offentlige rum. 

Foto Solveig Stenholm

Ny forplads ved KØS, Museum for kunst i det offentlige rum
Med en donation på 7,5 mio. kr. fra Annie & Otto Johs. Detlefs’ Fonde 
er etableret en ny forplads ved KØS, Museum for kunst i det offentlige 
rum. Det har længe været et stort ønske for KØS at skabe en bedre sam-
menhæng mellem byrummet uden for museet og indholdet inde i byg-
ningen og dermed skabe liv og byrumskvalitet i denne del af Køge. KØS 
er Danmarks museum for kunst i det offentlige rum. Museets samling, 
forskning og skiftende udstillinger giver et enestående indblik i de særli-
ge processer og problemstillinger, der knytter sig til kunsten i det offent-
lige rum og dens samspil med bl.a. arkitektur, byplanlægning og borgere. 

Den nye forplads kaldes ’et performativt rum’. Den er opbygget af 
betonelementer – trapper, ramper og plateauer– som både har en funk-
tionel og en irrationel dimension indbygget. Man kan sidde på dem, man 
kan optræde på dem, og skulpturer og kunstværker kan udstilles på dem. 

Betonelementerne er således tænkt som en scene for kunst og 
andre aktiviteter; en dynamisk zone med skiftende lyssætning m.m. 
Samtidig opnås bedre adgang til og siddeforhold for museets café med 
nye åbninger i facaden, bedre handicapadgang både for kørestols-
brugere og svagtseende og en mere logisk og klar indgang til museet i 
husets gavl via en ny rampe.

Forpladsen er skabt af billedkunstneren Ann Lislegaard i samar-
bejde med landskabsarkitekt Sophie Sahlqvist. Rådgivende ingeniør-
firma Strunge-Jensen A/S har ledet byggeriet. Projektets entreprenø-
rer er Zenzo Group og OKNygaard A/S.

Zenzo Group, der er specialister i byrumsinventar, har leveret ele-
menterne. Af de 119 betonelementer har de 111 forskellig udformning. 
Modulstørrelserne er op til 3,5 x 3,1 m og med en vægt på mellem 700 
kg og op til 8.000 kg pr. element. Den samlede betonleverance er i alt 
ca. 560 ton. Alle elementerne er støbt i en specialtilpasset hvid beton 
med en let syrebehandlet overflade hos ZENZO GROUP´s betonleve-
randør Urbastyle i Belgien.

Den lokale anlægsgartnervirksomhed OKNygaard A/S har stået for 
montering af betonelementerne. 

Den nye plads er realiseret i samarbejde med Køge Kommune, Køge 
Kirke, Handelsstandsforeningen og Sct. Nikolaj Skole.
Projektet præsenteres i et kommende nummer af LANDSKAB
www.zenzo.dk 
www.koes.dk

Udstilling: Magt Minder Mennesker – Mindesmærker i dag
KØS indtil 22. februar 2015
Udstillingen sætter fokus på nye retninger inden for mindesmærker i 
dag. Hvor mindesmærker før typisk var forbundet med konger, krige 
og fædreland, er der inden for de sidste år sket en markant udvikling 
inden for genren, og store projekter, der markerer tab og traume, duk-
ker op både nationalt og internationalt. Udstillingen viser nye og bane-
brydende mindesmærker, bl.a. 9/11 Memorial i NYC, Jonas Dahlgrens 
mindesmærke for Utøya-tragedien i Norge, Peter Eisenmans monu-
ment for dræbte jøder under 2. verdenskrig, Finn Reinbothes monu-
ment over den danske internationale indsats efter 1948, Kenn André 
Stillings Alfabet Turèll samt Leif Sylvester Petersens skulptur på grav-
pladsen for gadens folk på Assistens Kirkegård.
www.koes.dk

DANMARKS HAVEKUNST II - III
Danmarks Havekunst II
Lulu Salto Stephensen
431 sider

I bind to beskrives perioden fra den 
romantiske haves gennembrud i det 
tidlige 1800-tal frem til 2. Verdenskrig.

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

I bind III beskrives havens udvikling i 
perioden fra efterkrigstiden frem til 
vore dage.

Begge bind er rigt illustrerede med 
ypperlige gengivelser af planer og 
smukke fotos af fotografen
Keld Helmer-Petersen.

Løssalg pr. bind: 
Før  650 kr. - Nu: 399 kr.

A r K I t e K t e N S  f o r L A g   w w w. a r k F o . D k / s H o p

Danmarks Havekunst_2x132_31.05.12.indd   1 06/06/12   09.54Danmarks Havekunst ny ramme.indd   1 27/02/13   10.14



Guide to Danish Landscape Architecture
Red. Annemarie Lund
ARKITEKENS FORLAG

Pris: 299 kr. 

“Guide to Danish Landscape Architecture” 
er det hidtil mest omfattende opslagsværk 
om dansk have- og landskabsarkitektur. 
Ca. 500 værker er medtaget, hvoraf 200 
dokumenteres omfattende med planer, 
fotos og karakteriserende beskrivelser. 

Guiden dækker hele landet, og er forsynet 
med en række indeks, der gør det nemt at 
planlægge udflugter i sommerlandet. Tre 
kort viser vej.  Bogen er også udgivet i 
en dansksproget udgave: “Guide til dansk 
havekunst”.

Find flere gode tilbud på guider og bøger om 
landskabsarkitektur på www.arkfo.dk/shop

Forsendelse indenfor Danmark kun 25 kr. pr. bog.  
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere.

Guide to Danish Landscape Architecture_hel.indd   1 06/11/14   14.30

Japanisme 
på dansk
Kunst og 
design 
1870–2010

Influences 
from Japan
in Danish Art
and Design
1870–2010

 Ny stor bog om japanisme i dansk kunst, design og arkitektur 
af Mirjam Gelfer-Jørgensen 

 – en kosmopolitisk fortælling om, at kunst tilhører os alle, og at kulturarven henter sit stof 
på kryds og tværs af nationale grænser. I mere end hundrede år har Japansk design haft stor 
indflydelse på udviklingen i Danmark. Bogen tager udgangspunkt i danske samlinger af japansk 
kunst og analyserer den motivverden som i slutningen af det 19 århundrede førte dansk design 
på nye veje. Resultatet sikrede kunsthåndværk og kunst fra Danmark en markant plads på den 
internationale scene. Bogen indeholder bl.a. interviews med en række kunstnere, arkitekter 
og designere, der gennem ophold i Japan har modtaget afgørende impulser til deres arbejder. 
Rigt illustreret med mere end 450 illustrationer og fotografier af nyere dansk og japansk kunst, 
design og arkitektur samt tegninger og malerier fra begge lande gennem 150 år.

Pris: 450 kr.

Læs mere og se interview med forfatteren på www.arkfo.dk/shop
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JAPANISME TEN TUR Helside.indd   1 31/05/13   15.11



Enjoying the 
outdoors 
since 1947

vestre.com
Vestre Stoop

Design: Julien De Smedt
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