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Begge publikationer offentliggøres den 12. maj 
fra kl. 14 til 18 i Bygningskulturens Hus, Bor-
gergade 111, 1300 København K. 
For tilmelding til seminaret eller bestilling af 
de to gratis publikationer, skriv til info@byg-
ningsarv.dk, tel. 33 33 99 10, eller kontakt kam-
pagneleder Mette Mechlenborg, Dansk Byg-
ningsarv, på mm@bygningsarv.dk

I dag har mange af bebyggelserne fra 1940’erne 
og 1950’erne brug for at blive energirenoveret 
og opdateret, så de lever op til nutidens bolig-
mønstre og drømme. Men renoverer man uden 
at tænke på helheden og de oprindelige kvali-
teter, risikerer man samtidig at udvande den 
tidstypiske arkitektur. Samtidig er kvaliteter-
ne i bebyggelsernes grønne omgivelser i fare 
for at gå til i takt med, at renoverings- og kli-
matilpasningsprojekter gradvist gør indhug i 
de udstrakte græsarealer rundt om i forstads-
danmark.

Det er baggrunden for, at Realdania i 2012 
gik sammen med Landsbyggefonden, Grund-
ejernes Investeringsfond og Kulturstyrelsen 
om en kampagne, der sætter fokus på at sikre 
og videreføre kvaliteter i og omkring 1940’erne 
og 1950’ernes murede boligbebyggelser. 

To publikationer samler ny og eksisterende viden
Kampagnen udgiver nu to publikationer: En 
kortlægningspublikation om periodens byg-
ningsarv og vigtigste bebyggelser og en guide 
med viden om, hvordan man renoverer bebyg-
gelserne under hensyn til deres arkitektoni-
ske og landskabelige kvaliteter. 

Kampagnen for 1940’erne og 1950’ernes 
murede boligbebyggelser udgiver nu to pub-
likationer.

Den ene er en renoveringsguide med 
viden, gode eksempler og strategier for, hvor-
dan boligkvalitet og energioptimering kan 
gå hånd i hånd med bevaring af 1940’erne og 
1950’ernes bygningsarv og landskabelige kva-
liteter. 

Den anden er en kortlægningspublika-
tion, som introducerer periodens bygnings-
arv og bevaringsværdier med udgangspunkt i 
en række konkrete, toneangivende bebyggel-
ser og haveanlæg.

Publikationerne indeholder også nye 
kortlægninger, analyser og greb til helheds-
orienteret renovering. Håbet er, at rådgivere, 
bygherrer, boligejere, boligselskaber og kom-
muner vil bruge viden og inspiration herfra til 
at sikre periodens bebyggelser og landskab, så 
vi også i fremtiden kan nyde frugterne af vel-
færdsamfundets grønne guldalder. 

Publikationerne er udarbejdet i samar-
bejde med en række eksperter, bl.a. prof. Ellen 
Braae, KU Science, rådgivere og praktikere og 
samler eksisterende viden. 

Velfærdssamfundets grønne guldalder
To publikationer om 1940’erne og 1950’ernes 
murede boligbebyggelser viser nye veje til, 
hvordan man kan fremtidssikre landskab og 
bygningsarv fra en unik periode. Publikatio-
nerne offentliggøres 12. maj ved et seminar og 
en bogreception i Bygningskulturens Hus i Kø-
benhavn.

1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyg-
gelser udgør en vigtig epoke i historien om, 
hvordan velfærdssamfundet blev bygget, og 
perioden er en guldalder i dansk arkitektur- 
og landskabshistorie. Her gik staten og lan-
dets bedste arkitekter sammen om at skabe 
moderne boliger til den almindelige familie, 
og her udfoldede danske landskabsarkitekter 
visionen om fri og lige adgang til lys, luft og 
grøn natur i boligbebyggelserne omgivelser. 
Godt håndværk, gedigne materialer og visio-
ner om demokrati og fællesskab lagde grund-
stenene til velfærdssamfundets velkendte 
landskab, som skød frem i periferien af de 
større byer i efterkrigstidens Danmark. 

Landskabet i forstaden 
Mange af periodens bebyggelser er opført 
som parkbebyggelser. Det betyder at de fleste 
blev tegnet og opført i uløselig sammenhæng 
med planlægningen af de grønne arealer, der 
omgav dem. Dette førte til stor variation i be-
byggelsesplanerne, men på samme tid frem-
står bebyggelserne netop med et stærkt hel-
hedspræg, hvor bygninger og landskab former 
et kvarter i byen. Denne gennemførte, land-
skabelige bearbejdning, som bl.a landskabs-
arkitekt C.Th. Sørensen, Georg Boye, Aksel 
Andersen, Ingwer Ingwersen, Erik Mygind, 
Agnete Muusfeldt og J. Palle Schmidt var for-
gangsmænd for, iscenesatte således et nyt so-
cialt liv i og omkring bebyggelserne i den ha-
stigt voksende forstad. 

Tidens landskabsarkitekter havde det 
danske kulturlandskab som forbillede, og 
mange af periodens bebyggelser indeholder 
stiliserede motiver herfra såsom små lunde, 
fritvoksende hegn og skovbryn. For tidens 
landskabsarkitekter var landskabsarkitektur 
både en social og kunstnerisk disciplin, og det 
at formgive funktionelle og fantasifulde land-
skaber for den almene borger blev en mærke-
sag, der vakte opmærksomhed langt ud over 
landets grænser. 

Bredalsparken, Hvidovre. 1949-59.
Arkitekt: Svenn Eske Kristensen, Emil Hansen, 
Hans Frederiksen og Niels Holm. 
Landskabsarkitekter: Aksel Andersen, Ingwer Ingwer-
sen, J. Palle Schmidt.
De grønne områder bærer præg af, at der har været en 
landskabsarkitekt involveret i udformningen af 
bebyggelserne. De store udeområder er derfor ofte af 
høj kvalitet og har stor rekreativ værdi. 
Foto Helene Høyer Mikkelsen/ Realdania

Schweizervænget, Rødovre, 1953.
Arkitekt: Dominia. 
Landskabsarkitekt: George Boye
Bebyggelsernes rekreative områder består bl.a. af store,
velvoksne træer. Disse er med til at opdele uderummet
så der skabes mindre opholdsrum for den enkelte 
boligbloks beboere. Foto Helene Høyer Mikkelsen/
Realdania
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Legater fra Karin og Georg Boyes Fond 2015
Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde 
den 26. februar 2015 uddelt støttebeløb til fem 
studierejser.

En gruppe på omkring 60 landskabsarki-
tektstuderende har fået et større bidrag til en 
uges studierejse til Nordspanien og Belgien. 
Her skal de studerende se på havekunst og 
landskabsarkitektur, bl.a. parker i Hamborg 
og Ruhr-distriktet og på naturgenopretning 
ved Maas i Belgien, herunder projekter der 
bruges i undervisningen i landskabsarkitek-
tur på Københavns Universitet.

Foreningen af Landskabsarkitektstude-
rende har fået et bidrag til en studietur for 18 
studerende på tværs af årgangene. Rejsen går 
i juli til Holland for at studere byplanlægning, 
moderne landskabsarkitektur og lokal afled-
ning af regnvand.

En gruppe nyligt uddannede landskabs-
arkitekter har fået et bidrag til en studietur 
til Maputo i Mozambique. Gruppen arbejder 
frivilligt på et projekt med at forbedre byens 
slumområder, bl.a. gennem en landskabsba-
seret regnvandshåndtering.

 Landskabsarkitekt Rie Celina Nielsen 
har fået et bidrag til en studietur til Japan i 
august, hvor hun skal studere japansk have-
kunst og landskabsarkitektur. Endelig har 
landskabsarkitekt Mikkel Hjort modtaget et 
bidrag til en studierejse til det vestlige USA 
for at undersøge motions- og idrætsanlæg og 
andre rekreative anlæg, der motiverer borge-
rene til at blive mere aktive.

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

Fondens bestyrelse består af repræsen-
tanter fra Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning på Københavns Universitet (der 
nu varetager uddannelsen), Park- og Natur-
forvalterne, Danske Landskabsarkitekter og 
Danske Anlægsgartnere.
www.boyesfond.dk

Ny bog om Christiansfeld
En tolv år lang restaurering og revitalisering 
af de historiske bygninger og bykernen i Chri-

stiansfeld er afsluttet. Det markeres nu med 
bogudgivelsen Christiansfeld – en levende by. 
I bogen fortæller en række centrale perso-
ner om restaureringsarbejdet, processen og 
tankerne bag. Bogen beskriver i tekst og fotos 
byens historie, arkitektur, de enkelte bygnin-
ger, haverne og fortæller samtidig om restau-
reringen.

Resultatet af restaureringen er, at byker-
nen i dag står som ved byens grundlæggelse 
i 1772, da Brødremenigheden – også kaldet 
herrnhutterne – skabte byen på en bar mark.

Christiansfeld er enestående, fordi byen 
er bygget efter den model, som Brødremenig-
hederne anlagde alle deres byer efter. Nem-
lig med kirken i centrum, omkranset af byens 
vigtigste huse – korhuse, huse for de ugifte 
brødre, søstre og enker, præstebolig og for-
standerbolig. Skolebygninger, værksteder og 
familiehuse indgik også i den særlige Brødre-
menighedsstruktur.

Christiansfeld er et af de tidligste eksem-
pler i Danmark på egentlig byplanlægning. 
Byen blev etableret på ganske få år, og den er 
blevet et enestående eksempel på, hvordan en 
hel by skulle se ud efter datidens byplanmæs-
sige ideal.

Christiansfeld er berømt ikke bare i Dan-
mark, den er også i en global sammenhæng 
enestående. Det er baggrunden for, at Kul-
turministeriet har ansøgt om at få byen opta-
get på UNESCO’s liste over Verdensarv. Siden 
1993 har Christiansfeld været optaget på den 
såkaldt ’tentative’ liste – på grund af dens 
byplan, arkitektur og bygningsmæssige detal-
jer og håndværk af meget fin kvalitet.
Bogen koster 50 kr. og kan bestilles gennem 
Christiansfeld Centret eller downloades via 
www.realdania.dk

Konkurrence: klimaByen i Middelfart
Seks hold blev i konkurrencens første fase 
valgt til at de komme med bud på, hvordan 
KlimaByen i Middelfart udvikles til en klima-
robust og smukkere by ved at håndtere regn-
vand på overfladen som supplement til rør i 
jorden. 

Team GHB Landskabsarkitekter A/S, 
Team TREDJE NATUR og Team Gottlieb 
Paludan Architects A/S valgtes til at gå videre 
til konkurrencens anden fase. Med udgangs-
punkt i borgernes kommentarer til konkur-
renceforslagene samt møder med partner-

skabet og konkurrencens fagdommere har de 
tre udvalgte teams siden november arbejdet 
videre med deres forslag. 

På den baggrund valgte dommerkomitéen 
Team GHB Landskabsarkitekter A/S som vin-
der. Team GHB Landskabsarkitekter A/S be-
står af: GHB Landskabsarkitekter A/S (hoved-
rådgiver), Adept (underrådgiver), Atkins, 2+1 
Idébureau og Kjell Nilsson (konsulenter). 
Projektudviklingsfasen forløber frem til maj 
2015, hvorefter projektet færdigprojekte-
res og sendes i udbud. Realiseringsfasen vil 
strække sig frem til udgangen af 2017.
 www.klima-byen.dk

Runde fødselsdage
80 år: Sonja Poll, 7. maj
65 år: Karen Attwell, 12. juni
60 år: Mogens Bundgaard Andersen, 1. juni,
Birgitte Vest Rasmussen, 1. juni,
Karen Hald Thomsen, 7. juni,
Eva Seebach, 10. juni
50 år: Karin D. Nygaard Corfitzen, 22. maj,
Annika Arvidsson, 27. maj,
Maria Miret, 28. maj,
Eva Hansen, 8. juni
40 år: Nella Maria Arce, 6. maj

LANDSKAB’s redaktionsudvalg
valg på generalforsamlingen 2015
Til LANDSKAB’s redaktionsudvalg blev Jacob 
Fischer genvalgt og Liv Oustrup nyvalgt. Ulrik 
Kuggas blev valgt som suppleant.

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 4. Deadline 1. maj, udk. 12. juni
Nr. 5. Deadline 1. juli, udk. 4. september

IFLA 2015 World Congress: 
7.-15. June, History of the Future, 
Skt. Petersburg, Russia
For the first time in the history of the IFLA 
World Congresses, this 52nd Congress will 
be held on the territory of Russia with its ex-
tensive natural, semi-natural and man-made 
landscapes. .
www.ifla2015.com

Nordiskt möte och Oysterseminarium 
Stockholm 2015
17 september Nordiskt möte
18 september Oysterseminarium
19 september studietur i Stockholm

+45 38 28 58 53 · info@mastellone.dk
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DL’S NYE BESTYRELSE – PORTRÆT
… landskabsarkitekter, der bekræfter 
fagets bredde
Velkommen til en ny bestyrelse i DL med fire 
nye bestyrelsesmedlemmer, der sammen med 
de tre eksisterende medlemmer og to supple-
anter skal drive foreningsarbejdet det kom-
mende år:

Bjørn Ginman (valgt i 2012) arbejder hos 
det internationalt anerkendte byudviklings- 
og rådgivningsfirma SLA. Han har repræsen-
teret bestyrelsen i LANDSKAB’s redaktions-
udvalg ligesom hans fokus fortsat vil være, at 
DL skal være en organisation for alle land-
skabsarkitekter, uanset om man arbejder som 
landskabs-, bygningsarkitekt eller planlægger. 
Uddannelse: KA 2003.

Susanne Renée Grunkin (valgt i 2014) har 
gennem mange år arbejdet på arkitekttegne-
stue med landskab fra overordnede strategier 
til projekteringsopgaver. I dag er hun leder af 
landskab hos JJW Arkitekter. Hendes inte-
resse er at formidle landskabsarkitekturen 
og at understøtte et godt og udviklende besty-
relsesarbejde i DL. Uddannelse: KVL (nu KU 
Science) 1998.

Thomas Juel Clemmensen (valgt i 2014) 
er studielektor og seniorforsker på Arki-
tektskolen Aarhus og sikrer derfor bestyrel-
sesarbejdets forankring i både det jyske og i 
forskningsmiljøet. Hans interesse er land-
skabsarkitekturens position i forhold til by- og 
landskabsplanlægning – og at styrke under-
visningen og forskningen inden for dette felt. 
Uddannelse: Arkitektskolen Aarhus 2001.

Elzelina Van Melle (nyvalgt) repræsen-
terer det internationale udsyn med sin del-
vist franske uddannelsesbaggrund. Hendes 
fokus er at skabe rum for debat mellem prak-
tiserende og akademikere i branchen. I dag 
underviser hun førsteårsstuderende i kurset 
Plan og Design på KU. At åbne andres øjne for 
de særlige potentialer i landskabet er en mær-
kesag for hende. Uddannelse: KU Science og 
ENSP i Versailles 2009.

Jakob Sandell Sørensen (nyvalgt) er pro-
jektleder og projekterende sagsarkitekt hos 
den nyere tegnestue Tredje Natur, der har 
opnået stor gennemslagskraft i offentlighe-
den. Han vil gerne bidrage til at forstærke 
DL’s profil både tværfagligt og i den offentlige 
debat. Derudover repræsenterer han samar-
bejdet mellem det private og uddannelsesin-

stitutionerne, idet han er gæsteforelæser på 
KU. Uddannelse: KVL 2002 (nu KU Science).

Louise Irminger Axholm (nyvalgt) vil have 
fokus på styrkelse af det tværfaglige sam-
arbejde mellem landskabsarkitekter, byg-
ningsarkitekter, ingeniører etc. og byder ind 
med sine erfaringer gennem arbejdet i arki-
tektvirksomheder og sit nye daglige virke 
som partner og direktør i Danielsen Urban 
Landscape. Med bestyrelsesposter i Havesel-
skabet repræsenterer hun også en stor gruppe 
haveejeres interesser. Uddannelse: KVL 2004 
(nu KU Science).

Tine Vogt Lausten (nyvalgt) har ligeledes 
et tværfagligt fokus – også dagligt i forhold til 
ingeniører gennem hendes landskabsopga-
ver inden for trafikale projekter for virksom-
heden Via Trafik. Med sine uddannelser i LAR 
og som tilgængelighedsrevisor byder hun ind 
med viden om, hvordan man gennem højaktu-
elle fagkompetencer netop gør landskabsarki-
tekter til centrale medspillere. Uddannelses-
sted: KVL 2006 (nu KU Science).

Ole Mouritsen (genvalgt som suppleant) 
er lektor emeritus fra Arkitektskolen Aarhus. 
Han har en livslang interesse for det åbne land 
og landbrugslandskabet samt byøkologi. Han 
er derudover veteran i Byplanlaboratoriets 
Åben Land-konferencer. I bestyrelsesarbej-
det har han et særligt fokus på formidlingen 
af faget. Uddannelse: Arkitektskolen i Køben-
havn 1972.

Philip Dahlerup Christensen (nyvalgt sup-
pleant) er nyuddannet, men har haft arbejde 
gennem studiet – både i kommune og på pri-
vat tegnestue. Hans interesse er det tværfag-
lige arbejde særligt mht. byplanlægning og 
driftsplanlægning. Hans fokus er at styrke 
landskabsarkitekturfagets position i forhold 
til den brede offentlighed og over for andre 
af byggebranchens aktører. Uddannelse: KU 
Science 2014.

Andreas Jønck Faartoft (ny studenter-
repræsentant) har godt fodfæste i studiemil-
jøet. Han vil være bestyrelsens aktive binde-
led mellem DL og de studerende, som DL også 
ønsker et tættere forhold til. På KU Science er 
han også i de studerendes Uddannelsespoliti-
ske Udvalg i FLS (Foreningen af Landskabsar-
kitektur- og Bydesign Studerende). 
Susanne Renée Grunkin, formand
Danske Landskabsarkitekter

ARKITEKTUR OG DEMOKRATI
... Konference om kommunale arkitektur-
politiker – for Jelved holder os i ørerne!
Den 26. marts gjorde kulturminister Marian-
ne Jelved status over erfaringerne med rege-
ringens arkitekturpolitik ved en konference 
i Kulturstyrelsen. Stig L. Andersson, land-
skabsarkitekt og kreativ direktør i SLA A/S, 
samt Dan Stubbergaard, arkitekt og indehaver 
af COBE, bidrog også med engagerede indlæg. 

Et af Marianne Jelveds budskaber var ind-
dragelse: når man inddrager, kan de berørte 
genkende det, der bliver udarbejdet, og så går 
det bedre igennem. Hun anerkendte også fag-
kompetencen som dem, der oversætter, hvad 
det er, borgerne har brug for. Og hun havde 
en vigtig pointe i forhold til de offentlige rum: 
tænk, hvis der ikke var nogle steder, hvor vi 
kan mødes. Så ville demokratiet være mindre.

Stig L. Andersson vandt sympati ved at 
vende perspektivet om i diskussionen. Han 
kastede et blik på byerne set fra ’udkanten’: 
Byen og udkanten er komplementære. Ved at 
sætte ord på naturfølelse – sansning af natu-
ren … vand, det der spirer og længslen efter 
at skabe, bidrages til et mere nuanceret fokus 
på potentialet uden for byerne. Men ’udkan-
ten’ ser sig som tabere, for de måler sig på 
samme parametre som byen. Men der skal et 
andet værdisyn til – et nyt værdisæt – og en 
ny identitet. 

