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Dansk landskabsarkitektur 2009-13
Pris: 298 kr.

BUILDING FROM WASTE
Recovered Materials in Architecture 
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En lys og lykkelig fremtid
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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

Sven Bech_2014.indd   1 21/01/14   11.59

E.M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON  39 63 36 80
MOBIL  28 87 36 80

• NYANLÆG • FLISEBELÆGNING
• PLANTNING • BESKÆRING
• SNERYDNING • KLOAK
• VEDLIGEHOLDELSE

Vi bygger grønt

www.e-m-deichmann.dk • office@e-m-deichmann.dk

NY_DEICHMANN_22_11_13.indd   1 28/11/13   14.21

Marielyst, Gladsaxe 2014 
Lokal Afledning af Regnvand
på 180.000 m²

www.malmos.as 59 59 53 42

Annonce_Landskab_Marielyst.indd   1 06/11/14   15.42

www.arkfo.dk/butikken
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Akademiraadets Landskabsudvalgs 
høringssvar til Naturstyrelsen, 
Miljøministeriet vedr. forsøgsordning for 
kyst- og naturturisme
Som høringsberettiget part har Akademira-
adets Landskabsudvalg følgende holdning til 
den danske kystlinie:

1. Den relativt uspolerede og offentligt til-
gængelige kystlinie gør Danmark unik.

2. De danske kyster er Danmarks største 
egentlige naturressource og det, der tiltræk-
ker turister.

3. Kystlinien og den åbne horisont over 
hav og land bør være det fælles rum for efter-
tanke.

4. At efterlade kysten fri og åben for for-
tolkning er den mest langsigtede investering 
i en urbaniseret virkelighed.

Akademiraadets Landskabsudvalgs anbe-
faling er derfor:

Udpeg 10 bebyggede forsøgsområder i 
Danmark, hvor det, trods gode arkitektoni-
ske intentioner og turismemæssige poten-
tialer, ikke gik som forventet, og omdan først 
disse til attraktive perler, der både kan gavne 
den lokale udvikling og turismen – i nævnte 
rækkefølge!
Med venlig hilsen
Akademiraadets Landskabsudvalg
Hanne Bat Finke, formand
3. oktober 2014 

Akademiraadets Landskabsudvalgs
høringssvar til Miljøministeriet 
vedr. Den Danske Naturfond
Akademiraadets Landskabsudvalg ser det som 
et stort og vigtigt potentiale, at Danmark nu 
får en Naturfond, der både er ambitiøs i sin 
målsætning og samtidig er bredt favnende. Al-
lerede nu kan der spores stor interesse og op-
bakning fra mange vigtige interessenter, og en 
forankring af fondens visioner er en væsentlig 
forudsætning for en fremtidig succes.

Akademiraadets Landskabsudvalg vil 
gerne tilbyde vores kompetencer, da det – qua 
vores forskellige erfaringsgrundlag fra hhv. 
skabende/udøvende billedkunst-, arkitektur- 
og landskabsarkitektpraksis – er vores håb at 
kunne bidrage konstruktivt til Naturfondens 
kommende arbejde med et helhedsorienteret 
og æstetisk blik. I arbejdet med planlægning 
af nye sammenhængende landskaber skal 
mange interesser medieres, og vi mener, at vi 

uvildigt kan bidrage med erfaringer, argumen-
ter og synspunkter, der integrerer både natur-
mæssige og æstetiske kvaliteter.

Landskabsudvalget arbejder med at ind-
kredse potentialer og overordnede visioner 
for Danmarkskortets udvikling, med særlig 
fokus på den æstetik, hvormed vi skaber og 
transformerer nye landskabsværdier. Vi ser 
planlægningen af det fremtidige Danmarks-
kort som en af de helt store udfordringer, hvor 
menneskelig aktivitet, natur og nye landska-
ber skal finde en balance. Vi tror på, at større 
og ikke mindst sammenhængende natur- 
og landskabsområder er nødvendige for at 
understøtte levedygtige bestande af vild flora 
og fauna. Større og sammenhængende natur-
områder vil i kraft af deres skala kunne opnå 
en større robusthed overfor negative påvirk-
ninger fra omgivelserne, samtidig med, at det 
åbner for en række dynamikker mellem de 
forskellige naturtyper.

Et par eksempler på nye udfordringer af 
Danmarkskortet er:

– At skabe mere ny natur som sammen-
tænkes med løsningen af større infrastruktu-
relle udfordringer. Herunder sammenhæn-
gende bio-korridorer langs motorvejsnettet 
og rastepladser med adgang til disse.

– At forene afviklingen af landsbyer og de 
hermed frigjorte arealer med sammentænk-
ning af nærliggende naturområder, for således 
at lade biologien og en naturskabt mangfol-
dighed overtage og reparere nogle af de kultu-
relle aftryk, som vi ikke længere har brug for.

På denne baggrund er det vores håb, at 
Akademiraadets Landskabsudvalg kan blive 
repræsenteret i Naturfondens kommende 
arbejde med skabelsen af nye danske land-
skaber, og vi stiller os naturligvis til rådighed 
for dialog og eventuelle spørgsmål.

Akademiraadets Landskabsudvalg består af:
Landskabsarkitekt Hanne Bat Finke
Landskabsarkitekt Rikke Juul Gram
Arkitekt Tanja Marie Jordan
Billedkunstner Erland Knudssøn Madsen
Billedkunstner Heine Skjerning
Billedkunstner Morten Stræde

Med venlig hilsen
Akademiraadets Landskabsudvalg
Hanne Bat Finke, formand
20. oktober 2014

Akademiraadets Landskabsudvalgs
høringssvar til Naturstyrelsen, Miljø-
ministeriet vedr. ændring af lov om plan-
lægning og lov om naturbeskyttelse – 
etablering af et Grønt Danmarkskort
Akademiraadets Landskabsudvalg bifalder 
lovforslaget om øget beskyttelse af §3-områ-
der, en kommunal forpligtelse til udpegning 
af nye potentielle områder, der kan støtte op 
omkring et Grønt Danmarkskort samt øget 
beskyttelse af naturen via sanktioner. 

Det er et nyt vigtigt skridt på vejen frem 
mod opnåelse af mere biodiversitet, og det 
er et handlingsorienteret initiativ, der kan 
medvirke til at skabe et nationalt overblik 
på tværs af kommunegrænserne. Det bibrin-
ger endvidere en billedlig bevidstliggørelse af 
naturplanlægningen, som en af samfundets 
vigtigste opgaver for at sikre et bæredygtigt 
udviklingsgrundlag.

I Akademiraadets Landskabsudvalg arbej-
der vi ganske sammenfaldende på visioner 
for et nyt Danmarkskort, hvor også de min-
dre attraktive landskabsarealer, som arealer 
langs infrastrukturer og erhvervsområder, 
kan indgå i planlovens løbende tilpasning af 
den aktuelle samfundsudvikling. Her er der 
brug for værktøjer, grønne planlægningsred-
skaber og fordringer, der kan medvirke til at 
gøre erhvervsområder og infrastrukturer til 
mere grønne og æstetiske korridorer.

Landbrugserhvervet stilles stadig over-
for nye udfordringer i deres daglige drift 
med begrænsninger ift. konventionel drift, 
men der er mange andre af Danmarkskor-
tets landzonearealer, der kunne indtænkes 
gennem planlægning og forhandlingsproce-
durer, hvor man som erhverv skal bidrage til 
den samlede grønne plan. Tilplantning med 
skov på udlagte erhvervsarealer kunne være 
en mulighed.

Med andre ord kan vi kun imødekomme 
lovforslaget, og vi stiller os gerne til rådig-
hed for yderligere sparring og idéudveksling 
fsva. et nyt Danmarkskort, hvor biodiversitet, 
rekreative naturområder og æstetiske forhold 
kan tænkes sammen.
Med venlig hilsen
Akademiraadets Landskabsudvalg
Hanne Bat Finke, formand
17. november 2014
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Das gute Licht.
For bedre arkitektur.

LED-loftspåbygnings-downlight med rotations-asymmetrisk 
lysstyrkefordeling, tæthedsklasse IP 65, 450 op til 2685 lumen. 
Farvetemperatur fås med 3000 K eller 4000 K. Fås i tre 
størrelser. Fås som klassisk downligt eller med delvist mat-
teret afsluttende krystalglas – på denne måde dannes 
der via en ekstra vertikal lysandel et virkningsfuldt lysspil. 
BEGA distribution i Danmark: Solar A/S · Industrivej Vest 43 
6600 Vejen · Tlf. 765 27 000 · bega@solar.dk · www.bega.com
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Udstilling: Gentænk din by!
DAC indtil 4. januar 2015
Udstillingen Reprogramming the City – nye 
muligheder for byens rum og funktioner viser 
en række projekter fra hele verden, der gen-
tænker byens rum på kreativ vis – og inspire-
rer publikum til at gøre det samme.
www.dac.dk

Udstilling: Mind the Earth
DAC indtil 11. januar 2015
Udstillingen Mind the Earth zoomer ind og ud, 
når udvalgte fotos fra Google Earth fortæller 
hver sin unikke historie om jordens tilstand; 
fra spredte øsamfund til megabyer og kæm-
pelandbrug, der skal sikre føde til en fortsat 
voksende verdensbefolkning.
www.dac.dk 

Udstilling: Uden for myldretid
Rundetårn indtil 11. januar 2015
Christina Capetillo, Torben Eskerod, Carsten 
Ingemann og Henrik Saxgren har i mere end 
et år rejst rundt i Danmarks yderområder. Re-
sultatet er mere end 100 smukke, tankevæk-
kende og fascinerende fotografier af store 
åbne landskaber, mennesker, mørke, hække 
og oversete byrum.

Udstillingen har tidligere været vist på 
Bornholms Kunstmuseum, Kunstmuseet i 
Tønder, Vendsyssel Kunstmuseum og Fugl-

sang Kunstmuseum på Lolland. Kunstnernes 
arbejde og udstillingen er støttet af Realda-
nia som en del af programmet Muligheder-
nes Danmark.

Bogen Uden for myldretid kan købes via 
bogshop www.arkfo.dk.
Christina Capetillo, Torben Eskerod, Carsten 
Ingemann og Henrik Saxgren: Uden for myldre- 
tid. Realdania, 2013. 216 s., 250 kr.

Udstilling: Magt Minder Mennesker – 
Mindesmærker i dag
KØS indtil 22. februar 2015
Udstillingen sætter fokus på nye retninger 
inden for mindesmærker i dag. Udstillingen 
viser nye og banebrydende mindesmærker, 
bl.a. 9/11 Memorial i NYC, Jonas Dahlgrens 
mindesmærke for Utøya-tragedien i Norge, 
Peter Eisenmans monument for dræbte jøder 
under 2. verdenskrig, Finn Reinbothes mo-
nument over den danske internationale ind-
sats efter 1948, Kenn André Stillings Alfabet 
Turèll samt Leif Sylvester Petersens skulptur 
på gravpladsen for gadens folk på Assistens 
Kirkegård.
www.koes.dk

Konference Byens Gulv
28. januar 2015
Danmarks bebyggede areal vokser og vores 
byområder bliver mere og mere befæstet. Det 

skyldes dels konkrete behov for mere befæstet 
areal, dels andre beslutninger i samfundet.

Konferencen konkretiserer tendenserne, 
giver indsigt og lægger op til at nytænke byens 
gulv som en central del af fremtidens by. 
Konferencen beskæftiger sig med gulvet fra 
hovedgaden i stationsbyen til byens tage og 
indeholder oplæg om forandrings- og byrums-
strategier, nye belægningsmaterialer og kon-
struktionsprincipper til håndtering af nedbør.

Torben Schønherr indleder konferencen 
med en forelæsning om belægning som del af 
byrummet. Konferencens tre spor giver kon-
ferencedeltageren mulighed for at opsøge 
ny viden eller fordybe sig i kendte emner. 
Oplægsholdere er bl.a. Sydvestjyske Museer, 
Stürup og Schønherr, Jens Kvorning, Ditte 
Bendix Lanng, Bram Breedveld, Jan Støvring, 
Ruwan Aluvihare og Benedetta Tagliabue.
Hotel Nyborg Strand, Nyborg
www. ign.ku.dk/byens-gulv

Karin og Georg Boyes Fond
Søg Karin og Georg Boyes Fond om støtte til 
grupperejser, studierejser og publikations-
virksomhed. Ansøgning sendes inden 1. fe-
bruar 2015 til adv. Kim Rosenthal Hansen, 
Halle, Berg & Rosenthal advokater, Rødovre 
Centrum 205, 2610 Rødovre eller advokat@
advokatcentrum.dk. Læs om fonden og ansøg-
ningsvilkår på www.boyesfond.dk

Peter Eisenman, Mindesmærke for Europas dræbte jøder, 2005. Foto Stiftung Denkmal, Marko Priske. Udstilling på KØS
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Danish Wood Award 2014 
til Jeppe Aagaard Andersen
Jeppe Aagaard Andersen, professor i landskab 
på arkitektskolen i Oslo AHO og tegnestue i 
Sydney, får årets Danish Wood Award.

Med den prestigefyldte arkitekturpris 
Danish Wood Award hædres Jeppe Aagaard 
Andersen, bl.a. for sit arbejde med Kulturhavn 
Kronborg, Bo01 i Malmø og Sydney Univer-
sity.

Jeppe Aagaard Andersen har gennem sit 
mangeårige virke gjort overbevisende brug af 
træ. Den smukke kulturhavn ved Kronborg, 
som stod færdig sidste år efter 25 års arbejde, 
er et godt eksempel på dette med sine i alt 1,6 
km træbænke. Det samme gælder promena-
den ved Bo01 i Malmø med sine store træpro-
menader, bænke og trapper og campusområ-
det ved Sydney University.

Træbranchens arkitekturpris Danish 
Wood Award uddeles hvert andet år og er en af 
Danmarks ældste og mest prestigefyldte arki-
tekturpriser. Prisen hædrer arkitekter, der i 
deres arbejder har udvist store kunstneriske 
kvalifikationer, teknisk dygtighed og overbe-
visende anvendelse af træ. Vinderen udvæl-

ges af en uvildig komité, som består af arkitek-
terne Anders Brix, Anna Maria Indrio, Dorte 
Mandrup-Poulsen, Michael Sten Johnsen og 
Bjarne Lund Johansen (fmd. for komiteen).
www.traeprisen.dk

Nordic Green Space Award
til Vognsbølparken i Esbjerg
Kun de færreste byer af Esbjergs størrelse er 
begunstigede med et grønt område på stør-
relse med Vognsbølparken, der rummer skov, 
park og natur midt i byen. I november har 
Vognsbølparken modtaget kvalitetsstemplet 
Nordic Green Space Award, der er en aner-
kendelse til byen for at prioritere og udvikle 
parken og sikre, at driften også gør Vognsbøl-
parken tillokkende for brugerne. Parken er 
blevet bedømt af en dansk-svensk jury med 
landskabsarkitekt Martin Tranholm Frøst 
som formand. 

