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Red. Annemarie Lund
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Pris: 299 kr. 
Sommertilbud: 224 kr. (spar 25 %)

“Guide to Danish Landscape Architecture” 
er det hidtil mest omfattende opslagsværk 
om dansk have- og landskabsarkitektur. 
Ca. 500 værker er medtaget, hvoraf 200 
dokumenteres omfattende med planer, 
fotos og karakteriserende beskrivelser. 

Guiden dækker hele landet, og er forsynet 
med en række indeks, der gør det nemt at 
planlægge udflugter i sommerlandet. Tre 
kort viser vej.  Bogen er også udgivet i 
en dansksproget udgave: “Guide til dansk 
havekunst”.

Find flere gode sommertilbud på guider og bøger om 
landskabsarkitektur på www.arkfo.dk/shop

Forsendelse indenfor Danmark kun 25 kr. pr bog.  
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere.

Sommertilbud på webshoppen
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Nykredits Arkitekturpris 2014
Nykredits Arkitekturpris 2014 på 500.000 kr. 
er tildelt Kristine Jensens Tegnestue. Tilde-
lingen begrundes bl.a. med, at Kristine Jen-
sens Tegnestue med sine projekter formår at 
skabe poetisk overskud i hverdagens møde 
mellem byen og landskabets rum. 

Formanden for prisudvalget David Zahle, 
partner hos BIG, Bjarke Ingels Group, frem-
hæver nogle af de projekter, der ligger til 
grund for årets valg: ’Kristine Jensens Teg-
nestue har i mere end tre årtier formået at 
forene byplan og landskab på forbilledlig vis. 
Aktuelt er vi vidne til, hvordan Kristine Jen-
sens Tegnestue bearbejder området rundt om 
Aarhus’ nye Multimediehus, skaber et fanta-
stisk sted i byen og dermed genetablerer Aar-
hus’ tabte forbindelse til havet. Med sit impo-
nerende projekt åbner tegnestuen op ned til 
havnen og giver byen en ny identitet. Da teg-
nestuen i 2001 fornyede Prags Boulevard i 
København, blev projektet på mange måder 
banebrydende for, hvordan byens fælles rum 
kan bringes til værdighed og få meningsfyldt 
liv i et ellers overset byområde. 

Senest har tegnestuen sammen med billed-
huggeren Ingvar Cronhammar videreført Jel-
lings kulturarv ved at forene nyt og gammelt, 
så området fremstår enkelt og skulpturelt. Det 
åbnede i 2013 og er sket i respekt for, at Jel-
lingmonumenterne af UNESCO er udpeget 
som en del af verdens kulturelle arv.
Nykredits Fond står bag Nykredits Arkitektur-
pris. Prisen er Skandinaviens største og tæller 
med sine 500.000 kr. blandt førende arkitek-
turpriser som The Pritzker Architecture Prize 
og den prestigefyldte Mies van der Rohe Pris.
Prisudvalget for Nykredits Arkitekturpris 
og Motivationspris består pt. af arkitekterne 
David Zahle, Dorte Mandrup Poulsen og Kri-
stian Lars Ahlmark. Seneste års modtagere 
af Nykredits Arkitekturpris er 2013: Gehl Ar-
chitects; 2012: Arkitektfirmaet COBE; 2011: 
Cubo Arkitekter; 2010 Arkitektkontoret SLA; 
2009 Arkitektfirmaet Entasis
Inf.: Pressemeddelse fra Nykredits Fond

Nykredits Motivationspris 2014
Nykredits Fond tildeler tillige en motivations-
pris på 100.000 kr. Den går i år til Svendborg 

Architects, startet af arkitekt MAA Johnny 
Svendborg i 2007. 

Formanden for prisudvalget David Zahle 
udtaler: ’Svendborg Architects vandt den før-
ste konkurrence, de deltog i – konkurrencen 
om at forvandle og forny Uppsalas centrale 
bykerne. Uppsala Entré er et 25.000 kvm stort 
område, der omfatter beboelse, butiksområ-
der og parkanlæg. Det er tegnestuens før-
ste, store internationale projekt. Det er i fuld 
gang, og det forventes at stå færdigt i 2016. 
Johnny Svendborg selv har i mange år for-
mået at favne arkitekturen bredt. Som udfø-
rende arkitekt har han sat sit præg på projek-
ter hos 3XN og Henning Larsen Architects. 
Som underviser på Kunstakademiets Arki-
tektskole har han motiveret og inspireret 
sine elever, og som præsident for Det Konge-
lige Akademi For De Skønne Kunster debat-
terer og arbejder han på at fremme kunstne-
risk og arkitektonisk kvalitet i Danmark. Det 
vil vi gerne motivere Johnny Svendborg til at 
fortsætte med.’
Inf.: Pressemeddelse fra Nykredits Fond

Luftperspektiv, Monumentområdet i Jelling
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue med Ingvar Cronhammer 
som kunstnerisk konsulent, Monumentområdet i Jelling, 2009-13 
Bygherre: Vejle Kommune m.fl. 

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, nyt centralt havnebyrum og multimediehus i Aarhus, 2008-16. Bygherre: Aarhus Kommune & Realea A/S
Tv. Hack Kampmanns Plads. Th. Domkirkeaksen. Visualiseringer AKJT
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Ny professor ved KU i planteanvendelse i 
by og landskab
Anders Busse Nielsen er ansat som professor 
i planteanvendelse ved Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning på Københavns Uni-
versitet. Det nye professorat sætter fokus på 
planters rolle i landskabsarkitektur – til gavn 
for forskning, fagfolk og studerende. 

Byvækst og fokus på folkesundhed, kli-
maforandringer og biodiversitet synliggør, at 
beplantninger har mange nødvendige funk-
tioner, både i byerne og landskabet. Det ska-
ber nye dimensioner i brugen af planter, som 
den nytiltrådte professor skal være med til at 
understøtte.

