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Design: Jens Møller-Jensen. For at være en klassiker er det nødvendigt at kunne følge med tiden. 
Albertslundlygten har bade modtaget Dansk Design Center Klassikerpris og fylder nu 50 år, og er 
stadig still going strong. En løsning der holder i fremtiden. Albertslund Mini (Ø600) og Albertslund 
Maxi (Ø880) fås med hhv. LED 58W og 114W, 3000K eller 4000K, med eller uden lysstyring 1-10V. 
Overflade: Grå, aluminium- eller grafitgrå struktur, pulverlakeret. www.louispoulsen.com
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Legater fra Karin og Georg Boyes Fond
Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde 
den 24. februar 2014 uddelt støttebeløb til to 
studierejser for studerende og to bogprojekter.

 En gruppe på omkring 60 kandidatstu-
derende i landskabsplanlægning har fået et 
bidrag til en studierejse til Holland. På turen, 
der varer en uge, er det sigtet at studere have-
kunst og landskabsarkitektur, både historisk 
og nutidig.

 Foreningen af Landskabsarkitektstu-
derende har fået et bidrag til en studietur til 
august for omkring 20 studerende på tværs af 
årgangene. Turen går til Japan, hvor man i to 
uger skal studere landets have- og landskabs-
arkitektur

 Henrik Jessen Toft og Betty Jacoby fra 
Johan Ludvigs Bed & Breakfast har sammen 
med Nina Brandt Jacobsen, Naturturisme I/S, 
fået tilskud til en videnskabelig bog om syre-
ners historie og position i fortidens og nuti-
dens havekunst og havebrug. Der bliver især 
set på de sydfynske syrener.

 Poul Erik Brander og Erik Eriksen har 
fået et tilskud til et suppleringsbind til deres 
bog Træer og buske i by og land fra 2010. Sup-
pleringsbindet skal omfatte ca. 40 planteslæg-
ter, der ikke er med i den første bog. Herved 
dækkes  have- og parkområdet bedre.

 Karin og Georg Boyes Fond giver støtte til 
landskabsarkitektstuderendes grupperejser, 
yngre landskabsarkitekters studierejser og 
publikationsvirksomhed inden for fagområ-
det. Fonden er oprettet efter tidligere profes-
sor på Landbohøjskolens landskabsarkitekt-
uddannelse Georg Boye og hans hustru Karin 
Boye. Fonden har uddelt bidrag siden 2007.

 Fondens bestyrelse består af repræsen-
tanter fra Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning på Københavns Universitet (der 
nu varetager landskabsarkitektuddannel-
sen), Kommunale Park- og Naturforvaltere, 
Dansk Landskabsarkitektforening og Danske 
Anlægsgartnere.

 
Akademiets medaljer 2014
Ved Akademiets Stiftelsesfest 27. marts 2014 
blev overrakt følgende medaljer:

C.F. Hansen Medaillen, den højeste ud-
mærkelse, Akademiet kan tildele en arkitekt: 
Arkitekt Stig Lennart Andersson

Thorvaldsen Medaillen, den højeste ud-
mærkelse, Akademiet kan tildele en billed- 

kunstner: Billedkunstner Martin Erik Ander-
sen

Eckersberg Medaillen, for indsats af høj 
kvalitet inden for den fri eller den bundne 
kunst: Arkitekterne Frank Maali og Gemma 
Lalanda, arkitekterne Pernille Schyum Poul-
sen og Jan Albrechtsen, billedkunstner Jesper 
Just, billedkunstner Finn Naur Petersen, bil-
ledkunstner Kirstine Roepstorff

Bindesbøll Medaljen, for indsats af høj kva-
litet inden for brugskunst og industriel grafik: 
Arkitekt og designer Bo Linnemann

N.L. Høyen Medaljen, for indsats af høj 
kvalitet inden for forskning, fortolkning eller 
formidling af de skønne kunster: Kunsthi-
storiker Sanne Kofod Olsen, kunsthistoriker 
Hanne Raabyemagle

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

C.F. Hansen Medaillen
Arkitekten Stig Lennart Andersson er i 2014 
tilkendt C.F. Hansen Medaillen med følgende
motivering: 

Stig Lennart Andersson er en arkitekt, 
hvis livsværk stadigt stiger – i omfang og i 
kvalitet. Fra første færd har Anderssons arbej-
der haft et enestående særpræg. Og fra første 
færd har der både været et stærkt kunstnerisk 
udtryk, en usædvanlig integration af viden fra 
mange vidensområder, og en interesse for de 
komplekse sammenhænge, arkitekturen ind-
går i.

Siden det voldsomme skybrud i 2011 er 
det gået op for den brede befolkning, at vores 
mulighed for at regulere naturen har græn-
ser. By- og landskabsrum beklædt med asfalt, 
granit og græsplæner og drænet med kloakrør 
er ikke modstandsdygtige over for naturens 
voldsomme kræfter. I forlængelse heraf er der 
opstået en fornyet samtale om byens liv – for-
stået som dens naturelementer. Stig Lennart 
Andersson har arbejdet med disse problem-
stillinger i årtier. Hans projekter er innovative 
og bæredygtige, fordi han udfordrer sig selv 
og sine medarbejdere til at tænke i komplekse 
helheder – hvor alle dele har betydning. For 
hvert nyt projekt øges rigdommen af viden i 
form af nye programmatiske elementer og nye 
materielle løsninger. Alt dette ville i sig selv 
være fantastisk og beundringsværdigt. Men 

hertil kommer en særlig poetisk og humori-
stisk tone, der udfordrer konventioner og helt 
elementært skaber glæde i hverdagen for de 
tusindvis af mennesker, der bruger de rum, 
Stig Lennart Andersson har formgivet.

Med Bymilen ved SEB Bank på Kalvebod 
Brygge er der skabt en helt ny byrumstype, 
der rummer både teknologiske og æstetiske 
innovationer. Bymilen adresserer de foran-
dringer, klimaforandringerne medfører, den 
håndterer komplekse rumlige forhold, og den 
er blevet et populært offentligt rum på en helt 
usandsynlig grund.

Dette eksempel er slet ikke enestående i 
Stig Lennart Anderssons værk – tænk på Ele-
fanthuset i Zoologisk Have, der åbner ud til 
Frederiksberg Have og skaber et tryggere og 
smukkere rum til de store dyr. Eller den poe-
tiske vandhave SKY/Under Krystallen ved 
Nykredits hovedsæde på Kalvebod Brygge.

Blandt igangværende arbejder findes flere 
hospitalsanlæg. I vore dage kræves der evi-
densbaseret design på alle skalatrin, og ingen 
er bedre skikket end Stig Lennart Andersson 
til at gå ind i den virkelighed og forvandle de 
tørre parametre til eventyrlige oplevelser, der 
kan dokumenteres at forbedre patienternes 
livskvalitet og heling.

Eckersberg Medaillen
Arkitekterne Pernille Schyum Poulsen og Jan 
Albrechtsen er i 2014 tilkendt Eckersberg Me-
daillen med følgende motivering:

Arkitekterne Pernille Schyum Poulsen 
og Jan Albrechtsen arbejder i feltet mellem 
bygning og landskab med masterplanen som 
værktøj. Som partnere i arkitekttegnestuen 
Vandkunsten har de gennem en årrække 
udarbejdet masterplaner lige fra den nære 
skala – huset ved pladsen, gaden, forholdet 
mellem det private og det offentlige rum – til 
hele bydele.

Pernille Schyum Poulsen og Jan Albrecht-
sen har i deres projekter et særligt fokus på 
relationen mellem brugere, byrum og byg-
ninger. De arbejder i øjenhøjde både med de 
programmatiske og økonomiske udfordringer 
og særligt indsigtsfuldt med at fremkalde de 
rumlige potentialer, som stedet og funktionen 
har. Rummene er altid velproportionerede og 
designet med poetisk nerve.

De demonstrerer i projekter som Ste-
nungsund, Sverige 2010, Varvsstaden, Malmø, 
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Belysningen gør en forskel . . . 
D E N M A R K

 
er et LED parkarmatur til det offentlige rum, i flere 
forskellige LED-varianter. 

En tovejs lysfordeling fordeler lyset mere bredt til 
vejen og mere snævert til fortorvet. 
 

Reflektorer med symmetrisk lysfordeling er til-
gængelige for konventionelle lyskilder. 
 

ICONIC er næsten vedligeholdelsesfri og opfylder 
de højeste krav til vejbelysning. 

Det integrerede tryk-balance system forhindrer 
kondens, og øger dermed levetiden. 

•  IP65. 
•  Reflektor til store afstande. 
•  Asymmetrisk lysfordeling. 
•  Integreret solafskærmning for gangsti side. 
•  Bajonet for værktøjs-fri glas sænkning. 
•  Til Zhaga LED-moduler. 

5 års Hoffmeister system garanti.

Torbenfeldvej 1   -   2665 Vallensbæk Strand   -   Tlf.: 43 53 53 35   -   Mail: info@deluxdk.com   -   www.deluxdk.com   -   Showroom: HOUSE of DREAMS 

ICONIC, 
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Sverige 2011, Boligprojektet Bispevika, Norge 
2012 og City in Between, Aalborg 2013, at 
de mestrer meget forskellige typologier fra 
design af intense rum i den vilde svenske 
natur over industriomdannelse til bystrate-
gier, som det vil tage generationer at fuldføre.

Pernille Schyum Poulsen og Jan Albrecht-
sen har på overbevisende måde gennem man-
ge projekter både i Danmark og internationalt 
vist, at masterplaner, når de er bedst, styrer 
de kvaliteter, man oplever i vores bebyggede 
miljø. Værket er her selve planen både i det 
nære og på det strategiske niveau.

N.L. Høyen Medaljen
Kunsthistorikeren Hanne Raabyemagle er i 
2014 tilkendt N.L. Høyen Medaljen med føl-
gende motivering:

Kunsthistorikeren Hanne Raabyemagle 
har siden 1988 drevet konsulentvirksomhed 
med speciale i bygningshistoriske undersø-
gelser ved gennemgribende restaurerings-
projekter og skrevet bøger om væsentlige 
fredede bygninger – fra Amalienborg, Fre-
densborg Slot og Marienlyst Slot til Den Røde 
Bygning, C.F. Hansens huse i Altona og Brede 
Hovedbygning. Hanne Raabyemagle har bl.a. 
som medlem af Europa Nostra gennem mere 
end 20 år, som redaktør af Architectura og 
som medforfatter og medarrangør af en lang 
række bøger og udstillinger ihærdigt arbej-
det for bevarelsen og udbredelsen af 17- og 
1800-tallets danske arkitektur.

Blandt Hanne Raabyemagles hovedvær-
ker er hendes indsigtsfulde bistand til restau-
reringen af Chr. VII’s Palæ, Amalienborg samt 
det store to-binds værk om samme og den 
omfattende bog om Nicolai Eigtved fra 2006.

Hanne Raabyemagle har en formidabel 
evne til – med sit store personlige engagement 
– at forklare sammenhænge mellem kultur-
historiske forudsætninger, håndværksmæs-
sige traditioner og kunstneriske budskaber, 
og gøre dem nærværende i de enkelte værker.

