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- Energibevidst rådgivning 
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
 

- Vandbehandling
- Belysning

- Interaktion
- Stort vandlaboratorium

Vanddesign  
til det offentlige rum

Østerled 28   4300 Holbæk
 Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

– produktet der kombinerer hegn og hæk
Se hele produktsortimentet inkl. beslag m.m. på www.birk-holm.dk eller besøg vores demonstrationshave 

VI FORHANDLER MOBILANE

Mobilane er et levende hegn bestående af  
et metalgitter, der er dækket af planter. 

Planterne er plantet i en biologisk nedbryde-
lig potte. Når du anvender Mobilane, får du 
omgående et flot grønt resultat. 

Du får både sikret privatlivets fred, og opnår 
samme tryghed som ved et hegn.

KontaKt Mobilane eKsperterne på Mail 
Merete@birk-holM.dk  •  CaMilla@birk-holM.dk  •  ove@birk-holM.dk
eller telefon 48 17 31 26

birkholm Planteskole a/S • Farremosen 4 • 3450 allerød
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Vi bygger grønt
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Marielyst, Gladsaxe 2014 
Lokal Afledning af Regnvand
på 180.000 m²
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Uddeling fra ESLAGART Fonden
ESLAGART Fondens formål er at ’yde økono-
misk støtte til forskning inden for dansk og 
internationalh avekultur, dvs. havekunst og 
havebrugshistorie’. Støtte tildeles uden an-
søgning til danske som udenlandske kultur-
forskere og forfattere, der interesserer sig for 
dansk havekultur og vil skrive herom interna-
tionalt. Uddeling fra fonden sker hvert år ifm. 
Asger Ørum-Larsens fødedag 1. februar.

Lulu Salto Stephensen er tildelt et rejse-
legat på 30.000 kr. med denne motivering: 
Kunsthistorikeren, fil.dr. Lulu Salto Stephen-
sen har gennem mere end 30 år viet en stor 
del af sit arbejdsliv til havekunsten. Hun var 
en af de første, der – efter en del år i lettere 
glemsel – var med til at genintroducere og 
kaste lys over G.N. Brandt gennem sit fil.dr.-
studium ved Universitetet i Lund, afsluttet i 
1993 med afhandlingen G.N. Brandt og de før-
ste årtier af 1900-tallet (i 2007 udgivet som bog 
på engelsk: Garden Design in Denmark – G.N. 
Brandt and the Early Decades of the twentieth 
Century). Lulu Salto Stephensen korresponde-
rede i de år jævnligt med Asger Ørum-Larsen.

Lulu Salto Stephensen er eneforfatter til 
Dansk Havekunst II, omhandlende perioden 
1800-1945 (2001). 

Lulu Salto Stephensen har gennem årene 
skrevet biografier til Weilbachs Kunstnerlek-

sikon, bidrag i Den Store Danske Encyclopædi 
og mange vigtige artikler – om kendte uden-
landske landskabsarkitekter som Ulla Molin, 
Per Friberg og Pietro Porcinai, om havekultur 
på såvel Christiansø som i Island, om landska-
belige haver i Portugal, Finland og Frankrig. 
Meget ofte relateres havekunsten til andre 
kunstarter.

I 2014 har hun bidraget med artiklen Mari-
enlyst Slots historiske haver i hæftet Marienlyst 
Slot og haver. Marienlyst Slots Venner arbejder 
på at skabe et center på Marienlyst Slot til for-
midlng af viden om havekultur.

Med sin omfattende viden og store for-
midlingsevne er Lulu Salto Stephensen des-
uden et værdsat, mangeårigt medlem af tids-
skriftet LANDSKAB’s redaktionsudvalg.

For denne vedholdende indsats og enestå-
ende præstation belønnes Lulu Salto Stephen-
sen med Eslagart Fondens uddeling 2015.

Landskab foran restaurant Noma vinder
international arkitekturpris 
Polyform Arkitekters landskab foran Noma 
blev vinder i verdens største arkitekturpris-
uddeling WAN AWARDS. Polyforms nordat-
lantiske landskab tog prisen for årets land-
skab 2014 for næsen af finalister som Queen 
Elizabeth Olympic Park i London og Krym-
skaya Embankment i Moskva

”Lille og udsøgt relaterer landskabet til 
det restauranten handler om og fanger essen-
sen af Skandinavien, ligesom restauranten 
også gør det” udtaler dommer Daniel Rea, og 
tilføjer: ”Hvis du tænker på, hvordan opgaven 
er løst i forhold til problemstillingen, og hvor-
dan den er typologisk nyskabende, så er dette 
det vigtigste projekt. Det er meget smukt. Det 
rammer fuldstændigt plet i forhold til dom-
mernes kriterier og gør alt det, du ønsker, det 
skal gøre og det skal vi ikke være bange for at 
anerkende”. 

WAN AWARDS uddeles af det britiske 
World Architecture News, hvor ’årets land-
skab’ kom til som kategori i 2013. Dommerne 
lagde vægt på, Noma-chef René Redzepis 
ønske om at skabe en imødekommende buf-
ferzone rundt om restauranten. Med det nor-
diske landskab bliver ivrige gastronomiske 
vindueskiggere holdt en anelse på afstand, 
men de får stadig en smag af det nye nordiske 
i form af et robust landskab fra de nordatlan-
tiske lande. Dommerkomiteen var ligeledes 

imponeret over, hvordan landskabet passer 
ind i det rå havnemiljø.

WAN AWARDs er verdens største arki-
tekturprisuddeling og modtager hvert år 1379 
indsendte projekter i forskellige katagorier 
fra 72 lande verden over, som bedømmes af 
317 internationale dommere. 

Projektet er beskrevet i Ny Agenda 2.

Skybrudsparken i Gladsaxe nomineret til
Store Arne 2015
Arkitektforeningens lokalafdeling i Køben-
havn har indstiftet priserne Store Arne og 
Lille Arne. Blandt de fire nominerede til Store 
Arne 2015 er Skybrudsparken i Gladsaxe ved 
Bisgaard Landskabsarkitekter Aps. Juryen be-
grunder nomineringen således: 

”Skybrudsparken er et af de nye land-
skabsprojekter, der på eksemplarisk vis ska-
ber arkitektoniske rammer som klimaforan-
dringerne bringer med sig. Parken sikrer både 
Gladsaxe mod de stadigt mere ekstreme vejr-
forhold og bidrager samtidig med at skabe 
inspirerende og attraktivt landskabsrum. 

Projektet håndterer samlet set overflade-
vand fra 142 ha af Gladsaxe Kommune. Det 
gøres via et antal opstuvningsbassiner, som 
skal forsinke vandet fra et højereliggende 
område. Bassinerne er tematisk opdelt og 
udformet som selvstændige vandmotiver. 
Som en kunstig bæk eller flodleje gennemlø-
ber vandet bassinerne i forskelligt tempo. 

Projektet indeholder to primære vandan-
læg: Grøfter og damme. Grøfterne bidrager 
til området med en naturpræget vegetation 
og skaber nye steder med en større botanisk 
mangfoldighed. Dammene er forskellige i 
både udtryk og funktion, hvor en stor del er 
udformet til leg og fysisk aktivitet i tillæg til 
vandhåndteringen. 

Skybrudsparken er et meget smukt og ind-
levet projekt, der nomineres for både at akti-
vere, inspirere og fortælle historien om nuti-
dens klimaforandringer”.

Projektet er beskrevet i Ny Agenda 2
www.arkitektforeningen.dk

The International Architecture Award 2014
Kulturhavn Kronborg, Helsingør er tildelt 
’The International Architecture Award 2014’. 
Over 100 bygninger fra alverdens lande har i 
samme omgang modtaget denne udmærkelse, 
altså udelukkende bygningskunst – med undta-

Polyform Arkitekter, landskab 
foran restaurant Noma. 
Foto Wichmann+Bendtsen
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gelse af Kulturhavn Kronborg og en muslimsk 
begravelsesplads i Altach, Østrig ved Bernado 
Bader Architecten. Hvert år kan projekter ind-
sendes og vil blive bedømt af en international 
jury.

Kulturhavn Kronborg ved Jeppe Aagaard An-
dersen, landskabsarkitekt MAA, MDL er tid-
ligere præsenteret i LANDSKAB 7-2013 og i 
Ny Agenda 2.
Inf.: chi-athenaeum.org/the-2014-international- 
architecture-awards

Publika parker och trädgårdar – Planera 
för barns park- och trädgårdsupplevelser
Konferens i Malmö 15 april 2015
För åttonde året i rad arrangeras den interna-
tionella konferensen Publika parker och träd-
gårdar, denna gång med Malmö stad som värd. 
Årets tema är ’Planera för barns park och träd-
gårdsupplevelser’, med exempel från USA, Hol-
land, Frankrike, Tyskland och Sverige.

Till konferensen är engagerat en rad 
intressanta internationella och nationella 
föreläsare, vilka blir vägledda av moderatorn 
Ola Melin, stadsträdgårdsmästare i Malmö. 
Under en del av dagen ges möjlighet till för-
djupning och erfarenhetsutbyte i två paral-
lella sessioner. 

I den ena sessionen diskuteras temalek-
platser med utgångspunkt från projekt i 
Malmö och Uppsala. I den andra sessionen 
lämnar tar vi istället utgångspunkt från Pil-
dammsparkens i Malmö 100-årsjubileum 
samt en aktuell omvandling av Boulognersko-
gen i Skövde – hur planerar man för utveck-
ling av historiska stadsparker?

Några av konferensens höjdpunkter
Barnen i fokus på New York Botanic Garden 
Bronx. Melanie Sifton, Vice President of Hor-
ticulture and Facilities, berättar om trädgår-
dens installationer och program för att en-
gagera barn och unga i verksamheten – ett 
viktigt inslag för att öka förståelsen för rela-
tionen mellan människor och natur i den tätt 
befolkade stadsdelen.

Odling för förskolor på Rosendals Träd-
gård. Med stöd från Allmänna Arvsfonden 
har Rosendals Trädgård i Stockholm drivit 
ett unikt projekt för att engagera förskolebarn 
och deras pedagoger i odling. Projektledaren 
Annelie Johansson delger oss erfarenheterna 
från Lek Odla Väx!

Äventyrspark lockar barn i Rotterdam. 
Mitt i centrala Rotterdam i Holland ligger 
natur- och äventyrslekplatsen Speeldernis. 
Landskapsarkitekt Sigrun Lobst, som varit 
med och utformat platsen, tar oss med på tur.

Astrid Lindgrens gärning speglas på Näs. 
Astrid Lindgrens barndomshem Näs i Vim-
merby har utvecklats till ett kulturcentrum 
med många spännande upplevelser vilket 
resulterade i att anläggningen tilldelades 
Stora Turismpriset 2014. Trädgårdsmästare 
Karin Eliasson berättar om trädgårdarna på 

Näs – en plats för kultur, samtal, bus, debatt, 
lek, allvar och humor.

Drömmen om Disneyland! Många barns 
favoritresmål i Europa är naturligtvis Disney-
land i Paris. Luc Béhar-Bannelier, Director of 
Nature & Environment, berättar om plane-
ringen av de fantasifulla utemiljöerna som de 
elva miljoner årliga besökarna möter.
Inf.: www.movium.slu.se

Nordic Green Space Award
til Mindeparken i Aarhus 
Mindeparken i Aarhus er i en klasse for sig; 
det understreges nu med kvalitetsstemplet 
Nordic Green Space Award som Mindepar-
ken og Aarhus Kommune modtog i 2014.

Klassisk, smuk og velholdt udtaler dommer-
komiteen fra Nordic Green Space Award om 
Mindeparken i Aarhus. Parken er blevet be-
dømt af en dommerkomite, der har tildelt 
parken og Aarhus Kommune udmærkelsen. 
Dommerkomiteen har vurderet parken efter 
en række kriterier, der bl.a. omfatter dispone-
ring, drift, brugerinddragelse og formidling. 

Dommerkomiteen konstaterer, at det 
personale, der arbejder med Mindeparken er 
entusiastiske ildsjæle, hvis engagement med 
fordel kunne understøttes af en udviklings-
plan for Mindeparken. 
www.nordicgreenspaceaward.com

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 2. Deadline 27. januar, udk. 27. marts 
Nr. 3. Deadline 1. april, udk. 8. maj
Nr. 4. Deadline 1. maj, udk. 12. juni

Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt 
MAA, MDL, Kronborg Kulturhavn. 
Foto Jeppe Aagaard Andersen

Bernado Bader Architecten, 
muslimsk begravelsesplads, Altach, Østrig, 2014. 
Fotos Bernado Bader Architecten

Mindeparken i Aarhus har modtaget 
Nordic Green Space Award. 
Luftfoto Aarhus Kommune
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SAMARBEJDE OG SYNLIGHED

’Kvalitet og forretning’, ’Målbar merværdi’, 
’Klar tale’ og ’Alliancer og kompetencer’. Bag 
disse overskrifter gemmer sig en række for-
slag, der tilsammen skal løfte arkitektfaget – 
og forretningen og dermed også landskabsar-
kitekters virke og gennemslagskraft.

Overskrifterne er et uddrag og stammer fra 
’Arkitekternes Topmøde’, der blev afholdt i 
midten af november 2014. Her deltog hele 
tre fra DL’s bestyrelse, Bo Holm-Nielsen, 
Lise Thorsager og undertegnede. Danske Ar-
kitektvirksomheder var vært og i løbet af 24 
timer diskuterede vi med kollegaer fra Akade-
misk Arkitektforening, Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design 
og Konservering, Danske Arkitektvirksomhe-
der, Arkitektforbundet, Arkitektens Forlag og 
mange flere helt konkrete forslag til, hvordan 
man kan styrke arkitektfaget – herunder land-
skabsarkitekturen. Samlet var fagets hoved-
aktører og dermed også Danske Landskabs-
arkitekter.

Der er stor vilje til samarbejde og en meget 
postitiv indstilling til at gøre noget i fælles-
skab. DL kan have stor fordel af et styrket 
samarbejde med arkitektfamiliens øvrige or-
ganisationer, da der er helt andre ressourcer 
til rådighed. Det gælder både økonomisk og 
personalemæssigt. Et mere formaliseret sam-
arbejde åbner op for nogle muligheder, vi ikke 
tidligere har haft adgang til. Eksempelvis vil 
vi som en naturlig del af ’familien’ være selv-
skrevne, når der skal laves politiske fremstød 
a la arkitekturpolitik.

I disse dage følges der op på topmødet, og ar-
bejdet går for alvor i gang med at udvikle nye 
konkurrenceformer, arrangere et fremtids-
symposium, formulere og finde midler til nye 
forskningsprojekter, og skabe et Videncenter 
for Arkitektur og Velfærd, lave en eksempel-
samling på projekter, hvor der er skabt arki-
tektonisk merværdi, udmønte et kommuni-
kationscharter – og ikke mindst få stablet en 
Arkitektur-galla på benene, der ikke blot hyl-

der værkerne, men også den gode bygherre, 
bedste entreprenør og up-coming arkitekter/
landskabsarkitekter.

