
NR 5 2014 95. ÅRGANG S. 121-148

Vedvarende midlertidigt • Premio Inter-

nazionale Carlo Scarpa per il Giardino 

1990-2014 • Haven ved spazi Bomben • 

Arkitekturbiennalen i Venedig 2014 • 

Bogomtale • Krigsmonumenter >< Land-

skabselementer • Summary



Gottlieb Bindesbøll (1800–1856) 
var ikke kun Danmarks første 
moderne arkitekt. Han var også 
en af de bedste. Dog er der aldrig 
udgivet en stor bog om arkitektens 
samlede værker. Det råder vi bod 
på nu. I fuld format blændes der op 
for de mest kendte bygninger som 
Thorvaldsens Museum, Brumleby 
og Landbohøjskolen men også for 
mindre kendte men lige så fantastiske 
værker; herregårde, hospitaler, 
møbler, kirker, rådhuse, luksusvillaer, 

gravmonumenter, stationsbyg ninger 
med mere. Peter Thule Kristensens 
monografi om Bindesbøll er på samme 
tid en videnskabelig afhandling og 
beretningen om den verden som 
omgav arkitekten og hans huse, 
skrevet i et flydende sprog, som 
kan læses af alle. En lang række 
originaltegninger og skitser publiceres 
for første gang sammen med Jens 
Lindhes nye fotografiske optagelser af 
alle Bindesbølls realiserede værker.

Peter Thule Kristensen
Gottlieb Bindesbøll – 
Danmarks første moderne arkitekt
Foto af Jens M Lindhe. 
Tilrettelægning: Michael Jensen.

496 sider
Kr. 580,-

Bogen er også udgivet i en 
engelsk oversættelse ved Martha 
Gaber Abrahamsen: Bindesbøll – 
Denmark’s First Modern Architect

Læs mere, se intervews med 
forfatteren og bestil bogen på 
www.arkfo.dk
eller hos din lokale boghandler.

TEN TUR Helside.indd   1 31/03/13   13.02

Nyheder – www.arkfo.dk/shop  Gratis forsendelse i Danmark ved køb af 3 bøger eller flere

Peter Zumthor 1985–2013 
Buildings and Projects

Den verdensberømte schweiziske arkitekts længe ventede mono-
grafi med tekster, skitser og tegninger af Peter Zumthor selv, nye 
fotografier og en komplet liste over hans værker. Peter Zumthor, 
vinder af Carlsberg Architectural Prize 1998 og Pritzker Prize i 
2009, er en af nutidens mest anerkendte arkitekter. Dette 5-binds 
overblik over hans værker op til i dag præsenterer 43 bygninger 
og projekter, inklusive projekter, som aldrig før er blevet offentlig-
gjort. Udgivelsen dokumenterer et bredt udvalg af projekter fra 
adskillige verdensberømte bygninger til projekter, som aldrig har 
forladt tegnebordet. Rigt illustreret. Engelsksproget.

Scheidegger & Spiess
Forfatter: Peter Zumthor
Pris: 1925 kr.
Abonnementspris: 1540 kr.

Elements 

En opfølger til Rem Koolhaas’ ikoniske S, M, L, XL. Værket Ele-
ments ser gennem et mikroskop på vores bygningers funda-
mentale dele anvendt af enhver arkitekt, hvor som helst og til 
alle tider gennem hele arkitekturhistorien. Døre, vinduer, lofter, 
gulve, facader, altaner og andre basale arkitektoniske elementer 
– ofte overset, men universelt velkendte – studeres, analyseres 
og katalogiseres ved hjælp af utallige visuelle referencer. Værket 
illustrerer det forskningsprojekt, der ligger bag den 14. Internatio-
nale Arkitekturbiennale i Venedig 2014. Rigt illustreret. Engelsk-
sproget udgivelse. 

Rizzoli
Red.: Rem Koolhaas m.fl
Pris: 1199 kr.
Abonnementspris: 959 kr. 
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- Energibevidst rådgivning 
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
 

- Vandbehandling
- Belysning

- Interaktion
- Stort vandlaboratorium

Vanddesign  
til det offentlige rum

Østerled 28   4300 Holbæk
 Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

E.M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON  39 63 36 80
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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Fælledparken

Tlf. 59 59 53 42 
www.malmos.as

Byens planteliv  -  konference 6. oktober 2014

    Tilmeldingsfrist: 18. september

Tilmeldingsblanket på www.ju.dk 
eller kontakt Eva Larsen 

ebl@ju.dk - tlf. 8747 57 55

Indlæg v./:
Marie Schnell underviser KU landskabsarkitekt: 
• Den vellykkede buskplantning

Anders Busse Nielsen professor SLU Alnarp: 
• Byskove – bynære skove

John Norrie selvstændig landskabsarkitekt: 
• Kvalitet i plantevalget – Det nye klonkildeudvalg

Mona Holmberg  - Holmberg & Strindberg : 
• Stauder i bymiljø

Jens Thejsen konsulent Natur & Landskab: 
• Økologien som udgangspunkt for grønne projekter

Kurt Boe Kjærgaard JU Århus : 
• Moderator

(Yderligere på www.ju.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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Metropolis: seminar om forholdet 
mellem arkitektur og kultur i storbyen 
De skulle have været her – alle sammen; de 98 
danske kommuner, som i dag bør vide, at der 
er brug for kultur og visioner for at skabe liv 
og trivsel i lokalområdet. Uden denne ekstra 
kraftanstrengelse, ikke mindst fra det offent-
liges side, affolkes de enkelte områder. Men 
kun ca. 10 kommuner var repræsenteret ved 
seminaret: Metropolis Laboratory 2014, af-
holdt d. 21- 23. maj 2014 på Refshaleøen. 

Trevor Davies og co. fra Københavns In-
ternationale Teater havde endnu engang 
under overskriften Metropolis indbudt alle 
med interesse for morgendagens by. For 
femte gang afholdtes et såkaldt laboratorium 
eller seminar i København for byplanlæggere, 
arkitekter, administratorer, forskere og ikke 
mindst kunstnere og eventmagere. 

Projektet påbegyndtes i 2007 og afslut-
tes efter planen i 2017 med en overordnet 
målsætning om igennem 10 år at udfordre og 
transformere bymiljøer via kunstneriske eks-
perimenter og derved bl.a. undersøge forhol-
det mellem dagligt liv og performance. 

Projektet gennemføres med forskellige 
bidragsydere, dette år bl.a. Københavns Kom-
mune, Kulturstyrelsen, Nordisk Kulturfond 
m.fl. Med årene er det blevet sådan, at der i 

ulige år er festival, mens de lige år er semina-
rer med plads til eftertænksomhed og reflek-
sion. 

Projektet er helt indlysende for Trevor 
Davies, der havde baggrund i byplanlægning. 
Han kom til Danmark i midten af 1970’erne, 
og fra 1979 og fremefter skabte han først 
Fools-festivalerne og efterfølgende en lang, 
lang række overraskende teaterfestivaler 
med forskellige temaer, herunder bl.a. Afrika 
og Asien. 

Uden disse festivaler og træf ville mange 
af os havde været langt mindre vidende om de 
også bymæssige muligheder, som teaterme-
diet rummer – og i øvrigt en uendelig række 
oplevelser fattigere. 

Med afstikker til Aarhus som leder af 
Aarhus Festuge igennem 1980’erne og efter-
følgende som en omdiskuteret, hyperdyna-
misk hjerne bag København som europæisk 
Kulturby 1996 beviste Trevor Davies gang på 
gang, at der i enhver by findes skjulte hemme-
ligheder i form af nedlagte fabrikker, glemte 
strandområder og aflukkede havnelokaliteter. 
Via gøgl og omtanke kan disse steder gives til-
bage til borgerne og skabe ikke alene oplevel-
ser, men også pirre fantasien og på langt sigt 
sætte gang i de kollektive visioner. 

Alt det blev gjort fra 1979 og fremad uden 
fremmedord, kun med en ting for øje: action 
og resultater. 

Det tog år og dag, før andre begyndte ikke 
kun at kopiere, men også lade sig inspirere. I 
dag må det samtidig erkendes, at de nye gene-
rationer i langt højere grad er på bølgelængde 
med Trevor Davies og co. 

Mange af de pæne oplæg og analyser på 
dette års laboratorium føltes derfor som déjà 
vue. Jamen, det har vi jo oplevet – i Køben-
havn eller til en festuge, men vel at mærke i 
et afgrænset tidsrum. 

Bemærkelsesværdigt i år var det også at 
se, hvordan kunstnere, der har gennemført 
et projekt, har en mere umiddelbar kraft til at 
formidle og inspirere andre – sammenlignet 
med de universitetsfolk og offentligt ansatte 
ledere, der jo ville miste deres job, såfremt de 
så kritisk og ærligt på deres egne bedrifter. 
For mens disse planlæggere og akademikere 
har siddet og lavet skemaer og interviewet og 
måske ligefrem affotograferet graffiti på toi-
letdøre i det offentlige rum (et eksempel fra 
Aarhus Universitet), har uendelig mange util-

passede borgere og børn, uden hverken rist 
eller ro, følt sig som fremmede i deres eget 
område – med det resultat at stedets ånd lang-
somt nedbrydes, og kriminaliteten optrappes. 

Den strøm af eksperter, som samfundet 
i dag oversvømmes af, burde alle tage deres 
opgave alvorligt og være proaktive i stedet 
for at være, med et gammelt begreb, nærmest 
selvfede i deres egen ordekvilibrisme. 

Det er værd at fremhæve, hvordan flere 
kunstnere er blevet dygtige til at dokumen-
tere, næsten på videnskabelig vis, deres egne 
bedrifter og derved inspirere andre til at gøre 
ligeså. Elle-Mie Ejdrup Hansen arbejder med 
lys. I 1995 overlevede hun et frontalt medie-
angreb, da hun skabte det store projekt Lin-
jen og Lyset på den jyske vestkyst med kulmi-
nation d. 4. maj 1995. Hun er sej som en jyde, 
og i 2010 gennemførte hun i Gellerupparken 
i Aarhus et stort lysprojekt over flere måne-
der, hvor husgavle blev oplyst, og en gennem-
gående gul/grøn lyskegle skabte både præg-
nans, markering og tryghed. Light and Change 
var titlen. Ærligt fortalte hun ved seminaret, 
at århusianerne ikke gad tage ud at se pro-
jektet, for i den bydel kom man nødigt, men 
lokalbefolkningen tog projektet til sig. 

Denne sociale dimension var desværre 
ikke til stede i ret mange af oplæggene, selv 
om det måske synes at være en af de allerstør-
ste udfordringer i dag: hvordan får vi byerne 
til at hænge sammen, så der hverken er ghetto 
nord eller vest for et byområde, men tiltræk-
kende for alle parter – overalt. 

En norsk kvinde, Laurie Smith Vestøl fra 
Skien, fortalte entusiastisk om et overkom-
meligt byprojekt, som havde udviklet sig på 
imponerende vis til at omfatte 46 gårdmiljøer 
i byen Skien. Oversete, mørke rum imellem 
husene i Norges sjettestørste by, og i øvrigt 
Henrik Ibsens fødeby, var udgangspunktet. 
89.000 kvadratmeter by lå ubenyttet hen. Med 
et par hundrede tusinde kr. på lommen fik ini-
tiativtagerne pengene til at yngle og husejerne 
gjort interesserede. De mørke afkroge blev til 
charmerende, permanente café- og opholds-
miljøer, som gjorde og gør hverdagen til en 
glæde for borgerne. Det var ikke et socialt 
eksperiment, snarere et æstetisk, og den nor-
ske kvinde kunne berette om, at komponister 
havde skabt musik til udvalgte gårde. Så var vi 
på hjemmebane, æstetikken og kunsten hånd 
i hånd. 

Th. Elle-Mie Ejdrup Hansen, Light and Change , 
Gellerupparken i Aarhus, 2010 .
Fotos Elle-Mie Ejdrup Hansen

Metropolis Laboratory 2014, 
afholdt i maj 2014 på Refshaleøen. 
Ældre foto af Refshaleøen.
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Selvfølgelig blev der sagt og skrevet meget 
mere igennem de tre dage, laboratoriet løb, og 
Københavns forskellige interessante projek-
ter blev vist frem, fra Superkilen på Nørrebro 
til Ørestad på Amager – og længere udflugter 
til Roskilde og Køge. 

Men en cost/benefit-gennemgang af nogle 
af de helt store dyre investeringer i Danmark 
omkring bl.a. Jelling, Kronborg og den nye 
FN-by i Nordhavnen var ikke på program-
met. Det kunne være interessant næste gang 
at høre, hvordan disse prestigeprojekter med 
store investeringer fra bl.a. de private fonde 
egentlig udvikler sig og skaber bedre livskva-
litet for alle borgere, de lokale som de tilrej-
sende. 

Men uanset hvad, så bør planlæggere og 
landskabsarkitekter holde øje med kom-
mende seminarer. Det er sundt at møde folk 
fra forskellige hjørner af den kreative verden 
– også selv om det måske lugter lidt af teater. 
Ulla Strømberg 
Kulturjournalist, mag.art. 

Ny professor ved AHO, 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Landskapsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen 
er ansat som professor ved Institutt for urba-
nisme og landskap ved AHO.

Jeppe Aagaard Andersen har lang erfa-
ring som praktiserende landskabsarkitekt og 
underviser. De senere år har han bl.a. under-
vist i landskabsarkitektur i Australien, Skan-
dinavien, Storbritannien og Frankrig. Dette 
efterår starter han som landskabsprofessor 
ved AHO, Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo.

Jeppe Aagaard Andersen mener, at land-
skabsarkitektur – udover at være en selvstæn-
dig disciplin – også er en vigtig del af arkitekt-
uddannelsen, Jeppe Aagaard Andersen siger: 
’Jeg vil gerne have, at mine studerende skal få 
bedre forståelse af rum og form i vore omgi-
velser, forstå at smukke oplevelser kan skabe 
nye måder at bruge byen på og med højere 
livskvalitet som resultat. Jeg bliver inspire-
ret af historiske haver, parker, natur og kul-
turlandskaber – det, håber jeg, vil smitte af på 
andre. Jeg har også en baggrund som kunst-
ner, det vil jeg tage med ind i undervisningen.’

’At forandre, restaurere, videreføre og for-
enkle er vigtige dele af den proces, som mine 

projekter har bevæget omkring i mange år. 
Det, at det opstår nye ideer, at man pludselig 
ser muligheder, som ikke var i tankene tidli-
gere på dagen, kan være et stærkt instrument 
i en iscenesættelse’, forklarer Jeppe Aagaard 
Andersen.

Selv har Aagaard Andersen mest arbejdet 
med havne og havnepromenader, historiske 
bygninger og deres omgivelser. Jeppe Aagaard 
Andersen har i mange år arbejdet som land-
skabsarkitekt i Mellemøsten og Australien.

Leder ved Institutt for urbanisme og 
landskap, AHO, Marianne Skjulhaug siger, 
’Han bringer med seg erfaring fra en interes-
sant praksis på høyt internasjonalt nivå. Dette 
vil bidra til en markant styrking av landskap-
sprogrammet’. 
Inf. www.aho.no

Jenny B. Osuldsen gæsteprofessor på 
Arkitektskolen i Lund og professor ved 
NMBU, Ås
Jenny B. Osuldsen er årets Ax:son Johnson 
gæsteprofessor ved masterprogrammet Su-
stainable Urban Design, Arkitektskolen, Lund 
Universitet. Som partner og senior landskabs-
arkitekt i Snøhetta har Jenny B. Osuldsen 
meget omfattende erfaring i komplekse of-
fentlige projekter med integreret arkitektur 
og landskabsarkitektur, bl.a. projekter som 
Max IV Lab i Lund og fornyelsen af Times 
Square i New York City.

Gennem de senere år har Jenny B. Osuld-
sen forelæst international, bl.a. i Australien, 
Kina og mange steder i Europa. Jenny B. 
Osuldsen kan bidrage til Sustainable Urban 
Design-programmet qua mere end 20 års 
erfaring, dybtgående kendskab til designpro-
cessen samt en stor portefolio af projekter at 
trække på i undervisningen.