Parken har ikke meget klassisk byrumsin-
ventar, men skovpartiernes volumen, ufor-
melle opholdspladser og afstemte faciliteter 
giver mange muligheder. Vognsbølparken ind-
går i Den grønne Ring, som er et samlet rekre-
ativt grønt bånd, der omkranser Esbjerg by. 
Ringen rummer større og mindre sammen-
hængende grønne områder med en ubrudt sti-
forbindelse fra kyst til kyst rundt om Esbjerg 
midtby.

Bag Nordic Green Space Award står et 
nordisk partnerskab med mere end 25 for-
skellige aktører og interessenter, der blandt 
andet tæller danske, svenske og norske orga-
nisationer inden for det grønne område. Nor-
dic Green Space Award er i forvejen givet til 
11 andre nordiske parker og skove, bl.a. til så 
prominente anlæg som Frognerparken i Oslo 
og Hagaparken i Stockholm.
www.nordicgreenspaceaward.com

IFLA 2015 World Congress: 7.-15. June 
2015, 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

Runde fødselsdage
85 år: Knud Lund-Sørensen 11. februar
65 år: John Emil Norrie, 10. februar, Jørgen 
Nielsen, 18. februar 
50 år: Anne Marie Bitsch, 28. december,
Lars Andersen Sørig, 5. februar, 
Karina Gram, 12. februar
40 år: Anita Munch Jensen, 5. februar, 
Birgitte Strunge, 28. februar

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 1. Deadline 13. december, udk. 13. februar
Nr. 2. Deadline 27. januar, udk. 27. marts 

Abonnementspriser LANDSKAB 2015
I Danmark 930 kr. inkl. moms og forsendelse.
Norden, Grønland og Europa og resten af
verden 584 kr. Priser uden for DK er eksklu-
sive moms og porto. Løssalg 125 kr. inklusive
moms, eksklusive porto.

Jeppe Aagaard Andersen, Bo01 i Malmø
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Godt & skidt 
Annemarie Lund

Rundspørge til 14 professorer: 2014, det bedste og det værste
Steen Høyer, Carola Wingren, Gertrud Jørgensen, 
Thorbjörn Andersson, Ellen Braae, Tom Nielsen, Ola Bettum, 
Karsten Jørgensen, Marina Bergen Jensen, Tone Lindheim, 
Jeppe Aagaard Andersen, Anders Busse Nielsen, 
Rainer Stange, Jørgen Primdahl

Foreningsvejen i Klitmøller
Preben Skaarup

Novo Nordisk Ny Naturpark 
Rasmus Astrup og Stig L. Andersson

Under egen – interview med Sonja Poll
Jacob Fischer

Summary
Pete Avondoglio
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Foreningsvejen i Klitmøller. Foto Helene Høyer Mikkelsen
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GODT & SKIDT
Annemarie Lund

Godt & skidt, det bedste og det værste, opløftende eller nedslående? Her på falderebet af 2014 har 
jeg foretaget en slags rundspørge blandt professorer, der underviser kommende landskabsarki-
tekter, for at indkredse, hvad der – inden for landskab og arkitektur – har bevæget og begejstret 
eller omvendt deprimeret og foruroliget dem i 2014. Det kunne være såvel projekter, hændel-
ser, moderetninger som udviklingen i al almindelighed. Hensigten var at få en – omend måske 
kalejdoskopisk – samling af udsagn og meninger. Og jeg håbede også at få en slags overblik over, 
hvad man mener på bjerget.

Fjorten professorer fra uddannelsessteder i København, Aarhus, Ås, Oslo, Alnarp og Stock-
holm var med ganske kort varsel villige til at komme med et slag på tasken – et skud fra hoften 
– altså give deres bud på godt & skidt i form af et par fotos med tilhørende ganske korte tekster.

Fra de indkomne bidrag i enqueten kan fremhæves:
– det er opløftende, at landskabsarkitekter tør agere i byen i relation til nye udfordringer
– der er optimisme over, at landskapsarkitektur er i fokus, som f.eks. på Venedig-biennalen
– der er tiltro til midlertidige byrumseksperimenter i 1:1 og bynær skovrejsning
– der er enighed om, at landskabsarkitektur vil spille en stor rolle i håndtering af regnvands-
   hændelser og klimatilpasning
– der er glæde over ’byens renæssance’, satsninger på ny parksystemer, biodiversitet og 
   grønne gader
– der er stor ros til Kronborgplanen 

– der er udbredt skepsis over for nye megabyggerier og højhuse, især de ufølsomt placerede
– der er bekymring over planlovsrevisonen og angrebet på kystbeskyttelseszonen 
– der er aversion over for landbrugslandskabets udvikling
– der er en vis træthed over udnyttelsen af bæredygtighedsbegrebet og hul fagretorik
– der er tristesse over manglen på det betagende, rørende eller fantastiske i nye anlæg

Men egentlig kritik og vurdering af fagfællers arbejde er åbenbart et noget mere ømtåleligt 
emne. Her er der ingen, der har forsøgt sig.

Alle efterspørger debat og kritik her i tidsskriftet. I de fjorten korte bidrag er udsagn, som 
burde kunne give anledning til refleksion og reaktion. Giv lyd! AL
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Godt og skidt – på en tur gennem byen
Det er godt vi stadig har Kunstindustrimuse-
ets gårdhave, som Henning Larsens Tegne-
stue ville have skiftet ud med en taghave på et 
dæk over en ny kælder til nye designbutikker 
og udstillinger under jorden.

På min daglige vej gennem byen støder jeg 
også på bankernes ekstremt raffinerede anlæg 
af en æstetisk kvalitet, der er overvældende 
uden at være betagende, rørende eller fan-
tastiske af den grund. Årsagen er vel den, at 
indholdet eller fortællingen, der modsvarer 
de veletablerede og succesfulde institutioner, 
ikke har en menneskelig dimension, der kan 
generere et kunstnerisk udtryk.

På Rådhuspladsen ligger Dansk Industri, 
der igen er lykkedes med at fordoble etage-
kvadratmeterarealet på matriklen – denne 
gang med en stor geléagtig og spejlende opstab-
ling, der ikke er helt sikker på, at den vil blive 
stående, hvilket sjældent er tilfældet for gode 
geléer. Ingen tvivl om at bygningsarkitekturen 
er meget nutidig, hvilket dog ikke er nok til at 
betage en erfaren arkitekt som undertegnede.

Til gengæld bliver jeg mere glad, når jeg tager 
toget til Helsingør og ser på restaureringer-
ne omkring Kronborg. Jeg mener, at det pri-
mært er landskabsarkitekt Jeppe Aagaard 
Andersen, der har stået for oprydning og plan-
lægning af det store område. Det er et forbil-
ledligt arbejde, som primært bygger på anta-
gelsen om, at de store, enkle og rene rum er de 
bærende arkitektoniske virkemidler. Der har 
givet vis været mange angreb på planen med 
mange gode, kække og underholdende forslag.

En del af de gennemførte byggerier er da 
heller ikke af allerhøjeste klasse. Men til gen-
gæld viser det samlede projekt, hvor vigtigt 
det er med en overordnet, præcis rammeplan, 
der senere kan opsuge en mindre variation af 
bygningsprojekter.

Kulturhuset blev, som det blev, og ligger 
trods alt inden for områdets kantede og dyna-
miske rum og føjer sig ind i områdets overord-
nede rumlighed. Selv Bjarke Ingels’ projekt 
til Søfartsmuseet er indskrevet i flydedok-
kens logik, uden at ende som et absurd høj-
konjunkturlogo. 

Det skal Bjarke have ros for, selv om konkur-
renceforløbet ikke var specielt smukt.

’Han’ sidder og kigger lidt forsigtigt på det 
hele, men han fik vist også en del skæld ud fra 
starten! Figuren, der er lavet af Elmgreen og 
Dragset, ligner Eriksens Havfrue, der med 
sin beskedne fremtræden alligevel fremtræ-
der med en større selvtillid end sit hundrede 
år yngre tipoldebarn. Men den særlige evne 
til at spejle omgivelserne på en måde, så han 
selv opløses som form, jo tættere man kom-
mer figuren, det er et ganske enestående og 
originalt virkemiddel, hvilket betyder, at ’han’ 
som figur egentlig ikke eksisterer og i bedste 
fald kun på relativ stor afstand. Det er da lidt 
underligt!?

Kronborgplanen er tilsyneladende både 
robust og holdbar – ærgerligt, at København 
aldrig fik en tilsvarende havneplan. 
Steen Høyer, professor KADK, 
landskabsarkitekt MAA, MDL

Øverst. Kronborg. Fotos Steen Høyer 
Above: Kronborg. Photos Steen Høyer

Dansk Industris hus Dansk Industri’s building                            Elmgreen og Dragsets ’Han’ ved Kronborg Elmgreen and Dragset’s 'Him' at Kronborg
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Opløftende: Landskabsarkitektstuderende
Det mest positive, jeg oplever i dagligdagen 
– også i 2014 – er vores mange dygtige land-
skabsarkitektstuderende på KU. Der bliver 
færdiggjort mange gode specialeprojekter. 
Velresearchede, velgennemtænkte, innova-
tive og flot præsenterede. Jeg håber også, at 
praksis tager godt imod dem. Illustrationen er 
fra et specialeprojekt, der foreslår og designer 
et ny letbaneforløb i København, og som op-
nåede topkarakter her i 2014.

Nedslående: Dimensionering
Det mest nedslående for mig i 2014 er den 
’dimensionering ’, der beskærer antallet af 
uddannelsepladser på landskabsarkitektur 
med knap 1/3. Der bliver færre nyuddannede 
landskabsarkitekter over de kommende år, og 
det har også som konsekvens at mange dygti-
ge udenlandske studerende ikke får plads på 
uddannelsen fremover. Det vi på KU må gøre, 
er at uddanne færre, men endnu bedre kandi-
dater. Tag godt imod dem.
Gertrud Jørgensen, arkitekt MAA, professor,
Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Efterskrift: Heldigvis bliver det ikke helt så galt 
som frygtet, idet vi nu forudser en mindre be-
skæring!

Visualisering af forslag til ny Nørrebro letbanestation, der danner et nyt samlet trafik- og bydelsknudepunkt. 
Fra Jesper Bundgaard: ’Fra Lygten til Lorteøen – forslag til letbane fra Nørrebro til Sundbyvester Plads’. Oktober 2014
Visualization of a proposal for the new Nørrebro light rail station that creates a new traffic and urban center. 
From Jesper Bundgaard: ‘Fra Lygten til Lorteøen – proposal for a light rail from Nørrebro to Sundbyvester Plads.’ 
October 2014

Staden som formbart förhandlingsrum
Grönskan är en del av systemet Staden. För-
ändras inte grönskan i takt med att stadens 
aktiviteter förskjuts, uppstår problem. Grön-
skan behöver hantera nya funktioner som 
har svårt att rymmas i det täta stadsrummet. 
Permanent och tillfälligt. Långsiktigt behöver 
parken fungera som vattenreservoar vid kraf-
tiga regn, stormar eller när havet stiger.

Kortsiktigt kan den behöva fungera som 
boplats för nyanlända eller hemlösa, så att 
de som Cassandra slipper bo i avskräde på en 
rivningstomt. Det är en utmaning att utforma 
framtidens park i förhållande till nya funktio-
ner. Det är nedslående att landskapsarkitekter 
inte alltid ges eller tar den uppgiften till sin. 

Utmaningen är för tillfället ny, men de gestal-
tade lösningar som jag väntar på, kommer tro-
ligen vara användbara en längre tid framöver.

Landskapsarkitektur är form, funktion, 
estetik, hållbarhet. Landskapsarkitektur är 
kopplat till grönska, vattenbalans och männis-
kors levnadsbetingelser. I en tid när bruket av 
staden förändras och funktioner i stadsrum-
met förskjuts mot något nytt, är det viktigt att 
utveckla 1980-talets fokusering på form med 
ett socialt och politiskt engagemang. 

Så sker när landskapsarkitekter som Elin 
Olsson i Stockholm engagerar sig politiskt. 
Eller när studenter i landskapsarkitektur vid 
SLU Alnarp agerar i stadsrummet i Höganäs, 
och diskuterar med människor hur staden kan 

förändras när havet stiger. Det är hoppfullt 
att landskapsarkitekter vågar agera i staden 
i relation till dess nya utmaningar, och på så 
sätt med nya medel och från nya plattformar 
utveckla möjligheterna att gestalta den.
Carola Wingren, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
PhD, professor, Institutionen för landskaps-
arkitektur, planering och förvaltning, 
SLU Alnarp

Tv. Cassandra. Foto Christel Lindgren
Th. SLU-studenter i Höganäs. Foto John S. Webb
Left. Cassandra. Photo Christel Lindgren
Right. SLU-students in Höganäs. Photo John S. Webb
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Det bedste og det værste 2014 
– To indspil fra og om Aarhus
En banebrydende praksis: Det startede med en 
fake-skov på Store Torv i forbindelse med Aar-
hus Festuge i 2010. I år er disse åbne byrums-
eksperimenter ophøjet til en 1:1 arkitektur-
minifestival. Disse attrapper eller mock-ups 
er virkeliggørelser af dét, der i første omgang 
blot er pure opspind – en utænkelig idé. Men i 
og med at de faktisk realiseres – om så blot for 
en uge – er de i stand til at frisætte debatten 
om, hvordan vi også kan og måske skal indret-
te vores fælles byrum. En dyr praksis? Måske, 
men afprøvningerne bliver i sig selv argumen-
ter, der måske kan bane vejen for noget, ingen 
nogensinde troede kunne ske.

En epokal fejltagelse: Arkitekten A.W.N. Pugin 
beskrev i midten af 1800-tallet, hvordan dati-
dens fremvoksende industriby skyggede over 
den katolske bys religiøse bygninger. I dag er 
det neoliberalistiske discountbyggerier på 
Aarhus havn, der i bogstaveligste forstand 
lader byen ligge i skyggen. Fred være med 
dem, hvis de ellers ikke ligger i vejen. Men 
den nye Bestseller-hovedbygning blokerer et 
af de for Aarhus helt unikke kik over bugten 
fra indfaldsvejene – her Randersvej, og er et 
bylandskabeligt overgreb og en epokal fejlta-
gelse, der bringer en vis opera i tankerne.
Ellen Braae, landskabsarkitekt MAA, MDL,
ph.d., professor, Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning, KU

Tv. Scenen på Banegårdspladsen, 2014. 
Herover. Skoven, 2010. Fotos Martin Dam Kristensen
Left: Street theater on Banegårdspladsen, 2014. 
Above: ’The forest,’ 2010. 
Photos Martin Dam Kristensen

Th. Bestseller, Aarhus. Foto Ellen Braae
Right. Bestseller, Aarhus. Photo Ellen Braae

Det mest upplyftande och det mest 
nedslående under 2014 inom 
landskapsarkitekturen
Positivt: Stadsrenässansen. För bara 30 år 
sedan befolkades stadens offentliga rum av 
samhällets olycksbarn; hemlösa och miss-
brukare. Idag är städernas parker och torg så 
intensivt använda av att man i vissa parker 
måste lägga konstgräs istället för riktigt gräs 
för att klara slitaget. Staden har kommit till-
baka som en attraktiv livsmiljö för alla. Det är 
positivt eftersom fler människor än någonsin 
bor i städer och även därför att landskapsar-
kitekter har en bättre kompetens än någonsin 
när det gäller att planera och gestalta stadens 
offentliga rum. 