DL’s bestyrelse har gennem de seneste år 
bl.a. arbejdet på at styrke samarbejdet med 
forskellige organisationer og foreninger, der 
deler nogle af de samme interesser, mærkesa-
ger og drømme som os. Det er blevet til mange 
møder, udveksling af planer og idéer, og det er 
også blevet til konkrete samarbejder om stu-
dieture, priser, bøger og gå-hjem-møder. Nu 
ser det ud til, at devisen ’sammen er vi stær-
ke’ kan få et endnu bedre afsæt. Der ligger et 
stort arbejde forude for DL’s sekretariat og be-
styrelse, og vi vil endnu engang minde vores 
medlemmer om, at frivillige kræfter altid er 
velkomne.

Et styrket samarbejde med landskabsarki-
tektfagets øvrige interessenter er med til at 
skærpe Danske Landskabsarkitekters profil 
og omdømme. Samarbejdet ligger derfor som 
en naturlig forlængelse af bestyrelsens øvri-
ge arbejde. Det gælder f.eks. ’Synlighed’, som 
er en anden vigtig brik i bestyrelsesarbejdet. 
Foreningen har i 2014 bidraget til bogudgivel-
sen Ny Agenda 2, der gør status over de bed-
ste danske landskabsprojekter gennem de sid-
ste fem år. Bogen er et vigtigt ansigt udadtil og 
er med til at vise, ikke bare danske kollegaer, 
men også udenlandske kollegaer og samar-
bejdspartnere, kvaliteten af den danske land-
skabsarkitektur.

Og endelig: På DL’s generalforsamling sid-
ste år blev der afsat midler til, at foreningen 
kunne få lavet en ny hjemmeside. Den blev 
en realitet i 2014, og DL fik i den forbindelse 
strammet sin grafiske identitet op og skær-
pet sin profil. Det lidt støvede foreningsag-
tige website er blevet en dynamisk platform, 
der viser omverdenen og vores medlemmer, 
hvem vi er, hvad vi kan, og hvad vi står for: Re-
levante og skarpe. En forening og et fag med 
plads til æstetik, poesi, bæredygtighed, fælles-
skab og mennesker. 
Karen Sejr, formand,
Danske Landskabsarkitekter

Runde fødselsdage
75 år: Susanne Guldager, 13. marts
70 år: Willy Rosseel, 9. marts
65 år: Vibeke Nellemann, 11. marts, 
Solveig Stenholm, 16. marts 
50 år: Ellen Braae, 4. marts,
Bjørn Ginman, 8. marts, 
Anne M. Brochmann Brandt, 23. marts
Karina Gram, 12. februar
40 år: Gitte Sauer, 13. marts, 
Stefan Darlan Boris, 21. marts

Danske Landskabsarkitekter, DL
Daglig leder Lillan S. Thomsen
Strandgade 27A, 1. 
DK-1401 Kbh. K 
Tel. +45 33 32 23 54
dl@landskabsarkitekter.dk

”Nu ser det ud til, at devisen 
’sammen er vi stærke’ kan få et
endnu bedre afsæt. Der ligger et
stort arbejde forude for DL’s 
sekretariat og bestyrelse, og vi 
vil endnu engang minde vores 
medlemmer om, at frivillige 
kræfter altid er velkomne”

Karen Sejr. Foto Inger Ulrich
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Isfjordscenter i Ilulissat
Realdania samarbejder med Grønlands Selv-
styre og Qaasuitsup Kommunia om etablering 
af et isfjordscenter i Ilulissat. Isfjordscentret 
skal være en driver for turismeudviklingen i 
området samt være hele verdens indgang til 
oplevelserne omkring den markante afsmelt-
ning af indlandsisen.

Ilulissat ligger på Grønlands vestkyst ved 
Diskobugten, 250 km nord for polarcirklen. 
Isfjorden udgør et spektakulært sted, hvor 
verdens klimaforandringer udspiller sig 
for fuld udblæsning, og hvor besøgende har 
mulighed for at overvære en af verdens mest 
aktive, kælvende gletchere på helt tæt hold. I 
2004 blev isfjorden optaget på UNESCO’s ver-
densarvsliste.

Realdania har bevilget 75 mio. kr. til etab-
lering af Ilulissat Isfjordscenter, mens der 
fra grønlandsk side bidrages med omkring 
20 mio. kr. Der forestår nu en proces, hvor 
der skal skaffes finansiering til etablering af 
udstilling og formidling, og hvor projektet skal 
færdigudvikles og opføres. 

Skulpturel leg på den Jyske Aas
Fremover vil én af landets flotteste raste- og 
informationspladser ligge lige der, hvor mo-
torvejen skærer gennem Jyske Aas. Pladsen 
udformes som en kæmpestor spiral i jord og 
tegl. Fra toppen bliver der udsigt vidt om-
kring, og inde i spiralen gives der informati-
on om de mange muligheder for oplevelser. 
Stedet bliver Porten til Jyske Aas. Jyske Aas- 
projektet støttes fra flere sider og er en del af 
Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Formålet med projektet i Jyske Aas er at 
samle og formidle natur, geologi, kulturhisto-

rie og ikke mindst kontakten med de lokale 
aktører på og omkring højderyggen Jyske 
Aas. Projektet skal skabe en ’mulighedernes 
egn’ fyldt med kultur- og naturoplevelser til-
knyttet mange ildsjæle og aktører, som hver 
har deres oplevelser at byde på. Et besøg i 
området skal generere flere besøg, tilbageven-
dende gæster, mere tilflytning og flere lokale 
arbejdspladser som følge af øget kendskab til 
områdets kvaliteter.
Inf.: www.realdania.dk

IFLA 2015 World Congress: 7.-15. June, 
History of the Future, Moskow and 
Skt. Petersburg, Russia
The Russian Federation is currently expe-
riencing a real boom in the development of 
landscape architecture. In a growing econ-
omy, the landscape architectural profession 
has become a very special demand.

Participants of the IFLA World Congress 
2015 will have a unique opportunity to visit 
two of Russia’s finest cities. The IFLA World 
Council will be held in Moscow, the capital of 
Russia, with its political and business founda-
tions and one of the most dynamic centres of 
the world. The scientific, discursive and prac-
tical elements of the congress will be held in 
the cultural capital of Russia, St. Petersburg. 
Saint Petersburg is the most European city in 
Russia and has numerous historical monu-
ments and unique heritage of landscape archi-
tecture under UNESCO protection. 

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 extensive natural, semi-natural and man-
made landscapes. The dramatic story of the 

 

region gave the international landscape archi-
tecture world amazing examples of revitalisa-
tion and reconstruction of ’lost’ landscapes.

History of the Future caters for a wide 
range of interests on the challenges and 
opportunities of the past, the present and the 
future for landscape architecture and land-
scape architects:

1. East to West: methods of integration 
and innovations in modern landscape archi-
tecture.

2. Historical and ’natural’ landscapes in 
the 21st century – conservation, reconstruc-
tion and restoration; research for integration 
into modern urban and rural landscape.

3. Green-blue infrastructure and sustain-
able urban development.
ifla2015@gmail.com

Kirkegårdskonferencen 2015
18. marts, Nyborg Strand
Kirkegården er et roligt sted i en hektisk ver-
den. De frodige planter husker os på glæde, liv 
og vækst. Gravstederne vækker minder og for-
tæller kulturhistorie. Men værdierne passer 
ikke sig selv. Årets kirkegårdskonference ser 
på, hvordan man beskytter, synliggør og ska-
ber nye værdier. 

Konferencen arrangeres i samarbejde 
med Landsforeningen af Menighedsråd, For-
eningen af Danske Kirkegårdsledere og For-
bundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte.

Firmastande
Leverandører til kirkegårdssektoren kan få en 
firmastand på Kirkegårdskonferencen, hvor 
der er plads til fem stande. Prisen for en stand 
er 7.500 kr. ekskl. moms og inklusiv én delta-
ger på konferencen. Kontakt Christian P. Kjøl-
ler, IGN, cpk@ign.ku.dk
Tilmelding via www.ignkurser2015.secure.ku.
dk/kirkegaardskonferencen-2015
Pris: 1.295 kr.  ekskl. moms
Tilmeldingsfrist: 9. marts 2015
Faglig ansvarlig: Tilde Tvedt, 
tit@ign.ku.dk

Foreningen for Kirkegårdskultur
Foreningens årsmøde afholdes i år 8.-9. juni 
på Bornholm med foredrag og ekskursion til 
udvalgte kirkegårde.
www.kirkegaardskultur.dk

Isfjordscenter i Ilulissat.
Foto Dansk Bygningsarv

Projektet i Jyske Aas
samler og formidler
natur, geologi, 
kulturhistorie på og 
omkring højderyggen
Jyske Aas. 
CUBO Arkitekter, 
Schønherr, Bysted 
og Niras
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NORDISK
Annemarie Lund

Er der egentlig belæg for at tale om ’det nordiske’? funderede Paola Viganò, arkitekt og urba-
nist samt professor ved universitet IUAV i Venedig, i sin indledning til konferencen World in 
Danmark i juni 2014. Konferencen Nordic Encounters med undertitlen Travelling Ideas of Open 
Space Design and Planning ville gennem forelæsninger afprøve at indkredse ’det nordiske’ – for-
stået som det skandinaviske. Måske er det nordiske egentlig ’a set of mind’ ligesom ’det klassi-
ske’, foreslog Paola Viganò. Hun oplever, at der mange steder i verden i disse år er en tendens 
til at genoplive eller genopfinde traditioner og til at afsøge det regionale. Som en internationalt 
velorienteret person oplever Paola Viganò ironisk nok, at man næste alle vegne mener, at man 
netop her har noget helt specifikt.

På den anden side, fremhævede Paola Viganò, er der samtidig også en stærk tendens til at 
forkaste traditioner og glemme skik og brug. Og hvis der skulle være noget specielt nordisk, 
hvad sker der så, når det nordiske møder det globale?, blev der spurgt.

Konferencen World in Danmark, der i 2014 blev afholdt for 10. gang, har haft forskellige 
temaer hvert år, men samme koncept, nemlig at være en platform, hvor landskabsfagets inter-
nationale kapaciteter mødes, fremlægger synspunkter og diskuterer. 

Anne Galmar sammenfatter i sin artikel konferencen og beskriver de for hende tre mest 
interessante forelæsninger om ideer på rejse, indstilling og arbejder.

Anne Galmar skriver om Jenny Osuldsen fra Snøhetta, Kongjian Yu fra Turenscape og 
Belinda Tato fra Ecosistema Urbano. “I ’det nordiske perspektiv’ repræsenterer Snøhetta en 
skandinavisk funderet tilgang til at arbejde globalt …, mens Ecosistema Urbano skaber en syd-
europæisk intervention i Hamar nord for Oslo. Turenscape falder – med sine kinesiske projekter 
i Kina – helt uden for noget som helst nordisk perspektiv, men tegnestuens smukke projekter, 
der arbejder med æstetikken og poesien i det dyrkede landskab som svar på både forurenings- 
og skybrudsproblematikker, repræsenterer en tiltrængt modvægt mod de mange romantise-
rende ’bynatur-projekter’,” konkluderer Anne Galmar.

Netop det, at vi i Norden som landskabsarkitekter skulle have noget særligt tilfælles, har haft 
vekslende bevågenhed i både foreningsarbejde og tidsskriftsamarbejde gennem årene, fra meget 
intenst til et måske mere vanebetonet samvær i de senere årtier. Karen Permin, som Søren Har-
boe, Sonja Poll, Trygve Sundt og Guri Vallevik skriver mindeord om, var i et halvt århundrede 
en helt central person i landskabsfaget og som redaktør og foreningens sekretær en utrættelig 
forkæmper for et nordisk fagligt fællesskab. 

To helt nye urbane steder, forplads til Museum for kunst i det offentlige rum i Køge og Israels 
Plads i København, præsenteres også i dette nummer. I beskrivelsen opereres slet ikke med 
begrebet nordisk, men absolut med det stedsspecifikke – med forholdet til sted og omgivelser. 

I sin refleksion over forpladsen ved KØS forklarer Steen Høyer, at pladsen “komplemente-
rer bygningen, byrummet og museets formål og indhold på en klar og overbevisende måde, og 
projektet indgår så at sige i en symbiose med museet.”

Israels Plads er skulpturelt tænkt; to af pladsens hjørner er bukket op som ’vinger’ og bli-
ver sammen med en modsvarende lang og smal V-foldning et billede på det tidligere voldforløb 
med vandgrav.

Måske er noget af det allervigtigste, når vi som landskabsarkitekter agerer og skaber land-
skaber, at det bliver stedsspecifikke projekter. Men det alene gør det dog ikke. Kongjian Yu 
betonede, at han betragter sig selv som ’en nutidig bonde i byen’ og stræber mod at minimere 
energiforbrug. Det er for mig et både meget relevant og nødvendigt perspektiv at have på dagens 
landskabsarkitektur. AL
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FORPLADS VED KØS – MUSEUM FOR KUNST 
I DET OFFENTLIGE RUM 
Steen Høyer

Museum for kunst i det offentlige rum i Køge, 
kaldet KØS, har fået en ny forplads. Takket 
være en donation fra Annie & Otto Johs. Det-
lefs’ Fonde har det været muligt at skabe et 
nyt byrum i Køge, et byrum der binder byen, 
kirken, skolen og museet sammen i et aktivt 
og dynamisk felt.

Projektet er udarbejdet af billedkunstne-
ren, professor Ann Lislegaard i samarbejde 
med landskabsarkitekten Sophie Sahlqvist. 
Pladsen blev indviet med en kæmpe folkefest 
d. 30. oktober 2014, hvor den mere officielle 
indvielse blev suppleret med musik, dans og 
varm suppe langt ind i den kolde og mørke 
efterårsaften.

KØS begyndte som Køge Skitsesamling 
og har over 18.000 skitser, der primært er 
forarbejder til større offentlige værker. Et af 
de kendteste værker i museets besiddelse er 
Bjørn Nørgaards kartoner til Dronningens 
gobeliner på Christiansborg Slot, der har fået 
sit eget udstillingsrum i en nybygget tagetage.

Museet blev tilbage i 1977 indrettet i den 
gamle attenhundredtals skolebygning, belig-
gende i handelsgaden tæt på torvet. Fokus for 
museets forskning og udstillinger blev lang-
somt rettet mod kunst i det offentlige rum, 
som en del af skitsernes formål, med et mere 
aktivt og nutidigt sigte, hvilket blandt andet 
kan ses af den aktuelle udstilling om ’magt, 
minder, mennesker – mindesmærker i dag’.

