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Legeplads, park og udemiljø

| Udemiljø| WWW.UDEMILJØ.DK

Vores sortiment af udendørs møbler til park 
og byrum spænder bredt og vi tilbyder 
mange forskellige stilarter og designs i højeste 
kvalitet. Møblerne kan sættes sammen med 
vores mange fleksible udendørs sports- og 
legepladsløsninger, så både voksne og børn 
kan holde en pause mellem aktiviteterne, 
hvad enten I skal gynge, rutsche, dyrke 
parkour eller spille fodbold. 
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AKADEMIETS MEDALJER 2018
Akademiets medaljer uddeles én gang årligt til nogle af de fremmeste 
kunstnere inden for arkitektur og billedkunst. Ved Akademiets Stiftel-
sesfest 15. marts 2018 blev overrakt følgende medaljer:

C.F. Hansen Medaillen, den højeste udmærkelse, Akademiet kan til-
dele en kunstner inden for den bundne kunst: Arkitekt Torben Schøn-
herr med følgende motivering:

Du
kobberhest
guldbelagt
kotebunden evighed
fortæl os
hvad du ved

Digtet fremkalder følelser, får os til at erindre; hånden der mærker, 
øjet der ser. Stoffet og stedet. Det konkrete og det sanselige forbundet 
i figurens historiske dybde. 

Som landskabsarkitekt udspænder Torben Schønherr rummet mel-
lem kulturarvens dybe rødder og stjernerne i galakserne. Han tager 
favntag med den store historie og lader sin viden manifestere sig i et 
nærvær og en ydmyghed over for stedet – frembringer med klare greb 
mærkbare værker. Kropsligt erfarer man sammenhængskraften, gene-
røsiteten over for omgivelserne og fornemmer den ligefremme balance 
mellem delen og helheden, der binder værkerne sammen som rum. 
Rum der gror, forandrer sig og er skrøbelige. Rum så sanselige, og hvor 
virkemidlerne er reduceret til det allermest nødvendige, at man i dem 
oplever en stilhed, en eftertænksomhed, der krydser universets uen-
delighed med landskabsrummets lange tid. 

Det korte digt, der indledte motiveringen, skrev Torben Schønherr 
i begyndelsen af 1980’erne. I dag indrammer det et livsværk – et værk 
med en sjælden poetisk nerve, et nærvær for stoffet og historien, for 
livet der leves og alt der gror. Små og store steder er analyseret, sanset 
og foldet ud på ny – bragt til at tale, hver med sin stemme, uden at alt 
bliver sagt. Vi inviteres til at deltage.

For et poetisk, kunstnerisk søgende, alvorsfuldt og inspirerende 
værk hædres arkitekten Torben Schønherr med C.F. Hansen Medaillen.

Thorvaldsen Medaillen, den højeste udmærkelse, Akademiet kan 
tildele en kunstner inden for den frie kunst: Billedkunstner Lone 
Høyer Hansen.

Eckersberg Medaillen, for indsats af høj kvalitet inden for den fri eller 
den bundne kunst: Arkitekt Mette Lange, billedkunstner Ruth Campau, 
billedkunstner Mette Gitz-Johansen og billedkunstner Danh Vo.

Thorvald Bindesbøll Medaljen, for indsats af høj kvalitet inden for 
brugskunst og industriel grafik: Billedkunstner FOS (Thomas Poulsen) 

N.L. Høyen Medaljen, for indsats af høj kvalitet inden for forskning, 
fortolkning eller formidling af de skønne kunster: Journalist Jan Hau-
gaard og kunsthistoriker Gitte Ørskou.
www.akademiraadet.dk

skulpturelle elementer til uderummet

stampmøllevej 42 - dk-8300 odder
T: +45 20 30 50 81

info@exventar.dk - www.exventar.dk

customize:
hos exventar kan du få 
indflydelse på udformningen 
af slutproduktet, præcis som 
en legetøjsproducent 
i billund fik

mikado cykelstativer 
sculpture by the sea

frisbii overdækning - lavendel

frisbii overdækning lavendel

frisbii overdækning - opal
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www.deluxdk.com  

Belysningen gør en forskel . . .

  N O VA R A 
L E D  A R M AT U R

 

1  LED vejarmatur til belysning af:
 Torve, pladser, stier, veje , etc.

2   Armaturhus i aluminium kombineret    
 med rustfri stål.

3 Anvendelse: Mast, pullert eller væg. 
 Farvestandard: Mat metal sølvgrå, 
 eller efter ønske.

4  Leveres med 1-2-3 LED moduler fra  
 2320 - 8189 Lumen.  
 Styring: 1-10V - DALI - SmartNode.
 3-4000 Kelvin.

 Projekt: 
 Kødbyen, København
 Gug, Aalborg

www.deluxdk.com  
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info@kebony.dk  /  www.kebony.dk
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30 års garanti 
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Storm surge protection with recreational values
- An investigation of possibilities in Dragør, Denmark

Morten Winther Korsgaard

DL’S GENERALFORSAMLING 2018
Aarhus Arkitekskoles Studio Urban Design/ 
Landscape Architecture var værter for Dan-
ske Landskabsarkitekters generalforsamling 
2018. Igen i år lykkedes det at få en både hyg-
gelig og en faglig dag. 

Festforelæsning
Vores festforelæser, den internationale an-
erkendte landskabsarkitekt Thorbjörn An-
dersson, indledte dagen ved at puste til vores 
glæde og motivation for faget ved at leve-
re en konkret og inspirerende festforelæs-
ning om ’tio’ tanker om landskabsarkitektur. 
Flere af tankerne bed sig fast, f.eks. borrowed 
landscape, hvor udsigter og omgivelser er væ-
sentlige for oplevelsen af det sted, man bear-
bejder. Også adskillelsen af the big idea fra de-
sign minder os om, at alle øvrige idéer og den 
efterfølgende designbearbejdning alene er til 
for at understøtte og styrke den overordende 
idé. Det lyder enkelt, og dog ved vi alle, hvor 
svært det kan være at sikre en skarp proces 
for god landskabsaktitektur. 

Inspiration fra de studerende
Inspiration fra den helt anden ende af erfa-
ringsspektret fik vi fra 3 x studerende fra hen-
holdsvis AAA, KADK og KU. På blot fire mi-
nutter til hver gav de studerende os indblik i, 
hvad de har arbejdet med. Der var et bombar-
dement af indtryk fra KADK’s førsteårsstude-
rende, som bl.a. har afsøgt potentialet for at 
bringe visualiseringer i en anden retning end 
det, vi oftest ser i dag. Fra KADK og AAA blev 
vi vist rundt i specialeprojekter med højaktu-
elle emner som klimasikring i form af dige-
bygning på Amager samt storskalaplanlæg-
ning ved Mariager Fjord.

Generalforsamlingen
På selve generalforsamlingen blev DL’s nye 
årshjul fremlagt. Det viser, hvad vi har nået 
på én sæson – ikke så lidt endda! Bestyrelsen 
samt mange medlemmer har sammen med 
et veldrevet sekretariat og gode samarbejder 
med andre foreninger løftet en indsats for, at 
DL fungerer godt. DL har således mange ak-
tiviteter og tilbud, der både fremhæver vores 
interesse for at netværke og videndele med 
hinanden og også afspejler fagets voksende 
betydning i samfundet. Årshjulet kan frem-
over findes på vores hjemmeside. Årshjulet vil 

også blive vores fælles kalender, der løbende 
opdateres, så vi alle kan følge med i, hvad der 
sker i vores forening – og så vi kan sætte kryds 
i vores egne kalendere i så god tid som mu-
ligt. Jeres deltagelse i aktiviteterne er vores 
pejlemærke for, hvad I har behov for, vi gør 
sammen.

Et tilbagevende punkt på dagsordenen er 
foreningens økonomi. Den har det godt. Der-
for springer vi kontingentstigning over i år. 
Vi har i år også afsat beløb til, at vi kan skifte 
platform for vores hjemmeside, som vil sikre 
en mere smidig og hurtig håndtering af hjem-
mesiden fremover – og så sparer vi penge på 
den lange bane. Økonomien kan sammen med 
årsberetningen studeres nærmere i Kureren 
2018, som også findes på vores hjemmeside.

Hvorfor gør vi det her?
Men hvorfor er vi egentlig en forening? Og 
Hvad nytter det? Jo, vi arbejder hårdt for, at 
også omverdenen – borgere, kommuner, pri-
vate bygherrer og politikere, ja, ALLE er klar 
over, hvor vigtigt det er med gode og smukke 
udemiljøer af høj kvalitet – og hvorfor det er 
vigtigt.

Vores mål med dette arbejde er, at det vig-
tige budskab bliver spredt og bliver til en fæl-
les forståelse – ikke bare os landskabsarki-
tekter imellem men ALLE. Det er vigtigt, at 
budskabet løber i forvejen og allerede er for-
ankret i vores opdragsgivere og brugere, ja i 
offentligheden, så det er lettere for os land-
skabsarkitekter at opnå lydhørhed og aner-
kendelse af vores arbejde og se den forskel, vi 
kan gøre. Og der er meget vi kan bidrage med.

Hvor bygninger oftest er for nogle få, så er 
udemiljøerne såsom byens rum og landskaber, 
for alle. Det er offentlige rum, der binder byen 
sammen, det er uformelle mødesteder, sam-
lingpunkter, vores sociale kontaktflade til, 
hvad der sker omkring os. Det er også her, vi 
kan gøre en forskel for menneskers sundhed, 
det er også her vi kan håndtere klimaudfor-
dringer. Vi kan fremhæve rum og identitet, 
skabe tryghed og tilgængelighed, skabe leve-
dygtige steder for mennesker – planter og dyr. 

Indbegrebet af bæredygtighed
Vores fag er indbegrebet af bæredygtighed. 
Klog landskabsarkitektur har taget højde for 
både miljømæssig, økonomisk og social bæ-
redygtighed. Det er let at blive enige om, her 

os fagfolk imellem. Det kan være noget van-
skeligere, når vi skal overbevise andre – ikke 
mindst, når der er kortsigtede økonomiske 
prioriteringer på spil! Vi arbejder alle – fra 
hvert vores perspektiv – efter dette fælles 
mål. Jo mere vi er synlige med vores faglig-
hed, desto mere opmærksomhed får vi. Det 
oplever vi ikke mindst i bestyrelsen og sekre-
tariatet, hvor vi modtager et stigende antal be-
tydningsfulde henvendelser, hvor man ønsker 
vores deltagelse eller vores faglige holdning og 
råd. Og sådan gavner det os ALLE.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

Forelæsningen samt studenterindlæggene kan 
alle se/genses på Danske Landskabsarkitekters 
YouTube kanal:
Thorbjörn Andersson: Tio tanker og landskabs-
arkitektur
Morten Winther Korsgaard, KU: Klimasikring 
Amager Fælled
Maria Bro Schaadt, Thea Berger Brusch og Se-
bastian Sandvær Poulsen, KADK: At studere på 
Institut for Bygningskunst og Landskab
Katrine Thorlacius-Ussing, AAA: Mariager 
Fjord

DL’S NYE BESTYRELSE
DL’s nye bestyrelse består af: Louise Axholm, 
2017-19; Elzélina Van Melle, 2017-19; Susan-
ne Renée Grunkin, 2017-19, Jakob Sandell Sø-
rensen, genvalgt 2018-20; Martin Hedevang 
Andersen, nyvalgt 2018-20; Tine Gils, ny-
valgt 2018-20; Catrine Hancke, nyvalgt 2018-
20 samt Philip Dahlerup Christensen og Ole 
Mouritsen, begge genvalgt som suppleanter 
2018-19 og Thomas Lindtorp, studenterre-
præsentant 2017-19.

Farvel og mange tak for indsatsen til de 
afgående bestyrelsesmedlemmer: Lise Klo-
ster Bro, Tine Vogt og Thomas Juel Clem-
mensen.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

LANDSKABS REDAKTIONSUDVALG –
VALGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 
2018
Til LANDSKABs redaktionsudvalg blev Ulrik 
Kuggas genvalgt og Anne Dahl Refshauge valgt 
som suppleant.

Ill. Morten Winther Korsgaard
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NAVNLIG NAVNE
Annemarie Lund

I mange år – særligt i 1960’erne og 1970’erne var det uhyre sjældent, der blev vist personfotos i fagbladene 
– det blev med få undtagelser ikke regnet for god skik. Det var projekter og andre faglige meritter, der var 
fokus på; det var hovedsagen. Personerne skulle holde sig i baggrunden, uanset hvor magtfulde og betyden-
de, de var. Der var heller ikke så mange medaljer, hæderspriser ol. at uddele.

Det er der siden vendt temmelig meget op og ned på. Der vil være ældre læsere, der stejler over fotoet 
inde i bladet med cowboyhatten. Persondyrkelsen er måske også i vort fag kommet lovlig meget i centrum. 
Pudsigt nok, idet der i dag som regel står blandede teams og skarer af medarbejdere bag de fleste projekter. 
I modsætning til 1960’erne og 1970’erne, hvor landskabstegnestuerne vitterligt var ganske små og oftest 
domineret af én person. Nok om det, sådan set, og så alligevel. I LANDSKAB 3-2018 vil man finde tekster 
om såvel fagets nyere elefanter som de ældre runkedorer.

Det er selvfølgelig fagligt vigtigt at komme rundt om og få beskrevet en ny landskabsprofessor. Derfor har 
Tine Gils interviewet Kristine Jensen, der er nytiltrådt landskabsprofessor ved Institut for Bygningskunst, 
By og Landskab, Kunstakademiets Arkitektskole, og således overtager efter patriarkerne C.Th. Sørensen, 
Sven-Ingvar-Andersson og Steen Høyer. Tine Gils kommer i samtalen rundt om Kristine Jensens studietid 
hos professor Sven Hansen i Aarhus, hendes faglige forbilleder og holdninger samt forholdet mellem praksis 
og undervisning. Også nogle af tegnestuens nyere projekter nævnes: renovering af brygger J.C. Jacobsens 
Have, havnefronten ved DOKK1 i Aarhus og begravelsespladsen Järva i Stockholm.