Anders Busse Nielsens arbejdsområde 
rækker derfor fra de enkelte plantearter over 
beplantninger til overordnet grøn struktur. 
En af hans ambitioner er at øge bevidstheden 
om planternes dynamik: ’Vi er blevet vant til, 
at de grønne anlæg skal se ’færdige’ ud med 
det samme – inklusiv fuldt udvoksede planter. 
Men i virkeligheden får man meget mere ud 
af at tænke planterne som et dynamisk mate-
riale, der har kvaliteter i alle faser af deres 
udvikling,’ forklarer Anders Busse Nielsen.

Den nye professor vil desuden gerne skabe 
et bredere perspektiv på bynær skov, der f.eks. 
i langt højere grad kan bruges som værktøj i 
byudviklingen. ’Skov kan skabe struktur og 
rumlighed, særligt i kanten af byen, som ofte 
har et usammenhængende præg. Det kræver 
samarbejde på tværs af discipliner, som Insti-
tut for Geovidenskab og Naturforvaltning har 
gode forudsætninger for at understøtte, fordi 
vi både beskæftiger os med skov, landskabs-
arkitektur, planlægning og naturforvaltning.’

Anders Busse Nielsen ser frem til at samar-
bejde med fagfolk i kommuner o.l. ’Det har altid 
stået højt på min dagsorden at omsætte forsk-
ning til praksis og skabe innovation i brugen 
af planter. Her spiller landskabslaboratorier 
en vigtig rolle, fordi de kombinerer forskning, 
undervisning og demonstration af plantedes-
ign og driftskoncepter i fuld skala,’ siger Anders 
Busse Nielsen. Sammen med forskere på Sveri-
ges lantbruksuniversitet har han i en årrække 
arbejdet med landskabslaboratorier i Holste-
bro og i Alnarp. Lige nu er han med til at etab-
lere nye laboratorier i Aarhus og ved Stavanger.

Anders Busse Nielsen er 37 år, uddan-
net landskabsarkitekt og ph.d. med fokus på 
design og drift af naturnære og bynære skove. 

Han har de seneste seks år arbejdet som for-
sker på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp 
og leder af forskningsgruppen ’Urban Vegeta-
tion’. Før det var han ansat på Skov & Land-
skab med bynær skov og byens grønne områ-
der som forskningsfelt.
Formidlingsmedarbejder ved KU Tilde Tvedt, 
tit@ign.ku.dk

Første Haverunde i Danmark
27.-29. juni 2014
Den nye forening Danish Society of Open Gar-
dens inviterer til Haverunden 2014 på Møn, 
Lolland, Falster og Sydsjælland fredag 27. til 
søndag 29. juni. Nogle af de smukkeste, æld-
ste og mest traditionsrige haver åbner denne 
weekend for publikum. Andre af haverne, ud-
valgt til haverunden, er åbne dele af året, men 
i juni-weekenden er det ejerne selv, der for-
tæller om deres haver og historien om, hvor-
for de ser ud, som de gør. Danmark har en lang 
havetradition fra barokken over romantikken 
og frem til i dag. Nogle forelskede sig i roser, 
andre huser ædle træer fra fjerne lande, og 
andre igen har huler, skulpturer og damme, 
der skaber den stemning, som har været vig-
tig for haverejerne.

Der er både herregårds-, præstegårds- og 
produktionshaver på programmet. Eksem-
pelvis kan man opleve godset Petersgårds 
smukke rosenhave, hvor ejerne Dorthe og 
Peter Iuel viser rundt. Søholt barokhave 
fremvises af ejeren Frederik Lüttichau, og 
han har fundet de gamle skitser, havepla-
ner og fotos frem for at understøtte havens 
historie. Marie-Pierre Boel viser sin have på 
Kærstrup gods og fortæller, hvorfor den er et 
stykke japansk mystik midt mellem roerne på 
Lolland. Susanne Hovmand, Knuthenlund, 
fortæller om urter, og hvordan hun bruger 
dem i sin osteproduktion. Hun har et helt nyt 
haveprojekt på tegnebrættet, og der vil kunne 
købes økologiske delikatesser. Frederiksdal 
Gods på Lolland er åbent alle tre dage.

Landsdelens smukkeste private haver ved 
Langebækgård, Stensbygård, Skovridergår-
den på Knudshoved under Rosenfeldt invite-
rer indenfor, og Bispegården i Nykøbing Fal-
ster byder på en helt særlig tur med huler og 
bispeskulpturer.

Præstegårdshaver har deres særlige histo-
rie, og de er repræsenteret med Kalvehave, 
Mern, Moseby, Udby, Torkilstrup og Vejlø. 

Der opkræves entré i de enkelte haver, max. 
50 kr. pr. indgang. I mange af haverne vil ejer-
ne være rundvisere og værter. 
Inf.: Landskabsarkitekt og kommunikations-
medarbejder Bibi Plum, blep@ign.ku.dk 
Information, billetter, åbningstider:
www.danish.gardens.dk

Seminar om handelsgartneriernes
historie fra ca. 1850 til vor tid
4. september 2014
I forbindelse med den store opmærksomhed, 
der i øjeblikket rettes mod havebrug af enhver 
art og dets historie, mangler der næsten fuld-
stændigt en vinkel på handelsgartnerier, f.eks. 
hvad angår sortiment, arbejdsdeling, belig-
genhed. For at påbegynde en ny indsamling af 
viden og synsvinkler på handelsgartnerierne 
og deres historie indbyder Den Gamle By og 
Byarkivet i Horsens derfor til et seminar om 
emnet med henblik på at skabe et netværk.
Indlæggenes titler er bl.a. En blomstrande 
marknad – Handelsträdgårdar i Sverige med 
utblickar i Norden 1900-1950; Handelsgart-
nerier i Horsens 1840-1920 – Topografi og ar-
bejdsdeling; Et moderne, økologisk handels- og 
produktionsgartneri; Blomster i byernes vindu-
eskarme; Formeringsdrivhuset og paradedriv-
huset; Sådan fungerede en mistbænk.
Tid og sted: 4. september 2014, kl. 10-16.30,
Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C. 
Pris 250 kr. Tilmelding senest 1. august 2014 til 
tem@dengamleby.dk

