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ARNE JACOBSEN URE 
Legendarisk dansk design siden 1939
Arne Jacobsens verdensberømte urdesigns kan nu købes i Arkfo Webshop

Arne Jacobsen tegnede tre vægure til tre forskellige bygninger. Roman Clock er fra 1942, da Arne 
Jacobsen tegnede Århus Rådhus. Efterfulgt af City Hall Clock, der er tegnet til Rødovre Rådhus I 
1956. Det sidste Bankers Clock tegnede Arne Jacobsen til Danmarks National Bank i 1971. I dag 
findes vægurene også som armbåndsure og bordure. Besøg Arkfo webshop og se mere.

 A.J. BANKERS CLOCK vægur, dia 48 cm 
 Tegnet af Arne Jacobsen til Danmarks National Bank i 1971
 (findes også i dia 16, 21 og 29 cm ) 

 Pris: 5.095 kr.
 Særpris for abonnenter: 4.076 kr
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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
standard:

Dansk 
importør af: SikkerVand®

Totalleverandør
– også af professionel rådgivning 
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rester repræsenterer. Hun skærer tværsnit 
igennem landets foranderlige rum, vores tid 
og vores landskaber. Hun udpeger steder og 
retninger, vi sjældent ser, og viser os hvorfra 
vi egentlig kommer. 

Normer og vejledning for 
anlægsgartnerarbejde 2015
Normer og vejledning for anlægsgartnerar-
bejde beskriver, hvad faget betragter som fag-
mæssigt korrekt anlægsgartnerarbejde og 
danner et udgangspunkt for anlægsgartnerens 
arbejde, når der ikke foreligger særlige aftaler 
om, hvordan arbejdet skal udføres. Bogen kan 
også bruges som et projektværktøj og som re-
ference for udbudsmateriale.

Normer og vejledning for Anlægsgartner-
arbejde kan ses som en referenceopsamling, 
der giver en oversigt over relevante regler i 
danske standarder, anvisninger, vejregler mv. 
Hvert kapitel består af en materialedel og en 
udførselsdel. Materialedelen er i høj grad en 
gengivelse af referencer.
Kim Tang Jørgensen og Søren Holgersen (red.): 
Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde 
2015. Danske Anlægsgartnere, 2015. 128 s. 283 kr. 
ekskl. forsendelse og gebyr fra www.shop.dag.dk

Have & Landskab ’15
Have & Landskab ’15, der afholdes i Slagelse i 
26.-28. august, introducerer konceptet Fagligt 
Forum i tillæg til udstilling af produkter og 
maskiner. Her vil fagfolk fra Skov & Landskab, 
Danske Anlægsgartnere, Danske Plantesko-
ler m.fl. holde en række korte oplæg med den 
nyeste viden om bl.a. beskæring af bytræer, 
forsikring af grønne tage, drift af kunstgræs-
baner og de nye normer for anlægsgartneri. 
Fagligt Forum vil bestå af otte stk. 15-minut-
ters præsentationer to gange dagligt. Forelø-
bigt program for Fagligt Forum:

Skov & Landskab: At beskære eller ikke 
beskære og Drift af kunstgræsbaner

Maskinleverandørerne – Vej, Park & Anlæg: 
Saltning i bymiljøer, Pesticidfri ukrudtsbe-
kæmpelse og Transport af maskiner på trailer

Danske Planteskoler: Plantetæthed kontra 
driftsomkostninger

Danske Anlægsgartnerne: Grønne tage – 
Ansvar, forsikring mv., De nye normer for an-
lægsgartneri
Inf. Palle Kristoffersen, pal@slke.dk 
fmd.for Have & Landskab ’15

Akademiets medaljer 2015
Ved Akademiets Stiftelsesfest 26. marts 2015 
blev overrakt følgende medaljer:

Thorvaldsen Medaillen, den højeste ud-
mærkelse Akademiet kan tildele en billed-
kunstner: fotograf Per Bak Jensen og billed-
kunstner Viera Collaro.

Eckersberg Medaillen, for indsats af høj 
kvalitet inden for den fri eller den bundne 
kunst: Arkitekterne Lars Juel Thiis, Peter 
Dalsgaard, Bo Lautrup og Ib Valdemar Niel-
sen (Cubo Arkitekter), arkitekt Carsten E. 
Holgaard, arkitekt og fotograf Christina Cape-
tillo, billedkunstner Henrik Plenge Jakobsen, 
billedkunstner Ann Lislegaard, billedkunst-
ner Mette Winckelmann.

Bindesbøll Medaljen, for indsats af høj kva-
litet inden for brugskunst og industriel grafik: 
Komplot Design ved arkitekt Poul Christian-
sen og designer Boris Berlin.

N.L. Høyen Medaljen, for indsats af høj 
kvalitet inden for forskning, fortolkning eller 
formidling af de skønne kunster: biblioteks- 
og forskningschef Lars Dybdahl, arkitekt Kent 
Martinussen.

På Akademiraadets hjemmeside kan man 
se billeder af kunstnernes værker, billeder af 
medaljerne samt tidligere tildelinger.
www.akademiraadet.dk

Eckersberg Medaillen
Arkitekt og fotograf Christina Capetillo er i 
2015 tildelt Eckersberg Medaillen med føl-
gende motivering: Christina Capetillo er 
både arkitekt og fotograf, formidler og kunst-
ner. Hendes arbejde kan ikke låses fast i en 
bestemt position, det kan ikke gives kun én 
hensigt. I sit arbejde udforsker hun naturen i 
kulturen og kulturelle spor i landskabet. Hun 
udvælger og skaber hierarkier, fokuserer og 
sorterer, for således at forme ’land’ til ’land-
skab’ og ’mellemrum’ til ’rum’. Gennem hen-
des fortolkning gøres naturen nærværende, 
landskabet bliver begribeligt, og byens over-
skudsrum bliver til steder. Hendes billeder 
giver os tavse redskaber til at forsøge at skel-
ne mellem natur og unatur med en indbygget 
forståelse af det umulige i netop dét projekt.

Capetillo undersøger, hvordan man som 
menneske konfronteres med sin egen mid-
lertidige eksistens, og sammenstiller enorme 
geologiske tidspand med de kulturelle trans-
formationer, som bygninger og bygnings-

Danske Landskabsarkitekters 
nye formand
Susanne Renée Grunkin, landskabsarkitekt 
MDL og faglig leder af landskab hos JJW Arki-
tekter, er ny formand for Danske Landskabs-
arkitekter. 

Gennem de seneste år er der kommet et 
øget fokus på, hvordan udemiljøer binder os 
sammen og giver identitet.  Byrum, parker, 
landskaber og grønne anlæg er mødesteder og 
attraktioner til gavn for alle. Susanne Renée 
Grunkin glæder sig over landskabsarkitektu-
rens medvind: ”Det er et utroligt spændende 
tidspunkt, jeg bliver formand for Danske 
Landskabsarkitekter på. Vores fag er i rivende 
udvikling. Vi arbejder nærmest instinktivt 
med de tre gængse bæredygtigheds parametre. 
På det miljømæssige område imødekommer 
vi klimaudfordringerne, når vi med et sam-
let greb udvikler byrum og afleder regnvand 
ved hjælp af LAR og andre løsninger. På det 
sociale område er vi med til at udvikle offent-
lige udearealer, der fungerer som uformelle 
mødesteder og endelig viser adskillige under-
søgelser, at nærhed til grønne arealer har en 
positiv økonomisk effekt.”

Om det kommende bestyrelsesarbejde, 
siger Susanne Renée Grunkin, ”For mig er 
det afgørende, at den nye bestyrelse er opsat 
på at løfte i flok og lytte til vores medlem-
mers input. Vi afholder en større strategi-
workshop i juni måned. Men allerede nu kan 
jeg løfte sløret for, at vi som forening blandt 
andet vil fokusere på kommunikation og syn-
liggørelse af landskabsarkitekternes værdi-
skabende bidrag til samfundet, arbejde mål-
rettet med medlemsengagement og indgå i en 
række strategiske samarbejder som en række 
af vores kommende indsatsområder”.
www.landskabsarkitekter.dk

Betsyrelsen i Danske Landskabs arkitekter  be-
står af Susanne Renée Grunkin ( formand, JJW 
Arkitekter), Bjørn Ginman ( kasserer, SLA), 
Thomas Juel Clemmensen (Arkitektskolen i 
Aarhus), Ole Mouritsen ( lektor emeritus, Ar-
kitektskolen i Aarhus), Elzelina van Melle (KU 
og EVM Landskab), Jacob Sandell Sørensen 
(Tredje Natur), Louise Irminger Axholm (Da-
nielsen Urban Landscape), Tine Vogt Laust-
sen (Via Trafik), Philip Dahlerup Christensen 
( landskabsarkitekt MDL) og Andreas Jønck 
Faartoft (studerende, KU Science).
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Susanne Renée Grunkin. 
Foto Henriette Dan Bonde

Christina Capetillo
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NLAs pris for beste landskapsprosjekt 
delt ut for første gang
På NLAs fagdag i Bergen 17. april ble land-
skapsarkitekturprisen delt ut for første gang. 
Prosjektet som vant, er en del av ’Groruddals-
satsinga’ og framstår som særdeles vellykket 
med sitt yrende folkeliv nesten alle dager hele 
året. Juryen var samstemte i sin innstilling: 
Landskapsarkitekturprisen 2015 gik til LINK 
Landskap for Grorudparken. Bjarne Aasen fikk 
ærespris.

Hele 50 forslag var sendt inn til juryen 
innen fristens utløp. Prosjektene represen-
terer et vidt spekter av anlegg både i typer og 
i tidsdybde. Det siste tyder også på at prisen 
har vært lenge etterlengtet. 

Prisen er en hederspris for landskapsar-
kitektur, som kan bidra til å heve, fornye og 
utvikle norsk landskapsarkitektur. Prisen 
skal synliggjøre og fremme faget og skal deles 
ut årlig i forbindelse med NLAs fagdag. I sitt 
arbeid har juryen lagt vekt på den moderne 
tolking av parken, som et bilde på landskaps-
arkitektenes sterke park- og hagekunsttradi-
sjon. 

Juryen har også lagt vekt på dagens poli-
tiske satsning på bla bærekraft og økologi, 

folkehelse og integrering, noe også fagdagen 
reflekterer. I tillegg er det i år Friluftslivets år.
Landskapsarkitekturprisen 2015 går til et pro-
sjekt som juryen mener særlig bygger oppun-
der dagsaktuelle temaer som bærekraft, uni-
versell utforming, folkehelse/nærfriluftsliv og 
integrering på tvers av etnisitet og alder. I til-
legg til at prosjektet har gjort bolignær natur 
om til tilgjengelig park- og rekreasjonsareal er 
det et viktig sosialt prosjekt i et område som 
har savnet gode møteplasser og juryen mener 
at man har fått mye igjen for de midlene som 
er investert. Prosjektet er en del av ’Grorud-
dalssatsinga’ og framstår som særdeles vel-
lykket med sitt folkeliv nesten alle dager hele 
året. Juryen har vært samstemte i sin innstil-
ling: Landskapsarkitekturprisen 2015 går til 
LINK Landskap for Grorudparken.

Hedrende omtale til fem prosjekter
Med dette bakgrunnsbildet vil juryen gi he-
drende omtale til følgende 5 prosjekter, som 
alle representerer en slags parkrenessanse og 
et bilde på at parkpolitikk er nasjonens folke-
helsesatsning. Og det passer bra i friluftslivets 
år. Havstein kirkegård, Rådhusparken Løren-
skog, Ekebergparken, Storøya Fornebu og Nan-

senparken som alle representerer sterke fag-
lige tolkinger på hver sin måte.

De synliggjør og fremmer vårt fagfelt på en 
ypperlig måte. Alle disse prosjektene er bilde 
på moderne parker for en aktiv befolkning 
som i tillegg søker opplevelser og skjønnhet.

Juryen har bestått av Morten Klokker-
sveen (leder), Ulf-Håkon Stoltz for Finnmark, 
Troms og Trøndelag, Merete Gunnes for Vest-
landsfylkene, Kristin Fløystad for Sørlandet 
og Telemark, Torunn Hognestad for Østlan-
det, Hannah Øksendal som studentrepresen-
tant. I tillegg har varamedlemmene Christine 
Gjermo og Merete Schau deltatt i denne første 
juryeringen.

Grorudparken
Grorudparken er en av fire nye bydelsparker i 
Groruddalen. Prosjektet har gitt Oslos befolk-
ning et sammenhengende tur- og opplevelses-
område fra Lillomarka via Grorudparken til 
Leirfossen og Hølaløkka.

Med elva og vannet som utgangspunkt, 
har oppgaven bestått i å integrere eksiste-
rende kulturminner og enkeltobjekter langs 
elva inn i en overordnet plan, samt å tilføre 
nye opplevelser i en helhetlig ramme. Varia-

Havstein kirkegård, Trondheim, 2013
Agraff AS, Norconsult AS, Bergen. 
Foto Kjetil Aa, kirkelige fellesråd i Trondheim

Grorudparken ved LINK Landskap, åpnet høsten 2013. 
Tildelt Landskapsarkitekturprisen 2015. 
Foto Tomasz Majewski

Grorudparken, Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune, 
Vann- og avløpsetaten (Friluftsetaten, Bymiljøetaten, 
Plan- og bygningsetaten samt 
Byantikvaren og bydel Grorud)
Prosjektperiode/Ferdigstilt: 2009-13
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS Landskap. 
Prosjektansvarlig: Ivar F. Nielsen. LINK landskap v. 
Thormod Sikkeland MNLA, Ole Rydningen, Johann 
Sverrisson, Jens Lampe Rongstad, Ashley Conn MNLA, 
Marion Langlois
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS med RIV, 
Hydrologi, RIE og RIG og ÅF Lighting
Entreprenør: Braathen Landskapsentreprenør AS
Størrelse: 119.000 m2

Kostnad inkl mva: Ca. 21 mill. kr.

Bjarne Aasen fikk ærespris. 
Foto Link Landskap
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Tv. Rådhusparken Lørenskog, 2008-09, 
Bjørbekk & Lindheim. Foto Bjørbekk & Lindheim
Midte. Storøyodden, Fornebu, 2002-07, 
Bjørbekk & Lindheim. Foto Bjørbekk & Lindheim 
Th. Nansenparken på Fornebu, 2008,
Bjørbekk & Lindheim. Foto Bjørbekk & Lindheim

sjon i opplevelser og muligheter er vektlagt. 
På basis av helhetsplanen ble oppdraget delt 
i gjennomførbare delprosjekter. Alle delpro-
sjektene med unntak av idrettsparken er rea-
lisert per 2014.

Prosjektet har vært teknisk krevende 
grunnet problemstillinger rundt flomsikring 
av elveløp, håndtering og rensing av over-
vann fra Kalbakkveien, samt rensing av for-
urensede masser ved Groruddammen. Tema 
belysning har krevd spesielt fokus på grunn 
av tilgjengelighet og sikkerhet. Lyskonsulen-
ten har i samarbeid med landskapsarkitekten 
utarbeidet et kreativt belysnings konsept som 
har tilført en ekstra dimensjon og identitet til 
parken, ut over det sikkerhetsmessige.