Dreyers Fonds Hæderspris er i 2018 tildelt Erik Brandt Dam. Blandt tidligere landskabeligt arbejdende 
modtagere kan nævnes Sven-Ingvar-Andersson, Stig Lennart Andersson, Steen Høyer, Marianne Levinsen 
og Kristine Jensen. Mathilde Petri fremhævede i sin motivering for valget bl.a. Erik Brandt Dams ’poetiske 
og dedikerede arbejde med at synliggøre, integrere og udvikle vores fælles kulturarv’ og ’fine aflæsninger 
og fortolkninger af et givet steds egenart’. Og betonede, at projekterne, der fra enmandstegnestuen løses 
i samarbejde med landskabsarkitekter, litterater, historikere, kulturformidlere og billed- og farvekunst-
nere, udmærker sig ved at være stilfærdige og uden brug af voldsomme eller provokerende virkemidler. 
Bl.a. konkurrenceforslagene til Frederiksværk – Værk & By, De fem Halder ved Viborg og Fredericia Vold 
illustrerer dette. 

Og der er mere. Akademiets medaljer uddeles én gang årligt til nogle af de fremmeste kunstnere inden 
for arkitektur og billedkunst. C.F. Hansen Medaillen, der er den højeste udmærkelse, Akademiet kan tildele 
en kunstner inden for den bundne kunst er i marts tildelt Torben Schønherr. Det blev bl.a. motiveret med 
disse ord: ’…et livsværk – et værk med en sjælden poetisk nerve, et nærvær for stoffet og historien, for livet 
der leves og alt der gror. Små og store steder er analyseret, sanset og foldet ud på ny – bragt til at tale, hver 
med sin stemme, uden at alt bliver sagt. Vi inviteres til at deltage’. Kun meget få andre landskabsarkitek-
ter har modtaget C.F. Hansen Medaillen: G.N. Brandt, Sven-Ingvar Andersson og Stig Lennart Andersson.

Lidet autoritetstro, mere rebelske typer vil måske mene, at der en sneboldseffekt i sådanne tildelinger. 
Det må stå ubesvaret. Man kan nøjes med at konstatere, at landskabsarkitekter uddannet fra Landbohøj-
skolen, i dag KU, med én undtagelse glimrer ved deres fravær.

Ovennævnte fagfællebeskrivelser af fremtrædende fagfæller suppleres med et miniportræt af Fríða 
Björg Eðvarðsdóttir, formand for den islandske landskabsforening FÍLA, og Jacob Fischers herlige lyk-
ønskningstekst ’om at tøjle en hest’ til fhv. lektor Per Stahlschmidt, nu 75 år. I mindeordene om Norges 
landskabsnestor Magne Bruun skriver Tore Edvard Bergaust, at han var en grundpille i udviklingen af 
den norske landskabsarkitektuddannelse og -fag, internationalt anerkendt forsker med lang karriere i 
akademia og at ’Intet av dette ble gjort for egen berømmelse, men for faget. Han elsket faget og var fagets 
ambassadør i alle disse år.’

To artikler udspringer af et ønske om at skabe gode hverdagssteder for den stadig stigende del af befolk-
ningen, der bor i byer. Den ene er Peter Holsts gæve forslag til en ny københavnerpark på Vesterbro – for-
slaget ønskes god vind. Den anden et referat af symposiet Byen – et livslandskab arrangeret af Akademiraa-
dets landskabsudvalg. AL
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SAMTALE MED KRISTINE JENSEN 
– Det kan ikke nytte noget at man vælger landskab, fordi man lige vil hvile sig lidt

Tine Gils

Kristine Jensens liste af meritter er lang. 
Uddannet fra Arkitektskolen Aarhus i 1983 har 
hun siden stået som garant for banebrydende 
landskabsarkitekturværker af høj kunstne-
risk kvalitet – som monumentområdet i Jel-
ling, Solnedgangspladsen i Gl. Skagen, hav-
nearealerne ved DOKK1 og Nyt Moesgaard 
Museum. Hun har modtaget en række priser 
og udmærkelser, heriblandt Eckersbergmedal-
jen i 2013, Nykredits Arkitekturpris i 2014 og 
Dreyers Fonds Hæderspris i 2016 og fungeret 
som gæsteforelæser og censor ved en række 
internationale uddannelsesinstitutioner. 

I 2015 blev hun udnævnt til adjungeret pro-
fessor ved Kunstakademiets Arkitektskole, 
Institut for Bygningskunst, By og Landskab 
– samme sted, hvor hun nu har fået tildelt et 
professorat i landskab og arkitektur.

Kan du fortælle lidt om, hvordan du kom til at 
beskæftige dig med landskabsarkitektur?
Jeg kommer ud af en arkitektfamilie, og det 
har været en meget stor del af min opvækst at 
komme rundt og se byggepladser. Jeg var 19 
år, da jeg startede på arkitektskolen i Aarhus. 
Dengang syntes jeg, at jeg var gammel, men i 

dag – set i bagklogskabens tynde lys – synes 
jeg, at jeg var utrolig ung. 

Jeg var meget lykkelig for at komme ind 
på arkitektskolen, det var en fantastisk ver-
den. Det var stort at komme på en internatio-
nalt orienteret højere læreanstalt. Der skete 
en masse påvirkninger, der var flere uden-
landske lærere, og det var jo også i de år, hvor 
der skete en kæmpe udvikling inden for arki-
tekturen. En helt ny generation af arkitekter 
trådte til. 

De første tre år kom vi igennem en bred 
arkitektonisk tradition, bygningskunst og by-

Portræt fra ca. 1983-84, nyuddannet arkitekt, 26-27 år. 
Privat foto 
Portrait from ca. 1983-84, newly graduate architect, 
26-27 years old. Private photo

Maltfabrikken, Ebeltoft. Ill. Arkitekt Kristine Jensens 
Tegnestue og Praksis Arkitekter 
Malt factory, Ebeltoft. Ill. Arkitekt Kristine Jensens 
Tegnestue and Praksis Arkitekter
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bygning og planlægning, og da vi senere skulle 
vælge afdeling, valgte jeg landskab, fordi jeg 
var lidt træt af at høre om alt det byggeri. 

Jeg har altid syntes, landskabet var en del 
af en helhed, men også at det var interessant, 
at landskabsarkitektur havde en anden form 
for tænkning. Det handler meget mere om at 
have samfundsorienteringen med, og hvor-
dan landskabet forholder sig til den store sam-
menhæng og til bredden. Når du har med byg-
ningskunst at gøre, så er det jo gestalten, den 
enkelte figur, du skal forholde dig til.

Det optager mig, at det er en bredde og en 
helhed, du skal have fat i, men det er også det, 
der gør det svært. Det er som om, vi tænker 
mindre og mindre i helheder, men man kan 
næsten ikke forstå landskabsarkitektur, hvis 
ikke man tænker i helheder. 

Du kan godt, i projekteringsøjemed, eller 
når du er i gang med noget forskning, dele 
tingene op i nogle mindre emner, men du vil 
på et eller andet tidspunkt skulle møde det at 
tænke noget sammen. Landskabsarkitektur 
er jo ikke kun det botaniske eller det horti-

kulturelle. Vi skal have greb i både omveje, de 
’rigtige’ veje og hele vejen rundt – og så også 
i sammenhængen og de store landskabelige 
træk. Jeg synes, det er en god bredde, der lig-
ger i landskabsarkitekturen, det har altid fa-
scineret mig.

Sven Hansen
Jeg startede på landskabsafdelingen i 1979 
og fik en meget sjov professor, Sven Hansen, 
han var virkelig the big shot dengang. Han 
var internationalt orienteret og havde selv 
haft kontakt med Harvard og med Jellicoe 

Tv. Sven Hansen viser projektet fra Abu Simbel, Unesco konkurrencen, hvor han vandt en præmie. De to stentempler 
på den vestlige bred af Nassersøen ligger ud for den store Aswandæmning i det sydlige Nildelta. I 1960’erne skulle 
Nilens vand hæves til søen bag dæmningen, hvilket ville oversvømme templerne fuldstændigt og destruere dem.
Der blev derfor drøftet forskellige redningsforslag. Sven Hansens forslag gik ud på at omslutte de smukke templers 
position og landskab med en 60 meter høj amfi-konstruktion placeret midt ude i Nassersøen. Det ville udgøre en 
smuk situation, hvor man ville komme sejlende i både langs den nye sø og bevæge sig ned ad amfi-anlægget ned mod 
templerne. Sven Hansens forslag var helt enkelt og suverænt det bedste – det burde have vundet! 
Left. Sven Hansen shows the project from Abu Simbel, UNESCO competition, where he won a prize. The two stone 
temples on the west bank of Lake Nasser lie opposite the grand Aswan dam in the southern Nile delta. In the 1960’s 
the waters of the Nile were to be backed up to form the lake behind the dam, which would completely flood the tem-
ples thus destroying them. Therefore, a number of preservation proposals were discussed. Sven Hansen’s proposal 
aimed at surrounding the beautiful temples’ site and landscape with a 60-meter high amphi-structure placed out 
in the middle of Lake Nasser. One would sail by in the new lake and move down through the amphi-situation toward 
the temples. Sven Hansen’s proposal was quite simple, brilliant and clearly the best, and it should have won!

Kristine Jensen ved Moesgaard Museum. Foto Tor Birk Trads 
Kristine Jensen at Moesgaard Museum. Photo Tor Birk Trads

i London, der skrev The Landscape of Man. 
Med Sven Hansen blev vi vældig godt orien-
teret omkring hele akademivirksomheden i 
København, og vi var på studietur i Rom med 
ham – det blev vedvarende oplevelser. Jeg tror 
egentlig, han havde søgt en tilsvarende stil-
ling i København, men ’tabte’ til Sven-Ingvar 
Andersson.

Så gik der ikke lang tid, så havde jeg selv-
følgelig nogle meninger om faget. Jeg syntes, 
de tegnede alt for meget, som om det var en 
strikkeklub – det var sådan lidt gammeldags. 
Jeg syntes, der manglede en aktualitet mht. 

at tænke landskabet ind i forhold til bygnin-
gerne som en sammenhængende ting, i ste-
det for kun at fokusere på bygningskunsten – 
eller glemme den. Det kan ikke nytte noget, at 
man vælger landskab, fordi man lige vil hvile 
sig lidt. Det er en forkortet tilgang. 

Sven Hansen havde lavet nogle store pro-
jekter i Københavnsområdet, bl.a. Københavns 
Amts Sygehus i Glostrup, og så havde han teg-
net Danmarks Radio, Aarhus sammen med C.F. 
Møllers Tegnestue – som jeg kom til at være 
hos senere – og haven til Musikhuset i Aarhus 
med Kjær & Richter. Alle de store personlig-
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heder var vævet tæt sammen dengang; Sven 
Hansen, Friis & Moltke, C.F. Møllers Tegne-
stue osv.

Det var sjovt at have Sven Hansen, han var 
en skør kugle og en kæmpe kanon. Samtidig 
var han jo gammel patriark, så der var mange 
gammeldags regler – det var lidt ’stivnet i kas-
sen’. Jeg havde et skænderi med ham engang, 
hvor jeg kritiserede ham, fordi han lavede en 
irriterende kritik, hvor der var nogle piger, 
der kom til at græde. Jeg sagde til ham, at jeg 
syntes, det var en dårlig måde at gøre det på, 
og så blev han faktisk enormt vred. Arkitekt-
skolen var en moderne skole på alle måder, vi 
havde lov til, som studerende, at have vores 
egne meninger, men det var han alligevel ikke 
helt vant til. Så vi røg i totterne på hinanden, 
og jeg besluttede mig egentlig for, at jeg ville 
forlade afdelingen, hvorefter han indkaldte 
han mig til et møde. Der fik jeg at vide, at han 
syntes, jeg var kløgtig og dygtig nok til at blive 
der. Jeg troede som sagt, det var en samtale, 
jeg skulle til, men det var det altså ikke. Det 
var Sven Hansen, der lavede en konstatering! 
Det glemmer jeg aldrig. 

Men mest af alt var det hans projekt fra 
Abu Simbel, der betog mig. Det var en fanta-
stisk idé, der lever stærkt for mig endnu. Gid, 
det var blevet til noget. 

 
I 2002 valgte du at etablere egen tegnestue. 
Hvorfor det?
Da jeg blev færdig som landskabsarkitekt, 
havde jeg jo den fornøjelse at være på C.F. 
Møllers tegnestue gennem en årrække, frem 
til 1991, hvor jeg arbejdede tæt sammen med 
forskellige arkitekter og Mads Møller selv. 
Jeg tegnede primært konkurrencer. Der var 
mange nye tiltag inden for arkitektstanden på 
det tidspunkt – det var en god tid.

Når man arbejder intenst som arkitekt på 
en tegnestue, så er det jo på mange måder lige-
som at være på et ekspeditionskontor. At lave 
opgaverne er jo en kæmpe ydelse, hvor du skal 
stramme dig an og få det hele til at gå op. 

På et tidspunkt savnede jeg det at kunne 
vende tankerne, og da jeg så ph.d.-opslaget på 
arkitektskolen, tænkte jeg, at det kunne være 
dejligt at diskutere nogle af de eksempler, der 
var i det arkitektoniske liv. Ikke bare i en tra-
ditionel forstand, som man gør det via kunst-

historien, men prøve at læse arkitekturen ud 
af mødet mellem arkitektur og landskab. 

Og det var jo faktisk det, jeg forsøgte med 
den ph.d. – det er det, den handler om.

Min forskning påvirkede selvfølgelig den 
måde, jeg kom i gang med min egen tegnestue 
på. Jeg startede først en tegnestue sammen 
med Bjarne Frost og Peter Møller. Vi vandt 
bl.a. konkurrencen om seminariet i Ikast, byg-
get i 1997, og deltog også i konkurrencen om 
Statens Museum for Kunst, hvor vi fik nogle 
ret fine bemærkninger i dommerbetænknin-
gen, men vi vandt ikke.

Men på et tidspunkt valgte du at gå solo?
Jeg valgte at gå solo, fordi jeg er meget inte-
resseret i arkitektur som bygningsgenstand, 
men jeg havde lyst til at prøve det af, jeg havde 
erfaret gennem min ph.d. – at diskutere land-
skabet i forhold til gestalterne. Jeg har aldrig 
set landskabsarkitektur som et speciale. Jeg 
mener, det er en meget væsentlig del af det ar-
kitektoniske billede, at vi forstår helhedsrum-
met og den sociale sammenhæng.

Mange af de store arkitekttegnestuer har 
jo også landskabsafdelinger, men der er sjæl-
dent nogen stor påvirkning på arkitekturbred-
den og ingen landskabsarkitekter i ledelses-
grupperne, hvilket jo er lidt underligt. Men 
der er mange arkitekter, der er kvikke til at 
forstå, at arbejdet med landskabet og dets 
praksis skal med i overvejelserne. Ikke mindst 
tegnestuer som Praksis og Dorte Mandrup er 
gode til at gå med i diskussion om landskabs-
arkitektur.
 