Debat om grøn forvandling af byerne
11. september 2014, kl. 16-18
Alle taler om den grønne omstilling, men 
hvordan skaber vi en grøn forvandling? Jour-
nalist Jørgen Steen Nielsen har skrevet om 
Den store omstilling. Han fortæller om nød-
vendigheden af en grøn omstilling og om per-
spektiverne i, at en grøn forvandling bliver 
forankret hos borgerne. Arkitekt Mads Bose-
rup Lauritsen tog selv fat i sin gård på Nør-
rebro. Han skabte TagTomat, der både er en 
vej til at skabe en grønnere by og måske også 
en tilgang til, hvordan den grønne forvandling 
kan komme nedefra.
Sted: Auditoriet, Rambøll,
Hannemanns Allé 53, Kbh. S
Ved Ørestaden Station

Anders Busse, ny professor 
i planteanvendelse. 
Foto Inger Ulrich
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Dansk Landskabsarkitektforenings 
generalforsamling marts 2014
Endnu engang var der flot opbakning til DL’s 
generalforsamling, som i år blev afholdt på 
Arkitektskolen Aarhus. Næsten 60 DL’ere fra 
hele landet var samlet i Laden Nord. Forud for 
generalforsamlingen havde DL i samarbejde 
med Arkitektskolen Aarhus inviteret land-
skabsarkitekt Jenny B. Osuldsen til at give en 
forelæsning. I et næsten fuldt auditorium for-
talte en veloplagt Jenny om den norske tegne-
stue Snøhettas projekter og deres filosofi og 
tilgang til opgaven.

Året der gik
Bestyrelsen har brugt en del resurser på at ar-
rangere spændende og faglige arrangementer 
for medlemmerne. DL har desuden fortsat et 
tæt samarbejde med en række faglige orga-
nisationer. Dette har resulteret i gode faglige 
medlemstilbud – helt præsent den internati-
onale forelæsning af Snøhetta på Aarhus Ar-
kitektskole. Derudover er der det forgangne 
år arbejdet målrettet på at skabe større op-
mærksomhed omkring landskabsarkitektu-
ren i offentligheden. DL har stor interesse i 
at påvirke den politiske dagsorden – og der-
med stadfæste faget rolle i samfundet. Det er 
bl.a. sket gennem et særligt engagement i den 
danske regerings udformning af henholdsvis 
en national friluftspolitik og en national arki-
tekturpolitik. En bog om dansk landskabsar-
kitektur fra 2009-13, Ny Agenda II, er under 
udarbejdelse og forventes at udkomme i løbet 
af 2014.

Forslag fremsat til generalforsamlingen
Bestyrelsen havde fremsat to forslag til gene-
ralforsamlingen. Det ene var en vedtægtsæn-
dring til § 16 om kontingent, så medlemmer 
bosat i udlandet og nyuddannede (1. år) kunne 
få nedsat kontingentet. Dette forslag var en 
del af en fastholdelsesstrategi af medlemmer 
og skulle samtidig gerne være et incitament 
til de medlemmer, der er bosat i udlandet – 
primært i de nordiske lande – at bibeholde 
deres DL-medlemskab, selv om de melder sig 
ind i en af vores nordiske søsterorganisatio-
ner. Forslaget blev vedtaget.

Det andet var et forslag om udmeldelse af 
Dansk Kunstnerråd, som DL i har været med-
lem af siden 2009. Der var ingen tvivl om, at 
DK lavede et stort og vigtigt politisk arbejde, 

men bestyrelsen mente, at det politiske 
arbejde, foreningen ønsker at satse på, bedre 
styres i eget regi. Desuden mente bestyrelsen 
ikke, at de øvrige medlemsfordele opvejede 
et årligt kontingent på ca. 25.000 kr. Forsla-
get blev vedtaget, og DL udmeldes af DK pr. 
1. januar 2015.

Økonomi og nyt webprojekt
Foreningen har generelt en stabil og sund 
økonomi – pt. med en egenkapital på omkring 
800.000 kr., og regnskabet for 2013 udviste 
også i år et pænt resultat. Der var budgette-
ret med et merforbrug på omkring 130.000 kr., 
men landede på et merforbrug på 30.000 kr. 
hovedsagelig begrundet i større sponsorind-
tægter end forventet. 

Der var i budgettet for 2014 lagt op til et 
merforbrug på 380.000 kr. Udover flere mid-
ler til hjælp og rådgivning fra eksterne kom-
munikationskonsulenter samt ekstra timer til 
et travlt sekretariat skal midlerne hovedsage-
ligt investeres i at udvikle en ny digital plat-
form for DL. Projektet kommer til at inde-
holde en skærpelse af foreningens brand og 
udvikling af grafisk identitet for både web og 
nyhedsbrev. Generalforsamlingen godkendte 
regnskab og budget, og webprojektet skydes 
nu i gang. Der var indhentet tilbud fra to vel-
renommerede firmaer, og firmaet e-types er 
valgt til at løse opgaven for DL.

Virksomhedsplan 2014-15
Indsatsområderne for de næste år vil være:
– DL skal tilbyde et fagligt og socialt netværk
    for sine medlemmer
– DL skal styrke sit faglige netværk
– DL skal have medlemmer fra hele landet
– DL skal skærpe opmærksomheden omkring
    landskabsarkitektur

Den nye bestyrelse
En tak for indsatsen lød det fra DL’s formand 
Karen Sejr til bestyrelsesmedlemmer Ann 
Lilja, Nina Due og Maja Johansen, der havde 
valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. 