Gjennom rensing av masser har forbe-
dring av vannkvaliteten i Groruddammen 
vært en del av prosjektet. Som et pilotpro-

sjekt i Norge er det benyttet fytosanering, 
dvs at vegetasjon skal trekke til seg giftstof-
fene fra forurensede masser, slik at jorda vil 
bli renset i løpet av 2–3 år. Slik unngås belast-
ning på miljøet, som en eventuell bortkjø-
ring og sjøtransport av massene til annet sted 
ville medført. Overvann fra Trondheimsveien 
og tilstøtende områder er renset i biologiske 
renseanlegg før det føres til Alnaelva og Gro-
ruddammen. Slik forbedres vannkvaliteten 
vesentlig. Miljøaspektet har også en sosial 
dimensjon. Det har vært særlig fokus på å 
utnytte det lokale potensialet i landskap og 
historie på stedet til å skape møteplasser for 
barn og voksne i alle aldre og med ulik bak-
grunn.
www.landskapsarkitektur.no/data/artikler/
nlas-pris-for-beste-landskapsprosjekt-delt-ut-
for-forste-gang

Grorudparken, LANDSKAB 2-2015
Rådhusparken, Lørenskog, LANDSKAB 6-2009
Ekebergparken, LANDSKAB 1-2014
Storøya, Fornebu, LANDSKAB 4-2010
Nansenparken, LANDSKAB 8-2008
Bjarne Aasen, LANDSKAB 4-2013
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 AT BRINGE EN TANKE FOR DAGEN
… hvorfor blomstrende syrener kan be-
kræfte landskabsarkitekternes betydning 
for den nye arkitekturpolitik

”Dengang de ryddede syrenerne foran Statens 
Museum for Kunst for at anlægge en ny have, 
blev jeg syg om hjertet. For når vi gik hjem efter 
festerne i den lyse sommernat, plukkede vi syre-
ner. Duften minder mig om min studietid.”
Margrethe Vestager, konkurrencekommisær
Ud&Se februar 2015

Nu har vi jo ikke mistet syrenerne i Museums- 
haven. På den nye forplads af Polyform og 
Karres en Brands er der netop blevet plan-
tet store grupper af nye syrener. Men udsag-
net minder os om, hvor vigtige beslutninger vi 
landskabsarkitekter træffer hver eneste dag 
på vegne af rigtig mange mennesker, og hvor 
stor indvirkning vores arbejde med landska-
barkitekturen kan have. I dette tilfælde spil-
lede det sanselige en særlig rolle …

Da landskabsarkitekt og professor Sven-
Ingvar Andersson tilbage i 1998-99 stod for 
restaureringen af museumshaven var han 
fuldt klar over de gamle syreners værdi. I 
det fine skrift: Haveanlægget foran Statens 
Museum for Kunst, udgivet af Parkafdelingen 
1999, er hans portræt omgivet af billeder af 
syrenblomster, og her fortæller han: 

”Tjørnehækkene langs gaderne blev skå-
ret ned til det halve og der blev tyndet ud i de 
mange fine syrener på en sådan måde, at man, 
mellem hækken og syrenernes løvtag, kan se 
ind på det tidligere torneroseslot.”

Når de mange nye syrener står i blomst 
i maj-juni, bliver vi igen blive mindet om, at 
landskabsarkitektur handler om at udvikle 
by- og landskabsrum, der sætter mennesker 
i centrum. 

UNIVERSET UDVIDER SIG!! 
…og det gør landskabsarkitekternes rolle 
og indflydelse – og dermed behov også

Det stiller krav til en forening som DL til 
hele tiden at være på forkant og dække fa-
gets spændvidde. Vi vil hver især inspireres 
og have mere viden. 

I den forståelse har DL’s bestyrelse sat 
fokus på at opmuntre alle medlemmer til at 
tage del i udviklingen af fagets profil og den 

faglige/sociale sammenhængskraft: for alle 
kan gøre en afgørende forskel for at sikre DL 
en vedkommende rolle for landskabsarkitekt-
standen. 

Vi kalder det MEDLEMSENGAGEMENT 
i Virksomhedsplanen for 2015-16. Der er et 
potentiale for en bredere forankring af ejer-
skab, når det gælder initiativer til videndeling 
og styrkelse af fællesskab. Derfor bliver det 
fremover lettere at tage initiativ. Bestyrelsen 
har i samarbejde med sekretariatet sørget for, 
at DL’s løbende faglige/sociale arrangemen-
ter i højere grad kan blive drevet af medlem-
mernes egen lyst til at mødes og fremvise et 
projekt, invitere til tegnestuebesøg eller et lig-
nende fagligt initiativ. 

Tåsinge Plads blev på den måde vist frem i 
maj måned. Her mødtes landskabsarkitekter 
i Københavns første klimatilpassede byrum. 
Pladsen er både en rekreativ oase og et grønt 
vartegn for Østerbro. Landskabsarkitekter: 
GHB Landskabsarkitekter, www.ghb-land-
skab.dk

Se mere på DL’s hjemmeside om, hvordan 
du/I kan få hjælp til at realisere et initiativ. 
Susanne Renée Grunkin, 
Danske Landskabsarkitekter

Runde fødselsdage
70 år: Steen A. B. Høyer, 29. juni,
John Henriksen, 2. juli,
Erik Juhl Christensen, 26. september
65 år: Pia Hertz, 7. juli
60 år: Niels Knud Weye Leegaard, 4. august, 
Kerstin Lehnsdal, 17. september
40 år: Mette Tranholm Frøst, 18. juni,
Sigrid Glarbo, 21. juni,
Borja Matesanz, 21. juni,
Dennis Ingeman Larsen, 26. juli,
Eva Sara Rasmussen, 9. september,
Camilla Højrup, 12. september,
Jane Hegner Mortensen, 16. september

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 5. Deadline 1. juli, udk. 4. september
Nr. 6. Deadline 1. august, udk. 9. oktober

Nordiskt møde og Oysterseminarium 
Stockholm 2015
17. september: Nordiskt møde
18. september: Oysterseminarium
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Sienapriset 2014
Sedan starten 1987 har bland annat torg, 
gator och en nationalpark belönats med Sie-
napriset. I 2014 var samtliga nominerade par-
ker – av mycket olika slag. Skellefteå har fått 
en klassisk stadspark medan Strömparken 
i Norrköping är naturinspirerad. Perenn-
parken i Skärholmen prunkar som en träd-
gård medan den urbana Brovaktarparken på 
Kungsholmen, också den i Stockholm, närmar 
sig landskapskonst.

Alla fyra parker har haft olika ingångar 
och olika uttryck. Gemensamt för dem är att 
de har tydliga koncept och att den övergri-
pande idén tydligt har slagit igenom, kom-
menterar juryn för Sienapriset

Brovaktarparken, vinnare av Sienapriset 2014
Juryns motivering: En park som inte är av-
sedd att stanna till i, men som trots sitt utsat-
ta läge med Essingeledens hårt trafikerade 
brospann som tak förmedlar en stark estetisk 
upplevelse till de som passerar, är något para-
doxalt. Brovaktarparken väver ihop nivåskill-
nader i staden med diagonala stråk och skapar 
ett visuellt tydligt landskap. Den väcker för-

undran, den andas rörelse och hastighet i sitt 
formspråk och lyckas skapa en förtätad poe-
tisk stämning.

Ett enkelt och tydligt formspråk med zick-
zack-mönster ger en gestaltning som kan ta 
hand om trafikmiljöns skala och förena den 
med tillgänglighetskrav till en karaktärsfull 
helhet. Skarpa vinklar och lutningar i tri-
angelformade ytor skapar ett intressant ljus- 
och skuggspel som ger parken nya skepnader 
under dygnets alla timmar. Det är landskaps-
arkitektur som närmar sig landskapskonst i 
sin ambition att dra nytta av trafikmiljöns 
”icke-plats” för att gestalta den urbana miljön.

Den tydliga materialbehandlingen med 
betong och stenkross varieras med strikta 
ytor av enhetlig vegetation i ett kalejdosko-
piskt mönster som binder samman platsen 
till en helhet. Ett konstgjort träd, som lång-
samt skiftar blommor, förstärker stämningen 
och understryker platsens paradox. Det är en 
gestaltning som samtidigt fångar och skapar 
platsens själ.

Med omhändertagandet av denna bort-
glömda plats har staden fått ett överras-
kande tillskott som med sin gestaltning 

 

lyckas bevara och förstärka det oväntade 
ögonblicket, känslan av att ha upptäckt något 
annorlunda. Det är en miljö som väcker nyfi-
kenhet nog för att ta en omväg eller göra ett 
besök för att uppleva parkens växlingar i tid 
och rum. 

Övriga nominerade till Sienapriset 2014
Skellefteå stadspark. Juryns motivering: Skel-
lefteå stadspark är en klassisk stadspark där 
gedigna material och skicklig materialbe-
handling har utnyttjats i en både modern och 
tidlös gestaltning. Parken har en tydlig struk-
tur och ordning där en distinkt mittaxel för-
stärker stadens koppling till älven.

Med en vacker och varierad växtkompo-
sition, utöver det vanliga, har arkitekten ska-
pat en oas i staden. De befintliga träden har 
omsorgsfullt integrerats i den nya utform-
ningen. Förnyelsen av Skellefteå stadspark 
är en storsatsning på stadens finrum.

Skärholmens perennpark. Juryns motive-
ring: Skärholmens perennpark är en konse-
kvent genomförd idé med ett starkt koncept 
som gör tydlig skillnad i området. Platsen 
har omvandlats från en enkel gräsyta till en 

Brovaktarparken, Stockholm, 
vinnare av Sienapriset 2014
Beställare: Stockholms Stad, Exploateringskontoret 
genom Ewa Reuterbrand
Landskapsarkitekt: Nod Combine. Ansvariga arkitek-
ter: Landskapsarkitekt Petter Hauffman, landskapsar-
kitekter MSA Anders Mårsén, Elin Olsson, Johan Paju, 
arkitekter SAR/MSA Magnus Schön och Eveliina Haf-
venstein Säteri
Konsulter: White arkitekter ( landskap projektering), 
Albin Karlsson ( konst), Stockholm konst (projektled-
ning konst) och Bjerking ( belysning)
Foto Måns Berg

Skellefteå stadspark, Sienaprisnominerad 2014
Landskapsarkitekt: Ramböll genom Ulf Nordfjell LAR/MSA
Beställare: Skellefteå kommun genom Zandra Nordin.
Foto Katarina Bergsten

fortsættes s. A45
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PARKBYGGERI
Annemarie Lund

Parkbyggeri; underligt ord, sikke noget sludder, tænker man umiddelbart. Parker og haver er 
da i højere grad noget, man etablerer eller anlægger, derefter fremelsker og udvikler. Sådan 
har det været op gennem tiden for de store byers grønne områder. Først de kongelige haver, 
der efterhånden blev åbnet for offentligheden, efterfølgende borgerskabets promenadepar-
ker, arbejderklassens folkeparker med leg og boldspil samt i 1900-tallet velfærdssamfundets 
mange grønne områder. 

Sven-Ingvar Andersson påstod ganske vist, i artiklen Danske byparker i vores tid? i LAND-
SKAB 2-1987, at ’større kommunale anlæg uden bygninger inden for bygrænsen med et varieret 
udbud af attraktioner, parker af den art, som vi kender fra decennierne omkring århundrede-
skiftet’ ikke blev anlagt de følgende årtier og pegede samtidig på, at vi i Danmark sjældent har 
naturområder i byernes umiddelbare nærhed – svarende til Sveriges strövområden. Til gengæld, 
fremhævede Sven-Ingvar Andersson, blev der i den periode etableret grønne områder i bolig-
områderne – som udstrakte friarealer, udtænkt og etableret med stor omhu via de sociale bolig-
selskabers planlægning. Velkendte eksempler er bl.a. de store grønne strøg i boligbebyggelser 
som Søndergårdsparken, Nærum Vænge, Bredalsparken etc. Som undtagelser fra påstanden 
om de manglende parker kan nævnes Store Vejleådalen med Kongsholmparken, Vallensbæk 
Mose og Herstedvester Badesø eller Køge Bugt Strandpark og Vestskoven – grønne områder i 
en helt anden målestok og kaliber, meget mere naturprægede.  

Fælles for alle disse grønne områder var, at de stort set blev etableret med græs, småplanter 
og klejne allétræer – efter det groendes princip.

Modsat i dag, hvor parker og andre anlæg i det fri stort set er byggeri med hårde materia-
ler, og hvor planterne indsættes i meget stor størrelse. Det kan der være mange grunde til, bl.a. 
nutidsmenneskets utålmodighed. Men noget går tabt, noget mangler. 

I dette nummer omtales nogle nyere parker. Frode Birk Nielsen præsenterer en park i Yin-
chuan, Kina – en kombination af bypark og plads og inspireret af det omgivende landskab med 
bjerge, skov, ørken, flod og rismarker. Her er tale om parkbyggeri i stor målestok. 

På det hjemlige plan analyserer og diskuterer Camilla Hedegaard Møller tre københavnske 
parker, nemlig Sønder Boulevard, Nørrebroparken og Prags Boulevard, der har det tilfælles, at 
de er smalle og langstrakte og ligger i tætbefolkede brokvarterer. Den landskabsarkitektoniske 
tankegang bag og udformningen er derimod forskellig. Camilla Hedegaard Møller beskriver, 
hvordan de tre parkers struktur, rum og elementer opleves i dag. Og konkluderer, at de rumlige 
strukturer og den programmatiske åbenhed mht. funktioner virker, men at den tiltænkte plan-
temæssigt varierede og urteagtige vilde vegetation desværre har det svært.

Også i vore nabolande er der fokus på parker og parketablering som led i bybygning og byom-
dannelse. Pristildelinger inden for landskabsarkitektur i både Sverige og Norge er gået til parker. 
Den svenske Sienapriset 2014 tildeltes Brovaktarparken, mens tre andre parker var nomine-
ret: Skellefteå stadspark, Skärholmens perennpark og Strömparken. I Norge har NLA for før-
ste gang uddelt den nye Landskapsarkitekturprisen til Grorudparken, der er en del af den store 
Groruddalssatsning. Fem projekter fik hædrende omtale: Havstein kirkegård, Rådhusparken i 
Lørenskog, Ekebergparken, Storøya Fornebu og Nansenparken. Parkpolitik er en del af Norges 
folkesundhedsatsning og udtryk for en slags parkrenæssance med moderne parker for en aktiv 
befolkning, som også søger oplevelser og skønhed.

Parkbyggeri er altså igang på mange planer. Men skal være meget mere end byggeri. Der 
er en øget interesse for at skabe rekreative, multifunktionelle grønne områder, som også er 
tilpasset de forventede klimaforandringer, og hvor det at skabe øget biodiversitet prioriteres 
højt. I København er det et led i denne udvikling, at Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Dra-
gør Sydstrand er udpeget som naturpark. Og på den helt anden side kan bybondetrenden ses 
som et sympatisk udtryk for, at man savner det groende: I 29 højbede i Kgs. Have får byboere 
nu mulighed for at dyrke grøntsager. AL

Er grønt blot til lyst? Seminar 13. november 
2015 arrangeret af Byplanhistorisk Udvalg, 
Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde 
med Sektion for Landskabsarkitektur og 
Planlægning, Københavns Universitet 
og Danske Landskabsarkitekter, s. A47
Sienapriset 2014, s. A44
Landskapsarkitekturprisen, s. A40
’Det vil forvandle de danske byer’, 
Nils Thorsen interviewer Tor Nørretranders 
om trang til dyrkning i Politiken 11. juni 2015
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Yinchuan er beliggende i Ningxia-provinsen i 
Nordkina, syd for Indre Mongoliet. Set i fug-
leperspektiv ved ankomst til lufthavnen op-
leves, at byen er omgivet af gold ørken – Go-
bi-ørkenen – kun afbrudt af Den gule Flods 
frugtbare delta, der snor sig gennem ørkenen. 

Når man kører fra lufthavnen mod Yin-
chuan City ses, at den brede boulevard på 
begge sider er flankeret af tætte 8-10 radede 
trærækker. 

Ved ankomst til byen springer det tilsvaren-
de i øjnene, at der er tale om en relativt grøn 
by, domineret af træer, blomstrende buske og 
stauder. Det er grundliggende et paradoks, 
idet nedbøren er yderst sparsom med 186 
mm på årsbasis (til sammenligning er den 
årlige nedbør i Danmark 712 mm), og klima-
et er generelt ugunstigt for plantevækst med 
korte varme somre og længerevarende kolde 
vintre. Det betyder, at byens grønne vækst 

holdes i live og ernæres af flodvand, der via 
et sindrigt kunstvandingssystem – byggende 
på årtusinde gamle traditioner – leder vandet 
fra floden til det højereliggende bagland. Yin-
chuan er beliggende cirka ti kilometer nord-
vest for flodens løb. At skabe et bysamfund 
som en beboelig og frodig oase og samtidig 
holde ørkenens sand på afstand, har været og 
er til stadighed et grundlæggende eksistens-
vilkår i Yinchuan.