Hvilke projekter arbejder du med for tiden?
Jeg arbejder jo med mange forskellige dygtige 
arkitekter. I Carlsbergbyen er vi ved at reno-
vere J.C. Jacobsens Have. Da vi skulle lave op-
lægget til konkurrencen om Forskerboligerne 
sammen med Praksis, blev vi bedt om at kigge 
på bryggerens private have også, fordi den var 
ved at forfalde. Vi lavede en lang proces sam-
men med arkivet, hvor vi bl.a. fik bestemt og 
arkiveret alle træer, for at finde ud af, hvordan 
vi skulle arbejde med kulturarven. 

Haven, der har en helt unik historie, fordi 
den er opstået i industriel sammenhæng, skal 
overgå til at være offentlig park i løbet af kort 
tid. 

Bryggeren byggede æresboligen som sit eget 
hjem og anlagde haven foran huset. Fra Valby 
Bakke kunne han kigge ind over København. 
Siden voksede Carlsberg til, man gravede og 
lave nye byggerier og lukkede til sidst for ud-
sigten. Alt, hvad man gravede op, blev brugt til 
at skabe terrænformationer i haven som f.eks. 
stenhøjen med de eksotiske nåletræer. 

Bryggeren selv var meget optaget af bota-
nik og hentede mange eksotiske træer hjem 
fra udlandet. Det var slet ikke usædvanligt i 
de sene 1800-tals byggerier. Det grønne spil-
lede en væsentlig rolle. 

Fornylig har vi færdiggjort havnefron-
ten i Aarhus, et projekt vi har arbejdet med i 
næsten ti år. Da man valgte at genåbne Aarhus 
Å, blev man klar over, at man også skulle have 
byen til at ’hægte sig fast’ på vandet og bugten. 
Det er blevet et af de helt store urbane udvik-
lingstræk i Aarhus. Vi vandt konkurrencen om 
havneområderne for ti år siden og har arbej-
det med det siden da, det har været en kæmpe 
opgave. Men det har været en stor succes, folk 
er meget glade for, at vi har skabt adgang ned 
til vandet.

Desuden er tegnestuen ved at lave en be-
gravelsesplads i Järva, Stockholm. I 2010 
vandt vi en konkurrence, som kirkegårds-
forvaltningen i Stockholm havde udskrevet i 
anledning af, at Skogskyrkogården af Gunnar 
Asplund og Sigurd Lewerentz fyldte 100 år. 
Kirkegårdsforvaltningen ønskede en ny type 
begravelsesplads, der kunne være med til at 
favne den nye bykultur, der opstår i kølvan-
det på nye tilflyttere med mange forskellige 
traditioner. 
 
Hvordan går man til opgaven at anlægge en ny
kirkegård?
Bl.a. ved at tænke, at de mange traditioner 
alle skal tilpasses, og så laver vi det faktisk i et 
meget smukt gammelt område, som vel nær-
mest kan betragtes som en ’ekspertfri’ zone. 
Det er sådan et fritidsområde, der ligger i den 
nordlige del af Stockholm med en blanding 
af rekreative områder, en masse urbaniseret 
byggeaffald og tusinde år gamle fund. 

Vi besluttede at gå til opgaven ud fra de 
konditioner, der nu engang var med landska-
bet; der er også omlagte og nye bække, natur-
områder, ikke-naturområder, kulturområder, 
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Brygger J.C. Jacobsens Have i Carlsbergbyen. Fotos Tor Birk Trads Brewer J.C. Jacobsen’s Garden in Carlsberg City. Photos Tor Birk Trads
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Aarhus havnefront. Fotos Mathias Bëktoft Bentzen Aarhus waterfront. Photos Mathias Bëktoft Bentzen
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Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue anno 2018. 
FotoTor Birk Trads
Architect Kristine Jensen’s Tegnestue anno 2018. 
Photo Tor Birk Trads

veje, cykelstier, kolonihaver og blandings-
skove, som bare er tilfældigt groet til. 

Det er et meget sammensat landskab, og 
derfor tænkte vi, at så behøvede vi jo egentlig 
ikke at formgive det, men kunne bruge det som 
et ready-made landskab. Bl.a. har vi lagt begra-
velsespladserne frit omkring i arealet, som 
selvstændige øer, så det fortsat kunne være et 
rekreativt område. Alle begravelsespladserne 
ligger som øer på stedet og i naturen. 

Kan du nævne et projekt fra din karriere, der 
betyder noget helt særligt for dig?
Projekter er jo altid enormt levende i det øje-
blik, man er i gang med dem. I øjeblikket er 
jeg meget optaget af Järva Begravningsplats 
– men også store projekter vi laver i Vestjyl-
land. Det, synes jeg, er helt fantastisk. Jeg er 
også meget optaget af Solnedgangspladsen i 
Gl. Skagen, som vi vandt for nogle år siden – 
og Maltfabrikken. Og så er vi ved at færdiggøre 
Carlsberg. Projekterne udgør jo en formmæs-
sig intention, der er kontant afregning. Man 
forholder sig til en kompleksitet og nogle pro-
blematikker som skal forenes, forlænges, for-
enkles osv. Det fylder dagen og vejen.
 
Hvem eller hvad inspirerer dig?
På europæisk plan er det sådan en landskabs-
arkitekt som Catherine Mosbach. Jeg synes 
hun er helt fantastisk. Jeg har haft fornøjel-
sen af at møde hende flere gange.

Hvad er det, du synes, hun kan?
Hun er jo oprindelig filosofi-uddannet, og det 
betyder, at hun er vant til at tage den filosofi-
ske tænkning med i landskabsarkitektur. Hun 
har en fantastisk evne og mobilitet til at gøre 
landskaberne store og indfange dem, så de får 
en dimension, der gør, at det er meget beha-
geligt at bevæge sig i dem. Især Louvre-Lens, 
der synes jeg hun har fået SANAA’s hus til at 
stå mere suverænt, end man næsten kan fore-
stille sig. Det har en samhørighed, der giver 
det en ny verden, det er virkelig godt. 

Mosbach laver nogle ting, der har en stor-
hed i sig samtidig med, at det er enkelt og 
meget tilgængeligt. I Louvre-Lens ankom-
mer du gennem et møghamrende langt land-
skab. Normalt ville kravene være, at parke-
ringspladserne skulle ligge lige op til, men 
Mosbach har forstået at møblere landskabet, 
så man faktisk bevæger sig igennem hele kul-

turarven om minelandskabet, som jo er en af 
grundene til, at de flyttede museet derud. Hele 
den nordlige del af Frankrig er jo et gennem-
gravet landskab, sønderrevet af krige og nu 
er det så også et kulturelt landskab, der giver 
nyt liv til byer. Jeg kan virkelig godt lide den 
tænkning, hun påfører landskabet.
 
Hvilket udbytte, synes du, andre skal have af 
dit arbejde?
Det handler meget om, at vi bliver nødt til at 
arbejde i en aktuel samfundsmæssig sammen-
hæng – det er jo ikke kun for din egen skyld, 
du arbejder. Det er denne her bredde, det 
giver. I dag kan man sige, at hele klimatænk-
ningen er med til at give landskabsfaget en 
gratis omgang, fordi det giver os mulighed for 
at tænke, at landskabet kan spille nye roller, 
og på den måde er det måske lettere at få med i 
bygningsmæssige sammenhænge. Eller rette-
re, det burde være mere nødvendigt. Den nød-

vendighed, der ligger i, at vi samtænker land-
skaberne med samfundsstrukturen, fordi det 
er det, der binder det hele sammen. Byer dør, 
hvis ikke landskabet kommer med ind. Det gør 
de bare. Det kan man f.eks. se i Aarhus, hvor 
de har glemt at indtænke den gamle bagside 
af åen. Vi må håbe, det kommer.

 
Hvilken udvikling ser du inden for faget?
Fagmæssigt mener jeg, at vi skal tage langt 
mere fat i det urbane, fordi det er jo der byg-
ningsudviklingen kapitalmæssigt ligger, og 
der er det nødvendigt, at man også får det 
landskabelige med – og ikke bare som sådan 
en åndsvag situation med fire grønne rum, 
hvor lyset ikke slipper ned. Få det med i en 
bygningsmæssig sammenhæng.
 
Hvorfor tror du, det er blevet sådan, at landska-
bet ofte er lidt ’afspist’?
Det er jo fordi, at investorer næsten tænker 
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på samme måde som tøjhandlere. Forskellig 
variation og forskellig farve, og ellers er det 
samme snit, det hele. Vi kunne godt trænge 
til at oppe os lidt og presse os lidt på. Jeg ser 
en vigtig rolle mht. at tænke landskabet sam-
men med klimatænkningen, fordi det er fak-
tisk den, der begynder at få nogle håndtag i 
den store plan, og det skal vi huske som land-
skabsarkitekter.

Hvad ser du som den største udfordring for 
landskabsarkitekturen i dag?
At klimatænkningen ikke kun bliver en øko-
nomisk, distriktsmæssig eller ingeniørmæs-
sig varetagelse, men at det også handler om 
at få tænkt helhederne i landskabet med. For 
det er det, der styrker vores urbane mønstre 
og får de historiske og kulturarvmæssige sider 
af byerne med.
 
Hvad drømmer du om at udrette i dit arbejdsliv?
Jeg drømmer om at fortsætte med at lave 
landskabsprojekter. Og det har jeg heldigvis 
fornøjelsen af. Jeg synes det er sørgmodigt, at 
samfundet har udviklet sig til at være et ud-
kantssamfund, men jeg synes også, det er in-
teressant at prøve at tænke på, hvad det kan 
betyde, at der er nogle ting, der visner væk. 
Sådan er landskaber, de udvikler sig jo. Så det 
er sådan set en udviklingstænkning, der hele 
tiden må indgå.

I undervisningsøjemed har jeg været med 
til at kigge på udkantsområder – at bebygge 
dem og tænke dem med i nye landskabelige 
sammenhænge. Alle de her steder, som jo 
egentlig bare bliver udråbt som områder, der 
er ved at gå i hundene. Hvis man tænker nogle 

andre signaler ind, kan det godt være, at nogle 
af bysamfundene skal have lov at forsvinde, og 
så skal vi samle det nogle andre steder. Det vil 
betyde en masse for vores landskab. Men hele 
fødevareproduktionen skal jo også tænke det 
ind. Hvordan får vi landskabet med i dyrknin-
gen af landskabet?

 
Nu skal du have to jobs til at fungere parallelt, 
hvordan kommer det til at fungere rent prak-
tisk?
Hvis man er i praksis, så kan man ikke und-
være det. Nu har jeg erfaring igennem 35 år. 
Det har noget at gøre med en kontanthed i 
forhold til, hvad praksis er, hvor undervisning 
mere handler om at få nogle andre på banen. 
Og ikke mindst sørge for, at der er nogle unge 
mennesker, der bliver optaget af faget. Noget 
af det, jeg synes er meget vigtigt at fastholde, 
er sammenhængen mellem praksis og under-
visning. Det er en stor del af det. Det er jo også 
der, det er godt at have gode professorkolle-
gaer, Ellen Braae på KU og Stig L. Andersson, 
eller Tom Nielsen på Arkitektskolen Aarhus. 

Jeg synes, det er problematisk, hvis vi får 
en afsondret akademisk verden. Det vil blive 
et tab for begge sider. Det kan være svært i 
dag, fordi en meget stor del af undervisningen 
præges af specialer, og derved vil der blive en 
større forskellighed, men jeg mener bare, man 
skal gå i gang. Så må man se, hvordan man får 
de dialoger i sammenhæng.

 
Hvad er dit syn på uddannelsen af landskabs-
arkitekter i dag? Skal der både være en land-
skabsarkitektuddannelse på KU og på arkitekt-
skolerne, er det optimalt?

Jeg synes, det er vigtigt at fastholde, at ud-
dannelsen også fortsat ligger på arkitektsko-
lerne. Det er jo i princippet en dansk tradition, 
at uddannelsen også er et produkt af den arki-
tektoniske profession og ikke kun kommer af 
naturvidenskaben. Norge og Sverige f.eks. har 
nogle anderledes overvejelser, hvor uddannel-
sen kun ligger i den tekniske del af uddannel-
sessystemet. Undtagen på AHO i Oslo, hvor de 
også har en landskabsdel, og i Nordnorge. På 
mange måder har landskabsarkitektur her-
hjemme jo haft en bestemt tradition siden 
1920’erne, hvor G.N. Brandt var lektor i land-
skab på arkitektskolen og Steen Eiler Rasmus-
sen i hele den urbane byplantænkning, og se-
nere kom C.Th. Sørensen så til, Sven Ingvar 
Andersson og Steen Høyer – og Malene Haux-
ner på KVL. Jeg synes det er vigtigt, at uddan-
nelsen ligger flere steder. 

Hvordan har du det med at sætte dig i en stol, 
hvor du kan være med til at præge fremtidige 
landskabsarkitekter og på den måde blive skre-
vet ind i historien?
Det er altid en fornøjelse at være i undervis-
ningsmæssige sammenhænge, det er meget 
spændende. Jeg synes det er bedst, at under-
visningen også tænkes sammen med praksis 
og forskning. Det er det, det handler om, og 
det har de andre jo også haft fat i. Jeg løber 
ikke fra det ene og går til det andet. 

Jeg synes selv, det har været meget spæn-
dende i min ph.d.-tid at komme ind på arkitek-
turen i en tænkning. Hele det at prøve at for-
mulere, hvad landskabsarkitektur skal, har jo 
været med i mange forskellige sammenhænge. 
I de her år er jeg mest optaget af, hvordan vi 

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen. Illustration fra udstilling Sunset venue in Gl. Skagen. Illustration from the exhibition
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kan presse undervisningen frem, så vi ikke 
mister studerende på arkitektskolerne; og at 
vi får et samarbejde med Københavns Uni-
versitet – som jo har gjort et rigtig godt stykke 
arbejde for at få mange specialer med. 

Hvad kan man som studerende forvente at blive 
præsenteret for med dig som professor? Hvad 
kommer du til at fokusere på?
Når man underviser, gælder det om, på et eller 
niveau, at prøve at få de studerende til at ople-
ve arkitekturen. Jeg håber også, de studerende 
kommer til at have en nærhed til og en dia-
log med praksis, uden at det bliver det eneste 
gebet. Men ellers handler det lige så meget om 
at gøre sig bekendt med opgavens forudsæt-
ninger. Det håber jeg, de kan være med til at 
møde. Stedet du skal have fat i, diskussionen 
af hvad emnet er. I øjeblikket er de ændrede 
klimatiske forhold en ny invitation for os, men 
generelt er politikerne jo dårlige til at tale ’de 
landskabelige storheder’ ordentlig igennem. 
Fingerplanen f.eks. er jo nærmest degraderet 
til et være et diagram. Landskabet bør være en 
levende del af byplanlægningen.