Dan Stubbergaard skabte interesse med 
sine pointer: arkitektur har en særlig evne 
til at række ud over vores tid. At kunne skabe 
byrum, som mennesker holder af og fortællin-
ger, hvor alle kan være med … så rækker kva-
liteten længere. Arkitektur skal ikke være en 
stil eller en signatur for arkitekten selv, eller 
indforstået kunstnerisk værk, som ikke inklu-
derer de lokale. Hvis vi skal lykkes med arki-
tekturen, så skal vi i højere grad lytte. 

På dagen blev Kulturministeriets Arki-
tekturpris 2015 også uddelt: Gladsaxe Kom-
mune blev hædret for deres arkitekturpo-
litik, som er ’et stærkt, fagligt velfunderet 
og meget handlingsorienteret værktøj’. Se 
bedømmelseskommiteens betænkning på 
Arkitektforeningens hjemmeside, eller den 
roste arkitekturpolitik på Gladsaxe Kommu-
nes hjemmeside. 
Susanne Renée Grunkin, formand
Danske Landskabsarkitekter
www.landskabsarkitekter.dk

Moosgaard Museum. Foto Laura Græsdal Maajen
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Mastellone-Projekt
Mastellone-Projekt forhandler terracottakruk-
ker, møbler og andet inventar til det offentlige 
rum og bidrager til at skabe landskabelige og 
bymæssige designløsninger, der giver brugere 
og forbipasserende indtryk af et godt og gen-
nemtænkt projekt. Navnet Mastellone kommer 
fra familiemæssige rødder til det italienske.

Firmaet Mastellone-Projekt blev etableret i 
1999 og arbejdede de første ti år især med be-
plantningsløsninger til håndværksmæssigt 
fine terracottaprodukter, tilpasset lokale for-
hold og betingelser. Det var mest opgaver for 
det offentlige og erhvervsvirksomheder. 

I 2006 udvidede firmaet sit virkefelt til at 
omfatte al slags aptering af byrum med pro-
dukter fra en af Europas førende designvirk-
somheder, det italienske Metalco. Mastellone-
Projekt har således repræsenteret Metalco i 
Danmark og Norge siden 2006 og Sverige fra 
2013. Metalco har haft en rivende udvikling fra 
at være en mindre producent til i 2014, ved 30- 
års jubilæet, at være toneangivende inden for 
byrumsinventar. Den ene af de to iværksæt-
tere, Alfredo Tasca, er selv designuddannet, og 
desuden har Metalco gennem mange år sam-

arbejdet med arkitekter og designere i flere 
europæiske lande. Innovation og høj tekno-
logisk formåen er sat i højsædet, hvilket frem-
går af deres byrumsinventar. F.eks. begyndte 
Metalco for 15 år siden en udvikling, bearbejd-
ning og behandling af cortenstål, så man siden 
2007 har kunnet levere inventar, der udeluk-
kende er udført i cortenstål – vel at mærke 

uden afsmitning til beklædning eller belæg-
ning. Det er gennem årene blevet til mere en 
2.500 standardprodukter og ligeså mange spe-
cialprodukter, senest TESLA’s el-tankstatio-
ner i Danmark. Læs mere om Metalcos histo-
rie og udvikling på www.metalco.it

Lige fra de første år med terracottaproduk-
ter har Mastellone-Projekt samarbejdet med 
landskabsarkitekter og arkitekter for at skabe 
helhedsløsninger ved udvikling af byrum, slots-
parker og institutioner. For at elementer som 
bænke, skilte, cykelstativer, busskure, plante-
kummer m.m. kan få den bedste placering og 
funktion i et projekt, er dialogen vigtig. Vejr-
forhold som regn, fugt, saltvand og underlag 
til montering samt det slid, der påregnes, skal 
drøftes, så produkterne opnår den funktions-
dygtighed og drift, der kræves. Det undersø-

 

ges, om det er børn, skatere, cyklister, familier 
med hunde, ældre eller alle sammen, der skal 
kunne færdes i samme offentlige rum. Aptering 
af uderummet er vigtigt, hvis det langsigtede 
mål med brugen og driften skal lykkes. Mastel-
lone-Projekt bidrager med sit brede udvalg af 
internationalt designede og producerede pro-
dukter i samarbejdet om indretning af uderum.
Mastellone-Projekt. Veksøvej 73, 2700 Brønshøj
Tel. 38 28 58 53, ma@mastellone.dk
www.mastellone.dk

Træhulsristeserien er fremstillet af 4 eller 6 mm corten-
stålplader, der er laserskåret i forskellige udformninger: 
her FLORA ( blade) og LITTERA (store bogstaver). 
Ristene er fremstillet i to halvdele og forstærket med en 
ring. Design: Raffaele Lazzari

VOLO PIANA, bænk. Design: Alessandro Lenarda

I.C. Møllerparken, Esbjerg, design Helene Plet, arkitekt maa, tegnestuen MOVE arkitektur. 
LUA stole, DEA og DIVA bænke, design Marc Aurel, samt PITOCCA plantekrukker

RESET cykelstativ. Design: Alfredo Tasca
MOVE solocykelstativ. Design: Sjit
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ET STED
Annemarie Lund

I 1972 rejste jeg i ni måneder sammen med arkitekten Dennis Lund gennem 32 stater i USA – 
fra vest til øst – for at se på storbyer, urban sprawl, byrum, nationalparker mm. Vi besøgte også 
nogle af de dengang kendte landskabsarkitekttegnestuer og zigzaggede på deres anbefalinger 
gennem staterne, ned til Arizona og flere gange op i Canada. USA var dengang ikke et særlig 
comme il faut rejsemål. 

En del af de steder, vi kørte til, havde vi læst om i fagblade, bl.a. Charles og Ray Eames’ hus 
i Santa Monica, Sea Ranch nord for San Franscisco, Lawrence Halprins gasværkspark i Seattle 
og hans vandteaterplads Keller Fountain Park i Portland, Paul Friedbergs byrum i NYC, Isamu 
Noguchis mesterværker ved Yale University og i NYC, Jensens parker i Chicago og Olmsteads 
i Boston.

Anderledes med afstikkeren til Tennessee. Gymnasietiden var i nogenlunde frisk erindring, 
og Johannes V. Jensens klassiker ’På Memphis Station’ fra 1906 om ventetiden der havde gjort 
et så stort indtryk, at vi måtte se det sted, hvor digtet var – omend ikke skrevet – så i hvert til-
fælde oplevet og muligvis konciperet. I Iowa City, på vej til Chicago, drejede vi derfor til højre 
og kørte et dyk mod syd. En omvej på små 1.400 km. Selv om der var en håndfuld stationer i 
Memphis, hvoraf nogle slet ikke var opført i 1906 og andre siden revet ned, fandt vi dog noget, 
der gav – og endnu i dag har efterladt – en følelse af nærvær og af at have været et sted, som har 
spillet en særlig rolle for forfatteren. 

I USA rejste Johannes V. Jensens med tog. På omslaget af Mette Winge og Bo Tao Michaëlis’ 
bog Forfatternes Danmark (2003) ses Johannes V. Jensen på sin motorcykel med fruen bagpå. 
Bogen udpeger landskaber, omgivelser og miljøer, der har været med til at forme forfattere; 
mht. Johannes V. Jensen naturligvis Himmerland. 

Landskabsarkitekter arbejder altid med steder: med at skabe steder, omforme steder, bevare 
steder eller fastholde et steds særlige aura. Helt anderledes konkret end forfattere. Landskabs-
arkitekter forsøger måske at give et ikke-sted en identitet eller formidler arkitektonisk et steds 
historie på en både nænsom og illustrativ måde. Således har Sydväst arkitektur og Malmøs park-
forvaltning et storstilet projekt undervejs for at skabe botanisk mangfold og varieret ny skov på bar 
mark: Millennieskogen. Og Dan Stubbergaard med Cobe, der nyligt har modtaget Dreyers Fonds 
hæderspris 2015, har radikalt omformet hele området omkring Nørreport Station.

Tegnestuen sinai arbejder med svære steder, tynget af fortiden. Deres tankegang i tilknyt-
ning hertil er beskrevet og en del arbejder gengivet i bogen Difficult Places, som omtales sidst i 
bladet. I Bergen-Belsen søges det formildende skær, som tilgroning over årene giver, undgået, 
og stedets historie formidles gennem tekst og modeller. I Berlin illustreres murens tidligere 
placering, tunneller, grave bl.a. med et forløb af pæle – ligesom borgen på voldterrænet i Vor-
dingborg og palisadeværkets afgrænsning i Jelling. 

Også landskabssymposiet Udfordringer af Danmarkskortet handlede om vores forhold til 
steder. Forfatteren Pablo Llambías’ indledte her sin tekst Ikke ‘den naturlige løsning’, men ‘hjer-
tets udsigt’ med at fortælle, at han sammen med tre andre forfattere, Jeppe Brixvold, Lars Frost 
og Lars Skinnebach, i 2000 rejste til Jylland for at finde et landskab, der mindede om det land, 
som Steen Steensen Blicher boede i: ‘Det land, som forsvandt med lynets hast på Blichers tid, 
og som fik både Blichers far, Niels Steensen Blicher, og Blicher selv til at indsamle minder fra 
den svindende landbokultur, dens skikke og levevis, dens sprog og sange, dens sagn og røver-
historier …’

Johannes V. Jensen anno 2015 var for nylig temaet i programmet Skønlitteratur på P1. Dig-
terne Martin Larsen og René Jean Jensen havde skrevet videre på Johannes V. Jensens digt 
’På Memphis Station’, nærmest fordoblet det. De læste det højt, og efterfølgende diskuterede 
de sammen med Jan Rosiek, professor i nordisk litteratur ved KU, betydningen af sted i dag. 

Har betydningen af sted ændret sig? Er stedet ved at forsvinde? Ville Jensen i dag have san-
set stedet på samme måde? Ville han ikke snarere som alle andre stå og se på sin mobil eller 
ringe til en anden verdensdel. Hvor tit er vi til stede? Er vi ikke snarere ingen eller alle steder? 

Mon det vil betyde noget for den måde, formgivere tænker på, når de giver form til steder? 
Heldigvis var der ingen mobiltelefoner i 1972 – og vi ringede kun hjem én gang undervejs. AL

www.dr.dk/radio/ondemand/p1/skoenlitteratur-
pa-p1-johannes-v-jensen-anno-2015#!

Jan Rosiek har netop udgivet bogen ‘Danmark, 
Gurre, Stranden’, en litteraturhistorie med ud-
gangspunkt i litteraturens steder
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MILLENNIESKOGEN 
– EN EVIGT GRÖN URTIDSSKOG
Camilla Anderson, Per Andersson, Lina Dahlström och Magnus Svensson

Lindängelund – ett nytt landskap
År 2000 startade Millennieskogens historia. 
Då planterade malmöbor tusen träd som en 
manifestation för det nya årtusendet. Skälen 
var många och ofta djupt personliga, men ge-
mensamt för alla var viljan att lägga grunden 
till en ny grön oas. Nu har träden integrerats 
i ett nytt sammanhang – en evigt grön urtids-
skog.

Platsen är Lindängelund, ett efterlängtat 
nytt rekreationsområde och framtida bota-
nisk trädgård i Malmös södra utkant, där Mil-
lennieskogen är den första etappen som fär-

digställts. Förr en perifert belägen plats. Idag 
på väg att integreras i en ny årsring av bebyg-
gelse, parker och naturområden, med bland 
annat framväxande stadsdelen Hyllie inom 
räckhåll. 

Området omfattar som fullt utbyggt 100 
hektar med en sjö, skogsklädda höjdryggar, 
öppna ängslandskap, odlingsterrasser, världs-
trädgårdar och växthus. Marken tillhörde 
ursprungligen Katrinetorps landeri, en gård 
från tidigt 1800-tal med trädgård och engelsk 
park, idag pietetsfullt upprustad och ett upp-
skattat besöksmål. 

På den tidigare åkermarken växer nu ett helt 
nytt landskap fram. En enkel grundstruktur 
och väldefinierade delområden utgör ramverk 
för en stor inre variation, en mångfald av upp-
levelser och vackra miljöer. Gestaltningskon-
ceptet baseras dels på de åtta karaktärer som 
definierats inom miljöpsykologisk forskning, 
vilka sammantaget ska tillfredsställa våra 
mänskliga behov av rekreation, aktivitet, 
umgänge, upplevelse och återhämtning. Den 
andra delen av konceptet baseras på att skapa 
starka naturupplevelser med växtlighet från 
hela världen, som i stor skala visas i sitt na-
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turliga sammanhang. Den botaniska grund-
tanken ska genomsyra hela Lindängelund i en 
glidande skala från botanisk trädgård till bo-
tanisk park och botaniskt landskap. 

Natur för alla 
Ett av de viktiga målen med Lindängelund 
är att utveckla upplevelsestarka, storskaliga 
naturmiljöer som ger känslan av att komma 
till en annan värld. De icke inhemska växter 
som kan odlas i vårt klimat används vanligtvis 
som solitärer, men sällan utnyttjas potentia-
len i att skapa hela växtsamhällen, där växter-

na kan förstås eller ses i ett sammanhang. Här 
ska alla kunna få starka natur- och skönhets-
upplevelser, samtidigt som det finns ytterli-
gare djup för den botaniskt kunnige.

Storskalig biotopgestaltning 
Visionen är att Lindängelund ska bli ett kun-
skapscentrum och en förebild inom storska-
lig biotopgestaltning och växtkomposition. 
Kännetecknande för biotopgestaltning är en 
maximerad ståndortsanpassning av växtma-
terialet till befintliga eller skapade förhållan-
den, hög interaktion mellan ingående arter 

samt en hög grad av inbyggd dynamik i art-
kombinationerna. Potentialen är betydande 
för att skapa uthålliga miljöer med stora este-
tiska värden, mycket naturkänsla och exten-
siv skötsel. En möjlig nackdel är att det krä-
ver hög kompetens, både i gestaltningsskedet 
och i framtida skötsel och utveckling. Biotop-
gestaltning är speciellt intressant för urbana 
miljöer, där vi hittar de extrema ståndorterna 
– torra, fuktiga och akvatiska. Inte minst när 
städerna ska anpassas till ett förändrat klimat, 
där vi kan förvänta oss långa, torra, varma pe-
rioder, men också måste rusta för skyfall. 

Huvudentré

Katrinetorp Världsträdgårdarna

Millenieskogen

Sjön

Åsen

Terrasserna Ängslandskapet

1

2

3

4
8

7

5

6

1. Växthus Greenhouse
2. Himmelsrummet Himmelsrummet
3. Noden Focus Points
4. Näckrosdammarna Water lily ponds 
5. Festplatsen Festival area 
6. Ravinerna Ravines
7. Ängen Meadow
8. Paradisön Paradise Island 

Tv. De olika meditationsrummen har medvetet fått en starkt varierad rumslighet som skapar förutsättningar för deras framtida användning. I ängen är de utformade som 
extroverta, upphöjda platser – spejare för utblick - som främjar social samvaro och gemenskap. I förgrunden svarttallshöjden, där bakom atlascederbacken och himalaja-
cederplatån. Ängen bildar ett öppet stråk som står i kontrast till de omgivande skogsmiljöerna och ridåerna. Spritt i ängen står solitära träd som donerades av Malmöborna 
vid millennieskiftet. I fonden kommer i framtiden Malmös nya botaniska trädgård med världsträdgårdar, växthus och huvudentré att växa fram
Left. The different meditation islands have been designed as quite unique spaces, which will in the future give them a strongly varied character. They lie in the meadow as 
extraverted, elevated areas – lookout places – which promote social gathering and a sense of togetherness. In the foreground the black pine group (E3), behind that the atlas 
cedar hill (E5) and the Himalaya cedar plateau (A7). The meadow forms an open stretch, which contrasts with the surrounding forest settings. Spread through the meadow 
are solitary trees, which were donated by Malmö citizens at the turn of the century. In the background, Malmö’s future botanical gardens will be established with world 
gardens, greenhouses and a main entrance

Engelska parken

Illustrationsplan 1:10.000. Millennieskogen utgör cirka en tiondel av Lindängelund och är den första etappen som realiserats. 
Uppbyggnad av åsen, sjön och terrasserna pågår, men det kommer att ta många år innan området färdigställs i sin helhet
Illustration plan 1:10.000. The Millennia Forest makes up about one tenth of Lindängelund and is the first stage to be realized.
The establishment of the meadow, lake and terraces is underway, but many years will pass before the area is completely finished
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Millennieskogen 
– natur och arkitektur i symbios
Millennieskogens roll är att vara en rofylld 
plats för reflektion och kontemplation. Ge-
staltningen bygger på det tidlösa samspe-
let mellan arkitektur och natur, mellan det 
strikta och det fria, det byggda och det väx-
ande. Den tydliga strukturen skapar en stark 
läsbarhet som bidrar till trygghet och lugn, 
och utgör en ram till det vilda och dynamis-
ka innehållet. Parken består av fem grundele-
ment: läridåerna, urtidsskogen, ängen, medita-
tionsrummen och himmelsrummet.

Läridåerna är det stora landskapets väggar 
och löper diagonalt genom området, på tvärs 
mot den förhärskande vindriktningen. De 
delar upp området i distinkta, mindre enheter 
och skapar med tiden lä och ett bättre mikro- 
klimat.

Mellan de höga ridåerna breder de friare 
skogsbestånden ut sig. En urtidsskog med tre 
olika karaktärsstarka artkombinationer ska-
par en rofylld, men upplevelserik skogsmiljö. 
Ytterligare ett lager, som adderar botaniskt 
djup i anläggningen, är den naturgeografiska 
indelningen i fyra huvudområden enligt väx-

ternas naturliga ursprung: Europa, Asien, 
Nordamerika samt den holarktiska avdel-
ningen med en blandning av växter från hela 
norra halvklotet. 

Skogen delas upp av ett diagonalt, öppet 
ängstråk, som synliggör och förtydligar kon-
trasten med de slutna bestånden. Ängen bil-
dar också en axel mot huvudentrén och knyter 
samman den botaniska trädgårdens olika delar.