Jenny B. Osuldsen er uddannet landskabs-
arkitekt fra universitetet på Ås og CalPoly 
Pomona i Californien, hun har arbejdet hos 
Snøhetta siden 1995 og blev partner i i 2006. 
Jenny B. Osuldsen var daglig leder i opstartså-
ret 2006-07 af Snøhettas NYC-kontor. 

Fra 2014 er hun også professor i land-
skabsarkitektur ved Institutt for landskaps-
planlegging, Norges miljø- og biovitenskape-
lige universitet, Ås.
Inf.: www.stadsbyggnad.lth.se

Landscape and Democracy: 17 Oct 2014
NLA Autumn conference/IFLA seminar 2014: 
Landscape and Democracy will be arranged by 
the Norwegian Association of Landscape Ar-
chitects (NLA) in cooperation with the Inter-
national Federation of Landscape Architects 
(IFLA) Europe og European Landscape Ar-
chitecture Student Association (ELASA). All 
lectures will be held in English.

Programme:
Welcome: Mari Sundli Tveit, headmaster of 
NMBU 
Eidsvoll 1814 – The birth of the Norwegian 
Constitution at Eidsvoll: Erik Jondell, dir. 
Eidsvoll 1814 
Russia – Public space and Democracy: Maria 
Ignatieva, prof. Uppsala Universitet 
Public participation and planning: Gro Sand-
kjær Hansen, NIBR 
Democracy materialised: Therese Wallgren, 
Senter for landskap og demokrati, NMBU 
National streets and urban open places: Sun-
niva Schjetne, Statens vegvesen Vegdirekto-
ratet 
Memorial sites and democracy: Annegreth Di-
etze-Schirdewahn, ILP/NMBU 
The Utøya project: Erlend Blakstad Haffner, 
Fantastic Norway 
Reconstructing The Government HQ in Oslo 
after 22 July 2011 
Urban space and free democracies: Jenny B. 
Osuldsen, ILP/Snøhetta 
Public participation and planning: Gintaras 
Stauskis, Latvia 
www.landskapsarkitektur.no

A Landscape for you, 8th European Land-
scape Biennial, 25.-27. september
The VIII Biennial of Landscape Barcelona 
claims to be both a catalyst for doubt and a 
driver to illusions and changes in the field of 
landscape architecture.
www.coac.net/landscape

Jenny B. OsuldsenJeppe Aagaard Andersen
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Dansk Landskabsarkitektforenings 
rejselegat for studerende
Én gang om året kan DL’s studentermedlemmer 
søge foreningens rejselegat. En betingelse for at 
modtage legatet er, at de rejsende aflægger en 
kort rejsebeskrivelse fra turen; en rejsebeskri-
velse som måske kan være til inspiration for 
fremtidige studerende. Her bringes rapporter 
fra to af de studieture, som DL har støttet i år.

På tur til Peter Korns have
Sydøst for Göteborg, knapt tre en halv times 
kørsel fra København, ligger Peter Korns 
Trädgård, en privat botanisk have og plante-
skole, ejet og drevet af den unge planteentu-
siast Peter Korn. Alle planteelskere burde om-
gående unde sig selv et besøg der. 

Peter Korns have ligner ikke rigtigt noget, 
man har set før. Måske er det gruset, der gør, 
at man oplever stedet som et område med 
en særlig sart æstetik, en neutral bund med 
spredte beplantninger i fine og blide farver. 
Måske er det vores besøgstidspunkt i star-
ten af maj måned, der gør det (natten inden 
vi ankommer, har det frosset 7 grader). Man 
må formode, at stedet ser en anelse mere fro-
digt ud i højsommeren. Men alligevel. Man er 
ikke i tvivl om, at dette her er et ganske sær-
ligt sted. 

Kan man forestille sig en cocktail af lige 
dele grusgrav, svensk grundfjeld og et bjerg-
landskab i Kirgisistan tilsat et skvæt af Beth 
Chattos Gravel Gardens nord for London og et 
drys svensk skov – ja, så har man i hvert fald 
et forsigtigt bud på, hvilket syn der møder en 
i Eskildsby. 

På sin to hektar store skovgrund har Peter 
Korn i løbet af ti-tolv år fældet de fleste træer, 
gravet ned til grundfjeldet (ved håndkraft na-
turligvis – der er alligevel ikke andet at lave 
om vinteren), fjernet alt gammelt vækstmedie 
(den oprindelige skovbund har en pH så lav, at 
det for de fleste planter ville betyde den visse 
død), erstattet det med sand, grus og småsten 
og skabt et terræn af små gryder og lommer 
med hældninger mod alle verdens hjørner.

Via et sirligt stisystem føres man rundt på 
grunden, og ikke et øje er tørt, når synet fal-
der på en miniskråning med gule klumper af 
den lille cypresvortemælk Euphorbia cyparis-
sias med et baggrundstæppe af nogle Yucca-
grupperinger lidt længere borte, eller den blå 
minilupin Lupinus bicolor, som har rejst hele 
den lange vej fra den amerikanske vestkyst og 
affundet sig med sit nye bosted i Eskildsby – 
hvor det mest af alt ser ud som om, at her har 
en meget stor hånd drysset den ud over en lille 
skråning. 

Biotoper fra hele verden 
Arter fra højalpine områder som Himala-
ya står hos Peter Korn nærmest skulder ved 
skulder med arter fra ørkenlignende områ-
der i USA. Hvordan kan det nu lade sig gøre? 
Jo, for Peter Korn handler det om at skabe 
det ideelle miljø for hver enkelt plante, altså 
at forstå og komme så tæt på artens oprinde-
lige vækstbetingelser som muligt. Små mikro-
klimatiske forskelle som bedenes hældning, 
hvilken vej de vender, eller om en kilde sprin-
ger i umiddelbar nærhed og dermed sikrer, at 
her kommer temperaturen aldrig under det 

kildne frysepunkt, betyder en verden til for-
skel, når det kommer til, hvilken plante der 
trives hvor. Og den slags eksperimenter kan 
altså sagtens eksekveres i lille skala – midt i 
en svensk skov.

Stress gør godt
Peter Korn har måske nok en særlig interes-
se for planter, der i naturen lever i mere eks-
treme miljøer, hvor konkurrencen er lille 
og små specielle vækster derfor har mulig-
hed for at indfinde sig. Han dyrker primært 
i 20 centimeter dybe sandbede, dækket af et 
lag grus eller småsten, men hans filosofi er, 
at i dette vækstmedie kan alle planter gro – 
og beviserne findes lige der i hans have. Det 
stressniveau, som planter udsættes for i et 
næringsfattigt og let vandgennemtrængeligt 
vækstmedie som f.eks. sand, tvinger dem til at 
lave et langt større og mere forgrenet rodnet. 
Planterne må simpelthen arbejde hårdere for 
at afsøge området for vand og de livsnødven-
dige næringsstoffer. Resultatet er mere kom-
pakte, men også robuste planter, der kræver 
minimal pleje – hos Peter Korn bliver der 
hverken vandet eller vinterdækket. 

Nördlördag 
Vi besøgte Peter Korn en lørdag i maj til et 
af de mange arrangementer, han med jævne 
mellemrum arrangerer for ligesindede plan-
teentusiaster. Nördlördag-arrangementet 
startede med en rundvisning på Peter Korns 
skovgrund efterfulgt af mulighed for indkøb i 
hans fine, lille planteskole. Resten af dagen til-
bragte vi lidt længere inde i skoven i det lokale 

LANDSKAB  5  2014A54

DL, Dansk Landskabsarkitektforening   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



LANDSKAB  5  2014 A55

LANDSKAB  5  2014

Ansv. redaktør
Annemarie Lund, landskabsarkitekt MDL
Arkitektens Forlag 
Pasteursvej 14, 4. sal
DK-1799 København V
Telefon +45 26 21 06 33
landskab@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Redaktionsudvalg
Jacob Fischer (fmd.), Thomas Juel Clemmensen, Bjørn Ginman, 
Charlotte Horn, Anne Refshauge, Lulu Salto Stephensen, 
Martin Theill Johansen (suppleant).
Nordisk repræsentation: Malin Blom qvist, Finland; Ulla R. Pedersen, Island; 
Nina Marie Andersen og Anne Tibballs, Norge; Camilla Anderson, Sverige

Korrektur
Tilde Tvedt

Annoncer
Morten Herforth, mh@arkfo.dk
Lone Andersen, la@arkfo.dk
Telefon +45 32 83 69 69 

Abonnementspriser 2014
I Danmark 930 kr. inkl. moms og forsendelse. 
Norden, Grønland og Europa og resten af verden 584 kr.
Priser uden for DK er eksklusive moms og porto. 
Løssalg 125 kr. inklusive moms, eksklusive porto. 
Landskab udkommer 8 gange om året

Abonnement 
Arkitektens Forlag   Pasteursvej 14, 4. sal. DK-1799 København V
Telefon +45 70 25 12 22 kl. 10-12. Fax +45 32 83 69 41
Giro 9 00 31 34
abonnement@arkfo.dk

Udgiver
LANDSKAB udgives af Dansk Landskabsarkitektforening 
i samarbejde med Arkitektens Forlag

Reproduktion og tryk
Scanprint
Medlem af Danske Specialmedier
ISSN 0023-8066

Forside
Empowerment of Aesthetics i den danske pavillon 2014
på Venedig-biennalen. Foto Jens Lindhe

121

122

129

132

143

144

148

Vedvarende midlertidigt 
Annemarie Lund

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 
1990-2014
Annemarie Lund

Haven ved spazi Bomben
Annemarie Lund

Arkitekturbiennalen i Venedig 2014 –
Arkitektur, tak, men ingen arkitekter!
Ulla Strømberg

Bogomtale
A Venice Architectural Guide. Buildings and projects after 1950

Krigsmonumenter >< Landskabselementer
Maj Bjerre Dalsgaard

Summary
Pete Avondoglio

Notestof A50, A52, A54, A56, A57, A58, A59

Bunkerforløb, Hovvig Strand, juli 2014. Foto Maj Bjerre Dalsgaard



A56 LANDSKAB  5  2014

forsamlingshus, hvor vi hørte foredrag af tre 
hollændere, Peter Korn havde mødt på plan-
temesser rundt omkring i Europa. Plantesko-
leejer Hans Kramer med speciale i ’naturlige’ 
stauder, Henk de Jong, repræsentant for en 
plante-patenttagningsvirksomhed, og plante-
forædler Arie Blom, der bl.a. forsker i Echin-
acea og Hortensia. Det faglige niveau var højt 
dagen igennem. 
Dansk Landskabsarkitektforening takkes for 
økonomisk støtte til turen.

Peter Korns Trädgård
Östra Eskilsbyvägen 
438 93 Landvetter
Sverige
www.peterkornstradgard.se

Tine Gils, landskabsarkitektstuderende
ved KU Science

Studierejse Island 2014
Studieåret 2013-14 blev for en gruppe land-
skabsarkitektstuderende afsluttet med en to-
ugers studierejse til Island.

Fokus for turen var at se forskellige land-
skabsarkitekturprojekter og især at under-
søge, hvordan der på Island skabes tilgænge-
lighed til de store naturområder, der igennem 
de seneste årtier har oplevet en øget tilstrøm-
ning af besøgende.

Seks studerende, tretten dage og 3.500 km
Vi besøgte en af Islands ældste haver, nemlig 
Skrúður i Núpur. Vi besøgte verdens nordlig-

ste botaniske have i Akureyri. Vi overnattede i 
telte ved foden af gigantiske vandfald på nogle 
af de mange primitive overnatningspladser, 
der er etableret over hele Island. Vi så utroli-
ge klippeformationer, vulkanpåvirkede land-
skaber og dampende, boblende, geotermisk 
aktive områder. Vi udforskede arkitekturen 
i Reykjavik og stedsspecifik landskabskunst i 
Seydisfjörður. Vi sejlede over Bredefjord med 
udsyn til minkhvaler og et væld af små øer og 
fyrtårne. Vi vandrede mod høje tinder og gen-
nem dybe dale ved Skaftafell. Vi fløj lavt over 
Vatnajökull, Europas største gletsjer, og fik et 
glimt af dens enorme udstrækning. 

Gang på gang blev vi overvældede og im-
ponerede af de pludseligt skiftende landska-
ber og vejrforhold, som byder på nogle helt 
andre vilkår og udfordringer end dem, vi ken-
der fra Danmark. Alt i alt var det en fantastisk 
spændende og lærerig tur.
Dansk Landskabsarkitektforening takkes for 
økonomisk støtte til turen.
Thrainn Hauksson og tegnestuen Landslag i 
Reykjavik takkes for uvurderlig hjælp til plan-
lægningen af rejsen.
På vegne af gruppen, 
Andreas Faartoft og Trine Larsen, 
landskabsarkitektstuderende ved KU Science 

DL og Kulturnatten
Kulturnatten skydes i gang med Høstdebat i 
Dansk Landskabsarkitektforening, og i år skal 
vi drøfte temaet ’Et bedre sted at bo’. Det er 
samtidig temaet for Landskabsprisen 2014, 
som kulturministeren uddeler ved Danske 

Parkdage den 10.-12. september.
Idéen er at folde emnet ud i forskellige ska-
laer: 

– Det strategiske niveau – byplanlægning/
 byudvikling 
– Landskabsarkitektens hovedgreb og 
virkemidler
– Det bæredygtige/klimaorienterede
 niveau
– Nye idéer og tendenser i både ind- 
og udland 

Programmet er endnu ikke på plads, men DL 
lover en perlerække af interessante oplægs-
holdere, som nok skal sætte i gang i debatten. 
Arrangementet afsluttes som sædvanlig med 
et let traktement. 

Høstdebatten afholdes fredag den 10. 
oktober kl. 15.30 i Arkitekternes Hus, Strand-
gade 27A, København. 
Endeligt program kommer på: 
www.landskabsarkitekter.dk

Runde fødselsdage
60 år: Finn Jørsboe, 18. september
Mikael Otterstrøm, 23. september
Peter Friis, 9. oktober
50 år: Lillan S. Thomsen, 7. oktober
40 år: Jesper Fog, 25. oktober

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 6. Deadline 10. august, udk. 10. oktober
Nr. 7. Deadline 14. september, udk. 14. november
Nr. 8. Deadline 12. oktober, udk. 12. december
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VEDVARENDE MIDLERTIDIGT
Annemarie Lund

Udstillinger som Gartensschau, Landesgartenschau, IGA, Floriade m.fl. har siden 2. Verdenskrig været brugt 
som parkstartere i bydele, der var trængende og elendige som følge af bombning, neglekt, nedlagt industri 
m.m. Mange landskabsarkitekter synes nok, det er lidt for folkeligt at besøge sådanne udstillinger, også selv 
om både masterplan og delplaner er udtænkt af endog meget anerkendte landskabsarkitekter. Ideen er, at 
udstillingerne efterfølgende byudvikles og bebygges, andre dele bliver vedvarende parkområde. Westpark 
i München (1983) og parksystemet i Zoetermeer (1992) er velkendte, roste eksempler. Gennem 1980’erne 
var begrebet instant parks (med gode forbilleder fra Berlin og München) en årligt tilbagevendende begiven-
hed, der sigtede mod en ad hoc-forandring, så et overset byrum over en nat kunne ændres og måske herved 
være løftestang for noget blivende.

De senere år er det midlertidige – det temporære genlanceret som noget helt enestående, der skulle 
kunne være frontløber for byudvikling eller ligefrem ændre byplanlægningen gennem en folkeopinion. 
Eksempler findes i Fredericia, Køge og helt aktuelt i Aarhus, hvor tegnestuerne Schønherr og Arkitekt Kri-
stine Jensens tegnestue har indrettet tre byrum: Banegårdspladsen, Store Torv og området mellem rådhus 
og musikhus. Alle tre steder med det formål at give mere lebensraum til gående og byliv og neddrosle bilisme. 
Siden 2010 har sådanne by(landskabs)arkitektoniske forsøg været en del af Aarhus Festuge, der løber over 
10 dage. Fint nok, godt at prøve. Når bare man samtidig husker, at landskabsarkitektur først og fremmest 
er det sendrægtiges kunst og ikke udendørs indretning og installationsarkitektur. Dagbladet Politiken er 
ikke sen til at skrive om det midlertidige, der kan ses her og nu, men også flink til at slå koldt vand i blodet. 
Bl.a. citeres Københavns stadsarkitekt Tina Saabye for at have sagt, at hun har set europaller nok, og prof. 
ved Kunstakademiets Arkitektskole Jens Kvorning udtaler lidt forsigtigt, at begavet brugt kan det midler-
tidige være en øjenåbner, men at begrebet misbruges. 