Når alt dette nævnes, skyldes det, at for-
pladsen komplementerer bygningen, byrum-
met og museets formål og indhold på en klar 
og overbevisende måde, og projektet indgår så 
at sige i en symbiose med museet. Pladsen er 
tænkt som en scene eller et udstillingsrum for 

skiftende aktiviteter og udstillingsprojekter, 
og den er samtidig skabt som et selvstændigt 
minimalistisk værk med stor egenværdi.

Den oprindelige skolebygning ligger 
magtfuldt og autoritært hævet over gadens 
niveau. Viden og lærdom var tidligere hævet 
over hverdagen, men i dag befordrer højdefor-
skellen ikke sammenhængen og dialogen mel-
lem kunst og samfund. Pladsens opbygning af 
forsatte, rektangulære, hvide betonelementer 
løser det problem at skabe sammenhæng mel-
lem museets stueetage og byens rum, da plad-
sen kan opfattes som et stort trappe- og ram-
peelement, der formidler overgangen mellem 
de to niveauer.

Pladsen er opbygget af over hundrede 
elementer, underdelt i et modulnet i mindre 
enheder og sat i forskellige højder. Det bety-
der, at der opstår en stor variation i det rum-
ligt landskabelige udtryk og dets anvendel-
sesmuligheder, fra større terrasser til mindre 
dale og gryder. Elementerne er desuden for-
synet med beslag, hvorved de kan suppleres 
med forskelligt udstillingsdesign. Det sam-
lede landskab er komponeret med et simpelt 
udgangspunkt i funktionaliteten.

En trapperampe leder naturligt op til 
hovedindgangen, og et større jævnt plateau 
støtter bygningshjørnet ud for caféen, der 
har udeservering i sommerhalvåret. Pladsens 
møde med byen markeres med lidt større og 
faste elementer, der fastholder rummet mel-
lem byen og bygningen, hvorved rummet og 
elementerne imellem kan varieres meget frit 
med små, store, lange og smalle fordybninger, 
der indbyder til forskellige typer af ophold og 
aktivitet.

Pladsens elementer er støbt i glat hvid beton. 
Det giver en stor kontrast til byens rødstens-
byggeri og de små malede købstadshuse langs 
hovedgaden. Den hvide beton optræder med 
stor autoritet og fremstår med en selvbe-
vidsthed som Køge Torv må have gjort i mid-
delalderen. Pladsen er en aktiv og åben ud-
stillingsscene mod byen, hvor museets indre 
’white cube’-udstillingsrum så at sige flyder 
eller vandrer ud af bygningen, over pladsen 
og ud til kanten. Museet vender vrangen ud 
og viser sit indre med nye udstillingsmulighe-
der som en integreret del af både udstillinger-
ne og byen. Det er en selvbevidsthed, som sik-
kert vil give anledning til diskussioner, men 
som kan være nødvendig som ’statement’, på 
samme måde som Køge Torv må have været 
opfattet som en voldsom gestus i sin tid.

De mange hvide firkanter, flade, rum og 
kasser ude og inde minder om et stort dyna-
misk elementsystem, der kunne skifte som 
forstørrede pixler på en skærm. Et levende 
felt, der er påvirkeligt af ydre begivenheder, 
men lige for øjeblikket står det ’stand by’ og 
venter roligt på næste større eller mindre 
begivenhed – om det er en flok børn, der leger 
forbi, en forårskoncert eller et større udstil-
lingsprojekt fra museet eller byen.

Pladsen virker som sagt selvbevidst, men 
kan ikke opfattes stabil i klassisk, minima-
listisk forstand. Formationen og rummet 
udtrykker en destabilitet og dermed en for-
ventning til en udvikling, men uden at der 
nødvendigvis behøver ske noget konkret, hvil-
ket er en stor kunstnerisk kvalitet.

Elementerne har rødder i den tidlige 
minimalisme, men sammensætningen og 
opbygningen vidner om en landskabelig og 
filmisk udvikling af konceptet – så at sige på 
dagens digitale vilkår.

Dermed er der skabt en tydelig forbin-
delse til museets monumentudstilling, der 
viser socialiseringen og demokratiseringen af 
den mindeværdige og monumentale fortæl-
ling, der tidligere var forbeholdt autoriteten 
i den hierarkiske samfundsopbygning. Der-
med er pladsen bundet sammen med museet, 
og museet er bundet sammen med pladsen, 
byen og verden.
Steen Høyer, professor, landskabsarkitekt MAA, 
MDL

Model. Foto Anders Sune Berg Model. Photo Anders Sune Berg
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DE 111 HVIDE PLATEAUER
Ann Lislegaard

Udgangspunktet for De 111 hvide plateauer 
har været hvad jeg kalder: ”at lægge skulptu-
ren ned”. I modsætning til det opretstående 
monument, der fikserer tid og rum, forsøger 
jeg at skabe kunst i det offentlige rum, der har 
et performativt potentiale og kan opleves gen-
nem den måde, stedet eller skulpturen bruges 
på, og de aktiviteter og tanker, den genererer.

Skulpturen iscenesætter bevægelse, men 
indeholder også en form for ’andethed’, et ele-
ment af science fiction. Plateauerne kan ses 
som fragmenter fra en fjern planet eller måske 
repræsenterer de digitale pixler i et compu-
terspil, der ligeledes udspiller sig ’andetsteds’. 
Jeg nævner science fiction i denne sammen-
hæng for at pointere, at det er et monument, 
der i høj grad er lavet for de ideer og eksperi-
menter, der tilkommer fremtiden.

Materialet er hvid beton. Ligesom den hvide 
gips og det hvide papir er betonen her proces-
sens materiale. Indskrevet i byggematerialet 
er ideen om at gøre plateauerne til en scene 
for aktuelle aktiviteter og eksperimenter. Pla-
teauerne indbyder til at bevæge sig rundt på 
pladsen, til at nye ting kan ske.

Plateauerne er også et ’hverdagens sted’, 
som danner en fysisk og social ramme for et 
fællesskab. Det er en skulptur, de besøgende 
kan gå på, mødes på, sidde på, drikke en kop 
kaffe fra caféen, læse et katalog fra museet, eller 
bare drive på kryds og tværs. Det er en sokkel 
eller en platform for den eksperimenterende 
kunst. Et udvidet udstillingsrum for museet, 
en scene for performance, lys og lyd, film, kon-
ceptkunst, klassiske objekter fra samlingen, 
sociale og lokale projekter og meget mere.

De 111 hvide plateauer er en skulptur, som også 
bliver indgang til KØS’ udstillinger, såvel som 
til museets historiske arkiver og skitser. En af 
skulpturens funktioner er, at den åbner rum-
met omkring gavlen af bygningen og skaber en 
naturlig bevægelse ind mod hovedindgangen 
af museet. KØS’ forsknings- og særområde er 
som bekendt kunst i det offentlige rum. Med 
dette in mente er der skabt en plads, der er et 
performativt og installatorisk kunstværk i sig 
selv. Og jeg håber, at værket vil give museet et 
mulighedsrum til at skabe nye fortællinger, 
identiteter og sammenhænge.
Ann Lislegaard, billedkunstner, professor

Model, set fra Nørregade. Foto Anders Sune Berg Model seen from Nørregade. Photo Anders Sune Berg
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De 111 hvide plateauer, forplads ved KØS, Nørregade 29, Køge
Udført: 2014
Bygherre: KØS – museum for kunst i det offentlige rum 
Billedkunstner: Ann Lislegaard
Landskabsarkitekt: Sophie Sahlqvist
Ingeniør, byggeledelse: Strunge Jensen A/S, rådg. ing.
Fonde: Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde
Entreprenør: Zenzo Group, OK Nygaard A/S 
Foto: Anders Sune Berg, Sophie Sahlqvist

Situationsplan Site plan

Model, set fra kirken. Foto Anders Sune Berg Model, seen from the church. Photo Anders Sune Berg
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ISRAELS PLADS
Frode Birk Nielsen

Planerne om at forny Israels Plads går tilbage 
til 2007, hvor Borgerrepræsentationen i Kø-
benhavns Kommune for første gang vedtog en 
større renovering af pladsen. Efter prækvalifi-
kation udvalgtes ni teams, der senere blev re-
duceret til tre – Team EBDNBA, Team HEN-
NING LARSEN og Team BIRK NIELSEN. På 
baggrund af en åben parallelkonkurrence med 
involvering af byrumseksperter og områdets 
beboere og brugere blev forslaget fra sidst-
nævnte team udvalgt som vinder af konkur-
rencen primo 2008. 

Det er dette forslag, der med mindre juste-
ringer nu er realiseret. ’Det flyvende tæppe’ 
er landet og faldet på plads efter en lang og til 
tider vanskelig fødsel. Politiske diskussioner 
og problematiske ejerforhold trak tiden ud, 
men i sommeren 2014 stod den nye Israels 
Plads endelig færdig.

Israels Plads er byens største plads, skabt 
ovenpå og ved opfyldning af Københavns 
volde. I slutningen af 1800-tallet byggedes de 
omkransende karré-ejendomme, og i årene 
1889-1958 blev pladsen anvendt til grønttorv. 

Senere ved bilismens fremmarch omdan-
nedes pladsen til parkering. Det nuværende 
navn har pladsen fået ved udveksling med 
Israel i anledning af 25-året for jødeforføl-
gelserne i 1943 (I Jerusalem ligger der tilsva-
rende en Danmarks Plads). 

I 1970 blev pladsens nordlige del omlagt, 
Nordeuropas største underjordiske parke-
ringsanlæg i tre etageniveauer blev etableret, 
og her ovenpå blev pladsen flisebelagt med en 
større boldbane og omkransende trærækker. 
Sådan fremstod pladsen frem til 2012, hvor 

Israels Plads er byens største plads, skabt ovenpå og ved opfyldning af Københavns volde. 
I slutningen af 1800-tallet byggedes de omkransende karré-ejendomme. Foto Sweco Architects
Israels Plads is the city’s largest square, created on top of, and by filling in the Copenhagen defensive earthworks. 
The surrounding apartment blocks were built at the end of the 19th century. Photo Sweco Architects

Broerne og ravellinen foran Nørreport, ca. 1850. Kobberstik fra stedet, 
hvor Grønttorvet (Israels Plads) senere blev anlagt. Københavns Museum
The bridges and the ravelin in front of Nørreport, ca. 1850. Copperplate from the 
area where Grønttorvet (Israels Plads) was later established. Københavns Museum
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Israels Plads, København K
Opførelsesår: 2012-14
Bygherre: Københavns Kommune
Totalrådgiver: Sweco Architects A/S, arkitekter/landskabsarkitekter maa ( fra medio 2008 har Birk Nielsens Tegnestue 
været en del af Sweco Architects DK). Medarbejdere: Frode Birk Nielsen, Kamilla Iversen, Christian Sander, 
Peter Laust Hønnecke, Anne Galmar, Sanne Slot Hansen, Signe Høyer Frederiksen
Underrådgiver: Cobe A/S, arkitekter MAA. Medarbejdere: Dan Stubbergaard, Caroline Nagel, Morten Emil Engel, 
Therese Wallstrøm, Jens Wagner, Tobias Mürsch
Underrådgiver: Niras A/S, ingeniører FRI. Medarbejdere: Torben Henneberg Sørensen, Steffen Laxby, 
Carsten Verner Dahl, Mads Bech Andersen, Henrik Mørup
Kunstner: Billedhugger, prof. Morten Stræde
Hovedentreprenør: Barslund A/S
Leverandører: CADO ( boldbur), Iguzzini ( lamper), Zurface (granit), G9 Udventar ( bænke)
Fonde: Oticon Fonden
Foto: Rasmus Hjortshøj, Københavns Bymuseum, Sweco Architects (Mads Frederik)

Tv. Israels Plads ligger mellem Ørstedsparken og 
Torvehallerne. Botanisk Have anes yderst th. 
Herunder. Luftfoto set fra nord. Foto Rasmus Hjortshøj
Left. Israels Plads lies between Ørsted Park and the market halls. 
The Botanical Gardens are evident on the far right
Below. Aerial photo seen from north. Photo Rasmus Hjortshøj
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Overgang mellem park og plads ( konkurrenceprojekt). 
Det har været væsentligt at skabe åbenhed og sammenhæng mellem plads og park 
ved bogstaveligt talt at trække pladsen ud i parken og omvendt at invitere parkens 
grønne elementer ind på pladsen. Grundet Ørstedsparkens status som fredet anlæg, 
blev pladsens ’udhæng’ over parken senere reduceret med et modul (540 cm)
The transition between the park and the square (competition project). 
It was important to create an openness and relation between the square and the park 
by literally pulling the square out into the park and conversely inviting the park’s 
green elements onto the square. Due to Ørsted Park’s status as a listed scheme, 
the square’s ’projection’ over the park was later reduced by one module (540 cm)

Israels Plads er udformet med granitbelægning fra facade til 
facade fra randbebyggelsen mod nordøst til Ørstedparken mod 
sydvest – med den historisk betingede slidte og genbrugte bro-
stens- og bordurstensbelægning i gaderne og som kontrast hertil 
med præcist formede lyse granitfliser på pladsens hævede flade. 
Pladsens modulære inddeling er fremhævet med smalle sorte 
granitbånd, der, udover at skabe rytme og variation, tjener som 
bånd for integrering af ledelinjer og afløbsriste. 
Fotos Sweco Architects
Israels Plads has granite paving from facade to facade, from 
the perimeter buildings toward northeast to Ørsted Park in the 
southwest – with the historically conditioned worn and recycled 
paving block and bordure stone paving on the streets and in 
contrast, precisely formed pale granite pavers on the square’s 
raised surface. The square’s modular subdivision is emphasized 
by narrow black granite bands, which in addition to creating a 
rhythm and variation, serve as bands for the modular lines and 
drain gratings. Photos Sweco Architects
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rydningen og anlægsarbejderne til den nuvæ-
rende plads påbegyndtes. 

Israels Plads er skulpturelt tænkt som en 
plads, der hæver sig over den eksisterende 
flade og omgivende gader, samtidig med at 
pladsens hjørner mod sydvest og nordøst fol-
der sig op og markerer de oprindelige bastio-
ners samt voldgravens forløb hen over plad-
sen. Visuelt skærmer pladsen derved mod 
parkeringskælderens opkørselsrampe til 
Rømersgade. Pladsen har fået vinger, der sam-
tidig manifesterer historiens underliggende 

betydning og værdi for stedet. Med en mod-
svarende foldning nedad skabes et løb for og 
billede på voldens oprindelige vandgrav, der 
løber ud over kanten mod Ørstedsparken og 
som vandfald via tre forskudte, ovale kar for-
binder til parken. Om aftenen oplyses plad-
sens kant af et underliggende lys, der for-
stærker virkningen af pladsen som svævende, 
foldet flade.