Foreningen for Kirkegårdskultur
Foreningens årsmøde afholdes i år 16.-17. 
juni med foredrag  ’Gravminderne på Mari-
bo domkirkegård m.fl.’ v. Ulla Schaltz muse-
umsdirektør, Museum Lolland-Falster samt 
oplæg og diskussion om ’Frihed og styring på 
kirkegården’ med provst Lone Hvejsel, Ring-
købing og landskabsarkitekt, ph.d. Christian 

Kjøller. Desuden er der udflugt til Maribo Kir-
kegård, Hunseby Kirkegård, Engestoft Kirke-
gård, Godsted Kirkegård, Søholt Gods, Krønge 
Kirkegård, Bursø Kirkegård, Errindlev Kirke-
gård og Ringsebølle Kirkegård. Introduktion 
til udflugt v. kirkegårdskonsulent, landskabs-
arkitekt MAA, MDL Charlotte Skibsted.
Tilmelding senest 12. maj.
www.kirkegaardskultur.dk

Verden i Danmark 2014, 12. og 13. juni:
Encounters – Ideér på rejse
Verden omkring os har spotlyset rettet mod 
Nord. Inden for landskabsarkitektur og urba-
nisme har vi de sidste år oplevet en øget op-
mærksomhed på det gode byliv, velfærdsde-
sign og det stedsspecifikke, set som et særligt 
dansk eller nordisk fænomen. Den skandina-
viske model er blevet eksportvare, og tegnestu-
er herfra agerer i stigende grad i internationalt 
regi. Konferencen undersøger fænomenet og 
spørger til, hvad der sker i kulturmødet mellem 
det danske, det nordiske og det globale.

12. juni har fem forelæsere: Belinda Tato, 
Ecosistema Urbano, Spanien; Eeva-Liisa Pel-
konen, Yale School of Architecture, Finland/
USA; Jeff Risom, Gehl Architects, Danmark; 
Jenny Osuldsen, Snøhetta, Norge og Kongjian 
Yu, Turenscape og Harvard Graduate School 
of Design, Kina. Moderator er Paola Viganò, 
l'Università Iuav di Venezia, Italien.

13. juni har konferencen tre spor med 
korte præsentationer: 1. Process, site, and 
nature; 2. Liveability, welfare, and democracy; 
3. Traditions, narratives, and politics.
Tilmeldingsfrist: 5. juni 
Program, priser, tilmelding: www.windk.dk

Ny professor i landskabsarkitektur
Ellen Braae er i foråret 2014 udnævnt som 
professor i ’Landskabsarkitekturens teori og 
metode’ ved Københavns Universitet. Pro-
fessoratet styrker landskabsarkitektur som 
forskningsmæssig disciplin samt fagets rolle 
inden for bl.a. bæredygtig byudvikling.
Med det nye professorat ønsker Ellen Braae 
at placere forskningen i landskabsarkitektur 
på Københavns Universitet på det europæi-
ske landkort. Hun udtaler: ’Landskabsarkitek-
tur er som praksisområde gået fra at være et 
slags appendiks til planlægning og bygnings-
arkitektur til at udgøre en stærk, selvstændig 
disciplin. Vores viden om at håndtere foran-

dringer er helt central i forbindelse med byud-
vikling, som i fremtiden kommer til at handle 
om at genbruge dét, vi har, på en smart måde. 
Det er vi efterhånden ret gode til, og den viden 
kan komme andre til gode.’

Som professor i ’Landskabsarkitekturens 
teori og metode’ skal Ellen Braae ikke bare 
varetage forskningen på dette felt, hun får 
også et overordnet ansvar for landskabsarki-
tektuddannelsen på KU. Om den udfordring 
siger hun: ’Vi uddanner fremtidens land-
skabsarkitekter til at være orkesterledere. De 
skal have øje for brugerne, det helhedsorien-
terede og det tværdisciplinære. Alle de gode 
intentioner og viden om bæredygtighed skal 
ledes på vej og i sidste ende finde en berigende 
form – det er ofte landskabsarkitektens rolle.’

Ellen Braae er uddannet arkitekt og land-
skabsarkitekt og har også tidligere været ansat 
som professor på Københavns Universitet, 
men i et tidsbegrænset professorat. Herud-
over varetager hun rollen som studieleder på 
kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur. 

ByNaturrum
Syv ud af otte danskere bor i en by. At bo i byen 
er ikke et fravalg af natur. Langt de fleste by-
boere lægger stor vægt på muligheden for op-
hold og aktivitet i byens grønne og blå områ-
der.  Friluftsrådet og Lokale og Anlægsfonden 
vil derfor udvikle et nyt koncept for frilufts-
liv kaldet ByNaturrum. Sammen med kom-
muner, boligforeninger og frivillige forenin-
ger vil de to parter udvikle ByNaturrum, der 
er tænkt som støttepunkter for friluftsliv og 
naturformidling i byerne.

Friluftsrådet og Lokale og Anlægsfonden 
efterspørger projektforslag, der kan være med 
til at udvikle to eller tre eksempler på ByNa-
turrum. Projektforslagene placeres så bolig-
nært som muligt i større byer. De skal for-
midle begreberne ’Bynatur’ og ’Byfriluftsliv’ 
på nytænkende måder og vise nyskabende til-
tag i funktion og arkitektur. De skal fungere 
som ubemandede støttepunkter, være i stand 
til at øge naturforståelsen hos børn og unge 
samt understøtte nye tendenser inden for 
danskernes friluftsliv.

Forslagene til ByNaturrum skal tilpasses 
lokale forhold, ønsker og idéer, så det fremstår 
som lokalområdernes samlede bud på et opti-
malt støttepunkt. 
www.friluftsraadet.dk/bynaturrum

Ellen Braae
Foto Inger Ulrich
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Dansk Landskabspris 2014:
Et bedre sted at bo
Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN), Dansk Land-
skabsarkitektforening (DL) og Danske Arkitektvirksomheder 
(DANSKE ARK) uddeler igen i år Dansk Landskabspris. De tre 
organisationer ønsker med prisen at sætte fokus på landskabs-
arkitektur og på forvaltningen af landskabet. Det er ligeledes 
organisationernes ønske at hædre de af vore kollegaer, der har 
gjort et godt stykke arbejde og – ikke mindst – at bruge prisen 
som afsæt til at udvikle landskabsarkitektfaget. Landskabspri-
sen sætter hvert år fokus på et nyt tema. I 2014 er temaet Et 
bedre sted at bo. Man kan indstille egne eller andres projekter, 
personer, organisationer, offentlige eller private virksomheder 
inden for alle kategorier af landskabsarkitektfaget.

I 2014 består juryen af landskabsarkitekt MDL Lisbeth 
Westergaard, LIW Planning (DANSKE ARK), landskabsarki-
tekt MDL Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabsarki-
tekter (Dansk Landskabsarkitektforening), landskabsarkitekt 
MDL Steen Himmer, Odense Kommune (Kommunale Park og 
Naturforvaltere) samt to temarelevante  repræsentanter.

Juryen nominerer tre forslag, som præsenteres ved pris-
overrækkelsen. Landskabsprisen er på 50.000 kr. Juryen kan 
vælge at fordele prisen på ét eller flere af de nominerede for-
slag. Øvrige nominerede forslag får hædrende omtale. Prisen 
uddeles 10. september ved Danske Parkdage 2014 i Roskilde.
Forslag indsendes inden 30. juni 2014.
Info: sekretariat@parkognatur.dk
www.parkognatur.dk

Dansk Landskabsarkitektforenings 
valg på generalforsamlingen 2014
Dansk Landskabsarkitektforenings nye bestyrelse består af 
Karen Sejr, Lise Thorsager, Bo Holm-Nielsen og Bjørn Gin-
man, der alle er genvalgt, samt Randi Lahn Andersen, Susan-
ne Grunkin, Ole Mouritsen og Thomas Juel Clemmensen, der 
er nyvalgte. Helle Post  blev valgt som suppleant. Annesofie 
Milner er studenterrepræsentant.

Til LANDSKAB’s redaktionsudvalg blev Anne Dahl Refs-
hauge genvalgt og Thomas Juel Clemmensen nyvalgt. Martin 
Theill Johansen blev valgt som suppleant.

Runde fødselsdage
80 år: Torben Michelsen, 12. maj
75 år: Henrik Fog-Møller, 6. maj
70 år: Susanne Struch, 4. maj
65 år: Ejnar Overlund Hansen, 4. maj,
Else Strøm, 11. maj,
Susann Friis, 2. juni
60 år: Charlotte Horn, 4. maj,
Birgitte Errboe Poulsen, 14. maj
40 år: Søren Kristensen, 4. maj,
Camilla Hedegaard Møller, 20. maj,
Lasse Pedersen, 23. maj
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BÆREDYGTIGE LANDSKABER OG 
BYRUM FOR MENNESKER
Karen Sejr

27. februar 2014 lancerede regeringen en ny National Arkitekturpolitik. Dansk Landskabsarkitektforening 
(DL) har bidraget med cases og illustrationer. DL har herudover haft en tæt og god dialog med Kulturstyrelsen 
gennem udviklingen af Arkitekturpolitikken og dermed sikret standen sin gren af arkitekturen i den nye politik

Danmark har fået en ny arkitekturpolitik. I Dansk Landskabsarkitektforening (DL) har vi lagt en del ben-
arbejde i at sikre vores gren af arkitekturen i den nye politik.

Kulturministeriet har ’mennesker i centrum’ i arkitekturpolitikken, og den grundlæggende præmis har 
været: At arkitektur er til for mennesker. Det er helt i tråd med landskabsarkitekturens rod og væsen – og 
vores humanistiske tilgang til løsninger og design af såvel byrum som det åbne landskab. Det handler om 
at mødes og skabe fællesskaber.

Baggrunden for udarbejdelsen af arkitekturpolitikken har været – som kulturminister Marianne Jel-
ved sagde ved den konference, der i maj 2013 indledte arbejdet: ”Danmark kommer til at opleve store fysi-
ske forandringer i fremtiden, hvor vi vil bo og arbejde mere koncentreret, end vi hidtil har gjort. Flytningen 
fra land til by vil fortsætte, og her skal planlæggere, arkitekter og landskabsarkitekter være med til at sikre 
en bæredygtig udvikling i hele landet. Desuden kan arkitekturen spille en stor rolle i, hvordan vi håndte-
rer udfordringerne inden for klima, miljø og energi, og hvordan vi sikrer den sociale sammenhængskraft i 
alle dele af landet.”

Vi – landskabsarkitekter – spiller altså en stor rolle i at sikre en bæredygtig udvikling af det fysiske 
miljø både på landet og i byen. Det handler om at tænke kreativt og udnytte den synergi, der kan etableres 
i forbindelse med løsningen af de ovenstående udfordringer. Det handler om at vende udfordringerne til 
potentialer, at skabe merværdi gennem eksempelvis LAR-løsninger, uformelle fællesskaber i byens rum 
og rekreative områder af høj kvalitet.

Vi er i fuld gang med det – og har været det i flere år. Selv om faget nyder en større anerkendelse og inte-
resse i det omgivende samfund end nogensinde, skal vi blive ved med at insistere på (og fortælle omverde-
nen det!), at landskabet og landskabsarkitekturen spiller en rolle, skal prioriteres, skal tænkes sammen med 
bygninger som en medspiller snarere end en konkurrent og skal integreres i planlægningen og udviklingen 
af by- og landdistrikter. Vi skal blive ved med at huske politikere, embedsmænd, bygherrer og vores fag-
lige medspillere på, at landskabsarkitektur gør en forskel, at det kan betale sig på sigt at investere i grønne 
områder af god kvalitet, at landskabsarkitekter har nogle helt særlige kvalifikationer, når det handler om 
at skabe pladser og gader med høj værdi, når det gælder om at involvere mennesker og tænke forandring 
og udvikling ind i projekter.

Danmark har fået en ny og endnu bedre arkitekturpolitik. En politik som fremover vil fungere som ret-
tesnor og inspirator rundt omkring i det danske land.