Det plager mig, hvor megen vægt der i disse år lægges på det midlertidige, det temporære, ad hoc op- og 
udstillinger. Er det en rationel og økonomisk måde at agere på som planlægger? Kunne man bruge talen-
terne bedre?

Traditionelt trækkes Steen Eiler Rasmussens formulering om det langsomme skuespil frem, når det gæl-
der udviklingsforløbet for haver, parker, landskaber. Jeg har et lidt andet billede for mig, en cykel med mange 
gear og tilhørende tandhjul med forskellige antal tænder. Gearvalg bestemmer, hvor hurtigt ens tråd får hju-
let til at snurre en omgang rundt. Tilsvarende har enhver have, park, landskab forskellige omdrejningsha-
stigheder, når det gælder levetid for struktur, terræn, træer, skulpturer, blomster m.m. Det gør den langsig-
tede omdrift svær at overskue og styre. Men midlertidigt er det hele i og for sig; dog med hver sin kadence.

Med Carlo Scarpa-prisen har Fondazione Benetton Studi Richerche villet diskutere det at bevare og frede 
haver og landskaber og med valget af særlige steder søgt at fange omverdenens opmærksomhed. Arkitekt, 
dr. Domenico Luciani siger i interviewet, at i 1980’erne drejede diskussionerne sig i Italien for snævert om 
traditionel fredning. Fondazione Benetton Studi Richerche ville med Carlo Scarpa-prisen drage nytte af det 
som han ser som en nordisk tradition for en mere handlingsbetonet forvaltning over tid med formgivning, 
bearbejdning og transformation af landskaber. Tilsvarende har Jeppe Aagaard Andersen gentagne gange 
udtalt, at han inspireres af historiske haver, parker, natur og kulturlandskaber: ’At forandre, restaurere, 
videreføre og forenkle er vigtige dele af den proces, som mine projekter har bevæget omkring i mange år’.

Fredning og fredningsforvaltning er diskuteret mange gange og vil fortsat blive det. Det er erkendt, at det 
er vanskeligt, oftest også problematisk at frede forstået som fastfryse, og hvilken epoke skal i så fald vælges? 
Ejeren eller forvalteren vil tit ikke en fredning, fordi han frygter at blive uhensigtsmæssigt eller urimeligt 
bundet ift. planer for omdrift og videreførelse. F.eks. ønskede SLKE ikke deres haver fredet som selvstæn-
dige landskabsarkitektoniske værker, ej heller ønskede Københavns Kommune Assistens Kirkegård fredet.

G.N. Brandts artikel Dyrehavens Deling fra 1924 er en klassiker om fredningsproblematik. På årets arki-
tekturbiennale i Venedig udstilles en plan af G.N. Brandts have i Ordrup, nu 100 år gammel. Havens ven-
neforening gør sit bedste for at få haven videreført i en så autentisk version som muligt, men endeløse dis-
kussioner illustrerer med al tydelighed, hvor vanskelig fredning/restaurering/renovering er trods alle gode 
intentioner. 

Maj Bjerre Dalsgaard skriver om et forløb af betonbunkere langs den jyske vestkyst. Landskabselemen-
ter, der uanset deres tilsyneladende uforgængelighed nu tæres af Vesterhavets stærke kræfter: salt, vind og 
vand. Skal de bevares eller fjernes, eller lidt af begge dele? Hvad man end vælger, må man erkende, at det 
tilsyneladende vedvarende på lang sigt også er midlertidigt. AL
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Tøjemperiet Benetton støtter rundhåndet 
flere og meget forskellige formål, bl.a. har de 
eget rugby- og baskethold og var tidligere også 
involveret i formula uno-løbene. Og en anden 
gren, Fondazione Benetton Studi Richerche, 
støtter bl.a. havekunsten. I deres dokumenta-
tionscenter i Treviso nær Venedig er opbygget 
en omfattende samling af bøger og tegninger 
med database, online-bogkatalog m.m. Cen-
teret er åbent for alle. Fondazione Benetton 
Studi Richerche afholder også konferencer, 
udgiver bøger og uddeler dertil en særlig pris: 

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il 
Giardino. I maj 2014 uddeltes denne pris for 
25. gang. De første år var prisen ledsaget af et 
pænt beløb, men fra 2004 har prisen, udover 
æren og det særlige Carlo Scarpa-’diplom’, 
bestået af en omfattende publikation om det 
valgte sted ledsaget af arrangementer, som 
skal skabe opmærksomhed om stedet. 

Arkitekten Carlo Scarpa (1906-78) lægger 
navn til prisen, fordi han anses for den stør-
ste og måske endda den eneste, moderne ita-
lienske landskabsarkitekt. Stederne udvælges 

af en jury i samarbejde med fondens viden-
skabelige komité. Arkitekten, dr. Domenico 
Luciani har alle årene været medlem af juryen 
og er nu formand. Nuværende øvrige medlem-
mer er Luigi Latini, Monique Mosser, Lionello 
Puppi, José Tito Rojo, Massimo Venturi Fer-
riolo, Carmen Añón og Thomas Wright. Des-
uden må nævnes, at Sven-Ingvar Andersson 
gennem mange år var et meget indflydelses-
rigt og aktivt medlem. På de følgende sider 
vises – i kronologisk rækkefølge – de steder, 
der fra 1990 til i dag er tildelt prisen. 

I 1990, første gang Carlo Scarpa-
prisen uddeltes, gik den til Burle 
Marx’s Sitio Santo Antonio da Bica, 
Rio de Janeiro, Brasilien. Skabt af 
Burle Marx fra 1949
In 1990, the first time the Carlo 
Scarpa Prize was awarded, it went 
to Burle Marx’s Sitio Santo Antonio 
da Bica, Rio de Janeiro, Brasil. 
Designed by Burle Marx from 1949

1991. Rosario Assunto (1915-94), italiensk 
jurist, professor i teoretisk filosofi, undervi-
ste i æstetik og historie og inspirator til op-
rettelsen af Carlo Scarpa-prisen
1991. Rosario Assunto (1915-94), Italian 
lawyer, professor of theoretical philosophy, 
teached aesthetics and history and was the 
inspiration for the establishment of the 
Carlo Scarpa Prize

1994. Viale degli Eroi i Tirgu Jiu, Rumænien, bestående af tre skulpturdele langs en 
1,7 km lang rute, udført af billedkunstneren Constantin Brancusi, 1937-38
1994. Viale degli Eroi in Tirgu Jiu, Rumania, consists of three sculptural elements 
along a 1.7 km route, created by artist Constantin Brancusi, 1937-38
1995. Skogskyrkogården i Stockholm, Erik Gunnar Asplund og Sigurd Lewerentz
1995. The Woodland Cemetery in Stockholm, Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz

PREMIO INTERNAZIONALE 
CARLO SCARPA PER IL GIARDINO 1990-2014
Annemarie Lund
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Kun én person er tildelt Carlo Scarpa-prisen, 
nemlig den italienske prof. Rosario Assunto, 
hvis tanker og ideer i høj grad har inspireret 
dr. Domenico Luciani og på en måde vist vejen 
for juryens arbejde. 

De første år valgtes som regel egentlige, 
have- eller parkanlæg som Burle Marx’s Sitio 
Santo Antonio da Bica, Sissinghurst i England, 
Désert de Retz i Frankrig, Skogskyrkogården 
i Stockholm. De senere år har man i højere 
grad valgt hele kulturlandskaber, landskabs-
områder eller betydende kulturarv som sten-

1992. Forfatterparret Vita Sackville West og Harold Nicolsons Arts & Crafts-have 
Sissinghurst i Kent, England; påbegyndt 1930
1992. Author couple Vita Sackville West and Harold Nicolson’s Arts & Crafts garden 
Sissinghurst in Kent, England; started 1930

1993. Désert de Retz, Frankrig i anglokinesisk havestil, 
skabt af baron de Monville 1774-89
1993. Désert de Retz, France in Anglo-Chinese garden style, designed by Baron de 
Monville 1774-89

1996. La Fresnada nell’Escorial, Spanien, en sekvens af askelunde, græsgange, kun-
stige søer, dæmninger og kanaler, bygninger og haver, iværksat af Filip II i 1561 og 
udført med hjælp fra hollandske hydrauliske eksperter
1996. La Fresnada nell’Escorial, Spain, a sequence of ash groves, pastures, artificial 
ponds, embankments and canals, buildings and gardens initiated by Filip II in 1561 
and established with help from Dutch hydraulic experts 

1997. Det 300 kvadratkilometer store landområde Dessau-Wörlitz, Tyskland, med 
landbruglandskaber, frugttræslunde, parker, alléer blev udviklet af Prince Leopold 
Friedrich Franz von Anhalt-Dessau fra 1764 og 50 år frem 
1997. The 300 square kilometer land area Dessau-Wörlitz, Germany, with agricul-
tural landscapes, orchards, parks, and avenues was established by Prince Leopold 
Friedrich Franz von Anhalt-Dessau during fifty years starting in 1764 

brud, skove m.m. Alle vælges ud fra et ønske 
om at rette omverdenens blik mod disse sær-
lige steder. Det kan være steder, hvis eksistens 
er truet, det kan steder, der er halvglemte og 
oversete eller det omvendte, være steder som 
f.eks. Sissinghurst, hvor man har villet vise, at 
haven fortsat er i god stand og udvikling, eller 
pege på, at et kulturlandskab fortsat er en fun-
gerende helhed, f.eks. La Fresnada nell’Esco-
rial i Spanien, parklandskabet Dessau-Wör-
litz syd for Berlin og Cerco do Moneistero de 
Tibães i Portugal. 

Forløbet Viale degli Eroi i Rumænien med 
skulpturgrupper af Constantin Brancusi skil-
ler sig umiddelbart ud ved at være tre punkt-
vise, billedkunstneriske bearbejdninger lagt 
langs en kilometerlang strækning.

Geografisk set er Italien er det eneste land, 
der har fået prisen flere gange, og Europa er 
ganske godt dækket ind, især Skandinavien, 
hvor kun Norge ’mangler’. Lejlighedsvis er 
prisen nået så langt bort som til Brasilien, 
Benin og Syrien, men det geografiske aspekt 
er i og for sig underordnet. 
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1998. Benediktinerklostret Cerco do Moneistero de Tibães, Braga, Portugal ligger omgivet af skove, frugt-
plantager, køkkenhaver, søer og kanaler. Tildelingen blev bl.a. begrundet med, at det er et enestående eksem-
pel på sammenhæng mellem haver og kulturlandskab, og at den fine restaurering og nænsomme drift af area-
lerne bevarer og levendegør denne kulturarv
1998. Benedictine monastery Cerco do Moneistero de Tibães in Braga, Portugal is surrounded by woods, 
orchards, vegetable gardens, ponds and canals. The award was motivated among other things for being a 
unique example of a continuity between gardens and a cultural landscape, and that the fine restoration and 
careful maintenance of the areas vitalize this cultural heritage

1999. Stenbruddene Cave di Cusa, Selinunte, Sicilien, Ita-
lien, har i mere end 24 år hundreder gemt og beskyttet ma-
terialer og delstykker, som blev benyttet til bl.a. Selinus’ 
templer, Templi di Selinunte
1999. Stenbruddene Cave di Cusa, Selinunte, Sicily, Italy, 
has for more than 24 centuries been a refuge for materials 
and fragments from works such as Selinus’ temples, Tem-
pli di Selinunte

2002. Haverne i de smalle mellemrum mellem volde, 
mure og bygninger omkring slottet i Prag, Tjekkiet, er 
bl.a. præget af arkitekten Joze Plecnik
2002. The gardens in the narrow spaces between the 
embankments, walls and buildings around the palace 
in Prague, Czech Republic, were influenced by archi-
tect Joze Plecnik

2003. Sti- og trappeforløbet af sten- og klippestykker, skabt af arkitekten Dimitri Pikionis, passerer flere bakke-
drag og ender ved udsigts punktet Philopappos. Akropolis, Athen, Grækenland
2003. The pathway and stairs of stone and rocks, created by architect Dimitri Pikionis, cross a range of hills and 
terminate at the lookout-point Philopappos. Acropolis, Athens, Greece
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2000. Agdal di Marrakech, Marokko, 440 hektar 
haver og frugtplantager i kvadratiske moduler 440 
hektar fra 1157
2000. Agdal di Marrakech, Morocco, 440 hectares of 
gardens and orchards in square modules, from 1157

2001. Castelvecchio di Verona, Italien, blev beskrevet 
som en ’dristig collage af erindringsfremmende rester’. 
Arkitekt Carlo Scarpa
2001. Castelvecchio di Verona, Italy, was described as a 
’bold collage of remembrances’. Architect Carlo Scarpa

2004. Kongenshus Mindepark, Danmark, et hedeområde bevaret som en slags kollek-
tiv hukommelse fra før opdyrkningen til landbrugsareal. C.Th. Sørensen, 1945-53 
2004. Kongenshus Memorial park, Denmark, a moorland preserved as a kind of collec-
tive remembrance of the period before agricultural cultivation. C.Th. Sørensen, 1945-53

2005. Deir Abu Maqar, Wadi en-Natrun, Egypten, det egyptiske kloster, som sam-
men med Deir el Baramus, Deir Amba Bishoi og Deir es Suriani udgør en gruppe af 
koptisk kristne klosterbosættelser, grundlagt omkring år 300
2005. Deir Abu Maqar, Wadi en-Natrun, Egypt, the Egyptian monastery, which 
together with Deir el Baramus, Deir Amba Bishoi and Deir es Suriani constitute a 
group of Coptic Christian monastery housing, founded around the year 300

Arkitekten, dr. Domenico Luciani har som 
sagt alle år været en gennemgående og stærk 
person i arbejdet og er fortsat meget engage-
ret. I forbindelse med prisuddelingen i år prø-
vede jeg at få lidt mere at vide om før og nu.

Hvordan opstod ideen om at stifte en pris for 
haver og landskaber, hvad var baggrunden?
Fondazione Benetton Studi Richerche blev 
oprettet i 1987, og fra starten stod det klart, at 
fondens virke skulle dreje sig om landskaber 
og natursyn, men vi skulle finde ud af, hvor-

dan det skulle formuleres og arrangeres. Vi 
brugte et par år på at indkredse emnet, ind-
samle viden og definere, hvad vi ville. Vi ind-
hentede information om natursyn og land-
skabstradition fra især Nordeuropa. Disse 
opstartende år var meget givende og nyttige; 
vi gjorde brug af erfaringer fra England og li-
geledes fra de nordiske lande. 

På daværende tidspunkt drejede diskus-
sionerne i Italiens sig oftest udelukkende om 
fredning, og vi mente, at vi kunne drage nytte 
af den nordiske tradition for en mere hand-

lingsbetonet forvaltning samt formgivning, 
bearbejdning og transformering af landska-
ber, således som vi gerne ville have, at man 
også kunne arbejde her. 

At navnet Carlo Scarpa blev knyttet til 
prisen, var for os helt oplagt, idet netop han i 
sit virke som arkitekt, udover bygninger, har 
udformet mere end 25 landskabsprojekter, 
alle meget nyskabende og markante.