Likt stjärnor på en natthimmel lyser de 
ovala meditationsrummen upp Millenniesko-
gen med sin variation. Meditationsrummen 
är gestaltade med inspiration från specifika 

L1: Thuja plicata, jättetuja

L2: Metasequoia glyptostroboides, kinesisk sekvoja

L3: Sequoiadendron giganteum, mammutträd

S1 Mörk: Abies grandis, A. koreana, A. alba, 
A. x arnoldiana, ädelgranar; Alnus glutinosa, klibbal 
(amträd), Thuja plicata, jättetuja ( huvudträd)

S2 Halvmörk/dunkel: Betula pendula, vårtbjörk 
(amträd), Pinus strobus, P. wallichiana, P. peuce, 
P. x schwerinii, fembarrstallar; 
Sequoiadendron giganteum, mammutträd (huvudträd)

S3 Ljus: Larix occidentalis, L. kaempferi, L. decidua, 
L. x eurolepis, lärkar; Larix x eurolepis, hybridlärk 
(amträd); Metasequoia glyptostroboides, kinesisk 
sekvoja ( huvudträd) 

Läridåerna (L1-L3) delar in Millennieskogen i tre olika skogskaraktärer (S1-S3)
The windbreaks (L1-L3) divide the Millennia Forest into three different forest types (S1-S3)
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Diagram meditationsrum
A5 Silvertallskogen
Acer palmatum, japansk lönn; Euonymus alatus, 
vingad benved; Pinus parviflora, silvertall; 
Taxus cuspidata, japansk idegran; 
Thuja standishii, japansk tuja

A6 Koreatallskogen
Acer tschonoskii var. rubripes, guldlönn; 
Betula ermanii, kamtjatkabjörk; Pinus koraiensis, 
koreatall; Sorbus commixta, japansk rönn; 
Taxus cuspidata, japansk idegran; 
Thuja koraiensis, koreansk tuja

Meditationsrummen har varierande ståndorter, med inspiration från torra kalkberg till fuktiga sumpskogar. Kallmurarna är byggda av sprängsten av skånsk Bjärlövsgranit 
The Meditation spaces have varying local plants with inspiration from the dry limestone cliffs to the moist swamp forests. The stone walls are built of Scanian Bjärlöv granite

A9 Kinesiska hemlockslunden
Acer micranthum, A. davidii, A. mono, lönnar; 
Fargesia ’Rufa’, björnbambu; Lindera obtusiloba, 
japansk feberbuske; Pinus armandii, tall; 
Tsuga chinensis, kinesisk hemlock

E3 Svarttallshöjden
Acer monspessulanum, dvärglönn; Amelanchier ovalis, 
berghäggmispel; Buxus sempervirens, buxbom; Pinus 
nigra, svarttall; Taxus baccata, idegran

E5 Atlascederbacken
Abies pinsapo, A. marocana, A. numidica, ädelgranar; 
Cedrus atlantica ’Glauca’, blå atlasceder; Crataegus 
laciniata, luddhagtorn; Ilex aquifolium, järnek; 
Taxus baccata, idegran

H2 Hybridtallshöjden
Betula utilis ’Doorenbos’, himalayabjörk; Cedrus de-
odara ’Karl Fuchs’, himalayaceder; Pinus strobus, P. 
wallichiana, P. x schwerinii, fembarrstallar; Sequoia-
dendron giganteum ’Glaucum’, mammutträd; Taxus x 
media ’Adams’, hybrididegran

H3 Sekvojalunden
Acer tegmentosum, A. davidii, A. pensylvanicum, strim-
lönnar; Larix kaempferi, L. decidua, L. x eurolepis, lärkar; 
 Magnolia kobus, M. hypoleuca, M. sieboldii, M. x wie-
seneri, magnolior; Metasequoia glyptostroboides, kine-
sisk sekvoja; Taxodium distichum, sumpcypress

N8 Sumpcypresskogen
Cephalanthus occidentalis, bollbuske; Gleditsia tria-
canthos, korstörne; Liquidambar styraciflua, ambra-
träd; Nyssa sylvatica, nyssa; Taxodium distichum, 
sumpcypress

N9 Weymouthtallskogen
Acer pensylvanicum, amerikansk strimlönn; Carya 
ovata, skidhickory; Pinus strobus, weymouthtall; 
Quercus palustris, kärrek; Tsuga canadensis, hemlock

N10 Jättehemlockskogen
Acer circinatum, vinlönn; Alnus rubra, rödal; 
Oplopanax horridus, djävulsklubba; Pseudotsuga 
menziesii var. viridis, douglasgran; Tsuga heterophylla, 
jättehemlock

Diagram över Millennieskogens 
växtgeografiska indelning
Diagram showing the Millennia Forest’s 
geographical growth divisions

Modstående side. Himmelsrummet är Millennieskogens centralplats och mötesplats. En öppen glänta mellan skogen och ängen. 
Himmelsrummet omges av höga, mörka, klippta häckar av idegran
Opposite page. The Himmelsrummet is the Millennia Forest’s central area and meeting place. An open clearing between the forest and the meadow. 
The Himmelsrummet is surrounded by tall, dark pruned yew hedges
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växtsamhällen världen över, där varje rum har 
en unik kombination av ovanliga och karak-
tärsstarka arter som bjuder på finstämda 
säsongsupplevelser. Särskilt meditationsrum-
men kan ge glimtar från några av norra halv-
klotets vackraste vegetationssystem. Tillsam-
mans hyser de en palett av nya färger redo att 
användas i framtidens parkmiljöer och stads-
landskap.

Himmelsrummet är den centrala mötes-
platsen, en häckomsluten glänta i skogen med 
himlen som tak.

En exotisk urtidsskog
Platsens historia var en stark inspirationskäl-
la till den nya gestaltningen. Många människ-
or hade redan en känslomässig anknytning till 
platsen genom de donerade träden. Viljan att 
ta vara på denna stämning och ge den ett pas-
sande sammanhang blev utgångspunkten för 
konceptet – en evigt grön skog med jätteträd 
från dinosauriernas tidevarv. 

Vi ville skapa en lugn och stillsam plats 
som gav möjlighet till eftertanke och reflek-
tion. Urtidsväxter, som mammutträd och 
kinesisk sekvoja, har inte förändrats nämn-

värt på miljontals år och ger en känsla av sta-
bilitet och perspektiv på tidens gång. Tidlösa 
urformer, kompletterade med råa naturmate-
rial och en naturinspirerad växtanvändning, 
förstärker upplevelsen.

Barrträd, ormbunkar och fräkenväxter var 
de första högre växterna på jorden och upp-
stod för flera hundra miljoner år sedan. Mag-
noliorna dök upp på scenen lite senare och 
var bland de första blommande växterna. Till-
sammans bildade de magiska, nästan overkliga 
naturskogar. De tre skogsbestånden i Millen-
nieskogen inspireras av denna urtida formel 
och kommer, i takt med att urträden växer 
sig allt större, förhoppningsvis att utvecklas 
till sällsynt karaktärsstarka skogsmiljöer som 
andas urtid och hyser en förtrollande atmosfär. 

Meditationsrummen – kondenserad natur
Meditationsrummen är exempel på biotop-
gestaltning i Millennieskogen. Inspiratio-
nen hämtas från specifika regioner eller till 
och med utpekade platser, men syftet är inte 
att kopiera, utan att skapa extremt upplevel-
sestarka botaniska miljöer – en kondenserad 
eller förädlad natur. Grunden i all biotopge-

staltning är att kombinera rätt växt med rätt 
ståndort. Fem olika typer av egenkomponera-
de substrat, från torrt och kalkhaltigt till fuk-
tigt och surt, ger förutsättningar för att både 
förstärka karaktären och skapa uthålliga plan-
teringar.

Dynamisk vegetationsgestaltning 
– det långsamma skådespelet
Med en medveten vegetationsgestaltning och 
en mix av plantor i olika storlekar är det möj-
ligt att uppnå både omedelbara upplevels-
ekvaliteter, men också att få till stånd stora 
vegetationsytor till en relativt låg kostnad, 
där istället tiden blir en viktig faktor. 

I Millennieskogen har stora växtkvali-
teter använts exempelvis till läridåerna, för 
att redan tidigt skapa en tydlig och begriplig 
struktur. Likaså har ett antal av de rumsligt 
mycket väldefinierade meditationsrummen 
planterats med stora solitärkvaliteter av barr-
träd som gör platserna nästan färdiga att tas i 
bruk från början. 

I skogsbestånden har målet däremot varit 
att nå ett självsått uttryck med maximal inter-
aktion mellan arterna. Här blir växtkomposi-

Huvudaxeln genom Millennieskogen kantas av jätte-
tuja, som med tiden bildar en hög, smal, mörk allé som 
mynnar i Himmelsrummets ljusa glänta
The main axis through the Millennia Forest is edged 
by western red cedar, which in time will form a tall, 
narrow, dark avenue that will run into the Himmels-
rummet’s bright open space

Diagonala läridåer strukturerar Millennieskogen och 
ger skydd för vinden. De delar upp urtidsskogen i olika 
karaktärer
The diagonal windbreaks organize the Millennia Forest 
and offer shelter from the wind. They divide the prime-
val forest in different characteristic areas
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Urtidsskogen består av barrträd i tre olika blandningar med varierande karaktär. Murar och häckar ramar in meditationsrummen och skapar tillsammans med vegetationen olika karaktärer
The primeval forest consists of conifers in three different combinations with varying character. The walls and hedges frame the meditation spaces and together with their vegetation create 
different characteristic settings
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tionen och artsammansättningen avgörande. 
Genom att täcka planteringsytorna med en 
nedbrytbar, helt organisk duk är det möjligt 
att direkt få ett naturligt uttryck, istället för de 
raka rader som maskinell skötsel kräver. Land-
skapsplantor i små storlekar av både pionjär-
träd och sekundärarter har planterats grup-
perat och med varierande plantavstånd över 
ytorna. Bestånden kommer att utvecklas under 
mycket lång tid genom gallring och komplet-
tering med världsdelsarter, undervegetation 
och fältskikt för att uppnå de önskade karak-
tärerna i respektive bestånd. Kreativ och dyna-
misk skötsel är nyckelbegrepp. Vegetationens 

utveckling över tid är en av landskapsarkitek-
turens stora styrkor – om vi utnyttjar ”det lång-
samma skådespelet” på rätt sätt.

Framtida stadspark 
Platsen i Malmös utkant kan tyckas något av-
sides. Men på samma sätt som Pildammspar-
ken, påbörjad 100 år tidigare i stadens dåva-
rande periferi, kommer även Millennieskogen 
och Lindängelund att bli en integrerad del av 
Malmös framtida stadsväv. Det inger hopp 
om ett grönare Malmö och påminner om vik-
ten av att investera i de stora, gemensamma 
rummen i en växande, allt tätare stad. Till-

gången till mötesplatser och gröna miljöer av 
god kvalitet är en avgörande faktor för en håll-
bar stadsutveckling, som främjar människors 
hälsa och välbefinnande.
Camilla Anderson, landskapsarkitekt LAR/
MSA, Gatukontoret, Malmö stad, Per Anders-
son, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sydväst 
arkitektur och landskap, Lina Dahlström, 
arkitekt MSA, Sydväst arkitektur och land-
skap, Magnus Svensson, landskapsarkitekt 
LAR/MSA Gatukontoret, Malmö stad

www.malmo.se/malmobotaniskatradgard
www.malmo.se/lindangelund

Millennieskogen, Katrinetorps allé 1, Malmö
Beställare: Malmö stad
Byggnadsår: 2012-14
Landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur och landskap och Magnus Svensson LAR/MSA, Malmö stad/SLU
Vegetationsgestaltning: Magnus Svensson LAR/MSA, Malmö stad/SLU. Kenneth Lorentzon (botanisk kompetens förslagsskede) SLU Alnarp
Projektledare och ansvarig program: Camilla Anderson LAR/MSA, Malmö stad
Markprojektering: Landskapsgruppen Öresund genom Monica Sandberg LAR/MSA
Entreprenör: Skanska Sverige (generalentreprenör) med underentreprenörer Utetjänst (plantering), Rainbird ( bevattning), 
Strixen Stenentreprenad (stenmurar)
Växtleverantör: Flyinge plantskola, Birkholm planteskole 
Area: 11 ha
Byggnadskostnad: 34 miljoner Skr. 
Foton: Åke E:son Lindman, Camilla Anderson (s. 81), Pekka Kärppä ( flygbild)
Illustrationer: Sydväst arkitektur och landskap och Magnus Svensson

30 stycken meditationsrum är gestaltade med inspiration från specifika växtsamhällen i Europa, Asien och Nordamerika. Ur ett botaniskt perspektiv utgör varje trädgårds-
rum en unik kombination med ovanliga och karaktärsstarka arter som bjuder på en vid variation av finstämda säsongsupplevelser
The thirty meditation spaces are formed with inspiration from specific biotopes in Europe, Asia and North America. From a botanical perspective, the different garden spaces
make up a unique combination of unusual and characteristic species that offer a wide variation of finely-tuned seasonal experiences
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Meditationsrummen i urtidsskogen är intro-
verta platser med stark rumslighet. De omges 
av klippta idegranshäckar och är platser för av-
skildhet och meditation. Weymouthtallskogen 
(N9) hämtar inspiration från nordöstra Nord-
amerikas blandskogar. Huvudträden hemlock 
och weymouthtall kompletteras av kärrek, skid-
hickory, amerikansk strimlönn och amerikanskt 
judasträd (Cercis canadensis)
The meditation spaces in the primeval forest are 
introverted places with a strong spatial expres-
sion. They are surrounded by pruned yew hedges 
and offer areas for privacy and meditation. 
The Weymouth pine forest (N9) was inspired by 
the northeastern American mixed forests. 
The main species are hemlock and Weymouth 
pine supplemented by pin oaks, shagbark hickory, 
American striped maple and North American 
redbud (Cercis canadensis)
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DET LEVENDE HEGNS INDRE RUM 
– ET UUDNYTTET POTENTIALE
Anna Maria Hansen og Anders Busse Nielsen

Afgangsprojekt ved IGN, KU Science, København, november 2014
Titel: I hegnet. Rum. Type. Tilgængelighed
Vejleder: Professor Anders Busse Nielsen
Censor: Lars Nybye Michel, Schønherr

De levende hegns vertikale struktur og ud-
bredte anvendelse gør dem til et vigtigt og ka-
rakteristisk rumskabende element i det dan-
ske landskab. De mange tusinde kilometer 
hegn, der er plantet gennem de seneste år-
hundreder, formidler i dag en særlig kultur-
historie. 

Levende hegn bruges også i byens landskab 
til at strukturere og opdele bydele, parker og 
grønne friarealer og afskærme og yde læ for 
nybyggede boligkvarterer. I de seneste år har 
levende hegn fået en fremtrædende rolle i 
mange byudviklingsprojekter med reference til 
det kulturlandskab, som fortrænges. Trekroner 
i Roskilde struktureres af brede levende hegn – 
en byplan som i øvrigt har mange lighedspunk-
ter med Gullestrup ved Herning. Levende hegn 
indgår ligeledes i Holscher Nordbergs vinder-
forslag til den nye bydel Tankefuld i Svendborg 
og LIW plannings helhedsplan for Humlebæk 
Syd. I Humlebæk påtænkes hegnene tilmed 
at rumme gangstier og muligheder for leg og 
aktivitet. Også helhedsplanen for Aarslev-Sdr. 
Nærå ved Fåborg struktureres af levende hegn, 
der skal rumme stier eller veje, der forbinder 
by og land. 

Mens levende hegns vigtige funktion som le-
vested og spredningskorridor for planter og 
dyr er velkendt, er hegnets indre rum imid-
lertid ukendt og uudforsket som rekreativt 
rum. Ved at invitere folk ind ’i hegnet’ er det 
potentielt muligt at skabe flere tusinde kilo-
meter stier, som kan imødekomme ønsket om 
at forbedre adgangsmulighederne til natur og 
det åbne land, uden at jordejere skal afgive 
jord. Det samme er gældende for byens land-
skab. Derfor udforsker og afprøver et nyt spe-
ciale fra IGN, KU, hvordan samspillet mellem 
hegnstype, -bredde, opbygning og artssam-
mensætning kan påvirke mulighederne for – 
og typen af – indre rum og rumforløb i det le-
vende hegn. 

I hegnet
I en baggård på Nørrebro i København findes 
en smal, formklippet løvtunnel, som viser, at 
selv meget smalle hegn kan indeholde et in-
teressant rumforløb. Her er to rækker avn-
bøg plantet i en bugtet form med ca. 1,50 m 
mellem rækkerne og 3-5 planter per løbende 
meter. Løvtunnellens formklipning bidrager 
til, at man inde i tunnellen har en oplevelse 

af at færdes i et lukket rumforløb. På grund af 
artsvalget og beskæringsgraden er løvtunnel-
lens rumforløb dog meget smalt, uden plads 
til store armbevægelser. Her er man i ste-
det på eventyr, holder armene til kroppen og 
kanter sig frem i den smalle, bugtende tun-
nel, som var man på farefuld ekspedition i en 
underjordisk grotte og søgte efter dagslys, en 
sprække i klippen og en vej ud.

Den klassiske nøddegang, hvis unikke 
karakter skyldes de flerstammede hasselbu-
ske, er en uklippet variant af løvtunnellen. 
Alnarp Västerskog og Tor Nitzelius Park ved 
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp rum-
mer flere nøddegange, hvor indre rumforløb 
er blevet tilgængelige ved hjælp af mindre 
beskæringer. I Tor Nitzelius Park består nød-
degangen af to rækker hassel med en afstand 
på omtrent 4 m og en planteafstand på 80-100 
cm. Buskenes højde og den tætte planteaf-
stand skaber et helt særligt og meget præcist, 
indre rumforløb. 

I den nordlige del af Tor Nitzelius Park 
har man desuden skabt et interessant rum-
forløb i en eksisterende 30 m bred og 200 m 
lang hegnsplantning bestående af blandede 

En smal, formklippet løvtunnel i baggård på Nørrebro, København. Løvtunnellen er opbygget af to rækker avnbøg med en rækkeafstand på 1,50 m og optager i bredden i alt knap 
2,5 m. Selv smalle hegn kan indeholde interessante indre rumforløb. I det smalle, indre rumforløb er man på eventyr, holder armene til kroppen og kanter sig frem i den smalle, 
bugtende tunnel, som slutter tæt fra gulv til loft. Foto Anna Maria Hansen
A narrow, pruned hedge forms a tunnel in a courtyard in the Nørrebro quarter of Copenhagen. It consists of two rows of hornbeam, spaced at 1.5 meters, with a total width of 
2.5 meters. Even small hedges can create interesting spatial sequences. In the narrow, inner sequence, one experiences adventures, with arms held tightly to the sides while 
edging one’s way forward through the narrow, winding tunnel, which is closely knitted from floor to ceiling. Photo Anna Maria Hansen
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løvtræer. I hegnets indre har man efter 20 år 
plantet to bånd af buksbom, der kanter sig ind 
og ud mellem træernes stammer, snævrer sig 
ind mod den gennemgående trampesti, for der-
efter at bevæge sig fra hinanden ved lysninger 
og her definere egentlige, afgrænsede rum. 

I Gullestrups blandingsskovbælter bety-
der en tæt underskov, at det er muligt at fær-
des på skovbælternes stier uden at registrere 
de bynære omgivelser. Her går man ad stier, 
der bugter sig i et zigzagmønster i skovbælter-
nes midte. Dette bidrager til, at man altid kun 
kan overskue en kort strækning af det sam-
lede stiforløb. 

Alnarp Västerskog indeholder flere ek-
sempler på, hvordan større rum kan skæres 
ud af en bevoksning og indrettes ved hjælp 
af både eksisterende og senere introduceret 
plantemateriale. Rummenes størrelse kan 
tjene som reference til fremtidige rum i brede 
læbælter og skovbælter som Gullestrups, 
mens rummenes udtryk og interiør kan inspi-
rere til både rum og rumforløb af varierende 
størrelse. Det mindste rum, placeret i en bøge-
bevoksning med frit syn til himlen, udgør en 

Nøddegangenes særlige karakter skyldes de flerstam-
mede hasselbuske. Her skaber buskenes højde og den 
tætte planteafstand et helt særligt og meget præcist, 
indre rumforløb, som er gjort tilgængeligt ved hjælp af 
mindre beskæringer. Tor Nitzelius Park, Alnarp. 
Foto Anna Maria Hansen
The hazel walk’s special character is created by the 
multi-stemmed hazel bushes. Here their height and 
closely spaced rows create a quite special and very 
precise inner spatial sequence, which is accessible 
through small openings. Tor Nitzelius Park, Alnarp. 
Photo Anna Maria Hansen

Rum med indre stammehæk og udsyn til himlen de-
monstrerer hvor villigt bøg lader sig formklippe. 
Skovmærker er plantet i feltet inden for stammehæk-
ken. Alnarp Västerskog. 
Foto Anna Maria Hansen
Space with inner pruned hedge and a view to the sky 
demonstrates how easy it is to form-trim beech hedges. 
Sweet woodruffs are planted in the area surrounded by 
the trimmed hedges. Alnarp Västerskog.
Photo, Anna Maria Hansen

To bånd af buksbom kanter sig ind og ud mellem træernes stammer. De unge hække er endnu ikke formklippede, 
men formår alligevel at opridse et indre rumligt forløb og definere afgrænsede rum i forbindelse med lysninger. 
Tor Nitzelius Park, Alnarp. Foto Anna Maria Hansen
Two rows of boxwood edge their way in and out between the tree trunks. The young hedges have yet to be pruned, 
but despite this manage to delineate an inner spatial sequence and define spaces in connection with the clearings. 
Tor Nitzelius Park, Alnarp. Photo Anna Maria Hansen
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rektangel på 10,50 x 12,50 m. Rummet er indrettet med en indre stam-
mehæk, som afgrænser et areal dækket af skovmærker. Dette ’rum i 
rummet’ udgør 4,50 x 6,25 m og er i sig selv tilstrækkeligt stort til flere 
former for ophold.

