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

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

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

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

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

Løssalg pr. bind: 
Før  650 kr. - Nu: 399 kr.
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Dommerpanelet pegede enstemmigt på for-
slaget fra Breimann & Bruun som dét forslag, 
der er bedst egnet til videre bearbejdning og 
efterfølgende realisering. I dommerbetænk-
ningen siges bl.a.: 

Med en nænsom og poetisk læsning af 
landskabet lykkes det Breimann & Bruuns 
med deres forslag at opnå en nuanceret hel-
hedsbearbejdning af området omkring Ejer 
Bavnehøj ved hjælp af få, enkle og markante 
greb. Der skabes en landskabelig balance med 
tiltag på stedets præmisser, og en dynamisk 
udvikling igangsættes ved hjælp af antydnin-
gens kunst: ”Der er noget uprætentiøst og 
afdæmpet over stedet. Den egenskab er vig-
tig at bevare ved en fornyelse”.

Forslaget opdeler området i tre horison-
tale zoner, der hver især er præget af et grund-
materiale og en plejetype: flade med asfalt 
mod nord, klippet græs i midten og et engag-
tigt bånd, der indrammer hele området. Des-
uden opdeles området i fem tematiske del-
områder: ankomst, Genforeningstårnet, 
Genforeningsstenen, Gryden og et udsigts- 
og legeområde. 

Et stærkt greb, der fremhæves, er tilbage-
trækningen af plejegrænserne. For at under-
støtte illusionen om et landskabeligt konti-
nuum, hvor de visuelle grænser mellem nær 
og fjern bliver udflydende, trækkes det synlige 
skel ind på grunden. 
Inf. www. realdania.dk

Skanderborg Kommune har sammen med 
foreningen Ejer Bavnehøjs Venner nedsat en 
arbejdsgruppe med henblik på at tilvejebrin-
ge et forslag, der kan nytænke området om-
kring det historiske Ejer Bavnehøj og skabe 
en stærk og ambitiøs vision, der formidler og 
styrker stedet. I 2013 deltog 70 borgere i en 
workshop, hvor der blev kortlagt ønsker til 
fremtiden, og følgende læsning og forståelse 
af stedet og dets muligheder blev formuleret: 
”Ejer Bavnehøj udgør et nationalt vartegn for 
Danmarks højeste punkt i Ejer Bjerge og er et 
attraktivt samlings- og besøgssted. Baseret på 
højdepunktets unikke natur- og kulturværdi-
er byder stedet på fornyende og involverende 
oplevelser for besøgende”.

Med udgangspunkt heri udarbejdede GHB 
Landskabsarkitekter med støtte fra Realdania 
et program for en minikonkurrence i somme-
ren 2015. Tre tegnestuer blev inviteret til at 
deltage: MAP Architects, Breimann & Bruun 
og Leth & Gori.

I bedømmelsen af forslagene blev lagt 
særlig vægt på den arkitektoniske, funktio-
nelle og tekniske kvalitet, forslagets evne til 
at læse, formidle og indskrive sig i landskabet 
samt dets bud på kreative løsninger inden for 
den økonomiske ramme. 

Derudover blev der bl.a. lagt vægt på, at 
forslaget bearbejder og forholder sig til ste-
dets historie, og at forslaget sikrer, at tilgæn-
gelighed for alle er indarbejdet som en natur-
lig del af projektet.

KONKURRENCE OM EJER BAVNEHØJ
Ejer Bavnehøj er et særligt sted i det midtjy-
ske søhøjland. Mellem Skanderborg og Hor-
sens, og tæt på motorvej E45, knejser dette 
punkt og bliver et karakterfuldt sted i kraft af 
dets mange funktioner og landskabelige ram-
mer. Ejer Bavnehøj er et højdepunkt, et ud-
sigtstårn, et vandringsmål, et samlingssted, et 
yndet picnicsted

Forslag fra Breimann & Bruun, udpeget som vinder
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SØG LEGAT FRA 
KARIN OG GEORG BOYES FOND
Der opfordres hermed til at ansøge Karin og 
Georg Boyes Fond om støtte til landskabsar-
kitektstuderendes grupperejser, yngre land-
skabsarkitekters studierejser og publikations-
virksomhed inden for fagområdet.

Ansøgninger til fonden skal sendes senest 
19. februar 2016 til fondens bestyrer, advokat 
Kim Rosenthal Hansen, Advokatcentrum, 
Rødovre Centrum 205, 2610 Rødovre eller 
post@advokatcentrum.dk 
Læs om fonden og ansøgningsvilkår på
www.boyesfond.dk

UDDELING FRA ESLAGART FOND
Landskabsarkitekten Asger Ørum-Larsen 
(1913-2011) lod alt, hvad han efterlod sig, 
indgå i en ikke-erhvervsdrivende fond med 
navnet ESLAGART Fond. Uddeling fra fon-
den sker uden ansøgning og hvert år ifm. 
Asger Ørum-Larsens fødedag den 1. februar. 
Fondets bestyrelse består af advokat Henrik 
Holmblad, Jane Schul og Annemarie Lund. 

Ved tredje uddeling fra fonden tildeltes 
Bente Scavenius et rejselegat og Foreningen 
Brandts Haves Venner støtte til fortsat arbejde. 

Kunstkritikeren og forfatteren, mag.art. 
Bente Scavenius har gennem årene i sit bredt-
favnende virke også vist en særlig interesse i 
havekunst. Dette har blandt andet givet sig 
udslag sig i en række bøger, ofte om herre-
gårdshaver eller kongelige haver. 

Bente Scavenius er vokset op ved Lise-
lund, der har en særlig placering i dansk 
havekunst. Hun har skrevet flere bøger om 
dette romantiske anlæg, Den fortryllede have: 
en romantisk vandring på Liselund i 1992, 
Liselund – en romantisk have, 1994 og Den for-
tryllede have på Møn i 2010. Nærheden til et så 
særligt sted og det at kunne følge det gennem 
mange år synes at have givet en særlig indsigt 
i og glæde ved haver og havekunst.

Også Fredensborg have er blevet indgå-
ende beskrevet, først i Fredensborg Slots-
have, 1997 og efter renoveringen for et par 
år siden med kapitlet Forfald og genrejsning 
i: Ulla Kjær, Bente Scavenius og Christine 
Waage Rasmussen: Fredensborg Slot og slots-
have, 2013.

I bogen Danmarks dejligste haver, 2008 
kommer man på en lystvandring i ikke min-
dre end 25 af Danmarks slots- og herregårds-

haver: Kongens Have, Frederiksberg Have, 
Frederiksborg Have og Fredensborg Slots-
have samt Clausholm, Egeskov, Ledreborg, 
Lerchenborg, Willestrup, Gammel Estrup, 
Løvenborg, Gl. Holtegaard, Marienlyst, Glo-
rup, Jægerspris, Dronninggaard, Liselund, 
Sanderumgaard, Hofmansgave, Bregentved, 
Knuthenborg, Gisselfeld, Gavnø, Corselitze 
og Gråsten. 

Med sin omfattende viden og store for-
midlingsevne har Bente Scavenius gennem 
årene således i høj grad bidraget til at formidle 
viden om disse historiske haver og samtidig 
gjort begrebet havekunst lettere tilgængeligt 
for et bredt publikum.

For denne indsats belønnes Bente Scave-
nius med et rejselegat på 20.000 kr. ved Esla-
gart-fondens uddeling 2016.

Foreningen Brandts Haves Venner blev 
stiftet i 2006 for at skabe interesse om haven 
og medvirke til dens bevarelse og vedlige-
holdelse. I 2010 blev en arbejdsgruppe i for-
eningen enige om en renoveringsplan, der 
skal genskabe tidsånden fra 1930, men ikke 
være en egentlig autenticitetsrenovering. En 
grundig botanisk og havebotanisk registre-
ring af havens planter er foretaget af lektor 
Jørgen Jensen, og der er udarbejdet en DVD 
om haven. 

Brandts Haves Venner har gennemgået 
Brandts Arkiv på Lokalhistorisk Arkiv på 
Gentofte Bibliotek for at bruge G.N. Brandts 
mange gamle fotos fra haven som dokumen-
tation ved havens renovering.

Brandts Haves Venner har i dag omkring 
70 medlemmer. Foreningen har indgået 
aftale med Gentofte Kommune om på fri-
villig basis at hjælpe til med at vedligeholde 
havens bede. For at informere og udbrede 
kendskab til haven afholdes rundvisninger, 
bl.a. for foreninger, gartnerskoler, private 
og i forbindelse med kommunens Kultur- og 
Festuge samt Gentofte Natten. Udover Gen-
tofte Kommune samarbejder Brandts Haves 
Venner med gartnerne på Ordrup Kirkegård 
og medlemmer af Park- og Naturforvalterne.

Primus motor i dette arbejde er land-
skabsarkitekt MDL Hans Ove Pedersen. 

For denne indsats tildeles Brandts Haves 
Venner støtte til det fortsatte arbejde på 
20.000 kr. ved Eslagart-fondens uddeling 
2016.

FYNSKE PLANLÆGGERE 
Onsdag den 16. marts 2016 kl. 16-18, 
Havnepladsen, Londongade 1, 5000 Odense C
Fortælling om det nye havnebad i Odense samt 
omdannelsesplanen for Odense Havn. Tilmel-
ding senest 8. marts 
Projektleder Vagn Nielsen fra Odense Kom-
mune fortæller om det nye havnebad, der 
åbner i forsommeren 2016, og projektleder 
Jette Flinch Nyrup fortæller om den nye om-
dannelsesplan for Odense Havn, og hvad pla-
nen betyder for havneområdet og for Odense.
Se mere på www.odense.dk/havnebad
Fynske Planlæggere har indgået aftale med 
IDA om, at al tilmelding til arrangementerne 
sker via arrangementsoversigten på www.ida.
dk/event/317474
Arr. af Akademisk Arkitektforening – Østifter-
ne, Den Danske Landinspektørforening, Fyn, 
Ingeniørforeningen i Danmark, Danske Land-
skabsarkitekter, Foreningen af Byplanlæggere, 
Teknisk Landsforbund, Fyn.
www.fynskeplanlaeggere.dk

53th IFLA WORLD CONGRESS:
TASTING THE LANDSCAPE
TORINO, ITALIEN, 20-22. APRIL 2016
The 53th IFLA World Congress will be held
in Turin, Italy, from April 20th to 22nd 2016,
organized by the Italian Association of Land-
scape Architecture (AIAPP).
www.ifla2016.com

RUNDE FØDSELSDAGE
75 år: Birgit Weylandt, 29. januar 
70 år: Pirkko Aarnio-Faaborg, 17. marts
60 år: Mette Hendrich Junkov, 16. marts
50 år: Karen Margrethe Krogh, 19. februar,
Susanne Hannak, 24. februar,
Christina Weidemann, 25. februar
40 år: Kyler Wilson, 31. marts

ABONNEMENTSPRISER 2016
I Danmark 972,50 kr. inkl. moms og forsendel-
se. Norden, Grønland og Europa 1.033,75 kr. 
inkl. moms og forsendelse.
Øvrige udland 971 kr. inkl. forsendelse.
Løssalg 130 kr. inkl. moms, ekskl. forsendelse.

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB 
Nr. 2. Deadline 31. januar, udk. 31. marts 
Nr. 3. Deadline 10. marts, udk. 6. maj
Nr. 4. Deadline 15. april, udk. 17. juni
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IFLA EUROPE
GENERALFORSAMLING 2015
Den 17.-18. oktober blev IFLA Europes gene-
ralforsamling 2015 afholdt i Lissabon, Por-
tugal. I forbindelse med generalforsamlin-
gen blev der fredag den 16. oktober afholdt en 
konference med temaet ’Landscape archety-
pe, lessons for the future’. 

Danske Landskabsarkitekters internatio-
nale delegat Anja Boserup Qvist og bestyrel-
sesmedlem Elzélina Van Melle var i år med 
som repræsentanter for Danmark.

Med spørgsmålet ’Is there such thing as an 
European landscape’ blev konferencedagen 
startet med et oplæg af historiker J. Maderuelo 
om ’Det europæiske landskab som arketype’. 

Generalforsamlingen startede med præ-
sentationer fra de enkelte deltagerlande, som 
talte kort om emnet ’Landscape archetypes’. 
Sidste år blev der indført ultrakorte ’pecha-
kucha-præsentationer’ om et specifikt emne. 

Sidste år var emnet ’Landskab og demo-
krati’, og oplæggene er nu blevet til en bog, 
som samler op på landenes erfaringer med 
emnet (bogen ligger hos DL og kan lånes, hvis 
nogen har interesse i at se den.) 

Dette års pecha-kucha-præsentationer vil 
tilsvarende blive samlet i en bog, som udgives 
næste år. Årsbogen er en nyt tiltag, som skal 
synliggøre landskabsarkitektfagets erfaringer 
og holdninger til et specifikt emne. Årsbogen 

er udtryk for, at organisationen nu har mere 
ro til at producere bøger m.m., som kan være 
med til at synliggøre vores fag. 

De følgende to dages møder viste, at IFLA 
Europe generelt har fået styr på struktur, 
kommunikation og økonomi. Den europæi-
ske del af IFLA arbejder hårdt på at promo-
vere vores fag inden for praktiserende- og 
uddannelsesområdet. Der er velfungerende 
arbejdsgrupper, som understøtter bestyrel-
sens ’action plan’, og ambition om at skabe 
større synlighed og anerkendelse omkring 
landskabsarkitektfaget.

Der arbejdes på at formulere et ’Charter of 
the European Landscape Architect’ (CELA), et 
CSR-dokument, og der arbejdes på at skabe en 
stærkere sammenhæng mellem medlemmerne 
ved projekter som Members Database (http://
iflaeurope.eu/ifla-europe-projects/members-
database) og Professional Movement Between 
Associations (http://iflaeurope.eu/professi-
onal-practice/strategic-objectives-projects/
professional-movement-between-associati-
ons/). Disse initiativer har til formål at lette 
kontakten mellem IFLA Europes medlemmer 
og har til formål at assistere landskabsarkitek-
terne med at blive medlem af et nyt lands for-
ening, når man flytter til udlandet inden for 
IFLA Europe-regionen. Så husk at indskrive 
dig i IFLA Europe Member Database og der-
med brande din virksomhed i udlandet.

Udover administrative opgaver og workshops 
omkring ovenstående emner blev der igen 
i år udarbejdet en resolution om årets tema 
’Learning from landscapes’. Resolutionen 
er et fælles dokument, som underskrives af 
samtlige deltagende lande. Resolutionen ud-
trykker en fælles europæisk holdning til årets 
emne og skal bruges til at synliggøre faget over 
for andre faggrupper og beslutningstagere. 

IFLA arbejder også for at holde tæt kon-
takt med Europarådet (CoE) samt for at 
styrke et langsigtet samarbejder med andre 
europæiske organisationer som ECLAS, ICO-
MOS og UNESCO. Det blev bl.a. markeret med 
uddelingen af IFLA Europe 2015 Award, som 
gik til UNESCO. Planteskolen Van den Berk 
fik en anerkendelse for at have sponseret 
IFLA  Europe de sidste ni år.