Vi satte os for at nytænke selve ideen om 
landskaber og haver her i Italien og derefter 
udbrede vores budskab. Vi mener, at det er 
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overordentligt vigtigt at acceptere, at et land-
skab som et levende sted er underlagt uundgå-
elige ændringer. Og at vores opgave er at pege 
på, hvordan sådanne kan få en fremtid med 
nye former og nyt liv, men samtidig bevare 
deres oprindelige karakter og særpræg. Men 
det er nødvendigt at kontrollere, at føre tilsyn 
med forandringer. Det er især afgørende de 
steder, hvor naturen som egentlig natur vejer 
tungt. Der er også her behov for styring, det er 
indlysende, men ofte også ret udefineret. Alle 
er enige om, at det er afgørende, men præcis 

hvad det involverer, hvem der har ansvaret, og 
hvordan universiteterne skal uddanne folk, er 
åbent. Der findes allerede megen viden (geo-
grafi, historie økonomi), teknisk ekspertise og 
særlige færdigheder, men det skal koordine-
res og indgå i en langsigtet planlægning med 
styring af forandringsprocesserne.

Midt i 1980’erne, det var sammen med 
Rosario Assunto – en stor italiensk tænker, 
der som den eneste i efterkrigsårene i sit virke 
havde filosoferet over landskaber og natursyn 
i sine skrifter – samt Eugenio Battisti og Lio-

nello Puppi, diskuterede vi i fonden konkrete 
forslag til oprettelsen af en skole med land-
skabsstudier. Vi forestillede os en integreret 
tilgang med en vifte af forskellige kurser, som 
kunne samle de forskellige specialer, der ind-
går i undersøgelsen af landskaber og haver. 
Vi arbejdede for et koncept, der indebar aktiv 
bearbejdning af uundgåelige forandringer. 

Tilgangen til vores arbejde med landska-
ber og haver kan måske sammenfattes i ordet 
’governo’, nogenlunde som det engelske ord 
’stewardship’ eller forvaltning. Vi ønskede 

2006. Val Bavona, Ticino, Schweiz. Et område med tolv landsbyer, kun beboet om som-
meren og med alpine græsgange på stejle skråninger. I drift til til midt i 1900-tallet
2006. Val Bavona, Ticino, Switzerland. An area with twelve villages, only inhabited 
during the summer and with Alpine grazing grounds on steep slopes. It was in use 
until the middle of the 1900’s

 2007. Mindested for koncentrationslejr 1941-45 med kun minimale aftegninger og 
forhøjninger i terrænet; ved floden Sava nær landsbyen Jasenovac, Kroatien
2007. Memorial site for the concentration camp 1941-45 with only minimal markings 
and elevations in the terrain; by the river Sava near the village of Jasenovac, Croatia

2011. Landsbyen Taneka Beri, Benin, hjemsted for Tangbasamfundet
2011. The village of Taneka, Benin, home of the Tangba people
2010. Dura Europos, Syrien, muromgivet by, righoldig kilde til oplysninger om 
civilisation, kunst og religion i Mellemøsten i 500 år, fra 300 f.Kr. til 200 e.Kr.
2010. Dura Europos, Syria, a walled city and wealthy source of information about civi-
lization, art and religion in the Middle East for 500 years, from 300 B.C. to A.D. 200
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en ny instans med autoritet og handlekraft 
i omdannelsen af steder. Især de mange ste-
der, hvor der er det, jeg ynder at kalde ’lag af 
hukommelse’, og hvor naturkræfterne sam-
men med presset fra menneskers adfærd er 
særligt stort.

Nu er det 25. gang, at I uddeler Carlo Scarpa-
prisen, vil I fortsætte med at uddele prisen?
Vores fokus har flyttet sig gennem årene, men 
vi vil stadig fortsætte. Det er vigtigt at pointe-
re, at denne pris er den eneste i verden, der på 

denne måde gives til et sted. Når vi skal ind-
kredse næste års kandidater, finder vi først et 
tema, så et geografisk område. Dette følges op 
med en ugelang rejse og efterfølgende under-
søgelser og diskussioner. Altså hver gang et 
tema, et bestemt sæt af omstændigheder og 
en analyse, der fører til en bedre forståelse af 
formen og essensen af det pågældende sted.

For at agitere for ideen om at bearbejde 
et landskab valgte vi de første 4-5 år stærke 
eksempler, der kunne anskueliggøre, hvordan 
en have, en park eller et landskab var blevet 

formgivet. Vi ville understrege denne ret til 
arkitektonisk at forme et landskab. 

I anden fase undersøgte vi den nordiske 
tradition, det at bearbejde landskabet med et 
helhedsgreb. Så med Sven-Ingvar Andersson 
som inspirator og medarrangør rejste vi i 1994 
gennem Skandinavien, herunder til Danmark, 
hvor vi på Kunstmuseet Køge Skitsesamling 
orienterede os om ny dansk landskabsarkitek-
tur ved at se udstillingen Strejf i dansk have-
kunst. I 1995 valgte vi Skogskyrkogården i 
Stockholm som oplagt prismodtager.

2008. Museumplein i Amsterdam, Holland, viser, hvordan Sven-Ingvar Andersson med en klar idé var i stand til at 
omdanne et trafikplaget område til et sted med poesi i dialog med himmel, vand, træer og tusindvis af besøgende
2008. Museumplein in Amsterdam, Holland, viser, how Sven-Ingvar Andersson, with a distinct idea was able to 
transform a heavily trafficked area to a poetic place in dialogue with the sky, water, trees and thousands of visitors

2009. Kaija og Heikki Sirens stilfærdige kapel fra 1956 i 
Otaniemi, Helsinki, lagt i en lysning i skoven
2009. Kaija and Heikki Siren’s peaceful chapel from 1956 
in Otaniemi, Helsinki, placed in a clearing in the forest

2013. Skrúður, Núpur, på en sydvestvendt skråning ved Dýrafjörður i den nordvest-
lige del af Island, blot et par kilometer fra polarcirklen. En køkkenhave fra 1909, på-
begyndt af præsten Sigtryggur Guðlaugsson, der med sin bror havde startet en skole
2013. Skrúður, Núpur, on a southwest slope along Dýrafjörður fjord in northwest 
Iceland, only a few kilometers from the arctic circle. A vegetable garden from 1909, 
established by pastor Sigtryggur Guðlaugsson, who started a school with his brother

2012. Bosco di Sant’Antonio, et træbevokset område med græsarealer i Abruzzo-
bjergene nær Pescocostanzo; en fantastisk samling af enorme træer, primært bøg, 
herunder nogle flere hundrede år gamle og med en monumental kandelaberform
2012. Bosco di Sant’Antonio, a wooded area with grassy fields in the Abruzzo moun-
tains near Pescocostanzo; a fantastic collection of enormous trees, primarily beech, 
some of which were centuries old, with monumental candelabra forms
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I 2001, 2002 og 2003 valgtes meget kultur-
bærende steder, hvor nutidige arkitekter har 
sat deres aftryk, Joze Plecnik omkring slot-
tet i Prag, Carlo Scarpa med museumsreno-
veringen i Castelvecchio og Dimitri Pikionis 
ved Akropolis. Hvem kan redefinere et sted? 
En stor personlighed. Og det behøver ikke at 
være højtråbende arkitektur, vi værdsætter 
f.eks. C.Th. Sørensens arbejde i Kongenshus 
Mindepark og tildelte derfor dette sted pri-
sen i 2004.

Vi er nu i en tredie fase, men man kan ikke 
umiddelbart sætte årstal på dette skift. Kom-
binationen af natur, kultur, erindring om ste-
der og transformation har vejet tungest de 

senere år. Men også tidligere priser har peget 
på, at vi vil kaste lys over længere historiske 
processer, prøve at forstå et mindre samfund 
på et givent sted, bl.a. stenbruddene i Cave di 
Cusa var et smukt eksempel. 

De omstændigheder, der var i 1990, hvor 
ideen om ’en pris til et sted’ blev en reali-
tet, er helt anderledes, end hvad vi oplever i 
dag. Gennem årene har fokus for vores ind-
sats derfor undergået tydelige og nødvendige 
ændringer. Vores opmærksomhed ligger nu i 
skæringspunktet mellem sted og mennesker; 
mellem sted og samfund; mellem form og kol-
lektiv styring; mellem nytten af faglig eksper-
tise og behovet for konstruktiv syntese. 

I løbet af de sidste 25 år har vi på vores mange 
rejser fået førstehåndsoplevelser af land-
skabsudnyttelse og -forarmning. Vi har erfa-
ret, at planlægningsinstrumenterne ofte er 
utilstrækkelige, og at forvaltningerne svig-
ter. Men vi er blevet hjulpet af den europæi-
ske landskabskonvention og har genlæst den 
grundigt. Så vores kampagne for at øge be-
vidstheden om et sted er også blevet en kamp 
for idéer. AL
Tak til Fondazione Benetton Studi Richerche, 
især Patrizia Boschiero

www.fbsr.it

I 2014 uddeltes Carlo Scarpa-prisen for 25. gang og det til Osmače og Brežani, to landsbyer i det østlige Bosnien, nær grænsen til Serbien og på plateauet over Srebrenica. 
Landskabet er furet af vandløb og med dybe kløfter mod floden Drina, der har spillet en afgørende rolle i europæisk historie og kultur ved både at adskille og forbinde 
civilisationer på Balkan. Osmače og Brežani er et af de mange steder i Bosnien-Hercegovina, hvor alt for to årtier siden blev lagt øde, traditionen for at leve sammen i et 
multikulturelt miljø brudt, og de, der overlevede, spredt. Før krigen, i 1991, havde Osmače 942 indbyggere og Brežani 273. Der boede ingen fra 1993 til 2002, men i dag er 
omkring hundrede mennesker flyttet tilbage for at genopbygge husene, opdyrke jorden og etablere nye relationer. Alle fotos courtesy Fondazione Benetton Studi Richerche
In 2014 the Carlo Scarpa Prize was awarded for the 25th time and was given to Osmače and Brežani, two villages in eastern Bosnia, near the Serbian border and on a plateau 
over Srebrenica. The landscape is furrowed by streams and deep ravines running sown to the Drina river that has played an important role in European history and culture 
by both separating and uniting civilizations in the Balkan area. Osmače and Brežani are some of the many places in Bosnien-Hercegovina, where two decades ago everything 
was ravaged, the tradition of living together in a multi cultural environment ruined, and those that survived were spread in all directions. Before the war, in 1991, Osmače had 
942 inhabitants and Brežani 273. No one lived there between 1993 and 2002, but today about 100 people have moved back to rebuild the houses, cultivate the soil and estab-
lish new relationships. All photos courtesy Fondazione Benetton Studi Richerche
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Palazzo Bomben og Palazzo Caotorta, der til-
sammen kaldes spazi Bomben og idag huser 
Fondazione Benetton Studi Richerche, ligger 
i Trevisos gamle bydel med en lukket, gammel 
facade ud imod en snæver gade, via Cornarotta. 

Palazzo Bomben blev som mange andre 
bygninger i Treviso skadet af luftbombarde-
menter i foråret 1944, men dog i mindre grad. 
Fra 1999-2004 blev bygningsanlægget restau-
reret og til dels moderniseret, bl.a. med et 
moderne auditorum i den nordvestlige fløj. 
Det renoverede spazi Bomben er besøgs- og 
dokumentationscenter og giver plads og faci-
liteter til videnskabelige og kulturelle arran-
gementer, organiseret af Fondazione Benet-

HAVEN VED SPAZI BOMBEN
Annemarie Lund

ton Studi Richerche alene eller i samarbejde 
med andre. 

Treviso ligger ca. 40 km nord for Venedig; 
den historiske bykerne er omgivet af en mur, 
og i byen mener man, at det er her, desserten 
Tiramisu stammer fra, at denne egn er det 
eneste sted overhovedet, hvor man kan dyrke 
radicchio, og at det er her, Prosecco fås aller-
bedst. Treviso er bl.a. karakteriseret af flere 
mindre vandløb, der udgår fra floden Sile og 
gennemstrømmer byen. 

Når porten ud til via Cornarotta er åben, 
kan man fra gaden se ind i gårdrummet og 
tværs over den lille kanal Roggia til næste 
husrække.

Alle fotos Corrado Piccoli for Fondazione Benetton Studi Ricerche
All photos Corrado Piccoli for Fondazione Benetton Studi Ricerche
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Gårdrummet består af en større del, der ofte 
bruges i forbindelse med receptioner og 
møder, et beplantet areal langs kanalen med 
mur, bro og en sti hen til et ganske lille areal i 
den østre side af komplekset med en skulptur 
af arkitekten Carlo Scarpa.

Dette lyse og imødekommende, enkle og 
moderne gårdrum er tegnet af dr. Domenico 
Luciani i samarbejde med arkitekt, landskabs-
arkitekt m.m. Ippolito Pizzetti (1926-2007) og 
prof. Luigi Latini, der i dag underviser i land-
skabsarkitektur ved Università IUAV di Vene-
zia. 

Anlægget er et sjældent eksempel på ny ita-
liensk landskabsarkitektur og ikke uden re-
ferencer til Skandinavien, ikke mindst C.Th. 
Sørensens og Sven-Ingvar Anderssons have-
kunst, som dr. Domenico Luciani nærer stor 
beundring for. 

Fra indgangen skråner terrænet ganske 
betydeligt ned mod kanalen. Belægningen 
består af store naturstenskvadre i varierende 
størrelser, hvorimellem der er brede spræk-
ker til afvanding. Et langt hvidt bord på muret 
sokkel står klar til opdækning og bruges ved 
de mange arrangementer.

Et stort, cirkelformet bed bider fast i hushjør-
net. Bedet skråner ind mod midten, det fol-
der sig i en klar V-form ned mod en vandrende 
med form som et lagkagestykke, herigennem 
ledes regnvandet fra gården ud i kanalen. 

Gårdrummets bunddækkende beplant-
ning er grupperet i store felter med samme 
art, overvejende variationer af storkenæb 
med sartrosa blomster og duftende løv – sup-
pleret med enkelte småtræer.

Hvis man ser på et par kendte eksempler 
i Venedig af Carlo Scarpa, f.eks. anlægget ved 
Tolentini-indgangen ved Università IUAV di 
Venezia og gårdhaven ved Fondazione Que-
rini Stampalia (i øvrigt velbeskrevet i A Venice 
Architectural Guide omtalt s. 141), er der stor 
forskel – gårdhaven i Treviso er helt sin egen 
og er ikke blevet en hommage til Carlo Scarpa. 
AL

Tak til Fondazione Benetton Studi Richerche, 
især Patrizia Boschiero
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Giardino Fondazione Benetton, 2004
Fondazione Benetton Studi Ricerche
via Cornarotta 7-9, Treviso
www.fbsr.it
Haven er beskrevet af Domenico Luciani i bogen ’Giardini’, 
redigeret af Roberta Fusari, udgivet af Motta, Milano, 2006
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ARKITEKTURBIENNALEN VENEDIG 2014 
– ARKITEKTUR, TAK, MEN INGEN ARKITEKTER! 
Ulla Strømberg

Årets arkitekturbiennale i Venedig har 
overskriften Fundamentals, mens Ele-
ments står prentet over Rem Koolhaas’ 
egen udstilling i den store pavillon. Basa-
le spørgsmål, men kun få svar.

Arkitekturbiennalen 2014 er mere kurateret 
end nogen sinde. Tilbageskuende, reflekte-
rende og uden den store optimisme for mor-
gendagens projekter. Stikordet har været Ab-
sorbing Modernity – 1914-2014, elementer og 
fundamenter. Stjernearkitekten, ’the archi-
star’, Rem Koolhaas, har styret det hele og lagt 
skinner ud med et underliggende krav: Arki-
tektur – ikke arkitekter. Mens natur, landskab 
og følelser ikke diskuteres i år.

Ellers er alt, som det plejer. Trafikken er 
intens mod Giardini og Arsenale, de to store 
udstillingssteder. Folk har små tøjposer over 
skulderen med brochurer og kataloger. Samti-
dig er de besøgende noget mere velklædte end 
gennemsnittet i turistbyen over alle. De fle-
ste er i sort, herunder også årets hovedperson 
Rem Koolhaas. Sådan ser en moderne arkitekt 
eller skribent ud. Ingen må være i tvivl. 