 
Hvad er det ved undervisning, du så godt kan 
lide? Jeg har læst et sted, at du kalder inspirati-
onen fra de unge for en ’vigtig blodtransfusion.’
Alting dør, hvis vi ender med kun at kalde det 
tradition. Tradition er jo noget levende, der 
hele tiden består i, at der er tre generationer, 
der har genopdaget noget, og så laver de det 
igen på en lidt ny måde. Det bliver kedeligt, 
hvis det hele bliver gentaget modernitet. Så 
det er denne her kombination af både at få 
noget, der har været vendt, og noget nyt. 

Jeg er altid meget optaget af det nye, der sker, 
men jeg trækker også en masse erfaring ud af 
gamle løsninger og diskuterer nye via dem.

Du er blevet rost for dine evner til at ’skabe poe-
tisk overskud’ og for dine projekter af høj kunst-
nerisk kvalitet. Betragter du dig selv som arki-
tekt eller kunstner?
Jeg er da arkitekt! Kunsten er en frihedsge-
stus. Siden tidernes morgen er det blevet 
kaldt henholdsvis den bundne og den ubund-
ne kunst. Det er jo et faktum, at arkitektur be-
står af en række ting, der skal gå op og falde på 
plads. Det er ikke kun en æstetisk profession. 
Jeg betragter mig selv som arkitekt – som en 
del af det kunstneriske fag, det er.
 
Kvindelige arkitekter, har du en kommentar til 
det? Har du mødt begrænsninger? 
Nej, det har jeg egentlig ikke. Men det er jo 
et faktuelt problem, at kvinder nogle gange 
har sværere ved at komme frem i arkitektfa-
get. Man kan sige det på en anden måde – hvis 
man vil frem i faget, er det en stor forpligti-
gelse. Hvis du samtidig vil have en familie og 
børn, så bliver det sværere, for det tager tid 
at lave arkitektur, og det har omkostninger. 
Ikke mindst, hvis du har din egen praksis. Du 
skal bøje arm med ejere, beslutningstagere, 
kommunalbestyrelser og kulturstyrelser, og 
der ligger en stor forpligtigelse i at fortælle, 
hvorfor dét og dét er det rigtige. 

Hvis du vil have en karriere, må du ville 
det. Det er ikke noget du får, du skal selv gøre 
arbejdet.
Tine Gils, landskabsarkitekt MDL

Järva Begravningsplats, Stockholm. Illustrationer Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue Järva Cemetery, Stockholm. Illustrations Architect Kristine Jensen’s Tegnestue

Kristine Jensen i LANDSKAB:

Kristine Jensen har gennem sin karriere været 
en flittig bidragsyder til tidsskriftet LAND-
SKAB. Herunder følger en liste over artikler 
og interviews, hvor 1984-2009 frit kan down-
loades fra DL’s hjemmeside:

2-1984, s. 29 En begravelsesplads
3-1987, s. 38 En have til Andre Mantegnas hus
7-1996, s. 178 Om dagens kirkegård
3-1997, s. 49 Landskab og arkitektur
6-1997, s. 134 Debat, Kristine Jensen og Steen 
Høyer
7-2003, s. 147 Om at læse vandet
7-2004, s. 177 Samtale med Kristine Jensen
7-2004, s. 180 Tronholmen – evergreens og 
nevergreens
7-2004, s. 182 Vinden i piletræerne – et grønt 
transitrum
6-2005, s. 129 Nordtyskland – en studierejse
3-2008, s. 49 Landskabssyn og planreform
6-2008, s. 144 In memoriam, I.P. Junggreen 
Have
8-2008, s. 180 Nicolai i Kolding
4-2009, s. 84, Nyt havneområde, Urban Media-
space i Århus
4-2009, s. 90, Landskabskunst
3-2016, s.62, Dreyers Fonds Hæderspris 2016 
til Kristine Jensen
3-2016, s. 68, Tiltrædelsesforelæsning: Social 
Space
3-2016, s. 70, Musée du Louvre-Lens
4-2017, s. 118. Kristine Jensens Tegnestue,Alle 
tiders landskab. Moesgaard, et fortællende kul-
turlandskab 
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DREYERS FONDS HÆDERSPRIS 2018
TIL ERIK BRANDT DAM
Mathilde Petri

Dreyers Fond er etableret i 1976 af ægtefæller-
ne arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfø-
rer Margot Dreyer. Dreyers Fond uddeler mid-
ler til initiativer og projekter, hvis formål er at 
fremme advokat- og arkitektstandens udvikling 
og samspil med samfundet. Dreyers Fonds hæ-
derspris er på samlet 800.000 kroner og tilde-
les hvert år i oktober en arkitekt og en advokat, 
der har udmærket sig inden for sit felt. Prisen 
blev første gang uddelt i 1982. På advokatsi-
den tildeles prisen i år advokat Tyge Trier for 
gennem hele sin karriere at have engageret sig 
i væsentlige samfundsforhold og for at have 
bidraget til udviklingen af folkeretten og men-
neskerettigheder i Danmark gennem såvel sit 
forfatterskab, undervisning som ved førelse af 
skelsættende retssager 

Dreyers Fonds hæderspris 2018 for arki-
tekter på 400.000 kr. blev 22. marts tildelt 
Erik Brandt Dam. Mathilde Petri, arkitekt 
MAA og medlem af fondens bestyrelse, 
motiverede pristildelingen således:

Erik Brandt Dam tildeles hædersprisen for sit 
poetiske og dedikerede arbejde med at synlig-
gøre, integrere og udvikle vores fælles kultur-
arv i det arkitektoniske forslag.

I fine aflæsninger og fortolkninger af et 
givet steds egenart har tegnestuens projek-
ter givet ny betydning til steder, vi troede, vi 
kendte. Den nye betydning trænger sig ikke på 
men lægger sig som et nyt indvævet lag i vores 
fælles erindring om fortid og nutid.

Som få har Erik Brandt Dam øje for, hvordan 
andre kulturbærere kan bidrage til at højne 
en opgaves løsning. I fællesskab med litte-
rater, historikere, kulturformidlere og bil-
led- og farvekunstnere udvikler han indle-
vede og stedsspecifikke lag, der tilsammen 
bliver grobund for forslagenes udvikling og 
gestaltning.

Forslagene afspejler velkendte typologier 
og er oftest stilfærdige i ordets fineste for-
stand. Her bruges ikke unødigt voldsomme 
eller provokerende virkemidler. Måske fordi 
Erik Brandt Dam i sin granskning af stedets 
og opgavens egenart ser sine forslag som del 
af en større fortælling. Måske er det ikke så 
vigtigt at buldre i nuet, hvis man ser sig selv 
som løberen, der overtager stafetten, løber 

Kongens Have, Odense
Udført: 2010, efter 1. præmie i indbudt konkurrence 2006
Bygherre: Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Rådgivergruppe: Erik Brandt Dam Arkitekter (totalrådgiver), Jesper Kongshaug Lighting, 
Grontmij (Sweco)
Foto: Lars Myrhøj
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Landskab, Værk & By – Frederiksværk
Igangværende, efter 1. præmie i indbudt tofaset konkurrence 2014, støttet af Realdania
Bygherre: Halsnæs Kommune
Rådgivergruppe: SLETH A/S (totalrådgiver), Erik Brandt Dam Arkitekter, professor Martin Zerlang, MOE Rådgivende Ingeniører
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det smukkeste, man kan, og giver den videre 
til den næste.

For nyligt indviede Erik Brandt Dam 
naturstien fra Allinge til Hammershus på 
Bornholm. Spredte runde trædæk mimer 
solsymbolet fra stedets særegne helleristnin-
ger. Pausesteder, hvor man i ét nu bliver i tvivl 
om de runde dæk kommer ovenfra som sendt 
af de højere magter. Utroligt som et stilfær-
digt bueslag kan slå evige klange an. I skoven 
omkranser det runde dæk et udvalgt træ på 
kanten af sprækkedalen og skaber reference 
til horisonten og skibsmasten, som i århund-
rede har været afgørende for vikingerne og for 
øens egenart. Magen til graciøse dansetrin på 
den lange tidslinje skal man lede længe efter.

Hvordan skaber man en god og stimule-
rende skole? Sidste år renoverede Erik Brandt 
Dam Nørre Vium Skole ved en række enkle 
disponeringer med stort rumligt udbytte. 
Måske har han tænkt, at det trods den fine 
ombygning ikke var tilstrækkeligt forunder-
ligt og stimulerende for børnene? I hvert fald 
besluttede han at inddrage en begavet farve-
kunstner, der i ét nu opløste rummene for 
at samle dem i nye og overraskende lag og 
sekvenser. At have øje for den kunstnerisk 
stærke sammenhængskraft mellem rumme-
nes egenart og farvesætningen kræver en gan-
ske særlig indsigt og flair for faget.

Sidste år vandt Erik Brandt Dam konkur-
rencen om revitalisering af Fredericia Vold i 
skarp konkurrence med toneangivne kollega-
er. Igen inddrager han bl.a. de ypperste inden 
for kunst og kulturvidenskab for at forstå ste-
dets egenart. Indsigten danner grobund for en 
række tiltag, der i Erik Brandt Dams klare og 
fine greb forstærker voldanlæggets egenart og 
giver ny mening og flere lag til den eksisteren-
de fortælling. ”Man må ikke slingre for meget, 
når man står midt i Danmarkshistorien” ud-
taler han.

Erik Brandt Dam folder selv mange lag 
ud. Han arbejder i alle skalatrin fra byinven-
tar til store by- og landskabsplaner. Hvem 
kender ikke Jarmers Plads, som Erik Brandt 
Dam udførte sammen med talentfulde kolle-
gaer år tilbage?

Erik Brandt Dam driver en enmandsteg-
nestue med få ansatte og har sideløbende 
undervist på arkitektskolen. Han er et for-
nemt eksempel på, at arkitektonisk kvalitet 
har gode kår, når nærværet er stort, og der 
dyrkes, forædles og bearbejdes med omhu. 
Et forbillede for alle de mange nystartede 
lovende tegnestuer, der er parate til at over-
tage stafetten.

Det er Dreyers Fond en stor glæde at over-
række årets Hæderspris til Erik Brandt Dam.
Mathilde Petri, arkitekt MAA

Jarmers Plads, LANDSKAB 6-1997
Utterslev Torv, LANDSKAB 2-2003
Kongens Have i Odense, LANDSKAB 6-2010
Hammersholm, Bornholm, LANDSKAB 6-2017

Astrid Noacks Atelier, Rådmandsgade 34, Nørrebro
Udført: 2016
Bygherre: Fonden Rådmandsgade 34
Rådgivergruppe: Erik Brandt Dam Arkitekter, E. Troelsgaard Rådgivende Ingeniører
Foto: Anders Hviid (interiør), Laura Stamer (eksteriør)
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De fem Halder, v. Hald Hovedgaaard, Viborg
Igangværende, 1. præmie i indbudt tofaset konkurrence 2016, støttet af A.P. Møller Fonden
Bygherre: Naturstyrelsen i samarbejde med A.P. Møller Fonden
Rådgivergruppe: Erik Brandt Dam Arkitekter (totalrådgiver), Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter, 
Cornelius Vöge arkitekter, professor Martin Zerlang, MOE Rådgivende Ingeniører
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Erik Brandt Dams takketale
At det, jeg er optaget af, i dag bliver værdsat så 
højt, at jeg nu indgår i rækken af modtagere 
af hædersprisen – opleves både forunderligt, 
nærværende og samtidig drømmende, uvirke-
ligt – gør mig meget, meget glad. 

Jeg ved jo, at mit arbejde har rod i en indre 
tvivl – i ét fundamentalt spørgsmål, der har 
trængt sig på siden de tidligste år på Arkitekt-
skolen i Aarhus og været en ledetråd lige siden. 
Hvordan kan jeg som arkitekt vide, hvilken 
retning jeg skal bevæge mig i, hvis jeg ikke ved 
eller interesserer mig for, hvad der er sket før. 

Mit arbejde med kulturarven udspringer 
af lige dele nysgerrighed og nødvendighed. 
Hvordan finder jeg ud af at gøre et stof tilgæn-
geligt for mig selv, så det kommer i øjenhøjde 
og er til at arbejde med.

Det er en personlig søgen efter noget at 
støtte mig til, så jeg ikke står alene, men ople-
ver at være i et rum med flere stemmer. 

Jeg tænker på arkitektur som en parallel 
til den gode dialog, hvor udbyttet i mindst lige 
så høj grad hviler på evnen til at lytte som på 
evnen til at tale.

Det er rørende nu at mærke interesse for og 
opbakning til den måde, hvorpå vi arbejder. 

Arkitekturens og stedernes indre bryd-
ninger, tid og iboende historier fortæller os, 
at man ikke altid behøver søge ud i verden for 
at finde inspiration og blive klogere. Man kan 
komme på store rejser og udvikle særlige vær-
dier ved at gå på opdagelse og fordybe sig på 
stedet – lige dér, hvor man er.

Globaliseringen har gjort verden min-
dre og mindre. Derfor er der opstået et akut 
og påtrængende behov for i lokale miljøer at 
bidrage til at gøre verden stor igen. Det udlø-
ser en naturlig interesse for de forskelle, der 
heldigvis stadig er i verden – store og små. De 
planlagte og de tilfældige. Begge er de vigtige 
at værne om, hvis de ikke skal udviskes i frem-
skridtets navn.

Jo ældre man bliver, desto kortere bliver 
livet. At se sig selv som en efterfølger er i dette 
perspektiv reelt den eneste mulighed. 

Derfor udvikler vi for at bevare og beva-
rer for at udvikle. På den måde har kommende 
generationer både nogen at tale med, noget at 
tale om og noget at bygge videre på. 

Det giver historisk kontinuitet og understre-
ger arkitekturen og vores fælles steder som 
samfundsmæssige kerneværdier, der bygger 
bro mellem tider og mennesker.

At projekterne kan opleves poetiske, 
beror, tænker jeg, mindre på, det vi gør og 
mere på det, vi ikke gør. At der efterlades spor, 
sprækker og lag på lag, der giver plads til den 
nysgerrigt søgendes egne opdagelser. 