Der var i år valg til bestyrelsen i IFLA Eu. 
I den forbindelse blev danske Anja Boserup 
Qvist valgt ind som Secretery General, Tony 
Willams fra Irland blev ny præsident, Emi-
lia Weckman fra Finland blev Vice President 
Education og Herman Gunnlaugsson fra 
Island blev valgt ind som Vice President Pro-
fessionel Practice. 
Elzélina Van Melle, bestyrelsesmedlem,og Anja 
Boserup Qvist, international delegat

Flere billeder kan ses på DL’s Facebook-profil

Palácio dos Marqueses de Fronteira, 1671 med haver. Fotos Elzélina Van Melle

Generalforsamling i Palácio da Independência. Foto Elzélina Van Melle
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HABITATS 
Habitats er en af de indbudte parter til Køben-
havns Kommunes bynaturtænketank. Her er 
de med til at sikre, at natur- og biodiversitets-
potentialet i bynaturen kan folde sig ud. 

Desuden har Habitats bidraget med inspi-
ration om økosystemtjenester og formidling 
af et nyt, vildere natursyn både til borgere, 
planlæggere, driftsfolk og forvaltere.

Habitats er pionerer inden for et nyt byna-
turparadigme, hvor samspil mellem livskvali-
tet, biodiversitet og klimarobusthed er i fokus. 
Deres overordnede formål er at skabe en rig 
og mangfoldig natur til glæde for mennesker, 
der hvor de bor, arbejder og lever. Udgangs-
punktet er en kredsløbstankegang, hvor f.eks. 
håndtering af regnvand og næringsstof-
kredsløb indtænkes som en integreret del af 
bylandskabet, både funktionelt og æstetisk.

Formålet med bynaturtænketanken er 
at skabe et udgangspunkt for at tænke kli-
matilpasning og bynatur sammen. De 300 
nye klimatilpasningsprojekter, der skal laves 
i København i de kommende år, har et stort 
potentiale for både at styrke København som 
klimatilpasset by og som grøn by. Tænketan-
ken er bredt sammensat, så både forvaltnin-
gerne, HOFOR, vidensinstitutioner og rådgi-
vere er repræsenteret.

Bynaturtænketanken har udarbejdet en 
række anbefalinger til forvaltningen til det 
videre arbejde med bynaturbaseret klimatil-
pasning. Derudover har bynaturtænketanken 
udviklet Københavnemodellen, der forener 
klimatilpasning og bynatur i en ny praksis. 
Det er på en gang et dialog- og prioriterings-
værktøj fra beslutning om igangsættelse af 
projekt, til projektet er anlagt og i drift. Der-
med er modellen med til at sikre et fælles 
sprog og en fælles retning for bynatur som et 
fælles afsæt for klimatilpasning.

Med bynaturtænketanken er der etableret 
et godt udgangspunkt for at sikre politisk og 
forvaltningsmæssig opbakning til strategien 
for bynatur, vurderer Habitats. En af styr-
kerne ved tænketanken er desuden en styr-
kelse af den tværfaglige dialog mellem for-
valtningerne, HOFOR, vidensinstitutioner 
og rådgivere, hvilket har skabt en fælles for-
ståelsesramme for det kommende arbejde 
med bynaturbaseret klimatilpasning.

Det næste skridt er at konkretisere de vel-
menende tanker. Derudover mener Habitats, 

at der ligger et stykke videreudvikling i at gøre 
Københavnermodellen mere evidensbaseret. 
Der skal arbejdes med indikatorer, så projek-
ter kan sammenlignes, og fremskridt kan vur-
deres over tid. Her finder Habitats det oplagt 
at søge inspiration i international forskning  i 
økosystemtjenester.

Habitats er en tværfaglig virksomhed, stif-
tet af landskabsarkitekt og byplanlægger Lise 
Kloster Bro, kaospilot Philip Hahn-Petersen 
og samfunds- og erhvervsøkonom Rasmus 
Vincentz. De tre ser et behov for at rykke på 
måden, hvorpå landskabsarkitekter, planlæg-
gere og parkforvaltere arbejder med biodiver-
sitet og bynatur. I deres metode og tilgang til 
projekter tænker de på tværs af forvaltnin-
ger, fagligheder og aktører. De arbejder syste-
matisk med synergier, økosystemtjenester og 
klimatilpasning, der er inspireret af naturens 
egne dynamikker. Det giver plads til livskva-
litet for mennesker og levesteder for et væld 
af arter. Habitats kunder er typisk kommuner, 
virksomheder, statslige institutioner og uni-
versiteter. 

Karakteren af de landskaber, Habitats ar-
bejder med, ligger ofte i et spændingsfelt mel-
lem intensiv og ekstensiv natur, hvor naturen 
kan være vild, sanselig og ofte spiselig, samti-
dig med at den kan være styrkende for sociale 
netværk og fælleskaber. Desuden arbejder 
Habitats med strategier, der inddrager rele-
vante aktører fra idéudvikling og design til 
anlæggelse og drift, så der kan sikres lokalt 
ejerskab og opretholdes en natur af høj kva-
litet. Det vil sige natur, der er velegnet som 
levested for mange forskellige dyre- og plan-
tearter og bidrager med mange gode natur-
oplevelser for mennesker.

En anden vigtig del af arbejdet med byna-
tur er også at arbejde med en udvikling af vores 
natursyn og naturforståelse, så vi i højere grad 
bliver i stand til at kende og værdsætte rig 
natur ift. fattig natur. Hvorfor ikke starte i 
byerne, spørger Habitats?

Danmark er et af de mest planlagte og 
menneskeskabte landskaber i verden. Man 
kan godt argumentere for, at den største trus-
sel mod biodiversiteten og den vilde natur 
her til lands, er trangen til kontrol. Det kræ-
ver et nyt natursyn at turde slippe kontrollen 
og se det smukke i det vilde. For at udfordre 
og udvikle danskernes natursyn har Habitats 
skabt konceptet Vild Med Vilje. 

Vild Med Vilje er en bevægelse, der har til for-
mål at ændre den kultur, der styrer vores natur. 
Helt konkret gøres det på udvalgte steder ved 
at lade græsset gro, slå og fjerne afklip en til to 
gange årligt og så formidle, hvordan det bidra-
ger til en højere biodiversitet. Budskabet om 
den rige og vilde natur formidles digitalt på 
vildmedvilje.dk og via skilte på stederne. 

På hjemmesiden er alle Vild Med Vilje-
områderne samlet på et kort, så folk kan 
dele deres eget område og se det i sammen-
hæng med andres. Habitats gør det let for den 
enkelte kommune, haveejer eller virksomhed 
at gøre en lokal og konkret forskel for naturen.

I 2016 planlægger Habitats at starte Vild Med 
Vilje som en selvstændig almennyttig forening, 
der kan samle professionelle og private aktører 
med det til fælles, at de ønsker at fremme en rig 
og vild natur i Danmark. Foreningen skal for-
midle et nyt natursyn, dele viden om, hvordan 
biodiversitet, bynatur og klimatilpasning kan 
integreres, og gøre folk i stand til at lave deres 
egne Vild Med Vilje-områder.

Foreningen vil dele viden på tværs af for-
skellige fagligheder såsom landskabsarkitek-
ter, naturforvaltere, biologer og gartnere, så 
samarbejdet om den rige natur kan styrkes i 
projekter fra design til drift.
Se www.vildmedvilje.dk og på facebook.com/
vildmedvilje
Lise Kloster Bro og Philip Hahn-Petersen,
Katrine Harving Holm

Fotos Habitats
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MANGFOLDIGHED
Annemarie Lund

Diversitet – mangfoldighed – var sammen med vitalitet og skala ord, der blev gentaget igen og 
igen, når prof. J. Palle Schmidt ville forklare sine studerende eller bygherrer, hvad han sigtede 
mod i sine plantninger. Planters herlighedsværdi, talte han tit om. Og han komponerede plant-
ninger, der med hurtighed i tilvæksten kunne vise forandring og dynamik og demonstrere livs-
processen: opvækst, modning, forfald.

Hans grundholdning var den, at mennesker skal mærke og kende naturelementerne. Vi 
skal dagligt føle kontakt til jord, vand og planter, fordi sådanne autentiske oplevelser også hol-
der os i kontakt med os selv. Planter i velvære skal videregive dette velvære til os mennesker. 

Udgangspunktet er på flere måder jorddyrkerens, men dyrknings- og groglæde blev kombi-
neret med formgivning og arkitektonisk sans. ’Landskabsarkitektur udnytter ligesom bonden, 
frugtavleren og forstmanden dyrkningsmæssig indsigt, men sigter mod at opnå en virkning over 
for mennesker, nemlig at skabe herlighedsværdier, der kan give et samspil mellem mennesker 
og naturens verden’, sagde han. 

At plantningerne fremstod vitale, dvs. udviste livskraft og dynamik gennem en stor hurtig-
hed i tilvæksten, anså han for vigtigt. Det er var for ham afgørende, at væksterne udviklede sig 
optimalt, var frodige – at de så at sige er tilfredse med levevilkårene og trives.

Dertil kom diversitet, der var lige så vigtig – her forstået som variation af arter i plante-
sammensætninger, der skulle danne græsflader, blomsterenge, pur, holme, hegn og skovrande.

J. Palle Schmidt underviste fra midt 1960’erne til midt i 1990’erne og videreudviklede G.N. 
Brandts og Aksel Andersens plantningsfilosofi. Men som jeg husker det, syntes de fleste, at det 
der med vitalitet og især diversitet var lidt sært.

Nu er det ganske anderledes. Diversitet er sammen med bynatur helt hot, hvilket absolut er 
positivt. Aktuelt skal nævnes:

Københavns Kommune har præsenteret sin nye strategi for ’Bynatur i København’, og byna-
tur skal her forstås som et samlet begreb, der dækker over alle byens (offentlige som private) 
naturområder, parker, kirkegårde, grønne byrum, grønne gader, søer og vandløb samt alle de 
dyr og vækster, som lever i byen. I strategien indgår færdiggørelse af en træpolitik og en hand-
lingsplan for plantning af 100.000 træer. Læs mere s. A10.

Københavns Kommunes har etableret tænketanken ’Grøn identitet og bynatur’, der skal 
arbejde med bæredygtig bynatur og vilde, grønne oplevelser i fremtidens hovedstad. Heri er 
også er SLA, Københavns Universitet, Orbicon, HOFOR og Habitats med. Læs mere s. A8.

På Park- og Naturforvalternes vintermøde 2016 var temaet ’En vild og rigere bynatur’. Her 
kunne man f.eks. høre om potentialet for højere biodiversitet ved omlægning af bynære græs-
arealer, såning af vilde urter, etablering af semi-naturlig artsrig urtevegetation samt indplant-
ning af græsser og stauder i græsmark.

Dansk Landskabspris 2015 er tildelt Novo Nordisk Naturpark. Juryen har i sit valg bl.a. lagt 
vægt på ’parkens fremsynede tilgang til bæredygtighed og det grundige arbejde med biotoper, 
vandhåndtering, sundhed og virksomhedsprofil’. Rasmus Astrup, partner i SLA, siger, at teg-
nestuens ambition har været ’at skabe prototypen på fremtidens bæredygtige domicilpark – 
en 100 procent klimatilpasset naturpark, der giver værdi, sundhed og glæde til Novo Nordisks 
medarbejdere, og som også bidrager positivt til lokalområdet i form af øget dyre- og planteliv.’ 
Læs mere s. 18.

Maksimal biodiversitet er ikke til at komme udenom. At behovet erkendes (igen) nu, hænger 
formentlig sammen med, at der bliver færre kvm grønt pr. indbygger i byerne, idet der fortæt-
tes både  i højden og mod skel – og overfladerne dertil bliver mere stenede.  AL

Et samfund kan være så stenet
At alt er en eneste blok
Og indbyggermassen så benet
At livet er gået i chok 

Og hjertet er helt i skygge
Og hjertet er næsten hørt op
Til nogen begynder at bygge
En by der er blød som en krop

Inger Christensen i: Det, 1969
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KRITIKKEN OG VERKET: 
En refleksjon over fremstilling av landskapsarkitektur som estetisk virksomhet i tidsskriftet HAVEKUNST

Ph.d.-avhandling ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU av Nina Marie Andersen, 2015

Veiledere: Anne Katrine Geelmuyden ( hovedveileder) og Karsten Jørgensen ( biveileder), begge fra ILP, NMBU
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«Et lille, næsten ubeskrevet Blad i Tidens Bog, 
betegner Havekunstens Udvikling her i Nor-
den.»1 Slik innleder den danske gartnerfore-
ningens leder I.P. Andersen den aller første 
utgivelsen av tidsskriftet Havekunst i artik-
kelen med samme navn. Året er 1920. Og for 
den ganske ferske profesjonen er tilgangen til 
en egen arena for faglig meningsutveksling 
viktig for fagets identitet og utvikling, og for 
å skape en felles faglig virkelighet. Tidsskrif-
tet har skiftet navn flere ganger og gis i dag ut 
under tittelen Landskab. Som Nordens eldste 
av sitt slag, utgitt uavbrutt siden de hele star-
tet opp for snart 100 år siden, står bladet du nå 
holder i hånden i en særstilling i den dansk-, 
svensk- og norskspråklige regionen. Den vik-
tige posisjon til tross – det er gjort overras-
kende få studier av det rikholdige materialet 
som Havekunst tilbyr. 

Skriftspråket er et medium hvor vi utvi-
kler, uttrykker og etablerer vår faglige inn-
sikt. Men heller ikke tekst som sådan er i 
særlig grad undersøkt som kilde til faglig for-
ståelse. I avhandlingen reflekterer jeg derfor 
over landskapsarkitektur som estetisk virk-
somhet, slik faget fremstilles i Havekunsts 
kritikker, med mål om å få innsikt i et under-
liggende tankesett. En drivkraft har vært å 
fremme en forståelse for at kritikktekster kan 

gi innsikt i og en utvidet forståelse for enkelt-
prosjekter så vel som faget generelt sett. Ved 
å rette oppmerksomhet mot språkets konsti-
tuerende virkning, og mot det at landskapsar-
kitekturverk oppstår gjennom måtene vi ten-
ker og skriver om dem på, ønsker jeg å belyse 
sammenhengen mellom kritisk språk og fag-
lig erkjennelse. Samtidig viser avhandlingen 
frem et nærmest oversett, men svært sentralt 
tekstmateriale for nordisk landskapsarkitek-
tur – Havekunst.

UAVKLART VERK
Et premissgivende teoribidrag til avhandlin-
gen er den franske filosofen Jean-François Ly-
otards forelesning «Gestus», som han holdt på 
Københavns kunstakademi i 1991. 2 I tillegg til 
å fremme en konstruktivistisk innstilling, det 
vil si at forståelsen er styrt av språket, innlem-
mer teksten, slik jeg leser den, også en feno-
menologisk estetikk der sanseerfaringen er et 
bærende element. 

I sitt manuskript forklarer Lyotard kunst-
verk som åpne eller lukkede; som noe som i 
større eller mindre grad inviterer betrakte-
ren til en strøm av estetiske assosiasjoner. Lyo-
tards gestus er en åpen gest, som en håndbe-
vegelse som åpner opp og inviterer inn. 3 Han 
impliserer at verket ikke foreligger som noe 

fast. Verket er med andre ord ikke forutbe-
stemt til bli fremhevet i kritikk på en bestemt 
måte, men snarere noe som blir til i kraft av 
kritikken. En spissformulering av Lyotards 
tese gir oss påstanden om at kritikken kon-
stituerer verket. Setningen må forstås som et 
premiss jeg har valgt å legge til grunn for min 
undersøkelse av en landskapsarkitekturfag-
lig forståelse, og som åpner opp for å avdekke 
faglige holdninger kommer som til uttrykk i 
språket. Forutsetningen innebærer en dis-
tinksjon mellom betegnelsene verk og pro-
sjekt. Et landskapsarkitekturverk springer ut 
ifra et prosjekt, men viser til en oppfatning av 
det og utgjør en kvalitativ tolkning av prosjek-
tene. Avgjørende for skillet er at det samme 
prosjektet kan oppfattes som ulike verk, og 
det er gjennom teksten at prosjektene gjøres 
tilgjengelig som verk i lesningen. 