Rem Koolhaas’ gamle amerikanske læreme-
ster Peter Eisenman har opsummeret årets 
udstilling i en udtalelse til arkitekturbloggen 
dezeen: ’Rem Koolhaas presents the Biennale 
as ’la fine’: The end of my career, the end of my 
hegemony, the end of my mythology, the end of 
everything, the end of architecture.’ Eisenman 
uddyber påstanden ved at sammenligne år 
2014 med den situation, alle stod i omkring 
1964, hvor ingen vidste, hvilken retning kun-
sten og arkitekturen ville tage. Men så fulgte 
1968, og det svarer til 2018, siger den 81-årige 
amerikaner, der i øvrigt var fødselshjælper på 
Koolhaas første bog, Delirious New York. 

Koolhaas
Rem Koolhaas selv syntes tilfreds i åbnings-
ugen. Samtlige gange, hvor han fik ordet, tak-
kede han de mange nationer for at have fulgt 
årets opfordring og netop undertrykt arkitek-
ten som en ener til fordel for arkitekturen. Til 
gengæld er det så som så med den folkelige ap-
peal ved dette års arkitekturbiennale. 

Hvor en biennale i de gode år har været en 
nem adgang til at blive opdateret på arkitektu-

rens internationale eliteholds seneste bedrif-
ter, er dette års samlede udstilling mest møn-
tet på arkitekturstuderende og måske tillige 
udstillingsdesignere. Der, hvor chefkuratoren 
har haft direkte mulighed for at diktere ind-
holdet, er udstillingerne skabt i samarbejde 
med universiteter og studerende, og det med 
en noget sofistikeret opfattelse af begreberne 
oplysning og pædagogik, men til gengæld med 
en lang række workshops og forelæsninger 
hen igennem de næste seks måneder.

Elements i hovedpavillonen
I hovedpavillonen, som ofte er omdrej-
ningspunktet for biennalen og tillige chef-
kuratorens tumleplads, har Koolhaas valgt 
overskriften Elements. Seks universiteters 
arkitekturafdelinger har bidraget sammen 
med Koolhaas’ egen stab og yderligere sup-
pleret med fagfolk. Resultatet er blevet en fo-
kusering på de helt basale elementer i alt byg-
geri: vinduer, loft, gulv, toilet, væg, tag, rampe 
etc. Det hele sat op, så man ved første øjekast 
tror sig hensat til byggebranchens årlige træf 
i en provinsby. Her, som på mange af de andre 

Den italienske hoved-
pavillon i Giardini, 
Venedig. Foto F. Galli.
Courtesy: la Biennale di 
Venezia
The Italian main pavil-
ion in Giardini, Venice. 
Photo F. Galli.
Courtesy la Biennale di 
Venezia
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udstillinger, er der brug for en dåseåbner, en 
nøgle, en par vejledende ord til forklaring. Ja, 
hele biennalen skriger på det. Men når forkla-
ringerne først er på plads, samler brikkerne 
sig til noget interessant. Elements er vigtig, 
fordi vi pludselig ser på det, vi plejer at sprin-
ge over som selvfølgeligheder. I hallen er der 
skåret hul i et fladt loft, så det afsløres, hvor-
dan moderne arkitekter altid sænker loftet for 
at få plads til aircondition, lys, aflytningsappa-
ratur og det, der er værre. Ovenover, mange 
meter oppe, lyser fortidens dekorerede kup-
pel. Her, som andre steder, vises med få greb 
den æstetiske og etiske deroute, som moder-
niteten og tiden efter repræsenterer.

Vinduer og tage
I vinduesafdelingen vises uendelig mange vin-
duer fra en privat engelsk samling, The Broo-
king National Collection, samlet igennem de 
seneste ca. 35 år af vinduesnørden Charles 
Brooking, som fra kondemnerede byggerier 
rundt om i England har sikret sig beviser på 
fortidens variation og storladenhed. Et inte-
ressant og nostalgisk skue. Mere eksotisk er 

tagafdelingen, hvor asiatiske traditioner fra 
ikke mindst Kina og en grundbog fra 1103, 
fundet i 1920, danner basis for forståelsen af 
kinesisk tagkonstruktionsteknik. 

Korridorer
Også korridorafdelingen åbenbarer et fasci-
nerende, ukendt land. Med udgangspunkt i en 
doktorafhandling om korridorer af den tyske 
forsker Stephan Trüby vises bl.a. en engelsk 
excentrikers landsted, Welbeck Abbey i Sher-
wood Forest, hvor der i slutningen af det 19. 
århundrede blev bygget en række underjor-
diske korridorer og rum uden anden grund 
end, at ejeren var en særling, der gerne ville 
være alene. Stedet kan vist besøges i sommer-
halvåret. 

Der kan elaboreres ganske vidtgående 
over et hvert basiselement inden for byg-
geriet med udgangspunkt i udstillingen. En 
fascinerende filmmontage med klip fra film-
historiens anvendelse af de forskellige ele-
menter supplerer og inspirerer. Tænk blot på 
trappen som dekorationselement. Også balko-
nen får billeder med på vejen fra verdenshi-

Rem Koolhaas og biennalen 2014
Hollandsk arkitekt, f. 1944 – arbejdede oprin-
delig med film, men blev grebet af arkitektur. 
Skrev tidligt teoretiske bøger om arkitektur 
og design og havde i 1994 sin første udstilling 
på Moma i New York, hvilket gjorde ham til 
en celebritet i magasiner som Vogue og Har-
pers Bazar. Dermed var dørene slået ind til det 
amerikanske samfund. Hans tegnestue OMA 
tiltrækker i dag årligt mange hundrede unge 
ansøgere, som ønsker at lære af den kompro-
misløse mesters modernitet parret med hans 
accept af også billige materialers eksistens. 
Rem Koolhaas har tegnet Realdanias kommen-
de hovedsæde i København.

Som årets kurator har Rem Koolhaas med 
stærk vilje sikret hele arkitekturbiennalen et 
fælles tema, Absorbing Modernity – 1914-2014 
– om modernitetens indflydelse og eksistens i 
den (nationale) arkitektur. Han har efter si-
gende også krævet, at arkitekturbiennalen, 
præcis som kunstbiennalen, skulle vare seks 
måneder. Samtidig har Koolhaas på sine egne 
biennale-legepladser – den italienske pavillon 
og den store hal i Arsenale – givet yngre stude-
rende og arkitekter mulighed for at udfolde sig 
i henholdsvis ’Elements’ om de basale elemen-
ter i al byggeri – fra gulv til loft og vinduer – og 
i Monditalia – en udviklingshistorie for Itali-
en, som af Koolhaas forklares således: ’Arsena-
le er langt og smalt – ligeså er Italien’. Derfor 
hænger der et gennemgående gardin påtrykt 
det italienske landskab hen igennem den flere 
hundrede meter lange, tidligere flådebygning, 
hvor selve udstillingen er lidt a la væltet børne-
have, men sjov med mange overraskelser i form 
af danseplatforme o.l. 

Åbningsrummet er sociologisk anlagt og for-
klarer bl.a. ganske pædagogisk og vittigt, hvor 
mange registrerede arkitekter, der er pr. ind-
bygger i hvert land. Italien topper – eller bun-
der med i alt 147.000 arkitekter, hvilket giver 
414 indbyggere pr. arkitekt. Danmark er nr. to 
med 9.800 arkitekter, ( heraf er ca. 7.000 med-
lemmer af Arkitektforeningen), hvilket giver 
574 indbyggere pr. arkitekt. I Sverige er der kun 
5.800 arkitekter og dermed 1.655 indbyggere 
pr. uddannet arkitekt. Hvem talte om arbejds-
løshed i Danmark? Hvilket ærinde har Rem Ko-
olhaas og de unge italienske kuratorer i forbin-
delse med denne statistik? Gæt selv. 

Rem Koolhaas, årets chefkurator, 
poserer i Venedig.
Foto Giorgio Zucchiatti.
Courtesy la Biennale di Venezia
Rem Koolhaas, this year’s 
chief curator poses in Venice.
Photo Giorgio Zucchiatti.
Courtesy la Biennale di Venezia

Elements of Architecture, Fundamentals: Ceiling.
Arkitekturbiennalen i Venedig 2014
Foto Francesco Galli. Courtesy la Biennale di Venezia 
Elements of Architecture, Fundamentals: Ceiling
14th International Architecture Exhibition.
Photo Francesco Galli. Courtesy la Biennale di Venezia
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storien. Kataloget er kæphøjt nok til at skrive 
’….without the balcony, there would have been 
no history…’ og viser billeder af Lenin til vejrs, 
Vaclav Havel og diverse royale, der har vinket 
fra balkoner. 

Rundt omkring i Giardini og Arsenale er 
de nationale pavilloner og udstillingsmanife-
stationer i spil. Flere har så glat en fremtræ-
delsesform, at de er svære at fatte interesse 
for. Årets 1. pris er af politiske grunde gået til 
Korea, hvor de sydlige beboere nægter, at det 
er et delt land med et delt folk. I pavillonen 
inddrages derfor også eksempler fra nordko-
reansk arkitektur i den historiske fremlæg-
gelse af modernitetens nedslag i det lokale. 

Mercedes foran en bungalow
Den tyske pavillon starter ude på gruset, hvor 
en stor sort Mercedes imod alle regler er par-

keret for at slå an til udstillingen, der viser et 
næsten intakt parcelhus: den gamle kansler-
bolig i Bonn, en moderne bungalow, som blev 
forladt i 1999, hvor regeringen flyttede til 
Berlin. Udstillingsprojektet inddrager også 
den pompøse tyske pavillon, der viser sider 
af samme sag: det officielle Tyskland – før og 
efter genforeningen. Rent, klart og en smule 
gruopvækkende. 

Bahrain 
Det mest inspirerende og æstetisk konsumér-
bare projekt er nok Bahrains rum i Arsenale. 
Et ’bibliotek’ – en rotunde af åbne boghylder, 
ca. 6 meter høje og indenfor et stort konfe-
rencebord. I tusindvis af samme hvide bog/
katalog med den arabiske verdens arkitek-
turhistorie i de seneste 100 år. En lang række 
europæiske arkitekter har været med til at 

Fra staten Bahrains udstilling i Arsenale med en imponerende, symbolsk bogreol med i tusindvis af 
samme katalog om arkitekturen i den arabiske verden. 
Fotos Andrea Avezzù. Courtesy la Biennale di Venezia
From the Kingdom of Bahrain’s exhibition in the Arsenale with an impressive, symbolic bookcase with 
thousands of copies of a catalogue on architecture in the Arabian world. 
Photos Andrea Avezzù. Courtesy la Biennale di Venezia
Nederst. Den tyske pavillon viser sammenstødet mellem to eksempler på magtfuld arkitektur: den 
klassiske tyske pavillon med meterhøje vægge og indeni: en kopi af den tidligere tyske kanslerbungalow i 
Bonn. © CLA. Foto Bas Princen
Bottom. The German pavilion shows the clash between two examples of powerful architecture: 
the classic German pavilion with high walls and inside: a copy of the former German chancellor’s 
bungalow in Bonn. © CLA. Photo Bas Princen
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præge udviklingen. Bahrain er i øvrigt kendt 
for at give turbo på udstillingerne i Venedig, 
dog rakte det ikke til en pris i år.

 
Brasilien 
Brasiliens moderne pavillon ligger i den nye-
ste del af Giardini, der endnu i år slet ikke har 
styr på det landskabelige. Det ligner fortsat en 
rodet arbejdsplads – pinligt til en arkitektur-
biennale. Her kunne landskabsarkitekter gøre 
underværker. 

Brasilien er gået meget traditionelt, effek-
tivt og informativt til værks. På væggene er 
uendelig mange fotografier, som demonstre-
rer den mangfoldighed, arkitekturen fremvi-
ser i et land, som er i fortsat vækst og tillige 
ramt af de globale udfordringer. Med næsten 
200 millioner indbyggere og hele verdens øjne 
hvilende på landet under VM i fodfold er det 

interessant at se, hvor vigtig arkitekturen har 
været i landets udvikling. 

Libeskind i den venetianske pavillon 
I samme område ligger den venetianske pa-
villon, der er af uransagelige årsager fejrer 
den polske, tyske, amerikanske arkitekt Da-
niel Libeskind. Ved biennalen i 1985 fik han 
en pris. Nu næsten 30 år efter udstiller han 
en suite af fabulerende, utopiske tegninger 
under titlen Sonnets in Babylon. Som altid 
med Libeskind vises hen til en matrixmodel 
med alskens referencer, bl.a. Walter Benja-
min, William Shakespeare og med hilsener til 
hans læremestre, Aldo Rossi og Peter Eisen-
man m.fl. For Libeskind er ingen glæde større 
end, når blyanten glider hen over papiret. De 
oprindelige tegninger er dog bl.a. skabt af kaf-
fegrums og er her transformeret over til glas-

plader sat op i en lidt for teknisk installation, 
i øvrigt med ny musik til. Selv udtrykker den 
altid entusiastiske arkitekt ved åbningen: ’Jeg 
tror, at en biennale handler om ideer. Om arki-
tekturens fundament, der kommer af ideer fra 
tegninger. For tegninger krydser nationer og 
grænser og er uden ord og ideologier, uden løf-
tede pegefingre og forklaringer. At tegne er en 
tradition, der forbinder fortiden med fremtiden. 
Jeg elsker at tegne, jeg elsker lys og jeg elsker 
musik – og derfor er der komponeret ny musik 
med lyde af vand, mennesker og byer. At tegne 
er at meditere. Der er noget guddommeligt over 
at tegne! Ved at kommunikere! Noget der ska-
ber forbindelse til den indre sjæl. Tegninger er 
ikke skabt af cement eller stål, men med pen og 
blæk’. Endelig en arkitekt, der får lov at præ-
sentere sine ideer og tanker – helt exceptio-
nelt i Venedig i år. 

Den venetianske pavillon viser Da-
niel Libeskind suite: Sonnets in Ba-
bylon. Øverst en skitse – nederst 
tegningerne transformeret over på 
ophængte glasplader sat op i en 
stålkonstruktion.
Fotos Studio Daniel Libeskind
The Venetian pavilion exhibits 
Daniel Libeskind’s suite: Sonnets 
in Babylon. Above: a sketch – right: 
the drawings transformed over a 
glass panel hung on a steel con-
struction. 
Photos Studio Daniel Libeskind
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Danmark og den komplementære æstetik
Et historisk rids om naturen og dansk åndsliv 
igennem 200 år forenes i den danske pavillons 
tre rum på eksemplarisk vis af landskabsarki-
tekten Stig L. Andersson.

Opgaven som kurator er løst forbilledligt 
på alle niveauer. Årets udstilling er et gen-
nemtænkt projekt, der som en kunstinstalla-
tion lever op til alle de præmisser, som Rem 
Koolhaas har opstillet, og som Kent Martinus-
sen, direktør i Dansk Arkitektur Center, DAC, 
i egenskab af kommissær har kunnet forlange. 

Der er lyst, smukt, æstetisk ville nogle 
sige, med sand på gulvet og definerede 
afgrænsninger i de forskellige udstillingsrum: 
indgangspartiet tapetseret fra gulv til loft med 
A4-ark, der er udskrifter af de danske myn-
digheders skriverier om landskabet og mil-
jøet. Så prosaisk er den politiske og admini-
strative side, proklamerer udstillingen med 
et visuelt greb. I et mindre rum står tre lange 
montrer med det teoretiske grundstof, som 
skal understøtte Stig L. Anderssons påstande 
om det æstetiske og ikke mindst forankringen 
i ikke alene fortiden, men i den store, danske 
åndshistorie. 

Turen går fra H.C. Ørsted igennem guldal-
deren til atomforskeren Niels Bohr og vide-
re via Einstein til den danske kunstner Asger 
Jorn for at slutte ringen med Stig L. Anders-
sons egne funderinger over komplementa-
ritetsproblematikken i en brevveksling med 
den nyligt afdøde danske filosof og Bohr-ken-
der David Favrholdt. Beviserne ligger i mon-
trerne. Hvis man ikke kan nå at annamme det 
hele, er kataloget en god assistent og smukt at 
skue – og meget pædagogisk bygget op. Også 
god læsning for de mere forudsætningsløse, 
som dog helst bør være bekendte med dansk 
kultur. 