Vi leder efter noget – det skal andre også 
kunne. Det er sammensat, autonomt og aldrig 
færdigt.

At der med hædersprisen nu kastes lys på 
det felt, der i særlig grad optager mig – hvor 
vi kommer fra, og hvor vi kan bevæge os hen 
– giver en sjælden oplevelse af at være blevet 
set og genkendt. 

Det føles varmt og stadig lidt som en drøm. 
Måske forstår jeg det bedre i morgen, det er jo 
i erindringen, at virkeligheden skabes.

Af hjertet tak.
Erik Brandt Dam, landskabsarkitekt 
MAA, MDL

Nørre Vium Skole – Landsbyen i Skolen
Udført: 2016
Bygherre: Nr. Vium Sports- og Kulturcenter
Rådgivergruppe: Erik Brandt Dam Arkitekter (totalrådgiver), Cornelius Vöge Arkitekter, 
billedkunstner Malene Bach, Ingeniørgruppen Vestjylland
Støttet af: Lokale- og Anlægsfonden, A.P. Møller Fonden, Ringkøbing-Skjern Kommune, LAG, VE-puljen
Foto: Laura Stamer
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Fredericia Vold
1. præmie i indbudt konkurrence 2017, støttet af A.P. Møller Fonden
Bygherre: Fredericia Kommune i samarbejde med A.P. Møller Fonden
Rådgivergruppe: Erik Brandt Dam Arkitekter (totalrådgiver), Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter, 
Cornelius Vöge arkitekter, professor Martin Zerlang, MOE Rådgivende Ingeniører
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VESTER REMISEPARK
– en ny storbypark i København

Peter Holst

Vesterbro mangler både grønne områder og 
faciliteter til kultur. Derfor har Vesterbro 
Lokal udvalg taget initiativ til at få udarbejdet 
et forslag om et rekreativt åndehul omkring 
Otto Bus ses Vej. Forslaget tager udgangs-
punkt i stedets iboende kvaliteter og poten-
tialer, og det be varer det fine samspil mellem 
de smukke gamle remisebygninger og de eksi-
sterende træplant ninger samt de store grøn-
ne flader og pladser og skaber et område med 
mulighed for kulturel og fysisk udfoldelse.

Det foreslås at lade hele området ind-
ramme af et stort sammenhængende skovbryn. 
På den måde opstår en markant ny grøn oase 
midt i trafiklandskabet og den tætte by. Inde-
fra er skovbrynet som en boble, der holder stor-
byens stress og jag lidt på afstand og giver bor-
gerne mulighed for rekreativ udfoldelse.

Et vigtigt element i forslaget er at skabe bedre 
adgang til området. En high-line-forbindelse 
tilfører par ken et nyt, stærkt arkitektonisk 
element, der både er trafikåre for cykler og 
gå ende og vil være som vartegn for området.

Det store areal mellem Ingerslevgade, 
Dybbølsbro, Vasbygade og Enghavevej på 
Vesterbro i København er et hengemt område, 
der ligger som en lomme og pause i byen. 
Ved en åbning og bearbejdning kan området 
omdannes til et grønt hjerte i bydelen – Vester 
Remisepark. Vester Remisepark vil være til 
glæde for det tæt bebyggede Vesterbro og 
de nye boligområder med høj bebyggelses-
procent ved Frederiks Brygge og i Carlsberg-
byen. Omkring disse nye bebyggelser er der 
ikke planlagt egentlige parker eller idræts-
områder. En ny grøn park på godsbanearea-

let vil imødekomme disse mangler og derud-
over også kunne forbinde og samle det gamle 
Vesterbro og de nye boligkvarterer.

Vesterbro og Sydhavnen har altid været 
adskilt af banearealet. Yderligere er den 
manglende kontakt mellem de to bydele ble-
vet forværret af den kraftige trafikåre, som 
Vasbygade er. Et tredje adskillende element 
er metroarealet, som overskærer godsbane-
arealet i to dele. Ved at etablere en ny brofor-
bindelse, en high-line for cyklister og gående 
hen over disse tre barrierer etableres adgang 
til det store areal omkring Otto Bussesvej og 
de store bevaringsværdige DSB-remiser – 
både fra Vesterbro og de nye boligkvarterer i 
Sydhavnen. Samtidig skabes større samhørig-
hed mellem Vesterbro og havnebydelene, som 
i dag er afskåret fra resten af byen.
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Tv. 1. Infrastruktur, krydsende transit og cirkulati-
onsrute med tolv cirkulære pladser. 2. Forbillede for 
high-line. 3. Tunnel fra vest. 4. Belvedere-kanalen 
med forbindelse til havnen i syd
Left. 1. Infrastructure, intersecting transit and 
circulation routes with twelve circular areas. 
2. Prototype for the High-line. 3. Tunnel from west. 
4. Belvedere-canal with connection to the harbor to 
the south

Tv. 1. Plantningsstruktur, bevaring og fornyelse samt 
omgivende sammenhængende skovbryn. 2. Alléen 
langs Otto Busses Vej. 3. Samspil mellem de smuk-
ke gamle remisebygninger og beplantning. 4. Gamle 
træplantninger
Left. 1. Landscape structure, preservation and re-
newal and the surrounding continuous wooded edge. 
2. The avenue along Otto Busses Vej. 3. Interplay be-
tween the beautiful old train depot buildings and the 
landscaping. 4. Old trees

Øverst. 1. Bygningsstruktur, kvalitet og omdannelse. 
2. De store remiser med åbninger fra gulv til loft og 
nærarealer
Top. 1. Building structure, quality and conversion.
2. The large train depot buildings with floor to ceiling 
openings and adjoining areas
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Idéskitse, set fra Vesterbro
Conceptual sketch, seen from Vesterbro

Infrastruktur
Vester Remiseparks liv og puls hænger sam-
men med god infrastruktur. Hovedpulsåren er 
den nye high-line-forbindelse, der kan bruges 
af bløde trafikanter til transit i alle retninger. 
Fra high-linen er der også nedstigning til alle 
parkens delområder. 

Otto Busses Vej er den anden vigtige puls-
åre, der betjener den øst-vestgående bløde 
trafik i parken.

Krydset og omstigninger mellem disse to 
pulsårer vil give bløde trafikanter langt bedre 
vilkår i den københavnske trafik. Det betyder 
også færre bløde trafikanter på vejene.

Den store cirkulation i parken sker via en 
bevæget sti til gang og løb, som tager fat i par-
kens forskellige delområder. Den er 2.500 m 
lang og forbinder de 12 cirkulære pladser og 
haverum.

Beplantning – eksisterende og ny
Der bygges videre på den eksisterende be-
plantnings biodiversitet, såvel de eksisteren-
de mere spontant opståede bevoksninger som 
den plantede lindeallé langs Otto Busses Vej.

Vester Remiseparks overordnede nye 
beplantningsprincip er baseret på en blan-
dingsskov, der fortætter sig ud mod parkens 
kant og her markerer sig som et skovbryn mod 
omgivelserne. Ind mod parkens center fortyn-
des beplantningen, og der opstår lysninger 
og rum til boldspil, leg, sammenkomst, dyrk-
ningshaver m.m.

For at skabe variation i beplantningsople-
velsen fortættes med en særlig plantesort for 
hver af årets måneder omkring hver af de 12 
cirkulære rum. De valgte arter vil have højde-
punkt i hver sin måned, f.eks. kirsebær i april, 
hyld i juni, ahorn i oktober eller gran i decem-

ber. Rummene er åbne for alle typer aktivite-
ter året rundt, såvel midlertidige som perma-
nente.

Lindealléen langs Otto Busses Vej supple-
res, så den fremstår som en markant grøn akse 
fra øst til vest i hele parkens længde.

Omdannelser og tilføjelser
De velbevarede historiske bygninger og store 
åbne arealer med spredt kvalitetsbeplantning 
kan samles til en enestående ny bypark. Det 
skyldes en god balance mellem den gennem-
sigtige og åbne bygningsmasse (15 %), de be-
fæstede pladsflader (10 %) og det bløde grøn-
ne parkareal (75 %). En park, hvor det grønne 
dominerer, men hvor de åbne remisebygnin-
ger med pladser giver vekslende oplevelser og 
funktioner i samspil med parken.
Peter Holst, landskabsarkitekt MAA, MDL

High-line-forbindelsen er først fremmest det sammenbindende link til kvartererne Vesterbro og 
Sydhavnen. Den er samtidig et vigtigt arkitektonisk element i selve parken. Man bevæger sig hen over 
skinnearealets puls, videre mellem trækroner, hen over hal C´s ryttertag for til sidst at lande ved 
Belvederekanalen og havnen. Referencefoto fra NYCs High-line
The High-line connection is primarily the connecting link to the Vesterbro and Sydhavn quarters. 
At the same time it is an important architectural element in the park itself. One moves across the rail-
way area’s pulse, and onward between the tree crowns over Hall C´s monitor roofs to finally land at the 
Belvedere canal and the harbor. Reference photo from NYC’s High-line
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Tegning 1911 af sporarealet 
Drawing 1911 of railyard area 

Hal A og Hal B anvendes til idrætsaktiviteter, og arealerne omkring hallerne udlægges til sportsbaner lige fra fodbold til beachvolley
Hall A and Hall B are used for sport activities, and the areas around the halls are planned as playing fields for sports from football to beach volley

Forslag til Vester Remisepark, København
Udarbejdet 2017 for Vesterbro Lokal udvalg
Peter Holst MAA, MDL, landscape planning and architecture 
ved Peter Holst og Martin Erik Andersen
Foto: Peter Holst
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Den 26. januar 2018 afholdt Akademiraadets 
landskabsudvalg et symposium under temaet 
Byen – et livslandskab. Landskabsudvalget har 
til formål at bistå Akademiraadet i forbindel-
se med vurderinger og udtalelser vedrørende 
miljø og planlægning af landskabsæstetik. 

Selve arrangementet blev afholdt i Kup-
pelsalen, et af Charlottenborgs imponerende 
lokaler, hvor pladserne var få, og mange derfor 
måtte gå forgæves. De af os, der havde været 
heldige at få en plads, blev budt velkommen af 
Morten Stræde, der er billedkunstner og ét af 
de seks medlemmer i Akademiraadets land-
skabsudvalg. 

Hensigten med dagens event var, som der 
stod skrevet i invitationen, at sætte en dialog 
i gang om udviklingen af de større byers fæl-
les landskaber – livsrummet i bred forstand. 
Oplægget skulle danne fundament for diskus-
sionen om forholdet mellem planlægningen af 
byen og prioriteringen af landskabet. 

Efterfølgende introducerede et andet af 
udvalgets medlemmer Ellen Braae kort 
dagens program. Her havde de valgt at invi-

SYMPOSIUM: BYEN – ET LIVSLANDSKAB
Louise Irminger Axholm

tere tre gæsteforelæsere, efterfulgt af rund-
bordsdiskussioner i de to tilstødende lokaler. 

Den første gæsteforelæser var roman-
forfatter og teaterdramatiker Jokum Rohde, 
der var kommet for at tale om det, han kal-
der ’fremtidsideologisering ’ af byrummet. 
I byplanmæssig sammenhæng er han mest 
kendt for sin fotomontage København con 
amore fra 2006, som han lavede i samarbejde 
med digteren Søren Ulrik Thomsen. Her lå 
fokus på det gamle København, præget af en 
oplevelse af storbyens mangfoldighed. Dette 
var også temaet for dagens forelæsning, som 
kredsede om Jokum Rohdes oplevelse af 
dagens København sat op imod den beskidte, 
kontrastfyldte by, han husker fra tidligere.

For Jokum Rohde er det kendetegnende, 
at byen ikke længere er en arbejdende by. Det 
gamle København var et sted formet af det liv, 
der levedes i byen, baseret på et arbejdsfæl-
lesskab. Der var en blanding af sværindustri 
i form af sojakagefabrikken, bryggerierne, 
B&W m.v. kombineret med boliger og mindre 
detailhandel tæt sammenvævet. I mellemti-

den har vi haft en teknologisk udvikling, en 
økonomisk globalisering og velfærdsstatens 
forsøg på at forbedre samfundet, der har med-
ført, at vi ifølge Jokum Rohde i dag lever i et 
fritidsfællesskab.

Resultatet af en by baseret på fritidsfæl-
lesskabet er ifølge forfatteren ikke nødven-
digvis positivt, fordi vi dermed tvinger alle 
ind i et fællesskab og skaber en by omkring 
det, som fratager os muligheden for at være 
anonyme. Resultatet heraf bliver en anspændt 
omgangsform, hvor vi konstant skal præstere 
vores ypperste for at opretholde et identitets-
fællesskab. Men uanset hvor meget man dyr-
ker identitetsfællesskabet, opleves der sta-
dig en rest af den gamle by om natten, hvor 
drifterne får frit spil. Det er derfor i natteli-
vet, vi kan opleve den identitet og de kvalite-
ter i den gamle by, som Jokum Rohde savner 
i nutidens by.

Den næste gæsteforelæser var arkitekt 
og erhvervs-ph.d.-studerende Anna Aslaug 
Lund, der til daglig arbejder med et projekt 
under titlen Rum for regn – rumlige, æsteti-

Hanne Bat Finke, Collage – løngang, 2017. Ill. fra Byen – et livslandskab
Hanne Bat Finke, Collage – secret passage, 2017. Ill. from Byen – et livslandskab

Hanne Bat Finke, Collage – livshorisontale, 2017
Hanne Bat Finke, Collage – horizontal life, 2017
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ske og sociale kvaliteter i klimatilpasning af 
byens gaderum. Projektet handler om, hvor-
dan vi kan transformere byen, så den ud over 
klimatilpasning også kan forbedre gadens san-
selige og sociale kvaliteter. I den lidt større 
skala fokuserer projektet på forholdet mel-
lem by, urbanisme, landskab og natur og den 
menneskelige, kropslige perception af disse. 
En diskussion af disse forhold er ifølge Anna 
Aslaug Lund en forudsætning for at udvikle 
byen efter klimatilpasningens principper. 

Projektet tager afsæt i haven som model 
og laboratorium for byen, hvor de, der arbej-
der med udviklingen af byen, skal ses som 
gartnere, som hele tiden skal betragte byens 
form og økologier og revurdere disse, når der 
er behov for det. Med økologier menes der 
både de økologier, der knytter sig til naturen 
– som for eksempel biodiversitet og mikro-
klima – samt de mere urbane økologier, der 
handler om værdier, drømme, traditioner, 
teknologi, magtstrukturer, demografi og øko-
nomiske interesser. Fokus på dagens gæste-
forelæsning lå på, hvordan vi som mennesker 

kan forene opmærksomheden omkring byen 
som et livsrum og byen som et landskab, der 
er under konstant forandring.