Den rumlige oplevelse styres af de tre parametre; vægge, loft og 
gulv. Eksemplerne viser, at vægge og loft er begrænsende faktorer, hvad 
angår lysindfald, udsigt, læ og ly. Væggene kan være transparente stam-
mevægge, tætte, uigennemtrængelige løvmassiver og alt derimellem. 
Loftets yderpoler er det tætte kronetag og den åbne himmel. Gulvet 
alene kan markere et særligt sted. Ved at ændre på disse parametre 
kan mange forskellige rum og rumforløb dannes.

Rum og rumforløb
I omtalen af ’rum’ skelnes mellem indre, afgrænsede rum og indre rum-
forløb. Sidstnævnte defineres som et smalt, langstrakt rumligt forløb, 
som udgør en form for færdselsvej. Det afgrænsede rum kan være en 
lille plads eller et særligt sted, hvor man – på grund af den særlige ka-
rakter – for et kort øjeblik stopper op og distraheres fra tanker og gø-
remål. Det kan også være et større rum, som muliggør ophold af for-
skellig karakter, og som derfor kræver et levende hegn af en vis bredde. 

Eksemplerne viser vigtigheden af en bevidst formgivning af rum-
forløbet. For at undgå at lange, lige rumforløb bliver ensformige, kan 
man vælge at opdele forløbet ved hjælp af særlige rum eller oplevel-
ser, eller – hvis det er muligt – at lade rumforløbet bugte sig, således 
at man ikke kan overskue den fulde strækning. I Tor Nitzelius Park er 
det netop kombinationen af et let bugtet stiforløb og buksbomhæk-
kenes markering af rum og lysninger, der skaber det interessante og 
varierende forløb. Stiforløbene i Gullestrups skovbælter er derimod så 
kraftigt bugtende, at det tenderer til overdreven formgivning. Rumfor-
løbene opleves derfor ensformige, og den tilbagelagte distance opleves 
som længere, end den egentlig er. Her kunne netop punktvise oplevel-
ser, som rydning af busklaget, så der opstår et åbent rum under kron-
etaget, eller udplantning af en særlig urtevegetation, bryde den mono-
tone oplevelse og forandre rumforløbet fra ’space to place’. I smallere 
hegn, hvor pladsen ikke tillader bugtede rumforløb, kan rumforløbet 
varieres ved at lade stien løbe skiftevis inde i hegnet og langs hegnets 
udvendige kant med udsigt til det omgivende landskab.

Kreativ beskæring
Flerrækkede løvtræshegn på tre til syv planterækker udgør en betyde-
lig andel af hegnsnetværket i det åbne landskab. I et trerækket løvtræs-
hegn ved Kertemindeegnens Friskole i Revninge har en gruppe dren-
ge etableret en mooncarbane i hegnets indre. Gamle brædder udgør 
afgrænsende bander, og det jævne underlag er skabt af stampet jord. 
Hegnet er plantet med samme rækkeafstand som løvtunnellen på Nør-
rebro, men består i stedet af høje træer, kantet med buske, hvorved det 
indre rum giver tilstrækkelig plads til leg med mooncars. 

Sven-Ingvar Andersson m.fl. står bag Gullestrups byplan, som er struktureret af et 
antal brede skovbælter. Rumforløbet er skåret ud af en tæt underskov af bl.a. tjørn og 
dunet gedeblad. Den tætte underskov skjuler de bynære omgivelser, men stiens bug-
tede forløb opleves ensformig, og den tilbagelagte distance opleves som længere, end 
den egentlig er. Her kunne netop små punktvist indlagte oplevelser bryde den mono-
tone oplevelse. Gullestrup, Herning. Foto Anna Maria Hansen
Sven-Ingvar Andersson and others were responsible for Gullestrup’s town plan, 
which is structured by a number of wide forest belts. The sequence of spaces is cut 
out of a dense underbrush of hawthorn and honeysuckle. This dense underbrush 
conceals the local surroundings, while the path’s winding course seems monotonous, 
and the distance one walks seems longer than it actually is. In this case, a number of 
small sporadic experiences could break down the monotonous experience. 
Gulle-strup, Herning. Photo Anna Maria Hansen

Skovbælte ved Langebjergskolen, Humlebæk. Seljepil som bestandtræ, busklag af 
blandt andet fjeldribs, dunet gedeblad og tjørn. Foto Anna Maria Hansen
Wooded belt at Langebjerg school, Humlebæk. Pussy Willow as the basis tree, under-
growth of mountain currant, honeysuckle and hawthorn. Photo Anna Maria Hansen 
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Ud fra de her nævnte eksempler synes en 
rækkeafstand på 1,50 m at være den minima-
le rækkeafstand, hvis man ønsker at skabe et 
smalt indre rumforløb mellem planterækker-
ne. Mange hegn er dog plantet med rækkeaf-
stande på helt ned til 1,25 m. Og selv om der er 
plads til liv og leg med mooncars i Revninge, 
vil også rækkeafstanden her være for smal til 
at skabe mange andre former for rumforløb 
mellem planterækkerne. I stedet kan man be-
nytte forskellige beskæringsstrategier, nogle 
mere omfattende end andre. Eksempelvis kan 
man i et trerækket hegn vælge at rydde mid-
terrækken. En anden mulighed er at omdanne 
en yderrække til en stammevæg ved at rydde 
alle buske og opstamme alle bestandtræer i 
rækken. Ved samtidig at beskære og opstam-
me midterrækken er det muligt at skabe et 
smalt rumforløb med udsigt til det omgiven-
de landskab. Stammevæggen kan også tænkes 
anvendt som et særligt indslag på et udvalgt 
sted i rumforløbet, eksempelvis hvor man 
ønsker at fremvise en særlig udsigt. Bevares 
busklaget samtidig som brøstning, skabes i 
stedet et ’panoramavindue’ i hegnet. 

Kreativ planteanvendelse
Valget af plantearter kan have stor indflydelse 
på rummets karakter og stemning. Som buks-
bomhækkene i Tor Nitzelius Park illustrerer, 
kan introduktion af nyt plantemateriale i et 
eksisterende hegn være et kraftfuldt redskab 
til at skabe særlige rum eller understrege et 
rumforløb, hvad enten der er tale om form-
klippede buske, et gulv af forårsblomstrende 
urter eller noget helt tredje. Et stedsegrønt 
indslag eller anvendelse af buske med smukke 
barkfarver kan samtidig medvirke til at skabe 
interessante oplevelser i den bladløse årstid. 

Netop den kreative leg med barkfarver og 
årstidsvariation er bærende for en del af spe-
cialets designforslag til et fremtidigt hegn i 
Humlebæk Syd. Her udnyttes pilens vækst-
kraft til punktvis at udvikle et midlertidigt 
pilerum i hegnets midte. Rummet udgøres 
af tæt plantede pil, hvis årsskud forventes at 
vokse 2-3 m i løbet af en vækstsæson. I som-
merhalvåret er pilerummet derfor blot en 
tæt jungle, gennemskåret af en sti. Ved løv-
fald afsløres årsskudenes kraftige barkfarver, 
som i de grå vintermåneder vil lyse op i heg-
net. Ved vinterens udgang skæres årsskudene 
ned til basis, hvorved der opstår et rum i heg-

nets midte. For hvert år, denne cyklus genta-
ges, vil det omgivende hegn vokse sig større. 
Det ses tydeligt, når pilen skæres ned. Når 
det omgivende hegn overvokser pilene, ryd-
des pilene permanent, og det nye, permanente 
rum i hegnet kan indrettes efter behov. Pile-
nes vækstkraft betyder, at pilerummet kan 
bidrage med rekreative oplevelser allerede i 
hegnets allerførste år i venten på at hegnets 
’basis-plantning’ vokser op. Levende hegn har 
et stort potentiale for at indeholde interes-
sante indre rum, som kan øge hegnets rekre-
ative og oplevelsesmæssige værdi. Dét bør 
udnyttes – også i hegnets unge år.
Anna Maria Hansen, landskabsarkitekt MDL,
Anders Busse Nielsen, professor, ph.d., 
landskabsarkitekt MDL Inst. for
Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Illustration af det midlertidige pilerum efter høst af 
årsskud. I den kommende vækstsæson vil pilenes nye 
skud omdanne rummet til en tæt pileskov, som høstes 
den følgende vinter. Den cyklus fortsætter indtil det 
øvrige hegn overvokser pilene, som derefter ryddes 
permanent
Illustration of the temporary willow space after the 
year shoot harvest. In the coming growth season the 
new willow shoots will convert the space into a dense 
willow forest, to be harvested the following winter. 
The cycle continues until the rest of the hedges over-
grow the willows, which are subsequently removed 
permanently 

Illustration af det midlertidige pilerum efter løvfald. 
Årsskudenes barkfarver lyser op i vinterhalvåret og 
høstes ved vinterens udgang. Når årsskudene høstes, 
afsløres et rum indeni den unge hegnsplantning
Illustration of the temporary willow space after leaf 
fall. The bark color of the year’s shoots stands bright 
during the winter and is harvested at the close of the 
season. When these shoots are harvested, a space 
appears within the young hedge growth



78 LANDSKAB  3  2015

Dreyers Fonds hæderspris 2015 for arki-
tekter på 400.000 kr. blev 11. marts tildelt 
tegnestuen COBE v. Dan Stubbergaard. 
Mathilde Petri, arkitekt MAA og medlem 
af fondens bestyrelse, motiverede pristil-
delingen således:
Hædersprisen i år gives til COBE v. Dan Stub-
bergaard for tegnestuens virtuose evne til at 
favne byens dagligliv i uprætentiøse og anime-
rende rammer. 

I en tid hvor folkevenlig adfærd ikke kan 
tages for givet, glæder man sig særligt over 
COBE’s skarpe analytiske indsats for at skabe 
spændstige og venlige rum, der inviterer til 
social interaktion. 

DREYERS FONDS HÆDERSPRIS 2015 
Mathilde Petri

I den skabende proces søger COBE et bredt 
spektrum af formmæssige indfaldsvinkler. 
Selv nævner de treenigheden af stedets fy-
siske kontekst, stedets sociale liv og stedets 
brugere. I sig selv velkendte indfaldsvinkler 
for arkitekter, men i deres streg med uventet 
vægtning omsat med indlevelse og faglig ind-
sigt.

COBE v. Dan Stubbergaard betegner teg-
nestuen som et stort arbejdsfællesskab, som 
strækker ud over tegnestuen selv. Mange af 
COBEs projekter er da også udført i samar-
bejde med andre tegnestuer og andre faggrup-
per, og projekterne kommer som oftest i hus 
som 1. præmier i konkurrencer. 

Dreyers Fond er etableret i 1976 af ægtefællerne arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer. Dreyers Fond uddeler midler til 
initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Dreyers Fonds hæderspris er 
på samlet 800.000 kroner og tildeles 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 advokatsiden tildeles prisen i år advokat Lida Hulgaard for på et højt fagligt niveau og med stort mod og engagement, at have bidraget til ud-
viklingen af skatteretten, og for at have bragt samfundsmæssigt væsentlige problemstillinger på den juridiske og politiske dagsorden

Den nyligt indviede Nørreport Station, i sam-
arbejde med Gottlieb Paludan arkitekter, er 
et fint eksempel på, hvordan menneskers be-
vægelse på tværs af trafikåren, som dyrenes 
veksler i naturen, bliver afgørende for place-
ringen af de nye bygninger. 

Runde bløde former fylder mellemrum-
mene mellem vekslerne ud, og svævende tage 
med undersider, der runder op mod himme-
len som hvide skyer, dækker over stationens 
nødvendige funktioner. Samme bløde form 
ses som forsænkede aftryk i den store beton-
flade, hvor det på begavet vis lykkes at favne 
byens cykler, så den store flade holdes fri til 
fodgængere. 

Dan Stubbergaard. Foto Rasmus Hjortshøj
Tv. Nordhavn. COBE, Sleth, Polyform og Rambøll
Herunder. Biblioteket på Rentemestervej. 
Foto Laura Stamer
Th. Israels Plads og Nørrebro Station. 
Foto Rasmus Hjortshøj
Dan Stubbergaard. Photo Rasmus Hjortshøj
Left. Nordhavn. COBE, Sleth, Polyform and Rambøll
Below. The library at Rentemestervej.
Photo Laura Stamer
Right. Israels Plads and Nørrebro Station.
Photo Rasmus Hjortshøj
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Nørreport Station, København
Udført: 2012-15, efter 1. præmie i international konkurrence 2009
Bygherre: Københavns Kommune
Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects og COBE
Ingeniør: Grontmij
Lysdesign: Bartenbach LichtLabor
Entreprenør: Aarsleff, Aarsleff-Rail Nørreport
Leverandør: PETRI & HAUGSTED AS (sten), Inventarrum A/S og GH-form (aptering)
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’Forfatterhuset’ på Nørrebro. Foto Adam Mørk
’Forfatterhuset’ at Nørrebro. Photo Adam Mørk

Nørreport Station. Snit Nørreport Station. Section

Nørreport Station. Plan Nørreport Station. Plan
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Et indlevet anslag, der på en og samme tid ani-
merer til bevægelse og ophold.

Biblioteket på Rentemestervej i Køben-
havns nordvestkvarter, i samarbejde med 
Transform arkitekter, er et fornemt eksem-
pel på en imødekommende og uprætentiøs 
offentlig bygning. Udadtil en stabling af store 
forskudte bokse visuelt bundet sammen af 
gyldne strækmetalplader, indadtil et varieret 
og indbydende rumforløb. 

Det indre er skaleret ned i mindre rum 
med hver deres karakter – åbne læsepladser 
med høje borde langs glasfacaderne, fortæt-
tede rum i krydsfiner med reoler fra gulv til 

væg, et børnerum bygget op af små reolkuber 
i grønne og hvide farver samt et karakterfuldt 
multirum. Disse varierede rum bindes sam-
men af et indbydende ankomstrum med cafe 
og ophold som socialt bindeled. Et uhøjtide-
ligt og favnende hus, der animerer til social 
interaktion.

Af andre projekter kan bl.a. nævnes Bør-
nehaven ’Forfatterhuset’ på Nørrebro, som for 
nyligt er indviet, og planen for den store nye 
bydel ved Nordhavn, som afventer realisering. 
COBE’s evne til at aflæse og sammenfatte den 
store skala med det enkelte menneskes behov 
i de nære rum lover godt for den nye bydel.

COBE har for nyligt vundet konkurrencen om 
transformation af den tidligere Flyvestation 
Værløse samt konkurrencen om udvikling af 
Farsta Center i Stockholm. 

COBE er grundlagt i 2005 og godt på vej 
til at udvikle en stærk og karakterfuld profil, 
som vi kan vente os meget af. Det er Dreyers 
Fond en stor glæde at tildele årets hæders-
pris til COBE v. Dan Stubbergaard for tegne-
stuens særlige evne til at favne byens dagligliv 
i uprætentiøse og animerende rammer. 
Mathilde Petri, arkitekt MAA

Nørreport Station. Foto Jens Lindhe
Nørreport Station. Photo Jens Lindhe
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LANDSKABSSYMPOSIUM: 
UDFORDRINGER AF DANMARKSKORTET
Hanne Bat Finke

Akademiraadets Landskabsudvalg består af arkitekterne Hanne Bat Finke, Rikke Juul Gram og Tanja Marie Jordan 
samt billedkunstnerne Morten Stræde, Heine Skjerning og Erland Knudssøn Madsen

I Akademiraadets Landskabsudvalg har vi 
over flere år arbejdet på at udrede, hvordan 
landskabet som et meget bredtfavnende be-
greb indgår i de samfundsæstetiske diskussi-
oner. Mens vi i vores udvalgsarbejde søger at 
påvirke en udvikling, bl.a. gennem debatind-
læg i pressen eller som høringssvar gennem 
planlovens processer, forandres landskabet 
derude gennem anlæg af nye motorveje, ener-
gilandskaber og planlægning af turistdesti-
nationer i strandbeskyttelseslinjen, der ikke 
længere er et fælles helle. 

Samtidig er det åbne landbrugsland uden 
for planlægningszonens rækkevidde til salg, 
viklet ind i et globalt økonomisk netværk, der 
har den egentlige indflydelse på udviklingen 
af landskabets materielle indhold og sam-
mensætning. Landskaber er som bekendt 
en dynamisk størrelse, båret af de proces-
ser, der kendetegner naturens kræfter samt 
vores bevægelsesmønstre, livsstil, produk-
tionsmetoder. En erkendelse vi i udvalget 
ikke vil bruge kræfter på at modarbejde, men 
tværtimod i højere grad vil bruge kræfter på 
at bidrage til at forme. 

Til dette arbejde – hvor vi i Akademi-
raadets Landskabsudvalg som rådgivere for 
staten i kunstneriske spørgsmål inden for 
emnerne miljø, planlægning og landskabs-
æstetik – bestræber vi os på at samle diskus-
sionsnetværk, der kan berige vores viden og 
argumenter, hvilket implicerer indsigt på 
tværs af mange faglige discipliner. Det er med 
andre ord vores hensigt at kommunikere og 
aktivt forhandle om landskabsæstetiske og 
kunstneriske spørgsmål, der berører udvik-
lingen af landskaber bredt betragtet. 

Med symposiet den 20. februar 2015 
ønskede vi derfor at starte en fælles sam-
tale om, hvordan vi kan diskutere landskabs-
æstetik, og om og hvordan især det åbne lands 

fremtid kan eller bør formes mere bevidst. 
Forholdet til landskabet er præget af ganske 
individuelle oplevelser mellem det enkelte 
menneskes relation til et givet sted, hvilket 
vanskeliggør en mere konsensuspræget form 
for æstetisk begrebsdannelse, og det er måske 
også humlen i diskussionerne, at landskabet i 
al sin mangfoldighed og skiftende karakter er 
vores evige dynamiske kilde til inspiration. Til 
at varetage den offentlige forvaltning af vores 
fælles landskaber anvendes der i dag metoder, 
herunder især landskabskaraktermetoden, 
til at fastlægge bestemte værdier på en given 
lokalitet. Dette arbejde udføres af de øjne, der 
ser på det og forhandles derefter ind i en given 
kommunal eller national politisk dagsorden. 
Her kan man vel påstå, at der både er foregået 
et meget subjektivt valg og en forhandling, der 
har skabt en form for konsensus? Landskabet 
er med andre ord genstand for løbende for-
handlinger, og det er her, vi kan spille en rolle 
for udformningen af fremtidens landskaber.

Symposiets tre oplægsholdere og engage-
rede deltagere hjalp os med at åbne denne sam-
tale, som vi håber kan fortsætte og udvikle sig 
til mere konkrete, emneafgrænsede saloner i 
fremtiden. Biologen Rasmus Ejrnæs åbnede 
symposiet med at føre os langt ind i et biolo-
gisk univers, hvor svampe og mikroorganis-
mer trives i deres egen forunderlighed og i et 
tempo, der er anderledes end det forander-
lighedstempo, der præges af os mennesker. 
Mennesker og biologisk mangfoldighed er to 
sider af samme sag, og Ejrnæs betonede, at vi 
bør udlægge arealer friholdt for menneskelig 
tilstedeværelse, arealer til den antropocæne 
epoke – den menneskelige epoke. 