SKULPTURPARK I YINCHUAN 
Frode Birk Nielsen
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Yinchuan er provinsens hovedstad og har cirka 2,5 millio-
ner indbyggere. I ældre tid var Ningxia en central del af det 
vestlige Xia Dynasti, der efterlod mange historiske værker, 
eksempelvis i form af de karakteristiske Xia Tombs – ’the 
pyramids of the East’. Yinchuan har været og er en vigtig 
destination på den nordlige Silkerute med stor betydning 
for handelen mellem øst og vest som link mellem Nordkina 
og Mellemøsten. Befolkningen i området er primært Hui- 
og Han-kinesere – med flertal af Han-kinesere i byområ-
det og med flertal af Hui-kinesere i landdistrikterne. Hui-

Den brede boulevard fra lufthavnen mod Yinchuan City 
er flankeret af 8-10 trærækker
The wide boulevard from the airport toward Yinchuan City is flanked 
by 8-10 rows of trees

Yinchuan ligger i Ningxia-provinsen i Nordkina, 
syd for Indre Mongoliet
Yinchuan lies in the Ningxia province of North China, 
south of Inner Mongolia

Yinchuan er en relativt grøn by, 
domineret af træer, blomstrende buske og stauder
Yinchuan is a relatively green city, dominated by trees, 
flowering bushes and perennials
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kineserne er traditionelt muslimer, hvorfor 
man også ser flere moskeer i byen. Generelt 
er byen præget af arabisk arkitektur og byg-
getraditioner.

Dette projekt er lokaliseret syv kilome-
ter øst for Yinchuan nær Den gule Flod og 
Mingcui-søen. Gennem årtusinder har flo-
den skiftet leje i området, resulterende i store, 
frugtbare vådområder på begge sider af flo-
den. Markerne har primært været anvendt 
til dyrkning af ris, og vegetationen er præget 
af digernes og kanalernes rækker af poppel-
træer, hvide popler og Xinjiang-popler.

Masterplan for 
Yinchuan Eco-tourism Town
I foråret 2011 blev Sweco af selskabet Min-
sheng engageret til at udvikle en masterplan 
for et 20 kvadratkilometer stort område, hvor 
hovedvejen forbinder Yinchuan med lufthav-
nen og krydser Den gule Flod. Byens og byg-
herrens ambition var at udvikle en ny by for 
turisme med udgangspunkt i nyeste tanker og 
principper inden for bæredygtighed samt med 
en kunstnerisk, kulturel profil. Byen er esti-
meret til at rumme 60-80.000 indbyggere og 

forventes på sigt at give job til 50.000 menne-
sker. Den planlagte by er baseret på et varieret 
udbud af bebyggelser for beboelse og facilite-
ter til kulturelle og kommercielle interesser. 

Projektets økonomiske grundlag er base-
ret på turisme og service-sektoren. I Kina er 
der ikke nogen væsentlig tradition for ind-
landsturisme, men med den boomende vel-
stand har millioner af kinesere nu opnået 
flere materielle goder, og i forlængelse heraf 
er der opstået behov for udvikling af ople-
velses- og turismesektoren. Yinchuan Eco-
tourism Town kan ses som en spæd start på 
denne udvikling.

Arbejdet med udvikling af masterplanen 
blev afsluttet ved udgangen af 2012, kom-
petent koordineret og ledet af min svenske 
kollega, landskabsarkitekt Peter Krigström, 
Sweco Architects. Projektet er gennemført i 
samarbejde med arkitekt- og byplanfirmaet 
SWK, Beijing, hvilket tillige har bidraget til 
at fastholde ’den røde tråd’ gennem proces-
sen. Desuden har det været af stor betydning, 
at Sweco Architects gennem de senere år har 
haft tegnestue i Beijing og dermed har været 
relativt tæt på bygherren.

Masterplan for et 20 kvadratkilometer stort område, 
hvor hovedvejen forbinder Yinchuan med lufthavnen 
og krydser Den gule Flod
Master plan for a 20 square kilometer area, where the 
main road connects Yinchuan with the airport and 
crosses The Yellow River
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Landskabet præges af digernes og kanalernes rækker af poppeltræer, hvide popler og Xinjiang-popler 
The landscape is characterized by the dikes and canals’ rows of poplars, white poplars and Xinjiang poplars
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Skulpturparken
Min rolle i projektet har været som ansvarlig 
for udvikling og formgivning af skulpturpar-
ken. Opgaven har været at skabe et rekreativt 
byrum i en kommende urban kontekst, der 
samtidig kan tjene som ramme om skiftende 
skulpturudstillinger. Benævnelsen skulptur-
park skyldes, at parken/pladsen i fremtiden 
skal danne ramme om udstilling af 50-60 nu-

tidige skulpturelle værker, der løbende ud-
skiftes og udvælges i samarbejde med Cass 
Sculpture Foundation, UK. Opgaven har der-
for ikke været at indplacere konkrete skulptu-
rer, men derimod at skabe et varieret byrum, 
der åbner op for forskelligartede placeringer 
af skulpturelle installationer. 

Udgangspunktet har været specielt på 
den måde, at der ikke umiddelbart foreligger 

en bymæssig kontekst eller konkret ramme 
at forholde sig til og inspireres af. Vi har der-
for kigget længere ud i horisonten og hentet 
inspiration i landskabet, så parken kan ses 
som et mini-landskab af det større naturgivne 
landskab. 

Formen på denne kombination af bypark 
og plads er således inspireret af det omgi-
vende, storladne landskab, bjergene, skoven, 
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The Eco-town of Yellow River Golden Bank, Huaxiahetu Project in Yinchuan

Skulpturpark i Yinchuan, Kina
Opførelsesår: 2014-15
Bygherre: Minsheng Real Estate Dev. Co ltd.
Totalrådgiver og projektleder: Sweco Architects, arkitekter/landskabsarkitekter v. Peter Krigström. Medarbejdere: Frode Birk Nielsen, 
Xianfang Yang, Peng Weizhou, Louise Mounier, Peter Katborg, Maria Arborgh
Underrådgiver: SWK, Beijing, arkitekter/planlæggere v. Liu Xiaobo. Medarbejdere: Kong Qi, Xu Yongtao, Zha Qieni, Liu Xuan, Yang Yu Wei
Ingeniører: Sweco Environment. Medarbejdere: José-Ignacio Ramírez, Hans Konstenius
Foto: Frode Birk Nielsen
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ørkenen, rismarkerne, vådområderne og flod-
landskabet – et landskab med markante kon-
traster i farver, strukturer og overflader.

Parken strækker sig over 500 meter øst-
vest og 2-300 meter nord-syd. Mod nord vil 
byrummet blive omkranset af bygningsfaca-
der i 5-6 etager til erhverv, butikker, cafeer og 
restauranter. Mod syd og øst grænser parken 
op til fremtidige bygader, og mod vest græn-

ser området op til et kanallandskab, hvor der 
langs kanten er planlagt kunstnerboliger og 
værksteder. Hovedindgange til byrummet 
er placeret i hjørnerne, og fra øst og syd har 
man direkte forbindelse via viadukter under 
de omgivende veje. Den diagonale promenade 
i parken indgår som integreret del af bymid-
tens vej- og stisystem og bidrager til at etab-
lere sammenhæng og forbindelse til bolig- og 

atelierområder og til Yinchuan Art Museum 
og Art History Park (mere herom senere). 

En turistbus får stoppested centralt i par-
ken, ligesom området betjenes af BRT-busser, 
der har stop i forbindelse med de to viadukter. 
Herfra er der via rulletrapper eller elevatorer 
direkte adgang til park og plads. Således er 
området fint betjent med offentlig transport 
og forbindelser til den øvrige byorganisme. 

PLANTING CONCEPT
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LAYOUT OF PAVEMENT MATERIALS

Granite

Sand

100*100 Black & light gray granite

Loose gravel

Concrete

Clay brick

Rubber

Compacted small gravel

Concrete brick

Bark
42

Beplantningskoncept Planting concept
1. Bjerglandskab Mountain landscape
2. Ørkenlandskab Desert landscape
3. Flodlandskab Wetland landscape
4. Agerbrug, ’rismarker’ Farmland landscape ’rice fields’
5. Flodlandskab Riverside landscape

Belægningstyper Pavement materials

Pinus bungeana, Bunges fyr  Populus cathayana, Yunnan poppe               Fraxinus chinensis, kinesisk ask      Populus nigra cv. Afghanica, sortpoppel
Pinus bungeana, Lacebark pine   Populus cathayana, Poplar, Qing Yang      Fraxinus chinensis, Chinese ash      Populus nigra cv Afghanica, Black poplar

SPECIES

Pinus bungeana Populus cathayana Fraxinus chinensis

• •••

Populus nigracv Afghanica

Riverside image

39

SPECIES

Pinus bungeana Populus cathayana Fraxinus chinensis

• •••

Populus nigracv Afghanica

Riverside image

39
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VISUALIZATION OF MOUNTAIN AREA

31

Floden
Byparken nedgraves 3-4 meter under generelt 
terrænniveau, hvorved der opnås en fredfyldt 
oase, beskyttet mod byens trafik og den ofte 
kraftige vind i området. Som billede på flodens 
løb anlægges den centrale, lavtliggende del af 
parken i lyse og mørke chaussésten lagt i bøl-
gemønster. Lig vådområdernes grønne øer er i 
denne flade udlagt cirkulære plantebede, som 
kæmpetuer af bunddækkende planter, træer 
og blomstrende buske. Via den eksisterende 
kanal vil vand fra Den gule flod strømme gen-
nem parken, idet vandet ledes til en vandtrap-
pe mod øst, hvorfra det trin for trin bevæger 
sig ned over fladen og falder til ro i det under-
liggende bassin. Foran vandtrappen synliggø-
res vandet i en vandfontæne – Yang – hvorfra 
det ledes til vandfontænen mod nord – Yin, 
hvorefter vandet recirkuleres.

Bjergene
Den centrale del af parken er tænkt som et 
roligt sted for rekreation og refleksion, hvor-
imod granitbjergene mod syd rummer for-
skellige aktiviteter. Dette mini-bjerglandskab 
spiller en væsentlig rolle som både visuel ad-
skillelse og støjbarriere mellem hovedgaden 
og parken. 

Bjergene – opbygget af overskudsjord – 
modelleres i op til ni meters højde over par-
kens generelle niveau, hvorved de samtidig 
tjener som lægivere. Bjergene er primært 
udført i store granitblokke, nogle skarpkan-
tede og andre afrundede, frit udlagt med 
grønne, blomstrende bunddække imellem. 

Ørkenen
Centralt i bjergene anlægges åbne sandarea-
ler, der rummer forskellige aktiviteter, som en 

gigantisk sandkasse med klatring og skating. 
Stedet er også tænkt som et attraktivt område 
for motionister og løbere, med varierede lø-
bebaner og diverse fitnessredskaber som in-
ventar. I dette sandlandskab plantes solitære 
træer (smalbladet sølvblad, Elaeagnus angu-
stifolia), der er et ekstremt tørketålende ør-
kentræ.

Rismarkerne
Niveauforskellen optages af de terrasserede 
’rismarker’ mod vest og fortsætter (mod nord) 
som front mod det kommende musikhus. Mod 
vest vil terrasserne tjene som frodige haver i 
forskellige niveauer, og via et forgrenet stisy-
stem ledes den besøgende rundt og kommer 
tæt på den blomstrende og varierede beplant-
ning. Rækker af hegn og trellies skaber læ og 
skygge. 

Bjerglandskab. Bjergene modelleres i op til ni meters højde over parkens 
generelle niveau, hvorved de samtidig tjener som lægivere
Mountain landscape. The mountains are modeled up to nine meters in height 
over the park’s overall level, and thus also provide a sheltering element

Flodlandskab. I den centrale, lavtliggende del af parken lægges chaussesten i bølgemønster. 
Cirkulære plantebede illuderer vådområdernes grønne øer 
Riverside landscape. In the central low-lying area of the park there is a combination of pale 
and dark granite paving stones in a waving pattern. Circular plant beds with ground cover, 
trees and flowering bushes give the illusion of the wetlands’ green islands

Visualisering af bjergområde Visualization og mountain area
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Terrasserede ’rismarker’ med frodige haver i forskellige niveauer
Terraced ‘rice fields’ with lush gardens on different levels

VISUALIZATION OF RICE FIELD AREA

38

Som kontrast er det terrasserede trappeanlæg 
foran det planlagte musikhuset udlagt i granit 
og kan tjene som sidde- og serveringsmulig-
hed før eller efter en koncert.

Skoven
Det øvre niveau anlægges som et grønt areal 
med rækker af skyggegivende træer, der 
etablerer rum for picnics og leg. Som lysnin-
ger i skoven vil der på gummibelægning være 
plads til faciliteter, leg og aktiviteter. På sigt 
er planlagt realisering af et musikhus i par-
kens nordvestlige hjørne. Foran facadelinjen 
mod nord, skaber granitbelægninger plads 
for gående og cyklende og med mulighed for 
udendørs servering for husrækkens restau-
ranter, butikker og cafeer. Pladsen er tillige 
tænkt anvendt i forbindelse med kunstfesti-
vals og -events.

Indvielse 2015
Med udgangspunkt i masterplanen blev der i 
2012 afholdt en international arkitektkonkur-
rence om nyt kunstmuseum – Yinchuan Art 
Museum, der vil lægge ligelig vægt på nutidig 
og historisk kunst og bl.a. skal rumme en sjæl-
den samling af oliemalerier fra den sene Qing 
periode (18-20. århundrede). Museet, der er 
på 15.000 kvm, er tegnet af We Architech Ano-
nymous (WAA), og museets udtryk er inspi-
reret af erosionen i flodbreddens sedimen-
tære lag. 

Sideløbende hermed anlægges Art History 
Park i byens periferi, hvor man vil kunne se 
og opleve et bredt udsnit af skulpturelle vær-
ker fra det tidlige Qin Dynasti til Qing Dynas-
tiet, dækkende 2.000 år af Kinas kunsthi-
storie. 604 granitskulpturer udføres ud fra 
bedste håndværksmæssige traditioner i stør-

relse 1:1, præcist og minutiøst lig de oprinde-
lige værker. 

Når ovennævnte byggerier af skulptur-
park, kunsthistorisk park og kunstmuseum 
åbnes for offentligheden august 2015, vil Yin-
chuan og Ningxia Provinsen have etableret 
unikke rammer til udstilling af nutidig og 
historisk kunst, samtidig med at der nationalt 
og internationalt er sat focus på byen og regi-
onen. På mange måder ligner det historien 
om spanske Bilbaos forvandling – i offentlig-
hedens bevidsthed – fra grim ælling til smuk 
svane.
Frode Birk Nielsen, landskabsarkitekt MAA,
MDL, Sweco Architects A/S

Agerbrug, ’rismarker’ Farmland landscape, ’rice fields’

Visualisering af rismarker Visualization og rice field area
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MÆANDER, SEKVENS OG LINJE
Et blik og en diskussion på tværs af Sønder Boulevard, Nørrebroparken og Prags Boulevard, som de opleves i dag. 

Og lidt om bybønder, et cykelbibliotek, øldrikkere, kommunister og en død gøgler

Camilla Hedegaard Møller

2. påskedag
Vesterbro. I dag vil byens borgere have kaffe to 
go og kølige øl på Sønder Boulevards kanter, 
plinte og træterrasser, der er tæt besat. Der 
er gang i boldbure og legepladsen, der sælges 
lidt genbrugstøj, og en mand er fordybet i at 
reparere en cykel. Tidligere på året solgte den 
legendariske købmand Kihoskh på boulevar-
den nogle af byens første eksemplarer af sati-
remagasinet Charlie Hebdo, og sidste sommer 
var der dækket op til kæmpe høstfest med 800 
meter langborde til fællesspisning.