G.N. Brandt 
Stig L. Andersson er selv den bedste guide, 
når han fortæller om projektet, der er blevet 
til hjemme på hans tegnestue, SLA: ’Lys eller 
energi består af to komplementære størrelser, 
bølge- og partikelegenskaber, som hver især 
udelukker hinanden. Hvis den ene er synlig, er 
den anden mindre synlig. Det princip arbejdede 
G.N. Brandt med fra 1914, da han arver en have 
efter sine forældre – og her opstår moderniteten 
i det groede miljø. Brandt indfører bl.a. det be-

vidst uklare. Hvis man sammenholder den be-
tragtning med Bohrs opdagelse eller erkendel-
se af komplementaritetsbegrebet og forbliver i 
vores arkitekturverden, bliver det byggede miljø 
sat over for det groede med træer og bark, altså 
det æstetiske, som vi fornemmer og sanser. Det 
groede miljø er det voksende, det levende, foto-
syntesen, det grønne stof. Derimod er det mi-
neralske stof at betegne som det døde stof, og 
netop hvad arkitekturen normalt bruger. Der-
ved kan det byggede miljø ses som en komple-
mentær størrelse til det groede.’

Med disse ord legitimerer og speedforkla-
rer Stig L. Andersson baggrunden for udstil-
lingen i den danske pavillon med den nok så 
klingende danske titel: Empowerment of Aes-
thetics – oversat lidt tungt: ’Styrkelsen af de 
æstetiske muligheder’. 

Stig L. Andersson fortsætter: ’Før jeg blev 
arkitekt, studerede jeg kernefysik, men sam-
menhængen til det æstetiske bliver første gang 
synligt for mig, da jeg læser Asger Jorns bog 
’Naturens Orden’ fra 1962. Men den konkrete 
rækkefølge, som udstillingsprojektet bygger på, 
er følgende: Først skriver Niels Bohr et brev til 
Albert Einstein på tysk, hvor han løfter lidt på 

Et kig ind i den danske pavillon med udstillingen Empowerment of Aesthetics, kurateret af Stig L. Andersson. 
Træet står udenfor, væggene er beklædt med A4 ark, mens der i år er opsat en ny glasvæg, så pavillonen bliver transparent. Foto Jens Lindhe 
A view into the Danish pavilion with the exhibition “Empowerment of Aesthetics,” curated by Stig L. Andersson. 
The tree stands outside, the walls are covered with letter-size sheets, while this year, a new glass wall was erected giving the pavilion a transparency. Photo Jens Lindhe 
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Øverst. Rummet med tre glasmontrer, 
der dokumenterer udstillingens ’grund-
stof ’ –herunder bl.a. den danske guld-
alder, Niels Bohrs arbejde og Asger 
Jorns overvejelser. Foto Jens Lindhe
Nederst. Et kig ind i det store rum med 
Mette Gitz-Johansens japanske tegnin-
ger tv. og en væg med byggesten skabt 
af jord. Foto Jens Lindhe
Top. the room with three glass exhibi-
tion cases that document the exhibi-
tion’s ’element’ – including the Danish 
golden age, Niels Bohr’s work and 
Asger Jorn’s reflections. 
Photo Jens Lindhe
Bottom. A view into the large space 
with Mette Gitz-Johansen’s Japanese 
drawings to the left and a wall with 
building blocks made of earth. 
Photo Jens Lindhe
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det her synspunkt, han har om det komplimen-
tære i verden. Det er dog igennem årene fejlag-
tigt oversat. Men Einstein svarer ikke på bre-
vet. Jorn derimod kalder sine synspunkter for 
et princip, og hvis man taler med folk på Bohrs 
arkiv bliver det klart, at det for Bohr blot er et 
synspunkt. I 1951 skriver Jorn til Bohr om syns-
punktet også kan gælde for makroverdenen. 
Jorn efterlyser en æstetisk sanselighed – hvilket 
han også efterstræber i sin kunst og tillige har 
markeret i sin kritik af Le Corbusier. Kan man 
tale om en komplementær størrelse – den æste-
tiske naturfølelse? Jorn går så vidt, at han taler 
om en generel tredeling og vil have æstetikken 
ind her. Han tænker også på nye fodboldregler, 
en tredeling inden for fodbold – med tre hold.’ 

I montrerne ligger de forskellige beviser, 
bl.a. Brandts plantegning af familiens have, 
Brandts lysbilleder, der viser naturens for-
underlige vækster, og Asger Jorns ubesvarede 
brev til Niels Bohr.

I et lille rum er Asger Jorns maleri Stalin-
grad projiceret op som en hilsen og eksempli-
ficering. I det store rum mødes man på lang-
væggen projektioner af tegninger, udført af 

Mette Gitz-Johansen i Japan. Heroverfor 
nogle små lukaf ’er med den komprimerede 
natur og unatur: Et rum med hvidt lys, et rum 
med en træstamme og et rodnet, et rum med 
bark og sirligt opstablede ’mursten’, alene 
skabt af jord. En nordisk fornemmelse breder 
sig i det store rum med sand på gulvet. 

Men uden at læse det højæstiske katalog 
med Stig L. Anderssons tekst, Jens Lindhes 
fotos og forlaget Wunderbuch beundrings-
værdige layout, der supplerer budskabet, vil 
alt for mange detaljer gå ens næse forbi. Læs 
på lektien. 

En bygning fra 1932 og 1960 
Den danske pavillon ligger, hvor den plejer. 
Det er vilkårene i Giardini, hvor de første na-
tionale pavilloner stod færdige omkring 1907, 
og den danske kom til i 1932, da Carl Brum-
mer skabte et statuarisk, klassicistisk kunst-
tempel – dog i miniformat. Den senere ret 
uheldige tilbygning af Peter Koch i 1960, i den 
nordisk-regionale stil med gule teglsten, læg-
ger sig ganske umelodisk op ad den oprinde-
lige bygning. Værre er det, at alt vist er blevet 

fredet af de italienske myndigheder, så ikke 
meget kan ændres fremover. Men årets kura-
tor eller kunstner, for det er snarere den rette 
betegnelse for Stig L. Andersson, har pragma-
tisk sagt til sig selv, at projektet kun gælder 
nogle rum – ikke et bygningskompleks. Men 
det må være svært for en landskabsarkitekt, 
hvis grundfilosofi bygger på dét, som udstil-
lingen handler om: det komplementære i alt 
– og tillige en erkendelse af den æstetiske di-
mension i arkitekturen. 

DK2050
Stig L. Andersson har tillige, på en udeklama-
torisk måde, føjet sig ind under den kalot, der 
hedder DK2050. Det er et projekt, der i DAC’s 
regi har kørt og skal køre ud i fremtiden i en 
rum tid og tage bestik af morgendagens dan-
ske arkitektur i bæredygtighedens navn – i 
første omgang gennemført i et dialogforum 
imellem en række byer, regioner og DAC. 

Men det er anden historie, som er kom-
pleks og kræver flere ord. Set også i det per-
spektiv er den danske pavillon i 2014 dejlig 
klar i mælet. 

Nogle af de udstillede elementer: tv. byggesten af jord, dernæst et rodnet i et mindre lukaf og th. endnu et lukaf beklædt med bark. Foto Jens Lindhe 
Modstående side: Lysprojektion af Asger Jorns maleri Stalingrad – og sommerfugle i en montre. Foto Jens Lindhe
Some of the exhibited elements: Left: building blocks of earth, then a tree stump in a small room and right: another small space sided with bark. Photo Jens Lindhe 
Opposite page. A light projection of Asger Jorn’s painting Stalingrad – and butterflies in a display case. Photo Jens Lindhe
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Kunst- og arkitekturbiennaler 
Første venetianske kunstbiennale 
fandt sted i 1895. Hensigten var fra 
starten at præsentere (moderne) 
kunst hvert andet år – og det ypperste 
fra hele verden. Oprindelig var der én 
pavillon, men successen voksede, så 
de enkelte lande bygger fra 1907 deres 
egne udstillingssteder. I 1930’erne 
tager fascisterne biennalen ud af de 
lokale, venetianske hænder og ska-
ber efterfølgende både en teaterfesti-
val og den nu berømte filmfestival på 
Lidoen. Efter krigen fortsætter akti-
viteterne. Dog lider kunstbiennalen et 
knæk omkring 1968, hvor alternative 
kræfter forsøger at sabotere den bor-
gerlige institution. På snild vis lykkes 
det efterfølgende at inkorporere mod-
standen i bl.a. Aperta (Den åbne) – og 
siden bliver det gamle flådeområde Ar-
senale et charmerende og ekspressivt 
udstillingssted, hvor de gamle bygnin-
ger nu kan rumme de lande, som op-
rindelig slet ikke var med om buddet, 
herunder den arabiske verden og se-
nest Kina. Også yngre kræfter får i 
Arsenale lov at slå sig løs. Kritikken 
er som sådan forstummet.

De enkelte lande opererer med en høj 
grad af national stolthed i forbindel-
se med henholdsvis kunst- og arkitek-
turbiennalen. Arkitekturbiennalen er 
yngre end de andre aktiviteter under 
Venedig-biennalens hat. Efter tidlige 
tilløb tilbage i 1980’erne bliver struk-
turen fastere efter 2000, bl.a. var åb-
ningstid og tidspunkt i begyndelsen 
kort og flydende. Med 2014’s seks må-
neder lange arkitekturbiennale er det 
som om Rem Koolhaas har formået at 
skabe fuldstændig ligeværdighed over 
for kunstbiennalen. 

Det danske kulturministerium bruger 
mindst 4 millioner kroner pr. kunstbi-
ennale. Arkitekturbiennalen har en 
lidt mere kompliceret finansierings-
model på grund af flere ’faddere’, bl.a. 
Realdania

C.F. Møller på udebane 
I den modsatte ende af byen, tæt på turist-
magneten Rialto-broen, ligger det lidt undse-
elige Palazzo Bembo. Her udstiller forskelli-
ge inviterede, internationale tegnestuer, bl.a. 
danske C.F. Møllers tegnestue. Med italiensk-
fødte Anna Maria Indrio i spidsen viser tegne-
stuen, i et rum på 1. sal med vinduer til Canal 
Grande, en fin historisk fotoudstilling af det 
internationalt anerkendte Aarhus Universi-
tet fra 1933, skabt af arkitekterne Kay Fisker, 
C.F. Møller og Povl Stegmann sammen med 
havearkitekten C.Th. Sørensen. Senere byg-
ninger er opført i samme stil med C.F. Møller 
som arkitekt. 

Heroverfor vises et af tegnestuens nyeste 
projekter med Marianne Levinsen Landskab 
som landskabsarkitekter, et statsfængsel på 
Falster, der skal stå færdigt i 2016. Fængslet 
er på 32.000 kvadratmeter, og inden for den 
6 meter høje, stjerneformede ringmur skabes 
større og mindre naturområder til henholds-
vis dyrkning, dyrehold og sportsfaciliteter. 

Anna Maria Indrio forklarer: ’Udstillingen 
viser kun to projekter, som er en del af Funda-

mentals, for de passer ind i det fundamentale i 
det danske velfærdssamfund. C.F. Møller har 
netop bygget inden for denne kategori i de sene-
ste 90 år. Begge projekter er bygget for staten, 
begge to er udformet ud fra et ønske om, at god 
arkitektur kan forandre menneskers sociale 
liv – og begge projekter inddrager naturen 
som en af de væsentligste forudsætninger for, 
at mennesket kan trives. Universitetet er byg-
get omkring campus med det sociale liv, hvor 
man er sammen med andre i naturen. Denne 
landsbytankegang findes også i fængselspro-
jektet, hvor arkitekturen skal sikre, at den ind-
satte føler sig som en del af ’noget’. Arkitektu-
ren udtrykker ikke en prangende tangegang, er 
ikke en slags frakke, man tager på, men denne 
arkitektur viser noget essentielt, noget funda-
mentalt. Derfor klæder disse to projekter hin-
anden vældig godt’, slutter Anna Marie Indrio, 
der dog ikke kan svare på, om den gennem-
tænkte arkitektur vil få en opdragende effekt 
på de indsatte. Man kan kun håbe. 
Ulla Strømberg, kulturjournalist, mag.art. 

C.F. Møllers endnu ikke færdigbyggede 
statsfængsel på Falster med landskabsplan 
af Marianne Levinsen Landskab – udstillet 
på årets arkitekturbiennale i Venedig.
Ill. Marianne Levinsen Landskab
C.F. Møller’s yet to be completed prison 
on Falster with the landscape plan by 
Marianne Levinsen Landskab – exhibited at 
the 2014 architecture biennial in Venice.
Ill. Marianne Levinsen Landskab
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MOSE i Venedig – og The Big U i NYC
På vej i fængsel er måske 34 lokale venetianske politikere. I de hektiske dage op til åbningen af biennalen i juni 
2014 blev overborgmesteren sat i husarrest, mens 33 andre blev anholdt. De er sigtet for korruption og bestik-
kelse i forbindelse med det mere end 6 milliarder euro dyre dæmningsprojekt MOSE, som skal sikre Venedig 
mod druknedøden ved de bevisligt klimatiske ændringer i de nærmeste årtier. Borgmesteren er siden trådt til-
bage – og der skal snart udskrives lokalvalg, ifølge de italienske medier. Samtidig, også i begyndelsen af juni 
2014, en halv jordklode borte, vandt danske BIG den sidste hurdle i en konkurrence om at skabe beskyttelse for 
den sydlige halvdel af Manhatten i New York mod de kommende årtiers storme og efterfølgende højvande og 
oversvømmelser. The Big U, som både skaber beskyttelse og nye rekreative områder rundt om det sydlige Man-
hatten, blev ikke vist i Venedig. Netop fraværet af store, epokegørende og anderledes tænkte projekter må siges 
at være en stor mangelvare på dette års Venedig-arkitekturbiennale. Mose, The Big U og lignende projekter, 
der skal redde kloden, havde været interessante at skue i denne internationale sammenhæng
MOSE in Venice – and The Big U in NYC
Thirty-four local Venetian politicians may be on their way to jail. During the hectic days preceding the open-
ing of the biennial in June 2014 the lord mayor was placed in house arrest, while 33 others were arrested, and 
charged with corruption and bribery in connection with the more than six billion euro flood control project 
MOSE, which is intended to ensure Venice against death by drowning due to climate changes in the coming de-
cades. The mayor has since resigned – and a local election will soon be held according to the Italian media. Si-
multaneously, on the other side of the earth in New York, the Danish architecture office BIG passed the final 
hurdle in a competition to created a protective solution for lower Manhattan against the coming decades of 
storms and subsequent high tides and flooding. The Big U, which offers both protection as well as new recre-
ational areas on south Manhattan, was not exhibited in Venice. The absence of large, epochal and innovative 
projects like this was clearly a shortcoming at this year’s Venice Architecture Biennale. MOSE, The Big U and 
similar projects, designed to save the planet, would have been interesting to see in this international context

BOGOMTALE

Arkitekturguide til Venedig
Clemens F. Kusch og Anabel Gelhaar: A Venice 
Architectural Guide. Buildings and projects 
after 1950. Dom Publishers, Berlin. 2014. 280 s. 
38 €. ISBN 978-3-86922-362-9
Formatet kender vi næsten fra de gamle dan-
ske guidebøger til Dansk Havekunst, Dansk 
Arkitektur og Københavns Arkitektur. Alle 
fikse og moderne, da de udkom i 1990’erne på 
Arkitektens Forlag. Men formatet er allige-
vel ikke helt det samme, for denne nye, tyske 
guide på engelsk om Venedig er en smule 
smallere, hvilket gør læsningen sværere. Og 
i det hele taget er guiden så tilpas mangelfuld 
og karrig med sine oplysninger, at den ikke er 
tilstrækkelig oplysende til, at man skal ofre 
næsten 700 g i kufferten til årets arkitektur-
biennale-tur. Det er ærgerligt, for emnet, mo-
derne arkitektur i Venedig, er så underbelyst, 
at næsten en vilkårlig bog ville være bedre 
end ingenting. Men guiden skelner ikke klart 
imellem nybyggerier i den historiske del af 
byen, i udstillingsområdet Giardini og så mere 
perifere projekter i mindre kulturarvs-sårba-
re områder. 