Negativt: att hållbarhet – sustainability – 
har använts utan urskiljning i alla möjliga och 
omöjliga sammanhang så ofta att det har bli-
vit en kliché och verkar kunna betyda precis 

vad som helst. Som begrepp är hållbarhet idag 
meningslöst. Vi har haft många år förutom 
2014 på oss att fylla detta med innehåll men 
misslyckats. Största syndaren är förmodli-
gen Brundtland-kommissionen, som genom 
att trivialisera hållbarhet till aspekter av eko-
logi, sociologi och ekonomi har öppnat för 
användningar av ordet hållbarhet där det inte 
hör hemma. 
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/
MSA, professor SLU

Människor tar plats i stadens offentliga rum. 
Bild från Borås Textile & Fashion Center. 
Foto Thorbjörn Andersson
People assemble in the city’s public spaces. 
Picture from Borås Textile & Fashion Center. 
Photo Thorbjörn Andersson

 Kan en frisbee vara ekologisk?
Foto Thorbjörn Andersson
Can a frisbee be organic?
Photo Thorbjörn Andersson
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Opmuntrende: Arkitekturbiennalen 
Det mest opløftende i år var, at en landskabs-
arkitekt alene og markant tegnede Danmark 
på Arkitekturbiennalen i Venedig. Stig Len-
nart Andersson og SLA’s bidrag viste, hvordan 
et blik på arkitekturen med landskabet som 
udgangspunkt kan integrere en lang række 
sammenbundne perspektiver, der krydser 
både faggrænser og den opdeling mellem 
landskabsarkitektur, bygningskunst, planlæg-
ning, design, der karakteriserer professionen. 

At tænke æstetisk sammen med rationali-
teten er ikke noget, der eksklusivt knytter sig 
til landskabsarkitektur, men Empowerment 
of Aesthetics viste, hvordan den er et rigtigt 
godt udgangspunkt. Landskabsarkitekterne 
ved det godt, men det var dejligt i al offentlig-
hed at se landskabsarkitektur som starten på 
diskussionen og ikke et lag fernis, der lægges 
udenpå – hvis den ikke spares væk.

Empowerment of Aesthetics. Foto Jette Nikolajew
Empowerment of Aesthetics. Photo Jette Nikolajew

Industrilandskabet breder sig. 
Foto Boris Brorman Jensen
The industrial landscape gains ground. 
Photo Boris Brorman Jensen

Nedslående: Industrilandskabet
Det er ikke nogen nyhed, at halvdelen af det 
danske landområde bruges til at dyrke foder 
til dyr i en landbrugsindustri, der bidrager væ-
sentligt til forureningen af vandmiljøet såvel 
som atmosfæren. Det mest nedslående i år 
var, at de politiske vinde blæser mod en øg-
ning af den industrielle produktion primært 
af grise og mod en endnu større miljøbelast-
ning. For landskabet betyder det en endnu 
større afkobling mellem på den ene side by- 
og naturlandskaber og på den anden side in-
dustrilandskaberne. Landskabsarkitekturen 
er paradoksalt nok henvist til den ene halvdel 
– byer og naturgenopretning. Men alt det, der 
i disse år vindes på at gøre byerne mere bære-
dygtige og klimatilpassede, sættes til i land-
brugsindustrien.
Tom Nielsen, arkitekt MAA, ph.d., professor, 
Inst. for By og Landskab, Arkitektskolen Aarhus

Landskapsarkitekturen i fokus 
– noen betraktninger fra iskanten
 Vi opplever for tida et stort og ekte engasje-
ment for landskapsarkitekturen i Norge. Vår 
faglige innfallsvinkel til bygging og forvalt-
ning av samfunnet får stadig større oppmerk-
somhet, både i samarbeidet med våre fagfet-
tere arkitekter, designere og planleggere og i 
den generelle samfunnsdebatten. I diskusjo-
nen om fortetting av raskt voksende storbyer 
er det nå ofte et førstefokus på landskapet og 
de blågrønne kvalitetene. Oslo står midt i en 
voldsom vekst, som Europas raskest voksende 
storby. Planmyndighetene søker å styre kvali-
teten i utbyggingsområder gjennom formelle 
planer for kvalitet i det offentlige rom. Dette 
kunne like godt vært betegnet som sikrings-
verktøy for god landskapsarkitektur!

Men det er langt fra vedtatt prinsipplan til 
det gode byggeriet. Kvalitet kan ikke vedtas, 
den må realiseres. Tidligere redaktør i Bygge-
kunst og leder av det norske arkitekturmuseet, 
Ulf Grønvold, beskrev på slutten av 1980-tal-
let det store paradokset i at god arkitektur ikke 
uten videre kjennetegner perioder med stor 
byggevirksomhet og romslige byggebudsjetter. 
Det kan tvert imot være slik at perioder med 
svært trang økonomi og lavkonjunktur i bygge-
riet gir det beste anleggene. For landskapsarki-
tekturen er dette en enda mer relevant erkjen-

nelse enn for husbyggeriet. Ofte er vår viktigste 
innsats usynlig, den handler ofte om små, for-
siktige skritt for å ta vare på stedets kvaliteter 
gjennom omsorg for de økologiske og estetiske 
verdiene i tomt og vegetasjon før gravemaski-
nene rykker inn.

Det er sørgelige tegn til at en økende av-
stand mellom fagretorikk og bygd realitet i 
høy grad er til stede i Oslo og Norge i det store 
jubileumsåret for 1814. Vi har fått et bære-
kraftflokslenes 17. maitalenivå i som kan få en 
nøktern modernist til å steile. Det er ikke opp-
muntrende å se milliardprosjekter som Stat-
oils Fornebupalass fra 2012 bli kåret til et ’ver-
densbygg’, med sitt voldsomme formuttrykk 
i Fornebulandets sårbare strandsone og med 
en serie av tilfeldig venstrehåndsarbeid i sitt 
nybygde nærlandskap. Med denne mange-
len på ansvarlig tilnærming til landskapet i et 
nasjonalt prestisjebygg, er det ikke noen over-
raskelse at byggverk med oppblåst ego også 
brer seg i de mindre målestokker.

Da er det godt å finne oppmuntring i Stig L 
Anderssons danske paviljongutstilling på Ve-
neziabiennalen i år. Utstillingen Empower-
ment of Aesthetics gir et ettertenksomt fokus 
på modernismens grunnleggende dualisme 
i møtet mellom det bygde og det naturgitte. 
Uten en renessanse for ærefrykten for det le-
vende er det liten grunn til å håpe på at høy-
konjunkturens skrikende byggemanifesta-
sjoner kan avløses av en ny og dypere, faglig 
refleksjon. 
Ola Bettum, landskapsarkitekt MNLA, profes-
sor, Institutt for landskapsplanlegging, NMBU, 
egen praksis i IN BY as, Oslo

Empowerment of Aesthetics. Foto Jens Lindhe
Empowerment of Aesthetics. Photo Jens Lindhe

Tv. Statoil, Fornebu Left. Statoil, Fornebu
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Oppløftende: Groruddalsatsingen
I Oslo skjer for tiden omfattende bytransfor-
masjoner. Bjørvika med prosjekter som Bar-
code Grønnenga har fått internasjonal opp-
merksomhet, men etter min mening er dette 
ikke blant de mest interessante landskapsar-
kitekturprosjekter i 2014. 

Langt viktigere og mer oppløftende ting 
skjer i Groruddalen, som i lang tid har stått 
overfor store miljømessige utfordringer. 
Gjennom Groruddalsatsingen (2007-16) in-
vesteres årlig betydelige beløp i ulike miljø-
tiltak for å løfte hele bydelen. Det siste året 
har blant annet tre nye store bydelsparker 
åpnet: Grorudparken (LINK) og Bjerkedalen 
Park (Dronninga Landskap), og Verdenspar-
ken (Landskapsfabrikken), som alle er flotte 
eksempler vår tids versjon av ’Volksgärten’.
Karsten Jørgensen, landskapsarkitekt MNLA, 
professor, dr.scient., Institutt for landskaps-
planlegging, NMBU

Herover. Fra Grorudparken tegnet av LINK Landskap, åpnet høsten 2013. 
Tildelt æresprisen Damkrona høsten 2014. Foto Tomasz Majewski
Above. From Grorud park designed by LINK Landskap, opened in the fall 2013. 
Awarded Damkrona honor prize, fall 2014. Photo Tomasz Majewski

Herover. Bjerkedalen Park, Dronninga Landskap. 
Foto Rainer Stange
Top. Bjerkedalen Park, Dronninga Landskap. 
Photo Rainer Stange

Det bedste og det værste 2014
Det bedste, der er sket, er at det nu ikke læn-
gere er nødvendigt at tage til Sverige for at 
vise vores studerende, hvordan regnvand kan 
håndteres lokalt. 

Klimatilpasning ved hjælp af byens land-
skab er slået an over hele landet, og der høstes 
erfaringer både omkring de fysiske løsninger 
og på det administrative plan, inklusive lov-
givningsmæssigt. 

Det betyder, at en række aktører får før-
stehåndserfaringer med de grønne mulig-
heder, og grundlaget for at avancere vores 
forskning i vand, økologi og samfund er på 
plads.

Det værste, der er sket, er, at hovedstaden al-
lerede igen i år blev ramt af voldsomt nedbør. 
Hændelsen 31. august 2014 ramte samme sted 
som hændelsen 2. juli 2011 og overskrider en-
hver statistik. Det er alvorligt, fordi det sæt-
ter klimatilpasningen under pres og skaber en 
risiko for hurtige beslutninger, som er lavet 
under panik. Naturbaserede løsninger, som 
ikke forværrer udledningen af drivhusgasser, 
og civilisationens hårde fodaftryk på plane-
ten, har behov for tid til udvikling og mod til 
afprøvning. 
Marina Bergen Jensen, professor i landskabs-
baseret klimatilpasning, Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning, KU

Vandaktivitetsparken i Selsmosen, Høje Taastrup. 
Force4 Arkitekter, 2012. Foto Antje Backhaus
Water activity park in Selsmosen, Høje Taastrup. 
Force4 Arkitekter, 2012. Photo Antje Backhaus
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Oppløftende: Ekebergparken i Oslo
Ekebergparken i Oslo hadde en trang fødsel. 
Eiendomsutvikler Ringnes ønsket å gi 300 
mill kr for å skape en park til kvinnens pris 
i et kommunalt skogsområde sørøst for Oslo 
sentrum. Dette skapte enorm ståhei i media. 
Mange mislikte ideen om en kvinnepark, de 
fryktet at skogen skulle hugges ned og asfal-
teres, giveren ble mistenkt for å ha skumle in-
tensjoner.

Stor var derfor gleden da parken åpnet for 
vel et år siden og folk gikk mann av huse for å 
se hva som hadde skjedd. Her var det ikke asfalt 
og kommers, nesten ingen kvinneskulpturer, 
men kunst som skrift i sten, lys, lyd og vann, 
kunstverk av James Turrell, Louise Borgouise, 
Tony Oursler, Dan Graham etc. Publikum så at 
vi som landskapsarkitekter hadde gått varsomt 
frem og nærmest utslettet våre spor.

Mest nedslående: Høyhusenes framtogs-
marsj
Oslo har sterkest vekst i Europa. Byen som i 
dag har 600.000 innbyggere skal i løpet av få 
tiår ta imot 200.000 nye beboere. Bygrensene 
kan utvides, og det er god plass for denne vek-
sten utenfor byen, i tilliggende småsteder med 
god og rask kollektivtransport inn mot sen-
trum. I stedet planlegges det nå en kraftig for-
tetting av byen; grønne arealer er truet, høyhus 
er på full fart opp. Det gis liten oppmerksom-
het til hva dette vil bety, i et røft nordisk klima, 
i forhold til vind og turbulens mellom husene, 
hva det gjør med herlige utsiktslinjer og hva det 
betyr for byens profil, der den ligger vakkert til 
mellom åsene og ut mot fjorden.
Tone Lindheim, landskapsarkitekt MNLA,
professor, Institutt for landskapsplanlegging, 
NMBU, Bjørbekk & Lindheim

Bjørvika, Oslo. Foto Ulf Grønvold 
Bjørvika, Oslo. Photo Ulf Grønvold

Ekebergparken i Oslo. Foto Bjørbekk & Lindheim
Ekeberg park in Oslo. Photo Bjørbekk & Lindheim

Forårsdag i Shanghai, skygger i en pergola, Xiangyang park, Huahai lu, 21. marts 2014. Foto Jeppe Aagaard Andersen
Spring day in Shanghai, shadows in a pergola, Xiangyang park, Huahai lu, March 21, 2014. 
Photo Jeppe Aagaard Andersen

Opløftende: At arbejde med landskab
Det er opløftende at kunne arbejde med land-
skabsarkitektur, der ikke så bundet som arki-
tektur. Det er meget friere. Det er en udfor-
dring at sætte sig ind i historien og komme 
med et kvalificeret modspil. Og i opgaveløs-
ningen forenkle og trække essensen frem. 
Vand er et spændende element, du ikke selv 
kan styre, så det giver noget jazz til et land-
skab. 

Og der er ingen grund til at blive i Dan-
mark et minut længere end nødvendigt. Ver-
den er fyldt med spændende ting. 

Som underviser på AHO, arkitektskolen i 
Oslo, har jeg fået friheden til at give min viden 
videre til nye generationer, og det er enormt 
spændende.

Og ind mellem falder lyset på en måde, der 
får rummet til at ses klart.
Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt 
MAA, MDL, professor ved AHO, tegnestue i 
Hellebæk og partner i Andersen Hunter Horne, 
Sydney
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Opløftende: Historisk stor bynær skov-
rejsning
Den 25. maj 2014 stimlede Odenseanerne 
sammen til indvielse af deres nye ’kæmpe-
skov’, der ændrer de store bakkedrag vest for 
Odense til en af Danmarks største, bynære 
skove. Ikke siden tilplantningen af heden er 
der på én gang rejst så stort et skovområde 
som den nye Elmelund skov, der nu vokser op, 
hvor flere end hundredtusind mennesker bor 
og kommer til at færdes. Samtidig sikrer den 
deres fremtidige drikkevand. Bag skoven står 
Naturstyrelsen, Odense Kommune og Vand-
Center Syd. 

Samarbejde omkring bynær skovrejsning 
er ikke nyt, men det er opløftende, at det gøres 
i så stor en skala – igen. 