Professor Ellen Braae fortsatte med en 
opfordring til at genopfinde almenvellet og 
tanken på fællesskabet i vores arbejde med 
planlægningen af landskaberne, byerne og 

landet som helhed. Hun gjorde sig til tals-
mand for, at fokus på en opdeling af landet 
i zoner ikke er det, der skal til for at udvikle 
bedre landskaber og natur, men at vores ind-
sats i højere grad handler om at gøre os umage 
alle steder og i hele det samlede landskab med 
plads til det medmenneskelige – og altså i fæl-
leskabets ånd.

Forfatteren Pablo Llambías rundede op-
lægsrækken af med en tale fra hjertet, hvor 
trygheden i det velkendte miljø og ganske 
basale eksistensvilkår for mange mennesker 
er selve livets æstetik. Llambías udfordrer her 
det æstetiske begreb til at rumme mere end 
behagelig komfort for middelklassen og fore-
slår kontroversielt, at vi i stedet for hoteller 
til de velhavende bør bygge huse i forreste kli-
trække til de svageste i samfundet, herunder 
flygtninge og indvandrere – som han hævder 
er dem, der mest trænger til udsigten. 

Gennem disse oplæg blev landskabets æste-
tiske dimensioner således perspektiveret som 
værende del af et biologisk netværk, som et nær-
miljø og som en facilitering af fællesskabet. 

Symposier kan medvirke til at løfte en dis-
kussion ud af en konkret forhandlingssitua-
tion om et givent landskab, men i den virke-
lige verden skal vi tage meget præcis stilling 
til og forhandle os frem til, hvordan vi forestil-
ler os og præger fremtidens landskaber, hvor 
energiproduktion, landbrug, infrastruktur, 
byudvikling – og afvikling – og det helt almin-
delige liv skal udfoldes. 

Dette er et tema, vi vil arbejde videre med i 
Akademiraadets Landskabsudvalg i den kom-
mende tid. Som optakt til dette arbejde har 
udvalgets medlemmer udarbejdet den lille pub-
likation Udfordringer af Danmarkskortet, som 
er tilgængelig på Akademiraadets hjemmeside.
Hanne Bat Finke, 
formand for Akademiraadets Landskabsudvalg

Foto Hanne Bat Finke
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“Verden er håbløst kedelig, min kære pige, og 
der findes derfor hverken telepati, spøgelser 
eller ufoer. Verden styres af strenge love, og den 
er uhyggeligt kedelig. Lovene overtrædes des-
værre aldrig. De kan ikke overtrædes.” 

Ordene kommer fra hovedpersonen i 
Tarkovskys 1979-filmklassiker Stalker umid-
delbart inden, han forlader pigen og lader 
sig føre ind i ’Zonen’ af en guide. Zonen er 
et område, hvori civilisationen er kollap-
set, og som synes at rumme hemmeligheder 
om noget truende, måske radioaktivt. Signa-
lerne og tegnene i vindens hvisken, i skjulte 
demarkationslinjer, ruiner eller pludselige, 
rensende regnstorme evner kun den hyper-
sensitive guide at aflæse og udlægge. De to 
personer er på vej ind i noget andet, noget der 
er forskelligt fra dét, vi kender. Det har altid 
været naturens rolle at være forskellig fra kul-
turen, men i Tarkovskys film er vi forbi dette 
punkt, og kulturen er slået over i sin nega-
tion. Den er faldet sammen. Kollapset. Øde-
lagt sig selv. Og i dette sammenbrud ligger nu 
det fremmede, det anderledes, dét som vi kan 
spejle det velkendte i.

Der synes at være en drift i os mennesker, 
i vores natur, at vi hele tiden er på vej mod 
det ukendte, det anderledes for gennem 
dette møde at forstå, hvem vi selv er. Det gæl-
der ikke kun på det mentale plan, men også på 
det fysiske. De seneste ti-tyve år har ’zonen’, 
det anderledes, været industriens rum. Det 
har været – og er i høj grad fortsat – de gamle 
havneområder, som i kraft af de rationaler, 
der har formet dem, er væsensforskellige fra 
de rationaler, der har formet den by, vi kender. 

Og i takt med at industrien er rykket ud, er 
byen med alle dens normer rykket ind – eller 
rettere ’ud’ – på havnen. Vi har de sidste tyve 
år stået i en historisk enestående situation: 
byen kan etablere en kontakt til havet, byen 

kan udvide sin identitet og de herlighedsvær-
dier, der ligger i denne kontakt. Udfordringen 
er så at forstå værdien af det anderledes og til-
egne sig det uden at ødelægge det. Det er måske 
helt umuligt. Udfordringen er også at tage vare 
på denne unikke mulighed til glæde for fælles-
skabet. Det har vi set nogle gode eksempler på 
og desværre også en hel del dårlige. 

Som når den unikke overgangszone mel-
lem by og vand domesticeres af boligbebyg-
gelser, der hverken tillader visuel kontakt 
mellem by og vand eller den helt banale ting 
at kunne færdes langs vandet. Som når den 
mangfoldighed, som havnen var, ensliggøres 
og bliver lige så kedelig og velkendt som den 
verden, hovedpersonen forlader, idet han træ-
der ind i zonen.

Men zonen er ikke kun det andet, en tabt 
uskyld, en uskyldighed. Det er også et civili-
satorisk kollaps, og som sådan er det i Stalker 
utrolig heldigt, at der fortsat findes et ’uden-
for’, hvor vi kan være og derfra opsøge zonen.

Vi ved vi jo godt, at Danmark er et kultur-
produkt fra kyst til kyst. Der er ikke noget, der 
ikke ér, uden at vi vil, at det skal være sådan. 
Heden, kysten, strandengene, overdrevsland-
skaberne osv. er naturligvis ikke menneske-
skabte, men deres tilstedeværelse og udtryk 
er resultatet af en aktiv stillingtagen. Vi kunne 
bygge over det hele, hvis vi ville. Vi kan dræne, 
planere og fundere og på alle mulige måder 
overkomme de naturmæssige udfordringer, 
vi måtte møde på vores vej. Det gælder også 
kysten. Alligevel har vi valgt at regulere, og det 
hænger sammen med det fænomen, der hed-
der almenvellet.

Det lyder lidt gammeldags. Det er det også, 
og det er grundlæggende ensbetydende med 
samfundets vel. Almenvellet har med velfærd 
og trivsel at gøre og rækker noget længere 
tilbage end efterkrigstidens velfærdssam-

fund. Almindingen var indtil udskiftningen 
omkring år 1800 store, fælles græsningsarea-
ler for en eller flere landsbyer. Og Almindin-
gen på Bornholm, som i dag er fredet skov, var 
fælles græsningsareal til brug for hele øens 
beboere.

At have et blik for almenvellet vil sige at 
løfte sig op over det partikulære og det kort-
sigtede. At ’se hen over’ og ud i fremtiden – til 
det fælles bedste.

Hensyn til almenvellet lå bag de natur-
fredninger, som voksede frem i industriali-
seringens kølvand i slutningen af 1800-tallet 
og i begyndelsen af 1900-tallet, og fik en eks-
tra rolle at spille, da netop efterkrigstidens 
omfattende udbygninger skulle balanceres. 
Hensyn til almenvellet er også baggrund for 
den planlovgivning, vi har i Danmark, hvor 
kystreguleringen fra 1937 friholdt kysterne 
for byggeri. Året forinden kom Betænkningen 
om Københavnsegnens grønne områder. Set i 
lyset af den hastige byudvikling havde frem-
synede mennesker sat sig sammen og udpe-
get en række områder, der ikke med fordel 
kunne bebygges, fordi de var vandlidende 
eller andet, eller som rummede naturkvali-
teter, der var værd at værne om. Selvsamme 
områder optrådte nogle få år senere, i 1947, i 
en ny og langt mere velkendt plan, nemlig Fin-
gerplanen. Fokus nu var lagt på byudviklingen, 
der skulle finde sted langs infrastrukturfing-
rene, og hvor de grønne områder nu var ble-
vet til det grønne mellem fingrene. Det kunne 
have været den ’Grønne Krone.’ Perspektivet 
var med et skiftet fra bevaring til udvikling. 
Det er også det perspektiv, som den i en inter-
national sammenhæng unikke By- og Landzo-
nelov fra 1969 optræder i. Den zoneinddeler 
hele landet – fra kyst til kyst – og anviser, hvor 
byudviklingen må finde sted, hvor der er fre-
det, og hvor vi vil have sommerhuse. Resten 

’ZONEN’ OG ALMENVELLET
Ellen Braae

Almindingen på Bornholm. 
Foto Wiki commons
Almindingen on Bornholm. 
Photo Wiki commons

Foto Hanne Bat Finke

Still fra filmen ’Stalker’, 1979, Tarkovsky. 
© FSUE Mosfilm Cinema

Still from the film ’Stalker’, 1979, Tarkovsky. 
© FSUE Mosfilm Cinema
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– det er så det, vi kalder det åbne land – er 
landbrugsland. Og denne ’rest’ har op gen-
nem hele det 20. århundrede udgjort 66-67% 
af Danmarks samlede areal. Det vil sige, at 
trods udbygning af sommerhusområder, af 
byområder og af vej- og infrastrukturanlæg 
har landbruget kunne fastholde et konstant 
dyrkningsareal.

Man kunne sige meget om disse 66%, men 
pointen i denne sammenhæng er, at Planloven 
og hele vores apparat for fysisk udvikling er 
tænkt i et vækstperspektiv og altså som et red-
skab til at regulere vækst. Det er et perspektiv, 
hvor byerne udvikler sig ved, at der nye bebyg-
gelser vokser frem uden på de gamle, og den 
således vokser radiært fra et centrum. Det er 
et perspektiv, som kun i beskeden grad er gæl-
dende for nutiden.

Siden 1950’erne og især siden 1970’ernes 
oliekrise er byudviklingsperspektivet væsent-
lig forandret. Vi har set, hvordan computere, 
containere og en global samhandel har ændret 
vores urbaniseringsmønstre. Byens udvikling 
finder nu ikke kun sted i den hastigt udadvok-
sende periferi. Den finder også sted inden for 
det allerede urbaniserede.

Tilbage til almenvellet og til det almene. 
Det almene har det svært i disse år. Det hand-
ler ikke kun om, at vi sætter de individuelle 
behov over de fælles. Det er langt mere vidt-
rækkende. Tænk bare på de ’almene boligbe-
byggelser’, der er blevet til sociale boligbebyg-
gelser og dermed nærmest står med det ene 
ben i ghetto-graven. Og sådan er det også lidt 
med almenvellet. Det forudsætter, at det er et 
fælles at lave det bedste for. Men det ’fælles’, 
der ligger som skjult forudsætning, er måske 
ikke helt så fælles, som det var engang. Og vi 
behøver ikke gå så langt tilbage. Grundstødet 
kom i 2007 med strukturreformen og lands-
planredegørelsen. 

Landsplanredegørelsen fra 2007 brød for 
første gang med det lighedsprincip, vi hidtil 
havde praktiseret i Danmark, og gav nu vækst-
områderne forrang. Det vil sige hovedstads-
området og det østjyske millionbybånd. Hid-
til havde vi et gradueret system med amter og 
kommuner, der igen var underdelt i en række 
delområder med servicecentre osv. Det fæl-
les nationale perspektiv, der var opbygget 
gennem det 20. århundrede og især perioden 
efter Anden Verdenskrig, forsvandt med den 
redegørelse. 

I Sverige valgte man centraliseringens vej 
med ’millionprogrammets’ mange boligbe-
byggelser og affolkning af landområderne til 
følge. I Norge gik man den stik modsatte vej 
og postede mange midler ud i lokalsamfunde-
ne med motorveje til selv den mindste bygd. 
Danmark stillede sig i en mellemposition. 

Bindeledene mellem lokalsamfund og den 
nationale vision var kommuner og amter. Med 
strukturreformen i 2007 fik vi fem regioner 
til afløsning af de 14 amter, og de overtog i vid 
udstrækning amternes rolle. Dog undtaget 
miljøområdet, som gik til kommunerne. Det 
betyder i dag, at miljøspørgsmål og dermed 
hvordan vores fælles natur og landskab skal 
forvaltes er et spørgsmål, der skal afgøres mel-
lem kommune og stat. 

Og i takt med at afstanden mellem vækst- 
og skal vi sige ikke-vækst-kommunerne vok-
ser, vokser også konflikten om naturen og 
almenvellet i det perspektiv. Det handler for 
mange kommuner om overlevelse. Velfærds-
staten er blevet til en konkurrencestat. Der 
konkurreres om Danmarks begrænsede antal 
borgere og om indtægtsgrundlag. Almenvellet 
er blevet et spørgsmål om økonomi. Især og 
forståeligt nok i de kommuner, der ikke lige 
ligger i vækstzonerne. Og som Bjørn Nørgaard 
kort og fyndigt skrev for nylig i Politiken, så 
formuleres megen politik som økonomisk 
politik indirekte styret af McKinsey, Rambøll 
og Goldman Sachs. Økonomi er blevet et mål 
i sig selv og ikke et redskab, og ingen taler om, 
hvad vi skal bruge den forventede økonomiske 
velstand til – skulle vi en dag nå Nirvana af et 
selvregulerende marked. Økonomi er ikke en 
vision, og måske er der andre forhold, der skal 
balances med økonomiske spørgsmål.

Et af det store spørgsmål er for mig at se, 
at almenvellet ikke længere er alment. Det er 
ikke ét samfund. Det er simpelthen ikke de 
samme mennesker, der regulerer, og dem, der 
reguleres. Nogle sidder i vest, andre i øst. Og 
med strukturreformen og de senere års plan-
lægningspolitik er solidaritetskæden simpelt-
hen hoppet af. Og med afviklingen af amterne 
er der ikke længere noget mellemled, der er 
ikke nogen instans, som kan binde sammen, 
formidle og forhandle. 

Afsættet for prøveordningen med at til-
sidesætte ellers grundfæstede forhold er på 
overfladen et spørgsmål om at få turisttal-
let op igen. Vi skal tættere på naturen, som 

jo som for de første turistgenerationer fort-
sat er attraktionen. Men naturen har trods 
alt ikke forandret sig meget i den mellemlig-
gende periode, så det dalende turisttal har rod 
andre steder. Det kan have noget med nye for-
ventninger til, hvordan man møder og hvor-
dan man interagerer med attraktionen på. Det 
vil sige, at det teoretisk set også kunne have 
noget at gøre med den måde, vi har bygget hid-
til. Måske er feriecentrene og sommerhusom-
råderne ikke bare blevet uinteressante, måske 
er de blevet skræmmende i deres skæmmende 
fremtoning? 

Miljøministeriet anviser med andre ord 
en strategi, hvor vi bygger nyt endnu tæt-
tere på attraktionen. Det betyder to ting. For 
det første at vi potentielt set er i gang med at 
reducere selve attraktionen, og for det andet, 
at man for at nå til attraktionen først skal 
kæmpe sig vej gennem alt det, vi nu ikke læn-
gere gider at se på.

Men måske man kan gribe udfordringen 
anderledes an? Måske man kan spørge til, 
hvad vi gør med alt det, vi allerede har? Og 
hvordan vi gør det på en måde, der kan styrke 
den lokale udvikling – herunder turisme.

Sagen er jo den, at vi har bygget lige så 
meget siden Anden Verdenskrig som i hele 
den forudgående periode tilsammen. Og at vi 
med den aktuelle polarisering, hvor vækstom-
råder har tilgang af indbyggere, og de øvrige 
mister indbyggere, ligger det måske ikke lige 
for at bygge en hel masse. I alle fald ikke i tra-
ditionelle kvadratmetre.

I Danmark har man kikket mod nord, lidt 
til Sverige og en hel del til Norge, hvor man 
har lavet såkaldte ’turistveger’. Det vil sige, at 
man har udvalgt eksisterende vejruter og på 
denne snor udlagt en række perler, som lig-
ger helt unikt i den omfattende natur, og hvor 
unge arkitekter har brandet stedet og hele 
landets natur (og sig selv) med små arkitek-
toniske unika’er, der både er noget i sig selv, 
og som også bliver referencepunkt for hele 
det omgivende landskab. De bliver som et par 
briller man tager på, der gør, at man kan få øje 
på landskabet så at sige.

Det er uhyre præcist og bevidst lavet. Men 
det er svært at sammenligne den svenske og 
norske natur med Danmarks. Det har både 
noget med omfang og karakter at gøre. Og 
her er vi tilbage ved de 66% fra før og så det 
særlige, at i den norske model er der kun tale 
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om non-profit foretagender, der nærmest 
kun understøtter allemandsretten og funge-
rer som invitation til at besøge det storslåede 
landskab fremfor en kommercialisering eller 
domesticering.

I et nationalt perspektiv er det faktisk 
utrolig bæredygtigt, at vi bliver bedre til at 
feriere tæt i nærheden af, hvor vi bor. At 
københavnerne faktisk holder ferie ved Vest-
kysten fremfor New York eller Thailand, på 
samme måde som familien fra Frederikshavn 
laver en weekendtur til hovedstaden. Men 
visionen skal hjælpes på vej, og her kommer 
arkitekturen ind i billedet. Vi skal bruge arki-
tekturen til at vise til rette med, til at accentu-
ere med. Hvad vil Rågeleje og Løkken Strand 
være uden badehusene, hvad vil Kongenshus 
Hede være uden portalen og Dyrehaven uden 
Eremitageslottet. Vi skal skabe overgange, 
formidle adgange og så i øvrigt lade være med 
at gøre mere end højst nødvendigt. Men vi 
skal gå hver enkelt sted kritisk igennem.

Hvor og hvordan vi videre skal forvalte 
vores fælles ressourcer er ikke et spørgs-
mål, vi kan hegne inde på Vestkysten eller i 
Hovedstadsområdet, i byen eller på landet. 
Det hele hænger sammen. Vi kan ikke som i 
Stalker forstå de civilisatoriske fejlgreb som 
en afgrænset zone, som vi kan gå op opdagelse 
i og forlyste os i efter forgodtbefindende. Der 
er heller ikke nogen mulighed for at gå bag-
læns. For hvert skridt fanger bordet så at sige. 
Vi kan ikke spole tiden baglæns; vi kan kun gå 
fremad.

Så min overordnede pointe er, at natu-
ren ikke findes uden kulturen og vice versa. 
De danske ubebyggede strande er måske en 
af nationens største kulturfrembringelser. 

Og i virkeligheden skal vi måske begynde at 
betragte det som en kulturarv, så det i lige så 
høj grad er en fejring af, at det er lykkedes os 
– stort set i modsætning til andre omkring os 
– at friholde dem fra bebyggelse, som det er en 
fejring af dem som naturobjekt. Så lad os da 
tage skridtet fuldt ud og give billedet en guld-
ramme, så man kan se, at det er dét, vi har for 
øje. Lad os formidle denne skat, lad os skabe 
adgang, befordre oplevelsen og dyrke hellig-
dommen. Det skal selvsagt ske uden at øde-
lægge den. Lad os fokusere på mange anknyt-
ningspunkter, som også fremover skal være 
anknytningspunkter. 

De 66% utilgængelige landsbrugsland 
hjælper os til at forstå vigtigheden af, at vi fak-
tisk kan opleve kystområderne, og at de ikke 
kun fungerer som turist-, velhaver- eller fugle- 
reservater. Det vel vidende, at der selvfølge-
lig er steder, hvor man skal balancere presset.

Det kan meget vel være, at vi skal lave no-
get om, bygge noget om. Rette på det, vi har 
lavet, bygge om, fjerne eller forbedre, så det 
bliver meningsfuldt for os i dag. Hvor turistbe-
fordrende er det lige at skulle køre gennem de 
seneste generationer af identitetsløse turist-
områders slum for at nå ud til en nybygget sag?