I DL ser vi frem til at implementere de gode idéer rundt omkring i landet. Vi ser frem til, at flere kom-
muner tænker arkitekturpolitiske temaer ind i deres udvikling og dermed får kvalificeret den fysiske plan-
lægning yderligere. Det vil give arkitektonisk og landskabsarkitektonisk retning på kommunes aktiviteter 
som bygherre og planlægger, og det vil give nogle byer og landskaber, der kan imødekomme fremtidens 
udfordringer. 
Karen Sejr, landskabsarkitekt MDL, formand i Dansk Landskabsarkitektforening 
og kommunikationskoordinator ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet 
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LANDSKABSKUNST PÅ KADK
Steen Høyer

Landskabsarkitektuddannelsen i 
Danmark
Landskabsarkitektuddannelsen i Danmark 
foregår primært på KU- Science, Sektion 
for Landskabsarkitektur og Planlægning. 
Desuden har Det Kongelige Danske Kunst-
akademis Skoler for Arkitektur, Design og 
Konservering, KADK, en landskabsarkitekt-
uddannelse. Uddannelsen på KADK har altid 
haft et kunstnerisk fokus, i modsætning til 
uddannelsen på KU, der har et naturviden-
skabeligt fokus. Derfor har de to uddannel-
ser suppleret hinanden. Landskabsarkitekt-
uddannelsen på KU uddanner hovedparten 
af kandidaterne i Danmark. Landskabsafde-
lingen på Arkitektskolen har til alle tider ud-
dannet 2-4 kandidater om året. Det betyder, 
at der er cirka 100 aktive dimittender fra Ar-
kitektskolen i Danmark.

Den historiske baggrund på Arkitektskolen
Fagområdets blev introduceret i tyverne, først 
som støttedisciplin for bygningskunsten og 
siden som selvstændigt fagområde. Fra 1924 
til 1941 var G.N. Brandt lektor i havekunst ved 
Arkitektskolen, og fra 1944 havde C.Th. Søren-
sen hospitantundervisning som aften- og lør-
dagsundervisning. Fra 1949 og frem til 1999 
var landskab en selvstændig studie- og forsk-
ningsenhed på skolen, dog med en afbrydelse 
i studenteroprørets tid fra 1968-78 – hvor ud-
dannelse i havekunst blev betragtet som de-
kadent og overflødig.

C.Th. Sørensen blev udnævnt til profes-
sor i 1954 og virkede i embedet frem til 1963. 
Sven-Ingvar Andersson efterfulgte C.Th.
Sørensen i 1963 og virkede helt frem til 1994, 
hvor jeg fortsatte landskabsafdelingen i 5 år 
frem til strukturændringen i 1999.

I 1999 blev arkitektskolens struktur æn-
dret fra at have et 2-årigt bachelorforløb og et 
3-årigt kandidatforløb adskilt på forskellige 
studieafdelinger til at have et 3-årigt bache-
lorforløb og et 2-årigt kandidatforløb sam-
let i studieafdelingerne. Man skiftede fra en 
horisontal model til en vertikal model, for at 
opnå sammenhæng og integration. Fra 1999 
til 2014 var Byplanafdelingen og Landskabs-
afdelingens undervisning samlet i én studieaf-
deling, Afdeling 1, Arkitektur, By og Landskab, 
og forskningen i landskab blev placeret i Insti-
tut 3. Perioden blev generelt præget af en høj-

konjunktur, der indholdsmæssigt var domine-
ret af urbanismestudier med et spektakulært 
overforbrug, der ikke matchede landskabsfa-
gets enkle holdninger og økonomiske æstetik.

I perioden fra 1994 til 2014 halveres resur-
serne til forskning og undervisning generelt 
på skolen, samtidig med at den praksis- og 
håndværksmæssige uddannelse gøres forsk-
ningsbaseret og universitær ifølge Barcelona-
traktaten fra halvfemsernes begyndelse. 

I 2013 fusioneres design-, konservator- 
og arkitektuddannelsen. Fra 1754 til 2013 – i 
godt 250 år – var arkitektskolen en af Kunst-
akademiets tre skoler for henholdsvis skulp-
tur, maleri og arkitektur. Denne tradition bli-
ver i praksis brudt med flytningen til Holmen i 
1999 og fusionen i 2013, men navnet ’Det Kon-
gelige Danske Kunstakademi’ bevares af mar-
kedsføringsmæssige årsager.

Indhold og metode i landskabs- og 
havekunst
G.N. Brandt havde som opgave at skabe be-
vidsthed om kunstneriske og æstetiske 
spørgsmål i havekunsten og skabe forståel-
se for sammenhængen mellem bygningskun-
sten og havekunsten. Vi var på det tidspunkt 
i modernismens begyndelse, og den danske 
modernisme var et demokratisk projekt, der 
havde fokus på bolig, rekreation og undervis-
ning. Den sociale velfærd og udvikling stod 
i centrum, og infrastrukturprojekter, bolig-
blokke, sportsfaciliteter og institutioner skød 
op overalt. Indholdsmæssigt følger undervis-
ningen samfundsudviklingen, men metoden 
er kunstnerisk og karakteristisk for Arkitekt-
skolen.

G.N.Brandts opgave lykkedes over al for-
ventning, og både Brandt og hans efterfølgere 
var med til at skabe dansk arkitekturs guld-
alder, hvor bygningernes indpasning og land-
skabelige inspiration blev et adelsmærke og 
et særkende, med Jørn Utzon som frontfigur.

Metoden er ikke analytisk og målbar som 
en naturvidenskabelig metode, men den er en 
syntetiserende og intuitiv sammenfatning af 
en række komplekse forhold, med et rumligt, 
oplevelsesmæssigt udtryk som resultat. Til-
gangen er som udgangspunkt analytisk, men 
processen er en blanding af rumlige forsøg, 
refleksion og intuition. Det er der ikke noget 
nyt i, men hvis målet er, at alt skal kunne 

måles og vejes, så bliver det vanskeligt at 
komme videre. Arkitektskolen har derfor ind-
ført et begreb, der hedder ’kunstnerisk udvik-
lingsarbejde’, uden at det har ført til nogen 
større afklaring, hvilket heller ikke er muligt. 
Billedkunsten og kunsten i bred forstand har 
ikke noget rationale og kan ikke defineres. Det 
ved vi godt, og det går kun galt, når vi alligevel 
forsøger i effektivitetens navn.

Men G.N. Brandt, C.Th. Sørensen og Sven-
Ingvar Andersson var modernister, der på 
et socialt ansvarligt og demokratisk grund-
lag, udviklede det kunstneriske blik gennem 
samtale, øvelse, tid og praksis. C.Th. Sørensen 
havde et specielt udtryk om den særlige bega-
velse, der hed ’troldsplinten’. Formålet med 
det hele var at intensivere oplevelsen og skabe 
værdier ud over tid og sted. De værdier, vi beva-
rer og vender tilbage til igen, og igen, og igen.

Jeg har søgt at videreføre den tradition, 
men med den forskel, at samfundets dags-
orden i dag er en anden, end den var i forrige 
århundrede. Indholdet er forandret, men 
den kunstneriske metode er for så vidt den 
samme, selv om de visuelle normer ændrer 
sig med tiden.

Fra midten af 1980’erne har miljøspørgs-
målene stået øverst på samfundets dagsorden 
og dermed været spejlet i al arkitektur, med 
landskab, natur, bæredygtighed, økologi, kli-
matilpasning og natursyn som nøgleord. Det 
betyder at det indholdsmæssige har kredset 
omkring energi, klima og ressourceproble-
merne i Danmark. Metoden ændrer sig også 
undervejs. Det kunstneriske blik er inklude-
rende – vi forstår og accepterer flere og flere 
visuelle normer fra andre kulturer, tider og 
minoriteter, og vi påvirkes af en pragmatisk 
nødvendighed. Det betyder at vores blik skif-
ter og ser værdier, hvor der før har været tomt 
og rodet.

’Landskabskunst’ i den nye struktur
Da begrebet ’havekunst’ ikke dækker land-
skabsfagets bredde, har jeg valgt at sammen-
fatte fagfeltet i udtrykket Landskabskunst. 
Landskabskunst står hermed parallelt med 
bygningskunst, billedkunst og andre kunst-
neriske discipliner. 

Arbejdet med landskabet er centralt i arki-
tektfaget, fordi det udgør fundamentet for al 
arkitektur. Det handler om forholdet mellem 
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landskab og bebyggelse, som kan beskrives i tre 
skalaer. Bebyggelsens relation til det store land-
skabsrum, bebyggelsens indre rumlige opbyg-
ning, og den enkelte bygnings relation til terræn.

Fagområdet landskabskunst på KADK 
opdeles i følgende hovedpunkter, der bliver 
basis for et forsknings- og uddannelsesforløb:

A. LANDSKAB & BEBYGGELSE – 
landskabets arkitektur
LANDSKAB & BEBYGGELSE ligger byg-
ningsarkitekturen nærmest, fordi den be-
skæftiger sig med det byggedes rumlige og 
funktionelle udtryk. Skalamæssigt spænder 
feltet fra landskabsanalyse til bebyggelses-
struktur og design af byggefelter, friarealer og 
vejsystemer. Den rumlige og oplevelsesmæs-
sige dimension er central. 

B. RUM- & HAVEKUNST – landskabets rum
RUM & HAVEKUNST er traditionelt den fag-
lige grundsten, hvor haven er det grønne rum. 
Men pladser, parker og haver er ikke nødven-
digvis grønne. Derfor betegnelsen RUM- & 
HAVEKUNST, der nu spænder fra den klas-
siske havekunsts fornyelse over torvet og by-
parken til temaparken. RUM & HAVEKUNST 
er karakteriseret ved, at oplevelsesdimensio-
nen er primær.

C. PLAN & MILJØ – landskabets struktur
PLANLÆGNING & MILJØ beskæftiger sig 
med det samlede landskab og indeholder alle 
arealanvendelser. Udviklingen af infrastruk-
tur og rekreationsplanlægning er planlæg-
ningens kerne, fordi vejsystemer og miljøfor-
hold må være bestemmende for bebyggelsens 
placering, anvendelse, udvikling og design. 
PLANLÆGNING & MILJØ spænder fra in-
frastruktur, naturparker og skovrejsning til 
landindvinding og naturgenopretning. Miljø-
spørgsmålene står øverst på dagsordenen, og 
klimatilpasning, vandregulering, grøn ener-
gi og biodiversitet er de mest centrale emner. 

Landskabskunst dækker over et bredt felt, 
fra renovering af historiske anlæg til udvikling 
af parksystemer, naturgenopretning, infra-
strukturelle anlæg og bebyggelser.

Landskabskunst har to vigtige uddannel-
sesmæssige opgaver på skolen:

1. Konsulentvirksomhed, der bibringer 
den almene bygningskunststuderende viden 

og færdigheder i arbejdet med bebyggelse og 
landskab, hvor aflæsningen af den store skala 
og rumforståelse er central. 

2. Kandidatuddannelse. Uddannelse af 
kandidater i et 2-årigt forløb.

3. Masteruddannelse. Uddannelse af 
masterstuderende efter endt kandidateksa-
men.

Kandidatkompetencer
Den kandidatstuderende opnår arkitektfag-
lige kompetencer med særligt fokus på den 
større landskabelige kontekst og skalas rela-
tion til kroppen og bygningsobjektets relativt 
mindre skala.

Desuden får den studerende et indblik i 
en række landskabsarkitektoniske opgave-
typer, lærer en række fagligt metodiske til-
gange til arbejdet med arkitektur, landskab og 
rum, samt en kunstnerisk udviklingsmetodik 
som en grundlæggende færdighed, på tværs 
af skala og opgavetype. Det første semester 
er programmeret af studieenheden, og de føl-
gende semestre programmeres i samarbejde 
med den studerende.
Dermed er de rustet som arkitekter, langt ud 
over tegnestuernes ordrebøgers rækkevidde.