Nørrebro. Folk sidder på græsvoldene som 
fugle på en el-ledning. Byhaven er indtaget, 

kunstgræsbanen og legepladsen er tydelig-
vis populære og i dag serviceret af to mobile 
boder med forfriskninger. Den boblende 
stemning på Jægersborggade, der anbefales af 
VisitCopenhagen som en af de ’mest hippe og 
trendy gader’, smitter af på Nørrebroparken. 
Men gad vide, om kommunisternes K-Festival 
med hjemløsekor og Børge Biceps blues ikke 
også indtager parken til sommer? 

Amagerbro. Selv om de neongrønne lam-
pemaster rækker en inviterende hånd frem, 
er mange blevet fristet af Vor Frelsers Kirke-
gård. Mon ikke gøgleren professor Tribini, der 
er begravet her, havde sat mere pris på Prags 

Boulevard? Her må der drikkes øl og cykles, 
ligesom børn og hunde er velkomne på græs-
set. To mænd sætter sig til rette på fritstående 
Prags-stole, en familie suser forbi på rulle-
skøjter, øldrikkerne er samlet ved deres skur  
og skaterområdet er intensivt brugt af drenge 
på løbehjul. Længst ude ses Kløvermarken.

Forskelle inden for sammenlignelige rammer
De tre parkstrøg i København har brokvarte-
rerne og de smalle langstrakte arealer til fæl-
les. Men der er samtidig vigtige landskabsar-
kitektoniske forskelle, som træder frem, når 
de ses sammen. Hvordan opleves de tre for-
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skellige strukturer, rummene og deres ele-
menter i dag? 

Borgere har på forskellig vis haft indfly-
delse på udviklingen af de tre projekter, men 
’borgeren’ som sådan lader sig næppe defi-
nere. Det virker derfor velvalgt, særligt i de 
tætte brokvarterer, at projekterne både fav-
ner programmatisk diversitet og har en vis 
indbygget åbenhed. Hvordan er det rent arki-
tektonisk grebet an? 

Diskussionen bygger ikke på de samme typer 
og omfang af informationer, men primært på 
observationer i april 2015 og fortolkninger af 
nedenstående kilder. 
Større dele af Sønder Boulevard og Nørrebro-
parken er i øjeblikket optaget af metrobygge-
plads.
Kilder: Materiale fra tegnestuerne, 
Landskab 1-2002, 7-2004, 8-2004, 8-2007 og 
6-2014 og parkforvalter Peter Nordskov Han-
sen samt www.b.dk, www. visitcopenhagen.dk, 
www.arbejderen.dk, www.pb43.dk, 
www.byhoest.dk, www.tagtomat.dk, 
www.byhaven2200.dk og www.manfreds.dk
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På Sønder Boulevard opleves forskellige miljøer, som f.eks. en zone med græs, stauder og grus. Legepladsens blå gulv. Et område med kampesten, vandgran og prydgræsser. 
En pladsdannelse med træterrasser, bordursten og kirsebær. Alt holdes sammen af gulvets mæanderbort. Foto Camilla Hedegaard Møller
On Sønder Boulevard one can experience a number of different environments such as a zone with grass, perennials and gravel. A playground with a blue floor. 
An area with boulders, Dawn Redwoods and decorative grasses. A square with wood decks, bordure stone and cherry trees. All consolidated by the floor’s meander border. 
Photo Camilla Hedegaard Møller
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Københavns Høstfest på Sønder Boulevard i sensomme-
ren 2014. Den omfattende madevent var arrangeret af 
foreningen Byhøst i samarbejde med Københavns Kom-
mune. Foto Mads Boserup Lauritsen/TagTomat.dk
Copenhagen Harvest Festival on Sønder Boulevard 
in late summer 2014. The extensive food event was 
arranged by the organization Byhøst in collaboration 
with Copenhagen Municipality. Photo Mads Boserup 
Lauritsen/TagTomat.dk

Bygulvets mæanderbort
Den 1,2 km lange Sønder Boulevard er som 
rum klart defineret af karréernes facader. 
Boulevarden, der er tegnet af SLA, er struk-
tureret som et puslespil af felter eller en kan-
tet mæanderbort. Gangarealet skifter mel-
lem at være en passage i midten, i siden eller 
simpelthen befæstede felter. Geometrien 
bryder skalaen ned og tillader let tværgående 

passage, hvilket modvirker barriereeffekter. 
Forskellige materialekombinationer afløser 
hinanden i det langstrakte forløb og skaber så-
ledes forskellige miljøer inden for det samlen-
de system. Som Lund rammende har skrevet 
her i bladet (8-2007), kunne konceptet optage 
modsatrettede ønsker fra borgerne i proces-
sen, ligesom dets uafsluttede karakter tillader 
kommende ændringer i de enkelte felter.

Sønder Boulevard
Indviet: 2007
Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: SLA
Anlægssum: 18 mio. kr. 
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Nørrebroparkens tværgående struktur af forskellige trærækker og de gule markedshaller ses tydeligt i foråret i kraft af kontrasterne. Foto Camilla Hedegaard Møller
Nørrebro park’s transverse structure of different rows of trees and the yellow market halls is clearly evident in the spring due to the contrasts. . Photo Camilla Hedegaard Møller

Sekvenser af trærækker 
De lange karréer, lindeallérne og hækkene gør 
arbejdet med at definere Nørrebroparken som 
rum. Den gennemgående og meget anvendte 
cykelsti spænder dertil arealet ud i længde-
retningen. 

Steen Høyer og GHB har etableret den 
primære struktur i kraft af forskellige tvær-
gående rækker af træer. Dertil bidrager to 
markedshaller til at underinddele den ca. 1 

km lange park i en rumlig sekvens. Den brede 
østlige del, der er indrammet af lindealléer, er 
forbeholdt en større bemandet legeplads og 
nu også en kunstgræsbane. Som kvarterløfts-
projekt var borgernes ønsker formulerede, 
og de forskellige funktioner kom primært 
på plads i rummene mellem de tværgående 
elementer. Idéen er, at de kan udskiftes eller 
ændres med tiden, som den nye byhave er et 
godt eksempel på.

Ny Nørrebropark 
Indviet: 2007
Bygherre: Københavns Kommune 
Landskabsarkitekt: Steen Høyer (design-
ansvarlig) og GHB Landskabsarkitekter a/s
Anlægssum: 20 mio. kr. 
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Bag Byhaven 2200 står en forening fra 2012. De aktive medlemmer afholder diverse 
arrangementer og har fælles arbejdsdage i sommerhalvåret. 
Foto Camilla Hedegaard Møller
Byhaven 2200 was organized by an association from 2012. The active members 
arrange a variety of events and have joint work days during the summer. 
Photo Camilla Hedegaard Møller

Økologisk langbordsmiddag under den ene markedshal i Nørrebroparken 
i sensommeren 2014. Jægersborggaderestauranterne Manfreds og Relæ stod bag. 
Foto Mikkel Heriba
Ecological long-table dinner in one of the market halls in Nørrebro Park in late sum-
mer 2014. Jægersborggade’s restaurants Manfreds and Relæ were responsible for 
the event. Photo Mikkel Heriba
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Efter åbningen af Prags Boulevard er der 
kommet et cykelbibliotek til i 2011; bagved 
skimtes den grønne pavillon fra 2005 til ud-
lejningsformål. Begge funktioner fortjener 
en udformning af bedre kvalitet. 
Foto Camilla Hedegaard Møller
Since the opening of Prags Boulevard a bicycle 
library was established in 2011; In the back-
ground one can get a glimpse of the green pa-
vilion from 2005, for rentals. Both these func-
tions deserve a better design treatment. 
Photo Camilla Hedegaard Møller

Kvarterhuset ( herunder) og Idræts- og Kulturhuset Prismen (modsatte side, nederst) er bygningsarkitektoniske lyspunkter fra Dorte Mandrups tegnestue. 
Foto Camilla Hedegaard Møller
Neighborhood house ( below) and the sports and culture building Prismen (oppposite page, below) are architectural highlights by Dorte Mandrup’s office. 
Photo Camilla Hedegaard Møller

Popler og lampemaster på linje
Den 1,7 km lange Prags Boulevard hjælpes 
ikke på vej rent rumligt af de tilstødende byg-
ninger, der fra bare uensartede i vest, bli-
ver ren klondike i øst. Det er derfor med god 
grund, at Kristine Jensen tegnestue har skabt 
de lange linjer af søjlepopler og lampema-
ster på række. De samler i længderetningen, 
uden at virke lukkende på tværs. Den primære 
struktur består dertil af de åbne græsflader og 
fortættede aktivitetspunkter med forskellige 
programmer. Den langsgående sti ligger i den 
ene side, og de 700 frie Prags-stole inviterede 

tidligere enhver til at placere sig frit. Projektet 
havde i kraft af kvarterløft borgere med på råd 
i konkretiseringen af aktivitetsfelterne med 
overskrifter som pladsen, haven, rampen etc. 

Tag vare på vildskaben, træerne og 
fyld mere benzin på Prag-raketten
Sønder Boulevards møblerede ’mæander-
gulv’, træernes søjler og rumdannende kroner 
virker som et robust koncept, der kan tåle at 
en træsort falder fra, et materiale skal udskif-
tes etc. At der ikke er grønne vægge kan for-
stås i forhold til sikkerhed, men det betyder 

samtidig, at vejbanerne opleves som tæt på. 
Parkforvalteren kan fortælle, at byfesten Di-
stortion gør intentionen om enggræs umulig, 
og at hundene tærer på prydgræsser og stau-
der. Det støtter indtrykket af, at lidt af den op-
rindelige vildskab og variation er gået tabt i 
løbet af de sidste syv år. 

Nørrebroparkens struktur har vist sig 
robust i praksis. De ukonventionelle mar-
kedshaller fungerer som åbne tage og ikoner, 
og man kan ikke undervurdere trærækker-
nes betydning. Hundegården bør derfor hel-
ler ikke placeres rundt om træer. Elementer 
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Grundelementerne, søjlepopler, lampemaster og græs. Her kort før regn sidst i april. Af de oprindeligt 700 frie Prags-stole er der ikke engang 30 at tælle på arealet i april. 
Foto Camilla Hedegaard Møller
The basic elements, Columnar Aspens, lamp posts and grass, here just before the rain at the end of April. Of the original 700 free Prags chairs only about thirty could be found 
in the area in April. Photo Camilla Hedegaard Møller

som master, vimpler og bænke er placeret, så 
det ikke virker påfaldende, hvis en enkelt for-
svinder eller ødelægges. Den største trussel 
synes pt.s at være de mange besøgende, der 
slider og efterlader skrald. I bedste fald vil det 
hjælpe, når metroen er klar, og parken får sit 
tidligere større volumen tilbage.

Prags Boulevards stringente linjer virker 
nødvendige for overhovedet at skabe et sted 
i det flossede kvarter, som fortsat er under 
udvikling. Men det er krævende, da blot en 
enkelt ødelagt lampemast fanger øjet. Den 
oprindelige thermoplastgrafik, de mange frie 

stole og den strategiske styrke, gav på mange 
måder anlægget pionærkarakter. Men måske 
skal der lidt ekstra kærlighed til, så hundene 
ikke får magten helt over de åbne græsarealer, 
grafiklaget ikke forsvinder helt, nye elemen-
ter som pavillonen og cykelbiblioteket ikke 
bliver for skrabede, og det nu stærkt reduce-
rede antal stole ikke bliver det samme som 
manglende opholdssteder. Omvendt kan der 
dannes stærkere bånd til Prismet, og man må 
håbe, at iværksættere og godtfolk som dem, 
der fra 2010-15 brugte den tidligere lakfabrik 
på Prags Boulevard 43 til bl.a. byhaver og fæl-

lesspisning, kommer til området igen. Til den 
tid måske på selve Prags Boulevard?

Ta’ på tur med landskabsarkitekten
Afslutningsvist en lille opfordring til, at flere 
parkforvaltere vil gå en uformel tur med land-
skabsarkitekterne bag byens anlæg, som for-
valteren på Sønder Boulevard gjorde sidste 
sommer. Det var efter sigende helt fornøjeligt.
Camilla Hedegaard Møller, arkitekt MAA, MDL,  
ph.d.-studerende, KADK

Prags Boulevard
Indviet: 2006
Bygherre: Københavns Kommune. Støttet af Lokale- og Anlægs-
fonden 
Landskabsarkitekt: Kristine Jensens Tegnestue
Anlægssum: 20 mio. kr.

Prags Have på den tidligere lakfabrik. Prags Boulevard anes i baggrunden. Arbejds-
fællesskabet PB43 er nu fraflyttet, men idéerne kan forhåbentligt fortsat inspirere. 
Foto Steen Andersen, PB43
Prags Have on the site of the former paint factory. Prags Boulevard is visible in the 
background. Arbejdsfællesskabet PB43 has moved out, but its ideals will hopefully 
continue to inspire. Photo Steen Andersen, PB43
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WYNYARD QUARTER – EN FOLKETS HAMN
Babs Lange

Auckland, Nya Zeelands största stad, har som 
många andra städer i världen öppnat upp och 
omvandlat ett hamnområde. Första etappen 
invigdes med en stor jublande fest i septem-
ber 2011 i samband med öppnandet av Rugby 
World Cup. Stämningen var på topp, och 
framgångarna har därefter hållit i sig. Det 
är en av Nya Zeelands största exploaterings-
satsningar någonsin, och har blivit prisad av 
många, inte minst av Aucklandborna själva. 
Silo Park och North Wharf Promenade, som 
är delar av denna storskaliga komplexitet till-
delades The Rosa Barba International Lands-
cape Prize 2014. 

Wynyard Quarter täcker en yta på 37 ha 
och omges av havet på tre sidor med en näs-
tan 3 km lång vattenlinje. Med staden i ryg-
gen möts man här av nya restauranger, caféer, 
lekplatser, gångstråk och parker. Men också av 
den arbetande hamnen, som fanns där sedan 
tidigare. Fiskeindustrin med fiskebåtar och 
fiskmarknaden. Den marina industrin med 
båttillverkning. Färjorna som går till öarna 
utanför. 

Omvandlingen av Wynyard Quarter kom-
mer att fortgå i 20 år till. Det senaste tillskot-
tet, Daldy Street med The Linear Park, är en 
grön länk genom de centrala delarna av områ-
det, som under den följande tioårsperioden 
kommer att bebyggas med bostadslägenhe-

ter och kontor. Det är spännande hur man 
här har börjat med utemiljön och det gröna. 
2013 invigdes den fjäderbeklädda ASB Bank 
byggnaden, Nya Zeelands idag mest avan-
cerade byggnad, alldeles intill den centrala 
och äldre fiskeindustrin och fiskmarknaden. 
Nyligen påbörjade man byggandet av Auck-
land Theatre Company som kommer att bli 
en stor internationell scen för teater, dans 
och opera. Mångfalden slår mot en, med spän-
nande möten. Det fanns redan från början en 
puls i området som man nu bara fyller på, med 
pusselbit efter pusselbit.

Det första som byggdes var en bro, Wyn-
yard Crossing, så att området blev tillgängligt. 
En bro för fotgängare och cyklister, som här 
i Wynyard Quarter blir prioriterade medan 
motorfordon och parkeringsplatser rationali-
seras bort. Utrymmet och möjligheterna som 
här ges för gående och cyklister är man inte 
van vid i Auckland, och det är en anledning 
till att Wynyard Quarter är så väl uppskattat.

När man klivit över bron kommer man 
till Karanga Plaza. Gigantiska solstolar sitter 
fast på rälsar och kan föras ihop till en scen 
– en flexibel plats där man leker med skalan. 
En containerpaviljong med en skärm upptill 
informerar om vad som händer i området. Vil-
ken biofilm visas denna fredag i Silo Park? Vad 
är på gång i Viaduct Events Centre? 

Detta är entrén in till Wynyard Quarter. Hit 
kan man även komma vattenvägen och stiga 
iland vid The tidal steps. Trappstegen fung-
erar vid alla tidvattennivåer och återkom-
mer vid Silo Park. Förutom att man kan stiga 
iland vid dem, eller fungera som läktare, finns 
nu möjligheten att stoppa fötterna i vattnet – 
kontakten med havet är inte bara mental utan 
även fysisk. 