At arbejde med disse spørgsmål er ikke 
almindelig forvaltning, det er ikke business-
as-usual eller best practice. Hvert sted er 
unikt, og det er noget nemmere at spolere 
end fremhæve. Det kræver æstetisk eksper-
tise. Like it or not. Derfor er det opløftende at 
se, hvordan der eksperimenteres med strate-
giske helhedsplaner som Yderområder på for-
kant, og kvalitative forandringer som i Steder 
i landskabet. Man kan ikke arbejde med zoner, 
når man vil have arkitektonisk kvalitet. Men 

der, hvor de møder hinanden er i måden, man 
udpeger steder til en videre bearbejdning. Vi 
må ned i øjenhøjde og se på hvert enkelt sted 
i egen ret. Vi skal have koblet planlægningen 
med design, og vi skal have flere vidensområ-
der som biologi og turisme i spil – på en gang.

Men hvis vi skal lykkes med sådan en 
vision, så er det ikke den enkelte kommunes 
opgave. Det er en national opgave.

Man kan med rette spørge til det nationale 
som meningsfuld enhed. Fredningerne var i 
sin tid ikke kun bestemt af modstand mod 
store forandringer i kraft af en kraftig urba-
niseringsproces, men i lige så høj grad af sam-
tidens nationale identitetsopbygning. I dag 
er det nationale en sproglig, en delvist kultu-
rel og en administrativ enhed. Men netop på 
miljøområdet er det nationale åbent for ikke 
kun at formulere, men også at realisere visio-
ner. Men det kræver et almenvel, det vil sige 
at dem, der er omfattet heraf opfatter sig som 
et fælles samfund.

Hvis det også i fremtiden skal være en god 
oplevelse for københavnerne at tage til Vest-
kysten, må Østdanmark bidrage med andet 
end moralske opstød og æstetiske domme. 
Og Vestdanmark må fremvise den nødven-
dige innovation og brud med vanetænknin-
gen. Vi må hjælpe hinanden med at udvikle 
økologisk forsvarlige løsninger og ikke mindst 
forskellighed.

Ellers bliver verden mere end håbløst 
kedelig, min kære pige. 
Ellen Braae, landskabsarkitekt MAA, MDL,
ph.d., professor, Institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning, KU

Stormen Egon ved Nørlev. Foto Ellen Braae
Hurricane Egon at Nørlev. Photo Ellen Braae

Vesterhavspanorama. Foto Ellen Braae
North Sea panorama. Photo Ellen Braae
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IKKE ’DEN NATURLIGE LØSNING’ 
MEN ’HJERTETS UDSIGT’
Pablo Llambías

I år 2000 rejste jeg i Steen Steensen Blichers 
fodspor for at forstå mere af det Danmark, 
som jeg er opvokset i. Det Danmark, der be-
står af bakker, marker, byer, kyster, hav, him-
mel. Det Danmark, der består af hovedstad, 
provins, provinsbyer, ubestemte og bestem-
te egne. Det Danmark, der er, og som både er 
en idé og en realitet, en tanke og en masse, en 
metafysik og en fysik.

Jeg rejste sammen med tre andre forfat-
tere, Jeppe Brixvold, Lars Frost og Lars Skin-
nebach. Rejsen blev senere til bogen Kærlig-
hed til fædrelandet var drivkraften; en titel, 
vi havde lånt fra mindestenen i Kongenshus 
Mindepark vest for Viborg, hvor hedesagen 
fejrede sig selv i et storslået anlæg. Kærlig-
hed til fædrelandet var drivkraften. Det var 
kærlighed, der fik Enrico Dalgas og Hedesel-
skabet, og måske især de mange andre entre-
prenører, de tusindvis af bønder, der var med, 
til at finde kræfterne til at løfte den enorme 
opgave, det var at opdyrke heden. Dét, og så 
glæden ved udsigten til penge.

Vi fire forfattere rejste til Jylland. Et eller 
andet sted måtte vi kunne finde et landskab, 
der mindede om det land, som Steen Steensen 
Blicher boede i. Det land, som forsvandt med 
lynets hast på Blichers tid, og som fik både 
Blichers far, Niels Steensen Blicher, og Bli-
cher selv til at indsamle minder fra den svin-
dende landbokultur, dens skikke og levevis, 
dens sprog og sange, dens sagn og røverhisto-
rier; alt dét, der også forsvandt under ploven, 
sammen med lyngen, efterhånden som skæ-
ret flåede sig gennem de genstridige rødder, 
og neden under disse, mulden. Fra vores barn-
dom huskede vi forskellige småstræk af lyng, 
i isolerede, små, bakkede områder omkring 
byerne; områder, der som i bakkerne ved 
Poulstrup Sø syd for Aalborg af en eller flere 
forskellige grunde var blevet skånet; fordi plo-
vene ikke kunne klare de stejle skrænter, fordi 
ejendomsforhold umuliggjorde pløjningen, 
fordi en godsejer var rig nok til at lade være 
med at opdyrke området, fordi alle mulige 
grunde. Men områderne var få. Det er ganske 
lidt, der ikke er endt som opdyrket jord.

I Kongenshus Mindepark anlagde man 
dét, der er vores største bevarede område af 
dét, som vi kender som ’det gamle Danmark’, 
almuedanmark, Blichers Danmark. I sidste 
øjeblik sørgede man for at bevare en lille rest. 
Til minde om den store bedrift. Man anlagde 

et fint, smukt stenanlæg med navngivne aktø-
rer, med optællinger af pløjning per sogn, med 
procentsatser, der viser, hvor effektiv man var. 
Anlægget er pompøst på en måde, man ellers 
sjældent støder på i Danmark. Man gribes af 
en form for andægtighed, som mange dan-
skere ellers har svært ved at lade være med 
at grine ad. Heroismen, som man ellers kun 
kender fra udlandet, slår fuldt ud igennem 
her. Her var det danskerne, der skulder ved 
skulder stod last og brast. Det var en folke-
sag. Det blev en folkesag. Danmark rejste sig 
samlet for et industrialiseret landbrug, for et 
industrialiseret land. Det var fremtiden, det 
gjaldt. Man kunne få folk og landet til at løfte i 
flok. Det var vitterlig en enorm bedrift. Over få 
tiår blev landet fuldkommen forvandlet. Det 
var ikke til at kende igen. Væk var fårene, fåre-
hyrderne. Væk var lyngen. Væk var røverne i 
deres røverkuler. Væk var de ensomt belig-
gende huse med tynde striber af røg fra skor-
stenene. Væk var den guldalder, som malerne 
elskede, da det allerede var så godt som forbi. 
Væk var bønderne, levevisen, kulturen.

Man samlede ind, så hurtigt man kunne. 
Man malede, man nedskrev dialekter. Steen 
Steensen Blicher som senere også Ancher og 
Krøyer på Grenen. Romantiseringen af de 
gamle livsformer i den alleryderste time. Var 
der noget, der var ved at gå tabt? Hvad var det, 
der var ved at gå tabt? Var der noget, der var 
værd at bevare? Det var velhaverne og kunst-
nerne fra København og jyske åndspersoner, 
som Steen og Niels Blicher, der var præster; 
det var dem, der samlede ind. Det var dem, 
der besang den førindustraliserede levevis. 
Det var dem, der havde øje for det; dét, der gik 
tabt. For bonden, fiskeren, kunne man måske 
diskutere, om der var noget, der gik tabt. Én 
valgte næppe at bo i fattigdom og tidlig død, 
fordi det tog sig pittoresk og autentisk ud i 
københavnerens øjne. Det var ikke med vilje, 
det var så simpelt. Havde man haft mulighed 
for det, havde man nok foretrukket rindende 
vand, elektricitet, måske ligefrem træk-og-
slip. Der var helt sikkert noget, der var gået 
tabt. Der gik tabt. Men hvem ønsker at bo i et 
museum, fordi der er andre, der romantise-
rer stanken?

Vi rejste rundt. Vi besøgte Blichers små-
byer lidt syd for Viborg; byerne, hvor Blichers 
far var præst, og hvor Blicher selv blev født, 
i Vium, og Lysgård, hvor mindestuen for Bli-

cher er indrettet, i ’E Bindstouw’ efter en af 
Blichers kendeste noveller, og hvor bonde-
konerne syslede og snakkede og genfortalte 
historier i den nogenlunde varme stue, mens 
kyndelmissen slog sin hvasse og hårde knude 
udenfor.

Vi kom forbi Kjellerup, tæt ved Aunsbjerg, 
hvor Blichers protegé, herremanden Steen de 
Steensen, Blichers mors morbror, boede, og 
hvor Blichers novelle ’Skytten på Aunsbjerg’ 
fandt sted. I Kjellerup fandt vi det jyske, pro-
vinsielle, forblæste, mennesketomme sløv-
sind, som mange af os forbinder med ankom-
sten til en sådan by. En forkølet udsmykning 
i en rundkørsel. Nogle anonyme, ældre par-
celhuse langs en kedelig indfaldsvej. Et torv 
med et forsøg på forskønnelse ved hjælp af 
brostensmønstre, blomsterkasser, måske 
en skulptur, en vandkunst. Rundt om torvet 
huse i skønsom forvirring, højst tre etager 
høje, som regel blot to. Et tidligere rådhus, 
nu politistation eller turistkontor. Et ældre 
hotel, måske nedlagt eller lige ved at være det, 
i hvert fald ikke renoveret. Og så den sædvan-
lige blanding af butikker, som vi kender fra 
enhver lille by i provinsen: Tøjeksperten, en 
frisør, en isenkræmmer, et supermarked, Sko-
ringen, en optiker, en pølsevogn og en kiosk.

Straks udbrød jeg, at det var en kedelig by, 
men Lars Skinnebach kom med en bemærk-
ning, jeg aldrig siden har glemt. Han sagde, at 
den slags byer gjorde ham tryg. Og jeg forstod 
med det samme, hvad han mente. Han mente, 
at den slags byer var udtryk for netop fælles-
skabet, driftigheden, fornuften, for ikke at sige 
snusfornuften. Han mente, at den, selv i al sin 
kedsommelighed, udtrykte den danske ånd, 
egentlig ganske retlinet, ukorrupt, nogen-
lunde til at stole på, altid skammende sig over 
for sine naboer, lidt bekymret for at stikke ud, 
altid stabiliserende, disse sociale kræfter, den 
kollektive bevidsthed om, at vi hører sammen. 
For Lars var det byer, man kunne regne med. 
Nu lægger jeg ham muligvis tanker eller ord 
i munden. Men lad os nu sige, at det var dét, 
han mente. Han mente, man kunne regne med 
deres facader. Man kunne regne med butik-
kerne. Man kunne regne med det personale, 
der betjener dig. At de ville være parate til at 
slå en sludder af med dig. Altid genkendende 
dig. Socialdemokratiet, den snusfornuftige 
driftighed, pengene på en måde, der gjorde 
ham tryg. Det forstår jeg godt. Hvis det var 
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dét, han mente. Jeg forstår godt, at pengene 
gør ham tryg. Det er trygt at se en nogenlunde 
ordentlig by, selvom den måske ikke er alt for 
køn, selvom den måske ikke udstråler pas-
sion, liv og livlighed og alt dét, som vi rejser til 
fremmede turiststrøg for at opleve. Kjellerup 
er ikke nogen turistattraktion. Dens torv med 
dens triste og himmelråbende og umulige bro-
stensbelægning er ligefrem deprimerende at 
kigge på sådan en regnvåd tirsdag midt på 
dagen, hvor der ikke er nogen at se. Men bag 
depressionen noget vigtigere: Trygheden. At 
der er penge i strømmen, der produceres ved 
hjælp af vindmøllen. At der kommer noget 
ud af den grimme lagerhal og industribyg-
ning, der står i byens udkant. Varer, ting, gen-
stande, serviceydelser; noget, som folk gerne 
vil have, og som får pengene til at strømme til-
bage til byen. Den slags er lige så meget værd 
som et sydlandsk leben. Den slags er helt sik-
kert meget mere værd end sydlandsk korrup-
tion. Hvilke danskere ville i virkeligheden 
kunne holde ud at bo i et land, hvor ingen er 
lige for loven, hvor det gælder om at have kon-
takter, sådan som det gjaldt om at have kon-
takter på Blichers tid, hvor herremanden sør-
gede for, at slægtningen, Niels Steensen, fik 
præsteembede. Hvor man ikke kan regne med 
nogen og noget. Hvor alle tusker og fusker og 
forsøger platte dig for mest muligt. Den slags 
ting er der mange danskere, der gerne vil give 
meget for at slippe for. Kjellerups ånd. Kjel-
lerups ånd sørger for, de slipper for den slags. 
Derfor kan de godt lide at være der. Forståe-
ligt nok. Derfor bliver de boede. Fordi selvom 
byen måske er grim, er den tryg. Grimheden 
og brostenene og den fredelige plads signale-
rer penge. Opdyrkningen af heden signalerer 
penge. Vindmølleparken signalerer penge, 
selvom der måske er mange, der ikke kan lide 
de høje, surrende master. Hovedvejene sig-
nalerer penge. Motorvejene og de hurtiggå-
ende toge signalerer penge. De bekostelige 
betonbroer signalerer penge. Tunnellerne. 
Alle disse ting signalerer penge, og penge gør 
os trygge. Der er ikke noget mere stressende 
end at være fattig, end at være udsat. Bare 
spørg de flygtninge, som vi snart indkvarte-
rer i større tal end tidligere, nemlig 12.000 i år. 
Hvad vil de gerne have? Vil de gerne have 
Kjellerup? Ja, de vil gerne have Kjellerup. De 
vil også gerne have lighed. Og lighed for loven. 
De vil gerne have beskyttelse. Og det får de. Så 

godt, vi kan. Eller så godt, politikerne synes, vi 
skal kunne. Vi giver dem noget af Danmark, et 
stykke tid i hvert fald. For nogle kort tid, andre 
længere. Hvad er det, vi giver dem? Hvad er 
det, vi giver os selv? Hvad er det, vi gerne vil 
have? Hvad er det, vi gerne vil give til andre?

Når jeg før i tiden kiggede på landbruget, 
kiggede jeg på penge. Det gjorde mig tryg at 
se en opdyrket mark. Det gjorde mig tryg at se 
en landbrugsmaskine køre rundt på den. Det 
gjorde mig tryg at se en kæmpestor grisestald 
på samme måde, som det ville gøre en flygt-
ning tryg. Hvis han eller hun ellers fik lov til at 
være en del af den. En del af samfundet. Den 
store grisestald betyder penge. Den betyder 
også foruening og overforbrug af antibiotika 
og mange andre dårlige ting. Men den bety-
der stadig penge. Og jeg ville ikke for nogen 
pris undvære den.

Det gør mig imidlertid ked af det at se, 
at landbruget ikke i samme omfang, som jeg 
havde håbet og håber, betyder penge. Det 
betyder mange steder ikke penge. Det betyder 
udgifter. Det betyder gæld. De danske land-
mænd er forgældede til op over begge ører. 
På forventet efterbevilling naturligvis. På 
forventning om, at de mange investeringer vil 
lønne sig, betale sig selv ind, ellers ville gæl-
den ikke være der, ellers ville der ikke være 
nogen, der havde været overbevist om, at gæl-
den var ok at stifte. Ellers ville landmanden 
været gået konkurs, hvilket der desværre også 
er en del, der gør. Den forventede efterbevil-
ling udebliver. Udgifterne til landbruget over-
stiger, trods EU-støtte, der jo blot er en anden 
form for gældstiftelse, indtægterne. Det er, 
set fra et samfundssynspunkt, ikke den dej-
lige forretning, som jeg håber, det er, når jeg 
kigger ud over markerne og mågerne, der flak-
ser efter ploven. Det er ikke penge. Landbru-
get er ikke penge, der gør mig tryg på samme 
måde, som Kjellerup gør mig tryg. Pengene 
fosser ud af kassen. Pengene fosser ud af kas-
sen på trods af de mange grise, på trods af de 
store marker, på trods af alt dét, der høstes 
og produceres. De mange store maskiner vir-
ker pludselig alt for store. De store stalde for 
store. Siloerne og gylletankene. Det hele vir-
ker pludselig for stort, som om der er spende-
ret mere, end der er råd til. Og jeg bliver ikke 
længere helt så glad for al grimheden, som jeg 
hidtil har været. Jeg bliver faktisk ked af den. 
Jeg føler mig utryg. Jeg føler mig utryg ved, 

at de ikke kan finde ud af det. At der er nogen, 
der ikke kan finde ud af det. At det samlet set 
bliver drevet urentabelt.

Løsningen er naturligvis ikke at lukke 
landbruget. Der er mange mennesker, der har 
deres levebrød der. De er en del af udgiften, 
javel, men de er også en del af den glæde, det 
er at have familie, børn, mad, tag over hove-
det, et meningsfuldt arbejde. Men når man 
aften efter aften sidder og sveder over regne-
maskinen og tænker på sager, som man ikke 
skal tænke på; når man har svært ved at få det 
til at hænge sammen, så tænker man på, hvad 
der er galt. Det må kunne betale sig at dyrke 
landet. Der er nogen, der skal have mad i mun-
den. Det er klart, at landbruget skal bestå. Det 
er klart, at der må blive gjort noget ved øko-
nomien i det.

Jeg har ikke forstand på, hvad der skal 
gøres. Jeg ved bare, at min kærlighed til tryg-
hedens grimhed falder, når tryghedens grim-
hed ikke kan betale sig. Jeg vil gerne, at den 
gør mig tryg. Jeg gerne, at den giver noget. Til 
nogen. Til os. Fællesskabet. Landbruget er 
vores i fællesskab.

Det er spørgsmålet, hvor meget vi kan løfte 
i fællesskab. Det er spørgsmålet, hvor for-
bundne vi er. Føler os. Føler vi os forbundne 
nok til at løfte noget i fællesskab i dag?

I fællesskab sørgede vi for, fordi vi øn-
skede det, at de danske kyststrækninger blev 
beskyttet mod de bebyggelsesmæssige latter-
ligheder og overgreb, man kender fra andre 
dele af verden. Hvor det er kapitalen rent, der 
bestemmer. Den stærkestes ret. Manipulati-
onens ret. Gerrighedens ret. De, der har pen-
genes, ret. Det gør mig oprigtigt ked af det at 
se, man vil ændre på denne beskyttelse. Jeg 
kan da godt forstå kommunernes trang til 
penge. Jeg kan da virkelig godt forstå det, det 
kan man vel høre af denne tale. Jeg kan godt 
forstå behovet for turister. For indtægter. For 
fremdrift. For gevinster. For måske at komme 
lidt foran i forhold til nabokommunerne, såle-
des at man kan tiltrække arbejdskraft, skatte-
borgere, driftighed. Men hvem er det, der har 
behov for dette?

Alle steder i verden koster det kassen at bo 
med havudsigt. Alle steder i verden koster dét 
at bo i første klitrække en bondegård. Alle vil 
bo i første klitrække, alle ønsker at kunne slå 
gardinerne op til en pragtudsigt med bølger 
på. Derfor er det dyrt. Derfor er det de rige-
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ste, der kan. Derfor er det de rigeste, der får 
gavn af denne udvikling. Turister såvel som 
danskere. Velhavende turister, velhavende 
danskere. Samtidig skal alle vi andre så træk-
kes med deres skampletter i landskabet. Med 
deres prangende bygninger, der helt sikkert 
i overtalelses- og manipulationsmaterialet 
blev fremstillet som passet dejligt ind i land-
skabet, nærmest forskønnende, helt sikkert 
en gevinst for alle, også de, der ikke og aldrig 
og aldrig nogensinde vil få råd til at bo i det.