Landskabskunsten
Man kan skrive om en skulptur og en have, men 
man er nødt til at kunne se den – og nye haver 
og skulpturer opstår ikke af analyser.

Undervisningen i landskabskunst på arki-
tektskolen i København er ny i sit indhold og 
traditionel i sin metode og ny i sin metode og 
traditionel i sit indhold. Det skal forstås på 
den måde, at forskningen og studieopgaver-
nes fokus har aktuelle samfundsspørgsmål 
som miljø som udgangspunkt, og metoden er 
en kunstnerisk bevidst udvikling, der igen er 
præget af samtidens pragmatiske tendenser. 
Hvor modernismen var dynamisk og kraft-
fuld, er nutiden stille og organisk flydende – 
hvor modernismen så værdier i den kontrol-
lerede og egale plantevækst, så ser nutiden 
kvaliteter i det spontane, varierede og natur-
ligt voksende. Samfundsværdier skifter, og 
den kunstneriske dagsorden skifter fokus og 
spejler en ny tid.
Steen Høyer, prof., landskabsarkitekt maa, mdl
Kunstakademiets Arkitektskole

På de følgende sider præsenteres fem 
afgangsopgaver fra januar 2014 
ved Afdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole
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ET OPERATIVT LANDSKAB – med træplantning og regnvandshåndtering

Udvikling af ramme for en grøn omdannelsesproces af industri- og erhvervsområder i København

Afgangsopgave ved Afdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole, vinteren 2014

Udarbejdet af Fie Lillelund

Vejleder: Steen Høyer og Sophie Sahlqvist

Censorer: Lars Bendrup, Niels Grønbæk, Ny Weisser Øhlenschlæger

Klimaet ændrer sig og særligt i byområderne 
giver det mange udfordringer som øget regn-
mængde, høje temperaturer og lav biodiver-
sitet.

I mit projekt udpeger jeg de områder, 
hvor man kan skabe en integreret udvikling 
af byen og klimatilpasningen for derved at 
få mest muligt ud af investeringerne og den 
sparsomme plads i byen.

I dag er flere af industriområderne i byen 
under transformation. De nedslidte områder 
skal udvikles, så de kan indeholde nye funk-
tioner og udnyttes på ny, så de passer til den 
voksendes bys behov.

Et problem er dog, at mange grunde bliver ef-
terladt med en stærk jordforurening, og det er 
netop de områder, som udgør et mulighedsfelt 
for den grønne omdannelse.

Projektet udvikler en ramme for en grøn 
omdannelsesproces for disse industri og 
erhvervsområder.

Et operativt landskab med træplantning 
og regnvandshåndtering vil i en fleksibel og 
løbende proces kunne transformere industri-
områderne. De vil med tiden stabiliseres vha. 
af beplantningen samt fremstå som samlede 
grønne områder med plads til bebyggelse og 
rekreation.

Træplantning bruges som værktøj til at udvik-
le de arkitektoniske og landskabelige kvalite-
ter, samtidig med at det fungerer som klima-
sikring. Træerne stabiliserer den forurenede 
jord, forbedrer den naturlige vandcyklus vha. 
nedsivning og fordampning og binder kulstof, 
så de mindsker luftens indhold af CO2.
Fie Lillelund, landskabsarkitekt MAA, MDL
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ET DEPONERINGSLANDSKAB 
Landskabelig efterbehandling af deponeringsanlæg i Horsens

Afgangsopgave ved Afdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole, vinteren 2014

Udarbejdet af Frederik Friborg Nielsen

Vejleder: Steen Høyer og Sophie Sahlqvist 

Censorer: Lars Bendrup, Niels Grønbæk, Ny Weisser Øhlenschlæger

Deponeringsanlæggene er et tydeligt vidnes-
byrd om, at vi lever i en forbrug og smid væk- 
kultur. Spørgsmålet er, hvordan disse områ-
der skal efterbehandles, og hvilken rolle de 
skal spille i fremtiden. Projektet peger på en 
løsning, hvor jordforurening håndteres ved 
hjælp af beplantning og skovrejsning. Om-
rådet fungerer som et forsøgsterritorium og 
miljøcenter for grøn oprensning af jordfor-
urening, hvor der samtidig skabes naturople-
velser og rekreative aktiviteter. 

Projektets udgangspunkt er deponerings-
anlægget i Horsens. Et 45 hektar stort kun-
stigt landskab, bestående af opfyld fra mange 

års affaldsdeponering, med form som en halvø 
i bunden af Horsens Fjord. Deponeringen har 
med tiden vanskeliggjort byens kontakt til 
fjorden, men har givet byen nyt land med nye 
muligheder. Landskabet er ungt, ufærdigt og 
ubestemt – med et enormt potentiale. 

Områdets komplekse jordforurening er 
relevant for forskningsinstitutioner i Dan-
mark, og det vil kunne give deponeringsan-
lægget i Horsens Fjord en national betydning.

Skovrejsning anvendes til dels til fytore-
mediering samt biomasse og bliver således en 
resurse i energiproduktionen. Dermed skabes 
et alternativ til affaldsforbrænding, som i dag 

er en væsentlig del af det danske energisystem 
og derfor også en hindring for en større grad 
af genanvendelse.

Deponeringslandskabet gøres løbende til-
gængeligt for offentligheden i takt med eta-
pevis opfyldning og beplantning af området. 
Der skabes en bedre kontakt til fjorden for 
borgerne i Horsens, der med rekreative akti-
viteter og nye funktioner får adgang til et dra-
gende naturområde tæt på byen.
Frederik Friborg Nielsen, 
landskabsarkitekt MDL
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SAMTIDSLANDSKABET– en vandrerute på Sjælland, som sammenbinder 

det 20. århundredes menneskeskabte landskaber med de traditionelt besøgte landskabstyper

Afgangsopgave ved Afdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole, vinteren 2014

Udarbejdet af Jonas Lambert Johansen

Vejleder: Steen Høyer og Sophie Sahlqvist

Censorer: Stig L. Andersson, Anne Mette Frandsen og Pia Wiberg

At vandre ligger i vores natur. Den langsom-
me bevægelse gennem landskabet stemmer 
på biologisk niveau overens med vores sans-
ning af verden og har en unik evne til at sætte 
kroppen i relation til landskabet. Her opleves 
verden intuitivt, snarere end den forstås.

Projektet beskriver en ny vandrerute 
gennem Sjællands veludnyttede og kontrol-
lerede landskab, hvor motorveje, broer, luft-
havne, kraftværker og råstofgrave har antaget 
en størrelse, der kan måle sig med istidsland-
skabet og ligger som blivende monumenter 
over vor tid. 

Ruten skaber muligheden for at møde 
disse samtidslandskaber til fods i relation 
til de traditionelt besøgte landskabstyper, 

som f.eks. skove, kystlandskaber, herregårds-
landskaber og kuperede overdrev. Dermed 
opleves hen gennem ruten et helstøbt dansk 
landskabsbillede, hvor samtidslandskaber 
og traditionelt besøgte landskabstyper er to 
facetter af samme historie: En historie om det 
danske landskabs stadige udvikling.

Strategien for rutens forløb bygger på den 
vandrendes rumlige og skalamæssige møder 
med landskabet, mens de sjællandske kvali-
teter afsøges og nye og gamle landskaber flet-
tes sammen i en dramatisk rumlig scenografi. 
Hermed bevæger ruten sig altid gennem de 
mest varierede landskaber og styrer mellem 
de mest markante og tættest liggende sam-
tidslandskaber. 

I rutens møder med samtidslandskaberne 
indpasses en række små feltstationer, som 
understøtter de basale fornødenheder til op-
hold og overnatning, når man færdes til fods. 
Feltstationerne forekommer som spredte 
programfelter, hvor hver funktion har sit eget 
volumen. I feltstationen befinder den vand-
rende sig således mellem en række mindre vo-
lumener med relationen til landskabet i fokus.
Jonas Lambert Johansen, cand. arch.

Rutens forløb gennem Sjællands mest varierede land-
skaber med de forskelligartede samtidslandskaber 
markeret med rødt. Grid er 5 x 5 km 
The hiking route runs through some of Zealand’s most 
varied landscapes with the diverse contemporary land-
scapes marked in red. The grid is 5 x 5 km

Rutens forløb gennem Sjællands mest varierede landskaber med de 
forskelligartede samtidslandskaber markeret med rødt. (5x5 km grid)

Møde med et samtidslandskab. Modelfoto
An encounter with a contemporary landscape. 
Photo manipulation
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DET NÆRE OG DET FJERNE
Fugletårne og skjul på Saltholm. Placeret efter fuglenes forekomst på øen igennem året

Afgangsopgave ved Afdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole, vinteren 2014

Udarbejdet af Mathias Mentze

Vejleder: Steen Høyer og Sophie Sahlqvist

Censorer: Stig L. Andersson, Anne Mette Frandsen og Pia Wiberg

Sammen med Vestamager udgør Saltholm en 
vigtig og vital værdi, som rekreative, grønne 
områder tæt på byen, som man sjældent ser 
det så tæt på en hovedstad. I takt med at byer-
ne vokser og fortættes, er områder som disse 
utroligt vigtige. De udgør et kraftfuldt rum, 
som kontrasterer og beriger byen. 

Mange kender ikke Saltholm, før de ser 
den fra flyet eller fra Øresundsbroen, på vej ud 
i verden. For andre er det et aktivt valg at tage 
herud. En pause fra byen eller et punkt mel-
lem Danmark og Sverige, Østersøen og Nord-
søen, yngleplads og vinterkvarter, lufthavnen 
og verden, mellem det nære og det fjerne. 

Saltholm og det lavvandede farvand rundt 
om er et vigtigt område for tusinder af vand-

fugle som yngleplads og rasteområde på træk-
ket. Derfor er området fredet som fuglere-
servat, og kun den nordligste del er åben for 
færdsel året rundt. 

Projektet skaber bedre forhold for dem, 
som kommer til øen for at se på fugle. Fugle-
tårne og skjul til ophold og udkig. Bygninger 
som, foruden at give rum til ro og læ for vejr og 
vind, er steder man har lyst til at opholde sig 
uden andet formål end at observere fuglene, 
og et forsøg på at koble landskabets skala til 
kroppens. Det er allerede et sted, som funge-
rer og har sin egen identitet, så de store ind-
greb er ikke nødvendige. 

Saltholm er en pause mellem København 
og Malmø. En rasteplads for fugle og en pause 

for mennesker, hvor tiden bliver sat i stå, og 
man oplever at være uden for det normale 
samfund som en betragter af verden og sig 
selv i verden.

Containerskibe balancerer på horisonten 
og flyvemaskiner tegner streger på himlen 
mens brushanerne danser, og viberne skriger. 
Tårne og skjul ligger som store stenblokke på 
øens strandeng. Klart opfattelige enheder i et 
evigt skiftende vandlandskab, der reflekterer 
himlen og trækker stjernerne ned på det spej-
lende plan, mens bilerne på Øresundsbroen 
og Barsebäck lyser natten op. 
Mathias Mentze, cand. arch.

Modelstudier. Lindetræ.

#1 #2 #3

#4 #5

#8 #9

#6

#7

Trækfulenes ruter tegner Europa. Fuglene flyver helst over land hvor der er varme luftstrømme som løfter dem, og de bruger kystlinien til at orientere sig efter. Kortet viser samtlige fugle ringmærket på 
Saltholm, som er genfundet og indberettet. En enkelt havterne genfundet på Antarktis kunne ikke være på kortet.