Nedslående: Møde mellem klassisk park 
og trendy skaterpark
Der var ikke mange folk på skateboard, rol-
lerblades, bmx’er og løbehjul, da Fælledpar-
ken for godt 100 år siden anlagdes som folkets 
aktivitetspark. Men i dag boltrer de sig i en af 
Europas største og bedste skaterparker med 
Fælledparkens gamle træer som ramme. 

At det nærmest ikoniske kastanjetræ, 
hvis krone strækker sig ind over en af skater-
ramperne, ringbarkedes i sommernatten, er 
bedrøveligt, men også lærerigt til næste gang, 
der skabes plads til skatere i gamle parker og 
til træer i nye skaterparker. For selvfølgelig er 
der plads til begge dele – begge steder.
Anders Busse Nielsen, professor, ph.d., Inst. for 
Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Elmelund skov ændrer et stort landskab og 
en stor del af Odense. Foto Anders Busse Nielsen
Elmelund forest alters a large landscape and a major 
part of Odense. Photo Anders Busse Nielsen

Det ringede kastanjetræ i Fælledparken. 
Foto Anders Busse Nielsen
The ring-marked chestnut tree in Fælledparken. 
Photo Anders Busse Nielsen

Oppløftende: Botanisk gate i Oslo
Det bygges 1 million m2 i Oslos nye city i Bjør-
vika. Jo tettere og høyere man bygger, desto 
viktigere blir det å plante ordentlige gatetrær. 
Dronninga landskap har, for Statenes vegve-
sen Region Øst, prosjektert 600 store gatetrær 
på 5-6 m høyde i Dronning Eufemias gate og 
Håkon den 5.s gate, som blir det nye parkga-
tesystemet her. Vegetasjonen er etikettert som 
en botanisk gate, og trærne er plantet i lunder 
og ordnet geografisk med de orientalske artene 
i østre del av Dronning Eufemias gate, via de 
europeiske artene i midten til de amerikanske 
artene mot vest. Sporvognen – fjordtrikken – 
skal gå på en grønn løper av gress mellom klip-

te hekker av geitved (Rhamnnus), klatreroser 
på stativer og søyleeik. Kong Håkon den 5. s 
gate har fått ulike arter av kongetreet eik. 

Åpningen er 1. juni 2015. 

Oppløftende: Regnbed på I street 
i Washington
Avløpsrørene klarer ikke å ta unna de voksen-
de mengdene av regn. En norsk VA-ingeniør 
forteller meg at ’Der det finnes en kum, opp-
står det et problem’. De viktigste byrommene 
i de amerikanske storbyer er de store aveny-
ene, som er i ulik grad er dominert av bilisme. 

Den amerikanske landskapsarkitekten 
Kathryn Gustafsson forsterker og ruster opp 

3-4 kvartaler i Pierre Charles L’Enfants og 
Andrew Ellicots berømte byplan med de 
brede avenyene fra 1792. Det lages blant annet 
frodige regnbed på I street (bokstaven i) NW 
i Washington, der både vann fra fortauene og 
fra gaten er samlet opp. Regnbedene blir en 
blanding av parkpunkt og gatetrær i byrom-
met. Besøk Northwest park i Washington. 
Rainer Stange, landskapsarkitekt MNLA,
professor ved AHO, Dronninga landskap

Tv. Kong Håkon den 5. s gate. Foto Rainer Stange 
Nederst. Regnbed på I street, Wash. D.C. 
Foto Rainer Stange
Left. King Håkon the 5th gate.
Below. Rain bed on I street, Washington, D.C. 
Photo Rainer Stange
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Det opløftende: Elmelund skov
Elmelund hedder den nye skov, der i 2014 
blev plantet i den bynære del af det sydvest-
lige Odense. Ikke mindre end 320 ha stor er 
skoven, som er blevet til i et forbilledligt sam-
arbejde mellem Naturstyrelsen, VandCenter 
Syd (det regionale vandforsyningsselskab) og 
Odense kommune. Eller rettere bliver til. Vi-
sionen er nemlig, at skoven skal udvikle sig til 
en folkeskov, dvs. en skov som lokale beboere, 
interesseforeninger og en bred del af den sam-
lede offentlige forvaltning påtager sig et ejer-
skab til. Skoven skal således udvikles gennem 
de kommende års forvaltning med mange 
myndigheder og aktører i spil. Projektet er op-
løftende, fordi det bidrager til at gøre Odense 
til et bedre sted, og fordi forvaltningsproces-
sen er tænkt ind i visionen. Projektet indgår 
som et af 13 projekter i ’Fremtidens Landska-
ber’. www.fremtidenslandskaber.dk

Det nedslående: Skæv planlovsdebat
Den danske planlov skal måske revideres. Helt 
OK. Ligesom planer helt naturligt skal juste-
res, ændres eller radikalt forandres, når for-
udsætningerne ændrer sig, er det et sund-
hedstegn, at planlovgivningen løbende tages 
op til overvejelse og med jævne mellemrum 
revideres. Nedslående er det imidlertid, at 
grundlaget for de igangværende overvejelser, 
har været en række meget negative artikler i 
dele af pressen om planlægning som barriere 
for udvikling og vækst. 

Kystbeskyttelseszonen er i oplægget til ar-
bejdet med en mulig revision nævnt ekspli-
cit, dvs. den 3 km zone, der omgiver kyster-
ne med det formål at forhindre byvækst uden 
for eksisterende by- og sommerhusområder. 
Kan zonen og dens administration forbedres, 
vil det være fint. 

Jeg tror imidlertid, der er noget helt andet, 
der er i spil, nemlig en misforstået opfattelse 
af planlægningens rolle og en grum kombi-
nation af kommunal uvilje mod central ind-

blanding og manglende statslige visioner om 
by- og landskabsudviklingen – og dét er ned-
slående.
Jørgen Primdahl, professor, ph.d., Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Den nyplantede Elmelund skov med Odense by i baggrunden. Foto Jørgen Primdahl
The recently planted Elmelund forest with the city of Odense in the background. Photo Jørgen Primdahl

Den danske 3 km beskyttelseszone er under kritik. Lihme i Salling. Foto Jørgen Primdahl
The Danish 3 km. protective zone is under criticism. Lihme, Salling. Photo Jørgen Primdahl
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FORENINGSVEJEN I KLITMØLLER
Preben Skaarup

Foreningsvejen i Klitmøller er en del af pro-
jektet ’Det Gode Liv ved Kysten’, som Realda-
nia og Thisted Kommune arbejder sammen 
om, og er et ud af kampagnens i alt tre projek-
ter i Thisted Kommune, der også inkluderer 
Nørre Vorupør og Krik. En arkitektkonkurren-
ce for alle tre projekter blev afholdt 2009-10.

Foreningsvejen har fået sit navn, fordi den 
skal forene de mange forskellige brugergrup-
per, der i dag kommer til Klitmøller. Fiskerne 
var der først, men har nu fået livligt selskab 
af surfere, lystfiskere, dykkere, ornitologer og 

turister, der kommer i stort tal for at se på det, 
de andre gør, og for at opleve stedets særlige 
stemning. Alle har mere eller mindre gået i 
vejen for hinanden, og der har manglet basale 
fornødenheder for at få stedet til at fungere 
godt for alle.

I projektet er der arbejdet med at invol-
vere og integrere de behov og ønsker, de for-
skellige brugere har haft for stedet. Målet har 
været at sætte en ramme for stedets poten-
tiale: det liv der opstår i krydsfeltet og mødet 
mellem alle de forskellige brugergrupper.

Her er plads til de lokale fiskere, der trækker 
både op på stranden, til surferne, der valfar-
ter hertil for at opleve de unikke vind- og bøl-
geforhold i Nordens ’Cold Hawaii’, til folk fra 
byen, der går tur med hunden, til ornitologer 
og til turister, der nyder sceneriet og somme-
rens første is.

Foreningsvejen i Klitmøller er et sted for 
alle – uden fastlagte konventioner for, hvor-
når og hvordan stedet skal bruges.

Foreningsvejen i Klitmøller består gan-
ske enkelt af en betonflade, der præcist føl-

Foreningsvejen udgøres af en varieret betonflade, der præcist og nøjsomt følger kystlinjens bue og kystsikringens overkant
The Foreningsvejen road consists of a varied concrete surface that precisely follows the curve of the coastline and the upper edges of the sea barriers
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ger kystsikringens linje. Vejen er smal, nær-
mest en sti, men vider sig ud til bredere flader 
med mange anvendeligheder. I begge ender 
giver vejen med varierede ramper og trapper 
adgang til stranden mod vest og øst

Rampen mod vest er udformet, så den er 
en del af et stort trappeanlæg, der danner en 
varieret side mod havet. Udover at være en 
vigtig del af renoveringen af den forfaldne 
kystsikring fungerer trappen som en varie-
ret opholds- og legeplads for børn og voksne. 
Trappen danner en tribune, hvorfra der er 

udsigt til surfernes kamp med havet. Trappen 
er udført af beton og høfdeblokke og skifter 
karakter året rundt alt efter sandets og vin-
dens bevægelser. Rampen giver alle en appel-
lerende adgangsmulighed ned til stranden, 
der strækker sig mod syd.

I umiddelbar forbindelse med rampe og 
trappe ligger Hummerhuset, der indeholder 
faciliteter for surfere og ornitologer og funge-
rer som et lokalt mødested. Ovenpå huset sør-
ger en stor træterrasse for en storslået udsigt 
over byen, havet og horisonten. Hvert år afhol-

des World Cup i windsurfing her, og tribunen 
og Hummerhuset spiller en central rolle.

Rampen mod øst fungerer som forbin-
delse fra parkeringspladsen og ned til stran-
den for fodgængere, kørestolsbrugere, ska-
tere og biler med både. Rampen er kantet med 
solide træblokke, der fungerer som værn og 
siddemulighed. 

Begge rampers geometri er et resultat af 
et samarbejde med lokale skatere, hvilket har 
gjort stedet til en populær legeplads for alle 
med hjul på. På betonplinte, trappetrin og 

Situationsplan Klitmøller Site plan Klitmøller
Øverst tv. Her er bygget enkelt og solidt i forhold til det hårde klima. Betonfladen trækkes som stier ind til redskabshusene 
Øverst th. Spilblokkene ligger i en række mellem huse og strand. Blokkene ses også på planen
Top left. The construction here is simple and robust in relation to the severe climate. The concrete surface runs forming paths to the equipment sheds
Top right. The windlass blocks lie in a row between the buildings and the beach. The blocks can also be seen on the plan
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Tv. Snorkeldykkere på vej tilbage 
efter dykning på revet
Th. Surfer bærer grejet hjem til 
autocamperen
Far left: The snorkelers returning 
after diving by the reef
Left: A surfer carries his gear home 
to his van

Mod øst løber Foreningsvejen ydmygt ud i sandet og åbner blødt stranden. Den bløde kurve mellem flade og kant giver skaterne noget vigtigt
Toward east, Foreningsvejen road runs informally out in the sand and opens softly onto the beach. The soft curve between the surface and edge is an important element for skaters

Snit rampe vest
Section in west ramp

Snit i kystsikring og betonflade 
Section in sea barrier and concrete surface 
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Det Gode Liv ved Kysten – Foreningsvejen, Klitmøller
Designperiode: 2010-11, realisering: 2011
Bygherre: Thisted Kommune i samarbejde med RealDania
Landskabsarkitekt: Preben Skaarup Landskab
Medarbejdere: Preben Skaarup, Michael Hammelsvang Jørgensen,
Mogens Dueholm, Jan Nielsen og Karen Marie Fisker Langkjer
Ingeniør: Jelcon Bygherrerådgivning ApS
Skatekonsulent: Pivotech
Entreprenør: Bodilsen Totalbyg A/S
Leverandør: Flexys
Bygningsarkitekt: Force4
Fotos: Helene Høyer Mikkelsen

Øverst. Kanter, værn, bænke og ramper er formet enkelt og generelt til afvekslende anvendeligheder
Herover. Mod vest er rampen kantet af trappe og mure med plinte foran. Stålkanterne gør rampen til en vigtig legeplads for skatere. 
De våde fodspor fortæller om surfernes brug af stedet denne aften
Top. Edges, barriers, benches and ramps are all simple in design to allow multiple usage
Above. Toward west the ramp is edged by stairs and walls with plinths. Steel edges make the ramp an exciting playground for skaters.
The wet footprints reveal the surfers’ use of the area that evening

Opstalt rampe vest, 1:500
Elevation of west ramp, 1:500

Snit rampe vest
Section in west ramp
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bænke er indstøbt stålkanter, så de bliver en 
del af skaternes muligheder og udfordringer, 
der udbreder sig til hele vejens forløb.

Promenaden er indrettet med solide bænke 
i træ, en trappe til stranden og en række ’fyr-
tårne’ – specialdesignede lysmaster, der kom-
plementerer strandens farvestrålende fisker-
både og surfernes sejl.

Oprindelig var det kystfiskeriet direkte fra 
den åbne strand, der satte dagsordenen i Klit-
møller. Det har givet stedet en særlig auten-
ticitet, som det kan være svært at sige, hvor 

kommer fra – er det fra fiskerbådene, de for-
vitrede betonblokke med de rustne taljer, red-
skabshusene eller spillet? Eller sidder den i de 
sorte paptage, hvide pudsede mure eller garn-
bunkerne? 

Projektets metode har langt hen ad vejen 
fulgt mantraet: ’If it ain’t broke – don’t fix it’. 
Der er arbejdet med at føje til det eksisterende 
og dermed sikre en udvikling med øje for ste-
dets karakter og kulturarv. Den eksisterende 
kystsikring er så vidt muligt bibeholdt og dan-
ner bogstaveligt grundlag for de nye strukturer.

Gennemgående for projektet er betonen, der 
er støbt med en karakteristisk kostning og 
fuger, der fungerer som revneanvisere, men 
også som mønster. Alle materialer er valgt for 
at kunne stå imod det hårde klima på dette 
sted. Beplantningen er marehalm.
Preben Skaarup, landskabsarkitekt MAA, MDL

Trappe og vestrampe er på en gang udsigtspunkt, tribune, legeplads og meget andet. Samtidig er anlægget nødvendigt som afløser for en ruineret tidligere kystsikring
The stairs and west ramp serve as viewpoints, tribune, playground and a variety of other activities. The scheme is also necessary as a replacement for the previously destroyed 
sea barriers

Udsigt fra vestrampen mod revet 
med surfere af alle slags i aktivitet.
Folk sidder på trapperne og bliver 
tilskuere. Et havteater
View from the west ramp toward 
the reef with surfers in a variety 
of activity. People sit on the stairs 
and become spectators. An ocean 
theater
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Tv. Skater på toppen af vestrampen.
Rollerne som tilskuere og optrædende 
veksler uafladeligt
Th. Betonen bliver sat på prøve. 
Th. I hårdt vejr kaster bølgerne kalk-
sten fra revet op på de nederste trin
Left. Skaters on top of the west ramp.
The roles as spectators and performers 
shift constantly
Right. The concrete is subject to severe 
trials. During storms the waves cast stones 
from the reef up onto the lower steps
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NOVO NORDISK NY NATURPARK 
Rasmus Astrup og Stig L. Andersson

Novo Nordisks nye naturpark danner ikke 
bare en æstetisk og rekreativ ramme om-
kring de to nye domicil-bygninger, men 
tilfører også i sig selv Novo Nordisk eks-
tra muligheder for dynamik, videndeling 
og synergi. Naturparkens snoede stisy-
stem bugter sig gennem fyrreskove, elle-
sumpe og bøgeskov, op og ned gennem na-
turparkens topografi, som var de ’malet 
på terræn’. Stierne udgør både de nødven-
dige adgangsforhold, men det er også der, 
medarbejdere møder kollegaer, i stiernes 
krydsfelter, under trækronerne. 