Med avhandlingen argumenterer jeg for 
at det fysisk realiserte anlegget står i en sær-
stilling i en faglig bevissthet. For eksempel 
synes landskapsarkitekter å ha et ønske om 
å oppsøke fysiske anlegg. I tillegg er hangen 
til å snakke eller skrive om nettopp anlegget 
utbredt både i praksis og i akademia. At anleg-
get står i en særstilling innebærer imidlertid 
ikke nødvendigvis at forståelsen av et verk 
tar opp i seg estetisk aspekter. Og en estetisk 

Alle HAVEKUNST fra perioden 1920-61 finnes nå digitalt på DL’s hjemmeside (www.landskabsarkitekter.dk 
under magasin). Andersens studie er imidlertid gjennomført ved lesing av de fysiske tidsskriftene
All issues of HAVEKUNST from 1920 to 1961 can be found in digital versions on DL’s website (www.landskabs-
arkitekter.dk under magasin). However, Andersen’s studies are only accessible by the actual magazines
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erkjennelse er ikke nødvendigvis initiert av et 
anlegg. Det er altså ikke avklart hvilke aspek-
ter ved prosjektene vi erfarer som influerer 
vår forståelse. Min påstand er derfor at verket 
i landskapsarkitekturen ikke er avklart eller 
entydig uttalt. Jeg er dermed interessert i hva 
slags innsikt og forståelse en tekststudie kan 
avdekke med utgangspunkt i et syn på land-
skapsarkitektur som en estetisk virksomhet. 
Tesen utledet fra Lyotards tekst «Gestus» – 
kritikken konstituerer verket – danner spring-
brettet for avhandlingens to forskningsspørs-
mål: Hvordan kommer landskapsarkitektur til 
uttrykk som verk i kritikker publisert i Have-
kunst? Og i hvilken grad fremstilles land-
skapsarkitekturen som estetisk virksomhet 
gjennom disse kritikkene?

ESTETIKK, KRITIKK OG TOLKNING
Teoretikeren John Dixon Hunt understre-
ker at landskapsarkitekturen tar del i både en 
faktisk, materiell virkelighet, så vel som i fore-
stillinger om den virkelige verden. Med dette 
tilskriver han fagfeltet en helt grunnleggen-
de kvalitet som jeg tillegger stor betydning i 
denne avhandlingen. Betraktningen legger 
også grunnlaget for min oppfatning av land-
skapsarkitekturen som estetisk virksomhet, 
som nødvendigvis rommer en særegen este-

tikk: Naturens syklus, som tar opp i seg plan-
tenes vekst, døgnets og årstidenes skifter, inn-
går som en del av det kultiverte og formgitte, 
i et samspill som kan appellere til estetisk re-
fleksjon. Dermed aktualiseres et utvidet este-
tikkbegrep som kan ledes tilbake til Baumgar-
tens sanseestetikk fra midten av 1700-tallet og 
som knyttes til den opprinnelige betydningen 
av ordet aisthesis – sansekunnskap. Samspil-
let mellom sanseerfaringen og de individuel-
le assosiasjonene og teoretiske refleksjonene 
som erfaringen iverksetter står således sen-
tralt for avhandlingens estetikkbegrep. 

Avhandlingen er tuftet på en oppfatning 
om av at alt, på et visst nivå, er fortolkning og 
at alt er gjenstand for tolkning. Kritikken inn-
går dermed i en rekke av tolkninger, hvor det i 
hvert ledd gjennom seleksjon og artikulering 
skjer en kvalitativ forandring, som i sin tur 
utgjør materiale for neste ledds fortolkning. 

Blant Havekunsts rikholdige materiale, er 
det nettopp tekster som faller inn under kri-
tikksjangeren som jeg har valgt å studere, og 
dette av flere grunner: Først og fremst kan det 
en kritiker vektlegger ved omtale av et pro-
sjekt, og hvordan dette formes i språket, for-
telle noe om faglige prioriteringer, verdier og 
tradisjoner. Dessuten kan en uavhengig kri-
tiker, som søker å forstå og kontekstualisere 

et verk, fremme forhold som ikke fremstår 
umiddelbart. Slik kan kritikken løfte prosjek-
ter ut av den vanebetingede betraktningen og 
hjelpe leserne til å forstå prosjekter på nye 
måter, og gjennom dette bidra til fagfeltets 
refleksjon og nytenkning. Kritikken formid-
ler tradisjonelt det «nye» og impliserer også 
en innflytelse på fremtidig oppgave- og verks-
forståelse. Ved å formidle en måte å betrakte 
prosjekter på, kan kritikken dermed påvirke 
hvordan vi tenker om og praktiserer faget.

 
KONTINUITET
I arbeidet med avhandlingen har jeg gjen-
nomgått omkring 13000 sider med forholds-
vis broket tekst- og bildemateriale. Enkelte 
av kritikkene jeg fant er gjort til gjenstand for 
nærlesninger. Studien av Havekunsts tekster 
fra det vel 90 år lange tidsspennet fra 1920–
2010 har bidratt til en innsikt i sammenhen-
gen mellom kritikkens tradisjon og samtidig 
praksis. 

Temaene som behandles i Havekunst spei-
ler hagekunsthistorien, men det fremkom-
mer ingen distinkte skifter i kritikernes til-
nærming til prosjektene. Lesningen avdekker 
derimot en kontinuitet i hvilke aspekter ved 
landskapsarkitekturprosjekter som vektlegges 
i kritikker. Med fare for en forflatning av his-
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torien, i det følgende vil jeg derfor snakke om 
en generell tendens for tidsskriftets kritikker. 

Gjennom lesningen fant jeg et fagfelt som 
omslutter både produksjon og resepsjon: som 
vektlegger både tilvirkning og bruk av anlegg. 
Og jeg fant en tematisering av hagekunsten 
som innlemmet både det tenkte og det følte: 
det kontemplerte, kognitive og det umid-
delbart sanselige. I avhandlingens andre del 
illustrer jeg denne tendensen ved å vise pas-
sasjer, formuleringer og ulike begreper fra 
kritikktekster i tidsskriftet Havekunst, som 
eksemplifiserer ulike retoriske grep. Tekst-
utsnittene drøfter jeg opp mot hva slags verk 
som antydes i språket.

Kritikkene i Havekunst er komplekse, og 
de fremstiller verksforståelser der samspill 
mellom det kognitive og det sanselige ved 
faget står sentralt. Gjennom dette konstitu-
eres forestillinger om anlegg som verk. Like-
vel kommer estetiske aspekter i liten grad til 
uttrykk i kritikkenes språk, og dermed inn-
lemmes heller ikke denne dimensjonen ved 
verkene gitt premisset om at kritikken konsti-
tuerer verket. 

Teksstudien åpenbarer en lite uttalt fag-
lig tradisjon for å underkommunisere kritike-
rens individuelle erfaring og forestillingsevne, 

og for å favorisere dokumenterbare fremfor 
estetiske kvaliteter ved verket. Avhandlingen 
avdekker dermed et underliggende tanke-
sett om landskapsarkitektur som i liten grad 
omfatter estetikk.

DET KVANTIFISERBARE 
OG DET ERFARINGSNÆRE
Vi kan føre en samtale om det samme prosjek-
tet, men samtidig snakke om helt forskjellige 
verk. Mange kritikere i Havekunst synes like-
vel å operere som om det foreligger en felles 
verksforståelse, uten at denne er språklig av-
klart. Vi kan kanskje snakke om en taushet i 
diskursen, der et estetisk verdisett og andre 
faglige konvensjoner trer i kraft gjennom 
uuttalte normer for forståelse. For eksem-
pel finner jeg kritikker der pastoralen og det 
pittoreske opptrer som underliggende forstå-
elsesformer. Og temmelig utbredt er bruk av 
konvensjonelle faglige uttrykksformer som 
synes å ha tapt sitt opprinnelige metaforiske 
innhold. Det vil si at i mange kritikker ligger 
betydningen som et underforstått budskap 
som leseren må kjenne til fra før for å kunne 
forstå. Men uten en avklart og virksom refe-
ranse i språket kan ikke verksforståelsen be-
rikes. 

Jeg finner også at mange av kritikkene i Have-
kunst favoriserer fremstilling av bilder og teg-
ninger eller uttalte intensjoner. Og disse be-
handles for en stor del som fattbare versjoner 
av prosjektet, fremfor at kompleksiteten i det 
som utspiller seg mellom en erfarende kriti-
ker og anleggets tid og rom tas opp i teksten. 
Kritikkene i Havekunst konstituerer dermed 
i utbredt grad en forståelse av landskapsarki-
tektur som noe kvantifiserbart. Ved å frem-
me argumenter som kan dokumenteres, eller 
gjennom forsøksvise nøytrale fremstillinger 
av prosjektet, underkjennes den individuelle 
erfaringen. Dette vanskeliggjør konstitusjon 
av estetiske verk.

Jeg finner imidlertid at fremstilling av 
individuelle, spesifikke sanselige erfaringer, 
faktiske så vel som forestilte kan berike og 
nyansere leserens forståelse av verkene. Disse 
kritikkene tilbyr frittstående og inviterende 
leseropplevelser som konstituerer estetiske 
verk. Felles for disse formuleringsformene 
er at de fordrer en aktiv leser som tar stilling 
til det skrevne. Men slike tekster finner jeg 
kun unntaksvis. Kritikkene som publiseres 
i Havekunst uttrykker i større grad et behov 
for å begripe verket – som er nettopp hva Lyo-
tard advarer mot: Hos ham står estetikken i 
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et motsetningsforhold til en kognitiv formåls-
rettet tilnærming, der forestillingen under-
ordnes begripelsen. 4 Og estetikk kan derfor 
ikke fremstilles med et språk som begriper 
verket i Lyotards forstand. Samtidig, dersom 
et landskapsarkitekturverk skal konstitueres 
estetisk, må de estetiske aspektene gjøres til-
gjengelig for leseren i kritikk. Og heri ligger et 
tilsynelatende paradoks – for hvordan si det 
som bare verket selv kan si, men som samtidig 
fordrer en kritikk for å bli sagt?

SPRÅK OG FORSTÅELSE
Erkjennelsen av et estetisk verk forankres i 
det sanselige, samtidig som verkets trigger-
punkt antydes å ligge utenfor sanseerfarin-
gen. Og, ifølge Lyotard ligger det en estetisk 
utfordring i dette møtet, i det å erkjenne og 
fremstille sanseerfaringen for seg selv og 
andre som gestus. Lyotard skriver at kritik-
ken selv må bli et verk i det materiale som er 
dens eget – språket. 5 Med dette aktualiserer 
Lyotard en analogi mellom verket og kritik-
ken som åpner opp for konstitusjon av este-
titiske verk. Et estetisk verk fordrer således 
en kritikk som inviterer leseren til estetisk 
refleksjon. Lyotard selv sier lite om hvordan 
dette kan gjøres, men gestus’ invitasjon må 

nødvendigvis ligge i den språklige kvaliteten 
som tilrettelegger for estetiske refleksjoner 
hos leseren gjennom å aktivisere hennes fore-
stillingsevne og dømmekraft. Skriveakten er i 
den forbindelse helt avgjørende. Det gjensidi-
ge avhengighetsforholdet mellom skriving og 
tenking impliserer at kritikeren må ha samme 
innstilling til kritikkoppdraget som til verket. 
Å artikulere estetiske verk fordrer således en 
innstilling til landskapsarkitektur som este-
tisk virksomhet.

Landskapsarkitekturen kan ikke forval-
tes som en estetisk virksomhet uten et språk 
som på et visst nivå begriper en slik praksis. 
Og uten en kritikk som fremstiller estetiske 
verk, risikerer fagfeltet å miste denne dimen-
sjonen av syne. Kanskje ville våre omgivel-
ser sett annerledes ut dersom landskapsar-
kitekturen ble formet med basis i et språk 
som i større grad vektla estetiske forhold? Et 
betimelig spørsmål er imidlertid om vi også i 
større grad ville evnet å få øye på landskapsar-
kitekturens estetiske dimensjoner dersom vi 
hadde et dertil egnet språk til rådighet?
Nina Marie Andersen, landskapsarkitekt
MNLA, ph.d.

Noter
1. I.P. Andersen, «Havekunst», 
Havekunst 1 (1920): 1
2. Jean François Lyotard, «Gestus», 
København: Særtrykk, 
Det Kgl. Danske Kunstakademi, 1992. 
Manuskriptet ble oversatt til dansk og 
utgitt året etter
3. Ibid., 30–31
4. Ibid., 9–10
5. Ibid.
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Nina Marie Andersen har en mastergrad i 
landskapsarkitektur fra Universitetet for 
miljø- og biovitenskap, nå NMBU (2005) og 
graden ph.d. ved Institutt for landskapsplan-
legging, NMBU (2015).
Nina Marie Andersen er ansatt i konsulentfirmaet 
Sweco i Norge
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Befaring, registrering, fotografering og utprø-
ving i modell er kjente arbeidsformer for den 
utøvende landskapsarkitekten. I mitt fors-
kningsarbeid bruker jeg de samme metodene. 
På den måten skal forskningen bidra til å utvi-
kle relevant kunnskap for praktisk landskaps-
arkitekturarbeid. I profesjonens kontekst gir 
forskningen faglig mening.

BEFARING
Nærmere trehundre gravplasser er befart. 
Forskningen bygger på skandinaviske grav-
plasser, men jeg har også befart referansean-
legg i London, Paris, Barcelona og Nederland. 
Prosjektet tar utgangspunkt i gravarealet, are-
alet på gravplassen hvor gravene ligger. Målet 
med befaringene er å få et størst mulig over-

blikk over variasjonen i utformingen av grav-
areal. Jeg har ingen formening om at en be-
stemt type gravareal er mer interessant enn 
andre. Intensjonen i møte med det enkelte 
gravareal er å være oppmerksom på det som 
er påfallende, annerledes, karakteristisk og 
det som har særpreg.

REGISTRERING
Jeg har en landskapsarkitekts blikk. Alle grav-
arealene er sett med dette blikket. Dette er en 
lik forutsetning for alle registreringene. Jeg 
ser på den fysiske utformingen, hva gravare-
alet består av og hvordan de ulike elemente-
ne er komponert i forhold til hverandre. Noen 
ganger er det mange små elementer som til 
sammen skaper karakteren, andre ganger er 

det noen få elementer som setter særpreg. 
Noe er framtredende, noe er underordnet. 
Linjer som skaper dybde, linjer som skaper 
rom. Rytmer og gjentagelser. Uregelmessig-
heter og tilfeldigheter. Variasjonen er stor.

FOTOGRAFERING
Under fotograferingen av gravarealene er jeg 
hele tiden oppmerksom på omgivelsene rundt 
meg. Fotoprosessen er en aktiv samhandling 
mellom mitt blikk og gravarealene. Når jeg har 
bestemt meg for å fotografere et gravareal, sir-
kler jeg rundt det og får inntrykk av hvordan 
det framstår fra ulike ståsteder, med forskjel-
lige dybdeperspektiv og fra ulike vinkler. 