500m 500m 1000m 1500m0m

Modelstudier til tårne 
Model studies for the towers 

Trækfulenes ruter tegner Europa. Fuglene flyver helst over land, hvor der er varme luftstrømme, som løfter dem, og de bruger kystlinien til at orientere sig efter. Kortet viser 
samtlige fugle ringmærket på Saltholm, som er genfundet og indberettet. En enkelt havterne, genfundet på Antarktis, kunne ikke være på kortet
The migratory bird routes describe the map of Europe. The birds prefer to fly over land where there are warm air currents that enable them to rise, and they use the coastlines 
for orientation. The map shows all the birds that have been ring marked on Saltholm and have been recovered and reported. An arctic tern that was recovered on Antarctica 
could not be shown on the map

Synslængder
View ranges
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URNEBEGRAVELSE PÅ VESTRE KIRKEGÅRD 

Afgangsopgave ved Afdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole, vinteren 2014

Udarbejdet af Katrine Harving Holm

Vejleder: Steen Høyer og Sophie Sahlqvist

Censorer: Stig L. Andersson, Anne Mette Frandsen og Pia Wiberg

Kirkegården som lokalsamfundets fælles 
have, hvor folk har indrettet hvert deres lille 
jordstykke, er i forandring. Kistegravene, som 
hidtil har været et bærende element på kirke-
gårdene, erstattes af urnegrave, som både fyl-
der mindre og rumligt spiller en anden rolle. 
Samtidig forventes færre driftsmidler, så ple-
jeniveauet bliver svært at opretholde. Der bli-
ver derfor længere mellem store gravmonu-
menter og de mange hække, som tidligere har 
fyldt kirkegårdenes rum. Desuden skal dan-
ske kirkegårde tilbyde begravelse for alle, og 
denne hensigt kommer ofte til udtryk gennem 
skarpt opdelte afsnit rettet mod et bestemte 
befolkningsgrupper.

Projektet forsøger at tilpasse et eksisteren-
de kistegravsanlæg på Vestre Kirkegård nye 
behov. Anlægget deles ikke op, men behand-
les som en helhed, hvorindenfor forskellige 
begravelsesformer kan eksistere side om side.

Udviklingsplanen har to bærende elemen-
ter. En restaurering af anlægget udvikler sti-
system og beplantning. Beplantningen består 
af rækker af søjleformede træer, der danner 
brudte linjer. Rækkerne understreger det 
eksisterende langstrakte rum, og den gen-
nemgående poppelallé hægter anlægget på 
kirkegårdens øvrige system af alléer.

Det andet element er urnegrave, som ind-
går i kirkegårdens eksisterende gravstruktur. 

Urnegravene placeres mellem de eksisterende 
gravsteder og vil over tid udfylde afsnittets 
roder. Urnegravstenene danner et mønster 
der varierer i tæthed, således at de nogle ste-
der optræder som belægning og andre steder 
mere spredt. Hvor gravstenenes dimensioner 
er fastlagt, er der frihed til at vælge materi-
ale og bearbejdning. Gravstenen kan dermed 
være anonym, vise symboler eller tekst. I ste-
det for at indkapsle befolkningsgrupper i hver 
sit fællesskab, mættes kirkegårdens rum med 
så mange udtryk og tilkendegivelser, at alle 
kan høre til. 
Katrine Harving Holm, 
landskabsarkitekt MAA, MDL

Anlægget deles ikke op, men behandles 
som en helhed, indenfor hvilken forskel-
lige begravelsesformer kan eksistere 
side om side. Beplantningens træræk-
ker kobler anlægget sammen med den 
øvrige kirkegård
The scheme is not subdivided but treat-
ed as a whole so that the different buri-
al types can exist side by side. The tree 
rows connect the scheme with the rest of 
the cemetery
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KONFERENCE BYENS GULV
Katrine Harving Holm

Konferencen blev afholdt for første gang den 
26. februar 2014 på konferencecentret Nyborg 
Strand. Alle foredrag kan ses på hjemmesiden 
www.byensgulv.dk

Arrangører var Københavns Universitet, 
Dansk Beton, Danske Anlægsgartnere, Dansk 
Byplanlaboratorium og Dansk Landskabsar-
kitektforening.

Udgangspunktet for konferencen var 
ønsket om at mødes på tværs af fagområder 
og diskutere byernes befæstede arealer på 
tre niveauer: Planlægning og strategi, teknik 
og innovation samt rum og arkitektur. Dagen 
startede og sluttede med fælles foredrag, men 
var ellers opdelt i de tre spor.

Selv kunne jeg kun være et sted ad gangen, 
men vil anbefale, at man besøger hjemmesi-
den, når foredragene er lagt ud.

Hovedtemaet var spørgsmålet om, hvor-
dan man i byer kan mindske belægningspro-
centen med permeable belægninger og lokal 
afledning af regnvand. Udfordringerne kunne 
følges gennem foredrag, der omhandlede alle 
faser fra financiering og organisering til etab-
lering og de mere tekniske om dokumentation 
af bæreevne og erfaringer med drift. 

Gruppen for by & landskabsplanlægning, 
GBL, tog i deres oplæg udgangspunkt i deres 
eksempelsamling Regnvand i byen om euro-
pæiske LAR-projekter, der kan inspirere byg-
herrer og landskabsplanlæggere. 

Frederiksberg Forsyning fortalte om fi-
nansiering og organisering af deres samar-
bejde med kommunens borgere om at hånd-
tere kraftigt nedbør. 

Til de teknisk interesserede var der besøg 
fra USA, hvor Dr. William F. Hunt delte ud af 
universitetes praktiske erfaringer med per-
meable befæstelser. Også Vejdirektoratet og 
NCC Råstoffer bidrog til konferencen med 
et oplæg om test af permeable befæstelsers 
bæreevne.

Et andet gennemgående tema var byrum-
menes status som konkurrenceparameter og 
de følger, det har for byrumsarkitektur. 

Københavns stadsarkitekt Tina Saabys 
oplæg handlede om bevaring og udvikling af 
byens egenart. For byen med de bedste byrum 
får flest tilflyttere, mest handel og udveksling. 
Det forhold kaster mange nye eksperimente-
rende belægninger af sig, som tillader større 
stoflighed, variation og graduering. 

Konferencens ’rum og arkitektur’-spor 

havde besøg fra den hollandske tegnestue 
OKRA, fra GHB Landskabsarkitekter og Mari-
anne Levinsen, som alle har udviklet belæg-
ninger, der efterlader plads til nedsivning af 
regnvand. Mads Birgens fra COBE Arkitek-
ter viste billeder fra Nordhavnprojektet, som 
netop er et eksempel på, hvor vigtige byrum 
nu regnes for at være, for her er det en del af 
udviklingsplanen at anlægge byrum og gader 
før bygningerne.

Byrumsudviklingen er også et dyrt kap-
løb. Topotek1 er et eksempel på en tegnestue 
fra Berlin, som i tegnestuens første år udvik-
lede en billigere måde at lave byrum på, og 
Lorenz Dexler fortalte bl.a. om deres første 
projekter med midlertidige rumskabende to-
dimensionelle tegninger på store asfaltflader. 
Og det står vel klart for de fleste, at de foregreb 
en udvikling, hvis efterdønninger stadig har 
momentum her 15 år efter. 

Alternativ financiering er også en mulig-
hed, når kommunen skal spare penge. En 
model, som man nok vil se mere af, nævnte 
Jacob Blak (NORD Architects) og foreslog at 
udnytte den ressource, som borgere udgør, 
ved at give dem større medansvar for byens 
rum.

Men byrums-kapløbet har dog også bag-
sider, der både viser sig i små og store kom-
muner, var dagens afsluttende kommentar 
fra Dennis Lund fra Møller & Grønborg. Pen-
gene for nye befæstelser er ofte givet dårligt 
ud. For mange nye pladser og gågader ude i 
småkommunerne gælder, at det ikke nød-
vendigvis er nye befæstelser, der skal til for 
at redde handelslivet. Fælles for mange nye 
pladser i København er, at overgange og sam-
menhænge ikke er tænkt godt nok igennem.

Og når denne sidste oplægsholders gav-
milde uddeling af øretæver har fortonet sig 
i hukommelsen, er det måske atter blevet 
februar og tid til et gensyn.
Katrine Harving Holm,
landskabsarkitekt MAA, MDL
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Framför entrén till nya textilhögskolan i 
Borås ligger en matta av granit. Den är 110 
meter lång och 11 meter bred. Mattans möns-
ter har inspirerats av en vävmetod för kom-
plicerade dekorativa mönster; den så kalla-
de Jacquard-tekniken, introducerad 1805 av 
fransmannen Joseph-Marie Jacquard och för-
ankrad i textilhistorien. Mattan är lagd med 
tre olika stensorter vilka bildar det karakte-
ristiska kägel-liknande mönstret. Den är ett 
signum för Borås nya textilcentrum och även 
en tillgänglig utställningsyta för studenter-
nas övningar. En serie lådbänkar möblerar 
mattans centrumlinje och används att sitta 

på eller placera prover på. Mattan och dess 
möbler understryker liknelsen med mode-
industrins runways. 

Staden Borås är Sveriges motsvarighet till 
Englands Manchester. Här finns en lång och 
rik tradition att hantera textilier och förfina 
dem till färdiga produkter. På 1970-talet, när 
textilproduktionen i Sverige konkurrerades 
ut av länder med lägre lönekostnader, befann 
sig Borås i kris. Idag har staden återhämtat sig 
och inriktat sig på modedesign snarare än på 
själva textilproduktionen. Flera stora svenska 
modemärken härstammar från Borås. Mode-
utbildningarna här lockar studenter från hela 

världen, och från hösten 2013 har man flyttat 
in i nya lokaler, kallat Borås Textile Fashion 
Center.

Den nya textilhögskolan formar ett Cam-
pus. Här finns förutom textilutbildningarna 
även inredningsarkitektur, samt stadens tex-
tilmuseum och dessutom plats för småföre-
tagare. I vad som förut var en historisk indu-
strianläggning påbörjades år 2011 en stor 
ombyggnad. Området har traditionellt kall-
lats Simonsland och här finns ett dussintal 
byggnader från 1870-talet och fram till 1960-
tal; ett slags prisma som belyser stora delar 
av det moderna industrisamhällets framväxt. 

BORÅS TEXTILE FASHION CENTER
Thorbjörn Andersson

En ny gångbro med brobana förbinder Viskans bägge strandbankar. Foto Åke E:son Lindman
A new footbridge connects both sides of Viskan. Photo Åke E:son Lindman
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Borås Textile Fashion Center, Simonsland, Skaraborgsvägen, Borås
Uppdragsgivare: Kanico AB genom Kjell Berggren och Hanna Lassing
Färdigställt: 2013
Landskapsarkitekt: Sweco arkitekter genom Thorbjörn Andersson (ansvarig), PeGe Hillinge, Staffan Sundström, Ronny Brox, 
Per Johansson ( ljussättning).
Övriga konsulter: Arkitektur: DTH arkitekter (Dominic Wansbury) samt Sweco arkitekter (Peter Jansson), 
konstruktion: Stiba (Joakim Österlund).

Foto Thorbjörn Andersson Photo Thorbjörn Andersson Foto Åke E:son Lindman Photo Åke E:son Lindman
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Byggnaderna sitter mer eller mindre ihop och 
formar som en industrihistorisk kaka, där 
vattendraget Viskan rinner under och även 
genom vad som är klenoden, funkisfabri-
ken SKS från 1931. Här har klassiska svenska 
industrier som Borås Wäfveri och AB Svenskt 
Konstsilke haft sin produktion. Närvaron av 
vatten ger gratisvärden och möjligheter att 
förädla den yttre miljön.