Pladsen er omkranset af Vendersgade, 
Rømersgade, Linnésgade og Ørstedparken 
og kan betragtes som ét sammenhængende 

Israels Plads er skulpturelt tænkt som en plads, der hæver sig over den eksisterende flade og omgivende gader, 
samtidig med at pladsens hjørner mod sydvest og nordøst folder sig op, markerer de oprindelige bastioners og 
voldgravens forløb hen over pladsen. Foto Sweco Architects
Israels Plads is sculpturally conceived as a square that rises above the existing surface and the surrounding 
streets, while the corners toward southwest and northeast fold upwards, marking the course of the former bastions 
and moats’ over the square. Photo Sweco Architects
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byrum, der forbinder torv, plads og parkan-
læg. Særligt har det været væsentligt at skabe 
åbenhed og sammenhæng mellem plads og 
park ved bogstaveligt talt at trække pladsen 
ud i parken og omvendt at invitere parkens 
grønne elementer ind på pladsen. Samtlige 
træer i parken er bevaret, og sammen med 
de nyetablerede træer danner disse løvtag og 
naturlige opholdsnicher på pladsen. Parkens 
træer er sammensat af varierede træsorter af 
nordisk herkomst, og et udvalg af disse træ-
sorter er plantet på pladsen for at opnå et spil 
mellem divergerende højder, udtryk og løv-
faldsfarver.

Israels Plads er konsekvent udformet med 
granitbelægning fra facade til facade fra rand-
bebyggelsen mod nordøst til Ørstedparken 
mod sydvest – med den historisk betingede 
slidte og genbrugte brostens- og bordurstens-
belægning i gaderne og som kontrast her-

til med præcist formede lyse granitfliser på 
pladsens hævede flade. Pladsens skarpe form 
er fremhævet med en jernkant, der sikrer kan-
ten styrke samt præcis rumlig afgrænsning 
mod de tilstødende park- og gaderum. Plad-
sens modulære inddeling er fremhævet med 
smalle sorte granitbånd, der, udover at skabe 
rytme og variation, tjener som bånd for inte-
grering af ledelinjer og afløbsriste. 

Intentionen har været at skabe en lang-
tidsholdbar plads i kvalitativsmaterialer, der 
er holdbare og smukke, en plads med styrke 
og format, der er i stand til at absorbere skif-
tende tiders funktioner og anvendelser.

Israels Plads er københavnernes nye plads 
med nye aktiviteter, nye flows og ikke mindst 
nye brugere og besøgende. Samtidig har Zah-
les Skole fået en værdig og tidssvarende lege- 
og opholdsplads for mindre og større børn 
og unge med aktiviteter som boldbane, lege-

Om aftenen oplyses pladsens kant af et underliggende lys, der forstærker virkningen 
af pladsen som svævende, foldet flade. 
Øverst. Collage fra konkurrenceprojekt. Tv. Foto Sweco Architects
In the evening, the edges of the square are illuminated by subjacent lighting that re-
inforces the effect of the square as a floating, folded surface. 
Top. Collage from competition project. Left. Photo Sweco Architects

plads, løbehjulsbane samt legemuligheder 
omkring vandløbet. Med anlægget er pladsen 
sikret som åndehul og frirum til udfoldelse og 
ophold for daglige – gående, løbende, legende, 
siddende – brugere og besøgende. 

Målet har været at skabe en ny Israels 
Plads, der folder sig ud, åbner op og etablerer 
plads til at udfolde sig på. En plads, der ven-
der blikket udad og afgiver liv til sine nærme-
ste omgivelser. I processen fra de første skit-
ser og modeller til senere anlæg af pladsen er 
det lykkedes at fastholde ’den røde tråd’ i pro-
jektet. Det har været en tilfredsstillelse at se 
pladsen tage form, blive indtaget af brugerne 
og efterfølgende konstatere, at ’Det flyvende 
tæppe’ er landet præcis, hvor det skal, og lever 
op til de oprindelige tanker og visioner.
Frode Birk Nielsen, landskabsarkitekt MAA,
MDL, partner, Sweco Architects A/S,
BirkNielsen
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Situationsplan fra forprojekt. Drypzoner for Ørstedsparkens store træer er indetegnet Site plan from preliminary project. The drip zones for Ørsted Park’s large trees are marked

Foto Rasmus Hjortshøj Photo Rasmus Hjortshøj
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VERDEN I DANMARK 2014
Anne Galmar

Det nordiske møder global landskabs-
arkitektur
Under overskriften ’Nordic Encounters – Tra-
velling Ideas of Open Space Design and Plan-
ning’ blev den 10. Verden i Danmark-konfe-
rence afholdt i juni på IGN i København.

Mest præcist blev konferencens ramme 
og ’det nordiske’ adresseret af konferencens 
moderator Paola Viganò, som i sin introduk-
tion betegnede det særligt nordiske som ’a 
state of mind’. 

Dette uddybede Paola Viganò som ’en kollek-
tiv bevidsthed’, der implicerer, at vi i Norden 
(som landskabsarkitekter og planlæggere) ser 
os selv som en fortsættelse af traditionen – i 
modsætning til hvordan hun, som sydeuro-
pæer, ser sig selv som værende i opposition 
til traditionen, og som for hende betyder en 
fraktur mellem fortidens tradition og nutid/
fremtid. 

For mig at se er dette et meget interessant 
spørgsmål (som i princippet kunne være over-

skriften for en hel ny konference). Spørgs-
målet peger på, hvilken betydning denne kol-
lektive bevidsthed har både for den måde, vi 
konkret forvalter og fornyer traditionen på (i 
renovering, restaurering og revitalisering), og 
for den måde, vi agerer i projekter, der enten 
starter på ’bar mark’ eller radikalt ændrer på 
et sted. 

Set i mit bakspejl er tre af konferencens 
forelæsninger særligt tydelige: Snøhetta/
Jenny Osuldsen, Turenscape/Kongjian Yu 
og Ecosistema Urbano/Belinda Tato.

I ’det nordiske perspektiv’ repræsenterer 
Snøhetta en skandinavisk funderet tilgang 
til at arbejde globalt, bl.a. med biblioteket i 
Aleksandria, mens Ecosistema Urbano ska-
ber en sydeuropæisk intervention i Hamar 
nord for Oslo. Turenscape falder – med sine 
kinesiske projekter i Kina – helt uden for 
noget som helst nordisk perspektiv, men teg-
nestuens smukke projekter, der arbejder med 
æstetikken og poesien i det dyrkede landskab 
som svar på både forurenings- og skybruds-
problematikker, repræsenterer en tiltrængt 
modvægt mod de mange romantiserende ’by-
natur-projekter’, der p.t. ses i branchen. 

De tre tegnestuer Snøhetta, Turenscape 
og Ecosistema Urbano bliver samtidig alle 
globale: Snøhetta fragter frisk både store sten-
blokke fra Norge til den norske ambassade i 
Berlin og også norske stenhuggere til Alexan-
dria i Egypten for at undervise de lokale egyp-
tiske stenhuggere i genoptagelsen af et gam-
melt lokalt håndværk. Ecosistema Urbano har 
tilsvarende udviklet et værktøj what if-city, et 
digitalt web-baseret brugerinddragelsesværk-
tøj, som bruges som afsæt for brugerinddra-
gende projekter fra Nantes til Bahamas. Og 
mens Turenscape ved første blik er meget 
regionalt funderet, i kinesisk kontekst og med 
inspiration fra historiske kinesiske eksempler 
på dyrkning af landskabet, bliver tegnestuens 
tilgang og inspiration ved et nærmere efter-
syn for mig hurtigt til en meget vedkommende 
måde at se landskabet på, idet der arbejdes 
med bæredygtighed forankret i traditionelle 
dyrkningsprincipper.

Set i det perspektiv stillede ’Nordic En-
counters’ også spørgsmål ved, hvor meget det 
regionale betyder versus det globale? Måske 
er det slet ikke så vigtigt, hvor landskabsar-
kitekter ’kommer fra’, som hvordan vi agerer 
i forhold til sted og projekt – hvilke metoder 

Snøhetta. Stenen som spejl – snit i fjeldvæggen ved Peter Dass Museet. Foto Åke E:son Lindman 
Snøhetta. Stone as a mirror – section in the rock wall at the Peter Dass Museum. Photo Åke E:son Lindman
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hver især tager i brug for at lave stedsspeci-
fikke projekter. Her var der en fin pointe i 
Snøhettas sammenligning af tegnestuens to 
kontorer i henholdsvis Oslo og New York, 
som ligger fuldstændig ens placeret i forhold 
til byrelation og til vand og havn.

Sten, afgrøder og grafik 
– tre tilgange til det stedsspecifikke
I alle Snøhettas projekter ser jeg en stærk op-
tagethed af det skulpturelle, som mange gange 

ytrer sig i en fascination af naturstenen som 
materiale og i behandlingen af stenmaterialet, 
så det opleves næsten plastisk. 

I Alexandrias bibliotek behandles stenene 
i facadens klimaskærm som et lærred eller 
som et stykke papir med skrift på. I facaden 
på den norske ambassade i Berlin bliver ste-
nen det konkrete ’nordiske’ element, et stykke 
fjeld, der lander midt i byen. På operaen i 
Oslo bliver stenen til gulv – som en abstrak-
tion over fjeldets og isens flade, hvor det også 

kræver koncentration at finde fodfæste på 
flader, der har forskellig tekstur og hældning. 
På Petter Dass Museet skæres en stor blok af 
stenen bort for at skabe nyt rum, hvor kon-
trasten mellem fjeldet og den nye lette kon-
struktion skaber et helt særligt sted, der på en 
og samme gang er introvert og peger ud mod 
omgivelserne

Snøhetta har selv formuleret en fin design-
tilgang: ”the site is always there, the proces is 
always different”. Netop denne dualitet mel-

Snøhetta. Stenen, vandet og byen – Operaen i Oslo. Foto Snøhetta Snøhetta. Snøhetta. Stone, water and the city – the Opera in Oslo. Photo Snøhetta

Snøhetta. Relief og papir – stenfacade og papyrus ved 
biblioteket i Alexandria. Foto Gerald Zugmann
Snøhetta. Relief and paper – stone facade and papyrus at 
the library in Alexandria. Photo Gerald Zugmann
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lem sted og proces er for mig at se det, der gør 
deres projekter interessante. Snøhetta påta-
ger sig at ’svare landskabet’ frem for at mime 
eller reproducere det. Derfor bliver resultatet 
også en række stærke og meget artikulerede 
projekter, der har udgangspunktet i og respek-
ten for stedet som fællestræk og derfor bliver 
forskellige. 

Og selv om f.eks. Operaen i Oslo ikke rum-
mer et eneste grønt strå, er det for mig at se et 
fantastisk eksempel på landskabsarkitektur – 
ikke traditionelt forstået som dyrkningskunst 
– men bogstaveligt som det at skabe arkitek-

tur med landskabelige kvaliteter og i dialog 
med det givne landskab.

I skarp modsætning hertil står Turen-
scape, ledet af Kongjian Yu, som tager ud-
gangspunkt i de mest basale og globalt kendte 
principper for at dyrke jorden (bæredygtigt). 
Med terrasseringer, jordbalance og simple, 
’selvforsynende’ vandingssystemer håndte-
rer han skybrudssikring af store byområder 
og tungt forurenede områder, der gennem 
’opdyrkningen’ bliver renset. 

Fire formulerede designtemaer går igen-
nem alle tegnestuens projekter (Cut & fill/ 

Irrigate & fertilize/Grow & harvest/Frame & 
access). De første to er relativt tekniske, og 
selv om de i projekterne skaber en helt særlig 
æstetik, er de først og fremmest til for at gøre 
landskabet bæredygtigt i sig selv. 

Rigtigt interessante bliver projekterne 
derfor først, når de sidste to sættes i spil og 
gør projekterne relevante for mennesker. 
Grow & harvest bliver f.eks. til en meget kon-
kret brugerinddragelse, når studerende fra en 
hel campus sættes til at høste rismarkerne.

Frame & access kommer i projekterne 
til udtryk som delikat designede broer, pas-

’Frame and access’– sti og bænk i den oversvømmede Red Ribbon park. Foto Turenscape
’Frame and access’– path and bench in the flooded Red Ribbon park. PhotoTurenscape
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sager, platforme og opholdspladser, der lig-
ger som tynde linjer eller sprøde punkter i 
det opdyrkede landskab. I alle projekterne er 
’det grønne’ og det dyrkede de bærende ele-
menter, men den lille linje af præcision, som 
stier/bænke/platforme tilføjer projekterne er 
essentiel. 

Indramningen gør projekterne tydelige, 
nutidige og bymæssige og giver dem en høj 
brugsmæssig værdi for mennesker, fordi f.eks. 
broer og passager skaber tilgængelighed til de 
ellers sårbare og utilgængelige biotopområ-
der i parkerne.

Øverst th. Læsesalen rykket ud midt i rismarken 
– Shenyang Jianzhu University Campus. 
Foto Turenscape 
Øverst tv. ’Grow and harvest’ – studerende høster 
rismarkerne. Foto Turenscape
Top right. The reading room moved out to the middle 
of the rice paddy – Shenyang Jianzhu University Cam-
pus. Photo Turenscape 
Top left. ’Grow and harvest’ – students reap the rice 
paddies. Photo Turenscape

En Feng Shui mester udvælger egnede steder til at 
bebygge. Feng Shui var på alle måder en overlevelses-
strategi og kan beskrives som en slags ’forhistorisk’ 
landskabsarkitektur.
Ukendt kunstner, fra bogen The Art of Survival, 
af Kongjian Yu og Mary Padua, 2006
A Feng Shui master chooses suitable places to build. 
Feng Shui was in every way a survival strategy and 
can be described as a kind of ’prehistoric’ landscape 
architecture.
Unknown artist, from the book, The Art of Survival, 
by Kongjian Yu and Mary Padua, 2006
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hvor borgerne via en digital platform bliver 
indbudt til at komme med deres drømme og 
besyv – fra kommentarer, deling af inspire-
rende billeder og ideer til et interaktivt kort, 
man kan fylde info og statements på, men her 
udviklet så inddragelsen af de lokale norske 
beboere suppleres gennem virtuelle konfe-
rencer med inputs fra planlæggere og arki-
tekter over hele verden.

Det er tydeligt, at dette enorme proces-
arbejde har skabt involvering og ejerskab. 
Undervejs i processen har en række mid-
lertidige installationer i byrummet også sat 
spørgsmålstegn ved pladsens karakter og dens 
fremtidige indretning og har kickstartet en ny 
brug af byens torv.

Skitsen for det endelige design formår i 
planen også fint at samle de mange (som man 
som ’brugerinddragende’ arkitekt selv ken-
der vældig godt) modsatrettede ønsker i et 
relativt enkelt designgreb, som samtidig ska-
ber nye og mere nuancerede rumligheder på 

byens torv – hvis skala opleves som helt ude 
af trit med selve byen. Landskab og kontekst 
bliver suppleret af det sociale landskab, som 
skaber udgangspunkt for et nyt program for 
torvet, mens nogle af de mere traditionelle 
’landskabselementer’ som skoven og vinter-
haven nærmere bliver på trods end på grund 
af de lokale forhold.