SLA har således skabt et markant 
naturlandskab, der i sin inkluderende 
og stimulerende kompleksitet supplerer 
Novo Nordisks bæredygtige brand. Desig-
net fortolker og digter videre på noget af 
det ypperste naturudtryk, vi kender fra 
de bedste danske skove og landskaber: 
Dødislandskabet.

Novo Nordisk arbejder som virksomhed på et 
meget konkurrencepræget marked, hvor in-
novation og konstant udvikling er en forud-
sætning. Derfor var der gennem landskabets 
designproces mange drøftelser mellem land-
skabsarkitekt og bygherre om naturparkens 

værdi – både for medarbejdere, borgere, plan-
ter og dyr. Resultatet er konceptet ’de stimu-
lerende stier’, der tager udgangspunkt i store 
tænkere som Søren Kierkegaard og Friedrich 
Nietzsche, som fik nogle af deres bedste ideer, 
netop mens de gik, samt i det forhold, at men-
nesker er mere uformelle, afstressede og af-
slappede, når de færdes udenfor i naturen. 

Naturparken kombinerer disse to for-
hold og skaber et landskab, hvor de ratio-
nelle, menneskelige og æstetiske kvaliteter 
forenes. 

Naturparkens færdselsnerve af snoende 
hvide asfaltstier accentuerer således naturop-
levelserne, der fremstår stærkt i kombinatio-
nen af bevægelse, nærvær og ophold. Forløbet 
er tilpasset, så der opnås størst mulig sanselig 
variation af lys, skygge, farver og lyde. 

Stiernes buede forløb fremtvinger der-
med et varieret og uforudsigeligt oplevel-
sesniveau for den vandrende; en tilkommen 
stimulering af sanserne i den daglige transit 
gennem parken, fra den ene bygning til den 
anden, eller som en inspirerende baggrund 
for et walk-and-talk møde. Fuglesang, frøer, 
røde kinder og gåture bliver således natur-
lige dele af både hverdagen og arbejdsdagen 
på Novo Nordisk.

Plantninger og grønne tage
Plantemæssigt benyttes en bred palet af hjem-
mehørende plantesamfund i tæt forening, der 
over tid vil vokse til afgrænsede ’skove’ og bio-
toper og tilbyde en uformel grøn ramme om 
medarbejdernes ude- og indeliv. Træernes 
forskellige blomstring vil skabe et dynamisk, 
frodigt og farverigt udtryk. 

Fyrretræer og blågran vil med deres sted-
segrønne nåle frembringe en blågrøn farvepa-
let i parken året rundt. Om vinteren supple-
res de af kridhvide birkestammer og af røde 
og orange kirsebærstammer. Kirsebærtræ-
erne leverer en farverig blomstring om for-
året, hvor de resterende løvtræer så småt er 
blevet friskgrønne. 

De flerstammede og vildtvoksende træer 
passer sig selv, så biotoperne kan udvikle sig 
med naturlig succession og minimal pleje. Det 
har været et ønske at skabe maksimal biodi-
versitet på stedet, så derfor er der også placeret 
flere døde træer mellem de nyplantede træer. 

Døde træstammer har vital værdi for natu-
rens økosystem, da de udgør et vigtigt leve-
sted for biller, larver mosser m.m., samtidig 
med at de med deres dufte, taktile overflader 
og levende biomasse tilfører naturparken ’en 
anden æstetik’ – en stærk æstetisk naturkraft.

Den 300 meter lange betonrampe er udført i lys beton med et varieret mønster af glittede og kostede overflader og helt uden fuger
The 300-meter long ramp is made of pale concrete with a varying pattern of smooth and brushed surfaces, free of joints
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Ankomstpladsen er belagt med Otta-skifer, 
hvor de originale brudheller har bestemt mønstret
The arrival area is paved with Otta-slate, where the original 
quarry surfaces have determined the pattern
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De grønne tage er udført med en blanding af 
græsser og engvegetation med et minimalt 
indhold af Sedum. Dette giver både et reelt 
udtryk af et landskab, som vokser uændret 
fra terræn til tag, men også en plantesam-
mensætning, som har maksimalt vandoptag, 
fordampning og bidrag til naturparkens bio-
diversitet. Mange tror, at Sedum er et ’grønt’ 
tag, men reelt er det en sukkulent lille plante, 

som ikke har et specielt stort vandoptag/for-
dampning, og den bidrager således ikke spe-
cielt til områdets dyreliv. 

På Novo Nordisk er der i stedet primært 
arbejdet med robuste og hjemmehørende 
danske arter, bl.a. via forskellige plantehabi-
tater fra firmaet Urban Green. 

De 1.000 træer er alle besigtiget og udvalgt 
i planteskole og er, ud over de naturlige habi-

tater, form og volumen – sammensat ift. vind, 
så de danner læ for både brugere af parken 
samt selve bygningen. Træerne hjælper også 
med til at optage regnmængderne på grun-
dens tre hektar store areal. 

Alle lavninger er eksempelvis tilplantet 
med elletræer og andre vandtolerante arter, 
der spiller en aktiv rolle i naturparkens ambi-
tiøse mål om 100% vandbalance. 

Th. Oversigtsplan
1., 16. Varegårde
2., 6., 18. Ellebiotop
3., 5., 17. Blomstrende biotop
4., 11., 13., 19., 24. Nåletræsbiotop
7., 8., 15., 20. Bøgebiotop
9. Hedebiotop
10., 23. Egeskovsbiotop
12. Rambla
14. Strand, overdrev
21. Salttolerant biotop
22., 25. Forpladser
Right. Site plan
1., 16. Material courts
2., 6., 18. Alder biotope
3., 5., 17. Flowering biotope
4., 11., 13., 19., 24. Evergreen biotope
7., 8., 15., 20. Beech biotope
9. Heath biotope
10., 23. Oak forest biotope
12. Rambla
14. Beach, fringe
21. Salt tolerant biotope
22., 25. Arrival areas

De snoende hvide asfaltstier accentuerer naturoplevelserne The winding white asphalt paths accentuate the experience of nature 
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OMRÅDE 1_varegård  NN2 
OMRÅDE 2_elle biotop
OMRÅDE 3_blomstrende biotop   
OMRÅDE 4_nåletræ biotop 
OMRÅDE 5_blomstrende biotop   
OMRÅDE 6_elle biotop 
OMRÅDE 7_bøge biotop   
OMRÅDE 8_bøge biotop
OMRÅDE 9_hede biotop   
OMRÅDE 10_egeskov biotop 
OMRÅDE 11_nåletræ biotop   
OMRÅDE 12_rambla 
OMRÅDE 13_nåletræ biotop   
OMRÅDE 14_strand overdrev 
OMRÅDE 15_bøge biotop   
OMRÅDE 16_varegård NN1
OMRÅDE 17_blomstrende biotop   
OMRÅDE 18_elle biotop 
OMRÅDE 19_nåletræ biotop   
OMRÅDE 20_bøge biotop 
OMRÅDE 21_salttolerant biotop   
OMRÅDE 22_forplads  NN1
OMRÅDE 23_egeskov biotop  
OMRÅDE 24_ nåletræ biotop
OMRÅDE 25_forplads NN2

OVERSIGTSPLAN

Træer
Abies normanniana, normannsgran 
Acer negundo, askebladet løn 
Ailanthus altissima, skyrækker 
Alnus glutinosa, rødel 
Alnus cordata, hjertebladet el
Betula nigra, sortbirk 
Betula pendula, vortebirk 
Betula utilis, himalayabirk 
Carpinus betulus, avnbøg 
Castanea sativa, ægte kastanie 
Cedrus libani, libanonceder 
Cedrus atlantica ’Glauca’, blå atlasceder 
Cedrus deodara, himalayaceder 
Cornus kousa, koreakornel 
Cornus mas, kirsebærkornel 
Crataegus monogyna, engriflet hvidtjørn 
Fagus sylvatica, alm. bøg 
Ginkgo biloba ’Tremonia’, tempeltræ 
Larix decidua, europæisk lærk 
Malus toringo sargentii ’Sämling’, sargentæble 
Metasequoia glyptostroboides, vandgran 
Picea pungens ’Glauca’, blågran 
Pinus nigra ssp. nigra, østrigsk fyr 
Pinus sylvestris, skovfyr 
Pinus mugo, bjergfyr 
Populus alba ’Nivea’, hvidpoppel 
Prunus avium ’Plena’, fyldtblomstret kirsebær 
Prunus maackii, manchurisk kirsebær 
Prunus sargentii, shakalin kirsebær 
Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingevalnød 
Quercus cerris, frynseeg 
Quercus petraea, vintereg 
Quercus palustris, sumpeg 
Quercus robur, stilkeg 
Quercus rubra, rødeg 
Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’, robinie 
Robinia pseudoacacia, robinie 
Salix alba, hvidpil 
Sorbus aucuparia, alm. røn 

Småtræer og buske, bl.a.
Juniperus communis ’Hibernica’, alm. ene 
Lonicera periclymenum ’Loly’, alm. gedeblad 
Rosa canina, hunderose 
Salix aurita, øret pil 
Salix repens ’Rosmarinifolia’, krybende pil
Sambucus nigra, alm. hyld 
Viburnum opulus, kvalkved 

Bregner, græsser, urter, bl.a.
Anemone nemorosa, hvid anemone
Carex pendula, kæmpestar
Deschapsia caespitosa, mosebunke
Dryopteris filix-mas, alm. mangeløv 
Luzula sylvatica, skovfrytle
Melica ciliate, håret flitteraks
Osmunda regalis, alm. kongebregne
Stellaria holostea, stor fladstjerne
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Halvdelen af beplantningen er udført på en-
ten parkeringsdæk eller tag, hvorfor jorden 
af vægtmæssige årsager er erstattet af let-
vægtsprodukter, som kræver drypvanding. 
Derfor er der placeret to centrale regnvand-
stanke, som opsamler alle nødvendige vand-
mængder til vanding. Dette vand kommer 
bl.a. fra kontorbygningernes tag samt fra 
omfangsdræn. 

Det øvrige regnvand fra naturparken afle-
des via terræn og underjordiske føringsveje af 
skærver til en stor gruspude, som ligger ca. 1 
meter under beplantningen. Naturparken 
kan håndtere op til en 100-års regnhændelse 
uden at lede vand i de omkringliggende kloak- 
ker – hvilket resulterede i, at Novo Nordisk fik 
hele sin tilslutningsafgift tilbage fra Gladsaxe 
Kommune. 

Generelt har tankegangen for design og ma-
terialevalg været styret af tesen om design 
på materialets præmisser. De markante an-
komstpladser mod Krogshøjvej er eksempel-
vis belagt med skifer, hvor de originale brud-
heller har bestemt mønstret. Intentionen 
var at skabe et unikt og uforudsigeligt møn-
ster – og gerne med et materiale, som skiftede 
karakter ift. vand og sol. Desuden var der et 
ønske at anvende et nordisk materiale. Valget 
faldt på den norske skifer fra Otta, som har en 
høj reflektionsværdi og et varierende indhold 
af jern, hvilket giver en unik overflade. Skife-
ren changerer mellem brune og sorte nuancer, 
som bliver mere eller mindre tydelige afhæn-
gigt af solvinkel og regnvand. En anden unik 
ting ved skiferen er, at den modsat granit be-
arbejdes manuelt (den kløves med hammer og 

mejsel) og kan udlægges i tyndere lag grun-
det en høj styrke. Faktisk lykkedes det ved en 
kombination af fugebredde og dygtigt håndar-
bejde at holde materialespildet på under 5%, 
fra skiferbrudet til den færdige belægning i 
Bagsværd.

De store trædæk, som er tilknyttet kanti-
nen, er udført i fyrretræ fra Kebony og dermed 
imprægneret qua en forsvarlig og miljøvenlig 
metode. Den kubiske form er skabt efter ønsket 
om en opdeling med forskellige nicher og rum-
ligheder, men også her et design, der tilgodeser 
minimalt spild. Designet gør det muligt at gen-
anvende træstumperne, så spildet på de leve-
rede brædder kom under 10%. 

Af andre materialetiltag kan nævnes lyse 
asfaltstier med Vegecol fra DOB. Vegecol er en 
erstatning for den traditionelle asfaltbitumen. 

Novo Nordisk Ny Naturpark, Krogshøjvej 44-46, Bagsværd
Designperiode: 2010-13, realisering: 2014
Bygherre: Novo Nordisk
Landskabsarkitekt: SLA
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Ingeniør: Alectia
Totalentreprenør: MT Højgaard
Landskabsentreprenør: Skælskør Anlægsgartnere ( fagentreprise)
Leverandører: Byggros, DOB, Kebony, Clasen & Co, E. Nielsens Mekaniske Stenhuggeri, GH Form, Iguzzini, Urban Elements
Fotos: Torben Petersen, SLA, Jens Lindhe, Morten Leicht Jeppsen 

De grønne tage er udført med en blanding af græsser og vegetation, hvori der primært indgår robuste og hjemmehørende danske arter. Omkring 85 arter af græsser og urter 
udplantet i en sammensætning fra tre klassiske kulturbetingede naturtyper: eng, strandeng og overdrev. I alt er der 140.000 urter plantet fra plugs på området. 
Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Nissen Consult ( biolog), Gartneriet Trekanten (potteplanteproducent på Fyn) og GXN (3XN’s tænketank) 
The green roof is made up of a mixture of grasses and vegetation, which primarily consists of robust and indigenous Danish species. About 85 species of grasses and herbs 
were planted in a composition of three classic culturally-conditioned nature types: meadow, salt marsh and fringe. A total of 140,000 herbs planted from plugs in the area. 
The concept was developed in a collaboration between Nissen Consult ( biologist), Gartneriet Trekanten (potted plant gardner on Funen) and GXN (3XN’s think-tank)



LANDSKAB  8  2014 221

Der er benyttet en bred palet af plantesamfund, der over tid vil vokse til afgrænsede ’skove’ og biotoper og tilbyde en uformel grøn ramme. 
Der er plantet næsten 2.000 træer, småtræer og buske med over 50 forskellige træarter, der understøtter biodiversiteten og samlet set har høj robusthed overfor klimaforandringer
A wide palette of plant species was employed, which in time will grow to a delimited ‘forest’ and biotopes, and offer an informal green setting.
Almost 2,000 trees and bushes of more than 50 different species were planted to sustain biodiversity and in general have a high level of robustness for climate changes



222 LANDSKAB  8  2014

Vegecol er 100% vegetabilsk og har desuden 
den fordel, at bitumen er klar og gennemsigtigt. 