Fotografiene skal bli en del av forsknings-
resultatets visuelle framstilling. Jeg er opptatt 

GRAVAREALET SOM LANDSKAPSARKITEKTUR
– variasjon, virkemidler, muligheter

Ph.d.-avhandling ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU av Rannveig Søndergaard Holm, 2015

Veiledere: Anne Katrine Geelmuyden ( hovedveileder) og Kirsten G. Lunde ( biveileder) fra ILP, NMBU

Opponenter: Ellen Marie Braae, Københavns universitet og Catharina Dyrssen, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Intern koordinator/opponent: Inger Lise Saglie, ILP, NMBU

Ordrup kirkegård, Gentofte. Stedet som gravareal underordner seg den viltvoksende skogen Ordrup cemetery, Gentofte. The site as a burial place respects the natural growth of the forest



LANDSKAB  1  2016 7

Esarps kyrkogård, Skåne. En vekslende vandring mellom smale og brede stier Esarps cemetery, Skåne. A varying walk along wide and narrow paths

Sejs Svejbæk kirkegård, Silkeborg. Kvadratiske gressputer i et rutesystem Sejs Svejbæk cemetery, Silkeborg. Square grass plots in a modular system

Karasjok kirkegård, Finnmark. Skogbunnen får vokse uforstyrret Karasjok cemetery, Finnmark. The woodland floor lies undisturbed

Nordre kirkegård, Herning. I stadig endring og i stadig bevegelse Nordre cemetery, Herning. In constant change and constant movement
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Nesland kirkegård, Telemark. Tett i tett, en transparent gravminnevegg Nesland cemetery, Telemark. Density, a transparent headstone wall

Os gravlund, Halden. Med den fullendte formen skapes samhørighet Os cemetery, Halden. With the complete form, a mutual connection is achieved

Undersbo kirkegård, Larvik. Voluminøs vekstform og rette linjer Undersbo cemetery, Larvik. Voluminous growth forms and straight lines

Skogskyrkogården, Stockholm. Til sammen dannes en høyreist vegg Woodland cemetery, Stockholm. In unison, a tall lofty wall is created
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Pålsjö kyrkogård, Helsingborg. Lange greiner understreker det horisontale Pålsjö cemetery, Helsingborg. Long branches underscore the horizontal

Os gravlund, Halden. Rammene er som hus, husene blir til en by Os cemetery, Halden. The setting as a building, buildings become a town

Skogskyrkogården, Stockholm. En sluttet form, et landemerke Woodland cemetery, Stockholm. A closed form, a landmark

Skogskyrkogården, Jönköping. Fullvokst furuskog danner et høyt tak Woodland cemetery, Jönköping. Fully grown forest of pines forms a high roof
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av at bildene skal bli entydige. Jeg tilstreber 
at hvert av fotografiene skal inneholde få ele-
menter slik at formspråket i motivet kommer 
tydelig fram. Ideelt sett skal et fotografi ikke 
inneholde mer enn ett tydelig budskap. På den 
måten tror jeg at de vil fungere best som illus-
trasjoner.

UTPRØVING I MODELL
Gjennom modellarbeid går jeg i dybden med 
utvalgte gravareal. Modellarbeidet gir mulig-
het for å undersøke formgrepet. Jeg ser etter 
ulike grunner for karakter og særpreg. Vide-
re eksperimenterer jeg med komposisjonen. 
Med andre virkemidler finner jeg varianter av 
hvordan stedet kan framstå. 

Modellene skal understreke, framheve, 
forsterke, overdrive eller overdimensjonere 
de viktigste byggesteinene. Utnytte spennin-
ger, kontrastere eller separere ulikheter og 
motsetninger. Bygge opp under relasjoner, 
likheter, forbindelser og sammenhenger. Det 
som gjøres i modellene er tydelig. Det sarte er 
sart, det myke er mykt, det detaljerte er detal-

jert, det rene er rent, det grove er grovt og det 
harde er hardt.

Arbeidet er en kontinuerlig lete- og utprø-
vingsprosess. Det å prøve ut grenser og utfor-
dre det trygge er vesentlig for å komme videre. 
Modellarbeidet både avdekker, tydeliggjør og 
videreutvikler virkemidlene i de befarte grav-
arealene. 

Med sitt visuelle språk skal modellen nå 
fram til beskueren. Et raskt blikk over model-
len skal gi et inntrykk av essensen i gravarealet. 
Hver modell skal vise et individuelt gravareal-
uttrykk, men samtidig skal en sammenstilling 
av modellene gi en helhetlig forståelse av varia-
sjonen innen gravarealutforming.

FORSKNINGSRESULTATET
Gravplasser er i stadig endring. Ny viten, nye 
ideal, og nye ønsker påvirker forventninge-
ne til gravarealet. Gravarealet er et særegent 
sted og for at det skal framstå som noe eget, 
må landskapsarkitekten som designeren av 
gravarealene ha en bevissthet om gravarea-
lets virkemidler. 

Resultatet av forskningen er en sammenstil-
ling av befaringsfotografier, modellbilder og 
billedtekst. Dette synliggjør gravarealeksem-
pler, kvaliteter ved disse og mulige måter å 
løse utforming av gravareal på. Forsknings-
resultatet er en visuell kunnskapsbank.

OVERFØRINGSVERDI
Gravareal er et smalt fagfelt innen landskaps-
arkitektur. Men med utgangspunkt i dette 
smale forskningsfeltet frembringes kunnskap 
som også har en bredere overføringsverdi. 
Virkemidlene har landskapsarkitekturfaglig 
relevans også i andre sammenhenger. Kunne 
gravminnene vært hus? Kunne sammenstil-
lingene vært bystrukturer? Kunne det felles 
gravstedet vært et samlingspunkt? Kunne de 
skogkledde gravarealene vært friområder? 

Forskningen belyser variasjon, virkemid-
ler og muligheter – til inspirasjon for prakti-
serende landskapsarkitekter. 
Rannveig Søndergaard Holm, 
landskapsarkitekt MNLA, ph.d.

Kirkelandet gravsted, Kristiansund. 
En sammenstilling av terrasser, hekker 
og enkeltstående gravminner. 
En felles linjestruktur gir et samspill 
Kirkelandet cemetery, Kristiansund. 
A grouping of terraces, hedges and iso-
lated grave monuments. A common lin-
eal structure offers an interplay

Bragernes kirkegård, Drammen. 
Langs den markante aksen deles, 
splittes og samles stien igjen
Bragernes cemetery, Drammen. 
Along the distinctive axis, the paths 
divide, split and meet again

Rannveig Søndergaard Holm er 
kunstfagkandidat fra Statens høgskole 
for kunsthåndverk og design, nå Kunst-
høgskolen i Bergen (1995), hun har en 
mastergrad i landskapsforming fra 
Norges landbrukshøgskole, nå NMBU 
(2004) og graden ph.d ved Institutt for 
landskapsplanlegging, NMBU (2015). 
Rannveig Søndergaard Holm er ansatt i 
konsulentfirmaet Asplan Viak i Norge
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Östra kyrkogården, Jönköping. 
Et dryss av høstens løvfall fyller den 
horisontale gulvflaten og gir et motsvar 
til veggflatens gravminnedekor 
Östra cemetery, Jönköping. 
A gentle fall of autumn leaves 
covers the horizontal surface and 
offers a contrast to the walls’ 
headstone motif

Solheim gravplass, Bergen. 
De ikke lenger snorrette linjene i de 
skrått tilpassede hekkene og de mange 
ulike og tett sammenstilte gravminnene 
tegner et lekent og lite formelt grav-
arealuttrykk
Solheim cemetery, Bergen. 
The former straight lines of the slope-
defined hedges and the many different 
and closely spaced gravestones offer 
a playful and informal burial area 
expression

Hässleholms Östra begravningsplats, 
Hässleholm. Gløttene mellom kulene gir 
god dybdevirkning.
Alle fotos Rannveig Søndergaard Holm
Hässleholms Östra cemetery, Hässleholm. 
Glimpses between the spheres offer a 
fine perception of depth.
All photos Rannveig Søndergaard Holm
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HUGGET I GRANIT 
– formidling af et kulturlandskab på Nordbornholm

Speciale ved IGN, KU af Mette Camilla Brøndberg Holst, 2015

Vejleder: Anne Titjen

Censor: Torben Schønherr 

Bornholm er en landdistriktskommune i 
Danmarks yderområde. Øen oplever fraflyt-
ning og tab af arbejdspladser, hvorfor der er 
blevet lanceret en række tiltag og kampagner, 
der skal styrke øens økonomi. Disse kampag-
ner og tiltag tæller blandt andre Muligheder-
nes Land, Stedet tæller, Danmarks oldtid i land-
skabet og Fremtidens Landskaber. De udførte 
projekter er fysiske tiltag, som gør brug af 
stedbundne resurser såsom egnens natur- og 
kulturhistorie. Der efterspørges fortsat pro-
jekter, som kan styrke øens attraktionsværdi 
og føre til en øget turisme og bosætning. Spe-
cialet giver et bud på, hvordan den igangvæ-
rende udvikling af fremtidens Nordbornholm 
kan understøttes af landskabsprojekter i Mo-
seløkken granitbrud og på Hammersholm hel-
leristningsfelt. 

Hammersholm helleristningsfelt og Moseløk-
ken granitbrud fremstår i dag som to adskil-
te attraktioner over for hinanden med hver 
deres granitfortælling. Hammersholm helle-
ristningsfelt fortæller historien om bronzeal-
derens religion og en spirituel anvendelse af 
granitten i form af hugning af helleristnings-
symboler i det højtliggende grundfjeld. 

Moseløkken er et gammelt granitbrud, 
som vidner om granitindustrien og dens dra-
matiske indvirkning på landskabet. De unikke 
helleristninger og de gamle granitbrud udgør 
et særligt kulturlandskab på Nordbornholm 
og en værdifuld historie, der bør formidles.

Hugget i granit – formidling af et kultur-
landskab på Nordbornholm giver et konkret 
landskabsarkitektonisk forslag til, hvordan 
man med en æstetisk tilgang kan skabe en 

samlet identitet for området og styrke formid-
lingen af granithistorien på Nordbornholm 
gennem fysiske og atmosfæriske tiltag. For-
slaget styrker og udbygger den eksisterende 
fortælling om Bornholms granithistorie ved 
at skabe en samlet destination med Moseløk-
ken Granitbrud og Hammersholm hellerist-
ningsfelt. 

HOVEDGREB – SOLSTIEN 
Forslagets hovedgreb er at forbinde de to at-
traktioner i en glidende, styret bevægelse, 
som fører den besøgende fra granitbruddet 
til helleristningsfeltet. Halvvejs mellem de 
to endepunkter ligger Stenbrudsmuseet ved 
kanten af granitbruddet. Forbindelsen mel-
lem Stenbrudsmuseet og helleristningsfeltet 
er en sti, der er formet som et bueslag. 

Visualisering. Lyssætning og iscenesættelse af sprængningsspor i Moseløkken granitbrud
Visualization. The illumination and orchestration of the blast marks at the Moseløkken granite quarry



LANDSKAB  1  2016 13

Stien er 600 meter lang og fortolker områdets 
markante terræn. Samtidig iscenesætter stien 
en rumlig overgang og styrer en cirkulær be-
vægelse, der bringer den besøgende tæt på ud-
valgte helleristningsklipper og ender på top-
pen af Hammersholm, hvor koncentrationen 
af helleristninger er størst. Undervejs kan 
man gøre ophold på solopgangsbænken, der 
iscenesætter det østvendte kig ud over Øster-
søen og formidler fortællingen om hellerist-
ningsfeltet som det solobservatorium, det var 
i bronzealderen.

MUSEUMSPLADSEN 
Bruddets gamle forvalterbolig er i dag sten-
brudsmuseum. I dag er museet og dets omgi-
velser nedslidte og utidssvarende. Det er en 
skam, for museet ligger i et strategisk væsent-

ligt knudepunkt mellem helleristningsfeltet 
og stenbruddet. Det er også ved museet, at 
man kan ankomme med bil. Derfor stilles der 
forslag til en museumsplads og faciliteter, der 
kan løfte området. Den nye plads bliver ud-
ført som et granittæppe, der binder museum, 
granitbrud og helleristningsfelt sammen. En 
helleristningsudstilling foreslås i forbindelse 
med stenbrudsmuseet for at styrke områdets 
funktion som formidlingscentrum, indgang og 
knudepunkt. 

UDSIGTSPLATFORMENE
Ved granitbruddets kant etableres tre udsigts-
platforme. De første to er placeret i sammen-
hæng med museumspladsen, mens den tred-
je er placeret nærmere bunden, hvilket leder 
den besøgende langs med kanten og ned i 

bruddet. På den måde kommer stenbrudsmu-
seet, museumspladsen og bruddet til at ople-
ves sammenhængende. Udsigtsplatformene 
gør det muligt at komme helt hen til kanten af 
bruddet og få en unik rumlig oplevelse af det 
dramatiske terrænfald set fra oven, som ikke 
kan opleves i dag. 

HUGGEDE GRANITBLOKKE 
I BRUDDETS TILSTANDE
Moseløkken granitbrud er et af de ældste 
granitbrud på Bornholm, som stadig er ak-
tivt. Her brydes Hammergranit. Bruddet er 
åbent for offentligheden imellem brydnings-
perioderne. Bruddet opleves dynamisk og på 
tre måder året igennem, tør, våd og frossen. 
Den rytmiske fortælling giver en variation i, 
hvordan bruddet opleves, og en forståelse af, 
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GUDHJEM

TEJN
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NEXØ

AAKIRKEBY

HASLE

RØNNE

Projektområdets placering i en regional konteks 
1_200.000

HAMMERSHOLM 
HELLERISTNINGSFELT
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SANDVIG

HAMMERHAVN

HAMMERSHUS

Projektområdets placering i en lokal konteks 
1_30.000

Th. Moseløkken granitbrud og Hammersholm helleristningsfelt ligger over for hinanden. Fra: Hakon Holm: Hårdt som sten, 1999
Right: Moseløkken granite quarry and Hammersholm petroglyph field lie opposite each other. From: Hakon Holm: Hårdt som sten, 1999

Projektområdets placering i lokal kontekst
The project area seen in the local context

Visualisering. Ankomst til helleristningsfeltet over dør-
trin, som markerer indgangen til helleristningsfeltet
Visualization. Arrival at the petroglyph field over the 
threshold that marks the entrance to the area

Tv. Visualisering. Solstien går forbi udvalgte hellerist-
ningsklipper og forbi Solopgangsbænken, som iscene-
sætter panoramaudsigten over Østersøen
Left. Visualization. The sun path passes selected 
petroglyph rocks and the Sunrise bench, which 
orchestrates the panorama view over the Baltic Sea
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MIDDAG

MIDNAT

HORISONT

Fisken fortæres af en rovfugl.
Solheste er klar til at lede solen videre

Fisken følger morgenskibet

To solhenste er klar til at trække solen bort fra skibet

Ved middagstid trækker Solhesten solen

Om eftermiddagen lander Solhensten med solen på eftermiddagsskibet

Om aftenen bliver solen overtaget af slangen

To natskibe sejler mod venstre, solens retning om natten. 
Solen ses ikke, den er slukket og mørk

Gennem underverdenen bliver skibet fulgt af en fisk, der svømmer mod venstre. 
Fiskener er nu klar til at udføre sin opgave med morgengry

SOLOPGANG SOLNEDGANG

Ved solnedgang skjuler slangen solen i sine krøller og leder den under horisonten

Solopgang. Fisken trækker solen op fra natskibet til morgenskibet

Hammersholm helleristningsfelt Hammersholm petroglyph field

De nordbornholmske helleristningssymboler. Symbolerne var religiøse, og solen var den vigtigste gud, som sikrede overlevelse. Skibet var det centrale symbol og blev opfattet 
som et solskib, der sikrede solens evige bevægelse. På Bornholm er der fundet omkring 400 ristninger på blottede klippefald. De er udført over en tidsperiode på ca. 600 år 
The north Bornholm’s petroglyph symbols. These symbols were religious and the sun was the most important god, who ensured survival. The ship was the main symbol and 
was considered to be a sun ship that ensured the sun’s eternal movement. On Bornholm about 400 petroglyphs have been found on the exposed cliff slope. 
They were created over a period of about 600 years

Bronzealderreligionens ver-
densopfattelse. 
Skibe, der sejler mod højre, 
altså samme vej som solens 
gang over himlen, er knyttet 
til solens gang om dagen, 
kaldet dagsskibe. 
Skibe, der sejler mod venstre, 
 er natskibe, der fører solen 
tilbage gennem natten
Bronze age religion’s philos-
ophy of life.
The ships that sail toward 
the right, the same way as 
the path of the sun across 
the sky, are related to the 
sun’s path during the day, 
called the day ships. 
The ships that sail toward 
left are night ships, which 
lead the sun back through 
the night
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Ved middagstid trækker solhesten solen

Om eftermiddagen lander Solhesten med solen på eftermiddagsskibet

Om aftenen bliver solen overtaget af slangen

 Ved solnedgang skjuler slangen solen i sine krøller 
 og leder den under horisonten

To natskibe sejler mod venstre, solens retning om natten.
Solen ses ikke, den er slukket og mørk

Gennem underverdenen bliver skibet fulgt af en fisk, der svømmer mod 
venstre. Fisken er nu klar til at udføre sin opgave med morgengry

Solopgang. Fisken trækker solen op fra natskibet til morgenskibet

Fisken følger morgenskibet

To solheste er klar til at trække solen bort fra skibet

Fisken fortæres af en rovfugl.
Solheste er klar til at lede solen videre
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hvordan bruddet styres. Ved at placere store, 
huggede granitblokke i bunden af bruddet 
iscenesættes denne variation rumligt, og gra-
nittens formbarhed iscenesættes. 