Den nye bestyrelse sammensætning det 
næste år: Bjørn Ginman/genvalgt; Bo Holm-
Nielsen/genvalgt; Helle Post/genvalgt til sup-
pleant; Karen Sejr/genvalgt; Lise Thorsager/
ikke på valg; Ole Mouritsen/valgt til supple-
ant; Randi Lahn Andersen/valgt for et år; 
Susanne Grunkin/valgt for et år; Thomas Juel 

Clemmensen/nyvalgt. Annesofie Milner/stu-
denterobservatør/ikke på valg.

Generalforsamlingen sluttede med en 
middag i Arkitektskolens kantine, hvor sko-
lens franske kok diskede op med en lækker 
buffet – en tip-top afslutning på en god GF!

Præsentation 
Efterfølgende har DL’s bestyrelse konstitu-
eret sig, og en enig bestyrelse har genvalgt 
Karen Sejr som formand. Bestyrelsen vil fort-
sat arbejde på at skærpe opmærksomheden 
omkring landskabsarkitektur, men der er også 
et særligt øje på, at DL skal være foreningen 
for landskabsarkitekter i hele Danmark. Et 
fokus som klart afspejler sig i, at der nu er tre 
bestyrelsesmedlemmer som har deres dagli-
ge gang i det jyske. DL’s fagdag ’Den Nye By’, 
der løb af stablen i Odense den 10. juni, sender 
også et stærkt signal om dette fokus. 

Karen Sejr: Arbejder for at få DL på banen 
i den aktuelle debat og på at styrke forenin-
gens politiske rolle og ageren. Herudover er 
jeg optaget af at få skabt engagement og akti-
viteter ude omkring i landet – og altså ikke 
kun i hovedstadsområdet. Har siddet i besty-
relsen siden 2010 – de sidste to år som for-
mand. Jeg er uddannet i 1994 fra KVL – i dag 
KU-SCIENCE. Startede min karriere i Fri-
luftsrådet, fortsatte på et par private tegne-
stuer og har også været en tur forbi Køben-
havns Kommune. Jeg har en efteruddannelse 
i strategisk kommunikation fra Danmarks 
Journalisthøjskole og arbejder i dag på Insti-
tut for Geovidenskab og Naturforvaltning på 
Københavns Universitet som kommunika-
tionskoordinator. Her har jeg ansvar for at 
koordinere instituttets kommunikationsop-
gaver. Det gælder markedsføring af uddan-
nelser (bl.a. landskabsarkitektuddannelsen), 
forskningsformidling, presse og PR.

Bjørn Ginman: Har siddet i DL’s besty-
relse siden 2012. Jeg er uddannet landskabs-
arkitekt på arkitektskolen i København og 
har siden min afgang i 2003 arbejdet som 
udøvende landskabsarkitekt både på land-
skabs- og bygningstegnestuer. Jeg har arbej-
det med stort set alle typer af landskabsop-
gave- og problemstillinger. Jeg arbejder hos 
SLA. I bestyrelsen har jeg været DL’s repræ-
sentant i LANDSKAB’s redaktionsudvalg samt 
i udvalget for landskabsarkitekturbogen Ny 
Agenda II og er endvidere med i projekt ’ny  
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DL, Dansk Landskabsarkitektforening   Strandgade 27A, 1.   DK-1401 Kbh K   Tel. +45 33 32 23 54
Formand er Karen Sejr

Daglig leder er Lillan S. Thomsen   dl@landskabsarkitekter.dk   www.landskabsarkitekter.dk
DL er medlem af Dansk Kunstnerråd,

 IFLA Europe, European Region of IFLA 
IFLA, International Federation of Landscape Architects

En veloplagt landskabsarkitekt Jenny B. Osuldsen fra den norske tegnestue 
Snøhetta forelæste i et næsten fuldt auditorium på Arkitektskolen i Aarhus. 
Jenny fortalte levende og humoristisk om Snøhettas projekter, deres filosofi 
og tilgang til opgaven. Foto Tine Gils
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hjemmeside’. Min interesse ligger i bredden 
i faget, og i at DL skal være en organisation 
for alle landskabsarkitekter, uanset om man 
er uddannet på KVL, KU, arkitektskolerne 
i Århus eller København eller for den sags 
skyld, om man kalder sig planlægger, land-
skabsarkitekt eller bygningsarkitekt. 

Bo Holm-Nielsen: Sidder i DL’s bestyrelse 
på 4. år. Jeg vil arbejde mod at gøre DL mere 
synlig og styrke vores indflydelse på politisk 
niveau. Landskabsarkitekter i hele landet har 
efterhånden fået en stemme, der bliver hørt 
og respekteret. Jeg ønsker at omsætte denne 
bevidsthed til handlinger, der kan komme 
DL’s medlemmer til gode. I forbindelse med 
Miljøministeriets friluftspolitiske udvalg ind-
går jeg i udformningen af den nye nationale 
friluftspolitik 2014. Udover mit engagement 
i bestyrelsen er jeg til dagligt partner i Zoff-
mannHolm Landskabsarkitekter. 

Helle Post: Sidder i DL’s bestyrelse på 3. 
år. Jeg har været aktiv i foreningens arran-
gementsudvalg gennem de sidste par år, og 
er endvidere med i projekt ’ny hjemmeside’.  
Arbejdet med DL’s synlighed og landskabs-
arkitektfagets opmærksomhed er en af mine 
store interesser. Jeg arbejder i Solrød Kom-
mune, primært med planlægning af det åbne 
land.

Lise Thorsager: Har siddet i DL’s besty-
relse siden 2013. Jeg er uddannet i 2011 fra 
KU. Jeg har de sidste tre år arbejdet som sags-
arkitekt hos Opland Landskabsarkitekter med 
opgaver primært inden for boligområder, leg 
og byrum. Min interesse er i høj grad fagets 
bredde og de dertilhørende udfordringer for 
landskabsarkitekten, men jeg har derudover 
særlig kærlighed til arbejdet med analyse af 
landskab og med projekter i det åbne land. 
De sidste år har jeg være foreningens kasse-
rer. Igennem bestyrelsesarbejdet håber jeg 
at kunne bidrage til at synliggøre vores fag og 
understrege dets berettigelse – både over for 
den brede befolkning, men også over for vores 
typiske samarbejdspartnere. Derudover vil jeg 
arbejde for at opretholde og udbygge de gode 
betingelser for mødet med fagfæller og der-
med styrke sammenhold og fælles interes-
ser – såvel tværs af landet som uden for dets 
grænser. 