Bortset fra ankomstpladserne er der gene-
relt arbejdet med lyse overflader, som fanger 
både dags- og kunstlys. Den 300 meter lange 
betonrampe er udført i lys beton og helt uden 
fuger. Dette til trods for at den varierer meget 
i bredde og form. Det var en løsning, som kræ-
vede tæt samarbejde mellem landskabsarki-
tekt og ingeniør. Ramblaens overflade består 
af et varierende mønster af glittede og kostede 
overflader, som er udført direkte i støbeskel. 

Ligesom betonen fanger solens skiftende 
stråler i løbet af dagen, så oplyses den om 
aftenen af en nærmest scenografisk spotbe-
lysning. Belysningen er skabt, så den giver en 
rumskabende og oplevelsesrig karakter, når 
man færdes i parken, men også når parken 
betragtes inde fra bygningen. Flere af plante-

Området før og efter The area before and after
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biotoperne er belyst med en svagt skiftende 
Gobo-projektør, som giver en fornemmelse af 
svagt bevægende månelys. Stiernes belysning 
er censorstyret, så den kun aktiveres, når per-
soner nærmer sig. På den måde er der skabt 
en belysning, som aldrig er den samme, lige-
som det naturlige lys. Al belysning er i øvrigt 
udført med LED-armaturer, som dæmpes til 
50% om aftenen, så lysforurening undgås, og 
energiforbruget holdes på absolut minimum. 
Belysningen virker stadig tryg og overholder 
alle lovkrav, men først og fremmest bidrager 
den sammen med resten af naturparken til at 
skabe merværdi, identitet og oplevelsesværdi 
– både dag og nat.
Rasmus Astrup, projektdirektør, partner
Stig L. Andersson, kreativ direktør, partner

Th. Belysningsplan. Belysningen er skabt, så den giver 
en rumskabende og oplevelsesrig karakter, når man 
færdes i parken, men også når parken betragtes inde 
fra bygningen. Flere af plantebiotoperne er belyst med 
en svagt skiftende Gobo-projektør, som giver en for-
nemmelse af svagt bevægende månelys
Right. Lighting plan. The lighting was designed so 
that it possesses a space defining and exciting charac-
ter when one moves through the park. But also when 
the park is experienced from inside the building. Sev-
eral of the plant biotopes are illuminated with soft, 
changing Gobo-spotlights, which give a sense of soft, 
moving moonlight 



224 LANDSKAB  8  2014

”De falder ikke foreløbig,” siger Sonja. Jeg har 
parkeret under hendes kæmpe egetræ, der 
fylder rummet mellem hus og vej. Sonja står i 
døråbningen og tager imod mig. Hun har no-
teret sig mit bekymrede blik op i egens massi-
ve krone, hvor en million ondskabsfulde agern 
hænger sitrende klare til at tæppebombe min 
bil. ”De falder først om en måned,” siger hun 
og viser mig ind. Vi er i slutningen af septem-
ber, en lun og solrig dag.

Sonja har budt på frokost i sin berømte 
have, tegnet af faderen C.Th. Sørensen i 1969, 
og anlagt i 1971 som et af hans sidste vær-
ker. Vi går gennem huset, som bærer præg af 
mange års ihærdig aktivitet med blyant, væv 
og pensel. Der er behageligt rodet. Vi træder 
ud af huset og ind i et haverum, der er orga-
niseret af en tre meter høj bøgehæk. Hæk-
ken danner et præcist ovalt rum om et gam-
melt æbletræ, der rejser sig i rummet og giver 
fylde. I havens midte er der en terrasse, som 
trykker sig ned i en forsænkning i rummet og 
giver dybde. Huset skærer sig ind i kanten af 
bøgeovalen og har derfor sin hoveddør uden 
for og sin havedør inden for hækken. Tyve 
meter sti belagt med brosten fører i en spiral-
form ned til terrassen i forsænkningens bund, 
hvor Sonja har dækket op til frokost. Her sid-
der man i læ og er i øjenhøjde med græsset. 

”Havens kanter giver et andet sindelag end 
det store centrale rum,” forklarer Sonja om 
den række af ukurante små haverum, der dan-
nes mellem hækkens yderside og den trekan-
tede grunds afgrænsning mod naboerne. 

Her er der små hemmelige steder med 
plads. Plads til at blive væk, plads til en stille 
stund på en bænk, plads til eksperimenter og 
plads til bunker. For i en have må der være 
bunker: bunker af grene, bunker af kvas, bun-
ker af kompost og en lille bunke grus, der blev 
til overs, da haven blev anlagt, og som nok 
kan finde anvendelse engang. Bunkerne er 
en del af havens anatomi, og selv den mindste 
have må have sin egen materialegård. Mens 
det centrale haverum står, som det altid har 
gjort – afklaret og let opfatteligt – er det i de 
små haverum – mellemrummene –, at Sonja 
har kunnet udfolde sig og skubbe en lang-
som udvikling i gang. I et hjørne mod vejen 
er der opstået et nyt sted med plads til aften-
sol. Noget er fældet, nyt er plantet og andet får 
bare lov til at gro. Sådan forandrer haven sig.

Er du en god gartner?
”Jeg klipper selv min græsplæne og gør så 
meget, jeg kan med beskæring, plantning og 
lugning. Men jeg kan simpelthen ikke holde 
planterne i live,” smiler Sonja. På terrassen 

står en potte med en vissen tomatplante og 
bekræfter ironien. ”Den har skam givet to-
mater. De smagte pragtfuldt. Jeg har tænkt, 
jeg skal dyrke persille til næste år!” Måske vil 
det lykkes – begge forældre var trods alt gart-
neruddannede. Men persille kan faktisk være 
rigtig svær. 

Udover din tomatplante, hvad har du ellers op-
levet af faglige fiaskoer?
”Når jeg tænker tilbage på, hvor det virkelig er 
gået galt, så tænker jeg på et projekt i Haslev 
med et stendige, hvor jeg havde sat forkert 
mål på planen. Gartneren kunne ikke forstå, 
at der skulle køres så mange sten til. Jeg havde 
det så dårligt med det – jeg lå vågen om natten. 
Men Knud Lund-Sørensen bad mig slappe af – 
det kan ske for enhver, trøstede han.” 

”Ved plejehjemmet Norgesminde lavede 
vi en forplads, hvor der var et mægtigt fler-
stammet træ – elm, tror jeg – så det må have 
været før, elmesygen rigtigt tog fat. Det træ 
var så flot og vigtigt for hele stedet, at det blev 
omdrejningspunkt for projektet. Så døde 
træet. Sådan er det at være landskabsarki-
tekt.” Sonja ler.

Hvordan er det at være landskabsarkitekt uden 
at være uddannet som landskabsarkitekt?

UNDER EGEN
Jacob Fischer i samtale med Sonja Poll

Th. Hækken danner et præcist ovalt 
rum om et gammelt æbletræ. I havens 
midte er der en terrasse, som trykker sig 
ned i en forsænkning i rummet og giver 
dybde. Huset skærer sig ind i kanten af 
bøgeovalen og har derfor sin hoveddør 
uden for og sin havedør inden for hæk-
ken. Fotos Jacob Fischer
Right. The hedge forms a precise oval 
space around an old apple tree, which 
stands erect and fills out the space. In 
the middle of the garden there is a ter-
race that recedes down into a recess in 
the space, offering a sense of depth. The 
house cuts into the edge of the beech oval 
and thus has its front door outside of it 
and its back door inside the hedge.
Photo Jacob Fischer

Egetræet ved hoveddøren. Foto Steen Høyer, 1991 Oak tree by the front door. Photo Steen Høyer, 1991
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”Jeg er væverske, uddannet hos Lis Ahlmann, 
og det er egentlig ikke nogen dårlig baggrund” 
indleder Sonja og fortsætter: ”Det gik for alvor 
op for mig i mit arbejde med staudehaven i 
Kongens Have, hvor jeg vævede et langt blom-
stertæppe. Der har jeg arbejdet med farvefla-
der. Tone i tone, hvor farverne holdes adskilte 
og rene, så de danner sammenhæng.” Det var 
Gertrude Jekylls arbejdsform, men også Lis 
Ahlmanns. De var begge børn af den engelske 
Arts & Crafts-bevægelse. Så det var meget vel-
kendte stier.”

Gjorde du brug af rapport, den gentagelse af 
farveflader, man anvender i væverhåndværket?
”Nej, rapport har jeg lige præcis ikke anvendt, 
for den gentagende rytme duer ikke i det lange 
blomstertæppe. Det skal opleves som en hel-
hed uden gentagelser. En farvefølge, som gør, 
at bedet er forskelligt fra den ene ende til den 
anden, og at den lange tur gennem bedet be-
standig er ny. 

Søjlerne i muren mod Sølvgade giver en 
fin rytme, men også en mulighed for at fast-
holde en inddeling af fladen. De lange stau-
debånd knækker ud for hver anden søjle i et 
rytmisk, bølget forløb. Og søjlerne blev num-
mererede, så gartnerne har fået en meget kær-
kommen mulighed for at orientere sig, når 

stauderne skal fornys. Desværre har muren 
samme farve som bygningen bagved i Sølv-
gade, og derfor skal der være klatreplanter 
op ad muren. Ellers flyder bygningen sam-
men med muren og ødelægger den præcise 
afgrænsning af rummet. Det må den ikke,” 
siger Sonja bestemt.

”Det er nok en af de mest spændende 
opgaver, jeg har løst. Den var langsommelig, 
og jeg skulle sætte mig ind i de mange arter, 
som skulle sammensættes med omhu. Der 
blev indlagt pauser af vedbend med grupper 
af paradisæbletræer omkring bænkepladser 
og indgange. Og der blev lavet mindre bæn-
kepladser midt i blomsterfloret. Så nu kan 
man opleve staudehaven på forskellige måde, 
og det er der mange, der gør. Folk elsker den 
staudehave.”

Er staudehaven blevet dit yndlingsprojekt?
”Det er et projekt, jeg kan glæde mig over, men 
jeg glæder mig også over den lille trekantede 
plads ved Østerport med Carl Nielsens skulp-
tur Mand og Hest. Den er beskrevet tidlige-
re i LANDSKAB. Jeg elsker det lille beskedne 
sted. Det forekommer mig at, det er lykkedes 
rigtig godt.”

Dok dok dok. ”Det må være spætten. Kan du 
se den”? Det kan jeg. En stor flagspætte har sat 

sig i havens gamle æbletræ og er gået i gang med 
at hakke efter insekter. Den er imponerende og 
tilsyneladende en kærkommen gæst i haven. 
Også den nyder godt af Sonjas gæstfrihed.

De seneste 10 år er det blevet moderne med bru-
gerinddragelser. Det er jo ikke nyt, at brugerne 
skal have indflydelse på de anlæg, vi laver til 
dem, men nu er inddragelsen italesat og nær-
mest systematiseret. Hvordan er du til at hånd-
tere det?
”Jeg kan godt blive lidt irriteret, men prøver at 
komme frem til noget, der inspirerer dem til 
at tænke videre. Jeg ved ikke, hvor god jeg er 
til det, men håber da, jeg er lidt diplomatisk. 
Når jeg befinder mig i sådanne sammenhæn-
ge, hvor meningerne flyver omkring, så siger 
jeg et eller andet, prøver at være lidt skarp og 
få dem til at samles om helheden. For det er jo 
det, vi kan som landskabsarkitekter – se hel-
heden. Men nogle gange må man bare opgive.” 

Og private haver, som tidligere var det, vi land-
skabsarkitekter beskæftigede os mest med –
hvordan håndterer du dem?
”Der har faktisk ikke været så mange, men 
måske er jeg er også lidt for genert til priva-
te haver. Selv om det oftest giver en hygge-
lig menneskelig kontakt. Men oftest er det jo 
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once in a lifetime for bygherren, og så er det 
frygtelig væsentligt at søge sig frem til, hvor-
dan man hjælper dem bedst. Også med tanke 
på, hvad de egentlig ønsker sig, og hvad de i 
virkeligheden kan overkomme.” 

Hvordan var det at være ansat på tegnestue, før 
du blev selvstændig?
”Hos Ole Nørgård og Ginman Harboe Borup 
havde jeg nok lidt lillesøsterrollen. Jeg kom 
jo lige hjemmefra, og min egen familie fyldte 
meget i den periode. Men det var nu dejlige 
år alligevel. 

Så kom jeg til Knud Lund-Sørensen. Han 
er en pædagog af guds nåde. Ved det første 
projekt, jeg skulle lave hos ham, sagde han: 
”Nu skal du sætte dig ned og tænke lidt over, 
hvad du vil lave,” og det havde jeg aldrig fået 
at vide før. Pludselig kunne jeg det hele. Det 
var, som om nogen havde trykket på en knap 
og åbnet en verden for mig. Jeg var vel 48 år, 
da det skete for mig. Selvfølgelig havde jeg haft 
andre opgaver, hvor det var mig, der havde 
ansvaret, men jeg havde ikke fået den dér til-
fredsstillende fornemmelse af personlig for-
måen før.” 

Og de seneste år har du haft din egen butik. 
Overvejer du at stoppe på et tidspunkt? 
”Lige nu har vi afsluttet to sager, begge kirke-
gårde, som jeg har lavet sammen med min søn 
Andreas. Efter det bliver tegnestuen nok en 
enmandsvirksomhed med helt små sager og 
konsulentjobs. 

For at holde helt op med at lege med 
faget kan jeg nok ikke. Vi er landskabsar-
kitekter, til vi dør, tror jeg. Men jeg ønsker 
mig også lidt mere tid til haven og huset og 
til mit arkiv.” Sonja nikker ind mod kælder-
rummet. ”Og lidt mere ro til at tegne og male 
akvareller.”

Nu skal denne samtale med Sonja jo handle 
om hende og ikke om hendes far. C.Th. Søren-
sen er et koryfæ og på flere måder en pioner 
på sit felt. Det er nok ikke altid nemt at være 
barn af ham. Og slet ikke datter, på det tids-
punkt. Så jeg havde egentlig besluttet mig for 
under ingen omstændigheder at bringe C.Th. 
Sørensen på bane. 

Har det været et åg at være datter af C.Th.?
”Det har nu mest været dejligt, men det har da 
også haft nogle konsekvenser. Jeg kan huske, 
at jeg i starten følte, jeg skulle passe på, hvad 
jeg sagde, fordi andre let kunne tolke mine 
holdninger som fars. Det, synes jeg, at jeg er 
vokset fra nu.”

Hvad er det vigtigste, du har lært af 
C.Th. Sørensen? 
”Puh! Det var et stort spørgsmål. Far var et 
meget enkelt menneske. Det var nok det, 
man lærte allermest af. Han opfordrede mig 
til at arbejde empirisk, og han sagde: ”Det gæl-
der om at være dygtig, flittig og omgængelig.” 
Sådan, ikke?”