LYSSÆTNING AF SPRÆNGNINGSSPOR
Om natten bliver bruddets vægge oplyst på 
udvalgte steder af projektører. Ved at sætte 
et skarpt lys på bruddets vægge kommer 
sprængningssporene til at træde skarpt frem 
og fremstå skulpturelt – på nøjagtig samme 
måde som helleristningerne ses bedst i kun-
stigt, skråtstillet lys om natten. Det kunstige 

lys fremhæver det kunstige i begge landska-
ber, som kan være svært at se i dagslys. Det 
giver anledning til at opleve både bruddet og 
helleristningsfeltet om natten og er med til at 
binde de to områder sammen i én granitfor-
tælling.

DØRTRIN
Helleristningsklipperne er svære at finde, da 
de ligger i højt græs, og mange af symbolerne 
er begyndt at forvitre. Desuden er hellerist-
ningsfeltet indhegnet grundet kreaturgræs-
ning, hvilket gør, at ankomsten til det 3.000 

år gamle historiske område føles mindre ’vel-
kommende’. I specialet forslås et ’dørtrin’, som 
markerer overgangen mellem rum og æstetisk 
markerer ankomsten til det historiske område. 
På dørtrinnet er indgraveret information om 
helleristningsklippernes placering i landska-
bet i relation til solhjulet, som var bronzealder-
folkets verdensopfattelse af solens bevægelse. 

 
INDRAMNING AF DET LILLE BRUD
Nordbornholm er fyldt med mange små og 
mellemstore stenbrud fra stenbrudsindustri-
ens begyndelse. De fremstår i dag som sten-

Moseløkken granitbrud Moseløkken granite quarry

HAMMERSHOLM HELLERISTNINGSFELT
(kote 90)

HAMMER GRANIT

MOSELØKKEN GRANITBRUD
(kote 53)

STENBRUDSMUSEUM

100 meter

Snit af Hammersholm helleristningsfelt og Moseløkken granitbrud. Det højtliggende grundfjeld stikker op gennem det tynde morænedække på Hammersholm. 
Grundfjeldet består af bjergarterne granit og gnejs. Der findes en stor rumlig oplevelse i overgangen mellem de to landskaber, som ikke kan opleves i dag
Section of Hammersholm petroglyph field and the Moseløkken granite quarry. The high-lying bedrock rises up through the thin alluvial plain at Hammersholm. 
The bedrock consists of granite and gneiss. There lies a fantastic spatial experience in the transition between the two landscapes, one that can’t be experienced today

Hammer granit

100 m

Hammersholm helleristningsfelt, kote 90                     Moseløkken granitbrud, kote 53       Stenbrudsmuseum
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brudssøer eller er bevokset med krat og skov. 
Omkring Hammersholm findes små gamle 
granitbrud og stenbrudssøer, som naturen 
har taget tilbage. De er en væsentlig del af hi-
storien om granitbrydning på Nordbornholm, 
fordi de beretter om de små private brydnin-
ger blandt lokale i modsætning til de store og 
industrielle. Derfor iscenesættes et af de min-
dre brud ved at indramme det med store gra-
nitsten, fundet i selve bruddet.

KULTURARV
Mennesker har altid haft behov for at kende 
deres kulturarv som et nødvendigt udgangs-
punkt for tilværelsen. Hvis man ikke fremhæ-
ver, hvad der er interessant, kan det for mange 
mennesker være svært at se. At lave præcise 
fysiske, formidlende indgreb i et historisk 
landskab er med til at skabe indsigt i et større 

landskab og en særlig historie, som er en del 
af vores kulturarv.

Fra at være et helligt solobservatorium og 
et utilgængeligt sprængningsområde til gen-
nem en årrække at være to separate turistat-
traktioner og fortællinger fra hver sin tids-
periode, bliver Moseløkken granitbrud og 
Hammersholm helleristningsfelt med dette 
forslag nu en sammenhængende destination 
og granitfortælling. 

Med afsæt i stedets atmosfære, historie 
og identitet er der gennem forslaget skabt en 
bedre adgang, ankomst og formidling af Ham-
mersholm helleristningsfelt og Moseløkken 
granitbrud. 
Mette Camilla Brøndberg Holst, landskabs-
arkitekt MDL
Tegninger og fotos: 
Mette Camilla Brøndberg Holst

Moseløkken granitbrud

GRANITMUSEUMUDSIGTSPLATFORME Gammel stenkran Huggeplads - demonstrations hugning

Snitopstalt 1:1250. Museumspladsen, udsigtsplatforme og bruddet
Sectional elevation 1:1250. The museum square, observation platform and the quarry

Visualisering. Øvre udsigtsplatform som formidler den rumlige 
oplevelse af det dramatiske terrænfald fra kanten
Visualization. Upper observation platform that offers the spatial 
experience of the dramatic terrain fall from the edge

Visualisering. Huggede granitblokke i bunden af Moseløkken granitbrud skaber ophold og iscenesætter granittens formbarhed
Visualization. Cut granite blocks at the bottom of the Moseløkken Granite Quarry create a recreational space and orchestrate granite’s workability

Visualisering. Stenindramning og iscenesættelse af 
Det Lille Brud
Visualization. Stone frame and orchestration of 
Det Lille Brud
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Nedgang til brud

Klippe med helleristninger
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SIGNATURFORKLARING

Illustrationsplan. Tiltag i Moseløkken granitbrud og 
Hammersholm helleristningsfelt 
Illustration plan. Initiatives taken at the Moseløkken granite quarry 
and Hammersholm petroglyph field
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DANSK LANDSKABSPRIS 2015
Tom Nielsen

25. januar 2016 overrakte kulturminister Ber-
tel Haarder i Folketingets Fællessal Dansk 
Landskabspris 2015 på 50.000 kr. til Novo 
Nordisk Naturpark. 

Dommerkomiteen havde indstillet fem 
finalister til prisen: Marielyst torv og strand-
sti, Elmelund Skov, Sønæs rensedam og vand-
park, Novo Nordisk naturpark og Nørreport 
Station. Kendetegnende for de nominerede 
projekter er, at de, ud over at være eksempler 
på god landskabsarkitektur, også illustrerer, 
hvordan landskabsarkitekter bidrager til at 
udvikle bæredygtige løsninger, der imøde-
kommer aktuelle samfundsudfordringer. På 
forskellig vis adresserer de fem finalistprojek-
ter forskellige aspekter af social, økonomisk 
eller miljømæssig bæredygtighed. Det sker i 
form af innovative klimaløsninger og natur-

udvikling. Det sker også i form af udviklingen 
af nye attraktioner og oplevelser, sammen-
hængskraft og identitet, der tilfører nyt liv til 
lokalsamfund, der har behov for et økonomisk 
løft. Eller i form af nye rekreative områder og 
omgivelser, der inspirerer ansatte og borgere. 

Dansk Landskabspris uddeles af Park og 
Naturfor valterne, Danske Arkitektvirksom-
heder og Danske Landskabsarkitekter. Det er 
syvende gang, at prisen blev uddelt, og målet 
er at sætte fokus på landskabsarkitek turens 
bredde. Derudover hædrer Dansk Land-
skabspris 2015 landskabs arkitektoniske vær-
ker eller personer, hvis projekter tjener som 
inspiration for den overordnede udvikling 
af landskabsfaget. Juryen 2015 bestod af én 
repræsentant fra hver af de tre organisatio-
ner samt to uvildige repræsentanter:

Landskabsarkitekt MAA, MDL Lisbeth We-
stergaard, LIW planning, repræsentant for 
DANSKE ARK

Landskabsarkitekt MDL Bo Holm-Niel-
sen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, 
repræsentant for DL

Landskabsarkitekt Steen Himmer, Gen-
tofte Kommune, repræsentant for Park og 
Naturforvalterne

Prof., arkitekt MAA, ph.d. Tom Nielsen, 
Arkitektskolen Aarhus, uvildig repræsentant

Journalist, tv-vært Adrian Lloyd Hughes, 
DR Kultur, uvildig repræsentant
Læs mere om Dansk Landskabspris 2015 på 
www.landskabsarkitekter.dk

Juryens motivationer for de fem finalister føl-
ger her. 

Novo Nordisk Naturpark, tildelt Dansk Landskabspris 2015. Foto Torben Petersen
Novo Nordic Nature Park, awarded the Dansk Landskabspris 2015. Photo Torben Petersen
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Øverst th. Nørreport Station. Foto Rasmus Hjortshøj, COAST Studio
Nederst th. Marielyst torv og strandsti. Foto Steven Achiam
Top right. Nørreport Station. Photo Rasmus Hjortshøj, COAST Studio
Bottom right. Marielyst square and beach path. Photo Steven Achiam

Novo Nordisk Naturpark, tildelt Dansk Landskabspris 2015 
Bygherre: Novo Nordisk A/S
Landskabsarkitekt: SLA
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Ingeniør: Alectia
Klimatilpasningsingeniør: Orbicon
Gartner: Skælskør Anlægsgartnere
Biotopkonsulent: Urban Green
Projektet til Novo Nordisk Naturpark ses af juryen som både nutidigt 
og fremsynet. Med afsæt i arkitekternes tilgang til landskabet som in-
frastruktur for både økologiske, økonomiske og sociale kredsløb brin-
ges landskabsarkitekturen i spil i forhold til en række af samtidens vig-
tigste udfordringer. Projektet ses også som værende i dialog med den 
moderne tradition i dansk landskabskunst, der skabte arkitektur med 
udgangspunkt i det plantede og groede som de bærende virkemidler. 

Projektet fremstår som et overbevisende bud på, hvordan en nyfor-
tolkning af parktypologien i en forstadskontekst kan være med til at 
transformere disse byområder, og projektet bør blive referenceprojekt, 
når det gælder forstadens bæredygtige transformation. Gentænknin-
gen af forholdet mellem mellem global virksomhed og lokalområde, 
mellem privat og offentlig, mellem vildt og kontrolleret samt mellem 
arbejds- og fritidslandskab er inspirerende. Novo Nordisk Naturpark er 
både smuk domicil-arkitektur og et interessant bud på en forstadspark 
til det 21. århundrede.

I tildelingen af Dansk Landskabspris 2015 lægger juryen vægt på 
parkens fremsynede tilgang til bæredygtighed og det grundige arbejde 
med biotoper, vandhåndtering, sundhed og virksomhedsprofil.

Det er dog i særdeleshed den rolle, som landskabsarkitekterne har 
taget som rådgivere for bygherren, der honoreres. Gennem samarbejdet 
har bygherren såvel som byen fået en gave, de ikke vidste, de ønskede sig 
eller manglede. Denne vilje og evne til at overskride vante forestillinger 
og gennem samarbejde kunne formulere nye løsninger på ikke erkendte 
behov og problemer fortjener efter juryens mening at stå som forbillede 
for landskabsarkitekturen. Især når dette som i SLA’s arbejde med Novo 
Nordisk Naturpark kombineres med en høj kunstnerisk værdi og et over-
bevisende greb om landskabsarkitekturens virkemidler.

Nørreport Station, hædrende omtale 
Arkitekt: COBE og Gottlieb Paludan Architects
Samarbejdspartnere: Grontmij, Bartenbach LichtLabor
Bygherre: Københavns Kommune 
Der findes kun en Nørreport Station, så både opgave og projekt er noget 
helt særligt i en dansk situation. Til glæde for mange er det færdige 
projekt blevet en overbevisende løsning både funktionelt og æstetisk. 
Juryen hædrer således Nørreport Station og dens landskabsarkitekter 
med følgende ord: Det funktionelt meget komplekse rum er med en 
række enkle greb blevet et byrum i byen, hvor balancen mellem fod-
gængere, cyklister, cykler, busser, biler, boder og teknik er langt bedre 
end før ombygningen. Den valgte løsning viser, hvordan landskabsar-
kitekturen, baseret på grundige analyser, kan bidrage væsentligt til, at 
byens flow opleves renere og mere intenst end tidligere.

Den innovative tankegang omkring noget så banalt og besværligt 
som cykelparkering, der (heldigvis) i stigende grad bliver et designpro-

blem i byerne, gør projektet til et muligt fremtidigt referenceprojekt. 
Det samme gælder naturligvis, at dette rum på grund af dets helt sær-
lige rolle som møde- og udvekslingspunkt for næsten alle københav-
nere, rigtigt mange danskere og udenlandske besøgende giver oplevel-
sen af noget helt særligt. Vi kan i dag glæde os over, at dette nye byrum 
tilfører den københavnske byrumspalet en ny dimension.

Marielyst torv og strandsti, hædrende omtale 
Bygherre: Guldborgsund Kommune 
Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter
Arkitekt: ETN Arkitekter 
Ingeniør: Grontmij, nu Sweco 
Juryen ønsker at hædre projektet som et godt eksempel på, hvordan 
landskabsarkitekturen kan være en vigtig komponent i arbejdet med 
at ændre opfattelsen af et sted. På en helt konkret måde forholder 
projektet sig til den store diskussion om periferien og ’vandkantsdan-
marks’ udviklingsmuligheder. Projektet er eksemplarisk, idet det di-
rekte adresserer ’image’-spørgsmålet, og fordi den konkrete løsning er 
udviklet i samarbejde med de lokale interessenter. Som konkret land-
skabsarkitektonisk værk fungerer projektet flot. Det store greb med et 
nyt trægulv har markant ændret atmosfæren, og det er netop pga. dette 
arbejde med det svære, men vigtige spørgsmål om landskabsarkitek-
turen som ’atmosfæreskaber’, at projektet er særligt interessant. Dets 
forskellige historiske referencer og symbolske former fungerer godt 
sammen med de grundlæggende strukturelle greb, der skaber en ny 
samlet plads og en forbindelse mellem bebyggelse og strand.
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Sønæs rensedam og vandpark, hædrende omtale
Bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg 
Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg
Ingeniør: Orbicon
Hovedentreprenør: Svend E. Madsen
Underentreprenører: Ivan Jakobsen ( jord og kloak), Kjærsgaard (stål), 
BF Anlæg (gartnerarbejde) 
Sønæs rensedam og vandpark er et bemærkelsesværdigt projekt imel-
lem de mange klimatilpasningsprojekter, der arbejdes med i disse år 
overalt i Danmark. Det er et fortrinligt eksempel på, hvordan land-
skabsarkitekternes faglighed og engagement kan bidrage til at skabe 
merværdi til de i udgangspunktet tekniske løsninger. Projektet frem-
hæves for det samarbejde på tværs af fag- og interesseområder, der har 
medvirket til, at det samlede resultat både er et forsinkelsesbassin, en 
rensedam, et læringsområde, en legeplads og en park for mange for-
skellige brugere. Projektet sammenbinder således på forbilledlig vis 
miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af landskabsarkitek-
turen. Juryen finder det legende element i projektet særligt vellykket 
og finder, at netop dette bør kunne fungere som en vigtig reference for 
fremtidige klimatilpasningsprojekter.