Ole Mouritsen: Nyvalgt suppleant i besty-
relsen og er i dag lektor, emeritus fra Arkitekt-
skolen i Aarhus. 

Randi Lahn Andersen: Nyvalgt i bestyrel-
sen og ansat hos schmidt hammer lassen ar-
chitects som projekterende landskabsarki-
tekt. Som en del af DL’s bestyrelse håber jeg at 
kunne støtte op om og bidrage til de initiativer 
og det flotte stykke arbejde, som den tidlige-
re bestyrelse allerede har sat i gang. Fremad-
rettet vil jeg arbejde på at gøre DL mere syn-
lig med et særligt fokus på Jylland for dermed 
at styrke fællesskabet og interessen for faget 
yderligere.

Susanne Renée Grunkin: Nyvalgt i besty-
relsen. Jeg er uddannet som landskabsarki-
tekt fra KVL, nu KU. De sidste knap ti år har 
jeg arbejdet hos JUUL | FROST Arkitekter. 
Projekterne, jeg beskæftiger mig med, ligger 
i Danmark og Sverige. Vi har udviklet en hel-
hedsorienteret og metodebaseret tilgang, som 
kendetegner alle vores arbejder. Hverdagen 
på tegnestuen er præget af tværfagligt samar-
bejde, stor opgavevariation – alle skalatrin fra 
strategiske opgaver til projekteringsopgaver 
samt forskellige målgrupper og programmer. 
Mine succeskriterier for bestyrelsesarbejdet 
i DL er overordnet set: større synliggørelse og 
anerkendelse af faget samt et godt og udvik-
lende bestyrelsesarbejde i DL. Trods stor 
variation i vores faggruppe deler vi de samme 
værdier, og dem skal vi værne om – og videre-
udvikle. Den faglige udvikling og vores synlig-
gørelse af faget skaber identifikation og sam-
menhængskraft indadtil – og tyngde udadtil.

Thomas Juel Clemmensen: Nyvalgt i be-
styrelsen. Er uddannet arkitekt fra Arkitekt-
skolen Aarhus, hvorfra jeg også har en ph.d.-
grad i arkitektur. Siden min afgangseksamen i 
2001 har jeg beskæftiget mig med by- og land-

skabsrelaterede emner både i praksis, under-
visning og forskning. Som studielektor og 
seniorforsker på Arkitektskolen Aarhus har 
jeg mange kontaktflader til landskabsarki-
tekturen. Jeg har beskæftiget mig meget med 
landskabets rolle i relation til byudviklingen 
og arbejder nu på et projekt, som stiller skarpt 
på naturgenopretningens kulturelle dimen-
sion. Som bestyrelsesmedlem i DL håber jeg 
at kunne være med til at styrke landskabs-
arkitekturens position i forhold til by- og 
landskabsplanlægningen og særligt kvalifi-
cere undervisningen og forskningen på dette 
område.

Annesofie Milner: Genvalgt studenterre-
præsentant. Jeg studerer landskabsarkitektur 
på 3. år på KU, SCIENCE. Har gennem mine 
3 år på studiet været aktiv i studenterforenin-
gen FLS (Foreningen af Landskabsarkitek-
tur- og bydesignstuderende). På første år som 
formand for Rejseudvalget og nu som DL-stu-
denterrepræsentant, hvor jeg gennem Uddan-
nelsespolitisk Udvalg fungerer som link mel-
lem DL og de studerende. Forår og sommer 
2013 var jeg en del af en gruppe på fire stude-
rende, der succesfuldt etablerede projektet 
’Tagbær København’ – en midlertidig urban 
taghave, der havde det formål at dyrke jord-
bær på Frederiksberg Campus. Min primære 
rolle vil være at opretholde den gode kon-
takt studiet og DL imellem. Yderligere at syn-
liggøre DL’s arbejde og aktiviteter blandt de 
landskabsarkitektstuderende og vores stu-
denterforening. Jeg vil observere og tage del i 
bestyrelsens arbejde efter bedste evne.
Lillan Thomsen, daglig leder, DL’s sekretariat
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DL’s bestyrelse, fra venstre: Bjørn Ginman, Randi Lahn Andersen, Lise Thorsager, Karen Sejr, Helle Post, 
Ole Mouritsen, Bo Holm-Nielsen og Susanne Grunkin. 
Ikke til stede: Thomas Juel Clemmensen og Annesofie Milner. Foto Lillan Thomsen

DL, Dansk Landskabsarkitektforening   Strandgade 27A, 1.   DK-1401 Kbh K   Tel. +45 33 32 23 54
Formand er Karen Sejr

Daglig leder er Lillan S. Thomsen   dl@landskabsarkitekter.dk   www.landskabsarkitekter.dk
DL er medlem af Dansk Kunstnerråd,

 IFLA Europe, European Region of IFLA 
IFLA, International Federation of Landscape Architects

Formand Karen Sejr fortalte om bestyrelsens arbejde fra året som gik. 
Af årets resultater blev bl.a. fremhævet DL’s fingeraftryk på den nye nationale arki-
tekturpolitik og presseopmærksomhed omkring Dansk Landskabspris. Foto Tine Gils
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FRIRUM
Annemarie Lund

Enhver har brug for frirum, mentalt som fysisk. Det mentale frium kan man søge at opbygge ved forestille 
sig en skinnende, lakrød kappe, der får fortrædeligheder og omverdenens spydige angreb til at prelle to-
talt af. Fysiske frirum kan supplere og styrke det mentale frirum. Det hævdes bl.a., at en af grundene til, at 
folk elsker deres biler og bilkørsel, er, at man her kan være helt for sig selv og få en tiltrængt alene-timeout. 