I campusmiljöer idag räknas de yttre rum-
men som viktiga. Så har det inte alltid varit. 
För bara tjugo år sedan var det föreläsnings-
salarna, grupprummen och labben som var 

huvudsaken och den yttre miljön användes 
mest till parkeringsplatser. Idag har vi tagit 
till oss en anglosachsisk planeringstradition 
när vi tänker campus. 

I de yttre rummen finns den informella 
känsla som befordrar spontana möten mellan 
studenter, lärare och forskare. Inför arbetet 
med Simonsland betonade också fastighetsä-
garen att den yttre miljön ville man satsa på. 
Idag konkurrerar universiteten om studen-
terna, och att kunna erbjuda en studentsoci-
alt intressant miljö är viktigt för att göra sko-
lan attraktiv.

Det trånga, nästan gyttrade Simonsland har 
en stark stämning av gammalt och nytt sida 
vid sida. Brokigheten och det lite oförutsägba-
ra ger kanske också en känsla av att här finns 
öppnade möjligheter och kreativitet. 

Inom området kan man urskilja några 
olika rum i den yttre miljön. Entrérummet 
flankeras av en trattformad åsnetrappa där 
man på ett informellt sätt kan slå sig ned och 
ta del av livet på mattan. Åsnetrappan övergår 
i gräsgradänger utmed en grön kulle. 

På andra sidan finns ett omslutet, näs-
tan trolskt rum som kallas Vestindien, där 

borås simonsland
textile & fashion center

Mattan är 110 meter lång och 11 meter bred. Mönstret är inspirerat av en väv-
metod för komplicerade dekorativa mönster; den så kallade Jacquard-tekniken. 
Mattan är lagd med tre olika stensorter vilka bildar det karakteristiska kägel-
liknande mönstret. Foto Åke E:son Lindman
The path is 110 meters long and 11 meters wide. The paving pattern was inspired 
by a weaving method for a complicated decorative pattern known as the Jacquard 
technique. The path is paved with three different types of stone, which form the 
characteristic rhombus pattern. Photo Åke E:son Lindman
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borås simonsland
textile & fashion center

floden Viskans mörka vatten bildar golv och 
träspänger inspända i omgivande fasader ger 
möjlighet att ta sig runt och även tvärs över 
på en bro. Ytterligare ett rum ligger i områ-
dets inre, där en ny gångbro med brobana i 
genomsiktlig gallerdurk förbinder Viskans 
bägge strandbankar. Här finns en serie sol-
däck orienterade mot söder och även intimare 
platser för vistelse och samtal.
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/
MSA, professor SLU

Foto Thorbjörn Andersson Photo Thorbjörn Andersson Foto Åke E:son Lindman Photo Åke E:son Lindman
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IFLA Park / International Gardens er en del 
af en stor landskabs- og haveudstilling i Jinz-
hou, Kina med titlen ’The World is a Garden’. 
Udstillingen var åben fra maj til september 
2013 og blev besøgt af over 10 mio. mennesker. 
IFLA Park består af 19 enkelthaver, hver på ca 
3.000 kvm, som er tegnet af landskabstegne-
stuer fra hele verden. På tegnestuen VEGA 
(tidligere MIST+grassat) bidrog vi til udstil-
lingen som den eneste skandinaviske tegne-
stue med projektet ’The World is a (Kitchen) 
Garden’. Tegnestuen TRANSFORM var arki-
tekt på havens pavillon. 

JINZHOU WORLD LANDSCAPE EXPO 2013 
– IFLA PARK
Anne Galmar

Baggrunden for projektet er en internatio-
nal konkurrence, som i 2011 blev udskrevet 
af IFLA i samarbejde med Expo-komiteen og 
den japanske have- og landskabsarkitektfor-
ening, Japanese Institute of Landscape Ar-
chitecture. I første omgang skulle de enkelte 
tegnestuer prækvalificeres og efterfølgen-
de blev omkring 80 tegnestuer valgt ud til at 
tegne konkurrenceprojekter, hvoraf 20 blev 
udtaget til videre bearbejdning og realisering. 

Efter udvælgelse af de 20 vinderprojekter 
(som alle var designet til et teoretisk cirkulært 
plot) blev de deltagende tegnestuer i septem-

Five elements garden
Landskabsarkitekt: estudio mbyrne
Design team: Marta Byrne, 
Inmaculada Molina, Maria Byrne
Land: Spanien
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Titel: Garden of The Southern Cross
Landskabsarkitekt: Neil Hobbs & Karina Harris
Land: Australia

Approach to South (Tonga) Gateway entry of Aotearoa Garden with 
central Abalone water feature (Roimata Toroa) in background
Landskabsarkitekt: Prorata Landscape Architecture
Design team: Dave Charnley
Land: New Zealand
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Out-in-Side, the inclosed cloister becomes permeable
Landskabsarkitekt: Eladio Hernando [Ehspacio + Corkery Consulting]
Land: Spanien/Australien

Persian Myth
Landskabsarkitekt: Firuzeh-Studio
Design Team: Reza Forghani, Sahar Salehi, Donya Forghani, 
Ehsan Niknam, Maryam Dabiri, Amir Seadatfar
Land: Iran
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ber 2011 inviteret en uge til Kina som en del 
af konkurrencepræmien. Her mødte vi for det 
første alle de andre tegnestuer – et møde som 
for vores vedkommende blev en fin start på 
et globalt netværk, der indtil nu har betydet 
samarbejder både i Holland og i Mexico. Sam-
tidig blev hvert enkelt projekt koblet med en 
lokal designer, der skulle stå for hovedprojek-

teringen (et kinesisk lovkrav, som betød, at vi 
havde tegnet projekterne frem til et udvidet 
projektforslagsniveau). 

Til trods for sprog- og kulturbarriere 
havde vi en fin dialog med Wang, som var 
vores lokale samarbejdspartner, og vi forlod 
Kina med en fornemmelse af at vores projekt 
var i de bedste hænder.

Droppling Park
Landskabsarkitekt: Diana Wiesner Arquitectura y Paisaje EU
Land: Colombia

Downunder
Landskabsarkitekt: Bespoke Landscape Architects
Land: New Zealand

Baltic Landscapes
Landskabsarkitekt: Klaipeda University Centre of Architecture, 
Urbanism and Design 
Land: Litauen

Kort fortalt bestod vores bidrag til udstillin-
gen af en række små havelodder – som en 
nyfortolkning af det danske kolonihavekon-
cept – og det var samtidig tænkt som en kom-
mentar til den buldrende kinesiske byudvik-
ling og et konkret bud på, hvordan de mange 
overskudsarealer i de nye byområder kan gen-
anvendes. 
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Tanken var, at vores projekt – de hæk-om-
kransede havelodder og den overordnede sti-
forbindelse – var hovedstrukturen, som så 
skulle udfyldes med lokalt indhold. Vi havde 
dog også skitseret en række forskellige indret-
ningsmuligheder i de 7 x 7 m store plots. 

Sammen med de øvrige landskabsarki-
tekter genså vi så vores projekter som reali-
serede haver i maj 2013, da vi igen var invite-
ret til Kina i forbindelse med den stort anlagte 
åbning af expoen. 

For vores vedkommende var det en fin 
oplevelse, idet både hovedprojektering og 

udførelse var overvejende loyalt mod vores 
projekt. Desværre var andre af projekterne 
næsten ændret til ukendelighed i forhold til 
det oprindelige oplæg. I et projekt var eng-
græsserne ændret til plænegræsser med 
stedmoderblomster, og i det grelleste eksem-
pel, hvor det oprindelige projekt var relativt 
minimalistisk med insitu-betonvægge og 
ornamentale græsser, var projektet nu tilført 
en form for ’hollandsk kolorit, som man fore-
stiller sig det i Kina’, med tulipanplantnin-
ger og store malerier af møller og træsko på 
betonvæggene.

Chinese dreams of tulips and windmills 
(omdøbt efter realisering)
Landskabsarkitekt: Bart Hoes
Land: Holland

Petal garden
Landskabsarkitekt: Buro Verde 3
Design team: Jose Luis Perez Maldonado, Javier Jimenez Trigos, 
Fransisco Luna Ugarte, Raul Perez, Victor Ramirez
Land: Mexico

Ceramic museum and mosaic garden
Landskabsarkitekt: Casanova + Hernandez
Land: Holland
Foto Ben McMillan
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The Empty Land (a ’Fierljep’ polder and an information centre)
Landskabsarkitekt: Bureau B+B
Architect: Ketting Huls
Design team: Martijn Bakker, Daniëlle Huls (projektleder) Jan Maas, Ricky Rijkenberg
Land: Holland
Foto Ben McMillan

Wetland Waka
Landskabsarkitekt: Boffa Miskell
Design team: Chris Bentley and Shanghai team
Land: Kina

African Straw Bale Garden
Landskabsarkitekt: Giraffa Limited
Design team: Peter Welstead, Colin Creamer, 
Mark McDowall, Alison Taylor
Land: England

Set i bakspejlet er det dog hverken de velord-
nede danske grøntsagsrækker eller de over-
malede hollandske mure, der står klarest i 
erindringen, men derimod summen af de 
mange projekter. 

Som en broget buket danner de tilsammen 
et fint og nyt bud på, hvad IFLA også kan være. 
IFLA Gardens bliver dermed et helt konkret 
billede på at der findes en verdensomspæn-
dende landskabsarkitektforening, som kan 
gå ind og præge et så stort projekt som World 
Landscape Expo og samtidig styrke det glo-
bale faglige netværk.
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Expoen blev i øvrigt til på en kæmpestor kun-
stig ø, anlagt i et skrøbeligt vadehavs-lignen-
de område i rasende hast. Tanken er, at IFLA 
Gardens skal bevares som del af en central 
park i området, der i forlængelse af Expoen 
skal byudvikles til ’The new Coastal town’. 
Tingene går hurtigt i Kina. Måske er haverne 
allerede nu omgivet af +20 etagers boligblok-
ke. Vores håb er, at alle haverne lever videre, 
og at 24 familier får jordforbindelse gennem 
råderetten over ’vores’ havelodder. Og at det 
lille, men stærke globale ’Jinzhou-netværk’ 
også lever videre. 
Anne Galmar, landskabsarkitekt MAA, MDL, 
partner i tegnestuen VEGA

The World is a (Kitchen) Garden
Landskabsarkitekt: VEGA (tidl. MIST+grassat)
Design team: Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Birthe Urup Nygaard, 
Transform (pavillon)
Land: Danmark
Fotos Wang Dong/MIST + grassat
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Per Friberg
11. april 1920 – 7. mars 2014

Landskapsarkitekten och professorn Per Fri-
berg, Höllviken, har avlidit vid 93 års ålder. 
Hans närmaste är hustrun Jördis samt bar-
nen Ursula, Per Fredrik, Karolin och Henrik 
med barnbarn.

I familjen Fribergs Bjärred-villa var ett 
av de första rummen tapetserat med William 
Morris berömda pilblad-tapet, även i taket. 
Det gav en förunderlig upplevelse av att ute 
och inne var sömlöst och sammanflätat. Där-
inne gick man som i en grön tunnel, därute 
växte rosor placerade i rundlar av lavendel. 
Greppet med tapeten i taket var kanske på sitt 
sätt enkelt, men inte många hade vågat tänka 
så. Så typiskt för denne lekfulle man, som i sitt 
konstnärskap ständigt gjorde det oväntade.