De danske strande er virkelig et demo-
kratisk fælleseje. Alle har ret til at være der, 
udsigten er ens og lige smuk for alle, uanset 
hvem du er, uanset hvor meget du tjener. Der 
er en lighedstænkning bag beskyttelsen af 
kystlinjen i Danmark. Her er noget, der er til-
gængeligt for alle og endda i et land, hvor der 
ikke er særlig langt til stranden, uanset hvor 
du bor. Her er virkelig ét af de smukkeste træk 
ved Danmark in action, efter min mening på 
højde med eller på linje med den lave korrup-
tion og den i bund og grund store tillid, vi har 
til hinanden. Med dette brud på fællesskabets 
interesser sætter man ikke bare den skønne, 
fælles strandlinje over styr, man sætter også 
tilliden over styr. Der er sgu da ingen, der tror 
på, at dette luksushotel er til gavn for alle, når 
det lige så godt kunne være luksus inde i lan-
det bag klitterne, mens klitlandskabet kunne 
være forblevet uberørt til gavn for os alle. Et 
sådant hotel gør mig ikke tryg, uanset hvor 
mange penge det signalerer. Det er ikke byg-
get til fælles bedste. Det er bygget til en udsøgt 
og lille andel af befolkningen. Det gør os ikke 
lige. Det er trumfet igennem på løgn, manipu-
lation og gerrighed. Vi andre skal bare klappe 
i hænderne. Ved en fiktiv udsigt til måske –
måske ikke flere skattekroner.

Vi har mistet grundlaget. Det fælles 
grundlag. Det er svært at se, hvordan dette 
land skal kunne løfte i fællesskab igen. Hvor-
fra skal drivkraften komme? Kærlighed til 
fædrelandet var drivkraften. Hvad er driv-
kraften nu? Er det udsigten til en smule mam-
mon? Er det det, der driver os?

Hedesagen var en fælles sag. Den var til 
landets bedste. Vi løftede i flok. Med dette 
projekt, med ophævelsen af strandlandska-
bets beskyttelse, løfter vi symbolsk, men sam-
tidig sørgelig konkret ikke længere i flok. Her 
løfter en kommune for sig selv og for egen 
vindings skyld. Her løfter en entreprenør 

for sig selv. Her løfter en kapitalfond for sig 
selv. Det hele løfter bare for sig selv. Og dette 
er blot begyndelsen. Staten er blevet en kon-
kurrencestat. Kommunen er blevet en kon-
kurrencekommune. Stranden er blevet en 
konkurrencestrand. Borgeren er blevet en 
konkurrenceborger. Vi skal forstå, at dette 
er nødvendigt. Hovedparten af befolkningen 
skal holde sin kæft. I den højere sags tjene-
ste får vi eksproprieret fælles værdier til gavn 
for en velhavende elite. Dette, skal vi forstå, 
er i fællesskabets interesse. For flere slanters 
skyld.

Skatteindtægterne kan imidlertid ikke 
betale dét, der er mistet. Det, der er mistet, er 
meget mere end den fælles, uberørte udsigt. 
Det er det ukorrumperede, det tillidsfulde, 
som vi mister. Salgstalen for dette projekt må 
smyge sig uden om dette faktum. For at få det 
til at glide ned. Det henvender sig til gerrighe-
den. Alt kan sælges. Også fællesskabet. Også 
tilliden. Også det ukorrumperede. Det er en 
meget høj pris.

Jeg vil gerne foreslå et alternativ til dette 
projekt. Jeg regner ikke med, at udviklingen 
kan rulles tilbage. Den solgte strand og sjæl 
kommer ikke tilbage. Så hvis det skal være, 
hvem har allermest brug for den udsigt, hav-
udsigten? Er det de velhavende, der allige-
vel kan købe sig til den, og som gør det hele 
kloden rundt? Nej. Er det os almindelige, 
ikke-velhavende danskere, der for flertallets 
vedkommende helt sikkert alligevel ville fore-
trække en strand uden prangende hotel? Nej. 
Det er ingen af os. Vi kan sagtens leve uden. 
Hvis der derimod er nogen, der har brug for 
det, er det de pressede og mange kommende 
flygtninge, 12.000 af dem, som skal indkvar-
teres rundt omkring i landet. Her er mit for-
slag: Byg huse til dem ude ved stranden. Byg 
en flygtningelejr. Byg den helt ned til vand-
kanten. Giv dem havudsigt og en terrasse i 
første klitrække. Giv dem et smukt landskab, 
noget at trække sig tilbage til, skønheden, 
at kunne gå tur, nyde den friske luft. Vi byg-
ger for de svageste. Vi tilbyder landskabet til 
de svageste, hvis der er nogen, det skal tilby-
des til. Vi andre skal nok klare os. Vi skal nok 
klare os uden den slant, som konkurrencestat 
og -kommune forsøger at bestikke os med. Vi 
løfter her i fællesskab, sådan som vi gjorde 
med Hedesagen. Det er vi stolte af. Det er dét 
Danmark, vi vil bevare og udbygge. Det er dét, 

der i virkeligheden er den smukke udsigt. Den 
smukke udsigt ses med hjertet. Der er hjer-
tets udsigt, vi holder af at kigge på. Og det er 
såmænd også dét, som de udenlandske turi-
ster holder af at kigge på. Udsigt til mammon 
og spekulation kan de få så mange steder. 
Udsigt til mammon og spekulation kan de få 
over hele verden. Udsigt til mammon og spe-
kulation er mange steder i verden den eneste 
udsigt, man kan få. Her er en lille undtagelse. 
I verden. Her bygger vi for fællesskabet. Her 
bygger vi i fællesskab.

Har vi stadig et fællesskab? Den udsigt, 
der er i fællesskabet, for fællesskabet, er den 
eneste udsigt, der er værd at kigge på. Kærlig-
hed til fædrelandet var drivkraften. Kærlig-
hed til fædrelandet, lad det være drivkraften 
i fremtiden også.
Pablo Llambías forfatter 
og rektor for Forfatterskolen
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BOGOMTALE

Difficult Places –
Landscapes of Remembrance by sinai
Thies Schröder och sinai: Difficult Places. Land- 
scapes of Remembrance by sinai/Schwierige 
Orte. Erinnerungslandschaften von sinai. Intro-
duktion Peter Reichel. Fotos Klemens Ortmeyer. 
Birkhäuser, Basel, 2013. Parallel engelsk og tysk 
tekst. 208 s. Via webshop arkfo.dk 486 kr. Abon-
nenter på forlagets tidsskrifter eller medlemmer 
af DL og AA får 20%. ISBN 978 3 03821 566 0

Det tyska landskapsarkitektkontoret sinai har 
varit involverat i en bemärkelsesvärd mängd 
projekt omkring minnesområden från nyare 
tid i Tyskland, omfattande områden med svår 
historisk börda som bland annat koncentra-

tionslägret Bergen-Belsen, det nationalso-
cialistiska träningslägret Vogelsang, begrav-
ningsplatsen för offren från marsrevolutionen 
1848 och minnesområdet för berlinmuren 
i Prenzlauer Berg i Berlin. I alla projekt har 
landskapsarkitekterna varit tvungna att ta 
ställning till hur man ska närma sig uppgif-
ten med att förmedla områdets historia och 
ge det ett synligt uttryck.

Gemensamt för områdena är att de inte 
bara är riktade mot människor som kommer 
för att minnas deras anhöriga, men också för 
besökande generellt som kommer för en tan-
keväckande rumslig upplevelse. Samtidigt 
har man varit tvungen att ta hänsyn till nya 
användningsområden som framkommit över 

Aussengelände der Gendenkstätte Bergen-Belsen, 
Lohheide, 2003-2012
Modeller visualiserer og beskriver de enkelte områder 
i lejren. Foto Klemens Ortmeyer
Grounds of the Bergen-Belsen Memorial, Lohheide, 
2003-20012. 
Bookmarks with visualisation and description of indi-
vidual sections of the camp. Photo Klemens Ortmeyer

sinai, master plan 2005 sinai, master plan 2005

Nederst. De to modeller af stedet muliggør en sammenligning mellem områdets historiske og den nuværende stade. Foto Klemens Ortmeyer
Bottom. The twin models of the plateau make it possible to compare the historical and the current situaon of the site. Photo Klemens Ortmeyer
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tid, ofta för att glömma historien eller vända 
den i en mer positiv riktning, eller helt enkelt 
för att naturen tagit över. Man blir därmed 
tvungen att ta ställning till mera vardagliga 
funktioner, och inte bara den belastade förti-
den och de fasansfulla händelser som inträffat.

Projekten av sinai är omfattande doku-
menterande i både bilder, kartor, planer och 
text, vilket gör det lätt att placera projekten i 
ett sammanhang och faktiskt gör det möjligt 
att helt konkret hitta och besöka ställena med 
en rejäl omgång bakgrundskunskap. Layouten 
är elegant och lättläsbart, med estetiska foto-
grafier och texter både på engelska och tyska.

I en omfattande essä, skriven av Peter 
Reichel, genomgås det i början av boken pro-
blemställningarna generellt i förhållande till 
behandling av områden och platser med svår 
och närmast katastrofal närhistoria. 

Den grundläggande frågan är vems syn-
vinkel och historia framhävs, vem tillhör där-
med stället? Olika lösningar och projekt ana-
lyseras och evalueras i förhållande till sin 
historiska bakgrund.

I boken genomgås grundligt och odrama-
tiskt tankarna bakom de utfordrande plane-
ringsuppgifter som har omfattat design av 

dessa svåra ställen, som bokens titel refe-
rerar till. Det är inte bara en genomgång av 
sinais projekt, men generellt om hur man kan 
handskas med ställen med allmän traumatisk 
åminnelse och krigshistoria.
Malin Blomqvist, landskapsarkitekt MARK,
MDL, MASU Planning

Zeiträume – tidsrum
Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (red.):
Zeitraüme. Zeitgenössische deutsche Land-
schaftsarchitektur/Time Scales Contemporary 
German Landscape Architecture. Birkhaüser, 
Basel, 2013. Parallel engelsk og tysk tekst. 176 
s. Ca. 50 €. ISBN 978-3-03821-567-7. Trykt 
eller e-bog

Bogen Zeiträume blev udgivet i anledning af 
100-året for sammenslutningen af de tyske 
landskabsarkitekter (bdla) og afholdelsen af 
et internationalt symposium om fremtidssce-
narier for by og land i september 2013. 

Hovedparten af bogen består af præsen-
tation af tyske landskabsarkitekturprojekter, 
der i 2013 blev tildelt priser. I de indledende 
essays og interviews giver en række fagperso-
ner deres bud på emner, der er relevante for 

Markering af Stasis søgetunnel. 
Foto Klemens Ortmeyer
Bottom. Markings: the Stasi-built search tunnel. 
Photo Klemens Ortmeyer 

Gedenkstätte Berliner Mauer strækker sig over 1,4 kilometer mellem Nordbahnhof og Mauerpark. Plan, sinai
The Berlin Wall Memorial is a 1,4-kilometer strip ebtween Nordbahnhof and Mauerpark. Plan, sinai 
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landskabsarkitekturens fundamentale vær-
dier i tiden. De uddyber emner som bære-
dygtighed, identitet og tanker om at bevare 
og udvikle vores naturlige miljø. 

Bogen afsluttes tilsvarende med en sam-
tale mellem fagfolk med deres bud på fagets 
status og opgaver 50 år frem i tiden. 

De indledende afsnit med korte oplæg fra 
specialister om landskabsarkitekturens aktu-
elle udfordringer giver stof til eftertanke: 

Ulrich Grober, journalist og forfatter til 
bogen: Sustainability, A Cultural History, 
2012 undersøger oprindelsen og fremtidige 
betydninger af begrebet bæredygtighed. Et 
interessant afsnit, der revitaliserer bære-
dygtighed som et af landskabsarkitektfagets 
fornemmeste begreber. Den dybere forklaring 
på begrebet bæredygtighed er tiltrængt i en 
tid, hvor begrebet forekommer frarøvet dets 
oprindelige betydning og er blevet så udvan-
det. Der reflekteres interessant over datidens 
foregangsmænd, som formulerede de tid-
lige bæredygtighedskoncepter mht. økologi, 
økonomi og social retfærdighed helt tilbage 
i 1600-tallet. Afsnittet giver lyst til at læse 
bogen. Ulrich Grober afsluttende udsagn er, 
at landskabsarkitekter, planlæggere og gart-
nere har en hovedrolle i at forvalte en grøn 
økonomi, der lever op til navnet. 

Klaus Töpfer, direktør for avancerede 
bæredygtighedsstudier og tidligere miljømini-
ster, samtaler om indflydelse på global miljø- 
politik. Klaus Töpfer mener, at vi skal være 
mere fremsynede i udøvelsen af vores pro-
fession. Han er fortaler for et landskab, der 
ånder lidt langsommere, og mener, at vi ikke 
skal være så optagede af at afslutte ting på den 
rigtige måde. Og at der bør laves tidsbegræn-
sede rammer, så senere generationer også kan 
realisere deres ideer om at bygge i et landskab, 
der ikke er ’afsluttet’, men er modtageligt for 
forandringer. Der reflekteres over, hvordan 
folk tænker i perspektiviske termer, som de 
genfinder i landskabet, dvs. ikke kun tænker i 
steder, men også i tid. 

Günther Vogt, professor, landskabsar-
kitekt, mener, at verden – i vores hoveder –
mere end nogensinde eksisterer i billeder. 
Med udgangspunkt i at betragte landskabet 
som en ressource giver Günther Vogt et bud 
på, hvordan begreber som bæredygtighed, 
identitet mm. – ud fra konkrete eksempler – 
kan oversættes til værdier i vores arbejde som 

landskabsarkitekter. At designe byens åbne 
steder betyder altid at ændre noget: vandba-
lance, jordens ressourcer, sociale og politiske 
processer og er i sidste ende skabt af vores syn 
på, hvad et landskab er. 

Bogens hovedafsnit består af et større 
udvalg af prisvindende og hædrede projekter. 
De præsenteres meget oversigtligt og smukt 
med fakta, en kort beskrivelse, fotos og pla-
ner. Med det brede udsnit af projekter tages 
pulsen på landskabsarkitekturen i et nutidigt 
afsæt, ud fra de aktuelle udfordringer, opga-
ver og værker. 

Hovedprojektet, der modtog Tysk Land-
skabsarkitekturpris 2013, er Park am Löbauer 
Wasser, Löbau, tegnet af Hutterreimann 
Landschaftsarkitektur, Berlin og Thoma 
Architekten, Berlin. Parken blev bygget til 
Landesgartenschau Löbau 2012 på et område, 
der tidligere husede en sukkerfabrik. Projek-
tet belønnes for den utraditionelle måde at 
gentænke det industrielle område og skabe 
forbindelser til det grønne flodlandskab i 
et vanskeligt terræn. Projektet bruger suk-
ker som et element, der leges med og fortæl-
ler historien om den nu forsvundne sukker-
fabrik i poetiske billeder. Et postindustrielt 
landskab, der ikke kun er til natur, men også 
giver kulturel mening. De industrielle levn 
går igen i materialevalg, brug af rustfarvet 
jern og transformation af vandbassiner til en 
vandverden med ænder, fisk og en lille strand 
(bogens forside).

Af de øvrige otte projekter, der har fået 
hædrende omtale, skal Den kristelige have 
(Gärten der Welt) i Berlin-Marzahn frem-
hæves. Den rekreative have er inspireret af 
klosterhaven. En enkel kvadratisk have med 
korsgang og en fontæne, i moderne udform-
ning. Haven omkranses af en delvis transpa-
rent, fortællende kunstvæg med bogstaver og 
ord, der i forgyldt aluminium er udformet som 
en pergola til ophold. De kristelige tekster 
har reference til natur og have. Og modsva-
rer den enkle frodighed, beplantningen giver. 
Bestemt en have man får lyst til at besøge – 
med en tilsyneladende særlig æstetisk artiku-
lation, vurderet ud fra fotos. 

Peter Joseph Lenné-prisen 2012 er den 
vigtigste pris i Tyskland for studerende, unge 
landskabsarkitekter, arkitekter, planlæggere 
og designere. Og den er interessant med en 
række mere strategiske projekter for by og 

land. De nedfotograferede landskabsplancher 
er selvsagt vanskeligt læsbare. I alt syv forslag 
beskrives . Omtalen af prisen indledes med en 
beskrivelse af en interessant bylandskabsstra-
tegi for Berlins fremtid. Tre udviklingspla-
ner: plan for klima, en biodiversitetsstrategi 
og en landskabsstrategi skal komplementere 
hinanden. Landskabsstrategien bygger på 
tre primære teser om en smuk by, produk-
tive landskaber og bynatur. Som produktive 
landskaber regnes kolonihaver, bylandbrug og 
selvforsyningshaver samt en økologisk orien-
terede livsstil. Et aktivt byliv med ansvar for 
byens pladser og medskaben understøttes af 
en kommunikationsstrategi for udbredelse af 
planens intentioner.

Et blandet panel af syv deltagere bidrager i 
den afsluttende samtale om landskabsarkitek-
tur om 50 år – 2063. Deltagerne kommer vidt 
omkring, dog primært ved fremskrivning af de 
nyere tendenser, som vi kender i dag, bl.a. by-
landproblematikken, behovet for omdannelse 
af post-industrielle områder, råstofarealer og 
industrilandbrug, der kræver nye koncepter. 
Endvidere vil landbrugsstøtte, der kan styre 
det åbne lands udvikling, klimaændringer, 
omdannelse af parcelhusområder, helse og 
bæredygtighed blive vigtigt for landskabsarki-
tekten. Netværk og portaler med viden peger 
på mere ’selvtægt’ og nye roller for styring. 
Landskabsarkitekten vil i højere grad blive 
idéudvikler fremfor projektmager – og for-
midler, som gør ting mulige i storskala- pro-
jekter. Privatisering og en modsat bevægelse 
vil veksle som et pendul. Alt i alt interessante 
bud. De generelle afsnit er smukt understøt-
tet af fotos af projekter, der virker relevante 
for teksten. 

Som jubilæumsskrift er det en fin bog, 
som kan anbefales for de fyldige tekster, for 
bredden i udvalgte projekter og for de seri-
øse overvejelser om landskabsarkitekturens 
opgaver i dag og fremadrettet.
Charlotte Horn, landskabsarkitekt MDL

Modstående side. 
Gedenkstätte Berliner Mauer, Bernauer Strasse, Berlin-Mitte, 2007-2011 
Tv. Stålstolper er markerer berlinmurens tidligere forløb
Th. Fenster der Gendenkens ved Sophiengemeinde Kirkegård
Fotos Klemens Ortmeyer 
Opposite page. 
The Berlin Wall Memorial. Bernauer Strasse, Berlin-Mitte, 2007-2011
Left. Steel rods indicate the former course of the Wall 
Right. The window of Remembrance along the St. Sophia Parish Cemetery
Photos Klemens Ortmeyer
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SUMMARY

Millennia Forest – an eternally green 
primeval forest, p. 66
Camilla Anderson, Per Andersson, 
Lina Dahlström and Magnus Svensson
The history of the Millennia Forest started in 
2000, when the citizens of Malmö planted a 
thousand trees as a manifestation of the new 
millennium. Now the trees have been integrat-
ed in a new context in an eternally green pri-
meval forest. The place is Lindängelund, a new 
recreational area and future botanical garden 
on the southern edge of Malmö. The Millennia 
Forest is the first stage of the project. 