Jeg mener, at det er en vigtig opgave for landskabsarkitekter at skabe fysiske frirum, uanset at mantraet 
for tiden er ’byliv’ og ’aktiviteter’. Behovet for steder, hvor man kan ’stene’, bare sidde på en bænk og ’falde 
i med tapetet’ må ikke underkendes. Vi beundrer jo andre landes anonyme, tidløse pladser, og vi søger lige-
ledes byer, der som Rom, London og Paris har sat bremsen i over for forandring uden forbedring og tungt 
satser på at bevare autentiske miljøer, der afspejler flere hundrede års udvikling (og derfor ofte har steder 
med karakter af frirum). Derfor synes jeg, at fredningen af Assistens Kirkegård er helt nødvendig; altså 
som beskyttelse af et unikt kulturelt sted imod kommunal pilfingrethed. Som forfatteren og dramatikeren 
Jokum Rohde formulerede det i Politiken 25. april: ’Det sted skal da låses fast i tiden. Assistens er et sakralt 
sted i København med så meget historie … På Assistens Kirkegård får man en fornemmelse af vertikalitet, 
det isolerede og tidløse… ’

I artiklen om 1:1 landskab ses eksempler på steder, hvor man føler sig tilpas. Her er skabt en afdæmpet 
atmosfære og ukunstlet lethed – i pagt med omgivelserne. En enkel belægning, to trærækker og en meget 
lang, lysgrøn bænk giver Dan Turèlls Plads i Vangede sin helt egen lavmælte karakter. Omkring multihal-
len på Arsenaløen udgør asfalt med striber en funktionel og robust flade; her er ikke megen plads, men alli-
gevel er der skabt mulighed for ophold med et terrasseret trædæk ud mod vandet. Og under metroens høj-
bane i Ørestad bidrager en smal stribe af 5 meter brede havelodder nu til byen – med variation og væren.

Af samtalen med Jacob Kamp og Trine Trydeman fremgår det, at deres intention er: altid at tage afsæt 
i stedet og samtidig at give det sit helt eget udtryk. På hvert et sted, i hver en opgave, vil de skabe karakter 
med færrest mulige virkemidler. Deres arbejdsmetode er at bruge tid på at besøge stederne og tale om dem 
imens, ligefrem at ’snakke projekterne frem’. Deres synspunkt er også, at det at skabe pladser og byrum ikke 
udelukkende drejer sig om at give mulighed for at sidde ned, men også om at give anledning til at stoppe op 
og se byen på en ny måde. Jacob Kamp og Trine Trydeman betoner, at de dyrker de gamle klassikere, fordi 
det er sådanne steder, de inspireres og lærer mest af. 

Den i en lang periode bortglemte landskabsarkitekt, den dansk-amerikanske Jens Jensen, genintrodu-
ceres af Ole Mouritsen. Især Jens Jensens sociale perspektiv på landskabsfaget – så tidligt som omkring år 
1900 – gør indtryk. Denne sociale indstilling ses både i Jensens arbejde for naturfredning, hans vandreture 
med bybefolkningen på prærien og i hans arbejde med at fastlægge en parkpolitik for Chicago med etable-
ring af lokalparker, hospitalshaver, skolehaver og skolegårde i fattige kvarterer. 

Flere artikler i dette nummer viser, hvordan både arkitekter og landskabsarkitekter tænker og agerer, 
når de skaber deres helt private frirum. ’Mit møde med pavillonerne i Ftergi efterlod en følelse af at have 
svævet i vinden’. Sådan skriver Jan Fugl efter at have besøgt Uffe Black Nielsens tre pavilloner, der er pla-
ceret i et kuperet landskab mellem oliventræer, i Ftergi på den græske ø Lesvos. 

Andre steder er mindre eksotiske; Ole Mouritsens husmandssted med køkkenhave, gårdsplads, folde 
til græssende heste og får, skov og sø er udviklet over en snes år. Arbejdet med at opbygge og passe stedet i 
samklang med naturen har givet et liv med engagement. Mouritsen konkluderer: ’For mig er der ingen tvivl 
om, at arbejdet med det ’grønne’ og dyrene har en afstressende og healende virkning. Selv en fyringsrunde 
som tillidsrepræsentant kan glemmes en stund, når det kræver fuld koncentration på verandaen at høre 
nattergalens triller gennem frøernes øredøvende kvækken.’

I en ny bog Arkitektens trädgård fortæller 19 personer, der i deres daglige virke arbejder med at skabe 
gode miljøer til andre, om deres egne steder: altan, taghave, nyttelod, rækkehus-, villa- , skærgårds- og hus-
mandshave. Også her er – trods de indbyrdes store forskelligheder – den fælles tone: et sted, man kan føle 
sig fri.

Føle sig fri, det kan man også – nogle måske især – på ikke-steder. Liv Oustrup begejstres over to bøger, 
The New English Landscape og Uden for Myldretid, hvor ’bagsidelandskaber’ bliver til noget helt særligt og 
virker frisættende. AL
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PORTRÆT: 1:1 LANDSKAB
Katrine Harving Holm og Annemarie Lund

Det midlertidige byrum ’Højt til hest som Kong Christian’, Kongens Nytorv, København
Udføres: 2014, udpeget som vinderforslag i konkurrence
Bygherre: Indre By Lokaludvalg og Metroselskabet
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab 

Der placeres en flok hestefigurer i fuld størrelse på pladsen. Hestene skaber en illusion om, at de kommer travende fra Krinsen og ud igen-
nem byggehegnet – som en symbolsk frisættelse af rytterstatuen af Kong Christian V, der står indespærret bag hegnet om metrobyggeriet. 
At skabe ophold handler i tegnestuens øjne ikke udelukkende om at give mulighed for at sidde ned, men om at give anledning til at stoppe 
op og se byen på en ny måde
A herd of full-size horse statues will be placed on the square. The horses create an illusion that they are trotting in from the Krinsen trees 
and out through the construction hoarding – as a symbolic liberation of the equestrian statue of King Christian V, which is imprisoned 
behind the hoarding surrounding the metro building site. The creation of a resting place, is in the view of the office not just providing a 
seating area, but also an occasion to stop and see the city in a new way

1:1 landskab er en landskabstegnestue med 
base i Valby, der har sat sit præg på flere af Kø-
benhavns byrum. Med mange af projekterne 
er det lykkedes både at skabe karakter og til-
føre en let tone. For hvert projekt søges fundet 
en ny karakter, som tager afsæt i en læsning af 
stedet. Tegnestuens projekter spænder vidt, 
fra hårde byrum til bløde haver, fra forfinede 
belægninger til farvestrålende gummibobler. 