Oprindelig blev by og urbanisme adskilt 
fra landskab og natur som to forskellige kate-
gorier. I dag ses der en tilbøjelighed til at for-
ene disse to kategorier. Men i stedet for at 
gøre landskabet og naturen til en del af byen, 
efterspørges der en evne til at se byen som et 
omformet landskab, der altid har været en del 
af naturens økologier. I den sammenhæng 
trækkes der på referencer til byens udvikling, 
hvor gaderne oprindelig er opstået som følge 
af de bevægelsesmønstre, som byens borgere 
havde. Efterfølgende hørte vi om de erfarin-
ger, der er gjort i udlandet, hvor man i stedet 
for at arbejde imod byens økologier og prøve 
at forhindre dem, forsøger at arbejde med 
dem og erkende deres eksistens som en del 
af den hverdag, byboerne lever i. Fremtidens 
byer kan således lære meget af havekunstens 
tilgang til omformning af landskabet og have-
kunstens forståelse af sammenhæng mellem 
formgivning og økologier.

Den tredje og sidste gæsteforelæser var filo-
soffen Arno Victor Nielsen. Ud over at have 
været professor i æstetik ved Kunsthøjskolen 
i Bergen og forskningslektor ved Arkitektsko-
len i Aarhus er han kendt som en aktiv debat-
tør i diverse medier. Dagens tema for forelæs-
ningen var emnet Smart City. Der blev lagt 
hårdt ud fra starten af, hvor vi landskabsarki-
tekter blev lykønsket for at have opnået det, 
som ikke lykkedes for Hitler, nemlig at gøre 
hele landet til én stor have. Afsættet for dette 
handler om vores evne til at italesætte både 
byen og alt det, der ligger rundt om som land-
skaber. Først opfandt vi landbrugslandskabet, 
så kom bylandskabet og nu har vi også opfun-
det livslandskabet. Parallelt med dette har vi 
som fag bevæget os fra at være havearkitekter, 
til landskabsarkitekter og nu videre til byland-
skabsarkitekt.

I præsentationen af de forskellige termi-
nologier blev der funderet over den måde, vi 
som mennesker betragter byer og landskaber 
på. Vi taler om at give landet tilbage til natu-
ren, samtidig med at landmanden får lov at 

Hanne Bat Finke, Collage – flyt kongeegen til Rådhuspladsen, 2017
Hanne Bat Finke, Collage – Move the King’s Oak to the Town Hall Square, 2017

Hanne Bat Finke, Collage – havørnen svæver endnu, 2017
Hanne Bat Finke, Collage – the white-tailed eagle still hovers, 2017
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pløje helt ud til kanten og dermed ikke efter-
lader meget tilbage til diversiteten. For land-
manden er alt det, der ikke kommer under 
ploven, natur. For byboen er alt det, der ligger 
uden for bygrænsen, natur. I den forbindelse 
bliver der stillet spørgsmålstegn ved begrebet 
’det åbne land’, for hvem er det, landet åbner 
sig for? Påstanden her er, at landet åbner sig 
for byboerne, der føler sig lukket inde i byen.

Som følge af blandt andet dette, konsta-
teres det, at byerne i dag er blevet grænse- og 
centrumløse. Hvor der tidligere var en klart 
defineret bygrænse med et centrum, en by, 
hvor naturen og landskabet var ikke eksiste-
rende, så opleves overgangen mellem by og 
landskab i dag som uskarp. Byen er således i 
traditionel forstand transformeret til et stort 
udstrakt landskab. Udgangspunktet for dagens 
tema Smart City var funderet i en overbevis-
ning om, at byen er delvist styret af teknolo-
gien. En teknologi, der sikrer en hurtig vej fra 
a til b, hvor alting systematiseres og optime-
res, og hvor vi mennesker lever via gadgets, 
der skal forsimple og forenkle livet i byen. 
Men Smart City er også en måde at personli-
gøre byen til et levende væsen, en organisme.

Slutteligt funderedes der over de egenskaber, 
der definerer Smart City. Her konkluderes det, 
at det ikke længere handler om arkitektur og 
æstetik, men i stedet om optimering af energi-
forbrug, hastighed, tilgængelighed og effekti-
vitet. Alt sammen afstedkommet af mængden 
af data. Smart Data.

Efter de forskellige oplæg var det tid til 20 
minutters rundbordsdiskussion. Her var det 
fra landskabsudvalgets side ikke et ønske, at 
der skulle fremkomme nogle egentlige svar, 
men mere et håb om at få igangsat nogle rele-
vante diskussioner baseret på dagens emne. 
Hvert hold skulle således udpege en kap-
tajn, der kort opsummerede de punkter, der 
var drøftet og debatteret. Fælles for alle hold 
var der en interessant ensretning, der hand-
lede om at give plads til det uforudsigelige i 
byens udvikling. En øget fokus på ikke at over-
programmere byen, men give plads til nogle 
sprækker, hvor det uventede og uplanlagte 
kan gro og udvikle sig i takt med, at byen vok-
ser og forandrer sig.
Louise Irminger Axholm, 
landskabsarkitekt MDL

Publikationen Byen – et livslandskab danne-
de optakt til oplægsholdernes indlæg. Publi-
kationen omhandler byens livsrum betragtet 
som steder, hvor hverdagen skal udfoldes for 
en stadig stigende del af befolkningen. Byens 
fysik undergår store transformationer i disse 
år, og bylandskabet er blevet et vigtigt omdrej-
ningspunkt for investering. Hvordan skaber vi 
argumenter og rum til det uforudsete, det over-
raskende og det, der rækker ud over vores egen 
tid? Med andre ord: hvordan balancerer vi for-
tætning, byen som investeringsobjekt og byen 
som et hjemligt landskab? Er de større byer ble-
vet for velfriserede? Og hvordan kan bylandska-
bet gøres til en biosocial-divers oplevelse? 

Byen – et livslandskab. 4 små essays. 
Akademiraadets landskabsudvalg. 2018. 62 s. 
www.akademiraadet.dk/assets/files/Land-
skabsudvalg/Booklet3.pdf
Akademiraadets landskabsudvalg består af 
Erland Knudssøn Madsen, billedhugger og 
maler; Morten Stræde, billedhugger; Ellen 
Braae, landskabsarkitekt; Hanne Bat Finke, 
landskabsarkitekt; Tina Maria Nielsen, billed-
kunstner og Jan Yoshiyuki Tanaka, arkitekt

Morten Stræde, Homecity I-III, 2018. Ill. fra Byen – et livslandskab
Morten Stræde, Homecity I-III, 2018. Ill. from Byen – et livslandskab
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INTERVIEW: 
FRÍÐA BJÖRG EÐVARÐSDÓTTIR
Ulla R. Pedersen

Foreningen af islandske landskabsarkitek-
ter FÍLA fejrer 40 års jubilæum i år. I star-
ten var den en forening med få medlemmer og 
med præg af græsrodsbevægelse. I dag er der 
over 80 medlemmer i FÍLA, som har indfly-
delse på et bredt felt i samfundet. Fríða Björg 
Eðvarðsdóttir blev valgt som formand på gene-
ralforsamlingen i april 2017. Hun er uddannet i 
Guelph, Canada i 1984 efter en uddannelse som 
anlægsgartner på gartnerskolen i Island. 

Ulla R. Pedersen har talt med 
Fríða Björg Eðvarðsdóttir:
Jeg arbejdede et år i Oslos park- og idræts- 
væsen og et år hos et firma i Grindaker i Oslo, 
inden hun flyttede hjem til Island. I otte år var 
hun ansat ved Statens plankontor, hvor for-
valtning og arealplanlægning på det island-
ske højfjeld var en tidkrævende opgave. Fra 
2007 har hun været ansat i VSO Consulting, 
et rådgivningsfirma med bredt udvalg af op-
gaver inden for plan-og byggebranchen i Is-
land og Norge.

Jeg tror, at min første arbejdsplads har 
haft stor betydning for min motivation og ind-
stilling som landskabsarkitekt. Jeg var heldig 
at blive ansat på Auður Sveinsdóttirs tegne-
stue efter uddannelsen. Auður er en dygtig 
landskabsarkitekt og en god lærermester, 
som jeg vil beskrive som en kreativ aktivist. 
De fleste islandske landskabsarkitekter på den 
tid tog til Skandinavien for at uddanne sig, og 

jeg var derfor interesseret i at få erfaring som 
landskabsarkitekt i Norden. 

FÍLA blev stiftet i 1978 af fem pionerer; 
Auður Sveinsdóttir, Einar E. Sæmundsen, Jón 
Björnsson, Reynir Helgason og Reynir Vil-
hjálmsson. De var meget aktive, og i løbet af 
de første ti år havde de lavet et banebrydende 
arbejde. De blandede sig i samfundsdebat-
ten over et bredt felt og spredte på den måde 
kendskab til faget. Vi, som tilhører den næste 
generation, var heldige og nød godt af deres 
arbejde. Vi var tre nye medlemmer, som blev 
optaget i foreningen dengang tilbage i 1986, 
og vi var medlemmer nummer tolv, tretten og 
fjorten. Vi lavede grin med det, at ingen ville 
være nummer tretten, for vi islændinge er i 
bund og grund lidt overtroiske. 

Da foreningen havde rundet de 20 år, var 
medlemstallet oppe på 40, og i dag har for-
eningen over 80 medlemmer, 3 æresmedle-
mer og 12 med studentmedlemskaber.

I dag er de fleste landskabsarkitekter pri-
vat ansat, men der er dog godt og vel ti land-
skabsarkitekter i den offentlige sektor. Det 
er hovedsagelig de største kommuner, som 
beskæftiger landskabsarkitekter som plan-
lægningskonsulenter. I den statslige sektor er 
det særlig landbrugsuniversitetet, som gør sig 
gældende med tre ansatte sammen med plan-
kontoret, vej- og kystadministrationen og de 
to energifirmaer, som hver har en enkelt land-
skabsarkitekt. 

Inden for FÍLA så vi selvfølgelig gerne, at 
endnu flere landskabsarkitekter arbejdede 
hos det offentlige, men vi er glade for den ind-
flydelse, som vi har i dag.

Der et udbredt kendskab til landskabs-
arkitekternes arbejdsfelt, som stadig bliver 
mere vidtspændende. Jeg har altid opfattet 
faget som noget, som alle interesserer sig for. 
Jeg mener, folk udtaler sig og synes, det må 
være rigtig spændende at tegne landskaber 
og arbejde med naturelementerne som byg-
gematriale. Under krisen 2008-12 flyttede en 
del landskabsarkitekter til udlandet og slog sig 
ned der. Det betyder, at vi mangler en genera-
tion med omkring ti års erfaring. 

Uddannelsen BSc i miljøplanlægning, som 
Islands Landbrugsuniversitet har tilbudt fra 
2002, er forstudiet til masterstudiet i land-
skabsarkitektur. Det har stor betydning, at de 
som vælger at færdiggøre sit studie inden for 
byplanlægning og landskabsarkitektur har et 
godt kendskab til de islandske forhold. I stu-
diet lægges der blandt andet vægt på, at de 
studerende lærer at bruge landskabs- og kon-
sekvensanalyser til at placere anlæg i landska-
bet og at tage hensyn til lokale vejrforhold i 
planlægning. Selv om der er en del stude-
rende, som ikke går videre i masterstudiet har 
den viden og de færdigheder, som de tilegner 
sig i studiet, stor betydning for udviklingen af 
værdibegreber om landskab og miljø i Island. 
Et fint bevis på fagets stadig større indflydelse 

Fríða Björg ( brun hue) på kursus i Skagafjörður, 
hvor hun lærte at lave tørvevægge. 
Fotos Lukas Stampfer, lst@arge2.at
Fríða Björg ( brown cap) at a course in Skagafjörður, 
where she learned to build peat walls. 
Photos Lukas Stampfer, lst@arge2.at



LANDSKAB  3  2018 93

er, at begrebet herlighedsværdi står skrevet i 
landsplansredegørelsen 2015-26. 

Der er meget, som har forandret sig siden 
1990’erne, selv om vi fortsat drømmer om 
et større udvalg af byggematerialer. Byer og 
bygder i Island var tidligere ikke grønne som 
i dag. 

Udover landskabsarkitekterne var der få, 
som troede, at vi kunne få buske og træer til at 
trives og udvikle sig til store, frodige beplant-
ninger, der kunne have rumlig betydning i 
bymiljøerne og ude på landet. Landskabsar-
kitektens rolle var dengang at pynte på omgi-
velserne med blomster og buske og at anlægge 
smukke haver. Vi var ikke med i projekterne 
fra begyndelsen, men blev tilkaldt, når der 
opstod problemer med store højdeforskelle 
og vanskeligt terræn. 

På et møde i august 2017 blev medlem-
merne inviteret til at deltage i at forme frem-
tidssyn og visioner for FÍLA. Bestyrelsen 
ønskede at få en klarere definition af dens 
arbejdsopgaver og fastlagt, hvor medlem-
merne mener, at vi skal lægge vores kræfter. 

Dengang sidst i 1990’erne, hvor der var 40 
medlemmer i FÍLA, mødte der som regel 30 
op til vores møder. Men nu, hvor vi er dobbelt 
så mange, er vi lykkelige, hvis 20 dukker op. 

Det er vigtigt at kunne skabe et forum for 
konstruktiv diskussion med medlemmer i en 
fagforening. På trods af, at foreningen stadig 
er forholdsvis lille, mener vi at være nået til et 

punkt, hvor det er svært at nå ud til alle med-
lemmerne.

Vi begyndte med at diskutere, hvad vi kan 
lide ved faget og foreningen. Det blev til nogle 
interssante emner, og det lykkedes os at sætte 
fokus på nogle vigtige punkter. 

Vi diskuterde medlemskab og aktiv delta-
gelse, og hvordan vi kan styrke fagkompeten-
cen. FÍLA er medlem af Islands designcenter 
og deltager i udgivelsen af HA som er et eng-
lelsk/islandsk fagmagasin. Det er både meget 
dyrt og tidskrævende. Selv om online publi-
kation er nutidens svar, mener de fleste, at en 
digital udgivelse ikke kan stå mål med en på 
tryk. 