When completed the area will consist of 
100 hectares with a lake, wooded hills, open 
meadows, cultivation terraces, world gardens 
and greenhouses. Originally, the grounds were 
part of the Katrinetorp property, a farm from 
the early 1800’s with gardens and an English 
park, today it has been respectfully renovated 
and is now a popular place to visit. On the for-
mer cultivated fields, a completely new land-
scape is taking shape. A simple basic structure 
and a well-defined area offer the setting for a 
large inner variation, a great number of expe-
riences and wonderful environments.

The design concept is based partly on the 
eight characteristics that are defined in envi-
ronmental psychological research, which 
should satisfy our human needs for recreation, 
activity, relations, experience and restitution. 
The other part of the concept is based on creat-
ing strong natural experiences with vegetation 
from all over the world, which in a large scale is 
presented in its natural context. 

The basic botanical idea should permeate 
all of Lindängelund in a sliding scale from the 
botanical gardens to the botanical park and 
botanical landscape. The vision is that Lindän-
gelund should become a knowledge center and 
a benchmark for large scale biotope design and 
growth composition. 

The Millennia Forest’s role is to be a tran-
quil place for reflection and contemplation. 
The well-defined structure possesses a strong 
readability that contributes to a sense of secu-
rity and calm, and offers a setting for the wild 
and dynamic content. The park consists of five 
basic elements: the windbreaks, the primeval 
forest, the meadow, the meditation spaces and 
the Himmelsrummet.

In the same way that Pildamms park 
started 100 years earlier on the edge of Mal-
mö, in time, the Millennia Forest and Lindän-
gelund will become an integrated part of 
Malmö’s future urban tapestry. It inspires 
hope for a greener Malmö and is remindful 
of the importance of investing in large com-
mon spaces in a growing, ever denser city. The 
approach to the high quality meeting areas and 
green settings is a decisive factor for a sustain-
able urban development, which promotes peo-
ple’s health and well being.

www.malmo.se/malmobotaniskatradgard
www.malmo.se/lindangelund

The quickset hedge’s inner space 
– an unexploited potential, p. 74
Anna Maria Hansen and 
Anders Busse Nielsen
The quickset hedges’ vertical structure and 
widespread use make them an important and 
characteristic space defining element in the 
Danish landscape. The many thousand kilo-
meters of hedges that have been planted dur-
ing the last centuries, today imparts a special 
cultural history. Quickset hedges are also used 
in the urban landscape to structure and sub-
divide city areas, parks and green recreational 
areas, and to screen and shelter new housing 
areas. In recent years, quickset hedges have 
achieved a prominent role in many urban de-
velopment projects in reference to the cultur-
al landscape, which is often repressed: such as 
at Trekroner in Roskilde, in Holscher Nord-
berg’s winning proposal for the city quarter 
Tankefuld in Svendborg and LIW planning’s 
comprehensive plan for Humlebæk Syd. 

While the quickset hedge’s important 
function as a habitat and diffusion corridor 
for plants and animals is well known, its inner 
space is however unknown and unexplored as 
a recreational space. By inviting people ‘into 
the hedge’ a potential opportunity arises to 
create several thousand kilometers of paths. 
Therefore this special area at IGN, KU is being 
explored and tested to determine how the 
interplay between hedge types, width, struc-
ture and composition of species can influ-
ence the possibilities for – and types of – inner 
spaces in the quickset hedge.

Dreyers Fond’s Honorary Award 2015, p. 78 
Mathilde Petri
Dreyers Fond’s Honorary Award 2015 of 
400,000 kr. for architects, was awarded to the 
office COBE and Dan Stubbergaard for the of-
fice’s virtuous ability to embrace the city’s ev-
eryday life in an unpretentious and animated 
setting. At a time when democratic behavior 
cannot be taken for granted, one can be espe-
cially pleased by COBE’s sharp analytical ef-
forts to create flexible and friendly spaces that 
invite social interaction. In its creative pro-
cess, COBE seeks a wide spectrum of form 
approaches. They even mention the trinity of 
the place’s physical context, its social life and 
its users. COBE and Dan Stubbergaard de-
scribe the office as a large working partner-
ship that ranges beyond the office itself. Many 
of COBE’s projects are realized in collabora-
tion with other offices and other professional 
groups, and the projects are often the result of 
winning competitions. 

Nørreport Station is an excellent example 
of how people’s movements across traffic paths, 

like animal tracks in nature, become decisive 
for the placement of the new buildings. Round, 
soft forms fill out the interspaces, and hovering 
roofs cover the station’s necessary functions. 
The same soft forms can be seen as recessed 
impressions in the large concrete surface, 
where with great success it has been possible 
to embrace the city’s bicycles, so that the large 
surface is held free for pedestrians. 

COBE recently won a competition for the 
transformation of the former air base at Vær-
løse as well as the competition for the devel-
opment of Farsta Center in Stockholm. 

Landscape symposium: 
Challenging the map of Denmark, p. 82
Hanne Bat Finke
For several years, the Akademiraadets Land-
scape committee has worked on explaining 
how the landscape, as a very comprehensive 
notion enters into the social aesthetic discus-
sions. The symposium in February was aimed 
at starting a debate on landscape aesthetics 
and on the future of the open landscape. 

Biologist Rasmus Ejrnæs led us deep into a 
biological universe, where fungus and micro-
organisms thrive in their own strangeness 
and at a tempo that differs from the change-
ability tempo that is characteristic of humans. 
Humans and biological diversity are two sides 
of the same coin, and Ejrnæs emphasized that 
we should designate areas that are restricted 
from the presence of people. 

Professor Ellen Braae presented an invi-
tation to reinvent the common good and the 
concept of a sense of community in the work 
of planning landscapes, cities, and the coun-
try as a whole. She believes that placing the 
focus on the division of the country in zones is 
not what it takes to develop better landscapes 
and nature, but that our efforts should deal to 
a greater degree with doing a better job in all 
areas and in the entire landscape with room for 
the humane – and in the spirit of community. 

Author Pablo Llambías rounded off with 
a talk from the heart, where peace of mind in 
well-known settings and quite basic existen-
tial conditions for many people represent life’s 
aesthetics. Llambías challenged the aesthetical 
concept to include more than comfort for the 
middle class and ventured the controversial 
proposal that instead of hotels for the wealthy, 
we should build housing on the edge of the seas 
for the less privileged in society, including ref-
ugees and immigrants - who he claims are 
those who have the greatest need for the view. 
Through these presentations, the landscape’s 
aesthetical dimensions were put in perspective 
as part of a biological network, as an immedi-
ate environment and as a facilitation of a sense 
of community. 
Pete Avondoglio
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Frø fraNykilde
Frø var det grundlag, som Nykilde blev startet 
på, og det er fortsat en meget vigtig bestand-
del af virksomheden. Nykilde har produceret 
og solgt frø siden begyndelsen af 1980’erne 
og har derved opnået en stor erfaring på om-
rådet. Nykilde har blandinger af naturengfrø 
(vilde urter/blomster), græsfrø eller sommer-
blomstfrø (kulturarter). Der kan også leveres 
frøblandinger i rene farver. 

Nykilde kan desuden levere specialfrø-
blandinger til specifikke formål såsom grønne 
tage eller regnbede, til bier og sommerfugle, 
frø egnet til at gro mellem fugerne i belægnin-
ger eller skovrejsningsblandinger. 

Af frøblandingsnyheder 2015 kan næv-
nes en blanding af enårige snitblomster og en 
blanding til en ’blomsterhæk’. Blomsterhæk-
frøblandingen indeholder både en- og fler-
årige frø, bl.a. amarant, kongekommen, have-
mælde, knopurt, okseøje, edderkoppeplante, 
stolt kavaler, ridderspore, staudelupin, narcis-
tobak, natlys, skærmaks og solblomst. Blom-
sterhækfrøblandingen skulle hurtigt nå en 
højde på 1-1,5 m.

Desuden har Nykilde hele DSV Frø’s (tidli-
gere Hunsballe) sortiment af græsfrø og græs-
frøblandinger samt frø til grønne tage.

Udover frø beskæftiger Nykilde sig med 
grønne tage, rullegræs, danskproducerede 
plante- og vegetationsmåtter. 
www.nykilde.dk 

Vestre hedret
Vestre er hedret med den ettertraktede de-
signutmerkelsen på Designdagen på Norsk 
design- og arkitektursenter (DOGA). Vestre 
mottar prisen for sin møbelserie Bloc og det er 
11. gang de får ’Merket for god design’.

I sin begrunnelse roste juryen Vestre blant 
annet for deres bruk av ’basale materialer og 
for å oppnå et sofistikert og raffinert sluttre-
sultat’. Juryen fremhevet også Vestres veldo-
kumenterte miljøprofil, og påpekte at det er et 
eksempel til etterfølgelse.

Bloc er en av Vestres største møbelserier. 
Den første benken så dagens lys i 2009, men 
i dag er Bloc en enhetlig produktserie med 
ulike benker og bord som kan kobles sammen. 
Bloc er solgt til en rekke prestisjeprosjekter i 
Norden og Storbritannia og kan beskues og tas 
i bruk blant annet på Aker Brygge.
www.vestre.com
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Landet, hvor citrontræerne blomstrer
Jeg rejser til landet, ’wo die Zitronen blühen?'’ 
siger man tit, når man tager til Italien – med 
henvisning til Goethes digt, der indledes med 
ordene Kennst du das Land, wo die Zitronen 
blüh’n?

Området omkring Pistoia, der ligger 40 
km nordvest for Firenze, kender landskabs-
arkitekter måske mest for smukke historiske 
haver som Giardino Garzoni i Collodi, skulp-
turparken Fattoria di Celle ved Villa Celle 
eller Pinocchioparken tegnet af Pietro Porci-
nai eller for de gamle bykerner og omgivende 
smukke landskaber med oliventræsmarker.  

Vestire il Paesaggio er en kampagneind-
sats, der omfatter konferencer, udflugter til 
historiske haver og besøg hos planteprodu-
center. Vestire il Paesaggio har siden 2007 
været afholdt hvert tredje år, næste gang er 
i juni 2016. Arrangementet sponsoreres af 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia og provinsen Pistoia og støttes af regi-
onen Toscana og handelskammeret i Pistoia. 
Andre samarbejdspartnere er bl.a. den itali-
enske landskabsarkitektforening. 

Målet er at fremme både haveturisme 
og landbrugsturisme, men i høj grad også at 
sprede viden om og salg af områdets mange 
produkter: afskårne blomster, potteplanter, 
planteskoleplanter og fødevarer som oliven-
olie, oliven, mel af ægte kastanie, særlige bøn-
ner m.m.

I Pistoia-området ønsker man at skabe sin 
egen identitet – at skille sig ud fra Toscana 
– og blive et område, der kan tiltrække besø-
gende med passion for dyrkning – fødevarer 
såvel som planteskoleprodukter. Området har 
et godt klima og en stor fødevareproduktion.

Og er man planteafficinado er der en rig-
dom af planteskoler at besøge. Fra meget 
store, der er leveringsdygtige i stort set alt, til 
meget små, der har specialiseret sig i enkelte 
slægter eller arter og produktion og udvikling 
heraf, f.eks. Citrus, sorter af citron, appelsin, 
pomerans, grape, mandarin, klementin m.fl. 
Planteskolerne ligger tæt og strækker sig over 
6.000 ha. Mange af planterne dyrkes som kon-
tainerkultur, men planteskolerne er udfor-
dret af krav om at mindske både vand- og gød-
ningsforbrug. 

Planteskolernes hjemmesider og digre 
kataloger siger en hel del om, hvortil planterne 
sælges – udover middelhavsområdet. Visse 
kataloger er – udover på italiensk, spansk, 
fransk, engelsk og tysk –også på sprog som ara-
bisk, tyrkisk, kinesisk og russisk. Spørger man, 
hvortil de sælger f.eks. de meget store træer, 
hvoraf der kun kan være et par stykker på en 
vogn, svares der Kina, Iran og Rusland. Der er 
omfattende eksport til lande som Holland, Bel-
gien og Tyskland, hvor planterne opholder sig 
nogle vækstsæsoner, inden de sælges videre 
mod nord. Planteskolerne skulle også have 
direkte eksport til Skandinavien.

Mange af planteskolerne er ejet af samme fa-
milie gennem generationer. Man fornemmer 
stor stolthed og veneration over for erhvervet.

Én specialplanteskole sår og poder oliven-
træer. Nogle træer udvikles til gadetræer; de 
er ikke frugtbærende og har anderledes løv. 
Andre, en lille håndfuld kultivarer, produce-
res til olivenavlere i Middelhavsområdet, men 
også til Chile, Pakistan og Australien. Hver 
plante får sit eget lille rejsepas, en nummere-
ret label, der garanterer for sundhed og navn, 
f.eks. Olea europaea Maurino og er certifice-
ret af CO.RI.PRO.

En anden planteproducent, Vignoli Vivai, 
www.vignolivivai.it, er beliggende lige for 
foden af de smukke bakkedrag nær Villa Celle 
og har især specialiseret sig i at udvikle nye 
typer af eg og tempeltræ samt Wisteria-arter 
og -varieteter.

Zelari Piante, www.zelari.it, har gennem 
de sidste par år opformeret 6.000 træer, der 
skal leveres til verdensudstillingen i Milano 
2015, bl.a. 6-8 meter høje bøgetræer med et 
stammeomfang på omkring 40-50 cm. 

Romiti & Giusti Vivai, www.romitiegiusti.
it, producerer en stor mængde ’topiary’ i taks, 
buksbom, liguster, kristtorn og andre arter, 
der villigt lader sig klippe og formes til toppe, 
kugler, spiraler, keglestubbe, hunde, elsdyr, 
bjørne, ja selv busstoppesteder.

Der er produceres flere steder også mange 
formklippede gadetræer, bl.a. lind og avnbøg, 

Småplanter af eg hos Vignoli Vivai Bøgetræer hos Zelari Piante til Expo 2015 i Milano

Produktion af oliventræer: voks og podekniv, podning på grundstammer og færdige oliventræer
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Videntjenesten 

Videntjenesten hjælper dig til at finde de bedste  
løsninger på hverdagens udfordringer inden for park, 
landskab, planlægning og friluftsliv

Tegn abonnement nu og få 2015 til halv pris

i n s t i t u t  f o r  g e o v i d e n s k a b  o g  n a t u r f o r va l t n i n g
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

Læs mere på www.Videntjenesten.dk 
eller kontakt os på vt@sl.ku.dk

H
alv pris i  2015

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

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

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

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

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

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

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

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

parate til det mellemeuropæiske marked, 
hvor der er tradition for at plante såkaldte 
palisadetræer – en slags smalle stammehække 
– på pladser og foran husene som beskyttelse 
for sol.

Mange af de største planteskoler har til-
knyttet et netværk af underleverandører 
rundt omkring i Italien for at kunne levere 
planter egnede til specifikke vækstzoner, 
f.eks. særligt tørre og/eller varme forhold.

Romiti Vivai, www.romitivivai.it, er en af 
de store planteskoler, her fremavles mange 
slags frugttræer. 

Vanucci Piante, www.vannuccipiante.it, er 
også stor. Man kører i et lille tog rundt gen-
nem områder gennem rækkevis af cypres-
ser, formklippede træer, palmer m.fl., forbi 
enorme afsendelseshaller og opbundne plan-
ter rede til afsendelse og til væksthuse med 
demonstrationsplantninger. Vannucci Piante 
har i 2013 etableret et særligt salgsområde for 
ekstra store træer Pistoia Nursery Park. Det 
er 80 ha stort og indeholder enkelteksempla-
rer af fuldvoksne træer, placeret i containere. 

Giorgio Tesi Group, www, giorgiotesi-
group.it, har egne udgivelser f.eks. tidsskrif-
tet Naturart og senest en ’monografi’ om de 
omkring 500 former for Cornus, der findes 
i verden. Planteskolen er med en størrelse 
på 500 ha et godt eksempel på en af de store 
planteskolers rækkevidde: der eksporteres til 
mere end 50 lande, herunder Sydamerika. AL

Søjleavnbøge hos Vannucci Piante, klar til forsendelse
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Vertical Garden
from nature to the city
Pris: 559 kr.
Abonnentpris: 447 kr.

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

Nyt Hospital Nordsjælland
New North Zealand Hospital
Pris:  130 kr
Abonnentpris:  104 kr.  

Therapeutic Landscapes
Pris: 660 kr.
Abonnentpris: 528 kr. 
 

Drawing and Reinventing
Landscape, AD Primer
Pris: 436 kr.
Abonnentpris: 349 kr.

NY AGENDA 1 og 2
SAMPAK - SÆRPRIS
Pris pr stk 298 kr. 
Sampak pris: 450 kr. 

The Architecture of Hope
Maggie’s Cancer Caring Centres  
Pris: 449 kr.
Abonnentpris: 359 kr.

Alvar Aalto Architect
Paimio Sanatorium 1929-33
Pris: 539 kr. 
Abonnentpris: 431 kr.

NEW Digital Drawing for Landscape 
Architecture: Contemporary 
Techniques and Tools for Digital 
Representation in Site Design 
Pris:  549 kr.
Abonnentpris: 439 kr.

Bogshoppen LAN 03 2015.indd   2 10/03/15   12.03
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Vestre Stripes
Design: Lars Tornøe

Enjoying the 
outdoors 
since 1947

vestre.com

 Nyheder og tilbud – www.arkfo.dk/shop

Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). 
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af tre bøger eller flere. Vi tager forbehold 
for prisændringer og trykfejl. Find flere tilbud i webshoppen. 

BEAUTY REDEEMED
Recycling Post-Industrial Landscapes
Gamle industriområder findes overalt. I Europa blev 
Landschaftpark Duisburg-Nord i begyndelsen af 1990erne 
startskudet til en nærmere udforskning af, hvordan man kan 
designe med dét, der allerede er og finde værdi i det tilsyne-
ladende værdiløse. Beauty Redeemed præsenterer 15 skel-
sættende europæiske transformationsprojekter og sætter 
post-industrielle områder som fænomen ind i en større by-, 
landskabs- og kulturarvsmæssig sammenhæng. Det dan-
ner afsæt for formulering af både en egentlig transformati-
onsteori og paradigmer for relationen mellem fortid, nutid 
og fremtid. Bogen henvender sig bredt til kultur- og indu-
strikulturinteresserede, til arkitekter, landskabsarkitekter 
og planlæggere samt til beslutningstagere. Engelsksproget 
udgivelse. Rigt illustreret.

Birkhäuser/IKAROS PRESS
Forfatter Ellen Braae
Pris:  485 kr.
Abonnementsrabat 20%: 388 kr.
 

lost in space
Architecture and Dementia
Mere end 35 millioner mennesker over hele verden lever i 
dag med demens, et tal, der forventes at blive fordoblet inden 
2050.  Det har også betydning for arkitektur og byplanlæg-
ning, fordi demens ofte påvirker folks følelse af orientering og 
deres evne til at opfatte rum. Hvordan kan huse, lejligheder, 
offentlige bygninger, uderum, kvarterer og byer samt miljøer 
og infrastruktur, være designet til at imødekomme behovene 
hos mennesker med demens, lige så vel som behovene hos 
deres pårørende? Og kan en betragtning af problemerne 
med demens føre til en bedre forståelse af plads, der kan for-
bedre arkitektur og det byggede miljø for os alle? Denne bog 
behandler disse og andre spørgsmål. Engelsksproget udgi-
velse.  

Birkhäuser
Red. Eckhard Feddersen og Insa Lüdtke
Pris: 549 kr.   
Abonnementsrabat 20%: 439 kr.

Bogshoppen LAN 03 2015.indd   3 10/03/15   12.03



Belysningen gør en forskel . . . 
 

Det mener vi
 

og

ALLER HUSET  
AUDI FREDERICIA

IT & TELESTYRELSEN
DEN BRUNE KØDBY

OJD TRADING
VÆRDIPARK SKANDERBORG

www.deluxdk.com