På North Wharf följer restaurang efter 
restaurang. Det är en bred hamnpir som rym-
mer både uteserveringar, promenerande, fis-
kebåtar och lastbilar fyllda med fisk. Här kan 
man sitta på kvällen och avnjuta seafood sam-
tidigt som man kan följa hur lilla färjan från 
Great Barrier Island lägger till och lastas av. 

Bakom restaurangerna, i folkmun The 
Sheds, ligger Jellicoe Street. Denna gata är 
smalare och mer skyddad än North Wharf, 
och lummig av planteringar med inhemska 
växter. Gatan är designad att rymma gatu-
marknader, och med sin grönska ta hand om 
dagvatten. Mycket dagvatten leds också till 
våtmarken i Silo Park. Våtmarken marke-
rar här också den gamla havslinjen. Silorna, 
som är rester från den industriella tiden, är 
idag tydliga landmärken som öppnats upp för 
utställningar och olika aktiviteter. När mörk-
ret har lagt sig visas utebio mot Silo 7, och på 
helgerna lever parken upp med en marknad. 

Jellicoe Street, med lummig grönska och robusta bänkar av trä och betong. Foto Babs Lange Jellicoe Street, with lush greenery and robust wood and concrete benches. Photo Babs Lange
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Courtyard Houses

Five Star Hotel 

Waterfront Auckland, in partnership
with Fu Wah International Group will 
build a 200-room 5 star hotel along 
the western edge of the Viaduct 
Harbour. It is expected to be complete
by 2017.

Auckland Theatre Company 

A 600 seat theatre with Auckland 
Theatre Company as the anchor 
tenant. Construction to start mid-
2014, contingent on funding.

Lysaght building 

Refurbishment of the art deco 
building to form part of the Grid AKL 
innovation hub, due for completion 
late 2014.

Wynyard Common

A pocket park right in the centre 
of Wynyard Quarter. Construction 
anticipated to commence 2015 with 
the park to open 2016.

Residential and laneway
development

Up to 800 apartments and 
townhouses, housing around 1500  
people, are planned as part of mixed- 
use residential development. These 
homes will feature high quality 
sustainable design. A range of housing
types will offer a new way of living 
within the central city like never seen 
before. Construction to commence 
late 2015.

Wynyard Point 

The vision is for Wynyard Point to 
be a large public space including 
parkland, plazas and a signature 
public building. It will be a significant, 
new sustainable urban environment 
with a mix of residential, commercial 
and cultural uses that will model 
what we intend to be world-leading 
sustainable technologies and 
behaviours. The development of this 
area is contingent on the expiry of 
existing leases, the majority which 
expire between 2016 and 2026. 
Development 2020 onwards.

The Percy Vos Heritage 
Boat Yard 

Established in 1937 The Percy Vos 
heritage boat yard is where arguably,
Auckland’s world-renowned marine 
industry began. The Vos Trust is 
looking to restore the existing boat 
yard and slipway to establish an 
interactive showcase of wooden 
heritage boat building in the 
Wynyard Quarter. Date TBC

Commercial development,
mixed use development
and laneway

Commercial office development 
centred around an innovation hub.
Construction to commence 2015.

Halsey Street upgrade

Stage 1 complete May 2014. 
Stage 2 to commence early 2015 TBC.

Daldy Street Park 

Stage three Date TBC

Future residential
development

Date TBC

Pakenham Street revitalisation

Construction to commence mid 2015

Daldy Street Park Stage one 

Completed 2013

1

2

8
3

4

5

16

13

6

Daldy Street Park Stage two 

A continuation of the green link 
connecting Victoria Park to the future 
Wynyard Point Stage two due for 
completion November 2014.

10

11

7

Madden Street revitalisation

Construction to commence mid 2015

14

15Marine development

Date TBC

12

9

All images are artist’s impressions and are subject to change. All dates are subject to change. Correct at time of printing.

KARANGA
PLAZA

THE GANTRY

Karanga Plaza med blicken mot Auckland city. Foto Babs Lange
Karanga Plaza with a view of Auckland city. Photo Babs Lange
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Uppifrån The Gantry, byggställningen, kan 
man beskåda helheten. Det är många arki-
tekter inblandade men de som har det över-
gripande ansvaret är Waterfront Auckland. På 
uppdrag av Aucklands kommun leder de ut-
vecklingen av stadens hela vattenlinje. Land-
skapsarkitekten Alan Gray berättar hur de 
satsar på folkligt engagemang. Genom soci-
ala medier kan Aucklandborna tycka till om 
olika förslag. Med tillfälliga installationer i 
området har förbipasserande tillfrågats vad 
de tycker om materialval och design. Man för-
söker vara lyhörd och flexibel. The Gantry var 
tänkt att vara tillfällig. En fond mot norr, mot 
det industriella området Wynyard Point som 

ska omvandlas i ett senare skede. Men bygg-
ställningen har blivit så uppskattad att man 
har bestämt sig för att behålla den. En annan 
styrka i projektet är hur man lyfter fram det 
kulturella arvet i utformningen av området. 
Att Wynyard Quarter en gång var ett viktigt 
handelsområde för maorierna, Nya Zeelands 
urinvånare. Maorier är också meddesigners av 
området, vilket för oss besökare kanske tyd-
ligast kommer till uttryck genom namnsätt-
ningen på platser och konstnärlig utformning.

I Wynyard Quarter kan man gå barfota 
och doppa fötterna i vattnet. Man har lyckats 
gestalta en plats som ger uttryck för nyazee-
ländarnas identitet. Man har lyckats förstå 

platsen och kulturen. Och det är något för oss 
landskapsarkitekter att lära och låta oss inspi-
reras av. Omvandlingen fortgår – jag rekom-
menderar er att följa den.
Babs Lange, landskapsarkitekt, 
bosatt i Auckland 2007-12 och på återbesök 
dec. 2014-jan. 2015

Källor:
Waterfront Auckland
www.wynyard-quarter.co.nz

Karanga Plaza, The tidal steps – grova betongsteg som knyter an till hamnens ursprungsmaterial. 
Grönt tak på containern. Till vänster början på den lummiga Jellicoe Street. Till höger North Wharf, mot Silo park Foto Babs Lange
Karanga Plaza, The tidal steps – coarse concrete steps that correspond to the harbor’s original materials. 
Green roof over the containers. To left, begins the lush Jellicoe Street. To right North Wharf, toward Silo park. Photo Babs Lange

Fiskebåt vid North Wharf. 
Foto Babs Lange
Fishing boat at North Wharf. 
Photo Babs Lange
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Wynyard Quarter, Auckland, Nya Zeeland
Stadsplanering/landskapsarkitektur: Architectus (Karanga Plaza och The Linear Park); 
Taylor Cullity Leathlan med Wraight + Associates (Jellicoe Street, North Wharf 
Promenade, Silo Park)

Silo Park – våtmark, gräsytor och en hårdgjord yta lämnad i ursprungsskick, bortsett från ifyllda rälsfåror. Foto Babs Lange
Silo Park – wetlands, lawn areas and a paved surface left in original condition, only with filled out railway tracks. Photo Babs Lange

Våtmarken i Silo Park, med blick österut 
(mot The Gantry och North Wharf ). Foto Babs Lange
The wetland in Silo Park, looking toward east (toward 
The Gantry and North Wharf ). Photo Babs Lange
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TANKER OM UNIVERSELT DESIGN 
Interview med professor og seniorforsker Camilla Ryhl, SBi

Birgitte Kleis

Alle skal have lige mulighed for at få adgang 
til at bruge bygninger og byrum, hvad enten 
de har en funktionsnedsættelse, eller ej. Det 
kan de fleste nok blive enige om. På den anden 
side oplever mange landskabsarkitekter at 
blive mødt med krav om tilgængelighed, der 
kan forekomme både urimelige og økonomisk 
ugennemtænkte, ligesom kravene – ifølge kri-
tikere – risikerer at medføre tab af arkitekto-
nisk kvalitet. 
Kravene er dog formuleret med god grund, 
mener professor og seniorforsker ved SBi, 
Aalborg Universitet, København Camilla 
Ryhl, der arbejder med at udvikle feltet til-
gængelighed og universelt design og står bag 
en ny masteruddannelse, hvis første hold be-
gyndte i februar 2014 på SBi.

”Der er god vilje blandt rådgiverne, som 
selvfølgelig ikke har noget imod, at der skal 
være plads til alle. Men vi kan også se, at det 
er kilde til frustration og irritation – er det 
nu nødvendigt? Det er de færreste, der reelt 
kender til baggrunden for kravene, nemlig 
brugernes behov, og dermed forstår, at det 
at leve i et inkluderende samfund, betyder at 

have lige ret til adgang. I virkeligheden eks-
kluderer man mange flere end handicappede, 
ved ikke at bygge tilgængeligt.”

At se tilgængelighed udelukkende på 
denne måde er for snævert, mener Camilla 
Ryhl, og her kommer begrebet universelt 
design ind i billedet. Grundtanken er, at uni-
verselt design skal kunne rumme alle brugere, 
med andre ord, at bygninger og byer indret-
tes sådan, at de imødekommer menneskelig 
diversitet og foranderlighed gennem et helt 
livsforløb.

 
Det virker, som om det er op ad bakke at få 
rådgiverne til at høre, hvad det handler om?
Vi vi gerne diskutere godt universelt design, 
i stedet for god tilgængelighed, når vi taler 
om udformning af landskabsrum og byrum. 
Fokus skal være på det gode rum for men-
nesket. Hvad er godt lys og god lyd, og hvor-
dan kan man stimulere sanserne i uderum og 
landskab? Hvad betyder det, at man kan høre 
forskel på beplantning, at man kan mærke 
vinden, og at der er græs eller en varm træ-
bænk at sidde på? Hvad det betyder det over-

ordnet, at der er forskellige sanseoplevelser i 
et landskabsrum?

Det gode eksempel vil være et, som tilby-
der en variation af sanseoplevelser og rummer 
et minimumsniveau af funktionalitet. Mens 
tilgængelighedskravene beskriver, at der skal 
være ryg- og armlæn på alle bænke, siger uni-
verselt design, at der selvfølgelig gerne må 
være bænke uden ryglæn, de skal bare sup-
pleres med nogle andre typer, således at der 
er valgmuligheder. Man skal både kunne sidde 
lavt, i normal højde og højt, og endelig skal vi 
også have tænkt kørestolene ind. Hvis folk har 
deres egen stol med, kan de i princippet sidde 
hvor som helst, men der skal være plads til 
stolen, og den skal kunne komme frem, og hvis 
de ikke kan sidde ved siden af den, de følges 
med, så er det ikke interessant at komme der.”

Kan du nævne konkrete eksempler?
”Jeg synes, at Sønder Boulevard på Vester-
bro er et rigtigt godt eksempel på universelt 
design, fordi projektet tilbyder så meget for-
skelligt, ikke bare i aktivitetstilbud, men også 
i form af forskellige sansestimuli. I den ene 

Denne side. SEB, Kalvebod Brygge/Bernstorffsgade, København. Foto Jens Lindhe og SLA
This page. SEB, Kalvebod Brygge/Bernstorffsgade, Copenhagen. Photo Jens Lindhe og SLA
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ende kan man være social og have masse af 
mennesker omkring sig, spille basket og møde 
sine venner, og i den anden ende er der stille 
haverum med blomster, bænke og ro.

I udgangspunktet er det vel ikke tænkt som uni-
verselt design?
Nej, det er det ikke, men det er jo resultat af, at 
rådgiverne (SLA, red.) tager arbejdet med til-
gængelighed meget seriøst. På samme måde 
synes jeg, at uderummet ved SEB Bank er et 
rigtig godt eksempel – selv om det også har 
mangler. Hvis man har synsnedsættelse, er det 
problematisk, at der ikke er kontrastmarkerin-
ger på rampen op gennem landskabet, det er-
kender jeg, men der er mange gode tiltag. 

Mest af alt fordi der er tale om en total 
integration, der netop har nedbrudt ideen 
om specialløsninger for en særlig gruppe af 
mennesker. Der står jo netop ikke tilgænge-
ligt med store bogstaver, men det er faktisk 
tilgængeligt for rigtig mange mennesker, og 
derudover tilbyder det en hel masse sansesti-
muli til folk, der har syns- eller hørenedsæt-
telse. 

Hvis vi nu skræller alle begreberne af, hand-
ler det så ikke bare om basale arkitektfaglige 
redskaber?
Jo, det handler om at være en ansvarlig arki-
tekt og om at holde sig for øje, hvem der skal 
bruge bygningerne og byrummene. Jeg tror, 
at vi ofte glemmer brugeren, eller i hvert fald 
arbejder vi primært med en gennemsnitlig, 
ungdommelig bruger med fuld funktionsdyg-
tighed. Universelt design handler også om at 
huske, hvem brugeren er, og at sikre, at der er 
tilbud til alle. Og for at skabe rum til alle, skal 
vi skabe mange løsninger – det er ikke én løs-

ning, men kombinationen af løsninger, som 
skal tilbyde en diversitet, der afspejler bru-
gernes diversitet.”

Det drejer sig vel også om at få bygherrerne 
i tale og om økonomi?
Ja, i meget høj grad, men det er svært at vær-
disætte, for hvad koster en rampe eller eleva-
tor, set i forhold til hvor mange mennesker, 
der kan bruge byrummet? De arkitekter, som 
prioriterer tilgængelighed eller universelt de-
sign fortæller, at det sjældent er noget, de dis-
kuterer med deres bygherre. De gør det bare 
som en integreret del af deres arbejde, det lig-
ger helt implicit i deres metode og er med fra 
første streg – og derfor bliver det ikke umid-
delbart dyrere. Det overordnede mål er jo at 
gøre det bebyggede miljø mere tilgængeligt 
for flere mennesker, og vi kan se, at de arki-
tekter, som arbejder seriøst med tilgængelig-
hed, samtidig skaber arkitektonisk kvalitet.

En mulighed er at ændre bygningsreglementets 
minimumskrav til for eksempel funktionsbase-
rede krav – hvad vil det kunne betyde?
Vi ved fra en række undersøgelser, vi har fore-
taget, at det ikke virker at stramme kravene 
i bygningsreglementet yderligere – det kom-
mer der hverken mere eller bedre tilgænge-
lighed ud af. Derfor er vi nu ved at undersø-
ge mulige alternative modeller, der kan give 
praksis et større kreativt råderum til at skabe 
tilgængelige løsninger, som imødekommer 
brugernes behov, uden at der sker tab af arki-
tektonisk og funktionel kvalitet. Vi ved endnu 
ikke, om det ender med mere funktionsbase-
rede krav, men vi er ved at undersøge, hvad 
det vil betyde, hvis man gør kravene mindre 
detaljerede.