Alt i alt en dag med mange gode inputs, som til 
sammen berigede hinanden. Måske kunne en 
mere defineret ramme end ’travelling ideas’ 
have bundet de enkelte oplæg endnu mere 
sammen og skabt mere indbyrdes dialog. Om-
vendt udgjorde den samlede buket netop fine 
eksempler på rejsende projekter i en global 
kontekst. 
Anne Galmar, landskabsarkitekt MAA, MDL,
indehaver VEGA Landskab

SOCIAL RING

LOCAL MOOD FOREST

WINTERGARDEN

WOODEN SHELTER

Ecosistema Urbano gennemgik en række in-
teressante projekter, men i mit (nordiske?) 
perspektiv er projektet ’dreamHamar’ mest 
interessant. Dels fordi det spænder hele vejen 
fra brugerinddragelse over idéudvikling og 
midlertidige installationer til skitsen for per-
manent ændring af torvet i byen Hamar, dels 
fordi det er en fint eksempel på, at udefrakom-
mende kræfter kan skabe lokal forandring og 
nye måder at se på. Måske netop et eksem-
pel på at koble Paola Viganòs ’sydeuropæske’ 
opposition til traditionen med den nordiske 
’state of mind’?

Brugerinddragelsen i ’dreamHamar’ og 
dokumentationen af den er massiv, og det er 
overvældende at se, at denne del af et projekt 
kan være så højt prioriteret. Hele processen er 
præget af både en meget tydelig og gennem-
ført grafisk identitet og en imponerende brug 
af elektroniske medier. 

’dreamHamar’ er også en videreudvikling 
af det førnævnte koncept for what if- cities, 

DreamHamar – gratis lunsj og klar grafik. Foto Christoffer Horsfjord Nilsen
DreamHamar – free lunch and distinct graphics. Photo Christoffer Horsfjord Nilsen

Skitseforslag til torvet i Hamar, der samler op på processen ’Dreamhamar’. 
Diagram: Urban design features. Ecosistema Urbano
Sketch proposal for the square in Hamar, which sums up the process ’Dreamhamar’. 
Diagram: Urban design features. Ecosistema Urbano
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Midlertidigt gulv og langbord på byens torv, DreamHamar. Foto Christoffer Horsfjord Nilsen
Temporary floor and long table on the city square, DreamHamar. Photo Christoffer Horsfjord Nilsen

Feet-on-brugerinddragelse, DreamHamar. Foto Christoffer Horsfjord Nilsen
Feet-on-user participation, DreamHamar. Photo Christoffer Horsfjord Nilsen
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Snön som föll under natten utövar ohotat sin 
hegemoni. För de delar och funktioner av sta-
den som anses som viktigast är beredskaps-
planen för snöröjning redan satt i verket, men 
inte här. Snön är som ett skisspapper utrullat 
över en gulnad ritning, ett oskrivet löfte om 
en annan tolkning. 

En plog kör sakta förbi på huvudleden. 
Varningsljusen projicerar monokromt orange 
på en värld annars i gråskala. Plogen är på väg 
någon annanstans. Himlen är svart och kom-
mer inte att övergå i kobolt på ett tag. Snön 
reflekterar vad svagt ljus här finns och håller 
världen synlig. 

Området är stilla, så när som på några 
pendlare som försöker befria sina bilar från 

snö eller som går i slow motion genom den 
fallna nederbörden i sina försök att hinna med 
det tidiga tåget. 

Pendlarnas skosulor vidrör inte trottoa-
rens betongplattor. Fötterna pulsar genom 
den färska snön. Det knirrar när snön pres-
sas samman under sulorna och snöflingorna 
bryts sönder och gnider mot varandra. Värl-
den låter annorlunda än igår morse. Miljar-
der av sexkantiga små vattenkristaller, olika, 
vackra, staplade oregelbundet med luft emel-
lan, filtrerar ljudvågorna. 

Bildörrarna som öppnas och stängs låter 
dovare. Snön tar bort gällheten från ljuden, 
även från plogens skrap på huvudledens 
asfalt. Bakgrundsbruset från staden och från 

infrastrukturen som tjänar den har försvun-
nit. Enskilda ljud är lättare att urskilja. Nära 
ljud är relativt starkare än igår morse. Några 
fåglar sjunger i en buske. 

Detaljer har suddats ut, världen har förlo-
rat arbetsritningens upplösning. Bara de stora 
konturerna finns kvar, huskropparna, träd-
kronorna, topografin. Gatans grafik är över-
täckt, streck och linjer, vissa i evighetsslingor, 
som medborgarna förväntas lyda under hot 
om repressalier. 

Även trottoarkantens oansenliga, men 
konkreta, gräns är dold. Var gata blir trot-
toar, parkering blir park, stig blir gräsmatta, 
lekplats blir plantering, kan ögon inte längre 
urskilja. 

SNÖ/SKISSPAPPER
Daniel Persson
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Pendlarna, tidningsbudet, de få som redan 
rastar sina hundar, försöker alla göra precis 
som igår. Den materiella världens spelregler 
har lärts ut så intensivt att de har blivit en per-
manent del av medvetandet. Gå på den asfal-
terade stigen. Lyd trottoarkanten. Kör längs 
linjerna. Rörelserna följer mestadels någon 
annans planering, gjord för länge sen. Men 
några slirar. Går vid sidan om trottoaren. 
Snubblar på kantstenen. Gör en för vid sväng 
och hamnar på fel sida av gatan. Missödena 
korrigeras snabbt. Gränserna är övertäckta. 
Rörelse är inte längre dirigerad av materiella 
detaljer. Skisspappret är utrullat. Det är oskri-
vet. Alla gör sitt bästa för att bete sig som om 
allt var precis som igår. 

I parken och på kyrkogården bortom den 
har få satt sin fot sedan snöfallet. Snön ligger 
jämn och nästan orörd. Allteftersom morgon 
blir till dag överkorsas snötäcket av fler och 
fler fotspår. Ett rörelsediagram avtecknar sig 
långsamt på skisspappret, ett diagram över att 
röra sig som vilken annan dag som helst. En del 
anlagda gångstigar används flitigt, andra inte 
alls. Fotavtrycken visar rörelseriktningar. En 
närmre inspektion leder till lösa demografiska 
antaganden. Fördelningen av skostorlekar och 
modeller skvallrar om något, detsamma gör va-
rumärkena ingjutna i skosulorna och nu präg-
lade i snön. Ett par Air Jordan 6. 

Rörelsediagrammet har avtryck från 
annat än fötter. Kaniner rör sig utan hänsyn 

till mänskliga gränser. På ett ställe ser det ut 
att ha varit en kaninförsamling, men det går 
inte att veta om kaninerna har varit där samti-
digt: tid ingår bara vagt i diagrammet. Kanin-
spåren löper enligt en obegriplig logik, men 
de har ett definitivt mönster, en vikt, spåren 
utgör inte ett slumpmässigt virrvarr på alla 
tillgängliga ytor. Avteckningarna från två 
skators lekfulla utforskande av snöriket kor-
sar kaninförsamligen. Eller så är det kråkspår. 
En räv har svassat diagonalt över gräsmattan 
på jakt efter kaniner, eller förmodligen efter 
mer lättfångad mat från soptunnorna bakom 
byggnaderna på andra sidan. 

Allteftersom dagarna går löper en sta-
digt ökande mängd spår, de avtecknar sig 
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längs med varandra, de korsar och överlap-
par. Många överlappande spår bildar en stig, 
blir normativ, fötter beträder det redan upp-
trampade. Några av de anlagda gångstigar som 
göms under snön har fortfarande inga spår 
alls på ytan. Bara när ett fotavtryck hamnar 
ovanpå ett annat står det klart vilket av två 
parallella spår som gjordes först, men fort-
farande går det inte att förstå om varelserna 
som gjorde spåren var där samtidigt, timmar 
eller dagar efter varandra. Är de ett sällskap, 
följer en efter den andra, är det samma per-
son med olika skor? Skisspappret fylls på med 
information och berättelser, men dess krea-
tiva möjligheter är outforskade. Undantaget 

är förskolans eftermiddag i parken: tiotusen-
tals små fotavtryck, spår som sicksackar sig 
fram över varandra, snöänglar, snögubbar, 
snöslott, snölek och snöbrottning. Det syns 
ingen respekt för gamla gränser, men möjligt-
vis upprättas nya. Avteckningarna från för-
skolans eftermiddag skapar verkligen oreda 
i diagrammet. 

När våren kommer har skisspappret 
glömts bort, om det nu någonsin var del av 
någons medvetande. På blommande träd-
kvistar sjunger nya fåglar andra sånger. I par-
ken finns en oasfalterad gångstig som tidigare 
inte var där. Då, när snötäcket låg över områ-
det, lämnade en plog asfalten och tog en tur på 

gräsmattan. I en slinga plogade den bort snön 
och samtidigt också gräset på marken under. 
Gångstigen skulle kunna vara resultatet av en 
upprymd förståelse av skisspappret, men för-
modligen är den ett misstag. Den är det enda 
spår som finns kvar.
Daniel Persson, arkitekt, Malmö

Essayen blev belønnet med 2. præmie i 
Henning Larsen Fondens internationale 
konkurrence Tid & Rum i 2012 om 
at skrive om arkitektur
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Hvilken agenda? 
Annemarie Lund: Ny Agenda 2. Dansk land-
skabsarkitektur 2009-13/New Agenda 2. Danish 
Landscape Architecture 2009-13. Bogværket, 
2014. 200 s. 298 kr. ISBN-9788792420282. Via 
webshop arkfo.dk får LANDSKAB’s abonnenter 
20% rabat

Inden for mange af kulturens områder gøres 
der omkring hvert årsskifte status i aviser, 
magasiner og på blogs over årets ypperste 
præstationer: De fem bedste film, de ti bedste 
bøger, de tyve bedste plader osv.. Men inden 
for landskabsarkitektur opstilles der sjældent 
sådanne lister, vel fordi værkproduktionen 
er så meget mere begrænset, men også fordi 
landskabsarkitektur i kraft af sin indlejrede 
foranderlighed sjældent ved projektindviel-
sen fremstår som fuld og færdig i én afklaret 
form. Opregning af fagets bedrifter må der-
for strække sig over lidt længere tid, og for så 
vidt giver det glimrende mening, at bogen Ny 
Agenda 2. Dansk landskabsarkitektur 2009-13, 
ligesom sin forgænger Ny Agenda. Dansk land- 
skabsarkitektur 2003-08 gør status over en 
femårig periode. Og sikke en periode det er for 
faget, der aldrig før har været mere synligt i en 
dansk offentlighed, og som nyder internatio-
nal opmærksomhed i disse år. 

En stor bedrift, men hvilken agenda?
Ny Agenda 2 bevidner en stor bedrift af fag-
lige ildsjæle, som har påtaget sig opgaven at 
indsamle et omfattende materiale og udvæl-
ge (109 projekter blev indsendt, lidt over en 
tredjedel blev antaget), beskrive projekter-

ne i billeder og korte tekster, og så endog tage 
besværet med at udgive både på dansk og en-
gelsk – hvilket er usædvanligt og ganske pris-
værdigt – så det store arbejde kan nå langt ud 
over andedammen. Denne type statusrapport 
er et vigtigt bidrag til den faglige identitet og 
debat, og den kan være med til at kommuni-
kere faget udadtil. Bogen er rigt illustreret og 
inviterende med mundrette tekster, så her er 
potentiale for en læserkreds langt ud over de 
mere specialiserede fagfolk.

Bogen viser 39 projekter, samlet under 
fem underoverskrifter: Ny nøgternhed (om et 
stramt formsprog), Arvesølvet gentolket (om 
renovering/transformation), Bevægelse gen-
nem leg (aktiverende byrum), Urbanisering og 
klima (regnvandsløsninger og bæredygtighed 
i byrum og planlægning) og Vækstlighed trods 
alt (brug af vegetation). Udvælgelseskomitéen 
har bestået af landskabsarkitekterne Knud 
W.Ø. Larsen, Bjørn Ginman, Annemarie Lund, 
Kirsten Lund Andersen, Thorbjörn Anders-
son og arkitekt og forlægger for bogen Kim 
Dirckinck-Holmfeld. Komitéen skriver, at de i 
udvalget har forsøgt at repræsentere såvel geo-
grafisk, typologisk, programmatisk som skala-
mæssig spredning. Den friske titel Ny Agenda 
2 lægger naturligt op til spørgsmålet: Hvad er 
agendaen for Ny Agenda 2? Og er agendaen i 
Ny Agenda 2 så den samme nye agenda som 
i Ny Agenda – eller helt ny? Læseren må selv 
gætte sig til svaret. Kun antydningsvis bliver 
der skrevet om agendaer, og det er ikke tyde-
ligt at identificere, hvis agenda der er tale om, 
og hvor og hvordan den fremtræder. 

Skønt projekterne også er valgt ud fra kri-
terier om arkitektonisk kvalitet, må spred-
ningskravet således betyde, at vi ikke fuldt 
ud har at gøre med en slags ’Top of the Pops’. 
Projekterne er valgt blandt forslag, indsendt 
af danske tegnestuer med den begrænsning, 
at hver tegnestue maksimalt kunne indsende 
tre projekter (Thing & Brandt Landskab har 
som de eneste fået tre projekter med), men 
det fremgår ikke af det enkelte projekt, hvilke 
kriterier der har været afgørende for udvæl-
gelsen af netop dette, altså om det eksempel-
vis repræsenterer noget typisk eller noget 
enestående. Projekterne fordeler sig ikke 
ligeligt inden for temaerne. Bevægelse gen-
nem leg og Urbanisering og klima har kortere 
projektpræsentationer end det mere omfat-
tende tema Arvesølvet gentolket, og der er 

kun halvt så mange projekter med under de 
to førnævnte temaer end i bogens øvrige. Det 
er uklart, om dette skyldes redaktionelle valg 
eller afspejler sammensætningen af alle de 
indsendte projekter.

Mellem præsentation og faglig debat
De enkelte projekter vises i store, farverige fo-
tografier og tegninger (nogle lige lovligt små 
og derfor lidt gnidrede), i lister over fakta og 
igennem beskrivende tekster. Sidstnævnte 
viser, at der er mange forskellige måder at 
skrive om landskabsarkitektur på: de fleste 
mellem tekniske forklaringer og rumlige be-
skrivelser. Enkelte forsøger sig sympatisk nok 
med at pege på flere kulturelle lag som grund-
lag for projektets fortolkning. Enkelte steder 
går det dog ret galt, som når vi om Ribe Dom-
kirkeplads kan læse, at det horisontale og det 
vertikale mødes i en dobbeltspiral, som har 
med den russiske litterat Mikhail Bakthins 
begreb kronotopi at gøre – tolkningen for-
bliver ganske enkelt overfladisk, skønt den 
ikke nødvendigvis er irrelevant. På samme 
måde bliver der uforholdsmæssig tit talt om 
at skabe ’sammenhæng’, ’helhed’, ’oversku-
elighed’, noget der ikke i sig selv overbeviser 
undertegnede læsere. Kan disse ord automa-
tisk jævnføres med kvalitet? Her er nok tale 
om en fagjargon, men eftersom landskabsar-
kitekter i de fleste tilfælde arbejder med rum, 
der vedrører en større offentlighed, som ofte 
både er brugere og opdragsgivere, er det re-
levant at finde måder at italesætte projekter 
på, der gør det muligt at diskutere forskellige 
værdier og valg; f.eks. hvad de bidrager med i 
forhold til borgerne.