Ja, så går man da ikke galt i byen. Du kalder 
ham bare far?
Sonja ler og fortsætter. ”Far var præget af sin 
jyske opvækst, og det gjorde altså, at tingene 
skulle være enkle, ikke overdådige.” 

Levede han asketisk? 
Ja, men ikke puritansk. Selv om han på et tids-
punkt drev stor tegnestue, var det ikke noget, 
der kunne mærkes. Han var dårlig til at få 
pengene hjem.”

Så forretningsmæssigt var han ikke så jysk?
”Nej, ikke på den måde. Vil du have mere 
brød”? Sonja har selv bagt både leverpostej 

og rugbrød. Det er et ualmindeligt lækkert 
rugbrød, som jeg roser uforbeholdent. ”Ja, 
det er godt, mit brød. Jeg har opdaget, at det 
skal røres meget grundigt – det er derfor, det 
bliver så godt.”

”Jeg har lært noget grundlæggende, som 
bare står helt klart. Og det sjove er jo, at mange 
af mine kollegaer – også dem, der er yngre end 
jeg – har været igennem fars tegnestue, så de 
har prøvet det samme.”

Da du valgte at blive væver, var det så et bevidst 
fravalg for at distancere dig fra din far?
”Måske og måske ikke. Fagkredsen var jo så 
meget mindre den gang. Det kunne let blive 
for indelukket for en attenårig. Jeg var meget 
interesseret i tekstiler og fik en formidabel 
start som lærling hos Lis Ahlmann. I perioder 
vævede jeg hjemme, mens børnene var små, 
men jeg tror, det var godt for mig at komme på 
tegnestue – og få del i det sociale liv der. I en 
periode havde jeg min datter Ida med på teg-
nestuen. Så blev der skiftet ble på tegnebor-
det, – som en del af det sociale liv!”

Fortryder du, at du aldrig fik en uddannelse som 
landskabsarkitekt, når du nu har arbejdet som 
landskabsarkitekt det meste af dit arbejdsliv?
”Jeg har i hvert tilfælde længe ment, at jeg har 
manglet de fælles forudsætninger, som andre 
har fået på deres uddannelse. Men hvor skulle 
jeg egentlig være gået hen?”

Men du er vel opdraget med faget?
”Jo, i høj grad. Det foregik omkring middags-
bordet. Og vi havde tegnestuen hjemme det 
meste af min barndom og ungdom. Der blev 
spist frokost og drukket eftermiddagste, så vi 
kendte hinanden særdeles godt. Og fra jeg var 
helt ung, var jeg med på tegnestuen i perioder. 
Jeg synes, jeg har fået meget at ’øse’ af.”

Søjlerne i muren mod 
Sølvgade giver en fin 
rytme, men også en 
mulighed for at fastholde 
en inddeling af fladen. 
De lange staudebånd 
knækker ud for hver 
anden søjle i et rytmisk, 
bølget forløb. 
Fotos Claudia Ohly
The pilasters on the wall 
toward Sølvgade street 
create a fine rhythm, but 
also the opportunity to 
maintain a division of 
the surface. 
The long band of her-
baceous flowers angles 
outward at every other 
pilaster in a rhythmic, 
waving sequence. 
Photos Claudia Ohly
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Men gartner kom der ikke ud af dig?
”Nej, og dengang var det endda almindeligt, 
at man som landskabsarkitekt var uddannet 
gartner.”

Hvordan forholder du dig til den nye generations 
projekter?
”Jeg synes ikke, det ser så anderledes ud, men 
jeg kan godt savne den snusfornuft, som i 
sidste ende får tingene til at fungere, og det 
håndværksmæssige greb, som gør dem lang-
tidsholdbare. 

At vores plantninger trives og opfylder 
deres bestemmelse er langt vigtigere end 
en masse tilstræbt variation, som efterlader 
nogle få planter og en masse bar jord nogle få 
år senere. 

Jeg spekulerer ofte over, hvor meget der 
forandres ved den ny tids måde at tegne på. 
Vi bruger jo også CAD, men når jeg selv tegner, 
skal det gennem mit hoved og mine fingre. 
Først da synes jeg, at jeg har lavet noget, jeg 
kan stå i inde for. De nye LAR-projekter fasci-
nerer mig – der ligger så mange fine mulig-
heder der. Også mange faldgruber. Nu har vi 
hældt vandet den nærmeste vej ned i kloak-
ken i alle de år. Nu skal det den anden vej og 
også helst gøre gavn og glæde på vejen.

Hvad er så det vigtigste?
Sonja griner, for hun ved, at jeg henviser til et 
spørgsmål, som engang blev stillet C.Th. Sø-
rensen som afslutning på et langt interview. 
Dengang var svaret: ”at det gror.” Så den kan 
hun ikke bruge. ”Det er ærgerligt, at far har 
brugt det svar, men det er ikke sikkert, at jeg 
ville have fundet på det. Knud sagde altid, at 
et projekt skal være enkelt, og sådan tænker 
jeg også: det skal være enkelt, men ikke forud-
sigeligt. Det må aldrig blive kedeligt – det skal 
have et touch.”

Ud over dette sted, hvor synes du så, at der er 
rart at sidde?
”Der er et sted i Holte, i Søllerød Naturpark, 
hvor der er en kæmpestor lavning – en stor 
græsskål med et vandspejl i midten. Græsset 
går helt ned, ingen buske og træer. Det sted er 
fantastisk, og netop dér er fraværet af buske 
og træer det helt særlige. Jeg tror, det er nogle 
meget enkle ting, der gør, at der er rart at være.”

Det er også rart at være i Sonjas have og i hen-
des selskab. Hun er et rart menneske. Et langt 
liv med favntag med hverdagslandskabet. I 
1935 blev Sonja født. Og i 1935 blev hendes 
hus bygget og egetræet sået af de første ejere, 
hvis børn hentede agernet under ’Rudersdals-
egen’ ved det nærliggende skovfogedhus. 

Det var også det år, hvor alle egetræerne i 
Aarhus Universitetspark blev sået, trods stor 
skepsis fra den utålmodige bygherre. ”Når 
vores nyfødte datter er fyldt 18 år, kan vi gå 
under egetræernes kroner,” insisterede land-
skabsarkitekten. Allerede 13 år efter var ege-
træerne blevet så store, at Sonja kunne gå med 
sin far under kronerne. Og ude i Sonjas forha-
ve står den jævnaldrende eg og har for længst 
vokset sig større end huset, der nu ligger og 
putter sig under den mægtige krone. Hus og 
have har udviklet sig til et samlet værk, og i 
værkets midte, på den cirkulære, lune terras-
se, sidder Sonja glad og ler.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL

Udsnit af plan over blomsterfarver. Bedet skal opleves som en helhed uden gentagelser. Og med en farvefølge, som gør, at bedet er forskelligt fra den ene ende til den anden.
Staudebedet i Kgs. Have har tidligere været beskrevet i LANDSKAB 5/6-2002 
Part of flower color plan. The bed should be experienced as a whole without repetition, and with a color sequence that makes it different from one end to the other.
 The perennial border in Kgs. Have has been published in LANDSKAB 5/6-2002
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SUMMARY
Good & bad, p. 201
Annemarie Lund
Good & bad, the best and the worst, encourag-
ing or discouraging? Here at the close of 2014 
I took a kind of poll among professors who are 
teaching the future landscape architects, in 
order to pinpoint within the area of landscape 
and architecture, what has moved or encour-
aged them or vice versa discouraged or trou-
bled them in 2014. This could be projects, oc-
currences, trends or development in general. 
The intent being to get a – perhaps kaleido-
scopic – collection of statements and opinions, 
and the hope of also achieving a kind of gener-
al idea of what the establishment has in mind.

Fourteen professors from schools in 
Copenhagen, Aarhus, Ås, Oslo, Alnarp and 
Stockholm, with quite short notice, were will-
ing to offer a suggestion – a shot from the hip – 
i.e. to give their bid of good and bad through a 
few photos accompanied by very brief captions.

From those received I will highlight the 
following: 

Encouraging: that landscape architects 
dare act in the city in relation to new chal-
lenges, that landscape architecture is in 
focus, temporary urban space experiments at 
full scale, local afforestation, that landscape 
architects play a major role in the treatment 
of rainwater increases and climate adaption 
measures, ‘the renaissance of the city,’ empha-
sis on new park systems and green streets, the 
Kronborg plan.

Discouraging: new mega-building and 
high-rise projects, the plan legislation revi-
sion and the offense against the coast pro-
tection zones, the development of the agri-
cultural landscape, the exploitation of the 
sustainability concept and hollow profes-
sional rhetoric as well as the lack of ethos, 
emotion or fantasia in the new schemes.

Foreningsvejen in Klitmøller, p. 210
Preben Skaarup
Foreningsvejen (Unification road) got its 
unusual name because it serves to unify the 
many different user groups who today visit 
Klitmøller. The fishermen were there first, 
but now have the lively company of surfers, 
anglers, divers, ornithologists and tourists, 
who come in large numbers to see what the 
others are doing and to experience the spe-
cial atmosphere of the place. Foreningsve-
jen road in Klitmøller consists quite simply 
of a concrete surface that precisely follows 
the sea barrier edge. The road is narrow, al-
most a path, but widens out to broader surfac-
es with many usages. At both ends, the road, 
with varied ramps and steps offers access to 
the beach toward east and west. The ramp 
toward west is designed so that it is part of a 
large stair complex that forms a varied edge 
toward the sea. The east ramp functions as a 
connection from the parking lot down to the 

beach. To a great degree the project process 
has followed the mantra: ‘If it ain’t broke – 
don’t fix it’. Efforts were made to add to the 
existing and thereby ensure a development in 
keeping with the place’s special character and 
cultural heritage.

Novo Nordisk New Nature Park, p. 216
Rasmus Astrup and Stig L. Andersson 
Novo Nordisk’s new nature park not only 
creates an aesthetic and recreational setting 
around the two new headquarters buildings, 
it also offers Novo Nordisk new possibilities 
for dynamics, knowledge sharing and synergy. 
The nature park’s winding path system mean-
ders through pine forests, alder marshes and 
beech forests, up and down over the nature 
park’s topography, as though ‘painted on the 
terrain. The paths serve as the necessary ac-
cess routes, but also a meeting place for col-
leagues in the intersections of paths under the 
trees. SLA has thereby created a distinctive 
nature landscape, which in its inclusive and 
stimulating complexity supplements Novo 
Nordisk’s sustainable brand. The design inter-
prets and expands on some of the most signifi-
cant expressions of nature we know from the 
best Danish forests and landscape types: The 
dead-ice landscape.

The park’s concept ‘the stimulating paths’ 
is based on great philosophers like Søren 
Kierkegaard and Friedrich Nietzsche, who 
got some of their best ideas while walking, as 
well as the fact that people are more informal 
and relaxed when they wander outdoors in 
nature. The nature park combines these two 
conditions. 

In general the thoughts about design 
and choice of materials have been inspired 
by the thesis of design in terms of material. 
The characteristic arrival areas are paved 
with slate, where the original quarrying sur-
faces have determined the pattern. The inten-
tion being to create a unique and unpredict-
able pattern – and preferably with a material 
that changes character under the influence of 
water and sun. In addition there was a wish to 
use a Nordic material and thus the Norwegian 
Otta-slate was chosen. The large wooden deck 
outside the canteen is of pine from Kebony. 
The 300-meter long ramp is of pale con-
crete, free of joints and with a varied pattern 
of smooth and brushed surfaces, which were 
treated directly in the construction joints. 

 The lighting was designed to give a space 
defining and exciting character when one 
moves through the park, and also when the 
park is experienced from inside the building. 
Several of the plant biotopes are illuminated 
with soft, changing Gobo spotlights, which 
give a sense of soft, moving moonlight. The 
path lighting is controlled by sensors so that 
it is only activated when people are present. 
All lighting consists of LED-fixtures which are 

dampened to 50% in the evening to avoid light 
pollution, and to keep energy consumption at 
an absolute minimum. 

Under the oak, an interview with Sonja Poll, 
p. 224
Jacob Fischer
Sonja invited us for lunch in her famous gar-
den, designed by her father C.Th. Sørensen 
in 1969, and established in 1971 as one of his 
last works. The garden space is organized by 
a three-meter high beech hedge. The hedge 
forms a precise oval space around an old apple 
tree that stands erect, filling out the space. In 
the center of the garden there is a terrace that 
recedes down into a recess offering a sense 
of depth. The house cuts into the beech oval 
and thus the front door is outside of it and the 
back door inside the hedged space. 

What’s it like being a landscape architect 
without being educated as one? I was trained 
as a weaver at Lis Ahlmann’s studio, which is 
actually not a bad background. This became 
quite clear to me when I worked on the her-
baceous bed in Kongens Have park, where I 
wove a long carpet of flowers. There I worked 
with color surfaces. Tone in tone, where the 
colors were kept apart and clean to create a 
continuity. The bed should be experienced as 
a unity without repetition. A color sequence 
that results in the bed being different from 
one end to the other, and that the long stroll 
along the bed is constantly new. 

What was it like being employed at an office 
before you started your own? At Ole Nørgård 
and Ginman Harboe Borup I guess I had the 
role of a little sister. And then Knud Lund-
Sørensen came. Suddenly I could do every-
thing. It was as though someone pushed a 
button and an entire world was open for me. 

In recent years you have had your own shop. 
Have you thought of stopping at some point? 
At the moment we have just completed two 
projects, both were cemeteries, which I did to-
gether with my son Andreas. After this, the of-
fice will probably become a one-woman firm 
with quite small projects and consultant jobs. 
I can’t really imagine completely stopping 
with my professional work. 

Then what is most important? Knud always 
said that a project should be simple, and I 
also think this way: It should be simple, but 
not predictable. It should never be boring – it 
should have a touch.

A long life embracing the everyday land-
scape. Sonja was born in 1935. And in 1935 her 
house was built and an oak tree planted by the 
first owner. This was also the year when all 
the oak trees in Aarhus University Park were 
sown. In Sonja’s front yard stands the oak tree 
of the same age and has long ago grown larger 
than the house. The house and garden have 
become a unified whole.
Pete Avondoglio
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F 
Design: Christian Flindt. FlinDt pullert er en ny Led pullert 
med et behageligt, nedadrettet blændfrit asymmetrisk lys. 
Vandalresistent design IK10. 14W Led, lysstyring. Velegnet til 
parker, stier, moler, parkeringspladser, indgangspartier. Alt i ét 

rent snit. Vinder af elforsk Prisen 2014.

 

l indt pul lert

www.louispoulsen.com

1409065_LP-Flindt Ann DK Landskab & Arkitekten   1 12/09/14   12.12
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Regnvandshåndtering i boligområdet
Marielyst, Gladsaxe 
For at mindste ubehagelige følgevirkninger 
fra ekstremregn, f.eks. oversvømmede kloak- 
ker og vand i kældrene, vil Gladsaxe Kom-
munen separere regnvandet fra kloakkerne i 
store dele af kommunen. Sammen med Nord-
vand A/S er man kommet frem til, at det, i ste-
det for at øge dimensioneringen af kloaknet-
tet, giver god mening at få grundejerne til at 
holde regnvandet på egen grund.For at moti-
vere grundejerne tilbød kommunen at betale 
tilslutningsafgiften tilbage. 