Du er også professor på arkitektskolen i 
Bergen, og Norge bliver fremhævet som både 
foregangsland og skræmmeeksempel, når det 
gælder tilgængelighed og universelt design?
Jeg ser begge sider af sagen i Norge. De har 
prioriteret feltet politisk og har udformet en 
national handlingsplan, som præciserer, at 
Norge skal være universelt udformet i 2025. 
Desuden findes der en masse programmer og 
understøttende aktiviteter, og en del af suc-
ceshistorien er, at det er ikke bare ord – der er 
også handling. Og så er der, ikke at forglemme, 
økonomi bag handlingsplanen, så man kan 
søge fondsmidler og tilskud til projekter. Det 
gør, at der faktisk sker rigtig meget på feltet i 
Norge, men processen har måske også været 
præget af, at at der har været begrænset kva-
lificeret viden om området, før man satte det 
hele i værk. Ved at gøre universelt design til 
det bærende begreb frem for tilgængelighed 
i den norske kontekst, er der efter min me-
ning en risiko for bare at få et nyt navn for til-
gængelighed – fordi man ikke når at få det bæ-
rende tankesæt med. Det vil måske betyde en 
risiko for, at der sættes lighedstegn mellem 
universelt design og handicappede brugere – 
og så er man tilbage, hvor man startede. 
Birgitte Kleis, arkitekt MAA,
www.arkitekturformidling.dk

Baggrund for interviewet er arrangementet 
Tilgængelighed i byggeriet, det blev afholdt 
i Dansk Arkitektur Center 23. oktober 2014. 
Arrangementet var et samarbejde mellem 
Dansk Arkitektur Center, Realdania og 
Energistyrelsen

Sønder Boulevard, København. Foto SLA Sønder Boulevard, København. Photo SLA
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KONFERENCE: 
BYENS GULV
Ziff V. Hansen

Mere end A til B
”Ja, hvorfor helvede skal de steder, hvor vi 
færdes så meget, være så intetsigende?” Ud-
talelsen stammer fra en af tilhørende på kon-
ferencen Byens gulv under oplægget ’Mobi-
litetsparadigmet – en ny fremtid for byens 
gulv?’ af ph.d.-studerende Ditte Bendix 
Lanng. Efter oplægget blev publikum bedt om 
at reflektere over hverdagsrummet, og hvilke 
oplevede kvaliteter byens gulv skal have. Ste-
der vi færdes uden at tillægge stor betydning: 
parkeringspladsen, lyskrydset, gadehjørnet, 
cykelstien. Alt det, der fører os fra A til B, men 
som er mere end det, fordi stederne har stor 
samfundsmæssig betydning, der ’leves jo liv 
i og med disse transportsystemer og trafik-
rum’, og vi er tilstede og bevidste i vores færd-
sel deri.

Et af svarene var, at vi godt må stille lidt 
større krav til disse vore hverdagsrum; kan vi 
ikke forkæle dem lidt mere? Gøre dem grøn-
nere? Mere indbydende? Vi færdes der jo dag-
ligt og slukker ikke sanserne imens.

Forestillinger om forstaden
Andre steder, hvor vi skal tænke nyt, er i 
forstæderne. Jens Kvorning, professor ved 
Center for Byplanlægning, Kunstakademi-
ets Arkitektskole, talte om, at vi er nødt til at 
visionere andre byliv end dem, vi hidtil har 
været vant til. Byliv som ikke nødvendigvis er 
en forudsætning af handel. Bygader helt uden 
butikker, uden caféer, uden købsfunktioner, 
men hvor man alligevel har lyst til at mødes 

og til at færdes. De findes allerede. I Dragør, 
i Amsterdam, i universitetsbyen Tübingen, 
i Kartoffelrækkerne, i Møgeltønder. Her er 
bylivet baseret på borgernes aktiviteter. Her 
er det beboerne, der skaber og iscenesætter 
gaden og dens liv, og her har man endda lyst til 
at færdes uden egentlig at skulle noget. Disse 
steder har en høj grad af offentlighed, semi-
offentlighed og semi-privathed. Forstaden har 
allerede den gode, overskuelige og menneske-
lige skala. Men den er ofte fragmenteret og 
mangler fortætninger og sammenhænge. Her 
kan vi bruge det tomme som aktivitetsrum, 
som ramme for naturlige processer og grøn-
ne rum, grønne gulve og lade dette grønne 
agere som samlingsmedium, lade det signa-
lere centralitet samtidig med, at vi håndterer 
overfladevand, afbøder klimarisici og skaber 
diversitet.

Hvis man tvivler på, om bylivet med butik-
kerne kan sættes op mod et byliv uden funk-
tioner, så se de promenerende, løbende, cyk-
lende, siddende omkring Søerne på en solrig 
dag. Besøgstallet trumfer Strøget. Og det giver 
håb for forstaden, et håb som smitter af på sta-
tionsbyen og på provinsen.

Byens gulvafløb
I et oplæg fra praktikeren, kemiingeniør Claus 
Frydenlund, Gladsaxe Kommune undervises 
vi i byens ’gulvafløb’. Frydenlund ser store mu-
ligheder i nutidens ’klimatilpasningsmomen-
tum’: Et Kinderæg med hele tre ting på én gang: 
mere grundvand, mere natur og muligheder 

for at løfte byrum i form af anderledes, grøn-
nere og mere indbydende tiltag. Men vandet 
skal renses først, for så snart vand rammer en 
overflade, karakteriseres det som spildevand. 
Og særligt vejvand fra saltede veje kan forurene 
grundvandet. Der er mange løsninger, hvis man 
vil nedsive, også for vejvand, og vi samler hele 
tiden erfaring. Alternativ glatførebekæmpelse 
(med CMA eller KF, der er væsentligt dyrere 
end salt, men også mere effektivt), spjæld, der 
leder vejvand til kloak, når der saltes og til ned-
sivning om sommeren eller fast bund af f.eks 
bentonit. I et eksempel fra Værebro opsamles 
vand til genbrug i beboernes nyttehaver, hvor 
det bruges til vanding. Og kun vanding, for det 
indeholder mange bakterier. 

Nyttehaverne har løftet området og samlet 
beboerne i et nyt fællesskab. Bæredygtigt på 
mere end ét niveau.

Parkeringspladsen. 
Foto Ditte Bendix Lanng

Parking lot. 
Foto Ditte Bendix Lanng

Møgeltønder. Foto Jens Kvorning Møgeltønder. Photo Jens Kvorning   Amsterdam. Foto Jens Kvorning Amsterdam. Foto Jens Kvorning

Værebro. Foto Jasmina Gabel
Værebro. Photo Jasmina Gabel
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Farver og eksperimenter
Benedetta Tagliabue rundede af med et farve-
rigt indslag om tegnestuens EMBT’s projekter 
– af en anden type og med mere spræl i, end 
hvad vi ser her i Norden. Tagliabue berette-
de om deres eksperimenterende og historie-
fortællende projekter, bl.a. om længslen efter 
blomster, vand og underholdning i Diagonal 
Mar Park, der forbinder havet med byen, om 
renoveringen af Santa Caterina Market, Bar-
celona, med et flimrende farverigt loft, der 
udtrykker områdets og markedets komplek-
sitet i et keramisk tekstilsimulerende tag. Og 
om tegnestuens trang til at ’mingle’ – blande 
og bygge broer. Altså metaforisk set. At blan-
de ude med inde, blande vild natur med pot-
teplanter, blande skov og by. Eller som i den 
spanske pavillon i Shanghai 2010 blande 
landsby og storby ved at tilføje plader af lands-
byens forædlede teknikker i kurveflet, som fil-
trerer lyset ovenpå en flettet nutidig stålkon-
struktion. Og således bygge bro mellem Kina 
og Spanien, som begge kender kurveflets be-
tydning i deres kultur.

Der var 14 præcis lige spændende oplæg på 
konferencen. Det var svært at vælge, men følel-
sen at ’gå glip af’ blev afværget ved, at alle oplæg 
kan hittes på enten video, pdf eller begge dele 
via. hjemmesiden: www.ign.ku.dk/byens-gulv. 

Byens gulv er en årligt tilbagevendende 
konference, som formidler tendenserne inden 
for overflader og gulve i by og land på praktisk, 
strategisk og visionært niveau. 
Ziff V. Hansen, landskabsarkitekt MDL

Byens Gulv holdes næste gang d. 3. februar 
2016, hvor emnerne bl.a. omfatter leg og bevæ-
gelse i byrummet, transformation af industri-
områder og ’intelligente belægninger’. Du kan 
følge planlægningen via www.byensgulv.dk

Øverst. Santa Caterina. 
Foto Alex Gaultier. Miralles Tagliabue EMBT
Midte og nederst. Den Spanske Pavillon, Shanghai 
2010. Foto Shen Zhonghai. Miralles Tagliabue EMBT
Top. Santa Caterina. 
Photo Alex Gaultier. Miralles Tagliabue EMBT
Middle and bottom. The Spanish Pavilion, Shang-
hai 2010. Photo Shen Zhonghai. Miralles Tagliabue 
EMBT
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Det indhegnede paradis – islam og havekunsten
Inger Berglund: Det inhägnade paradiset, om islam och trädgårdskon-
sten. Arkitektur Förlag AB, Stockholm, 2014. 148 s. 374 kr. via
webshop arkfo.dk, 299 kr. for LANDSKABs abonnenter
Landskabsarkitekten Inger Berglund rejste i 2005 til Libyen, hvor hun 
boede og arbejdede i to år med en regionplan for Tripoliregionen. Der 
var hedt. I Tripoli oplevede hun i en mindre privathave den subtro-
piske lyst- og nyttehaves lyksalighed. På krop og sjæl. Her fandt hun, 
indesluttet bag høje mure, behagelig skygge under bugnende citron-, 
mandel og appelsintræer plantet i regelmæssige kvarterer med åben 
jord imellem. Træerne blev vandet med regnvand fra en cisterne, op-
samlet under de korte, men intensive regnperioder. 

Her, afskærmet fra byens larm og trafik, mellem duftende roser 
og fuglesang, fandt hun en helt afsides, intim verden af ro og hvile, 
et tilflugtssted. Hvad var det for en paradisisk havekunst, der kunne 
udvirke sådanne tilstande af velvære? Efterfølgende rejste hun ud og 
så flere indhegnede paradiser, der var betydeligt mere sofistikerede og 
udsmykkede. I Nordafrika, Mellemøsten, Iran, Indien – selv oppe i det i 
dag vanskeligt tilgængelige Kashmir og endelig i Andalusien i Spanien. 

Fælles for dem alle er tilstedeværelsen af vand, som nok er nød-
vendig af hensyn til vandingen og for at få et behageligere mikroklima, 
men som også skal høres, ses rinde eller blankt spejle himlen – skabe 
velvære. Vandet optræder ofte i form af et centralt placeret bassin. Fra 
centrum leder kanaler ud til havens afslutning, ofte krydset af yder-
ligere kanalsystemer følgende vandets indbyggede logik. Blomster 
i lavere liggende bede giver duft og farvepragt. Træer giver frugt og 
skygge. Lyd fremkommer af det rislende vand og af fuglesang. Den lille 
privathave i Tripoli havde åbnet en helt ny verden for Inger Berglund. 

Forfatteren satte sig som mål at skrive for dem, der forsøger at 
skaffe sig kundskab om denne havekunst, og som måske selv ønsker 
at rejse ud og besøge anlæggene. Hun ville med sin bog også forsøge 
at løfte sider frem af en kultur, som for mange er ukendt. Udgangs-
punktet var de historiske haver, hun havde set. ”Jeg har försögt förstå 
hur den trädgårdskonst som benämns islamisk uppkommit och förts 
vidare”, som hun skriver. Hun ville også gerne forstå, hvordan den 
spredtes fra land til land og krydsbefrugtedes af lokale sæder og skikke. 

I bogen beskrives i ord og streg og talrige billeder de vigtigste his-
toriske haver, som stadig eksisterer i Iran (persiske haver), Indien 
(mogulhaver) og Andalusien (mauriske haver). De fleste af de udvalgte 
haver er i dag verdensarv. Forfatteren har forsøgt at vælge de mest 
karakteristiske og de, som udgør ”länkar i en utvecklingsserie.” 

Vi hører om ørkenhaver inspireret af beduinernes oaser, om van-
dingssystemer, om arkitektur – kontrast, vand, geometri – om uformel 
beplantning. Vi hører om den persiske chahar-bagh med den symme-
triske grundplan, hvor vand i fire kanaler deler haven op i lige store 
dele, og om pairi-daeza, jagtparken og den kongelige lystpark. Vi hører, 
omend sparsomt, om andre havekulturer, som der jævnføres med. 

Vi hører om paradiset i Koranen – islam giver haven en åndelig 
dimension, en forestilling om det paradis, der venter den troende. Kon-
ceptet med at skabe ordnethed og harmoni gennem lige linjer i anlæg-
gene findes også i Koranens paradisskildringer. Det praktiske og det 
spirituelle går hånd i hånd. Vi hører om de forskellige landes naturfor-
udsætninger for de forskellige haveanlæg. Kashmir-haverne i bjergene 

BOGOMTALE

Modstående side. Traditionen med havemotivet på tæpper er stadig stærk, 
og på mange ses den firdelte have. 
Persisk tæppe fra Kerman, 1700-tallet. Musée des Art Décoratifs. Ill. fra bogen. 
Opposite page. The tradition with garden motifs on tapestries is still strong and on 
many one can find the quartered garden. 
Persian rug from Kerman, 1700's. Musée des Art Décoratifs. Ill. from the book

Th. I den firdelte chahar-bagh krydser fire kanaler hinanden under en platform. 
Orden, symmetri og geometri som styrende princip. Haven i sin enkleste form. 
Bag høj mur, skyggende træer, bananpalmer og blomstrende frugttræer i dekorativ 
kontrast til cypresser, som her. Vandet symboliserer livets fire floder og kilden til alt liv. 
Indisk miniature fra 1600-tallet under Jahangirs herredømme. 
Victoria and Albert Picture Library. Ill. fra bogen
Right. In the quartered chahar-bagh, four canals cross each other under a platform, 
with order, symmetry and geometry as the controlling principles. The garden in its 
most simple form. 
Behind the high wall, shade trees, banana palms and flowering fruit trees offer a 
decorative contrast to the cypresses. The water symbolizes life’s four rivers and the 
source of all life. Indian miniature from the 1600's under the reign of Jahangir. 
Victoria and Albert Picture Library. Ill. from the book 

Undertiden strømmer vandet hurtigt og livligt, i andre tilfælde er det stille 
og reflekterer himlen. Foto Inger Berglund. Ill. fra bogen 
Sometimes the water flows fast and lively, at other times it is quiet and reflects 
the sky. Photo Inger Berglund. Ill. from the book 
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har for eksempel nogle helt andre naturgivne 
forudsætninger end haveanlæg i ørkenområ-
der. I dag er mange af haverne en skygge af, 
hvad de engang har været. 

Allerbagerst har islamologen Jan Hjärpe i 
et efterord gjort nærmere rede for ordet para-
dis, der har vandret en lang vej i rum og tid. 
Ordet går helt tilbage til det før-persiske pairi-
daeza, som indebar en muromgivet have. På 
vej til det svenske ord passerede det den hel-
lenistiske kultur og blev det græske paradei-
sos, der findes i den græske version af Det 
gamle Testamente (Septuaginta) og i Det nye 
Testamente. Både i Biblen og Koranen lignes 
den himmelske salighed med en have. Para-
disskildringerne har inspireret havekunsten 
i den muslimske verden: det perlende vand, 
kanalerne som gengiver de fire paradisfloder, 
de skyggende træer, blomsterne i de velord-
nede rabatter, rosernes duft. Samspillet mel-
lem arkitektur og hortikultur. Paradiset fin-
des også i en transportabel udgave i form af 
’paradistæpper’ vævet med mønstre af vand, 
træer og blomster. 

Inger Berglunds bog er også tænkt som en 
rejsehåndbog. Som sådan forekommer bogens 
format for stort, men smalt nok til at kunne 
ligge i en kuffert. 

Forfatteren kaster sig ud i den svære 
kunst at beskrive de præhistoriske kultur-
strømme – hvordan den ene kultur har påvir-
ket den anden. Der savnes en dokumenta-

tion for de påstande, hun beskriver (i form af 
henvisninger eller lignende, som der kunne 
have været mange flere af ). Denne anmel-
der er i tvivl om påstandenes rigtighed, men 
vil meget gerne lade sig overbevise. På dette 
punkt er bogen mangelfuld. Forfatteren gør 
en del ud af at relatere den persiske have til 
poesien. Set i den sammenhæng savnes i litte- 
raturlisten Annemarie Schimmel, Små para-
diser. Blomster og haver i islam. En bog i Car-
sten Niebuhr biblioteket. Forlaget Vandkun-
sten 2007.

Det er inspirerende at følge, hvordan Inger 
Berglunds oplevelser i Tripoli-haven skulle 
udvikle sig til en passion, der nu manifeste-
rer sig i denne sympatiske bog, vi alle kan have 
glæde af. At forfatteren er landskabsarkitekt, 
mærkes i havebeskrivelserne. Hun ved også, 
hvad der skal fotograferes hvordan. Forfatte-
ren formår i et letlæst sprog at videregive sin 
egen begejstring for denne særlige havekunst.