Enkelte projekter præsenteres igennem 
tekster, som inkorporerer programerklærin-
ger. For eksempel hører vi, at 1:1 ikke vil ”gå på 
kompromis med den arkitektoniske kvalitet”, 
og at SLA mener, at ”byudvikling, der starter 
med at skabe grønne attraktioner til borgerne, 
har en langt større chance for at lykkes”. Det 
udvider horisonten at sætte sådanne positio-
neringer i forbindelse med projekterne, men 
det gør også spørgsmålet om hvem, der fører 
pennen, påtrængende. Vi gættede på, at pro-
jektpræsentationerne var skrevet af de enkelte 
tegnestuer, men blev efterfølgende oplyst om, 
at de var bearbejdet af redaktionen i større 
eller mindre omfang. Forfatteren er derfor 
hverken synlig eller entydig. På den måde føl-

BOGOMTALE
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ger bogen en tradition, som har hersket i store 
dele af den arkitektfaglige fagpresse, hvor pro-
jekter bliver præsenteret af en ’usynlig’ forfat-
ter. Det gør det svært at skelne mellem for-
tolkning og selvpromovering og sværere at 
føre en faglig diskussion mellem forskellige 
ståsteder, end hvis der er en afsender, som 
argumenterer for sine værdier. 

Nye udfordringer og nye arbejdsfelter
Annemarie Lund peger på en række forhold, 
som kan hævdes at have præget perioden 
2009-13. Ganske interessant synes den glo-
bale økonomiske recession at have haft over-
raskende lille indvirkning på dansk land-
skabsarkitektur – og her i modsætning til 
situationen inden for bygningsarkitekturen. 
Lund anfører endvidere den vigtige pointe, at 
det er påfaldende, hvor meget private fonde 
som f.eks. Realdania er med til at udstikke ret-
ninger for landskabsarkitekters arbejde, hvil-
ket bogen bl.a. afspejler i præsentationerne 
af store restaureringsprojekter af prominen-
te steder af national bevågenhed og igennem 
temaer som Bevægelse gennem leg. 

Øget fokus på bæredygtighed og klima-
tilpasning har inden for landskabsarkitek-
turen bevirket, at der nærmest ikke længere 

findes projekter, som ikke handler om regn-
vandshåndtering. En gennemgående tendens 
i projekterne er, at regnvandet afledes lokalt, 
og at denne tekniske bedrift også bliver kom-
munikeret gennem formgivningen og brugt 
som oplevelsesværdi, hvad der måske mest 
markant vises i Bisgaards Skybrudsparken i 
Gladsaxe. SLA’s Bymilen, som præger forsi-
den, er et andet eksempel på en nutidig for-
ståelse af forholdet mellem naturens proces-
ser og bymæssige aktiviteter og behov. Det er 
derimod beklageligt, at det idérige projekt til 
et klimakvarter ved Skt. Kjelds Plads på Øster-
bro i København, som Tredje Natur vandt 
med i Europan-konkurrencen i 2011, ikke er 
omtalt i bogen – nok fordi det endnu ikke er 
realiseret. Dette projekt har allerede vakt en 
del faglig debat og må derfor betragtes som en 
nævneværdig begivenhed i perioden. 

At regnvandshåndtering er en del af så 
mange af projekterne, er ikke i sig selv et 
udtømmende svar på klimaudfordringerne. 
Det handler om at blive modstandsdygtig 
over for én af klimakrisens konsekvenser, 
mens man som udenforstående får lyst til at 
spørge: Hvordan vil danske landskabsarki-
tekter bidrage til at modvirke, at klimakrisen 
overhovedet finder sted? 

Ny Agenda 2 rummer dog også et projekt, 
Landskabsatlasset for Langeland Kommune, 
som peger på, at danske landskabsarkitekter 
er med til at påvirke de fysiske omgivelser i en 
positiv retning, også uden at det resulterer i 
et egentligt værk. Det er forfriskende og viser 
spændvidden i faget, at dette ene eksempel på 
arbejde med planlægning i det åbne land er 
taget med. Landskabsarkitektur har i de sene-
re år befundet sig i en brydningstid, og land-
skabsarkitekter spiller en stadig mere central 
rolle ikke blot som formgivere af byrum, men 
som brobyggere mellem forskellige fagområ-
der med ekspertise inden for trafik, vand, jord, 
planter, økonomi, økologi og kultur. Flere og 
flere projekter viser, at landskabsarkitekter, 
der har en særlig opmærksomhed på byens 
dynamikker og kan forbinde mange videns-
områder, sidder ved bordenden, når større 
byområder skal (videre)udvikles. LIW plan-
nings Bæredygtig Bosætning i Humlebæk Syd 
og SLA’s projekt FredericiaC på fabrikken Ke-
miras tidligere grund peger i denne nye ret-
ning, som ellers er mindre synlig i bogen, hvor 
primært projekter i byrumsskala præsenteres 
med flotte billeder, ofte af menneske- og akti-
vitetstomme rum. 

Arvesølv og alt det andet
FredericiaC eksemplificerer desuden, at land-
skabsarkitekter i stigende grad arbejder med 
en eksisterende by fuld af kulturelle spor og 
efterladenskaber blandt andet i tidligere in-
dustriområder. Det rejser et påtrængende 
spørgsmål om, hvad der egentlig har værdi i 
vores offentlige rum, og for hvem og med hvil-
ken ret landskabsarkitekter vælger fra og til i 
den eksisterende by som en del af designpro-
cessen. Temaet Arvesølvet gentolket, som fyl-
der henved en fjerdedel af bogen, inddrager 
kun kongelige og adelige anlæg, som nok de 
fleste læsere allerede kan se værdien af, men 
ingen eksempler på arbejder i den moderne 
by. Denne klassiske fortolkning af, hvad det 
vil sige at arbejde på historiske steder, vir-
ker snæver og nærmest bagstræberisk, når 
man sammenligner med f.eks Kulturstyrel-
sens kulturarvsbegreb, der både kan rumme 
koldkrigsbunkere og gamle toilethuse. Her 
savner vi flere bud på, hvordan den besvær-
lige arv fra det 20. århundredes massepro-
duktion, urbanisering og ofte miljøskadelige 
livsstil, som har påvirket klimaet, jorden, van-

Bisgaard Landskabsarkitekter, Skybrudsparken, regnvandsanlæg ved Skolesvinget, Gladsaxe. Foto Kontraframe
Bisgaard Landskabsarkitekter, Rainwater Harvesting Facility at Skolesvinget, Gladsaxe. Photo Kontraframe
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det, økonomien og samfundslivet, kan tilføres 
ny oplevelsesrigdom og relevans i en nutidig 
sammenhæng. Og hvordan det, der ikke umid-
delbart er smukt for ethvert øje: billige boli-
ger, produktionsområder og vejanlæg, bliver 
håndteret i nutidig design. Annemarie Lund 
efterlyser i indledningen projekter inden for 
disse temaområder, så de har sandsynligvis 
ikke været indsendt.

Men ser man på, hvordan danske land-
skabsarkitekter har arbejdet med det arve-
sølv, der er vist i bogen, er det dog spændende 
at iagttage meget forskellige strategier: Her 
anerkendes værdien af, at flere historiske 
lag kan være til stede på samme tid – frem 
for oprydning og forestillinger om et ’auten-
tisk billede’. Denne mange-lags-strategi ses 
bl.a. i renoveringerne af parken ved Glorup 
Gods (Absolut Landskab og Vega Landskab) 
og Kongens Have i Odense (Erik Brandt Dam 
Arkitekter). Andre væsentlige bud på følsom 
bearbejdning af historiske miljøer er Jeppe 
Aagaard Andersens renovering af Kronborgs 
voldanlæg og Arkitekt Kristine Jensens Teg-

nestues genfortolkning af monumentområ-
det i Jelling. 

Europæisk blik
Et interessant bidrag er Lisa Diedrichs ar-
tikel ’Den danske måde – et europæisk blik 
på dansk landskabsarkitektur’. Diedrich er 
professor i landskabsarkitektur ved Sveri-
ges Lantbruksuniversitet i Alnarp og redak-
tør af de fælleseuropæiske oversigtsbøger 
over landskabsarkitetur, som udgives hvert 
tredje år i foreløbig tre versioner under fon-
den Landscape Architecture Europe (LAE). 
Hun sætter Ny Agenda 2 ind i en europæisk 
kontekst og funderer over forskelle mellem 
udvalget i den danske bog, den europæiske 
bog og for så vidt også tilsvarende bøger fra 
Holland og Tyskland og fremhæver, at et nyt 
formsprog synes at være på vej i europæisk og 
måske dansk landskabsarkitektur nemlig en 
forkærlighed for frodige og legesyge elemen-
ter. Superkilen, som nok er det danske byrum 
i perioden 2009-13, der har modtaget flest pri-
ser (men også er det mest omdiskuterede), 

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, 
Monumentområdet i Jelling 
Foto Kristine Holten Andersen
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, 
The Monument Area in Jelling. 
Photo Kristine Holten Andersen

LIW planning, Bæredygtig bosætning i Humlebæk Syd
LIW planning, Sustainable Settlement, Humlebæk South

ville ellers være en væsentlig begivenhed at 
få med i en oversigtsbog. Diedrich spekulerer 
over, om projektet er ”i strid med den danske 
og skandinaviske tradition for et afdæmpet, 
modernistisk inspireret formsprog”, som mu-
ligvis også indebærer, at mere midlertidige og 
billige projekter ikke er inkluderet. Man kan 
spørge sig: Er projekterne i Ny Agenda 2 ud-
tryk for, at dansk landskabsarkitektur (hvad 
det så indebærer) adskiller sig fra anden euro-
pæisk landskabsarkitektur – og i så fald hvor-
dan? Er dansk landskabsarkitektur på vej ad 
nye æstetiske veje? 

Dermed demonstrerer bogen sin værdi 
som udgangspunkt for debat og kritisk stil-
lingtagen: Inden for fagmiljøet, men forhå-
bentlig også videre derfra og ud blandt alle, 
som færdes i de fælles uderum.
Svava Riesto, kunsthistoriker mag.art., ph.d. i 
landskabsarkitektur og planlægning og forsker 
og underviser ved Københavns Universitet
Martin Søberg, kunsthistoriker mag.art., ph.d. i 
arkitektur og underviser ved Kunstakademiets 
Arkitektskole og Københavns Universitet
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IN MEMORIAM

Karen Permin 
24. august 1921 – 6. januar 2015
Karen blev født i 1921 og døde kort efter nytår 
i en alder af 93. Hendes far var dyrlæge i Bjæ-
verskov på Køgeegnen. Et nært forhold til na-
turen, dens dyr og dens vækster var hendes 
vuggegave. Gartner ville hun være og søgte 
efter skolen ind på Haveselskabets anlægs-
gartneruddannelse, der blev fulgt op af plan-
teskolepraktik. Efter et ophold på Askov 
Højskole kom hun til Axel Olsens berømte 
planteskole i Kolding. Her blev hendes gode 
veninde Agnete Muusfeldt. Pigerne fandt det 
hårde fysiske arbejde og de barske arbejdsfor-
hold på planteskolen opslidende og fik ideen 
om at søge optagelse på Landbohøjskolen og 
uddanne sig til havearkitekter. Det blev et lyk-
keligt valg. Det var to, på hver sin måde, meget 
talentfulde kandidater, der kunne afslutte 
deres uddannelse. Senere i livet blev de begge 
æresmedlemmer af foreningen.

Som sekretær for Foreningen af danske 
Havearkitekter, som foreningens navn var i 
starten, og redaktør af foreningens tidsskrift 
blev Karen Permin i årtier en helt central per-
son i sit fag. Hjemmet på Mosevangen i Birke-
rød blev i de første mange år rammen om hen-
des arbejde. Og det var et krævende arbejde. 
Foreningen havde i starten få medlemmer, 
og trods de sparsomme ressourcer magtede 
Karen – med sin ildhu og sit engagement – at 
udvikle og opretholde tidsskrift og forening. 
Med skiftende formænd, bestyrelser og redak-
tionsudvalg var det Karen, der sikrede sam-
menhæng og kontinuitet.

Tidsskriftet var hele tiden truet på sin 
eksistens. Forlaget var også dengang Arkitek-
tens Forlag, og med det lille oplag var land-
skabsarkitekternes tidsskrift en dårlig forret-
ning. Med sine gode kontakter med de øvrige 
nordiske foreninger bidrog Karen til en løs-
ning ved at gøre tidsskriftet til et nordisk tids-
skrift. Det skabte for Karen basis for person-
lige, livslange venskaber med norske, svenske, 
finske og islandske kolleger.

Nogle år i slutningen af 1970’erne blev 
særlig problemfyldt for Karen. Der var pro-
blemer mellem medlemmer med forskellig 
uddannelsesmæssig baggrund og deres fagfor-
eningsmæssige tilknytning. Diskussionerne 
endte med, at foreningen blev tilknyttet Dan-
marks Jordbrugsvidenskabelige Kandidatfor-
bund og vores sekretariat henlagt til forbun-

dets domicil på Gammel Torv. Bestyrelsens 
medlemmer hentede selv Karens flyttekas-
ser fra hjemmet på Mosevangen, og hun blev 
installeret i bureaukratiet på Gammeltorv. 
Med sin lattermilde humor og sine menin-
gers mod blev hun en fremmed fugl i huset, 
og tilknytningen til kandidatforbundet holdt 
heller ikke længe.

Men alt var jo ikke problemer. Karens 
arbejde med bestyrelse og redaktionsudvalg 
gav plads til livlige meningsudvekslinger og 
festlige stunder. Ved nordiske møder og kon-
gresser var Karen i sit es – et livfuldt og sam-
lende midtpunkt. 

Det var det travle, det fremadrettede, 
men Karen var også opmærksom på, at der 
blev skrevet historie i den unge forening i de 
år. Hun valgte at slutte som redaktør i 1980 
og som sekretær i 1986. Men interessen for 
faget var lige levende, og nu blev der tid til til-
bageblik. Med den meget fine artikelserie: ”En 
generation af landskabsarkitekter”, som blev 
bragt i LANDSKAB over en årrække, fik Karen 
fastholdt en væsentlig del af fagets historie. 
Med omhyggelig research og medlevende 
interviews fik hun portrætteret en gruppe af 
de fagfæller, som havde været med til tegne 
faget, da det blomstrede op og fik styrke med 
de store byggerier, som tog fart efter midten 
af 1900-tallet.