Han föddes 1920 i Helsingborg som son 
till en handelsträdgårdsmästare. Utbildade 
sig först till arkitekt vid KTH och därefter 
till landskapsarkitekt vid Konstakademien i 
Köpenhamn och på Harvarduniversitetet. Det 
meriterade honom till landets första profes-
sur i landskapsarkitektur på Alnarp. Året var 
1964. Ansökan skrev han för hand, med tjock 
penna och den karakteristiska, lite slängiga 
handstilen. Studentkullarna var små, inte 
större än att eleverna kunde trängas ihop 
i professorns bil när italienska trädgårdar 
skulle studeras på ort och ställe. Det var bryt-
ningstid för yrket och för utbildningen. Per 
Friberg skönjde en vidare horisont, större 
möjligheter för en hantverksinriktad utbild-
ning djupt rotad i den hortikulturella traditio-
nen. Under hans föreståndarskap lades grun-
den till den moderna svenska utbildningen. 
Han var en av få svenskar i den jordbundna 
landskapsarkitekturen som var orienterade i 
de internationella strömningarna och han vis-
ste hur de bästa skolorna fungerade. I Alnarps 
fall blev omställningen stor, drastiskt uttryckt 
en resa från gurk-odling till konst.

Skåning var han livet igenom, och häm-
tade hellre inspiration från andra sidan Sun-
det än från övriga Sverige. Han bodde en tid i 
Stockholm. ”Jag såg vad de gjorde vid Stock-
holms parkavdelning, och det var nog skick-
ligt och så, men konst var det inte”, kommen-
terade han en gång. På så vis stod Per Friberg 
närmare det danska än det mellansvenska. 
Vid sin tid på Köpenhamns Konstakademi 

Egen have i Bjärred, 1960 Own garden in Bjärred, 1960

IN MEMORIAM
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Augerums Griftegård, 1973-80. 
Fotos Lulu Salto Stephensen
Augerum Cemetery, 1973-80. 
Fotos Lulu Salto Stephensen

tog han intryck av Steen Eiler Rasmussen 
och C Th Sörensen, personer vars synsätt 
han oftare återkom till än till de svenska kol-
legerna. Han var en person som tillät sig inspi-
reras och vandrade genom livet med sinnena 
vidöppna, redo att ta in allt av värde och nyfi-
ken på det mesta. I hans digra referensbiblio-
tek på översta våningen i Bjärred-villan gick 
man ofta och gärna vilse.

Per Friberg stod under 1960- och 70-talen 
i ämnets centrum. Han var verksam i de vik-
tigaste projekten och kårens självklare tales-
man. Det var inte alltid enkla frågor, med pro-
jekt som Barsebäcks kärnkraftverk och den 
omdebatterade nya vägen som drogs genom 
en bokskog i natursköna Holmeja för att få 
en snabbare bilresa till den nybyggda Sturup-
flygplatsen. Men de flesta projekten i den nära 
900 arbeten långa verksförteckningen för-
flöt lugnare än så. Karakteristiskt för honom 
var den säkra linjeföringen, den avklarnade 
enkelheten i lösningarna och, framför allt, 
att alla projekten innehöll en tydlig idé. Under 
en lång period tycktes han vara med överallt, 
synlig på alla konferenser, hörbar i debatter, 
ofta prisbelönt i arkitekttävlingar. 

Bland de många projekt han ritade är kan-
ske griftegårdarna Augerum i Karlskrona och 
Görväln i Jakobsberg de som bäst har stått 
emot den tidens tand som fräter även på land-
skapsarkitektur. 

Per Friberg hade en stillsam elegans. Hög-
rest i gestalten, alltid välklädd på ett sätt som 
ändå var avslappnat, med glittrande ögon och 
en stor portion humor. Han föredrog att kall-
las Pelle, det var inte ett så vanligt tilltal för en 
professor i en tid som ännu inte hade sett den 
svenska du-reformen. 

Att se honom rita var fascinerande, han 
stödde handen med lillfingret mot bordsy-
tan, handen rörde sig fritt, den tjocka blyert-
sen försvann nästan i hans stora näve, och 
fram växte sektioner och planer med en lite 
rufsig linje som ändå var väl avvägd. Få streck 
men de rätta strecken. Jag såg honom aldrig 
använda ritbestick. Anekdoterna är många, 
och jag minns gärna den när han skulle pre-
sentera tankarna för Augerums griftegård i 
Karlskrona. Bilen packades med medarbe-
tare och material och färden började norrut. 
I trakten av Kristianstad upptäckte man att 
ritningsrullarna glömts på kontoret i Bjärred. 
Det var för sent att vända. Lösningen blev att 
inhandla Skånes största gräddtårta och fort-
sätta resan. Väl på plats nålades tårtkartongen 
upp på väggen och situationsplanen ritade 
Pelle spontant upp mellan gräddklickarna 
medan kyrkofullmäktiges representanter 
trakterades med kartongens innehåll. Malö-
ren korrigerades på så sätt med humor, ele-
gans och kreativitet, tre viktiga egenskaper 
som Pelle besatt.
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CA/ Dan Hallemar et al.: Guide till svensk 
landskapsarkitektur. Arkitektur Förlag i sam-
arbejde med i Formas, 2013. 272 s. 268 Skr. 
ISBN 978 91 86050 84 9

Gävle Kyrkogård, 1958-60. Foto Lulu Salto Stephensen Gävle Cemetery, 1958-60. Photo Lulu Salto Stephensen

Med sin bakgrund fann han det lika naturligt 
att rita trädgård och landskap som att forma 
hus. Hans eget fritidsboende i Ljunghusen är 
ikoniskt; två lätta, glasade paviljonger place-
rade på stolpar försiktigt i den känsliga ljung-
marken, hukande under skogsbrynets allra yt-
tersta tallar med de magra, öppna markerna 
framför sig i ett brett perspektiv. Det är en be-
dövande vacker betraktelse om hur man med 
precision och självklarhet placerar en liten 
tingest i ett stort landskap. 

Förmågan att se det självklara, det som 
ingen annan ser, var förmodligen Per Fribergs 
snille. Han befann sig alltid nära sin egen 
intuition. Barnasinnet och lekfullheten beva-

rade han genom livet. ”Konst uppstår när en 
kunnig människa drabbas av rörelse”, var en 
av hans aforismer. Det var också något av hans 
eget credo och vi kan uttyda det som att hans 
ämne landskapsarkitekturen förvisso tillhör 
de sköna konsterna, men att man måste ha en 
grund av kunskap för att lösa många av de fak-
tiska frågorna. Ovanpå detta kommer så det 
som får projektet att sjunga, den emotionella 
överbyggnad som gör att arbetet uppnår nivån 
av att vara konst. Per Friberg var en kunnig 
yrkesman. Han lät sig också ofta drabbas av 
rörelse.
Thorbjörn Andersson
Professor SLU

Foto Per Fredrik von Platen
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SUMMARY

Sustainable landscapes and urban spaces 
for people, p. 65
Karen Sejr
In February 2014, Denmark announced a new 
architecture policy. The reason this occurred 
was that Marianne Jelved, the minister of 
Culture said that “Denmark will be subject to 
major physical changes in the future where we 
will live and work in a greater concentration 
than we have ever done before. The migration 
from rural areas to the city will continue and 
thus planners, architects and landscape archi-
tects will be involved in ensuring a sustainable 
development throughout the entire country. 
In addition, architecture can play a major role 
in determining how we deal with the challeng-
es in the areas of climate, environment and 
energy, and how we can maintain the social 
cohesion in all areas of the country.”

Landscape architects play an important 
role in ensuring a sustainable development of 
the physical environment both in the coun-
try and in the city. It is a question of thinking 
creatively and utilizing the synergy that can 
be established in connection with solutions to 
the above-mentioned challenges. It is a ques-
tion of turning challenges into potentials, of 
creating added value through approaches 
such as LAR-solutions, informal communities 
in the urban spaces and recreational areas of 
high quality.

Even though the profession is achieving 
a greater recognition and interest in the sur-
rounding society, we must continue to insist 
on ensuring that the landscape and landscape 
architecture play a role, are given priority, 
should be considered as a partner with the 
buildings instead of a competitor and should 
be integrated in the planning and develop-
ment of urban and rural districts. We should 
remind politicians, civil servants, developers 
and our professional partners that landscape 
architecture makes a difference, that in the 
long run it can pay to invest in high quality 
green areas when it is a question of involving 
people and including changes and develop-
ment in the projects.

The Danish Landscape Architects’ Asso-
ciation looks forward to more municipalities 
including architectural policy themes in the 
development and thereby further qualifying 
the physical planning. This will give an archi-
tectural and landscape architectural direction 
to the municipal activities as client and plan-
ner, and it will result in cities and landscapes 
that can satisfy future challenges. 

Landscape Art at KADK, p. 66
Steen Høyer
The landscape architecture education in 
Denmark takes place primarily at KU, De-
partment of Forest and Landscape. In addi-
tion The Royal Academy of Architecture has 
a landscape architecture school. The educa-
tion here has always had an artistic approach, 
as opposed to the education at KU, which has 
a more scientific focus. 

From 1924 to 1941 G.N. Brandt was a senior 
lecturer in landscape architecture at the Acad-
emy and from 1944 C.Th. Sørensen was respon-
sible for the visiting student program. From 
1949 to 1999 landscape was an independent 
study and research department at the school. 
C.Th. Sørensen was the professor in 1954-63, 
and Sven-Ingvar Andersson followed in 1963-
94, where after I continued. From 1999 to 
2014 the City Planning and Landscape depart-
ments were gathered in one study department, 
Department 1, Architecture, City and Land-
scape. G.N. Brandt, C.Th. Sørensen and Sven-
Ingvar Andersson were modernists, who on a 
socially responsible and democratic foundation 
developed the artistic point of view through 
conversations, exercises, time and practice. 
C.Th. Sørensen had an expression for this spe-
cial talent, he called it ‘the troll splinter.’ The 
goal being to intensify the experience and cre-
ate values beyond time and place. The values 
that we maintain and return to again and again. 

I have attempted to carry on this tradition, 
but with the difference that society’s agenda 
is different today than in the last century. The 
content has changed, but the artistic method 
is primarily the same, even if the visual norms 
change in keeping with the times. As the con-
cept ‘garden art’ does not cover the entire range 
of the landscape profession, I have chosen to 
summarize the profession with the expression 
Landscape Art, thus parallel with architecture, 
art and other artistic disciplines.

Borås Textile Fashion Center, p. 74
Thorbjörn Andersson
The city of Borås is Sweden’s counterpart to 
England’s Manchester. Here there exists a 
long and rich tradition for working with tex-
tiles and refining them to produce finished 
products. During the 1970’s when textile pro-
duction in Sweden was outsourced abroad due 
to lower wage levels, Borås experienced a cri-
sis. Today the city has recovered and concen-
trates now more on fashion design than tex-
tile production. The new textile school forms 

a campus and is part of Borås University. In 
what was previously a historical industrial 
complex, a new store conversion started in 
2011. In front of the entrance to the new tex-
tile college at Borås lies a granite path that is 
110 meters long and 11 meters wide. The pav-
ing pattern was inspired by a weaving meth-
od used for creating a complicated decorative 
pattern known as the Jacquard technique, in-
troduced in 1805 by Frenchman Joseph-Ma-
rie Jacquard and deeply rooted in textile his-
tory. The path is paved with three different 
types of granite, which form the characteris-
tic rhombus pattern. It is a symbol for Borås’ 
new textile center as well as an open exhibi-
tion area for the students’ exercises. A series 
of flat benches along the path’s axis are used 
for seating or exhibiting projects. The path 
and its furniture underscore a similarity with 
the fashion industry’s runways. 