De to partnere Jacob Kamp og Trine Try-
deman startede tegnestuen 1:1 landskab i 
2007. De er for nylig flyttet til større lokaler 
i Valby og fortæller, at tegnestuen de seneste 
par år er gået fra at være deres ’iværksætter-
projekt’ til en virksomhed. 1:1 landskab er nu 
en tegnestue med seks ansatte. At der både er 
landskabsarkitekter og urbane designere giver 
stærke resultater, der bemærkes og præmie-
res både i Danmark og i udlandet.

På trods af det øgede antal skriveborde er 
samarbejdet mellem Jacob Kamp og Trine 
Trydeman tæt, og de bruger stadigvæk at 
tegne videre på hinandens tegninger. ’Vi bru-
ger alle hinanden meget på tegnestuen. Det 
er en genvej til at træffe beslutninger,’ siger 

Trine Trydeman, ’men hvis denne form for 
samarbejde skal fungere, betyder det også, at 
det er vigtigt, at tegnestuen har et fast team.’ 
Måske er det grunden til, at tegnestuens pro-
jekter hænger sammen både visuelt, men også 
i tematik og tilgang til brugerne. 

Valby Storbyhave er et projekt, som inde-
holder nogle af de elementer, der kendeteg-
ner tegnestuen. Valby Storbyhave er består 
af tre hovedelementer: Den urbane skov, der 
ligger i storbyhavens sydlige del, og består af 
forskellige egetræssorter, der efterhånden 
vil danne et åbent løvtag som loft, mens plad-
sens bund er åben med adgang fra alle sider. 
Denne plads, der er det bymæssige samlings-
punkt, rummer også en integreret regnvands-
løsning. Vandfade i forskellige størrelser er 
placeret mellem træernes stammer, og her 
kan regnvandet opstuves og langsomt nedsi-
ves eller fordampe, alt imens himlen spejles 
og lyset trækkes ned på pladsens gulv. Regn-
vandsløsningen får sin berettigelse, fordi bas-
sinerne kan mere end bare samle vand; vand-
fadene bruges som et arkitektonisk element, 
ligesom renderne på Stig Lommers Plads ved 

Flintholm Station. For som Jacob Kamp siger: 
’LAR fylder meget i projektbeskrivelserne, 
men tegnestuen prioriterer at fokusere på 
arkitektonisk kvalitet. Vi forsøger at betragte 
LAR som en del af helheden, LAR skal indgå 
som en meningsfuld del af udformningen’. 

Den bakkede have udgør det grønne ele-
ment i Valby Storbyhave, og den samler områ-
det fra øst mod vest. Haven er åben og sol-
eksponeret og visuelt inviterende med sine 
frugttræer og farvestrålende bede. 

Den aktive kant udgør overgangen fra 
plads og stillegade til haven. Kanten er udfor-
met som et møbel i træ; det knækker op og 
ned, og det bliver bredt og smalt. Det er end 
mere end 50 meter lang formation, hvor man 
kan sidde, lege og mødes. Både Den bakkede 
have og Den aktive kant er elementer, som 
appellerer til, at man bevæger sig, kravler og 
klatrer. 

De byrum, 1:1 landskab udformer, tilby-
der ofte en form for landskabslignende ele-
ment. Det hænger godt sammen med den 
store fokus på bevægelse, som bl.a. mange 
kommuner har. 

Trine Trydeman og Jacob Kamp
Trine Trydeman and Jacob Kamp
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Jacob Kamp, landskabsarkitekt MDL, 1998 afgang fra KVL, 1996-97 studier ved École Nationale Superièure du Paysage, Versailles, 2000. 
Har arbejdet på Peter Holsts tegnestue og hos Vilhelm Lauritzen AS. I LANDSKAB’s redaktionsudvalg 2001-08, DL’ s IFLA-delegat 2003-
10, formand for DL 2010-12. Medlem af Akademiraadets Landskabsudvalg 2011-14, formand 2013-14. 2009, 2011, 2012 arbejdslegater fra 
Statens Kunstfond til ’fortsat kunstnerisk arbejde’. 
Trine Trydeman, landskabsarkitekt MDL, 1999 afgang fra KVL. Har tidligere arbejdet på W. Rosseels tegnestue, hos Janet Rosenberg & Ass., 
Toronto og Schønherr Landskab. Både Trine Trydeman og Jacob Kamp har været gæstelærere ved bl.a. École Nationale Superieure Archi-
tecture, Nancy og KU SCIENCE. 
Trine Trydeman og Jacob Kamp startede 1:1 landskab i 2007. Udover partnerne består tegnestuen af et miks af erfarne, projekterende 
landskabsarkitekter og urbane designere: Stine Schibsbye, Dina Brændstrup, Thor Rasmussen og Arendse Kjærulff-Schmidt

Valby Storbyhave, Gadekærvej, Erik Ballingsvej, Valby 
Udført: 2013
Bygherre: Københavns Kommune, Områdefornyelsen Gl. Valby
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab (totalrådgiver, forslag, projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn)
Ingeniør: Falkon A/S
LAR-konsulent: Antje Backhaus
Proceskonsulent: Nueva v. Caroline Beck
Anlægsgartner: Ebbe Dalsgaard A/S
Fotos: 1:1 landskab