Der er faktisk en del litteratur om bogens 
hovedemne, hvad litteraturlisten da også giver 
indblik i. På dansk grund har Steen Estvad 
Petersen skrevet levende om denne havekunst 
i flere bøger, senest i Drømmen om paradiset. 
Islamisk havekultur.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.

Det inhägnade paradiset er nomineret til Årets 
Trädgårdsbok 2015 af Stockholms Gartner-
sällskap

Th. Jardin Majorelle, Marrakesh. Haven har tilhørt Yves 
Saint Laurent, en af 1900-tallets mest betydningsfulde 
modeskabere. Haven er i dag almen tilgængelig. 
Foto Inger Berglund. Ill. fra bogen
Right. Jardin Majorelle, Marrakesh. The garden was 
once owned by Yves Saint Laurent, one of the twentieth 
century’s foremost fashion designers. Today it is open to 
the public. Photo Inger Berglund. Ill. from the book
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SUMMARY
Sculpture park in Yinchuan, p. 94 
Frode Birk Nielsen
Yinchuan lies in the Ningxia province of North 
China, south of Inner Mongolia. The city is sur-
rounded by a barren desert – the Gobi desert – 
only interrupted by The Yellow River’s fertile 
delta, which winds through the desert. Yinch-
uan, the province’s capital with ca. 2.5 million 
inhabitants is however a relatively green city, 
dominated by trees, flowering bushes and pe-
rennials. This project is located seven kilome-
ters east of Yinchuan. For thousands of years, 
the river has changed its course in the area, 
which has resulted in large, fertile wetlands on 
both sides of the river. The fields have been used 
primarily for growing rice and the vegetation is 
characterized by the dikes and canals’ rows of 
poplar trees, white poplars and Xinjiang poplars.

In 2011, Sweco was commissioned to 
develop a master plan for a 20 square kilome-
ter area. The city and builder’s ambition was 
to develop a new city with tourism as the basis 
for new ideas and principles in the area of sus-
tainability, and with an artistic, cultural image. 
The city is planned to house 60-80,000 inhab-
itants and is expected to eventually provide 
jobs for 50,000 people. My job was to create a 
recreational urban space in a future urban con-
text, which at the same time could serve as a 
setting for successive sculpture exhibitions, in 
that in the future the park will provide a setting 
for 50-60 contemporary sculptures, which will 
be regularly renewed and selected in collabora-
tion with the Cass Sculpture Foundation, UK. 
The form, with this combination of city park 
and square was inspired by the surrounding, 
imposing landscape, mountains, forest, desert, 
rice fields, wetlands and riverside landscape – 
a landscape with distinctive contrasts in color, 
structure and surface.

The park extends more than 500 meters 
east/west and 2-300 meters north/south. The 
diagonal promenade in the park is an inte-
grated part of the city center’s road and path 
system. The city park is recessed 3-4 meters 
below grade, thus achieving a peaceful oasis, 
sheltered from the city traffic and the frequent 
strong winds in the area. Via the existing canal, 
water from The Yellow River will flow through 
the park. When the sculpture park, art histori-
cal park and art museum open for the public in 
August 2015, The Yinchuan and Ningxia Prov-
ince will have established unique settings for 
the exhibition of contemporary and historical 
art, while nationally and internationally rais-
ing attention to the city and the region. 

Meander, sequence and line – a look and a 
discussion across Sønder Boulevard, Nørre-
broparken and Prags Boulevard, as they 
appear today, p. 102
Camilla Hedegaard Møller
The common feature of the three linear parks 
in Copenhagen is that they lie in the so-called 

bridge districts and occupy long, narrow areas. 
But there is also an important difference in 
landscape architecture, which is apparent 
when one sees them together. How does one 
experience the three different structures, spac-
es and elements today? The local citizens, in 
a variety of ways have influenced the develop-
ment of the three projects, but it is hard to de-
fine who the ‘local citizens’ actually are. Thus 
it seems appropriate, especially in the dense 
bridge districts that the projects embrace a 
programmatic diversity as well as having a cer-
tain degree of inherent openness. How has this 
been approached in an architectural context? 

The 1.2 km long Sønder Boulevard is a 
space, clearly defined by the surrounding 
facades. The boulevard, which was designed 
by SLA, is structured as a jigsaw puzzle of rect-
angular forms, held together by a meander 
border. The pathways alternate from lying in 
the center, the side or simply through paved 
squares. The geometry breaks down the scale 
and allows convenient transverse passage, 
which avoids a barrier effect. The long city 
blocks, linden avenues and hedges define Nør-
rebroparken’s space. The through-going bicy-
cle path stretches the length of the scheme. 
Steen Høyer and GHB have established the 
primary structure with the use of different 
transverse rows of trees. Two market halls con-
tribute to subdividing the ca. 1 km long park. 
The 1.7 km long Prags Boulevard achieves no 
spatial advantage from the adjacent build-
ings, which are disparate to the west and pure 
shanty town in character to the east. Thus, it 
was a wise choice by Kristine Jensen’s office 
to establish the long rows of columnar poplars 
and lamp posts. They hold the scheme together 
in length without appearing closed in a trans-
verse direction. The primary structure consists 
of open lawns and concentrated activity points 
offering a variety of programs. The longitudinal 
path lies on one side of the park. 

Sønder Boulevard’s furnished ‘meander 
floor,’ the trees’ columns and the spatial defin-
ing crowns serve as a robust concept that can 
tolerate a tree species dying out or a material 
being replaced, etc. The absence of a ‘green 
wall’ is understandable in terms of safety, but it 
also implies that the street seems very close by. 
Nørrebroparken’s structure has proven to be 
robust in practice. The unconventional halls 
function as open roofs and icons, and one can-
not underrate the importance of the tree rows.
Prags Boulevard’s stringent lines appear nec-
essary in order to create a place in the frayed 
neighborhood, which is still under develop-
ment. But it is demanding, as it takes but a sin-
gle damaged lamp pole to attract attention. 

Wynyard Quarter – a public harbor, p. 110
Babs Lange
Auckland, New Zealand’s largest city, as so 
many other cities in the world, has opened 

up and converted a harbor area. This repre-
sents New Zealand’s largest exploitation effort 
ever. Silo Park and North Wharf Promenade, 
which are part of this large scale complex, 
were awarded The Rosa Barba International 
Landscape Prize 2014. Wynyard Quarter cov-
ers an area of 37 ha and is surrounded by the 
sea on three sides with an almost 3 kilometer 
long waterfront. With the city to the rear, one 
is confronted here by new restaurants, cafés, 
playgrounds, paths and parks. But also by a 
working harbor: The fishing industry, with fish-
ing boars and fish market. The marina industry 
with boatyards. The ferries that sail to the sur-
rounding islands. 

The conversion of Wynyard Quarter will 
continue for another twenty years. The latest 
addition, Daldy Street with The Linear Park, 
is a green link through the central parts of the 
area, which during the coming decade will be 
built with apartment houses and offices. It is 
exciting to see how one has started with the 
outdoor environment and green areas. The first 
thing built was a bridge, Wynyard Crossing, so 
that the area was accessible. Many architects 
are involved here, but the overall responsibil-
ity lies with Waterfront Auckland. 

Thoughts on universal design, interview 
with prof. and senior researcher at SBi, 
Camilla Ryhl, p. 116 
Birgitte Kleis
Everyone should have the possibility of ac-
cess to buildings and urban spaces, regardless 
if they are disabled or not. On the other hand, 
many landscape architects are confronted with 
requirements for accessibility, which can seem 
unreasonable and economically ill-considered, 
and these requirements – according to critics 
– risk the loss of architectural quality. Howev-
er there is good reason for these demands says 
professor and senior researcher at SBi, Aalborg 
University Camilla Ryhl, who works with devel-
opment in the field of accessibility and univer-
sal design, and is responsible for a new masters 
program, which started in 2014 at SBi. “There 
is good will among the professionals, who of 
course have nothing against ensuring access 
for all. However there are not many that actu-
ally are familiar with the background for these 
demands, namely the users’ needs, and thus do 
not understand the fact that living in an inclu-
sive society implies having equal rights to ac-
cess. In reality, many others than the disabled 
are excluded when accessibility is not a build-
ing parameter. To approach accessibility solely 
from this angle is too constricted,” says Camilla 
Ryhl, and this is where the concept of univer-
sal design enters the picture. The basic idea is 
that universal design should include all users, 
in other words, that buildings and cities are 
planned so that they accommodate human di-
versity and variability throughout an entire life.
Pete Avondoglio



LANDSKAB  4  2015 A45

HAVE & LANDSKAB

2013
&

Inspiration til 
belægning og 
 inventar

Gør som dine kollegaer og 
besøg Have & Landskab i 
august.

Se både de nyeste trends og 
de klassiske produkter og bliv 
inspireret af mangfoldighe-
den.

Få en god faglig snak med de 
mange professionelle leveran-
dører.

Er du leverandør? 
Book en stand plads  

og mød dine nye  
kunder på H&L15! 

Tlf. 3035 7797

WWW.HL15.DKARRANGØRER: Danske Anlægsgartnere · Skov og Landskab · Maskinleverandørerne · Park, Vej og Anlæg · Danske Planteskoler

26.-28. 
AUGUST

Selandia – Jernbjerggården, C.A. Olesensvej 2, 4200 Slagelse

Th. Perennparken, Skärholmen, Sienaprisnominerad 2014
Landskapsarkitekt: Piet Oudolf 
Beställare: Svenska Bostäder genom Stefan Mattson
Foto: Peter Lydén
Th. Strömparken, Norrköping, , Sienaprisnominerad 2014
Landskapsarkitekt: Johanna Grander, Tyréns
Beställare: Norrköpings kommun genom Marie Edling
Foto Peter Holgersson

blomstrande oas som skapar stolthet, identi-
tet och ger trygghet till bostadsområdet.. Par-
ken imponerar med perenner i överflöd som 
likt en stiliserad äng skiftar i färg och form 
över årstiderna. Växtvalet är gjort med säker-
het och kompetens. Skärholmens perenn-
park visar på hur en medveten och väl genom-
förd storsatsning på utemiljön genom växter 
och upplevelserika mötesplatser kan ge ett 
område en helt ny identitet och en förändrad 
social situation.

Strömparken. Juryns motivering: Strand-
promenaden vid Strömmen har fått en ny 
utformning och en unik upplevelse. Den nya 
Lekbäcken har gett förutsättningarna, vilket 
har resulterat i en centralt belägen park med 
tydlig identitet. Nytillskottet som löper paral-
lellt med Strömmen ska förbättra fiskarnas 
livsbetingelser och öka människornas rekre-

ationsvärde i staden. Strömparken lägger stor 
vikt på barnperspektivet. Det är en plats för 
lek och lärande, där fiskvägen/bäcken är en 
integrerad del i barnens lekmiljö. Strömpar-
ken är ett spännande exempel på hur en funk-
tion som gynnar den biologiska mångfalden i 
staden även förbättrar människornas vardag-
liga levnadsförhållanden. 

Sienapriset är en hedersutmärkelse i form 
av diplom samt reliefplakett som sitter på det 
belönade objektet. Arkitekten bjuds på en 
tre dagars studieresa till Siena, Italien, med 
omnejd, tillsammans med juryn och en repre-
sentant utsedd av sponsorn. 

Det belönade objektet ska ha aktualitet. 
Projektörens prisbelönta huvudinsats bör 
inte ligga längre bak i tiden än fem år. Objek-
tet ska vara så färdig att det ska uppskattas av 
allmänheten.

Juryn för Sienapriset utses av Sveriges Ar-
kitekters Akademi för landskapsarkitektur. 
Officiell sponsor för priset är Starka Betong-
industrier. Juryn 2014 bestod av Landskaps-
arkitekter LAR/MSA Sabina Richter, Per 
Andersson, Kerstin Fogelberg, utsedda av 
Sveriges Arkitekters Akademi för landskaps-
arkitektur, samt Jan Lang och Erik Simonsen, 
Starka Betongindustrier.
www.arkitekt.se

fortsat fra s. A44
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Mere metodefrihed, tak
Respekt for de softwareleverandører, som 
ihærdigt prøver at sælge IT-løsninger, der kan 
efterleve de nye IKT-krav. Men hvad er logik-
ken egentlig bag disse krav? Hvorfor skal et 
ministerium bestemme, hvordan den pro-
jekterende rådgiver skal udføre sit arbejde? 
Er det Bygningsstyrelsens opgave at sætte et 
sejlskib på skinner?

Krav til BIM-projektering er blevet for-
muleret i en årrække og i bedste mening. Med 
udgangspunkt i Bekendtgørelsen om anven-
delse af informations- og kommunikations-
teknologi i hhv. offentligt og alment byggeri 
(IKT bek. 118 og 119) pålægges bygherrer at 
stille en række IKT-specifikke krav til deres 
rådgivere. Den mest oplagte måde at hånd-
hæve dette på er henvisninger til branchens 
omfattende samling af IKT-tekniske specifi-
kationer, beskrivelser og vejledninger. Således 
kan det ske, at en bygherre i god tro viderestil-
ler en række krav om noget, som reelt set ikke 
gavner hverken bygherre, rådgiver, entrepre-
nører eller i sidste ende det udførte projekt. 
Med andre ord: Krav til BIM er ikke lig med 
behov for BIM!

På Bygningsstyrelsens hjemmeside står, 
at ”Anvendelsen af projektweb, digitale byg-
ningsmodeller og digital kommunikation 
generelt er med til at effektivisere, syste-
matisere og dokumentere den digitale pro-
jektinformation, der løbende udarbejdes og 
udveksles mellem parterne i et byggeprojekt.” 
Med IKT-bekendtgørelsen som lokomotiv for 
denne holdning pålægges rådgivere herved 
direkte at anvende BIM-metoden i større eller 
mindre grad. Indirekte pålægges de således 
også at investere i den software, som gør det 
muligt at arbejde med BIM-metoden. Umid-
delbart er metodens fordele ganske oplagte, 
når det kommer til håndtering af enorme 
mængder komplekst sammensatte data, som 
lys, energi, ventilation, statik, konstruktion, 
logistik og meget mere. Ret beset er BIM-
metoden så oplagt for en række faggrupper, 
at Bygningsstyrelsens krav til anvendelsen 
kan virke ganske overflødige. Men et bygge- 
og anlægsprojekt omfatter så meget mere 
end projektering af konstruktioner baseret 
på komplekst sammensatte data. Bygge- og 
anlægsbranchen hviler på et fundament af 
generationers akkumulerede viden og erfa-
ring, som dagligt udbygges, videregives og 

udføres ganske analogt i et løbende samar-
bejde mellem de projekterende fagfolk. Her 
bestemmer den gode kemi, den sunde for-
nuft og den gensidige respekt. Enhver pro-
jekterende rådgivervirksomhed har et helt 
naturligt incitament til at finde og finjustere 
den mest effektive arbejdsmetode til ethvert 
projekt. Ikke mindst i projekter af den stør-
relsesorden, som er omfattet af IKT-bekendt-
gørelsen.

Når IKT-bekendtgørelsens krav pålægges 
alle involverede faggrupper, risikerer projekt-
gruppen i værste fald, og ofte ganske uforva-
rende, at gøre IKT-kravene til et mål i sig selv. 
Gode erfaringer, best practice og nye ideer 
må således vige pladsen for en ovenfra dikte-
ret metode, som hverken tager hensyn til de 
projekterendes digitale ressourcer eller til de 
faglige kompetencer, som reelt har kvalifice-
ret projektgruppen til opgaven. Men med hvil-
ket formål, må man spørge, stilles disse krav 
om digital udveksling, hvis kravene ender med 
at spærre vejen for den sunde fornuft og en 
potentielt endnu mere effektiv metode? 