Elmelund Skov, hædrende omtale
Bygherre: Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn
Plan og anlæg er udført af forstkandidat Anni Borup og skov- og land-
skabsingeniør Anders Hersø, Naturstyrelsen, og forstkandidaterne Ras-
mus Dalhoff Skaar og Birgit Bjerre Laursen, Odense Kommune
Samarbejdspartnere: VandcenterSyd A/S, prof. Anders Busse Nielsen, 
IGN, KU, landskabsarkitektstuderende Nané Køllgaard Pedersen
Elmelund Skov er et ambitiøst eksempel på en fremsynet landskabs-
udvikling. Projektet rejser 360 hektar skov tæt på den bebyggede del 
af Odense og skaber et nyt grænseland mellem bebyggelse og land-
brugsland, hvor grundvandsbeskyttelse, biodiversitet og rekreative 
aktiviteter tilgodeses. Projektet er et fremragende eksempel på, at 
landskabsplanlægningen kan være en central og vigtig del af en nuti-
dig byudvikling. Skoven er planlagt, så den både giver meget varierede 
æstetiske oplevelser for brugerne, samtidig med at den skaber et af de 
i det danske landskab hårdt tiltrængte områder, hvor grundvands- og 
naturbeskyttelse vægtes højere end produktionsinteresser. Dermed 
går Odense Kommune, Naturstyrelsen og Vandcenter Syd forrest i en 
diskussion om fremtidens danske landskab, dets anvendelse og æsteti-
ske udtryk. Selv om projektet først om årtier vil kunne vurderes ende-
ligt, ønsker juryen at fremhæve det som et fremragende eksempel, på 
at landskabsarkitekturen og landskabsarkitekternes kompetencer fin-
der relevans også i arbejdet med den store planlægningsmæssige skala. 
Tom Nielsen, arkitekt MAA, ph.d., professor, By og landskab, 
Arkitektskolen Aarhus

Elmelund Skov. Fotos Odense Kommune Elmelund Forest. Photos Odense Municipality

Sønæs rensedam og vandpark. Foto Viborg Kommune Sønæs cleansing pond and water park. Photo Viborg Municipality
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BOGOMTALE

Atlas Flora Danica – 5 kg frivilligt arbejde
Dansk Botanisk Forening: Atlas Flora Danica. 
Kasette med tre bind, i alt 1.584 s. 499,95 kr. 
Over de sidste 23 år har flere hundrede dan-
ske amatørbotanikere og fritidsflorister syste-
matisk kortlagt den danske flora. Ved at opde-
le landet i 1.300 kvadrater a 5 x 5 km har det 
været muligt at uddele en ellers uoverskuelig 
opgave.

Denne utrættelige indsats har resulteret 
i enorme mængder data, som redaktør Per 
Hartvig på fineste vis har formået at samle i 
2015-udgaven af Atlas Flora Danica.

At værket er tilegnet de danske amatør-
botanikere og fritidsflorister synes kun rime-
ligt. Atlas Flora Danica er en renæssance-
mands drøm. En systematisk kortlægning og 
taxonomisk registrering af alle karplanter, 
som optræder spontant i den danske natur 
og i kulturlandskabet. Det vil sige oprinde-
lige, hjemmehørende og vildtvoksende taxa, 
indslæbte taxa samt kulturplanter, som util-
sigtet er spredt til steder, hvor de ikke dyrkes 
eller udplantes. I en tid, hvor de fleste opslag 
sker over internettet, er der en nostalgisk 
glæde over at bladre i de 1.584 rigt illustre-
rede sider. Dog er der den fare ved det trykte 
værk, at det ikke kan stå mål med tilgængelig-
heden af interaktive søgeværktøjer og derfor 
kan ende på hylden.

Atlas Flora Danica er opdelt i tre bind.
Bind 1 er en introduktion til vegetationshisto-
rien i Danmark og en gennemgang af de danske 
naturtyper, efterfulgt af et historisk tilbageblik 
på tidligere tiders kortlægninger. Bind 1 afslut-
tes med konklusionen, at antallet af vildvok-
sende arter i det danske landskab over de sidste 
50-80 år er øget markant. Flere arter er kom-
met til landet, men der har været et mindre 
tab blandt de hjemmehørende arter. Ændrin-
gerne skyldes blandt andet tilplantninger af det 
åbne land og tab af surbundsarter i indlandet. 
Vores kyster er nu et af de vigtigeste steder for 
biodiversitet. De fungerer som et refugium og 
må bevares for at sikre mangfoldigheden af de 
hjemmehørende arter.

Bind 2 og 3 udgør det egentlige opslags-
værk med artsoversigt og udbredelse. Hver 
planteart bliver udførligt præsenteret og illu-
streret med udbredelseskort og fotomateriale.

På landskabsarkitektstudiet kunne Atlas 
Flora Danica i fremtiden meget vel blive en 
obligatorisk del af pensum. Det gælder i sær-

deleshed værkets første bind, der på letlæse-
lig vis gennemgår Danmarks naturtyper og 
hvilke økologiske faktorer, der har haft betyd-
ning for planternes udbredelse i Danmark.

For en praktiserende landskabsarkitekt 
fungerer Atlas Flora Danica som et fyldest-
gørende opslagsværk, hvor 3.000 planter bli-
ver præsenteret ud fra taxonomi, oprindelse, 
vækstforhold og udbredelse. Værket inde-
holder yderligere 2.125 udbredelseskort, der 
letaflæseligt illustrerer arternes geografiske 
udbredelse. Atlas Flora Danica er en bog, der 
sprogligt forventer, at læseren har en vis fag-
relevant baggrund. Den empiriske del af vær-
ket står meget stærkt, og skulle man søge 
mere viden, afsluttes bind 3 med en længere 
litteraturliste. 

Værket kunne med fordel understøttes 
af en digital overbygning og søgefunktion, 
der kunne give indsigt i den bagvedliggende 
data. Opslag sker i dag via taxon. Her kunne 
det være brugbart, om man også havde en geo-
grafisk indgang og derfra blev ledt til udbre-
delseskort. 

Med Atlas Flora Danica i hånden kan vi 
som udøvende landskabsarkitekter være med 
til at skabe og sikre artsrige habitater i Dan-
mark. Atlas Flora Danica kan i høj grad anbe-
fales som opslagsværk, som lærebog eller blot 
som hyggelæsning for den flittige fritidsflorist.
Bo Holm-Nielsen, landskabsarkitekt MDL

Det ny København
Jan Christiansen: Det ny København. Strand-
berg Publishing, 2015. 312 s. 350 kr. via webs-
hop arkfo.dk, 279 kr. for LANDSKABs abon-
nenter
Jan Christiansen var stadsarkitekt i Køben-
havn fra 2001 til 2010. Det har han skrevet en 
bog om: Det ny København – med undertitlen 
stadsarkitektens optegnelser. 

Det er en meget personlig bog, som snarere 
end at forsøge at formidle et generelt overblik 
over den københavnske byudvikling op gen-
nem 00’erne tager sin læser med på en lytter 
ved konkurrencer og borgerprocesser og diver-
terer med insiderhistorier og anekdoter.

Et særligt fokuspunkt for Jan Christi-
ansen var at tiltrække dygtige udenlandske 
arkitekter – ofte hollandske, til hovedstaden. 
Erick van Egeraats projekt til Krøyers Plads 
var en af Christiansens helt store darlings, 
men efter ”en perlerække af møder” valgte 

borgerrepræsentationen at skrinlægge pro-
jektet. 

Et af borgermøderne beskrives som endnu 
et forudsigeligt ”debatarrangement”, hvor 
christianitterne sammen med arkitekt Den-
nis Lund og landskabsarkitekt Sven-Ingvar 
Andersson gjorde front mod stadsarkitekten, 
der ”forsvarede sig tappert”. Det er korrekt, at 
debatarrangementet foregik på Christiania, 
men det var DL, der havde arrangeret det, og 
de 40-50 deltagere var primært landskabsar-
kitekter. De oplevede en til tider meget ophid-
set debat. Det spørgsmål, alle havde været 
optaget af, var, om de høje eventyrlige gavl-
huse med den kreative fortolkning af, hvad det 
vil sige at udnytte tagetagen, ville fungere som 
en murbrækker for langt ringere taghuspro-
jekter. En diskussion, der til forveksling lig-
ner den aktuelle om forsøgsprojekter langs 
vores kyster. 

Men der var også et andet væsentligt for-
hold omkring projektet til Krøyers Plads, som 
stort set ikke blev italesat, men som vi havde 
fokus på i DL. Det drejede sig om, at de skævt 
vinklede gavlhuse ikke stod rent på havneare-
alets belægning, men var indlejret i en skrå-
nende plint, der delvist domesticerede hav-
nearealet. Om ikke andet var det heldigt, at vi 
slap for den. 

Tilbage til ”logbogen”. På s. 12 kan man 
læse følgende: ”Landskabsarkitekturen er 
ikke i fokus, men er selvfølgelig værdsat og 
indgår stort set altid som en væsentlig med-
spiller i forhold til byen, bygningen og byg-
ningskunsten.” 

Well, tænker man. Så er der nok ikke den 
store grund til at anmelde bogen i LAND -
SKAB. Men en del selvstændige landskabs-
projekter fra tiåret er dog omtalt i tekst og bil-
leder. Her kan nævnes: Bymilen, Rigsarkivets 
have, Charlotte Amundsens Plads, Utterslev 
Torv, Sønder Boulevard, Fælledparken, Vester 
Voldgade, Vartov Plads, Dantes Plads, Israels 
Plads og Nørrebroparken. Det er dog fair at 
sige, at fyldestgørende beskrivelser af projek-
terne skal søges andetsteds, og at et væsent-
ligt projekt som Prags Boulevard glimrer helt 
ved sit fravær.

Bogen er opdelt i kapitler, der overvejende 
retter sig efter den Københavnske geografi. 
Men der er også blevet plads til baggrunds-
stof. Under overskriften Landskabet i byen 
kan man blandt andet læse: ”Overalt i byen 

Alm. ene og skovæble. Ill. fra Atlas Flora Danica
Common juniper and crab apple. 
Ill. from Atlas Flora Danica
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eksperimenteres med landskabet. Polemisk 
kunne man sige, at nu har alle vi byfolk rendt 
rundt i det danske landskab og ’urbaniseret’ 
eller civiliseret den vilde natur til døde. Nu 
kommer naturen ind i byen og tager hævn.”

Mon ikke denne ’forvaltning af den grønne 
hævn’ bliver et fokuspunkt for Jan Christi-
ansens efterfølger i embedet. Det skal blive 
spændende at se, hvad Tina Saaby en dag skri-
ver om landskabsarkitekturen.
Ullrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL

Marnas Have
Steen Høyer: Marnas Have. Sven-Ingvar An-
dersson. Forlaget Aristo, 2015. 96 s. 200 kr. 
via webshop arkfo.dk, 160 kr. for LANDSKABs 
abonnenter
Først fire billeder af en have i sne. Dernæst 
26 billeder af en have så grøn. Og herefter har 
Steen Høyer skrevet tekst om Sven-Ingvar og 
hans have som en ukunstlet analyse, der ven-
ligt fører læseren gennem havens rum og giver 
forslag til forklaringer på, hvorfor haven ser 
ud, som den gør. Bogen afsluttes med 16 af 

Sven-Ingvars buketter fra haven, som under-
bygger læsningen af haven og af Sven-Ingvars 
personlige smag og æstetik.

Sven-Ingvar Andersson blev født i 1927. I 
en alder af 37 år blev han udpeget til professor 
i have- og landskabskunst ved Kunstakademi-
ets arkitektskole, hvor han arbejdede i mere 
end 30 år. Dermed fik han stor indflydelse på 
uddannelsen af landskabsarkitekter samt – på 
en egen stilfærdig måde – på faget. I mere end 
50 år arbejdede Sven-Ingvar på Marnas Have; 
haven til en lille aftægtsbolig, som han over-
tog i 1956. 

Jeg har aldrig selv været i Marnas Have, 
men jeg har set Søren Ryges film fra 2007 
’Den smukkeste have’, som på én gang præ-
senterer Sven-Ingvar som landskabsarkitekt 
og Marnas Have som et eventyr. Min læsning 
af bogen Marnas Have er helt sikkert farvet af 
Søren Ryges udsendelse, for det gjorde et stort 
indtryk på mig at se Sven-Ingvar, der nærmest 
løb ind og ud mellem de grønne vægge i haven, 
mens han undlod at svare direkte på et ene-
ste af de spørgsmål, som Søren Ryge stillede.

I bogen vises en oversigtlig plan for haven; en 
have på ca 5.000 kvm, indrettet i rum afgræn-
set af hække. På én gang stramt og frit, klip-
pede former og lige linjer, men samtidig med 
plads til det fritvoksende og frodige. På sin vis 
en lille have; på en anden måde en have så tæt-
pakket med oplevelser, at haven opleves som 
en hel verden i sig selv. Fladen, hækrummene 
og himlen skaber formen, og hvert rum har sin 
egen indretning. 

Ved første gennemlæsning oplevede jeg 
hækkene og de klippede former, og derfor 
kom præsentationen af buketterne som en 
overraskelse. Jeg havde simpelthen ikke set, 
at der i haven også var plads til blomster, som 
det var muligt at skabe buketter af. Men det 
ledte til flere former for læsning af bogen, 
f.eks. med udgangspunkt i en buket – for hvor 
er blomsterne til denne buket fra? Eller hvor-
ledes findes dette rum i forhold til huset, ver-
denshjørnerne eller havens omgivelser?

Både tekst og billeder i Marnas Have er 
til inspiration. Steen Høyers tekst kan læses 
alene, for her taler en passioneret underviser. 

Marnas have. Hønsehaven efter en barsk vinter i 1960’erne og en senere sommer med restituerede tjørnehøns, buksbomkanter og prydløg m.m. 
Marna’s garden. The chicken run after a harsh winter in the 1960's and a later summer with restored hawthorn hens, boxwood edging and Allium flowers, etc. 
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Indkørsel    Landevej

Tjørnehække Hønsehave

‘Piletræer     Skildpadder’     Pil

Liguster

Amaryllis

Buksbom

Tjørnehøns

Udhus

Terrasse

Urtehave

Bålplads

Kompost

Pavillon Brønd

Stuehus

Haver

Nord

”Når to formelle principper mødes, opstår det 
problem, at strukturerne ikke passer sammen. 
Det kan man løse ved at lægge en pause eller 
et mellemrum ind. Derved skiller man tin-
gene ad, og de bliver klare og synlig hver for 
sig” (citat s. 40). 