Jinzhou World Landscape Expo 2013, p. 78
Anne Galmar
IFLA Park/International Gardens is part of 
a large landscape and garden exhibition in 
Jinzhou, China called “The World is a Gar-
den.” The exhibition was open from May to 
September 2013 and was visited by more than 
10 million people. IFLA Park consists of 19 in-
dividual gardens, each about 3,000 Sqm, de-
signed by landscape architects from all over 
the world. The office of VEGA (previously 
MIST + grassat) was the only Scandinavian 
office and contributed with the project “The 
World is a (Kitchen) Garden.”

Obituary, Per Friberg, 1920-2014, p. 85
Thorbjörn Andersson
Landscape architect and professor Per Friberg 
recently passed away at the age of 93. He re-
ceived his degree in architecture at KTH and 
thereafter studied landscape architecture at 
the Royal Academy of Architecture in Co-
penhagen as well as at Harvard University in 
Boston. This qualified him to become Swe-
den’s first professor in landscape architec-
ture at Alnarp in 1964. Per Friberg was at the 
center of the profession during the 1960’s and 
70’s.  He was active in many of the most impor-
tant projects and was the profession’s primary 
spokesman. Among the numerous schemes he 
designed were the cemeteries  Griftegård Au-
gerum in Karlskrona and Görväln in Jakobs-
berg, which still today have withstood the rav-
ages of time. 
Pete Avondoglio
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Forarbejder til ’Fingerplan’
Vibeke Dalgas (red.) I redaktionsgruppen: Poul 
Lyager, Elith Juul Møller (ekstern konsulent), 
Kristian Larsen (ekstern konsulent), Michaela 
Brüel og Vibeke Dalgas (projektleder): Byplan-
historisk Skrift nr. 71. Forarbejder til ’Finger-
plan’ 1947. Fire notater udarbejdet af Poul Lya-
ger – med bidrag af Kristian Larsen. Pris 250 kr.

Byplanhistorisk Udvalg under Dansk Byplan-
laboratorium har udgivet et nyt skrift, nr. 71 i 
udvalgets skriftserie: Forarbejder til ’Finger-
plan’  1947 med udgangspunkt i fire notater 
udarbejdet af Poul Lyager på eget initiativ i 
årene 1944-46 under hans ansættelse i Kø-
benhavns Kommune.

De fire notater handler om trafikforhol-
dene i hovedstadsområdet i de sidste krigsår 
og de begyndende overvejelser om, hvad der 
skulle ske med den fremtidige byplanlæg-
ning, når krigen en gang var ovre. Notaterne 
er gennemarbejdede, informationsrige og vel-
skrevne. Udover at belyse de store og akutte 
trafikproblemer i hovedstaden giver de et 
interessant billede af samtidens trafiktænk-
ning og af den da ret nyuddannede civilinge-
niørs og byplanlæggers faglige iagttagelser.

Notaterne er et betydningsfuldt byplan-
historisk kildemateriale, fordi Lyagers for-
slag til og principper for en overordnet hel-
hedsplanlægning direkte har haft indflydelse 
på den berømte ’Fingerplan’ fra 1947 og dens 
trafikprincipper. Lyager deltog selv i udarbej-
delsen af denne fra Egnsplankontorets opret-
telse den 1. maj 1945.

Det dokumenteres, at både ’Fingerpla-
nen’og dennes trafikdel sandsynligvis ville 
have set helt anderledes ud uden de omfat-
tende og grundige forundersøgelser, som 
notaterne repræsenterer. Notaterne, der ikke 
har været publiceret før, findes i dag på Stads-
arkivet i København.

 Vibeke Dalgas har stået for redaktion, de 
indledende tekster samt kommentarerne til 
notaterne m.m. Kristian Larsen har skrevet 
det afsluttende kapitel om De fire notater og 
deres relation til ’Fingerplanen’ og senere pla-
ner. Kapitlet har både en historisk og aktuel 
vinkel , da det udover at redegøre for notater-
nes betydning giver et kalejdoskopisk  over-
blik over egnsplanlregningens  udvikling på 
godt og ondt i Hovedstadsområdet  helt op til 
vor tid.

Det er håbet, at skriftet og notaterne vil kunne 
inspirere fremtidige læsere og forskere til at 
dykke ned i dette rige kildemateriale. Skrif-
tet peger bl.a. på, at der er stof nok til flere af-
handlinger om denne meget ømme periode før 
og efter befrielsen, om ’Fingerplanen’s tilbli-
velse og gennemførelsen af den nye tænke-
måde om byernes planlægning og udvikling.

Skriftet er udgivet med støtte fra KAB 
Fonden og Veluxfonden og kan bestilles via 
Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside: 
www.byplanlab.dk

Fem nyheder fra Vestre
Norske Vestre har i 2014 lanceret fem nye pro-
dukter med vægt på innovation og funktion.

Vestres vil, at deres møbler tilføjer omgi-
velserne noget unikt, og møblerne skal tåle 
at blive brugt. Vestre stiller kompromisløse 
kvalitetskrav til deres møbler, men det må 
ikke være på bekostning af innovation, siger 
den daglige leder Jan Christian Vestre. Han 
understreger, at det er vigtigt at afprøve nye 
koncepter. De fem nyheder hedder Buzz, Air, 
Looper, Move og Dialog. Bag årets nyheder 
står syv af Norges førende møbel- og indu-
stridesignerne, som alle tidligere har udvik-
let møbelserier sammen med Vestre

Vestre AIR, designet af Atle Tveit, er en let og 
moderne møbelserie, både velegnet til offent-
lige områder og private haver. Krumningen i 
benprofilerne giver møblerne styrke og visuel 
spænding. Møblerne kan stå frit eller boltes 
fast i underlaget.

Vestre MOVE: Den prisbelønnede norske mø-
beldesigner Allan Hagerup har ladet sig inspi-
rere af bæltehjul og bevægelser. MOVE har et 

rent og ensartet udtryk. Afrundede hjørner, 
der fortsætter ned langs siderne, indbyder til 
at sidde komfortabelt i alle retninger på bæn-
ken.

Vestre DIALOG er en ny tilføjelse til 
serien af sorteringsbeholdere, designet af 
Allan Hagerup og Einar Smette, i runde og 
organiske former. DIALOG (45 liter) har rene 
linjer og kan bruges enkeltvis eller flere sam-
men. Indkastlågerne kan mærkes med typen 
af affald og lakeres i egne farver og kontraster. 

Vestre BUZZ er et cirkelformet satelit-
bænkebord, designet med retro-futuristisk 
inspiration af Espen Voll, Tore Borgersen og 
Michael Olofsson. 

Vestre LOOPER er et cykelstativ, desig-
net af Johan Verde og Hong Ngo-Aandal, der 
kan ligge vandret, når det ikke bruges, og stil-
les lodret op ved brug. LOOPER har en stabil 
hæve- og sænkemekanisme, og det sænkede 
stativ ligger horisontalt i et betonfundament 
i overfladeniveau. Når stativet låses verti-
kalt, støttes cyklen på to punkter. Stativet er 
beklædt med gennemfarvet PUR (polyuretan) 
for at beskytte cyklen mod ridser.

For at opnå konstant produktudvikling og 
høj grad af innovation ønsker Vestre en åben 
og løbende dialog med designere. I Vestres 
nye fabrik i Torsby følges møblerne fra idé til 
produktion og kvalitetskontrol. Det er en for-
del, at designerne har et godt kendskab til de 
krav, som stilles til udendørsmøblers holdbar-
hed. Vestre har i årenes løb opbygget et godt 
samarbejde med designere, der er dygtige til 
at udvikle nye ideer og løsninger.

Vestre vil fremover kunne tilbyde miljø-
venlige trælameller i Kebony og Accoya på 
udvalgte møbler.
www. vestre.com

BUZZ. Foto Vestre LOOPER. Foto Vestre
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Danmarks største oversvømmelse
I marts blev der åbnet for digerne på den nordfynske kyst, 
umiddelbart øst for Bogense. To kvadratkilometer land over-
svømmedes og et enestående naturområde med lavvandet 
kystlagune, ferskvandssø og rørskov vil opstå takket være Aage 
V. Jensen Naturfond.

Det er Grontmijs afdeling for havne- og geoteknik i Kol-
ding, som har ført fagtilsyn med projektet Gyldensteen Strand, 
som det nye naturområde hedder. Afdelingen har lavet målin-
ger, kontrolleret materialer og fremgangsmåder og brugt sine 
Peberholms-ekspertiser fra Øresundsforbindelsen under kon-
struktionen og forstærkningen af de i alt 3,3 kilometer diger 
langs indersiden af den nye fjord. Det er af vital betydning at 
undgå skred og sammensynkninger og sikre, at det inddæm-
mede vand bliver, hvor det skal. 

Aage V. Jensen Naturfond købte i 2011 616 hektar land af 
Gyldendal Gods, herunder Gyldensteens Inddæmmede Strand, 
den vestlige del af Ore Inddæmmede Strand (kaldet Reser-
vatet) plus de tidligere øer Lindholm og Langø (afvandet og 
overvejende opdyrket). Arealet ligger i naturlig forlængelse af 
Æbelø, som fonden erhvervede i 1995. 

Gyldensteen Strand blev inddæmmet og drænet i 1871; der 
blev anlagt diger, gravet en øst-vest-gående hovedkanal, opført 
pumpemøller, omlagt åer, og fjordbunden blev opdyrket. Ind-
dæmningen var ikke uproblematisk, og efter få årtier funge-
rede afvandingen ikke optimalt. Bunden ’satte sig’, dele af are-
alet forsumpede, der var store digegennembrud i 1945 og 1954 
(med efterfølgende oversvømmelser) – og herefter fulgte dige-
forstærkninger, opdeling med spærredige, og elektriske pum-
pestationer blev opført. Et lavtliggende område blev omdan-
net til jagtreservat

Aage V. Jensen Naturfonds formål med erhvervelsen er:
– At sikre de nuværende naturværdier i området og at gen-

skabe et af Fyns vigtigste fugleområder
– Give offentligheden adgang til det naturgenoprettede 

område
– Undersøge konsekvenser af klimabetingede stigninger i 

havvandstanden på naturområder
– Foretage videnskabelige undersøgelser af havets biodi-

versitet, både i det inddæmmede område og udenfor.
Inf.: Aage V. Jensens Naturfond
www.avjf.dk/avjf

IFLA 51th World Congress 
– Buenos Aires, Argentina
Den Internationale Federation of Landscape Architects, IFLA, 
afholder sin 51. verdenskongres i Buenos Aires den 5.-7. juni 
2014.
www.iflaargentina2014.com 

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 4. Deadline 13. april, udk. 13. juni
Nr. 5. Deadline 30. juni, udk. 5. september

– anlæg og drift af udearealer

STIK FINGEREN I JORDEN

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

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

T: 70 21 54 00   –   info@oknygaard.dk   –   www.oknygaard.dk
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Urban-Reflection ApS
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Gottlieb Bindesbøll (1800–1856) 
var ikke kun Danmarks første 
moderne arkitekt. Han var også 
en af de bedste. Dog er der aldrig 
udgivet en stor bog om arkitektens 
samlede værker. Det råder vi bod 
på nu. I fuld format blændes der op 
for de mest kendte bygninger som 
Thorvaldsens Museum, Brumleby 
og Landbohøjskolen men også for 
mindre kendte men lige så fantastiske 
værker; herregårde, hospitaler, 
møbler, kirker, rådhuse, luksusvillaer, 

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

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

496 sider
Kr. 580,-

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

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