Ønsket om større metodefrihed, og til dels 
også definitionen af metodefrihed, diskuteres 
ivrigt i et netværk af danske landskabsarkitek-
ter. Diskussioner og videndeling om udvik-
lingen af BIM foregår desuden i LinkedIn- 
gruppen ’BIM i landskabet’, som p.t. tæller 
75 danske og udenlandske medlemmer.

Landskabsarkitektfaget er til stede i det 
ekstremt brede og alsidige felt af opgaver, 
som binder byggeri og anlæg sammen. Vi 
skaber de uderum, som gør husene til by og 
vejen til landskab. Vi tilrettelægger oplevelsen 
af de rum, der spænder fra sokkel til horisont. 
Vores bygningsdele rummer hele spektret af 
tid, holdbarhed og foranderlighed; fra urti-
dens uforgængelige granit til planternes skrø-
beligste forårsskud. Hertil kræves en palette 
af metoder og værktøjer, der rækker langt ud 
over den software, som i dag muliggør projek-
tering med BIM-metoden. Samtidig er land-
skabsarkitektfaget meget bevidst om de helt 
nye perspektiver for digitaliseringen af land-
skabets uforudsigelighed, som BIM-metoden 
også rummer. 

Det er i dette lys, at netværkets diskus-
sioner om metodefrihed skal ses. Den mest 
udtalte holdning er, at krav om anvendelse 
af BIM ikke gavner den effektive proces og 
det endelige resultat. Det er altså ikke BIM- 

metoden i sig selv, der begrænser, men deri-
mod indsnævringen af metodevalg. Netvær-
kets diskussioner handler i høj grad om den 
grundlæggende forskel mellem krav og behov, 
når det gælder BIM-metoden. 

Det er uomtvisteligt, at landkabsprojekte-
ring efter BIM-metoden rummer store poten-
tialer, og at en lang række landskabsarkitekter 
arbejder på at kunne drage nytte af metoden 
med de værktøjer, som i dag findes på mar-
kedet. Parallelt hermed diskuteres også, om 
BIM-metoden – i alle dens afskygninger – bør 
anses som værende den eneste rigtige metode 
for det byggeri, som er omfattet af bekendtgø-
relsen. (Kort fortalt offentligt og alment byg-
geri med entreprisesummer over hhv. 5 mio. 
og 20 mio. kr.)

Teoretisk set er fordelene ved BIM-meto-
den for landskabsprojektering oplagte. Med 
programmer som Revit, Eagle Point, mfl. 
arbejder en række landskabsarkitekter derfor 
ihærdigt med at påvise gode resultater. Faget 
har brug for sådanne pionerer. Men når pio-
nerarbejdet opnår en omtale som værende 
den bedste og i øvrigt en alment anvendt 
metode, risikerer man uforvarende at gøre 
landskabsarkitektfaget en bjørnetjeneste af 
format. Når kejserens nye beklædning ophø-
jes til dresscode, er et opråb på sin plads: BIM-
metoden bør ikke være et krav, men et poten-
tiale, som ethvert firma i ethvert fag kan tilgå 
efter hvert sit behov! Hvis en virksomhed kan 
projektere på en måde, der giver økonomisk 
og ikke mindst arkitektonisk værdi til bygge- 
og anlægsbranchen uden anvendelse af BIM 
metoden, hvorfor så stille metoden som et 
krav? Og omvendt: Hvis en virksomhed med 
stor økonomisk og arkitektonisk fordel kan 
anvende BIM-metoden – hvorfor så stille den 
som et krav?

Det største krav til enhver projektgruppe 
må nødvendigvis være at levere et produkt af 
høj kvalitet på en måde, der giver penge i kas-
sen hos alle involverede. Da kan man tale om 
øget effektivitet, øget værdi for byggebran-
chen og ikke mindst skabelsen af bedre pro-
jekter for bygherrernes penge. Motivationen 
hertil ligger naturligt i enhver privat virksom-
hed – hertil kræves ingen ministerielle par-
graffer. For at leve op til dette ganske funda-
mentale krav er der behov for at yde det bedst 
mulige til enhver tid. Det indbefatter helt 
naturligt en løbende optimering af arbejds-
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metoder og en løbende undersøgelse af soft-
waremarkedets muligheder. 

Man må spørge sig selv – og andre om-
kring sig – om det overhovedet gavner den 
danske bygge- og anlægsbranche, at kun de 
allerstørste aktører har ressourcer til at efter-
leve de konkrete krav, som fremstilles i IKT-
bekendtgørelsen. Man må naturligvis aner-
kende softwarebranchens mulighed for at 
udnytte bekendtgørelsen som en mulighed 
for at sælge nye produkter og løsninger, der 
’lever op til de nye krav’ – det er gængs mar-
kedsmekanik (ligesom Coca Cola bare smager 
bare bedre, og intet slår en iPad). Dog mener 
vi også, at landskabsarkitektfaget bør give sin 
mening til kende, når Bygningsstyrelsen favo-
riserer én bestemt metode via de krav, som 
fremstilles i IKT-aftalen. Sundhedsstyrelsen 
ville næppe heller komme langt med et krav 
om anvendelse af Kærgården, blot fordi det 
er smørbart.

Hvert eneste projekt, hver eneste pro-
jektgruppe og hver eneste projekterende fag-
mand er unik. Metoder udvikler sig naturligt 
fra projekt til projekt. Udviklingen skabes af 
manden på gulvet, af den projekterende, og 
samles op af foreninger og interesseorgani-
sationer. I en bygge- og anlægsbranche, hvor 
netværk og samarbejde florerer på kryds og 
tværs, bør der være plads til den fri udvikling 
af de mest effektive metoder. En metode kan 
meget vel gå hen og blive de facto standard og 
frarøve de projekterendes frirum til løbende 
forbedringer eller alternativer. Således fri-
stes man til at beskrive den ånd, hvori IKT-
bekendtgørelsen er skabt, som en logisk brist, 
som nærmest umærkeligt over tid har forryk-
ket den fine balance mellem benhård digitali-
sering og menneskets frie vilje. I stordriftens 
ånd er den digitale biodiversitet langsomt ble-
vet kvalt af en digital monokultur. I samme 
ånd virker IKT-aftalen som en kunstgødning, 
der fremmer én metode, men langsomt udpi-
ner den jord, som metoden skal vokse i. Den 
forrykkede balance må genfindes.  

Skønt metoden i dag er lagt i lænker, er 
ordet er stadig frit. Og med disse ord er en fler-
stemmig holdning bragt videre: Giv plads til den 
digitale biodiversitet. Lad behov komme før 
krav, og gør metoden fri, så den igen kan udvik-
les og effektiviseres af os, de projekterende. 
Frank Hasling Pedersen, arkitekt MAA
Schønherr A/S

Er grønt blot til lyst? 
Seminar 13. november 2015
De offentlige grønne områder i Danmarks by-
er, herunder København, Aarhus, Aalborg og 
Odense, har skiftet karakter og indhold gen-
nem foreløbig fire generationer af grønt. 

Mange af de store byers rekreative områ-
der tilhørte historisk kongehuset, men blev 
fra 1800-tallet åbnet for offentligheden. Bor-
gerskabets promenadeparker og senere fol-
kets parker kom til. I det 20. århundrede blev 
en social dimension tilføjet: Nye rekreative 
områder blev anlagt, dels som kompensation 
for mørke og trange boligforhold i de tætte 
byområder, dels som beskæftigelsesprojek-
ter i en tid med stor arbejdsløshed. 

I de senere år har det grønne fået en ny og 
væsentlig betydning i forhold til klimadiskus-
sionen. I kommunernes skybrudsplaner og 
klimatilpasningsplaner indgår eksisterende 
og nye grønne strøg som ’vandveje’ for kom-
mende skybrud. 

Seminaret belyser udviklingen i fire byer 
og giver bud på fremtiden. Hvad skal karakte-
risere 5. generation af byernes grønne områ-
der? Buddene fra landets fire store byer lyder 
på stor mangfoldighed, biodiversitet og hel-
hedsvinkel. Klimavinklen, herunder havstig-
ning og regnvandshåndtering, har høj priori-
tet i alle fire byer.

København arbejder sammen med staten 
og nabokommunerne Tårnby og Dragør for på 
Vestamager at etablere en ’akkrediteret natur-
park’, som kombinerer fredning med rekre-
ative anlæg. Aarhus har i centrum udviklet 
midlertidige grønne områder på Store Torv og 
på Frederiks Allé. Aalborg udnytter sine tidli-
gere kridtgrave og udvikler grønne indfalds-
veje og en grøn ring omkring centrum med 
nye byområder syd for byen. Odense udvikler 
langs den tidligere trafikåre Thomas B. Thri-
ges Gade grønne lommer og grønne tage, lige-
som udviklingsarealerne ved havnen nord for 
byen er ved at tage form.

Program
Seminarets formål og indhold v. ordstyrer 
Poul Sverrild, museumschef, mag. art., By-
planhistorisk udvalg

Historisk rids v. stadsarkivar Henning Bro, 
cand.mag. i historie og samfundsfag, ph.d., KU

Københavns Kommune v. områdechef 
Lykke Leonardsen, Københavns Kommune

Byrumseksperimenter i Aarhus v. kreativ 
direktør og partner i Schønherr Rikke Juul 
Gram, landskabsarkitekt MAA, MDL

Aalborg Kommmune v. stadsgartner Kir-
sten Lund-Andersen, landskabsarkitekt MDL, 
Aalborg Kommune

Odense Kommune v. chef for Bystrategisk 
Stab, arkitekt MAA, Jannek Nyrop, Odense 
Kommune

Fremtidsperspektiver – med eksemplet 
Vestamager v. seniorforsker Ole Hjorth 
Caspersen, geograf, ph.d. og postdoc Rikke 
Munch Petersen, ph.d., landskabsarkitekt 
MAA, MDL, Sektion for Landskabsarkitek-
tur og Planlægning, Københavns Universitet

Opsamlende diskussion v. Poul Sverrild 
og afslutning v. formand for Byplanhistorisk 
Udvalg Michaela Brüel, arkitekt MAA

 
Efter seminaret udgives et digitalt seminar-
skrift (rapport med indlæg og diskussionsre-
ferat). Link til rapporten fremsendes til del-
tagerne. De digitale skrifter kan downloades 
frit, mens eventuelle udskrifter af disse samt 
tidligere trykte skrifter kan købes på DB. 

Se mere herom og om Det digitale Byplan-
historiske Arkiv på Dansk Byplanlaboratori-
ums hjemmeside.

Tid: 13. november 2015, kl. 8.30 -16.30
Sted: Festauditoriet, Frederiksberg Campus, KU, 
Bülowsvej 17, Frederiksberg
Arrangør: Byplanhistorisk Udvalg, Dansk 
Byplanlaboratorium i samarbejde med 
Sektion for Landskabsarkitektur og Planlæg-
ning, Københavns Universitet og Danske Land-
skabsarkitekter
Tilmelding: via www.byplanlab.dk 
Pris for deltagelse: 1.200 kr. for erhvervsak-
tive og 400 kr. for studerende og arbejdsløse. 
Prisen omfatter deltagelse og forplejning inkl. 
morgenmad, frokost og kaffe

Byplanhistorisk Udvalg, 
Dansk Byplanlaboratorium 
Nørregade 36, 1165 København K
Tel. 33 13 72 81 
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk
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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

Arne Jacobsen 
Station Clock ø 40 mm
Pris: 2.795 kr.
Abonnentpris: 2.236 kr. 
  

Living in Style Scandinavia 
Pris: 656 kr.
Abonnentpris: 525 kr. kr 

Arne Jacobsen 
LK bordur med alarm
Pris: 695 kr.
Abonnentpris: 556 kr. 

Beauty Redeemed
Recycling Post-Industrial 
Landscape 
Pris: 485 kr. 
Abonnentpris: 388  

Ny agenda 1 + 2
Sampak - Særpris
Pris pr stk 298 kr.
Sampak pris: 450 kr. 
  

OSLO Guide to new landscape  
architecture
Pris: 159 kr.
Abonnentpris: 127 kr. 

Arkitektens Trädgård
Årets Trädgårdsbok 2014 
Pris: 299 kr. 
Abonnentpris: 239 kr.

Difficult Places 
Landscapes of Remembrance
Pris: 486 kr. 
Abonnentpris: 389 kr.  

Guide till svensk landskabsarkitektur
Pris: 195 kr.
Pris: 156 kr. 
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ARNE JACOBSEN URE 
Legendarisk dansk design siden 1939
Arne Jacobsens verdensberømte urdesigns kan nu købes i Arkfo Webshop

Arne Jacobsen tegnede tre vægure til tre forskellige bygninger. Roman Clock er fra 1942, da Arne 
Jacobsen tegnede Århus Rådhus. Efterfulgt af City Hall Clock, der er tegnet til Rødovre Rådhus I 
1956. Det sidste Bankers Clock tegnede Arne Jacobsen til Danmarks National Bank i 1971. I dag 
findes vægurene også som armbåndsure og bordure. Besøg Arkfo webshop og se mere.

 A.J. BANKERS CLOCK vægur, dia 48 cm 
 Tegnet af Arne Jacobsen til Danmarks National Bank i 1971
 (findes også i dia 16, 21 og 29 cm ) 

 Pris: 5.095 kr.
 Særpris for abonnenter: 4.076 kr

Arkitektens Forlag | The Danish Architectural Press | www.arkfo.dk

AJ_annonce.indd   1 28/05/15   12.12

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

DET INHÄGNADE PARADISET
om islam och trädgårdskonsten

Et længe ventet banebrydende værk om en have med en årtu-
sinder gammel historie. Nomineret til ”Årets Trädgårdsbok 
2015”. Haven opstod i Egypten, hvorefter den udvikledes gen-
nem gensidig inspiration og påvirkninger fra persere, grækere 
og romere. Også i senere europæisk havetradition ses det isla-
miske indhegnede paradis som et af de tydeligste forbilleder.
Forfatteren præsenterer og analyserer de haver, der stadig i 
dag findes i mogulernes Indien, i Iran og i det mauriske Spa-
nien. Rigt illustreret med udsøgte fotos, tegninger og kunst-
værker fra forskellige kulturer og epoker. Bogen giver inspira-
tion til rejser og studier ud over de sædvanlige turistmål. Og 
beplantningerne sættes i en geografisk og historisk kontekst.
Svensksproget udgivelse. Bogen er nomineret till Årets Träd-
gårdsbok 2015 

Arkitektur Förlag
Forfatter Inger Berglund
Pris: 374 kr.
Abonnementsrabat 20%: 299 kr. 

SMÅ PARADISER
Blomster og haver i islam  

Bogen Den orientalske haves trylleri: helhedens hemmelig-
hed ligger i skønheden i hvert lille blad. Rose og nattergal, 
livstræ og vinranke.I denne samling af de smukkeste lit-
terære og filosofiske tekster om haver og blomster fra den 
islamiske verden viser Annemarie Schimmel havens betyd-
ning i religion, litteratur og billedkunst, og leder os igennem 
kærlighedens og erkendelsens haver, gennem himmelhaver 
og denne verdens haver. En bog fuld af duft og inspiration. 
192 sider + 24 billedsider. Illustreret med delvis nyindkøbte 
og hidtil ukendte miniaturer fra C.L.Davids Samling. 

Forlaget Vandkunsten
Forfatter Annemarie Schimmel
Pris: 249 kr.
Abonnementsrabat 20%: 199 kr.

1

Inger Berglund

om islam och trädgårdskonsten

Det inhägnade paradiset
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DESIGN MØBLER TIL DET OFFENTLIGE RUM:  MASTELLONE.DK
MASTELLONE - PROJEKT initierer muligheder for anderledes 
aptering af uderummet i en vinklet dialog

CHIAVE
Design: Raffaele Lazzari

GUARDIA
Design: Alfredo Tasca, Havremagasinet, Hassleholm, Sverige

BIG HARRIS
Design: Sjit

CAFE
Design: Sjit

+45 38 28 58 53 · info@mastellone.dk

BYRUMSINVENTAR

BIKEBOX
Design: Staubach & Kuckertz

CICLOS
Design: Alfredo Tasca 
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