I 1984 flyttede Karen til kollektiv-bebyg-
gelsen Andedammen, som hun selv havde 
været med til at etablere. Her blev hun en 
inspirerende kraft i det unge bofællesskab og 
et kærligt samlingspunkt for børnene. 

Arealerne mellem husene bærer tydeligt 
præg af Karens nænsomme, men målbevidste 
færden. Og hendes egen lille have var, medens 
hun endnu kunne overkomme at passe den, en 
fortryllelse af blide stauder, indrammet af lave 
pileflettede kanter.

Den tunghørhed, som blev Karens onde 
følgesvend i de sene år, må have været en 
voldsom belastning for et så udadvendt og 
socialt engageret menneske. Vi måtte und-
være hende i de faglige sammenhænge, som 
hun havde været en så selvfølgelig del af, og 
helt uundgåeligt blev hun mere isoleret. Men 
den livgivende motion blev ikke forsømt. Ind-
til for få måneder siden færdedes Karen på 
lange, daglige gåture i sit hjemlige Birkerød.

Tre runde fødselsdage blev det til i Ande-
dammen. Den sidste, hendes 90-års dag, fejre-

des også her med 90 gæster. Som gave og hyl-
dest plantede Ib Asger Olsen en magnolie på 
plænen foran fælleshuset. 

En strålende og lykkelig Karen tog afsked 
med gæsterne. 
Søren Harboe og Sonja Poll, landskabsarkitek-
ter MDL

Minneord Karen Permin fra Norge
Det er med vemod og sorg vi har mottatt bud-
skapet om Karen Permins død den 6. januar i 
år. Hun var et menneske som preget flere ge-
nerasjoner av landskapsarkitekter gjennom 
sitt arbeid, sitt engasjement og sin entusiasme.

Karen Permin var en nordisk landskaps-
arkitekt. Gjennom sitt virke som redaktør i 
Landskap var hun en betydelig bidragsyter til 
å gi oss en faglig plattform. Hun var både en 
kritisk røst og en inspirerende veileder.

Allerede i 1953 ble Karen knyttet til tids-
skriftet HAVEKUNST, som senere fikk nav-
net LANDSKAB/LANDSKAP. Dette ble hen-
nes livsverk og øyesten. Hun var redaktør fra 
1961 til 1980 og utviklet tidskriftet til en viktig 
faglig kilde og inspirasjon. I hennes tid som 
redaktør fikk tidskriftet en nordisk dimen-
sjon. Det ble en viktig dokumentasjon av nor-
disk landskapsarkitektur. Arbeidet sammen 
med Karen Permin med tidskriftet LAND -
SKAP var både krevende, lærerikt og spen-
nende. At det nordiske tidskriftsamarbeidet 
tok slutt i 1981 opplevde nok Karen som et 
stort nederlag, men hun fortsatte som sekre-
tær for det årlige nordiske styremøtet og var 
fortsatt et viktig lim i det nordiske samarbei-
det. I tyve år, 1966-86 var Karen i tillegg fag-
sekretær i danske landskapsarkitekters for-
ening. 

Karen Permins yrkeskarriere var uløse-
lig knyttet til LANDSKAP, men hun arbei-
det både som hagearkitekt og anleggsgartner 
før tidsskriftarbeidet tok til. Som nyutdan-
net hagebrukskandidat fra Landbohøjsko-
len i København, kom hun til Norge i 1946 
og arbeidet både i Ingrid Faales staudegart-
neri på Høvik og en kort tid hos hagearki-
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tekt Karen Reistad på Stubberud. Et årsvika-
riat i Aker kommunes parkvesen resulterte 
til slutt i et tilbud om jobb i Oslo kommunes 
parkvesen i jubileumsåret 1950 (Oslo 900 år). 
Etterpå fikk hun stilling i Bærum kommune, 
planavdelingen og ble tatt opp som medlem i 
Norsk Hagearkitektlag. 

Karen giftet seg med en norsk anleggsgart-
ner og tok norsk statsborgerskap. Det var en 
vanskelig etterkrigstid – etter få år tok ekte-
skapet slutt – men hun fortsatte å bo i Norge. 
Først etter 8 år – i 1954 – flyttet hun tilbake til 
hjemlandet, men forholdet til Norge tok hun 
vare på både faglig og personlig. Hun besøkte 
regelmessig sine norske venner.

Landskapsarkitektur i Norden har mange 
felles trekk både faglig og organisatorisk. 
Karen Permin var en av initiativtakerne til å 
formalisere samarbeidet mellom de nordiske 
foreningene. Gjennom en årrekke fungerte 

hun som det sentrale bindeleddet mellom 
foreningene. Hun var en pådrivere og orga-
nisator for å utvikle og foredle et samarbeid 
som var viktig for å utvikle landskapsarkitek-
tur i Norden. Det var naturlig at hun i 1986 ble 
utnevnt til æresmedlem i Norske landskaps-
arkitekters forening for sitt arbeid i Norden. 

Karen var et omtenksomt og oppmerk-
somt menneske. Hun tok vare på sine ven-
ner, hadde alltid tid til en samtale, og pleiet et 
åpnet hus der man alltid følte seg velkommen. 
Det var svært verdifullt og inspirerende å få 
være sammen med henne. Vi takker henne for 
hennes faglige virke og for et godt vennskap. 
Trygve Sundt, landskapsarkitekt NLA, Sundt 
& Thomassen, og Guri Vallevik Håbjørg, land-
skabsarkitekt NLA

Nordisk møde i Maj-Lis Rosenbröijers have i 
anledning af, at tidsskriftsaftalen blev under-
skrevet. Helsinki maj 1978. Fra venstre Karen 
Permin, Danmark, Terttu Nukari, Finland, 
Eivor Bucht, Sverige, Juha Vainio, Finland, 
Trygve Sundt, Norge, Christina Laurén, 
Finland, Camilla Rosengren, Finland, 
Pär Söderblom, Sverige, Maj-Lis Rosenbröijer, 
Finland og Kasper Opdal, Norge. 
Foto Henrik Fog-Møller
Nordic meeting in Maj-Lis Rosenbröijer’s gar-
den in celebration of the signing of the maga-
zine agreement. Helsinki, May 1978. From left, 
Karen Permin, Denmark, Terttu Nukari, 
Finland, Eivor Bucht, Sweden, Juha Vainio, 
Finland, Trygve Sundt, Norway, Christina 
Laurén, Finland, Camilla Rosengren, Finland, 
Pär Söderblom, Sweden, Maj-Lis Rosenbröijer, 
Finland and Kasper Opdal, Norway. 
Photo Henrik Fog-Møller



28 LANDSKAB  1  2015

SUMMARY

Plaza at KØS – Museum of Art in Public 
Spaces, p. 2
Steen Høyer
The Museum of Art in Public Spaces in Køge, 
known as KØS, now has a new plaza. Thanks 
to a donation from Annie & Otto Johs. Detlefs’ 
Foundation, the means were provided to cre-
ate a new urban space in Køge, a space that 
connects the city, the church, school and mu-
seum in an active, dynamic area. The project 
was designed by artist, professor Ann Lisle-
gaard in collaboration with landscape archi-
tect Sophie Sahlqvist. 

KØS began as the Køge Sketch Collection 
and has more than 18,000 sketches, which pri-
marily are preliminary drawings for major 
public projects. One of the most famous works 
in this collection consists of artist Bjørn Nør-
gaard’s boards for the Queen’s tapestries at 
Christiansborg Palace, which now have a spe-
cial exhibition space on the newly established 
top floor.

Back in 1977, the museum was established 
in the old 19th century school building, lying 
on the main street near the square. The focus 
for the museum’s research and exhibitions 
has been gradually directed toward art in the 
public space, as part of the sketches’ purpose, 
with a more active and contemporary goal, 
which is especially evident in the current 
exhibition of ’power, recollections, people – 
monuments today.’

When this is mentioned, it is because the 
plaza compliments the building, the urban 
space and the museum’s purpose and con-
tent in a clear and convincing way, and pro-
motes a symbiosis between the project and 
the museum. 

The original school building lies majestic 
and authoritative elevated over street level. 
Knowledge and learning were previously ele-
vated over daily life, but today this difference 
in level does not promote the context and 
dialogue between art and society. The plaza’s 
scheme of staggered, rectangular, white con-
crete elements solves the problem of creating 
a context between the museum’s ground floor 
and the urban space, as the plaza can be seen 
as a large stairway and ramp element that 
resolves the transition between the two levels.

The plaza is arranged with more than a 
hundred elements subdivided in a modular 
grid in smaller units with varying heights. 
This implies that a great variation arises in 
the expression of the spatial landscape and its 
functional possibilities, from large terraces to 
smaller valleys and depressions. The elements 
are also equipped with fittings that allow the 
mounting of different exhibition furnishings. 
The total landscape is composed on the basis 
of a functionalistic usage.

The many white rectangles, surfaces, 
spaces and blocks, out and in appear as a 

large, dynamic element system that could be 
enlarged pixels on a screen. A living field that 
is influenced by external events, but at the 
moment is in ’stand-by’ mode, calmly await-
ing the next major or minor event.

The plaza seems almost self-aware, but 
cannot be seen as stable in a classic, mini-
malistic sense. The formation and the space 
express a destabilization and thus an expec-
tation of a development, but without the need 
of any tangible event occurring, which repre-
sents a great artistic quality.

The inspiration for the elements can be 
found in early minimalism, but the compo-
sition and structure indicate a landscape and 
cinematic development of the concept – in 
terms of today’s digital reality.

The 111 white plateaus, p. 4
Ann Lislegaard
The basis for the 111 white plateaus has been 
what I call “laying sculpture down.” As op-
posed to the upright monument that fixes 
time and space, I attempt to create art in the 
public space that has a performative poten-
tial and can be experienced by the way that 
the place or sculpture is used, and the activi-
ties and thoughts it generates.

The material is white concrete. Just like 
white plaster and white paper, here the con-
crete is the process’ material. Inherent in the 
building material is the idea of creating the pla-
teaus as a stage for topical activities and experi-
ments. The plateaus invite movement around 
the square, so that new things can happen.

The plateaus also serve as an ’everyday 
place,’ which provides a physical and social 
setting for community efforts. They make up 
a sculpture that visitors can walk on, meet 
on, enjoy a cup of coffee from the café, read a 
museum catalogue or just wander in all direc-
tions. It is a plinth or platform for experimen-
tal art. An extended exhibition space for the 
museum, a stage for performance, sound and 
light, film, conceptual art, classical objects 
from the collection, social and local projects 
and much more.

The 111 White Plateaus is a sculpture, 
which also serves as the entrance to KØS’ 
exhibitions, as well as to the museum’s histor-
ical archives and sketches. One of the sculp-
ture’s functions is that it opens the space 
around the end wall of the building and cre-
ates a natural movement in toward the main 
entrance of the museum. KØS’ research and 
special area of work is art in the public space. 
With this in mind, a plaza has been created 
that is a performative and installation art 
work in it self.

Israels Plads, p. 8
Frode Birk Nielsen
The plans to renovate Israels Plads go back to 

2007, when the City Council in Copenhagen 
Municipality agreed on a major renovation of 
the square. After a prequalification process, 
nine teams were chosen, which were later re-
duced to three and in the subsequent open 
parallel competition, Team Birk Nielsen was 
chosen as the winner in early 2008. It is this 
proposal, which with a few minor adjustments 
has been realized today. 

Israels Plads is the city’s largest square, 
created on top of and by filling up the Copen-
hagen defense earthworks. At the end of the 
1800’s, the surrounding apartment buildings 
were built, and between 1889 and 1958 the 
square served as a vegetable market. Later it 
was converted to a parking lot. In 1970, the 
northern area of the square was reorganized 
and Northern Europe’s largest underground 
parking garage in three stories was established. 

Israels Plads is sculpturally planned as 
a square that is elevated over the existing 
surface and surrounding streets, while the 
southwest and northeast corners are folded 
upwards, marking the former bastions and 
moats’ course across the square. The square 
has grown wings, which manifest history’s 
underlying significance and benefit for the 
place. With a corresponding folding down-
ward, a course for, and illustration of the 
earthworks’ original moat is created, one that 
runs out over the edge toward Ørsteds Park 
and like a waterfall via three staggered, oval 
basins links the area to the park. In the eve-
ning, the edges of the plateau are illuminated 
by subjacent lighting that reinforces the effect 
of the square as a floating folded surface.

The square can be seen as a coherent 
urban space that connects the market place, 
square and park. It was particularly impor-
tant to create an openness and relationship 
between the square and the park by literally 
pulling the square out into the park and con-
versely inviting the park’s green elements 
onto the square.

Israels Plads has granite paving from 
facade to facade – with worn and recycled 
paving blocks and bordure stone paving on 
the streets, and in contrast, precisely formed 
pale granite pavers on the square’s raised 
surface. The square’s modular subdivision is 
emphasized by narrow black granite bands, 
which in addition to creating a rhythm and 
variation, serve as bands for the integration 
of the modular lines and drain gratings. 

Israels Plads is the new square for Copen-
hageners with new activities, new flows and 
new users and visitors. At the same time, Zah-
le’s School has gotten an up-to-date play area 
for children and youths. The scheme has man-
ifested the square as an oasis and free space.
Pete Avondoglio
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Temadag: Værdisætning af træer i 
by, park, have og landskab
16. april, IGN – Frederiksberg C
Det er vanskeligt at sætte kroner og øre på 
træer, som ikke dyrkes med produktion for 
øje. For hvordan værdisætter man æstetisk, 
kulturhistorisk eller økologisk betydning?  
Ikke desto mindre er det ofte nødvendigt, for 
eksempel i sager om erstatning for ødelagte 
eller beskadigede træer eller i planlægning af 
grave- eller byggeprojekter. 

Temadagen vil ved oplæg og workshops 
formidle og uddybe kendskab til anerkendte 
værdisætningsmetoder som VAT03 og belyse 
deres styrker og svagheder.

Temadagen udbydes i samarbejde med 
Dansk Træplejeforening.
Tilmelding via www.ignkurser2015.secure.ku.
dk/varrdisaetning-traeer-by-park-have-landskab
Pris: Abonnenter på Videntjeneste og medlem-
mer af Dansk Træplejeforening 1.200 kr.,
øvrige 1.500 kr.
Tilmeldingsfrist: 9. april 2015
Faglig ansvarlig: Oliver Bühler, 
olb@ign.ku.dk

Åben land-konferencen 2015
19. -20. maj, Comwell Kolding
Åben land-konferencen 2015  foregår i et sam-
arbejde  med Natur & Miljø-konferencen-
de med temaet ’Grøn omstilling og helhed i 
forvaltningen’ sætter fokus på den offentli-
ge forvaltnings medvirken til at skabe både 
grøn omstilling og helhed i forvaltningen. Ti 
forskellige spor fokuserer på, hvordan der kan 
skabes synergi mellem den grønne omstilling 
og forvaltningen af naturen og miljøet. Åben 
land-sporet vil bl.a. have fokus på planlægning 
og klimatilpasning og på plan- og miljølovgiv-
ningen. Kombinationen af de to konferencer 
giver deltagerne en unik mulighed for at kom-
binere forskellige spor. 