Og heller ikke de aldrig realiserede projek-
ter, som er yderst interessante, bl.a. et hospi-
tal tegnet af Le Corbusier i 1965, en bro ved 
Accademia af Oscar Niemeyer i 1985 og et 
(heldigvis) heller aldrig realiseret projekt af 
Frank Lloyd Wright i 1953-54 bliver foldet til-
strækkeligt ud, til at man føler sig oplyst. Kort 
sagt – der er plads til endnu en guidebog, selv 
om den nærværende har et hav af luftfotos, 
hvor proportionerne dog synes manipuleret.
Ulla Strømberg

The Big U i NYC, tegnestuen BIG. Ill. BIG The Big U in NYC, the architectural studio BIG. Ill. BIG
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KRIGSMONUMENTER >< LANDSKABSELEMENTER
Maj Bjerre Dalsgaard

Langs den jyske vestkyst ligger tungt støbte 
minder af beton. Bunkere støbt til krig. Til be-
skyttelse og til angreb.

Trods vejrlig, salt, vind og vand ligger de 
stadig i landskabet som manifester over en tid, 
som var. Menneskeskabte punkter, som sæt-
ter havets og landskabets ukontrollerbare 
flygtighed i kontrast. 

Vinden raser, og bølgerne bruser ind over 
stranden. I nattens løb er tonsvis af sand, tang 
og sten blevet flyttet rundt af havets kræfter. 
Ingen morgen er kystlinjen, som den var i går.
Men langs stranden, i sandet mellem klitter og 
hav, ligger de massive grå bunkere. Som stati-
ske holdepunkter i en foranderlig natur.

Når vi betragter den plastiske kystlinie, 
som ændrer sig dag for dag og ikke mindst i 
løbet af døgnet, kan det være svært umiddel-
bart at aflæse de ændringer, der sker. Skalaen 
er stor, og på den flade, langstrakte strand er 
det svært for øjet at registrere forskellen på 
ebbe og flod.

Men på de strækninger, hvor bunkerne 
ligger, fungerer de som faste markører, som 

hjælper os til at aflæse det landskab, vi bevæ-
ger os i. Ved at betragte samspillet mellem den 
foranderlige strand og den faste beton kan vi 
aflæse ændringerne i landskabet dag for dag. 
Time for time. Og år for år. 

Sammenstødet mellem naturen og de kul-
turskabte elementer sætter landskabets for-
anderlighed i relief.

Selv om bunkerne i deres faste bestandig-
hed adskiller sig så markant fra det forander-
lige landskab, indpasser de sig på deres helt 
egen måde. De er støbt af samme sand, som 
det stranden består af, og falder naturligt ind 
i klitlandskabets bløde farveskala.

Bunkerne rejser sig af sandet, og når man 
går gennem klitterne til stranden, passerer 
man af og til en bunker, som alene eller i for-
mation med andre bunkere med sine lige sider 
indrammer havet på en måde, som bevidstgør 
motivet – udsigten – på en måde, som stran-
dens egen flade ikke formår alene. 

Bunkerne deler vandene
På trods af at tyskerne opførte bunkerne til 

beskyttelse og angreb, er det nu bunkernes 
egen fremtid, der er usikker.

Uanset den solide tyske ingeniørind-
sats og betonens styrke som byggemateriale 
begynder Vesterhavets stærke kræfter at tære 
på bunkerne i en grad, som får forfaldet til at 
blive en realitet. Særligt hvor bunkerne ligger 
direkte i brændingen, er betonen flere steder 
så forvitret, at den begynder at smuldre. Her-
ved fritlægges bunkernes armering. Og når de 
skarpe armeringsjern bliver blottet, kan det 
være til fare for mennesker og dyr, som fær-
des i havet.

Derfor er der sat gang i processen med at 
fjerne – i første omgang – de eroderede bun-
kere, og inden for det seneste år skønnes det, 
at ca. 120 af de i alt ca. 600 danske bunkere er 
blevet fjernet.

Men der er delte meninger om bunkerne 
og bevaringen – eller fjernelsen – af dem.

Nogle mener, at bunkerne helt bør fjernes, 
fordi de er fysiske manifester over en krig, som 
nu er et smertefuldt og skamfuldt minde. At 
bunkerne er skampletter i vores smukke natur.

Bunkerforløb, Hovvig Strand, juli 2014 A sequence of bunkers, Hovvig Strand, July 2014
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Bunkere i brændingen, Hovvig Strand, oktober 2009
Bunkers in the surf, Hovvig Strand, October 2009

Bunkere i brændingen, Hovvig Strand, oktober 2009
Bunkers in the surf, Hovvig Strand, October 2009
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Bunkerforløb, Hovvig Strand, juli 2014 A sequence of bunkers, Hovvig Strand, July 2014

Hovedbunker ’Frøen’, Hovvig Strand, juli 2014 Main bunker ’the Frog’, Hovvig Strand, July 2014
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Andre mener, at det er vigtigt at bevare en-
kelte af bunkerne – netop fordi de er nogle 
af de få fysiske spor fra en krig, som ikke må 
glemmes. Ikke mindst for generationer, som 
ikke har oplevet krigen, åbner bunkerne for 
spørgsmål og indsigt i en vigtig verdenshisto-
risk periode. 

At lade få løsrevne bunkere blive bevaret 
som museale eksempler på krigens monu-
menter er naturligvis en mulighed. 

Men det vil ændre den særegne oplevelse 
af vestkystens bunker-klitlandskab. Hvis bun-
kerne fremover kommer til at fremstå som 

punktvise monolitter, vil det svække den ople-
velse, man har i dag. Den stærke landskabs-
oplevelse fremkommer netop, når bunkerne 
opleves som en del af et større forløb – som 
en række massive perler på kystlinjens bøl-
gende snor.

Jeg mener derfor, at bunkerne skal beva-
res. Naturligvis ikke på bekostning af menne-
sker og dyr. Men man må i det mindste tage 
bevidst stilling til, hvilke konsekvenser det 
har, ikke alene for historieformidlingen, men 
også for landskabsoplevelsen, hvis de mar-
kante bunkerforløb fjernes. 

Bunkerne er i sin tid opført ud fra en strengt 
funktionel tankegang, uden skelen til æstetik 
og æstetisk bearbejdning. 

I dag har de ikke længere nogen funktion. 
Til gengæld har de vundet en særegen æstetik, 
som ophøjer deres status fra krigsmonumen-
ter til landskabelige elementer.

Bunker i klitrækken, Hovvig Strand, juli 2014
Bunker in the dunes, Hovvig Strand, July 2014

Bunker på stranden, Hovvig Strand, juli 2014
Bunker on the beach, Hovvig Strand, July 2014
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Midte tv. Flere steder er 
bunkerne blevet bemalet 
med graffiti. Hovvig Strand, 
juli 2014
Midte th. Blotlagte arme-
ringsjern, Hovvig Strand, 
juli 2014
Tv. Gennem bunkernes 
skarpe linjer iscenesættes 
havet som motiv, Hovvig 
Strand, juli 2014
Left, center. In several places 
the bunkers have been sub-
ject to graffiti. Hovvig 
Strand, July 2014
Right, center. Exposed rein-
forcing rods, Hovvig Strand, 
July 2014
Left. Via the sharp edges 
of the bunkers, the sea is 
orchestrated as a motif, 
Hovvig Strand, July 2014
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Fakta
– De ca. 480 bunkere, som i dag ligger langs 
den jyske vestkyst, er anlagt af tyskerne, men 
udført af den danske værnemagt under anden 
verdenskrig
– Bunkerne er en del af Atlantvolden, som var 
den tyske kystforsvarsstilling, der havde til for-
mål at afværge de allieredes landgang i Nord-
europa
– Volden strakte sig langs vestkysten fra Nord-
kap i Norge og helt til Pyrenæerne i Spanien. 
Atlantvolden omfattede alene i Danmark ca. 
8.000 betonbygningsværker, hvoraf ca. 800 
var kystbunkere
– Bunkerne er stort set alle opført efter Hitlers 
Regelbau, som var et nøje gennemarbejdet teg-
ningsmateriale omfattende syv bunkerserier, 
der yderligere inkluderede omkring 250 stan-
dardmodeller. www.regelbau.dk/regelbau.asp
– Ved opførelsen i 1940’erne lå bunkerne til-
bagetrukket i klitterne. På grund af de natur-
betingede ændringer, kysten har gennemgået 
siden, opleves bunkerne i dag i vid udstrækning 
på stranden og af og til helt eller delvist ude i 
vandet. www.regelbau.dk/regelbau_bunkere_
danmark.asp
– I 2013 besluttede Ringkøbing-Skjern, Holste-
bro, Thisted og Lemvig kommuner at fjerne 120 
bunkere, som de vurderede var til fare for ba-
dende og havdyr
– Det koster ca. 100.000 kr. at fjerne en bunker, 
afhængig af metoden

Maj Bjerre Dalsgaard, Tegnestuen byg&bevar,
arkitekt MAA, Studio Arkitektonisk Kulturarv,
Arkitektskolen Aarhus

Øverst. Bunkere, Hovvig Strand, juli 2014 
Th. Interiør, Hovvig Strand, juli 2014. 
Alle fotos Maj Bjerre Dalsgaard
Top. Bunkers, Hovvig Strand, July 2014 
Right. Interior, Hovvig Strand, July 2014. 
All photos Maj Bjerre Dalsgaard
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SUMMARY

Premio Internazionale Carlo Scarpa per il 
Giardino 1990-2014, p. 122
Annemarie Lund
Fondazione Benetton Studi Richerche awards 
a special prize this year for the 25th time: Pre-
mio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardi-
no. The prize has been named after architect 
Carlo Scarpa because he is considered to be 
the greatest, and perhaps the only modern 
Italian landscape architect. The architect dr. 
Domenico Luciani has during all these years 
been a recurrent and strong figure in the es-
tablishment of the foundation, the work in-
volved and serving on the jury. When Fondazi-
one Benetton Studi Richerche was established 
in 1987 it was evident that the foundation’s 
efforts should deal with landscapes and ap-
proaches to nature. In the early years, the 
jury generally chose regular garden or park 
schemes. In recent years, they have been more 
interested in entire cultural landscapes, land-
scape areas or important cultural heritages. 
All chosen based on the desire to attract at-
tention from the outside world. Throughout 
the years the focus for the jury’s efforts has 
been subject to appreciable and necessary 
changes. Its attention today lies at the inter-
section between place and people; between 
place and society; between form and collec-
tive control; between the use of professional 
expertise and the need for constructive syn-
theses. 

During the last 25 years, through numer-
ous travels the jury has acquired firsthand 
experience of landscape usage and impov-
erishment. They have learned that plan-
ning instruments are often inadequate and 
that management fails. However the jury has 
been aided by the European landscape con-
vention and has reread it thoroughly. So the 
campaign to increase awareness of a place has 
also become a struggle for ideas. 

The garden at spazi Bomben, p. 129
Annemarie Lund
Palazzo Bomben, which today houses the 
Fondazione Benetton Studi Richerche, lies 
in Treviso’s old city quarter, with a closed old 
facade facing a quite narrow street. Palazzo 
Bomben was restored and partially modern-
ized between 1999-2004, which included the 
addition of a modern auditorium. The court-
yard was designed by dr. Domenico Luciani 
in collaboration with architect, landscape ar-
chitect, etc. Ippolito Pizzetti (1926-2007) and 
prof. Luigi Latini, who today teach landscape 
architecture at Università IUAV di Venezia. 
The scheme is a rare example of new Italian 
landscape architecture and includes referenc-
es to Scandinavian landscape architecture, es-
pecially C.Th. Sørensen and Sven-Ingvar An-

dersson’s garden art, which dr. Domenico 
Luciani is a great admirer of. 

From the entrance, the terrain slopes 
steeply down toward a canal. The paving con-
sists of large stone blocks in varying sizes. A 
large circular bed grasps the corner of the 
building. The bed slopes in toward the center, 
which unfolds in a clear V-shape down toward 
a drain channel that leads rainwater from the 
garden out into the canal. 

The Architecture Biennial Venice 2014 –
Architecture, Yes, but no architects!, p. 132
Ulla Strømberg
The Architecture Biennial 2014 is more curat-
ed than ever before. Retrospective, reflective 
and without any noticeable optimism for the 
projects of the future. The slogan has been Ab-
sorbing Modernity 1914-2014, Elements and 
Fundamentals. The famous architect ’the ar-
chistar,’ Rem Koolhaas, has controlled every-
thing including the main directions with one 
underlying requirement: Architecture – not 
architects. While nature, landscape and feel-
ings are not discussed this year. Rem Koolhaas 
seemed to be satisfied with the opening week. 
Every time he was given the floor, he thanked 
the many nations for facing this year’s chal-
lenge and clearly suppressed the architect as 
an individualist in favor of the architecture. 
On the other hand it was so-so in terms of 
public appeal at this year’s architecture bien-
nial. Where during the good years the biennial 
has offered comfortable access to an updating 
of the international architectural elite’s latest 
achievements, this year’s total exhibition was 
mostly meant for architecture students and 
perhaps exhibition designers. 

An historical outline on nature and Danish 
spiritual life over the last 200 years was com-
bined in the Danish pavilion’s three rooms in 
an exemplary fashion by landscape architect 
Stig L. Andersson. The job of curator has been 
managed ideally on all levels. This year’s exhi-
bition is a thought-through project, which as a 
kind of art installation lives up to all the prem-
isses that Rem Koolhaas has put forth. 

Some will say that it is bright, beauti-
ful and aesthetic, with sand on the floor and 
clearly defined demarcations in the differ-
ent exhibition spaces: The entrance area is 
covered from floor to ceiling with letter-size 
sheets, which are transcripts of the Danish 
authorities’ communication concerning the 
landscape and environment. This is how pro-
saic the political and administrative area is, 
proclaims the exhibition with a visual touch. 
In a smaller room, three long display cases 
reveal the theoretical elements that support 
Stig L. Andersson’s argument concerning aes-
thetics and especially the connection not only 

to the past, but to the great Danish intellec-
tual history. The path runs from H.C. Ørsted 
to the golden age, the nuclear physicist Niels 
Bohr and on via Einstein to the Danish art-
ist Asger Jorn and closes the ring with Stig 
L. Andersson’s own musings about the prob-
lematics of complimentarity in a correspon-
dence with the late Danish philosopher and 
Bohr-expert, David Favrholdt. The proof lies 
in the display cases. If one cannot manage to 
absorb it all, the catalogue is a good aid and 
beautifully designed – and very pedagogically 
organized. It is also good reading for those 
less prepared, who should be knowledgeable 
with Danish culture. 

But without reading the highly aesthetical 
catalogue with Stig L. Andersson’s text, Jens 
Lindhe’s photographs and publisher Wun-
derbuch’s admirable layout, which supple-
ment the message, far too many details will 
be missed. 

War monuments >< Landscape elements, 
p. 144
Maj Bjerre Dalsgaard
Along the west coast of Jutland lie massive 
concrete remnants. Bunkers cast for war, for 
defense and for attack. Despite climate, salt, 
wind and water they still lie in the landscape 
as manifests of a long gone time. Man-made 
points, which set the sea and the landscape’s 
uncontrollable elusiveness in contrast. The 
bunkers serve as fixed markers that help us 
read the landscape that we move through. De-
spite the fact that the Germans built the bun-
kers for defense and attack, it is now the bun-
kers’ own future that has become uncertain. 
The North Sea’s powerful forces wear down 
the bunkers. During recent years it is estimat-
ed that ca. 120 of the ca. 600 Danish bunkers 
have been removed. But there are differing 
opinions about the bunkers and the preser-
vation – or removal – of them. Some feel that 
they should all be completely removed. Oth-
ers think that it is important to preserve some 
of them – as they represent some of the few 
physical traces of a war that should not be for-
gotten. To allow a few individual bunkers to be 
preserved as museum examples of the war’s 
monuments is also an obvious possibility. 