Billederne er samtidig eye-candy og til 
faglig inspiration: plantevalg og formgivning, 
lys- og skyggevirkninger, skaleringer, detal-
jeringsgrad og de store linjer, årstidernes 
skiften og så videre. Viden om, at Sven-Ing-
var selv har taget billederne, giver en ekstra 
dimension: det er skaberens egen præsen-
tation af sit værk, som han har villet, at det 
skulle opleves.

Jeg læser Marnas Have som en fremvis- 
ning af et kunstværk, der præsenteres af 
Steen Høyer som kunstnyder, og han vil ikke 
forklare eller begrunde, men blot udpege og 
vise, så andre kan se og læse – og måske lære 
og begejstres. Marnas Have har hermed min 
anbefaling.
Liv Oustrup, 
landskabsarkitekt MDL, ph.d.

Om at begribe og sætte begreb på landskab
Ole Mouritsen: Om at begribe og sætte begreb 
på landskab. Et værktøj til landskabsarkitek-
tonisk omtanke ved bygningers placering i 
landskabet. Landskabstypologi. Arkitektsko-
len Aarhus, 2015. 47 s. 50 kr. Kan købes fra Ar-
chitegn.dk
Arkitektskolen i Aarhus har udgivet Ole Mou-
ritsens skrift Om at begribe og sætte begreb på 
landskab. Et værktøj til landskabsarkitektonisk 
omtanke ved bygningers placering i landskabet. 
Landskabstypologi. Det er et hæfte på 47 s., og 
Mouritsen beskriver selv, at udgivelsen er en 
viderebearbejdning af en forelæsning, som 
dels er illustreret med forelæsningens foto-
grafier og tegninger, men som samtidig inde-
holder overvejelser med baggrund i fagets tek-
ster og egne diskussioner.

Udgivelsen er tænkt som et værktøj for 
bevidst oplevelse af landskabet eller som en 
forberedelse til en egentlig landskabsanalyse. 
Og som sådan er det en fin udgivelse. Mourit-
sen præsenterer grundpræmisserne for det 
danske landskabs nuværende form, og han 

fremhæver de landskabselementer, som ska-
ber grundlaget for oplevelsen. Herefter præ-
senteres en kort gennemgang af natursyn, og 
sidst gennemgås de klassisk anvendte princip-
per for beskrivelse af landskaber: landskabet 
som et ’sted’, skala, åben/lukkethed, kanter/
overgange, forstærkning/nedtoning og kon-
trast/interferens. I appendiks præsenteres 
lister over tilgange til gengivelse af landska-
ber, hhv. objektive og personlige gengivelser 
samt lister over yderligere emner til analyse.

Alle principper er illustreret med tegnin-
ger eller fotos, og for en studerende, der er 
ny i faget, kan principperne anvendes meget 
direkte som nøgle til læring af en grundlæg-
gende læsning af landskaber. For os andre 
kan udgivelsen tjene som inspiration og som 
opfordring til at gribe fat i nogle af de metoder 
til landskabsanalyse, som der henvises til både 
i forord og referenceliste.
Liv Oustrup, landskabsarkitekt MDL, ph.d.

Buket med iris, prydløg, hvid løjtnantshjerte, hvid natviol og sødskærm. Fotos Sven Ingvar-Andersson
Bouquet with irises, Allium flowers, white bleeding hearts, white dame’s violet and sweet cicely. Photos Sven Ingvar-Andersson
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SUMMARY

PhD thesis: Criticism and the work: 
A discussion of the representation of 
landscape architecture as an aesthetic 
activity in the magazine Havekunst, p. 2
Nina Marie Andersen
“A modest, almost blank page, is a good de-
scription of the development of landscape ar-
chitecture here in the North” was the opening 
line of the Danish horticulturist association’s 
leader I.P. Andersen in the very first issue of 
the magazine Havekunst in an article of the 
same name. The year was 1920, and for the 
quite young field, the approach to its own 
arena for the professional exchange of ideas 
was important for the profession’s identity 
and development and the creation of a com-
mon reality. The magazine has changed its 
name several times since and today is known 
under the title Landskab. As northern Eu-
rope’s oldest in its field, published uninter-
rupted since it started almost a century ago, 
the issue you are holding in your hand now 
has an exceptional position in the Danish, 
Swedish and Norwegian language region. 
An important position despite the fact that 
there have been surprisingly few studies of 
the wealth of material that Havekunst offers. 

The written language is a medium with 
which we develop, express and establish our 
professional insight. But not even texts like 
these have been actually explored as a source 
of professional understanding. Therefore in 
this thesis, I discuss landscape architecture as 
an aesthetic undertaking, in keeping with the 
way the profession is described by landscape 
architecture’s critics, with the goal of gaining 
an insight in an underlying mindset. A modify-
ing force has been to promote an understand-
ing of the critical texts’ ability to give insight in 
and a greater understanding of the individual 
projects as well as the profession in general. By 
directing attention to the language’s constitu-
tive effect, and the fact that landscape archi-
tecture arises through the ways we think and 
write about it, I sought to elucidate the relation 
between the critical language and professional 
acknowledgment. At the same time the thesis 
reveals an almost overlooked, but extremely 
central text material for Nordic landscape 
architecture – Havekunst.

PhD thesis: The cemetery as landscape 
architecture – variation, measures, 
opportunities, p. 6
Rannveig Søndergaard Holm
Inspection, registration, photography and 
model testing are known work methods for 
the active landscape architect. In my research 

work I employed the same methods. In this 
way research should contribute to the devel-
opment of relevant knowledge for the prac-
tice of landscape architecture. In the context 
of the profession, research offers a profession-
al meaning.

Almost three hundred cemeteries were 
studied. The research is based on Scandina-
vian cemeteries, but I have also studied refer-
ence schemes in London, Paris, Barcelona and 
Holland. The project is based on the burial 
area, the area in the cemetery where the 
graves lie. The goal with the site visits was to 
get the greatest possible overview of the vari-
ations in the design of the grave area. I stud-
ied the physical design, what the grave areas 
consist of and how the different elements are 
composed in relation to each other. In some 
cases there are many small elements, which 
together create the character, in other cases 
there are only a few elements that give it char-
acter.

The photographs should serve as part of 
the research results’ visual presentation. It is 
important to me that the images are unam-
biguous. I try to ensure that each photograph 
contains as few elements as possible so that the 
form language in the subject is clearly visible.

Through model work I go in depth with 
selected burial areas. The model work offers 
the possibility of examining the form approach. 

Cemeteries are in a state of constant 
change. New knowledge, new ideals and new 
wishes affect expectations to the burial area. 
The burial area is a distinctive place and in 
order for it to be seen as something special, 
the landscape architect who designs the cem-
etery should have a sense for the burial place’s 
characteristics. The result of the research is 
a compilation of study photographs, model 
pictures and captions. These illustrate the 
burial area examples, their qualities and pos-
sible ways to solve the design of burial areas.

However, based on this rather narrow 
research field, knowledge is generated that 
also has a broader range of applications. The 
research sheds light on variation, measures 
and opportunities.

Hewn in granite – presentation of a cultural 
landscape on North Bornholm, p. 12
Dissertation at IGN, KU by Mette Camilla 
Brøndberg Holst, 2015
The island of Bornholm is a rural district 
municipality in Denmark’s hinterland. The 
island is at present experiencing a high de-
gree of migration and loss of jobs, and thus 
a number of initiatives and campaigns have 

been started in order to reinvigorate the is-
land’s economy. These campaigns and ini-
tiatives include ‘The Land of Opportunity,’ 
‘The place counts,’ ‘Denmark’s Antiquity in 
the Landscape and the Landscapes of the Fu-
ture.’ The realized projects are physical mea-
sures that make use of local resources such as 
the area’s nature and cultural history. There 
is still a need for projects that can strengthen 
the island’s popularity and lead to an increase 
in tourism and settlement. Especially to sug-
gest how the present development of North 
Bornholm’s future can be sustained by land-
scape projects such as at Moseløkken granite 
quarry and Hammersholm petroglyph field.

Danish Landscape Prize 2015, p. 18
Tom Nielsen
On January 25, 2016, the Danish Landscape 
Prize 2015 was awarded to Novo Nordic Na-
ture Park, on the grounds, among other 
things, that the park offers a contrast to the 
company’s buildings and surroundings. The 
winding paths, hilly terrain and diversity 
were given high priority and the park’s devel-
opment was conceived as being dynamic. All 
the rainwater in the park is accumulated, and 
the park is a consistent, thought-through and 
credible example of a cultivated urban nature.

The jury nominated five finalists for the 
prize: Marielyst square and beach path, Elme-
lund Forest, Sønæs cleansing pond and water 
park, Novo Nordic Nature Park and Nørreport 
Station. A characteristic feature of the nom-
inated projects was that, aside from being 
examples of good landscape architecture, 
they also illustrate how landscape architects 
contribute to the development of sustain-
able solutions that address current social 
challenges. In different ways, the five finalist 
projects address different aspects of social, 
economical or environmental sustainabil-
ity. This is manifested by innovative climate 
solutions and nature development. This also 
occurs as the development of new attractions 
and experiences, cohesive force and identity, 
which contribute to new life in local commu-
nities that need economical encouragement, 
or as new recreational areas and surroundings 
that inspire employees and citizens.

The Danish Landscape Prize is awarded 
by the Park and Nature administration, Dan-
ish Association of Architectural Firms and 
The Association of Danish Landscape Archi-
tects. This is the seventh time that the prize 
has been awarded.
Pete Avondoglio
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MYLLRANDE STADSLANDSKAP
URBIO AB: Myllrande stadslandskap. Arkitektkopia AB, 
Stockholm 2015. 144 s. 22 €. ISBN: 978-91-637-8264-0
www.konstigbooks.com/shop
Det svenske landskabsarkitektkontor URBIO har udgivet 
en lille bog om deres arbejde med rød-blå-grønne byrum. 
URBIO er en sammentrækning af urbs og bios – by og liv. 
Ved at kombinere blå-grønne byrum med aktiviteter for 
mennesker (symboliseret ved den røde farve) gives forud-
sætningerne for et myldrende bylandskab. Bogen indehol-
der en række af kontorets egne debatartikler, illustratio-
ner og projekter, der tilsammen udgør et idékatalog over 
de mange muligheder, der findes for at arbejde med socialt 
og økologisk bæredygtige byrum. 

Mange af URBIOS’ ideer kombinerer en naturtype, en 
nyttefunktion og en inventartype. For eksempel et vand-
hul, regnvandsbassin og balance-legeelementer. Andre 
ideer handler om at forsyne byens elementer med et habi-
tat for bestemte dyr eller planter. Her foreslås flagermu-
sebosteder under byens broer og fuglekasser og haver på 
byens tage. Urban farming kommer de også omkring, hvor 
byens parker beplantes med frugtlunde og bærhaver, dre-
vet (og høstet) af lokale kræfter.

I skolegårdsmiljøer fokuserer URBIO på udendørslek-
tioner og grønne miljøer, der giver mulighed for at mødes 
og hænge ud. Byens grønne og blå forbindelser udnyttes til 
aktivitetsstrøg, regnhaver og motionsrum.

Landbrugets afgrøder inviteres ind i byens grønne områ-
der, og byens ubebyggede lommer fyldes med nytteplanter 
og hjemmegjorte bmx-baner. Tilsammen en vision om en 
mangfoldig by, som myldrer af folk, dyr og planter, der tri-
ves. Det er svært at være utilfreds med.
www.urbio.se
Katrine Harving Holm 

GREENERY IN THE CITY
Marcus Zepf (red.): Greenery in the City. Innovative and Su-
stainable Planning with Urban Flora. Jovis Verlag GMBH, 
2015. 160. s., 22 €. Engelsk eller tysk version. ISBN: 978-3-
86859-362-4
Publikationen er et resultat af forskningsprojektet 
Greenery in the City, udarbejdet på Institut d’urbanisme 
de Grenoble og financieret af ELCA. ELCA står for Euro-
pean Landscape Contractors Association, der driver Green 
City-initiativet. 
Det er et program for bevaring og udvikling af offentli-
ge, urbane, grønne områder, grundlagt af organisationer 
i Tyskland og Holland. Programmet er for nylig implemen-
teret i Schweiz, Frankrig, Spanien og Irland.

Bogen indeholder 10 cases fra fem lande. For hvert 
land vises to cases, en regional strategi og et distrikts-
projekt. De fem regionale strategier illustrerer, hvordan 
grønne områder bruges til at fremme sammenhængskraf-
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ten i spredte bystrukturer ved at tilbyde et 
infrastrukturnetværk for bløde trafikanter og 
grønne korridorer for dyre- og planteliv. Her 
omtales Stuttgart regionslandskabspark (D), 
grønne fingre i Helsinki (FI), integreret vand-
håndtering i Breda by (NL), Parc de la Deule 
i Lille Métropole (F) og Green Grid i Østlon-
don (UK). Distriksprojekterne er vandhaver 
i Lyon (F), overvejelser om naturindhold på 
de to kunstige, tæt bebyggede øer Borneo og 
Sporenburg (NL), Katariina strandpark i tid-
ligere oliehavn i Kotka (FI), Greenwich Mil-
lenium Village (UK) og brug af landskab og 
natur som parameter ved revitalisering af et 
tidligere industriområde, Karl Heine Kanal i 
Leipzig (D). 

På denne måde belyses mødet mellem 
lokale og regionale grønne områder.
Katrine Harving Holm

NY, BEGRÆNSET PULJE TIL LÆHEGN
Naturplant opfordrer til at etablere læhegns-
beplantning i sæsonen 2016, hvor NaturEr-
hvervstyrelsen har afsat en begrænset støt-
tepulje på 10 mio. kr. Den ny regering har 
besluttet at oprette en ansøgningsrunde for 
tilskud til læhegnsbeplantning i 2016, selv om 
ordningen var blevet afskaffet i Landdistrikts-
programmet for 2014-20. Puljen bliver mindre 
end de foregående år; i 2016 afsættes 10 mio. kr., 

hvor der tidligere har været afsat 15 mio. kr. 
De 10 mio. kr. fordeles på kollektive beplant-
ninger (foreninger og sammenslutninger) og 
individuelle beplantninger (ejere og forpag-
tere). Den indikative ramme er, at 80% af pul-
jen bliver tildelt kollektive beplantninger, og 
at de resterende 20% tildeles individuelle be-
plantninger.

Bekendtgørelsen vedr. ordningen er end-
nu ikke på plads, så de endelige detaljer for 
ordningen er ikke offentliggjort, men Natur-
Erhvervstyrelsen forventer, at den vil ligne de 
tidligere ordninger, og at ansøgningsrunden 
vil løbe i marts til maj måned.

Puljen er ca. 30% mindre end tidligere år, 
og da en stor del af puljen tildeles kollektive 
projekter, vil der være ca. 2 mio. kr. til indivi-
duel læhegnsbeplantning. 
www.naturplant.dk/naturprojekter, 
www.markvildt.dk, www.naturerhverv.dk/til-
skud-selvbetjening/tilskudsguide/beplantning

LANCERING AF 
BYNATUR I KØBENHAVN
19. januar inviterede Københavns Kommu-
nes Teknik- og Miljøafdeling til et arrange-
ment for at fortælle om den nye strategi for 
’bynatur i København’.