Ligesom de foregående år vil vi på en eks-
kursion illustrere og debattere problemstil-
lingen i landskabet. 
Program og tilmelding: www.naturogmiljo
2015.dk
Faglig ansvarlig: Ole Hjorth Caspersen, 
ohc@ign.ku.dk

Havehistorisk Selskab – forår 2015
Mandag 23. februar kl. 17
Urban Farming – overordnet og belyst gennem 
lokale eksempler
Professor Henrik Vejre fra Sektion for Land-
skabsarkitektur og Planlægning fortæller om 
urban farming med fokus på nogle overord-
nede overvejelser fra et europæisk perspektiv.

Landskabsarkitektstuderende Annesofie 
Milner, Annabell W. Steengaard, Hans Bruun 
Pedersen og Naja Jessen fortæller om oplevel-
ser og erfaring med at dyrke jordbær på taget 
af Landbohøjskolens højhus .

Kristian Skaarup, Sofie Brincker og Livia 
Urban Swart Haaland, som er initiativtagere 
til projektet ØsterGRO, vil fortælle om den 
600 kvm store økologiske taghave, der er etab-
leret i tredje sals højde på toppen et gammelt 
hus, Æbeløgade 4 på Østerbro. I 2014 er her 
dyrket grøntsager, og der er planer om, at der 
også skal være bybier og høns.

Nellemanns Have i Sæby
Onsdag 25. marts kl. 17 ( før generalforsamling)
Vibeke Nellemann og Arnold Andersen om 
Nellemanns Have i Sæby
Nellemanns Have blev grundlagt i en grus-
grav for 90 år siden af landinspektør Nic Nel-
lemann. Siden udbyggede han haven med stor 
entusiasme og samlerglæde. Han havde to vig-
tige mål for øje: at gøre haven til noget særligt 
og at dele haveoplevelserne med andre.
Forelæsninger: Rolighedsvej 23, 2. sal, 
Frederiksberg
Lørdag 6. juni 2015, kl. 11-18
Ekskursion til Sydsjælland, pris 100 kr. 
Gartneriet Toftegård, der er et specialgartneri 
med chili og tomater, besøges.

Gl. Køgegård: Hovedbygningen er opført 
1603-1791 og den tilhørende park er ændret 
flere gange siden, bl.a. af Edv. Glæsel og senere 
af C.Th. Sørensen i 1947 med med 40 cirkel-
runde staudebede i græs. Landskabsarkitekt 
Susanne Guldager viser Claras Kirkegård med 
Grundtvigs grav og et mindesmærke for slæg-
ten Carlsen.

Udby præstegårdshave: Grundvig (1783-
1872) voksede op i Udbys firlængede præste-
gård og vendte siden tilbage og virkede som 
kapellan ved Udby Kirke. Motiverne fra den 
store have genfindes i mange af hans digte 
og prædikener. Bestyrelsen for Grundtvigs 
Mindestuer i Udby har aktuelle planer om at 

få den historiske præstegårdshave sat i stand. 
Dagen slutter med mere dansk guldalder. Vi 
besøger Thorvaldsen-samlingen på herregår-
den Nysø ved Præstø Fjord og får historien 
om den verdensberømte billedhuggers svane-
sang. Thorvaldsens haveatelier vil være åbent. 
Margrethe Floryan, museumsinspektør ved 
Thorvaldsens Museum, viser rundt og fortæl-
ler om stedet og dets betydning. Nysøs hoved-
bygning stod færdig i 1670’erne, og haven er 
en af vore tidligste barokhaver, men rummer 
også markante elementer fra omlægningen til 
landskabshave omkring år 1800. 

Søndag 21. juni kl. 14 
Havehistorisk Selskabs medlemmer mødes og 
drikker te i Dronning Louises Tehus ved ro-
senhaven i Bernstorffs Slotshave.
www.havehistoriskselskab.dk

Seminarium om blomsterlök, 
13. april, Rosendals Trädgård, Stockholm
Verver Export arrangerar i samarbete med 
Rosendals Trädgård på Djurgården i Stock-
holm seminarier och visninger.

Jacqueline van der Kloet: Blomsterlök kan 
skapa ’magiska’ planteringar. Den holländska 
trädgårdsdesignern Jacqueline van der Kloet 
kommer att presentera sina projekt både när 
det gäller privata trädgårdar och stora anlägg-
ningar som Keukenhof och Floriaden i Hol-
land, Lurie Garden i Chicago, Battery Park och 
High Line Park i New York. 

Miek Stap: Låt de tidiga vårlökarna sprida 
glädje. 

Visning av Rosendals planteringar av Jac-
queline van der Kloet och Ulf Nordfjell.
Anmälan: www.ververexport.se
Pris: 400 Skr.
Sista anmälningsdag 16 mars

Teknisk Ståbi 23. udgave
Byggeriets håndbog er nu kommet i en 23. ud-
gave. Ståbien er blevet opdateret i forhold til 
de gældende Eurocodes samt de justeringer, 
der opstår i de tilhørende danske annekser. 

Da revisionerne af de nationale annekser 
er en stadig fortløbende aktivitet, har redak-
tionen måttet trække en streg i sandet, selv 
om det betyder, at den næste afslutning af en 
normrevision ligger lige om hjørnet. Men det 
er forsøgt at forudskikke konsekvenserne på 
den mest kvalificerede måde. 

Nysø herregårdshave ved Præstø Fjord
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Store dele af ståbien er tilrettet og ændret.
Dette skyldes bl.a., at det er lastnormen, der er 
rettelser i, samt ændringer betondelen og i fun-
deringsafsnittet. Den nye udgave har samme 
opbygning, som kendes fra de forrige udgaver.
Bjarne Chr. Jensen (red.): Teknisk Ståbi. 
23. udg. Nyt Teknisk Forlag/Praxis, 2015. 
420 s. Ca. 400 kr. ISBN 9788757128444
www.byggecentrum.dk

Fem tendenser for borgerdialog i 2015
Inddragelsen af borgere har gennemgået store 
forandringer i de senere år, og vi vil opleve, at 
den skifter yderligere karakter i 2015, skriver 
Anne K. Frederiksen, Operate. Særligt fem 
tendenser vil ses: 

1. Samskabelse – også økonomisk
Moderne borgere forventer, at inddragelse og 
dialog sker i øjenhøjde og på lige vilkår. Nye 
muligheder skabes sammen – og ikke med 
kommunen eller andre offentlige instanser 
som den autoritære aktør, der lader borgerne 
få lov at bidrage med input, og derefter selv 
træffer de endelige afgørelser. Den indstilling 
accepterer borgerne ikke længere. I dag er alle 
lige parter, og borgere og kommunen skaber 
sammen nye tiltag. 

Også økonomisk er der store forandringer 
på vej. Presset på velfærdsstaten medfører, at 
vi er nødt til at tænke vores samfundsøko-
nomi anderledes. Også planlægning af vores 
byer og lokalområder vil opleve, at ikke kun 
de offentlige kasser skal stå for. Private midler 
vil i stadig større udstrækning bære en del af 
udviklingen. Rotterdam har f.eks. via crowd-

funding fået finansieret en trægangbro over 
en befærdet vej, hvor borgere og virksom-
heder hver især har kunnet købe et bræt og 
således sikret finansieringen. Og i USA har 
eksempelvis New York de sidste par år haft en 
Kickstarter-side med en lang liste af mulige 
crowdfundingprojekter, som man kan vælge 
at indgå i finansieringen af. Kickstarter er 
også kommet til Danmark, så en Kickstarter-
webside i København eller Århus kan sagtens 
blive en realitet i 2015. 

2. Borgere bliver i stigende grad gjort ansvarlige
Sundhedsvæsenet har længe talt om empo-
werment – den enkelte patients evne til selv at 
tage ansvar for sin sygdom og behandling. Nu 
spreder tankegangen sig til andre områder. I 
2015 bliver de første af i alt 1 million danske-
re uddannet til at være ’robuste borgere’. Det 
er Beredskabsforbundet, der på denne måde 
sikrer, at borgerne bliver mere selvhjulpne 
og i stand til at hjælpe hinanden i stedet for 
at ringe til alarmcentralen. Det gælder både 
i forhold til at yde førstehjælp og til at tack-
le både forberedelser og skader efter storme, 
oversvømmelser o.l.

3. Stadig tidligere inddragelse på mange fronter 
– også kommunikation
Den tendens, at borgerne bliver inddraget sta-
dig tidligere i udviklingsforløb, vil fortsætte. 
Det gælder både i forhold til større anlægs-
projekter af ny infrastruktur, nye byudvik-
lingsområder, grønne arealer osv. Men også 
i forbindelse med andre opgaver, f.eks. kom-
munikation og oplysningskampagner, vil bor-

gerne blive bedt om at bidrage på et tidligt 
stadie. Københavns Kommune har f.eks. for 
nylig indhentet ideer fra borgerne til næste 
års kampagne for at tage cyklen i København. 

4. Mange nye medier vinder indpas
TagDel, Facebook-borgermøder, snapchat til 
de unge, profil på Tinderdating-portalen og 
mange andre medier bliver anvendt i dialogen 
med borgerne. Indtil videre sker det dog i stor 
udstrækning som spredehagl og uden på for-
hånd at have fastlagt en strategi for anvendel-
sen. Dermed får indsatsen mindre effekt, end 
den kunne have haft, hvis der havde været en 
klar linje for, hvordan og hvor de mange nye 
medier og deres muligheder anvendes i dia-
logen med borgerne. 

5. Viden om det tavse flertal bliver større med 
dataindhentning
Mobiltelefoner har leveret baggrundsviden til 
at gennemføre en ændring af busruter i Elfen-
benskystens hovedstad. På baggrund af ano-
nymiserede data fra 2,5 milliarder opkald fra 5 
millioner brugere har det været muligt at give 
buspassagerne 10 % kortere rejsetid gennem 
den afrikanske hovedstad. 

Hvor det tidligere har været vanskeligt 
at få viden om, hvordan det store tavse fler-
tal forholder sig og agerer, er det ved hjælp 
af data nu muligt at indhente oplysninger 
om præferencer og adfærd i forhold til f.eks. 
at skabe en bedre offentlig transport ud fra 
mobiltelefoners rejser gennem by og land. 
Anne K. Frederiksen, områdedirektør, Operate
www.operate.dk

Foto: Johan Bävman

Publika parker och trädgårdar
välkommen till malmö 15 april 2015

Planera för barns park- 
och trädgårdsupplevelser!
15 APRIL I MALMÖ

Planera för barns park- 
och trädgårdsupplevelser!
15 APRIL I MALMÖ

För åttonde året i rad – konferensen och mötesplatsen för alla som 
jobbar med publika ”gröna” anläggningar i offentlig eller privat regi 
med inspirerande föreläsningar, erfarenhetsutbyte och trevligt mingel. 
Årets tema är Planera för barns park- och trädgårdsupplevelser. 
 På programmet bland annat: luc béhar-bannelier, Disneyland i 
Paris, karin eliasson, Astrid Lindgrens Näs, annelie johansson, 
Rosendals Trädgård, sigrun lobst, Speeldernis i Rotterdam och 
melanie sifton, Brooklyn Botanic Garden i New York.
 Inbjudan med detaljerat program: www.movium.slu.se

annons_landskab_high.indd   1 2015-01-27   15:21
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Building from Waste
Recovered Materials in 
Architecture and Construction
Pris: 562 kr

101 Danske Design Ikoner 
Red. Lars Dybdahl
Pris: 399 kr. 
Abonnentpris: 319 kr.

Atlas of the Functional City
CIAM 4 and Comparative Urban
Analysis
Pris: 775 kr.
Abonnentpris: 620 kr. 

Arkitektur og miljø
Form, konstruktion, materialer
og miljøpåvirkning
Pris: 270 kr.
Tilbud: 199 kr. køb før 15/2
 

En lys og lykkelig fremtid
Historien om FDB-møbler
Pris: 349 kr.
Abonnentpris: 279 kr.

Ny Agenda – New Agenda 2
Dansk landskabsarkitektur 
2009-13
Pris: 298 kr.
Abonnentpris: 238 kr.

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

Herzog & De Meuron 
El Croquis 152-153
Works and Projects 2005-2010
Pris: 689 kr. 
Abonnentpris: 551 kr.

Kengo Kuma
Atmospheric Works 2000-2014
Pris: 569 kr.
Abonnentpris: 455 kr. 
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Enjoying the 
outdoors 
since 1947

vestre.se
Vestre Luova

Design: Gabriel Särkijärvi
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 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. 

Computed Morphologies
Præsentation af en række banebrydende eksperimen-
ter med topologisk optimering af betonkonstruktioner. 
Topologioptimering, som anvendes udbredt i fly-og bil-
industrien, kan muliggøre materialebesparelser på op 
til 70% i betonkonstruktioner, samtidig med at nye, eks-
pressive arkitektoniske former opstår. Realisering af de 
komplekse, konstruktive morfologier fordrer imidlertid 
udvikling af nye digitale fremstillingsmetoder. Publika-
tionen illustrerer således udviklingen af eksperimen-
tel, arkitektonisk robotteknologi til fremstilling af nye 
bygningskonstruktioner samt perspektiverer anvendel-
sen af konstruktionsoptimering i arkitekturen gennem 
historiske eksempler fra 1700-tallet til i dag.
Henvender sig til arkitekter og ingeniører og andre, 
der interesserer sig for digital design og fabrikation og 
optimering af betonkonstruktioner. Rigt illustreret med 
fotos og tegninger.

Arkitektskolens Forlag
Forfattere: Per Dombernowsky og Asbjørn Søndergaard 
Pris: 195 kr.
Abonnementsrabat 20%: 156 kr.
 

Safdie
Monografi om den israelsk-canadiske arkitekt Moshe 
Safdie. Bogen viser udviklingen i Safdies planlægnings- 
og designarbejde i de seneste 50 år, med en komplet 
kronologi af projekter siden starten på hans omfattende 
og indflydelsesrige praksis. Hans hovedværker er bl.a. 
Habitat-byggeriet til Expo 67 i Montreal 1967, hvor hans 
brug af præfabrikerede, modulære betonenheder vakte 
stor opsigt, og National Gallery of Canada, Ottawa, Onta-
rio. 
Moshe Safdie modtog i december 2014 AIM Gold Medal. 
Bogen er engelsksproget. Rigt illustreret med fotos og 
tegninger. 

The Images Publishing Group
Forfatter: Moshe Safdie
Pris: 1175 kr.  
Abonnementsrabat 20%: 940 kr.
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DESIGN: AART DESIGNERS
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