But this will alter the distinctive expe-
rience of the west coast bunker-dune-land-
scape. If in the future, the bunkers end up 
appearing as sporadic monoliths, it will 
weaken the experience one has today. There-
fore I feel that the bunkers should be pre-
served. They no longer have a function, on 
the other hand they have achieved a distinc-
tive aesthetical value that raises their status 
from war monuments to landscape elements.
Pete Avondoglio
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MEGARA design by Michele de Lucchi

Megara er et nedgravnings-/indbygningsarmatur, og armaturet kan håndtere en maksimal belastning på 5000 kg.
Der findes tre forskellige størrelser: 90, 150 eller 220 mm. 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
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Danske arkitekter bag Nydalen+
byudviklingsprojekt i Oslo
Nydalen+ er navnet på en omfattende byud-
viklingsplan for Oslo. Planen er udviklet af 
tegnestuerne COBE (København) og MAD 

(Norge) i tæt samarbejde med Avantor, som 
ejer og admi nistrerer området. Med sin cen-
trale beliggenhed i Oslo ved Akerselva der 
netop her krydses af Oslos metroring, er Ny-
dalen et oplagt mål for Oslos næste store by-
udviklingsprojekt.

Krydset mellem Akerselva og en ny, styr-
ket forbindelse mellem metrostationerne 
Nydalen og Storo skaber tilsammen poten-
tialet og +’et (heraf navnet Nydalen+), for en 
ny byudviklingsplan. Med ca. 500.000 nye 
kvadratmeter gives der samtidig mulighed 
for en fordobling af boligerne fra de nuvæ-
rende 3.000 til 6.000 i bydelen. Nydalen+ er 
en ambitiøs og langsigtet strategi med det for-
mål at skabe et pulserende bykvarter og binde 
området sammen med det omgivende Oslo.

Projektet forventes realiseret over en årræk-
ke frem til 2030. Historisk set har området 
udviklet sig i tre faser. Nydalen blev grund-
lagt i 1800-tallet med industrialiseringen. I 
1990’erne blev området omdannet fra indu-
striområde til erhvervspark og ’9-4 by’. Og nu 
skal Nydalens erhvervskvarter så videreud-
vikles til et multifunktionelt byområde.

COBE er en dansk arkitektvirksomhed, 
etableret i 2005. COBE står bag en række 
prisvindende projekter – både realiserede og 
under opførelse, bl.a. Biblioteket i København 
NV, Nørreport Station, Israels Plads, Krøyers 
Plads og udviklingen af Nordhavn.
Inf. www.cobe.dk

Nydalen+. 
Illustration COBE og MAD

Nydalen+. Placering i Oslo.
Illustration COBE og MAD
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Stålsatte Byrum, Frederikværk
Halsnæs Kommune udskrev i samarbejde 
med Realdania byrumskonkurrencen ’Stål-
satte Byrum’ i september 2013. Målet var at 
sætte nye standarder for, hvordan man kan 
løfte en by som Frederiksværk med afsæt i 
industrikultur og koble formidling af fabriks- 
og industrihistorie med byudvikling. Arkitekt-
konkurrencen er et led i en større indsats for 
at synliggøre Frederiksværks landskabelige 
og historiske kvaliteter, skabe lokal identitet, 
helhedsorienteret planlægning og oplevelses-
økonomi.

En enstemmig dommerkomité valgte for-
slaget ’Landskab, værk & by’ som vinder af 
arkitektkonkurrencen. Ifølge juryen bidra-
ger forslaget med en helt ny tilgang til arbej-
det med kulturarv og byudvikling.

Vinderforslaget ’Landskab, værk & by’ 
er udarbejdet af SLETH A/S og Erik Brandt 
Dam Arkitekter med Moe Rådgivende Inge-
niørfirma og konsulenterne professor Martin 
Zerlang, forsker Vera Noldus og museumsle-
der Ole Puggaard.
www.halsnaes.dk/staalsattebyrum

Konkurrence om KlimaByen i Middelfart
Seks hold, valgt af KlimaByen i Middelfart, 
skal konkurrere om at være med til at skabe 
Danmarks smukkeste klimatilpasning. 

De udvalgte teams er: 
– PK3 (hovedrådgiver) med De Urbani-

sten (underrådgiver) og Envidan (konsulent) 
– Gottlieb Paludan Architects A/S (hoved-

rådgiver) med SNE Architects ApS, 2+1 Ide-
bureau og Via Trafik (underrådgivere), Jan 
Luxhøj Støvring og Anna Aslaug Lund (kon-
sulenter) 

– TREDJE NATUR (hovedrådgiver) med 
entasis (underrådgiver) og Grontmij (konsu-
lent)

– GHB Landskabsarkitekter A/S (hoved-
rådgiver) med Adept (underrådgiver), Atkins, 
2+1 Idebureau og Kjell Nilsson (konsulenter)

– SLA ( hovedrådgiver) med GXN og 
Rekommanderet (underrådgivere), Jens Rør-
bech og Kirsten Halsnæs (konsulenter)

– Rambøll Danmark A/S (hovedrådgiver) 
med Atelier Dreiseitl (underrådgiver)

Arkitektkonkurrencen forløber i to faser. 
Vinderen eller vinderne af første fase findes 
medio oktober, hvor borgere og andre inter-
esserede får mulighed for at kommentere 

på vinderforslaget/forslagene. Herefter skal 
det eller de vindende teams viderebearbejde 
deres forslag i fase 2, som afsluttes i starten af 
2015. Realiseringsfasen forventes at strække 
sig frem til udgangen af 2017.
Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand 
A/S og Realdania arbejder sammen om udvik-
lingen af KlimaByen i Middelfart
www.realdania.dk

Blokhus Bæk
Ud til Jammerbugten, mellem Slettestrand 
og Løkken, finder man den lille vestjyske by 
Blokhus. Siden midten af 1800-tallet har byen 
været kendt af danskere og turister, som kom 
for den friske vesterhavsluft og brede sand-
strand. Med projekt Blokhus Bæk er det målet 
at genskabe den fysiske struktur i Blokhus og 
motivere til øget kvalitet – både ved at satse på 
fysiske ændringer, men også ved at styrke den 
kulturelle infrastruktur på stedet.

Ti rådgiverteams har valgt at byde ind på 
projektet. De ti forslag var alle interessante og 
velgennemførte, og valget er faldet på Møller 
& Grønborg AS som hovedrådgiver og land-
skabsarkitekt og Alectia som underrådgiver 
for hydraulik, konstruktioner og teknik. Det 
vindende team har stor erfaring med udvik-
ling af rekreative områder af højeste kvalitet 
og har helt konkret erfaring med at lade vand-
løb være et bærende landskabsarkitektonisk 
idé. Samtidig har rådgiverne konkret erfaring 
med regnvandshåndtering og -afledning. 
www.blokhusbaek.jammerbugt.dk 

Haven i Hune
Anne Justs Have – The Garden at Hune. For-
laget Fontæne, 2014. Dansk og engelsk tekst. 
ISBN: 9788799295821 160 s. Pris 348 kr.
I et forblæst landskab, formet af istid og sand-
flugt, ligger en paradisisk have. Skabt på trods 
som en unik bedrift, hvor samspillet mellem 
æstetik og fantasiens overdrev blev et even-
tyr. Et eventyr om haverne, der fik huse, og 
husene, som fik haver. Alt sammen i en sym-
biose mellem blomstermaleren Anne Just og 
arkitekten Claus Bonderup. Hun æltede et 
farverigt landskab – han formede helhedens 
ramme. Resultatet er Haven i Hune. 

Fotografen Bent Rej har gennem hele 2013 
fotograferet planternes udvikling og de skif-
tende stemninger i den usædvanlige have tæt 
ved badebyen Blokhus. Fotografierne ledsages 

af små tekster skrevet af skuespilleren Ghita 
Nørby, arkitekt Louis Becker, haveskribent 
Marian Steffensen, dr. phil. og adj. prof. Else 
Marie Bukdahl, arkitekt Anna Marie Fisker, 
landskabsarkitekt Torben Schønherr, journa-
list Merethe Tølbøll samt journalist og forfat-
ter Birthe Lauritsen. Anne Justs have besøges 
hvert år af 20.000 gæster fra ind- og udland.
www.annejust.dk og www.bentrej.net 

Ny redningsstige til danske havne
En nye redningsstige er resultatet af en åben 
designkonkurrence afholdt i 2012. Konkur-
rencen blev udskrevet af TrygFonden, der på 
baggrund af den nationale druknestatistik 
sætter fokus på sikkerhed i de danske havne.

Vinderprojektet, som blev fundet blandt 
96 indsendte forslag, er udarbejdet af arki-
tekterne Lars Techt Myrhøj og Stefan Urup 
Kaplan. Arkitekterne har efterfølgende løst 
udviklingsarbejdet i deres nystiftede firma, 
TECHTURUP ApS, i samarbejde med Atten-
tion Group, der har stået for stigens ingeni-
ørmæssige og produktionstekniske løsninger.

TrygFondens ambition er, at den nye red-
ningsstige bliver væsentligt bedre end de sti-
ger, der i dag findes i de danske havne: Den 
skal være yderst robust og slidstærk, produ-
cerbar, let at rengøre, overkommelig at trans-

Redningsstige med lys,
om natten og om aftenen, 
arkitekterne Lars Techt Myrhøj 
og Stefan Urup Kaplan
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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

portere, montere og reparere. Den skal være 
ergonomisk korrekt, genkendelig, passe ind 
i sine omgivelser og ikke mindst være synlig, 
så en nødstedt person i vandet kan finde frem 
til den i tide.

Redningsstigen består af fire hovedele-
menter: fæste, vanger, trin og lysenhed. Red-
ningsstigen lyser om natten og får sin strøm 
fra solceller i en lysenhed på toppen af stigen.

Lysenheden er en transparent boks af 
polycarbonat med solceller, batterier, sty-
ringsenhed og LEDlys.

En prototype af redningsstigen hænger nu 
på Papirøen i Københavns havn, og yderligere 
to prototyper skal testes i havne med andre 
udformninger og miljøforhold. Testperioden 
vil vare mindst et år, og eventuelle tilretninger 
foretages, før den endelige produktion sættes 
i gang.
www.techturup.dk

Mobilane – hæk og hegn i ét
Mobilane er et hollandsk produkt som Birk-
holm Planteskole a/s fra januar 2014 har fået 
forhandlingen af i Danmark.

Mobilane er et levende hegn bestående 
af et metalgitter, der er dækket af planter. 
Planterne er plantet i en biologisk nedbryde-
lig potte. De grønne skærme monteres mel-
lem stolper af enten træ eller metal. Når stol-
perne er monteret, opnås en grøn, skærmende 
effekt hurtigt. Mobilane kan også leveres med 
mobile plantekasser, der nemt kan flyttes og 
danne nye rum og afskærmning.

Birkholm Planteskole har etableret en 
demonstrationshave, hvori fire højder af 
skærme vises i kombination med forskellige 
typer af planter. Skærmene kan leveres med 
alm. bøg, avnbøg, liguster og vedbend. 
Inf. www.birkholm.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
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Nyheder og gode tilbud – www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). 
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere. Vi tager forbe-
hold for prisændringer og trykfejl.

Wegner
Bare een god stol
Christian Holmsted Olesen
Pris: 399 kr. 

Behind the Green Door 
A Critical Look at Sustainable
Architecture Through 600 Objects
Rotor
Pris: 219 kr.

Atelier Bow-Wow NYHED
A Primer
Red. Laurent Stalder, 
Meruro Washida m.fl.
Pris: 694 kr.

Wegner
Just one good chair
Christian Holmsted Olesen
Pris: 375 kr.

NYHED
Arkitekturtegningen 
som refleksion  
Cort Ross Dinesen
Pris: 250 kr.

Ai Weiwei  NYHED
Spatial Matters 
Art, Architecture and Activism
Pris: 449 kr.

Arkitektens Trädgård
Patric Johansson m.fl.
Pris: 299 kr.

Uden for myldretid
Christina Capetillo, 
Torben Eskerod, 
Carsten Ingemann, 
Henrik Saxgren
Pris: 250 kr. 

Wegner Y-stolen NYHED
Miniature
B 8,3 cm, D 9,5 cm, H 12,4 cm
Pris: 2557 kr. / Abon pris: 2046 kr. 

s16-39_Arkitekten_08_2014.indd   38 20/08/14   13:55



Gottlieb Bindesbøll (1800–1856) 
var ikke kun Danmarks første 
moderne arkitekt. Han var også 
en af de bedste. Dog er der aldrig 
udgivet en stor bog om arkitektens 
samlede værker. Det råder vi bod 
på nu. I fuld format blændes der op 
for de mest kendte bygninger som 
Thorvaldsens Museum, Brumleby 
og Landbohøjskolen men også for 
mindre kendte men lige så fantastiske 
værker; herregårde, hospitaler, 
møbler, kirker, rådhuse, luksusvillaer, 

gravmonumenter, stationsbyg ninger 
med mere. Peter Thule Kristensens 
monografi om Bindesbøll er på samme 
tid en videnskabelig afhandling og 
beretningen om den verden som 
omgav arkitekten og hans huse, 
skrevet i et flydende sprog, som 
kan læses af alle. En lang række 
originaltegninger og skitser publiceres 
for første gang sammen med Jens 
Lindhes nye fotografiske optagelser af 
alle Bindesbølls realiserede værker.

Peter Thule Kristensen
Gottlieb Bindesbøll – 
Danmarks første moderne arkitekt
Foto af Jens M Lindhe. 
Tilrettelægning: Michael Jensen.

496 sider
Kr. 580,-

Bogen er også udgivet i en 
engelsk oversættelse ved Martha 
Gaber Abrahamsen: Bindesbøll – 
Denmark’s First Modern Architect

Læs mere, se intervews med 
forfatteren og bestil bogen på 
www.arkfo.dk
eller hos din lokale boghandler.

TEN TUR Helside.indd   1 31/03/13   13.02

Nyheder – www.arkfo.dk/shop  Gratis forsendelse i Danmark ved køb af 3 bøger eller flere

Peter Zumthor 1985–2013 
Buildings and Projects

Den verdensberømte schweiziske arkitekts længe ventede mono-
grafi med tekster, skitser og tegninger af Peter Zumthor selv, nye 
fotografier og en komplet liste over hans værker. Peter Zumthor, 
vinder af Carlsberg Architectural Prize 1998 og Pritzker Prize i 
2009, er en af nutidens mest anerkendte arkitekter. Dette 5-binds 
overblik over hans værker op til i dag præsenterer 43 bygninger 
og projekter, inklusive projekter, som aldrig før er blevet offentlig-
gjort. Udgivelsen dokumenterer et bredt udvalg af projekter fra 
adskillige verdensberømte bygninger til projekter, som aldrig har 
forladt tegnebordet. Rigt illustreret. Engelsksproget.

Scheidegger & Spiess
Forfatter: Peter Zumthor
Pris: 1925 kr.
Abonnementspris: 1540 kr.

Elements 

En opfølger til Rem Koolhaas’ ikoniske S, M, L, XL. Værket Ele-
ments ser gennem et mikroskop på vores bygningers funda-
mentale dele anvendt af enhver arkitekt, hvor som helst og til 
alle tider gennem hele arkitekturhistorien. Døre, vinduer, lofter, 
gulve, facader, altaner og andre basale arkitektoniske elementer 
– ofte overset, men universelt velkendte – studeres, analyseres 
og katalogiseres ved hjælp af utallige visuelle referencer. Værket 
illustrerer det forskningsprojekt, der ligger bag den 14. Internatio-
nale Arkitekturbiennale i Venedig 2014. Rigt illustreret. Engelsk-
sproget udgivelse. 

Rizzoli
Red.: Rem Koolhaas m.fl
Pris: 1199 kr.
Abonnementspris: 959 kr. 
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Enjoying the 
outdoors 
since 1947
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Vestre Vroom
Design: Espen Voll, 

Tore Borgersen & Michael Olofsson 