Vi var enige om, at samarbejde med andre 
faggrupper er meget vigtigt. Der har i mange 
år været et samarbejde med arkitektfor-
eningen AÍ, og der er enighed om at udvikle 
og styrke dette samarbejde. Det tværfaglige 
arbejde, som foregår med arkitekter, byplan-
læggere, anlægsgartnere og den grønne sek-
tor, lægger medlemmerne stor vægt på. 

Vi er stolte af vores samarbejde med 
de øvrige nordiske landskabsarkitektfor-
eninger og SAMGUS, som er et fællesskab 
af nordiske miljø- og parkchefer. Nordisk 
samarbejde er i det hele taget vældig betyd-
ningsfuldt for os. 

Året 2018 er jubilæumsår for foreningen, 
som fylder 40. Bestyrelsen mener, at det er 
vigtigt at fejre det på behørig vis. 

Vi planlægger et år med et særligt jubilæums-
logo og aktiviteter hele året. Det er ti år siden, 
vi sidst holdt fest, og vi håber, at mange vil del-
tage i årets begivenheder. 

På programmet er blandt andet en konfe-
rence om bevaring af gamle haver og efterføl-
gende fest 24. februar. I marts måned bliver 
der afholdt Designmarts i samarbejde med 
andre foreninger i designbranchen, og april 
står i landskabsarkitekturens tegn. I maj vil 
der være fokus på landskabsarkitektur uden 
for hovedstadsområdet i forbindelse med de 
årlige byfester. SAMGUS afholder i august en 
nordisk konference i samarbejde med FÍLA, 
og Nordisk styremøde bliver afholdt i Island i 
år. Endelig er der planer om at udgive et sær-
ligt jubilæumsskrift i efteråret med en præ-
sentation af medlemmerne.

Arbejdet med arrangementet ifbm. gene-
ralforsamling i IFLA EUROPE 2020 i Island 
er godt igang, og deltagerne kan se frem til 
dage med indholdsrige fagsamtaler og kraf-
tig natur. Måske kan der blive tid til at spille 
islandsk fodbold. Som landsholdstræneren 
Heimir Hallgrímsson siger, så kommer vi ikke 
langt, hvis vi går hver for sig, men når alle spil-
ler sammen på banen, kan vi vinde store sejre. 

Hjertelig velkommen til Island. Vi ser 
frem til at tage imod gæsterne. Siger Fríða 
Björg Eðvarðsdóttir, formand for FÍLA.
Ulla Rolfsigne Pedersen, landskabsarkitekt 
FÍLA, Island
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OM AT TØJLE EN HEST
Per Stahlschmidt 75 år

Jacob Fischer

Til venstre for døren hang et billede. Når den 
studerende havde været til vejledning hos Per 
i det smalle høje kontor var billedet det sidste, 
man så, når man forlod kontoret. Per Stahl-
schmidt til hest. 

Billedet af Per i blå T-shirt på lys hest er 
taget i Dyrehaven af en studerende under et 
opmålingskursus. Per har siden han var ung 
redet på Næstved Kaserne, der husede Gar-
dehusarerne og den legendarisk sorte Ibra-
him, der foruden at medvirke i et antal Mor-
ten Kock-film med Poul Richard som rytter, 
også bar rundt på Per. 

Tidligere var hesten helt naturligt forank-
ret i vores fag som arbejdsdyret, der indgik i 
de ofte voldsomme anlægsarbejder, der lå til 
grund for de klassiske havers tilblivelse. Det 
var med skovl og trillebør – og navnlig hest, 
at store mængder jord blev flyttet for at skabe 
slots- og herregårdshaver og senere også par-
ker. Hesten indgik i plejen, og nok så vigtigt var 
hesten medie i oplevelsen af de store havean-
læg, der bedst blev indtaget fra hesteryg eller 
karet. Og et af vores mest skulpturelle byrums-
elementer er rytterstatuen, der først og frem-
mest er en prægtig hest, sekundært en konge.

En mand til hest er der stadig format over, 
og når rytteren tilmed er lektor på Den Kon-
gelige Veterinær- og Landbohøjskole, så er det 

da helt selvfølgeligt at ride rundt i Dyrehaven 
og tilse de studerendes arbejde med opmåling 
af terrænet, som i årtier var en af de discipli-
ner, de studerende lærte på KVL.

Som udøvende landskabsarkitekt dannede 
Per i årtier par med Ib Asger Olsen, og sam-
men udviklede de landskabsarkitektur, der 
nænsomt indgik i konteksten. Aldrig pran-
gende, aldrig med brug af fremmede virke-
midler. Det var projekter, der med sikre æste-
tiske virkemidler groede ud af stedet, skabt af 
landskabsarkitekter, der kunne deres hånd-
værk. Men det er ikke som udøvende land-
skabsarkitekt, at Per har sat sine vigtigste 
livsspor, men snarere i konsolideringen af en 
landskabsarkitektuddannelse, der har fostret 
landskabsarkitekter med stor faglig kunnen 
og æstetisk forståelse. Uddannelsen blev mål-
rettet og gjort relevant for indfrielse af fagets 
behov for dygtige erhvervsudøvere. En syste-
matisering af muligheden for forskning gav 
uddannelsen det nødvendige videnskabelige 
løft fra empiri til teori. 

Det er som underviser, at de fleste kender 
Per. Adskillige generationer af landskabsarki-
tekter – ca. 1000 kandidater – har været forbi 
Pers kontor og oplevet ham til kritikker og 
forelæsninger i faget Landskabsplanlægning. 
Per Stahlschmidt har i næsten fire årtier ikke 
alene undervist i registrering og landskabs-
analyse, men også formuleret og formaliseret 
metoderne herfor, så de fremstår som en vifte 
af mulige værktøjer, der kan vælges til den på-
gældende opgave. De fleste af metoderne er så 
alment brugbare og både steds- og skalauaf-
hængige, at de vil give samme udbytte, uan-
set om det er en regionplan eller en altankas-
se, der skal disponeres. I 2001 udkom bogen 
Metoder til landskabsanalyse, hvor Per sam-
lede de forskellige analysemetoder i en bog 
til kortlægning af stedets karakter og poten-
tialer. Det er med denne bog, vi lærer at læse 
landskabet og gør os forståelige med begreber 
som: afblæsningsflade, pyntegrøntkultur, eta-
geret skov, bryntæthed, vildtremise, brakareal, 
fortlegeme og strubegrav. Et præcist ordforråd 
er vigtigt i formidlingen.

Blandt analyseværktøjerne er det nok 
Kevin Lynch-analysen, der fremstår som den 
klareste, og uden hvilken man dårligt kan 
forholde sig til sine omgivelser. Per har over-
sat metoden til dansk og placeret den solidt 
i baghovedet hos de fleste landskabsarkitek-

ter, så vi helt ubevidst udpeger: orienterings-
punkter, knudepunkter, rumbegrænsninger og 
færdselsårer, når vi færdes rundt i denne ver-
dens landskaber. 

Pers tese har altid været, at med et syste-
matisk forarbejde vil løsningen ligge umid-
delbart for, og ikke mindst vil løsningens for-
klaring være klar og indiskutabel i den videre 
formidling. Og så vil metoden begrænse bru-
gen af utidige og påhitsomme finurligheder. 
Det kan virke næsten overraskende ligetil, når 
løsningen melder sig. Og netop derfor er Per 
ikke til fals for smarte indfald. Der skal ikke 
mere til at forføre Per, der skal mindre til. Det 
er det helt enkle, der kan gøre Per glad. Men 
minimalismen er også faldgruppen, og ana-
lyseværktøjerne alene giver ikke arkitektur. 
Dertil behøves både empati og en æstetisk 
fornemmelse, måske Pers vigtigste undervis-
ningsemner.

Vores fag er forankret i historien, og det 
er derfor vigtigt med indsigt i denne. Der er 
mange konstanter i vores fag. Det er de samme 
elementer, der altid har indgået i landskabsar-
kitekturen. Så når Per taler om at tøjle rum-
mets energi, og det gør han stadig gerne, så er 
det med reference til nogle af vores klassiske 
værker. Boboli-haven i Firenze har en lang 
kraftigt skrånende poppelallé, hvis energi ville 
fise ud, hvis ikke det var fordi, at alléens kraft 
bliver samlet op af en oval, vandret vandflade, 
der sender energien i et centrifugalt kredsløb 
om sig selv. Og Nyhavns åbne byrum tøm-
mer ikke Kongens Nytorv for energi, fordi 
en velplaceret gruppe klippede lindetræer 
netop fastholder de to byrums suverænitet 
og adskiller dem som selvstændige rumlige 
enheder. Det er den slags simple iagttagelser, 
som Per har anvendt i sin undervisning.

Det er ude i marken, det sker, det er dér, 
man kan forstå skalaen, og indimellem kan det 
være godt bare at stå på jorden. Når man fær-
des i landskabet med Per, er det som om, at 
Per altid er til hest. Her kommer hans histo-
rier springende. De virkelige, anekdoterne, og 
også alle røverhistorierne, efterfulgt af hans 
tørre, gnækkende latter. Hvis Per skulle starte 
forfra med livet, ville han igen vælge land-
skabsarkitektfaget med sit indhold af natur, 
formgivning og opfyldelse af menneskelige 
behov. Skulle han genfødes som et dyr, ville 
det være som hest. 
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL

Billedet med Per til hest blev smidt ud, da kontoret på 
KVL blev ryddet, men siden da har Per brugt noget af 
sin pensionisttid til at modellere dyr med stort format, 
bl.a. heste
The photo of Per on horseback was thrown away when 
his office at KVL was emptied, but since then Per has 
used some of his time in retirement to model animals in 
large scale, including horses
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IN MEMORIAM

Magne Bruun,
9. august 1932 – 21. januar 2018
Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om 
Magne Bruuns bortgang. Institutt for lands-
kapsarkitektur ved Norges Landbrukshøg-
skole, senere Norges miljø- og biovitenskape-
lige universitet (NMBU) har mistet en av sine 
grunnpilarer og faget har mistet en nestor. 

Magne Bruun tok eksamen som hagear-
kitekt ved NLH i 1959 og gjennomførte gra-
den Master of Landscape Architecture ved UC 
Berkeley i 1965. Magne Bruun ble fast ansatt 
som høgskolelektor ved Institutt for lands-
kapsarkitektur i 1966, han ble instituttle-
der og ’Tillförordnad professor’ ved Sveriges 
Landbruksuniversitet i 1972, dosent ved NLH 
i 1973 og professor samme sted i 1985, til han 
gikk av med pensjon i 1998. Han var gjeste-
professor ved University of Guelph, Canada 
i 1978, ved Vitautas Magnus-universitetet i 
Kaunas i Litauen og ved Latvias landbruks-
universitet i 1993, og ved University of Ljub-
ljana, Slovenia samme år. 

Bruun hadde en bemerkelsesverdig og 
lang karriere i akademia. Han dekket et bredt 
spekter av faget og underviste i alt fra hage-
kunstens historie, boligplanlegging, konse-
kvensanalyser i landskapsplanleggingen, 
plantekunnskap og skjøtsel av kulturland-
skap, og han skrev kompendier og artikler 
om de samme emnene. Hans publikasjons-
liste er imponerende. Det samme er listen 
over de internasjonale aktiviteter han var 
involvert i.

Det er derfor mer enn en generasjon av 
landskapsarkitekter som står i takknemlig-
hetsgjeld til ham. Som studenter så vi frem 
til de kurs hvor vi skulle ha ham. Det gode 
rykte løp foran mannen. Han hadde god kon-
takt med sine studenter og nøt stor tillit og 
respekt. Bruun ble nær sagt regnet som et ora-
kel. Han inspirerte sine studenter.

Som studenter satt vi i første etasje på Sør-
hellinga. Trappene opp kjentes lette når vi 
ville banke på hos proffene noen etasjer over. 
Der fylte Gabrielsen og Bruun ulike roller og 
de andre var limet i det hele. Mens Gabrielsen 
var designeren, praktikeren og bygget strate-
giske nettverk nasjonalt, var Bruuns andel 
hagekunstens, historiens, teoriens, og fagets 
internasjonale rolle. 

Magne Bruun sto derfor sentralt i utvik-
lingen av landskapsarkitektfaget i over førti 

år og bygget det akademiske fundamentet vi i 
dag står på, både som forsker og leder av Insti-
tuttet.

Arbeidet med Nordisk Ministerråds pro-
sjekt Natur og kulturlandskapet i arealplan-
leggingen. bidro til å legge grunnlaget for det 
som ble Den europeiske landskapskonvensjo-
nen. Konvensjonen setter premisser for for-
valting av landskapet vi lever i, og er i dag 
anerkjent av så godt som alle land i Europa.

Som studenter ble vi invitert hjem til 
Inger og Magne Bruun. Det sier noe om åpen-
het, generøsitet, stemningen og samholdet 
den gang. I lunsjen var det like vanlig å sette 
seg ved samme bord som Bruun og de andre, 
som med medstudenter. Jeg tror han var opp-
riktig glad i sine studenter og når han møtte 
tidligere studenter, så kjente han igjen og hus-
ket oss alle.

Sammen med Sigrid Paulsen fikk jeg også 
overbevist ham til å være med som nestor på 
studentlagets tenkte tur til Roma. Da køet folk 
opp. Det er ble en sann høydare i studietiden! 

Da Bruun ble pensjonist, betød ikke det 
å legge faget og engasjementet på hylla. Han 
var en ettertraktet foredragsholder, nasjonalt 
som internasjonalt, tok viktige oppgaver for 
landskapsarkitektforening. Han skrev artikler 
i og var fagkonsulent for Store norske leksikon, 
skrevet artikler på Wikipedia og produserte 
flere bøker. Han var selvskreven til å skrive 
NLAs historie i forbindelse med dets 75-års- 
jubileum i 2004. 

Som stipendiat hadde han reiset rundt 
i landet og dokumentere historiske hager. 
Disse registreringene utgjør nå en vesentlig 
del av Arkiv for norsk landskapsarkitektur ved 
NMBU, og er digitalisert og gjort mer tilgjen-
gelig for forskning og på arkivets nye blogg. 
Disse registreringene, hans kunnskap og store 
interesse for hagekunst og historiske hager 
manifesterte seg i hans viktigste bok Norske 
hager gjennom tusen år fra 2007. Den vil bli 
stående som et standardverk. 

Intet av dette ble gjort for egen berøm-
melse, men for faget. Han elsket faget og var 
fagets ambassadør i alle disse år. For sitt utret-
telige arbeid ble han æresmedlem av NLA så 
tidlig som 1993, og i spennet av heder kan nev-
nes at ble han æresdoktor ved Sveriges lant-
bruksuniversitet i 2002 og utnevnt til Treven-
nen 2010 av Treets venner.