For Gladsaxe Almennyttige Andelsbo-
ligforenings afdeling Marielyst med i alt 550 
boliger var der et stort potentiale i dette tilbud, 
for tilbagebetalingen beløb sig til hele 13 mio. 
kr. Hermed så afdelingsbestyrelsen en mulig-
hed for at kunne give udearealerne et løft til 

gavn for beboerne. Som rådgiver på projek-
tet, udstak Orbicon rammerne for, hvad der 
kunne lade sig gøre teknisk som økonomisk. 
De mange ønsker fra beboerne blev indarbej-
det i et forslag, som blev sendt i udbud og blev 
vundet af anlægsgartnerfirmaet Malmos A/S 
i hovedentreprise. Det 18 ha store område er 
i 2014 blevet gennemgribende fornyet og har 
vist sit værd ved et skybrud i forsommeren. 

Malmos A/S har stor erfaring med LAR, 
lokal afledning af regnvand. Firmaet er pioner, 
når det gælder grønne tage og har de sidste ti 
år arbejdet med løsninger til genanvendelse 
af tagvand. Alt hvad der handler om langsom 
nedsivning, faskiner og beplantning af regn-
vandsbede er således en ekspertise, som kom 
Malmos til gavn i denne opgave, hvor mange 
forskellige løsninger kom i brug. LAR er i høj 
grad en opgave for anlægsgartnere, der ved, 

hvordan jordbundsforholdene optimeres for 
de planter, der skal trives under de specielle 
forhold. 

Løsningen i Marielyst er, i modsætning til 
mange andre LAR-projekter, holdt over jord-
overfladen. Her kan man følge vandets vej 
gennem områdets grøfter, lavninger og regn-
bede, ligesom vandet kan bruges til vandleg. 
Når det ikke regner, fremstår området som et 
bakket landskab med græs, buske og stauder. 

96 % af regnvandet afkobles, og kloakken 
belastes kun af regnvand fra vejen om vinte-
ren, når der saltes. 

Et bølget landskab mellem boligblok-
kene giver afvekslende udsigter og smukke 
vandspejl, mens den naturlige nedsivning af 
regnvand står på. På græsplænerne mellem 
boligblokkene ligger regnbedene som flade 
lavninger i terrænet og indpasset så naturligt 

På græsplænerne 
mellem boligblok-
kene ligger regn-
bedene som flade 
lavninger i terræ-
net og indpasset så 
naturligt som mu-
ligt i skråningerne

Tidssvarende
Holdbart

Miljørigtig

KEBONY – DET NYE TRÆ
Kebony bearbejder bære

dygtigt lyst træ ved 
hjælp af en patenteret 
modificeringsproces. 

 Resultatet er en smuk 
brun farve, som gradvis 

patineres i mødet med naturkræfterne. 
Udseendet har tydelige fællestræk med 
regnskovstræ. Kebonys produkter tåler 

mere, holder længere og kræver mindre 
end ubehandlet træ. Jo hårdere natur og 
klimaforhold, jo tydeligere er fordelen ved 
det nye træ. Det er ikke nødvendigt at male 
eller oliere. Kravene til vedligehold begrænser 
sig til almindelig rengøring. Træ fra Kebony 
er et miljøvenligt alternativ til tropisk 
hårdttræ og almindeligt trykimprægneret 
træ, og Kebony er tilmed Svanemærket.

For mere information om  
Kebony, ring 20 27 58 55  

eller se på www.kebony.dk

Novo Nordisk, Bagsværd
SLA, Rasmus Astrup

Udført af Urban Element

Kebony SYP

w
w
w
.g
ra
fis
ka
dl
ib
itu

m
.d
k



LANDSKAB  8  2014 A95

som muligt i skråningerne. Lavningerne er 
græsklædte, og nogle er beplantet med buske 
og stauder. 

Der er i den overordnede disponering og 
placering af LAR-anlæggene taget udgangs-
punkt i, at så meget regnvand som muligt hol-
des tilbage og nedsives på det område, hvor 
det falder. Anlæggene er koblet sammen i 
overløbssituationer. Grøfterne løber langs 
vejene og fungerer både som nedsivningsele-
menter og som transportrender. Ved mindre 
regnhændelser nedsiver vandet i grøfterne, 
mens de ved kraftig regn leder vandet videre 
i systemet. Grøfterne fremstår græsklædte, 
hvor enkelte skråningssider vil stå med uklip-
pet græs eller blomstergræs. Som afslutning 
på grøfterne ligger regnbede, som primært 
skal fungere i skybrudssituationer.
Kilde: Malmos A/S

Boligområdet Marielyst, Gladsaxe
Udført: 2014
Bygherre: Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforenings 
afdeling Marielyst, Nordvand, Gladsaxe Kommune
Ingeniør: Orbicon
Entreprenør: Malmos A/S

Den overordnede disponering og placering af LAR-an-
læggene tager udgangspunkt i, at så meget regnvand som 
muligt holdes tilbage og nedsives på det område, hvor det 
falder. Grøfterne løber langs vejene og fungerer både som 
nedsivningselementer og som transportrender

TOLOMEO XXL design by Michele de Lucchi, Giancarlo Fassina

Tolomeo XXL er et dekorativt armatur til indendørs og udendørs brug med lysstofrør eller metalhalogen. 
I skala 4:1 i forhold til Tolomeo bordlampe.  Yderligere produktinformation på www.artemide.com + 4 5  7 0 2 0  1 7 0 0  ·  i n fo @ ar t e m i d e . d k

ARKITEKTEN OUTDOOR 4 2014.indd   1 12/08/14   11.57



A96 LANDSKAB  8  2014

Flindt pullert fra Louis Poulsen
Louis Poulsen har lanceret en ny pullert, designet af Christian Flindt. 
Bag det minimalistiske ydre gemmer lampen en gennembearbejdet 
teknisk konstruktion, der både tilgodeser energiforbrug, lysfordeling 
og monteringsvenlighed. Udviklingen af Flindt startede i 2011 med øn-
sket om at skabe en ny pullert til parken omkring Brænderigården i 
Viborg. Siden er Flindt pullerten blevet videreudviklet og har bl.a. fået 
optimeret lysfordeling og energiforbrug yderligere.

Resultatet er så overbevisende, at Flindt pullerten i juni vandt 
Elforskningsprisen 2014. I Dansk Energis begrundelse hed det bl.a., 
at ’Juryen lægger betydelig vægt på, at produktet er gennemtænkt i 
alle sammenhænge; energieffektivitet, lysegenskaber og en unik lys-
oplevelse, æstetik og design, sikring mod vandalisme mv.’ 

Flindt pullerten er forsynet med to LED lyskilder (cirka 585 
lumen), der med en placering i toppen af lysslidsen både udsender 
et horisontalt og vertikalt lys. Sammen med lysslidsens udformning 
bevirker det, at lysfordelingen bliver ledt ud til siderne i en vinkel på 
mere end 180°. Dermed oplyser armaturet sig selv og indgår som et 
visuelt element i den totale lysoplevelse.

Med sit enkle og funktionelle design er Flindt pullerten anvende-
lig i mange sammenhænge og kan indgå i naturen på en harmonisk 
måde. Det organiske lysmønster kombineret med det enkle design gør 
pullerten velegnet til både ensidet, dobbeltsidet og zig-zag placering. 
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og lokalplanlægningens udfordringer, A68/6

Verden i Danmark 2014: Encounters – Ideér på rejse, 
A28/3

Konkurrencer
Konkurrence om KlimaByen i Middelfart, A58/5
Stålsatte Byrum, Frederikværk, A58/5

Personalia, priser, æresbevisninger 
Akademiets medaljer 2014, A26/3
Brolæggerprisen 2014 til havnen i Kerteminde,

A65/6
C.F. Hansen Medaillen, A26/3
Danish Wood Award 2014 til Jeppe Aagaard Ander-

sen, A90/8
Dansk Landskabspris 2014: Et bedre sted at bo, 

A30/3, A42/4
Det Særlige Bygningssyn har indstillet De Geome-

triske Haver i Herning og Vitus Berings Park i 
Horsens til fredning, A2/1

Eckersberg Medaillen, A26/3
Første uddeling fra ESLAGART Fond, A24/2 
Havekulturfondens hæderspris 2013, A4/1
Jenny B. Osuldsen gæsteprofessor på Arkitektskolen

i Lund og professor ved NMBU, Ås, A52/5
Jette Abel æresmedlem af IFLA Europe, A80/7
Kjell Nilsson udnævnt til adjungeret professor i 

planlægning og forvaltning af byens grønne 
infrastruktur, A62/6

Legater fra Karin og Georg Boyes Fond, A26/3
Mogens A. Morgen udnævnt til professor i arkitekto-

nisk kulturarv ved Arkitektskolen i Aarhus, A62/6
N.L. Høyen Medaljen, A28/3
Niels Elers Koch til Trap Danmark, A62/6
Nordic Green Space Award til Vognsbølparken i 

Esbjerg, A90/8
Ny professor i landskabsarkitektur, A28/3
Ny professor ved AHO, Arkitektur- og designhøg-

skolen i Oslo, A52/5
Ny professor ved KU i planteanvendelse i by og 

landskab, A36/4
Nykredits Arkitekturpris 2014, A34/4
Nykredits Motivationspris 2014, A34/4
Palle Kristoffersen udnævnt til adjungeret professor

i parkteknologi, A62/6
Rosa Barba Landscape Prize 2014, A22/2
Tom Nielsen en udnævnt til ny professor i by- og

landskabsplanlægning ved Arkitektskolen i 
Aarhus, A62/6

Udstillinger
Fænomenet Hundertwasser på ARKEN, A45/4
Mindesmærker i Danmark, A2/1
Udstilling: Gentænk din by! , A64/6, A82/7, A88/8
Udstilling: Magt Minder Mennesker – Mindes-

mærker i dag, KØS, A84/7, A88/8
Udstilling: Mind the Earth, A64/6, A82/7, A88/8
Udstilling: SOM DET BLÅ. Arbejder af landskabs-

arkitekten Torben Schønherr, A4/1
Udstilling: Uden for myldretid, A4/1, A88/8
Udstillingsanmeldelse: Sagafærden – Johannes 

Larsens mesterlige tegninger fra Island, A14/2

Dansk Landskabsarkitektforenings generalforsam-
ling 2014, A8/1

Dansk Landskabsarkitektforenings generalforsam-
ling marts 2014, A38/4

Dansk Landskabsarkitektforenings medlems-
database, A68/6

Dansk Landskabsarkitektforenings rejselegat for 
studerende, A54/5

Dansk Landskabsarkitektforenings repræsentation
i faglige råd og udvalg, A22/2 

Dansk Landskabsarkitektforenings valg på general-
forsamlingen 2014, A30/3

DL og Kulturnatten, A56/5
DL’s Høstdebat 2014: Et bedre sted at bo, A78/7
Ekstraordinær generalforsamling i Dansk 

Landskabsarkitektforening, A68/6
Guidet tur: Moesgård Museum, A68/6
IFLA 2015 World Congress: 7.-15. June 2015, History

of the Future, Moskow and Skt. Petersburg, 
Russia, A80/7 , A90/8

IFLA 51th World Congress – Buenos Aires, 
Argentina, A32/3

IFLA 51th World Congress og konkurrence for 
landskabsarkitektstuderende – Buenos Aires, 
Argentina, A8/1, A22/2 

Landscape and Democracy, A52/5
Landskab og demokrati i Europa – Generalforsam-

ling for IFLA Europe, A80/7
Medlemskontingent for Dansk Landskabsarkitekt-

forening, A68/6
NLA fagdag 2014: Det grønne i nye Oslo 28. mars

2014, A6/1
NLAs årbok 2013-14, A8/1
Nyt fra Dansk Landskabsarkitektforenings 

arrangementsudvalg i København, A22/2
På tur til Peter Korns have, A54/5
Rabat på arkitekturbøger, A8/1
Runde fødselsdage, A8/1, A22/2 , A30/3, A42/4,

A56/5, A68/6, A80/7 , A90/8
Studierejse Island 2014, A56/5
Studietur til Japan med NLA, A68/6
Valg i International Federation of Landscape 

Architects, A22/2

Konferencer, kongresser, kurser
A Landscape for you, 8th European Landscape 

Biennial, A42/4, A52/5
Danske Parkdage 2014, A42/4
Debat om grøn forvandling af byerne, A36/4
Det 63. danske Byplanmøde: Smart planlægning, 

A23/2
Foreningen for Kirkegårdskultur, A28/3
Forårskurser fra Akademisk Arkitektforening, A8/1
Første Haverunde i Danmark, A36/4
Havehistorisk Selskab, A66/6
Kirkegårdskonferencen 2014: 19. marts 2014, A4/1
Konference Byens Gulv, A64/6, A82/7
Konference om Geodesign, A64/6
Konference: Byens gulv 26. februar 2014 i Nyborg,

A8/1, A88/8
Konferens i Helsingborg 3 april 2014: Publika parker

och trädgårdar – hållbara upplevelser, A6/1
Metropolis: seminar om forholdet mellem arkitektur

og kultur i storbyen , A50/5
Open lecture: And what if the trees grow?, A68/6
Seminar 21. marts 2014: Kunst i krydsild: Konflikt og

forhandling i nutidens storbyrum, A6/1



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

101 DANSKE DESIGNIKONER

Den første samlede fremstilling af de vigtigste danske design-
genstande i en visuelt forførende og veloplagt designbibel. Fra de 
kendte møbelklassikere, porcelæn og bestik til avistypografi, tøj, 
sko, telefoner og varmepumper. Fra Margretheskålen over Y-sto-
len til de gule Nettoposer og Post Danmarks røde postkasser. Alle 
har de fået status af ikoner, fordi de er blevet kendt, købt og elsket 
af et bredt udsnit af befolkningen. Bogen henvender sig til alle, der 
interesserer sig for dansk design. Rigt illustreret.
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THE ARCHITECTURE OF HOPE
Maggie’s Cancer Caring Centres
 
En opdateret udgivelse af historien om en af Englands mest 
spændende nutidige byggeprojekter - Maggie’s Centres; nye 
cancer-plejecentre, som tilbyder en ny tilgang til både arkitektur 
og sundhed udført af verdenskendte arkitekter. Centrene er bl.a. 
designet af Richard Murphy, Page and Park, Frank Gehry, Zaha 
Hadid, Richard Rogers, Richard MacCormac, Kisho Kurokawa, 
Piers Gough, Wilkinson Eyre og Rem Koolhaas. Nye centre er også 
planlagt af Norman Foster + Partners, Thomas Heatherwick og 
Steven Holl. Bogen er engelsksproget. 
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