Adm. direktør for Teknik- og Miljøfor-
valtningen i Københavns Kommune Per-
nille Andersen præsenterede strategien.Med 
denne strategi ønsker kommunen at skabe 
mere bynatur i København samt at forbedre 
kvaliteten af bynaturen. Bynatur skal her for-
stås som et samlet begreb, der dækker over 
alle byens naturområder, parker, kirkegårde, 
grønne byrum, grønne gader, søer og vandløb 
samt alle de dyr og vækster, som lever i byen. 

Ifølge prognoserne vil Københavns befolk-
ningstal vokse med næsten 100.000 indbyg-
gere frem mod år 2025. Det betyder dermed, at 
antallet af m2 grønt per borger vil falde – også 
selv om byen har fået flere grønne områder. 
Dette er en problemstilling, som mange større 
kommuner står overfor. Med denne meget 
omfattende strategi sammenfattes mange af de 
muligheder, kommunerne har for at forbedre 
indbyggeres adgang til grønne områder. 

Der lægges i strategien særligt op til bedre 
udnyttelse af lokale ressourcer for at skabe 
større tilhørsforhold og engagement. For 
opgaven med at skabe mere bynatur i Køben-
havn skal ikke kun løftes af Københavns Kom-

mune. Den skal også løftes gennem lokal for-
ankring og i samskabelse med de private 
grundejere, erhvervslivet og alle de grønne 
ildsjæle, der brænder for at skabe mere byna-
tur i København. Det er Københanvs Kommu-
nes intention, at strategien skal skabe bedre 
rammer for, at københavnerne får lyst og 
mulighed for at involvere sig i arbejdet med 
at skabe mere bynatur i København.

Strategien omfatter både kommunale og 
ikke-kommunale grønne områder og indde-
ler bynaturen i fire temaer, som kræver vari-
erende indsatser. 

Bynatur i kommunale grønne områder
Øget slid på de kommunale grønne områder 
som følge af flere indbyggere og bedre tilret-
telagte grønne områder fordrer større fokus 
på strategisk, langsigtet drift. Derudover vil 
Københavns Kommune øge kendskabet til 
brugernes adfærd for bedre at kunne tilpas-
se områdernes indhold til det faktiske behov. 
De grønne kvaliteter skal kortlægges og ivare-
tages gennem øget naturpleje og ved brug af 
det lokale engagement. Alle indsatser skal for-
midles til byens borgere. Særlig fokus er der 
på at øge partnerskabet med Børne- og Un-
geforvaltningen om læringsperspektivet hos 
byens mange unge borgere. 

Bynatur i byudviklingen
Der udarbejdes et begrønningsværktøj, som 
Københavns Kommune kan bruge til at stil-
le krav til bygherre om kvalitet og omfang af 
bynatur i lokalplanlægningen. Med strategisk 
opkøb af ejendomme til anlæg af nye grønne 
områder og øget fokus på værdien af grønne 
områder helt fra den tidlige planlægningspro-
ces vil Københavns Kommune sikre, at byna-
tur for fremtiden vil spille en større rolle i nye 
byudviklingsprojekter. 

Bynatur på kommunale arealer
Indholdet af bynatur skal kunne opleves i flere 
hverdagssituationer – f.eks. i skolegården, ved 
biblioteket, på gadehjørnet. Her satses på en be-
grønningspulje til at supplere anlægsbudgetter-
ne. Der arbejdes på en træpolitik og en hand-
lingsplan for plantning af 100.000 nye træer. 

Et begrønningsværktøj til kommunale 
anlægsprojekter skal indgå som et fast finan-
sieringspunkt i fremtidige budgetnotater og 
anlægsprojekter indeholdende udearealer. 

Markhegn. Foto Katrine Harving Holm
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Der ønskes også et mere langsigtet driftsøko-
nomisk overblik i forbindelse med pleje og 
vedligehold af bynatur.

Langsigtet og strategisk drift prioriteres 
bl.a. gennem et pilotprojekt på tværs af for-
valtningerne med det formål at blive bedre til 
at udnytte de eksisterende grønne driftskom-
petencer i kommunen. 

Bynatur på ikke-kommunale arealer
Her satses på at skabe flere partnerskaber 
mellem kommunen, virksomheder, grøn-
ne ildsjæle, almene boligforeninger, private 
grundejere m.m. Partnerskaberne skal have 
fokus på videndeling, formidling og arrange-
menter, der involverer og motiverer borgerne 
til at bidrage til arbejdet med at skabe mere 
bynatur i København.

En ny pulje skal støtte initiativer for mere 
bynatur på private grunde. Puljen skal bruges 
til hel eller delvis finansiering af gadetræer 
på private fællesveje, etablering af gårdhaver 
med bynatur, begrønning af fællesarealer i 
forbindelse med almene boliger m.m.

En række initiativer rettet mod private 
grundejere med henblik på at oplyse og vej-
lede om regnvandshåndtering og mere byna-
tur på privatejede arealer igangsættes. 

Implementering
Strategien er ikke fuldt finansieret og vil der-
for i nogen grad kræve efterfølgende økono-
misk prioritering for at kunne realiseres. Fi-
nansieringen skal primært findes i de årlige 
budgetforhandlinger eller ved omlægning af 
driftsmidler.

De første skridt bliver at færdiggøre en 
træpolitik og en handlingsplan for plantning 
af 100.000 træer. I 2017 arbejdes på at udvikle 
begrønningsværktøjer, der bl.a. fungerer som 
katalog over implementerbare løsninger med 
bynatur, der kan anvendes. Løbende sørger 
Københavns Kommune for opkøb af arealer, 
der kan udlægges til grønne områder.

Stadsarkitekt Tina Saabye præsenterede 
Københavns Kommunes nyetablerede tæn-
ketank ’Grøn identitet og bynatur’ – en ny 
grøn tænketank, der arbejder med bæredygtig 
bynatur og vilde, grønne oplevelser i fremti-
dens hovedstad. Foruden repræsentanter fra 
Københavns Kommune er SLA, Københavns 
Universitet, Orbicon, HOFOR og Habitats 
med i tænketanken.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell 
stod efter præsentationen af stategien klar 
til at svare på spørgsmål fra de fremmødte. 
Der blev især stillet spørgsmål ved det sam-
arbejde med lokale ressourcer, som Køben-
havns Kommune lægger op til. Det står klart, 
at strategien vil kræve et stort formidlingsar-
bejde: formidling til brugere om nye projekter 
og formidling til potentielle samarbejdspart-
nere samt overskuelige kommunikationsveje 
til Københavns Kommune. De begrønnings-
værktøjer og idékataloger, som strategien 
omfatter, er indtil videre lidt luftigt beskre-
vet. Men med hjælp fra tænketanken kan 
man håbe, at der udvikles konkrete og brug-
bare løsninger, som er lette at gå til.
www.blivhoert.kk.dk/ hoering/strategi-byna-
tur-i-k-benhavn
Katrine Harving Holm

NY VALBY VED 
DET GAMLE GRØNTTORV
Et af de steder, hvor man vil se Københavns 
Kommunes nye strategi for bynatur i byudvik-
ling slå igennem, er i byudviklingsområdet Ny 
Valby ved det gamle Grønttorv. 

Et af målene i den vedtagne strategi for 
bynatur er at øge det samlede areal af grønne 
områder i København og sikre adgang og nær-
hed til grønne områder for borgerne i byud-
viklingsområderne.

Grønttorvet har besluttet sig for at flytte 
til et nyt og moderne torv i Høje Taastrup for 
at have flere udvidelsesmuligheder. Det har 
givet Københavns Kommune mulighed for at 
udvikle området til et nyt og attraktivt bykvar-
ter, hvor der er et stort potentiale for at ind-
tænke bynaturen i en tæt bebyggelse.

I forbindelse med salget af grunden har 
Grønttorvet København A/S stiftet selska-
bet Ny Valby A/S. Selskabet har til formål at 
udvikle Grønttorvsgrunden og sælge projek-
tet Ny Valby. Ny Valby A/S har udarbejdet 
visionen og udviklingsplanen for bydelen Ny 
Valby i tæt samarbejde med sine rådgivere og 
samarbejdspartnere Københavns Kommune, 
Valby lokaludvalg, bygherrerådgiver fra Holte 
Projekt og idébureauet 2+1. 

Herefter fulgte en række workshops med 
POLYFORM Arkitekter, hvor arkitekterne 
udviklede masterplanen undervejs. Den tid-
lige involvering af interessenterne og deres 
løbende input og kommentarer til master-

planen betød, at udviklingsprocessen forløb 
bemærkelsesværdigt ukompliceret. 

Med Københavns Kommunes nye strategi 
for bynatur sættes fokus på dokumentation af 
værdien af adgang til bynatur i dialogen med 
bygherrer og investorer. I dette projekt ser det 
ud til at være lykkedes at udvikle en særde-
les grøn masterplan med en stor park og både 
ejer-, leje- og studieboliger til mennesker med 
almindelig indkomst, som investorerne viser 
markant interesse for at investere i.

En anden af Københavns Kommunes stra-
tegiske målsætninger er at sikre, at der bliver 
indarbejdet bynatur i så mange led af planlæg-
ningsprocessen som muligt. Den gamle grønt-
torvshal var fra starten udpeget som omdrej-
ningspunktet for den nye bydel og bliver det 
fremtidige grønne fællesrum og mødested i 
hverdagen. Hallen undergår en transforma-
tionsproces fra lukket hal til åben og grøn 
bypark og bevarer således stedets industrifor-
tælling. I området vil man anvende en højere 
artsrigdom, end der er i dag, hvilket vil bidrage 
til øget bio. Omkring hallen skal være rum for 
midlertidige initiativer og til leg, bevægelse og 
samvær.

Områdets resterende bygninger skal i det 
omfang, det er muligt, gøres tilgængelige for 
midlertidig udlejning i udviklingsperioden.

Københavns Kommunes strategi opfor-
drer desuden til at etablere midlertidige 
byrum med højt indhold af bynatur i kom-
munens byudviklingsområder. Efter at Grønt-
torvets lejere og ejere er flyttet fra Grønt-
torvsgrunden i slutningen af 2015, skal der 
iværksættes midlertidige byrumsaktiviteter, 
mens området undergår en fysisk transfor-
mation fra et industriområde til åben bydel. 

I 2015 udskrev Grønttorvet A/S i samar-
bejde med Innosite en åben idékonkurrence 
med 58 deltagere fra hele verden. Formålet 
var at få bragt gode ideer i spil til midlertidige 
aktiviteter og fornyet liv i det gamle industri-
område på Grønttorvsgrunden, mens en ny 
grøn bydel rejser sig. Konkurrencens bedste 
forslag bruges som inspiration til de fremti-
dige aktiviteter til glæde og gavn for alle bor-
gere i Valbyområdet og resten af hovedstaden. 
Samtidig skal ideerne udgøre en forsmag på et 
fremtidigt spændende og aktivt boligområde.
www.polyformarkitekter.dk/groenttorvet/
nyvalby.dk
Katrine Harving Holm

Ny Valby. Ill. POLYFORM Arkitekter
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NOBEL arkitektur
Pris: 249 kr.
Abonnentrabat:  199 kr.

Paradise Gardens 
Pris: 459 kr. 
Abonnentrabat 20%: 367 kr.

Night Fever 3 
Pris:  775 kr. 
Abonnentrabat 20%:  620 kr.  

Landscape and Garden 
Design Sketchbooks 
Pris: 499  kr.
Abonnentrabat 20%: 399 kr. 

Hvad tænker arkitekten på?
Pris:  299 kr.
Abonnentrabat 20%: 239 kr.

Night Fever 4 
Pris: 775 kr. 
Abonnentrabat 20%: 620 kr. 

Det ny København
Pris: 349 kr. 
Abonnentrabat 20%: 279 kr.

Helende arkitektur 
Pris:  275 kr.
Abonnentrabat 20%: 220 kr.

Marnas have
Pris: 200 kr.
Abonnentrabat 20%: 160 kr.
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Vestre Berlin
Design: Espen Voll, Tore Borgersen og 

Michael Olofsson

Enjoying the 
outdoors 
since 1947

vestre.com
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A New Golden Age
Nordic Architecture & Landscape
En omfattende kortlægning af ny nordisk arkitektur. Indehol-
der projekter tegnet af 27 ledende nordiske arkitekturvirk-
somheder heriblandt: AART architects ·Arcasa architects 
·Árni ·ASK Architects ·BBP Architects  ·C.F. Møller Architects 
·COBE ·Cornelius + Vöge Atelier for Arkitektur ·Dark Arkitek-
ter ·Fuglark ·GPP Arkitekter ·Juul | Frost Architects ·Kjaer & 
Richter Architects ·KPF Arkitekter ·Link Arkitektur ·Mangor 
& Nagel Architects ·MAP Architects ·Pluskontoret Arkitek-
ter ·SNA Architects  ·Vesa Honkonen Architects: Design and 
Dreams Studio ·Vilhelm Lauritzen Architects ·Wingårdhs m.fl. 
Rigt illustreret. Engelsksproget udgivelse.

Archipress M
Forfattere Marianne Ibler, Walter Hood, 
Kim Dirckinck-Holmfeld, Francesco Ranocchi
Pris:  399 kr.
Abonnentrabat 20%: 319 kr. 
 

Sundhedsarkitekturens ABC
Sundhedsarkitekturens ABC er den første danske antologi om 
sundhedsarkitektur og behandler sammenhængen mellem 
arkitektur og sundhed på en helt ny måde. Bogen betragter 
sundhedsarkitektur som en foranderlig organisme, der påvir-
kes af og påvirker det, der foregår i den. Bogen handler bl.a. 
om, hvordan et stærkt samarbejde mellem arkitektur, land-
skabsarkitektur og design er nødvendigt for at kunne skabe 
rammer (både inde og ude), der fremmer menneskelig sund-
hed. Bogen introducerer også, hvordan det sansende menne-
ske konkret påvirkes af udformning, lys, luft, materialitet mm.
Rigt illustreret.
  
ArchiMed
Bidragydere: Pernille Weiss Terkildsen, 
Victoria Linn Lygum m.fl. 
Pris: 299 kr.   
Abonnementsrabat 20%: 239 kr.

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

NYHEDER OG GODE TILBUD - www.arkfo.dk/shop  

LAN 01 2016 BOGSIDER GÆLDENDE SGR.indd   3 22/01/16   14:57



Set fra en anden
vinkel

Vo
r F

re
ls

er
 K

irk
eg

år
d 

i E
sb

je
rg

 b
le

v 
i 2

01
2/

13
 n

æ
ns

om
t o

g 
re

sp
ek

tf
ul

dt
 o

ve
rf

or
 h

is
to

rie
n

tr
an

sf
or

m
er

et
 ti

l d
en

 o
ff

en
tli

ge
 re

kr
ea

tiv
e 

pa
rk

 m
ed

 d
et

 n
ye

 n
av

n:
 I.

C.
 M

øl
le

rp
ar

ke
n

M
OV

E 
Ar

ki
te

kt
ur

 /
 H

el
en

e 
Pl

et
Co

rt
en

 d
es

ig
nm

øb
le

r f
ra

 M
as

te
llo

ne
 - 

Pr
oj

ek
t /

 M
as

te
llo

ne
.d

k 
& 

M
et

al
co

.it
DI

VA
 so

fa
 /

 L
UA

 &
 D

EA
 st

ol
e 

/ 
PI

TO
CC

A 
pl

an
te

ku
m

m
e

De
si

gn
 ©

 : 
M

ar
c A

ur
el

 o
g 

Sj
it

1-
1_

An
n_

La
nd

sk
ab

_3
08

x2
28

m
m

Ja
n1

6n
y.

in
dd

   
1

25
/0

1/
16

   
15

:5
7