Og jeg kan nå røpe at han for få år siden ble 

nominert til The International Federation of 
landscape architects pris Sir Geoffrey Jellicoe 
Award – den høyeste utmerkelse som kan gis 
en landskapsarkitekt.

Da jeg spurte Bruun om han kunne tenke 
seg å snakke om Hagekunsten i Norge på et 
medlemsmøte i Europa Nostra Norge var 
svaret et klart ja. Da ble det mer enn fullt i 
barokksalen på Linderud. Aldri før eller siden 
har det vært så stinn brakke på et møte i EN. 
Det forteller noe om Bruuns rennommé både 
faglig og som foredragsholder.

For egen del minnes jeg ham fra Sicillia – 
på en høyde i et fantastisk kulturlandskap han 
viste meg, hvor jeg bare la meg ned i grønne 
enger. Da spurte Bruun med litt skuffet røst: 
’Synes du ikke noe om dette?’ og jeg kunne 
svare – ’Vet du, jeg bare prøveligger. Dette er 
det vakreste du noen gang har vist meg. Her vil 
jeg ligge, når jeg skal legges ned for evigheten’. 

Eller da vi en høstnatt vandret ute i stup-
mørke på mitt sted oppe i Vangsåsen ved 
Hamar. Da var det ikke spøkelsene som ble 
manet frem, men lovprisingen av mørkets 
fantastiske dimensjon, som vi har glemt. Det 
å oppleve dette landskapet i det øynene vente 
seg til de ulike dype blåtoner. Og over oss, i en 
smal, smal stripe, lyste stjernene. Må de stjer-
nene lyse vakkert over din grav for evigheten. 

Bruun hadde mye å bidra med videre, og 
vi trodde vel alle at han kom til å være med 
oss med sin vidd og klare stemme i mange år 
til. Vi skulle gjerne hatt han mellom oss når 
instituttet feirer 100 år i 2019. Slik ble det 
dessverre ikke. Et tap for oss, et enda større 
tap for familien.

Vi er takknemlige for hans lange og bety-
delige innsats ved instituttet og det han har 
gitt oss som fagperson og menneske. Vi vil 
fortsette å arbeide med å videreføre hans 
ambisjoner for faget.

Nå står en stol tom, men mannen har selv 
reist sin bauta. Den vil bli stående. Vi lyser 
fred over hans minne. 
På vegne av alle ved Institutt for Landskapsar-
kitektur, Tore Edvard Bergaust, landskapsar-
kitekt MNLA

 Magne Bruun. Foto Morten Clemetsen
Magne Bruun. Photo Morten Clemetsen
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SUMMARY
Interview with Kristine Jensen, p. 70
Tine Gils
Kristine Jensen graduated from the Aarhus 
School of Architecture in 1983. Since then she 
has been a leading guarantor for pioneering 
landscape architectural works of high artistic 
quality – such as the monument area in Jell-
ing, The Sunset venue in Gl. Skagen, the har-
bor area by DOKK1 and the New Moesgaard 
Museum. She has received a number of prizes 
and awards, including the Eckersberg Medal 
in 2013, Nykredit’s Architecture Prize in 2014 
and Dreyers Foundation Honorary Award 
2016. In 2015 she was appointed to the posi-
tion of assistant professor at the Royal Acade-
my of Architecture’s institute for Building De-
sign, City and landscape, the same place where 
she now has been conferred the position as 
professor of landscape and architecture.

In Carlsberg City, Kristine Jensen’s office 
is renovating brewer J.C. Jacobsen’s Garden. 
It has a very unique history as it was estab-
lished in an industrial context and will in 
the future be a public park. The brewer built 
the honorary residence as his own home and 
established the garden in front. From Valby 
Bakke hill, the brewer could look out over 
Copenhagen. Since then Carlsberg grew and 
excavated and built new buildings and even-
tually closed off the view. As much of the exca-
vated earth as possible was used to create ter-
rain formations in the garden, such as the 
rock garden with the exotic coniferous trees. 
The brewer was very occupied with botany 
and imported many exotic trees home from 
abroad. This was not unusual for the buildings 
of the late 1800’s. The green element played 
an important role.

Recently, the office has completed a proj-
ect for the waterfront in Aarhus, a project that 
they worked on for almost ten years. When 
the decision was made to reopen the Aarhus 
stream, one became aware of the fact that the 
city should establish a greater contact with 
the water and the bay. This has become one 
of the greatest urban development character-
istics in Aarhus. The office won the competi-
tion for the harbor areas ten years ago and has 
worked on this ever since. It has proved to be 
a great success and people are very pleased 
with the fact that access down to the water 
has been established.

In addition the office is in the process 
of establishing a cemetery in Järva, Stock-
holm after they won a competition in 2010, 
which the cemetery administration in Stock-
holm organized. The cemetery administra-
tion wanted a new type of graveyard, one that 
could embrace the new urban culture, that 
arose in the wake of the arrival of new citizens 
with many different traditions.

When one teaches, it is important that 
on one level or another, to try to get the stu-
dents to experience architecture, Kristine 

Jensen says. She also hope they will achieve a 
familiarity and dialogue with practice, with-
out it becoming their only domain. But other-
wise it is just as much a question of becoming 
acquainted with the problem’s preconditions. 
At the moment the changing climatic condi-
tions represent a new invitation, but in general 
politicians are not very good at in-depth dis-
cussions about ’the greatness of the landscape’.

The Dreyer Foundation Honorary Award 
2018 to Erik Brandt Dam, p. 78
Mathilde Petri
On March 22, The Dreyer Foundation Honor-
ary Award 2018 for architects of 400,000 kr. 
was presented to Erik Brandt Dam. Mathilde 
Petri, architect MAA and member of the foun-
dation board motivated the award in this way:

Erik Brandt Dam is presented with the 
honorary award for his poetic and dedicated 
work in visualizing, integrating and develop-
ing our common cultural heritage in his archi-
tectural proposals. Through fine recognition 
and interpretation of a given place’s special 
character, the office’s projects have given a 
new meaning to places we thought we knew. 
This new meaning is not obtrusive but lies as a 
new interwoven layer in our common remem-
brance of the past and the present.

Few have as Erik Brandt Dam an eye for 
how other culture bearers can contribute to 
raising the level of a problem solution. In a 
collaboration with writers, historians, cul-
ture purveyors, painters and color artists he 
develops identifying and local specific layers, 
which together form the basis for the propos-
als’ development and manifestation.

The proposals reflect well-known typolo-
gies and are most often unobtrusive in the fin-
est sense of the word. Here there are no unnec-
essarily violent or provocative means. Perhaps 
because Erik Brandt Dam in his studies of the 
place and the problem’s special character per-
ceives his proposals as part of a greater narra-
tion. Perhaps it is not so important to rumble 
in the present moment, if one sees onself as the 
runner who takes over the baton, runs as well 
as one can and gives it on to the next.

Recently, Erik Brandt Dam opened the 
nature path from Allinge to Hammershus on 
Bornholm. Spread out on the wooden deck 
are mimes of the sun symbol from the place’s 
characteristic petroglyphs. In the forest, the 
round deck surrounds a selected tree on the 
edge of the ravine and creates references to 
the horizon and ship masts.

Last year, Erik Brandt Dam renovated 
Nørre Vium School with a number of simple 
arrangements with great spacial benefits. Per-
haps he thought that despite the fine renova-
tion, the result was not sufficiently remark-
able and stimulating for the children? In any 
case he decided to call in a talented color 
artist, who with simple means broke up the 

spaces in order to reassemble them again in 
new and surprising layers and sequences

Last year, Erik Brandt Dam won the com-
petition for the revitalization of the Fred-
ericia Ramparts. Once again he called in the 
most outstanding representatives in art and 
cultural anthropology in order to understand 
the special character of the place. This insight 
forms the basis for a number of measures that 
with Erik Brandt Dam’s clear and fine touch 
strengthen the rampart scheme’s special char-
acter and offer a new meaning and several lay-
ers to the existing narrative.

Erik Brandt Dam unfolds many layers. 
He works in all scales from street furniture 
to large city and landscape plans.

Erik Brandt Dam runs a one-man office 
with few employees and has parallel with this 
taught at the architecture school. He is a dis-
tinguished example of the fact that architec-
tural quality has good conditions, when there 
is a great presence and careful cultivation, 
refinement and treatment.

Vester train depot park – a new major park 
in Copenhagen, p. 84
Peter Holst
The Vesterbro quarter lacks both green areas 
and cultural facilities. Therefore, the Vester-
bro Local-committee took the initiative to 
commission a proposal for a recreational 
oasis. The proposal is based on the inherent 
qualities and potentialities of the place and 
preserves the fine interplay between the beau-
tiful old depot buildings and the existing trees, 
as well as the large green surfaces and squares 
and creates an area offering the opportunity 
for cultural and physical development. The 
proposal suggests allowing the entire area to 
be framed by a continuos wood fringe. In this 
way a distinctive green oasis will be created 
in the middle of the traffic landscape and the 
dense urban environment. An important ele-
ment in the proposal is to create better access 
to the area. The Vester Train Depot park’s life 
and pulse depend on a good infrastructure. A 
High-line connection provides the park with 
a new, strong architectural element, which 
serves both as a traffic artery for bicycles and 
pedestrians as well as a symbol for the area. 
From the High-line there are also descents to 
the park’s various subareas. Otto Busses Vej 
is the other important artery that serves the 
east/west running soft traffic in the park. The 
intersection and transfers between these two 
arteries will offer the vulnerable road users 
far better conditions in Copenhagen traffic.

The major circulation in the park occurs 
via a winding path for pedestrians and run-
ners that runs through or past the parks dif-
ferent subdivisions. It is 2,500 meters long 
and connects the 12 circular areas and gar-
den spaces.
Pete Avondoglio
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Design to Shape Light
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LP Capsule – Design: Henning Larsen
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Havnen i Århus 
med træer fra den 
fynske muld
Kort afstand fra produktions sted til  
dit projekt er bedst for både planterne 
og miljøet!

Bæredygtighed bør også tænkes ind,  
og det vil vi gerne med kvalificeret 
rådgivning hjælpe dig med.

Telefon 65 97 26 56 
pkp@kortegaard.dk 
www.kortegaard.dk
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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 

HAVEHISTORISK SELSKAB 2018
I 2018 sætter Havehistorisk Selskab fokus på træer, i byen, i parken, i 
landskabet og på kirkegården. Træer er vigtige byggesten i alle typer 
landskaber. De bruges som rumskabere, vejvisere og ren form, en slags 
levende skulpturer, både de løvfældende træer og nåletræerne. 

Søndag 10. juni kl. 10.00: Sommertur til Ledreborg allé og park. 
Omvisere er Karen Atwell og Niels-Christian Clemmensen. 

Lørdag 18. august kl. 10.00: Udflugt til Frederiksborg Slotshave. 
John Nørgaard Nielsen fortæller om formning af træer.

Torsdag 20. september kl. 16.30: Henning Looft fortæller om træer 
på kirkegårde. Konsistoriums mødesal, KU, Bülowsvej 17. Frederiksberg.

Onsdag 10. oktober kl. 16.30: Tove Hyllested fortæller om alléer. 
Konsistoriums mødesal, KU, Bülowsvej 17. Frederiksberg.

Tirsdag 27. november kl. 16.30: Peter Friis Møller fortæller om nåle-
træer i kulturhistorisk sammenhæng. Derefter læser Valdemar Løn-
sted H.C. Andersens ’Grantræet’. Konsistoriums mødesal, KU, Bülows-
vej 17. Frederiksberg.
www.havehistoriskselskab.dk

RUNDE FØDSELSDAGE
80 år: Peter Thorsen, 14. juni
70 år: Vibeke Holscher, 18. juni 
60 år: Karsten Linding, 5. maj,
Henrik Jørgensen, 18. juni
65 år: Pia Stets, 19 juni
40 år: Louise Olesen, 6. maj, 
Lene Aakmann Bang, 21. maj,
Mads Farsø Rasmussen, 29. maj,
Rikke Frost Geertsen, 6. juni,
Sidsel Genee, 10. juni

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
Nr. 4. Udk. 15. juni
Nr. 5. Deadline 1. juli, udk. 7. september
Nr. 6. Deadline 12. august, udk. 12. oktober
Nr. 7. Deadline 16. september, udk. 16. november
Nr. 8. Deadline 14. oktober, udk. 14. december

ROSA BARBA LANDSCAPE PRIZE 2018
The Rosa Barba Landscape Prize, by Fundació Banc de Sabadell, will 
be announced within the framework of the 10th International Bien-
nial of Landscape Architecture on the 26th to 28th September 2018 
in Barcelona. 

The Rosa Barba Landscape Prize is open to submissions to all kinds 
of landscape projects and planning developed around the world from 
2013 to 2018. There is a sole award, which has an economic endowment 
of 15.000 Euros. The winner and finalists will present their projects 
during the symposium. The projects selected by the international jury 
will be published in the catalog of the 10th Biennial, and displayed on 
the Biennial digital archive.

Submit your projects www.landscape.coac.net



Legeplads, park og udemiljø

| Udemiljø| WWW.UDEMILJØ.DK

Vores sortiment af udendørs møbler til park 
og byrum spænder bredt og vi tilbyder 
mange forskellige stilarter og designs i højeste 
kvalitet. Møblerne kan sættes sammen med 
vores mange fleksible udendørs sports- og 
legepladsløsninger, så både voksne og børn 
kan holde en pause mellem aktiviteterne, 
hvad enten I skal gynge, rutsche, dyrke 
parkour eller spille fodbold. 

OPHOLD OG UDEMILJØ Kompakte LED-projektører med rotationssymmetrisk eller båndfor-
met lysfordeling, tæthedsklasse IP 65. De overbeviser med en lang 
levetid, valget af farvetemperatur og et omfattende effektspektrum.
BEGA distribution i Danmark: Solar A/S · Industrivej Vest 43 
6600 Vejen · Tlf. 7652 7000 · bega@solar.dk · www.bega.com

Das gute Licht.
Gør nætterne lysere.

BEGA_Landskab_228x308_05|18_Kompakt_DK.indd   1 20.03.18.12kw   13:33



Belysningen gør en forskel . . .

www.deluxdk.com  

NOVA
Til væg, wire eller mast op til 7m.
LED: Cree XP-G2. Med 6 forskellige vejoptikker som opfylder de danske vejregler.