Valby Storbyhave park has both green knolls, flowering beds, playful elements and a square with oak trees. The integrated rainwater solution includes a water basin between 
the oak trees that collects excess rainwater and allows it to seep into the ground or evaporate. The transition from the square and the light-traffic street to the park is provided 
by a long wooden bench that zigzags up and down and varies in width

Valby Storbyhave har både frodige bakker, blomstrende bede, legende elementer og en plads med egetræer. Regnvandsløsningen er integreret, idet vandfade mellem egetræerne 
opstuver og langsomt nedsiver hhv. fordamper regnvandet. Overgangen fra plads og stillegade til have er et langt træmøbel, der knækker op og ned og er bredt og smalt
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Anlægget omkring multihallen på Arsenaløen 
er også et eksempel på et sådant projekt. Den 
nye hal står på en funktionel og robust flade 
af asfalt med påmalede striber, med inspira-
tion fra sportsgulvet og fungerende som hal-
lens udendørs ’gulvtæppe’. 

I hver af tæppets ender er placeret et grus-
bånd, mod nord med cykelparkering og mod 
syd med parkeringspladser. Ud for bygningen, 
mod Laboratoriegraven, folder et trædæk sig 
ud og binder ude og inde sammen. Trædæk-
kets plateauer giver ramme for ophold og 

aktiviteter; man kan sidde, lege, optræde, osv. 
Trædækket brydes af Christianshavnsruten, 
en tre meter bred cykelsti, men fortsætter 
mod vandet, hvor dækket ligeledes er foldet 
og skaber yderligere to plateauer. 

Inden for asfalttæppet – langs hallen – 
er plantet højstammede og karaktergivende 
tempeltræer, Ginkgo biloba, mens der langs 
brinken er plantet pil og rødel. Som et verti-
kalt element, der dels kan bruges som master 
til spotbelysning og dels som opbinding af 
træerne, placeres lakerede rør i varierende 

Multihal på Arsenaløen, København
Udført: 2013
Bygherre: KEjd, Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab (underrågiver, alle faser inkl. fagtilsyn)
Arkitekter: CCO
Totalrådgiver: Rambøll
Fotos: 1:1 landskab

Den nye hal står på en funktionel og robust asfaltflade, som er bemalet med striber og fungerer som hallens udendørs ’gulvtæppe’. 
Mod Laboratoriegraven ’folder’ et trædæk med plateauer til ophold og aktiviteter sig ud. Langs brinken er plantet pil og rødel, langs bygningen tempeltræer
The new hall stands on a functional and robust asphalt surface, which is painted with stripes and serves as the hall’s outdoor ’carpeting.’ 
Toward the Laboratory moat, a wooden deck unfolds with plateaus for seating and activity. Willows and alder are planted along the edge, and ginkgos along the building
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diameter og højde i en signaturfarve, der pas-
ser til gulvets striber. 

Guldbergs Plads er endnu et bevægelses-
landskab, som tegnestuen har i støbeskeen, 
denne gang for såkaldte ’motionsuvante’ 
voksne. På Guldbergs Plads er foreslået et 
landskab af græsklædte småbakker med lær-
ketræer og dertil 250 blå pæle, hvorpå man 
bl.a. kan fæstne motionsredskaber. 

Denne slags opgaver indeholder oftest 
brugerinddragelse, hvilket er noget, vi under 
interviewet diskuterer. På tegnestuen bemær-
ker man, hvordan procesdelen i den type 
opgaver kan have tendens til at blive mere 
tidskrævende, end hvad der godt og rimeligt 
er for en opgave. 

Men tegnestuen har efterhånden fundet 
en metode til at få noget ud af at inddrage bru-
gere. ’Man skal give folk noget at vælge imel-
lem, og vi har gode erfaringer med at sætte 
ekstremer op over for hinanden for at tyde-
liggøre brugernes egen holdning over for sig 
selv og os’, siger Trine Trydeman. 

Guldbergs Plads, København N
Udført: Forslag 2013, forventes anlagt 2014
Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab (totalrådgiver, dispositionsforslag, projektforslag)
Arkitekt: Keinicke & Overgaard Arkitekter
Ingeniør: Sloth Møller A/S

Græsbakkerne varierer i størrelse og danner rumlige oplevelser og nye forløb. Spredt i bakkelandskabet står lærketræer og metalpæle i lysblålige nuancer. 
Lærketræernes farveskift fra klar lysgrøn om foråret, gul i efteråret til mørke silhuetter i vintermånederne giver alle en naturoplevelse midt på Nørrebro. 
Aktivitetsmuligheder og redskaber som en gyngedal med seks høje gynger, en klatre-knude-labyrint, bomme i forskellige højder og pæle med trækugler 
af forskellig størrelse og vægt skal tiltrække ’motionsuvante’ voksne

GYNGERNE

KNUDERNE

BOMMENE

KUGLERNE

The grassy mounds vary in size and created spatial experiences and a variety of 
sequences. Spread through this hilly landscape are larch trees and steel poles in 
shades of pale blue. The larch trees change in foliage from pale green in the spring, 
yellow in the fall and to dark silhouettes in the winter months and offer a nature 
experience in the middle of the Nørrebro neighborhood. The opportunities for activ-
ity and playground equipment such as a swing hollow with six high swings, a climb-
ing-knot-labyrinth, booms at different heights and poles with wooden balls of differ-
ent size and weight should attract those adults not used to exercise
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En anden opgavetype, som har stor fokus på 
bevægelse, er skolegårde. Frederikssundsve-
jens Skole er en specialskole for elever med 
ADHD -problematikker og gennemgriben-
de udviklingsforstyrrelser. Forslaget bygger 
videre på skolens eksisterende landskabe-
lige kvaliteter og grønne friarealer. I skole-
gårdsarealet indarbejdes ramper i terræn 
for at optage niveauforskelle mellem inde og 
ude. Ramper og en stor gummibakke skaber 
et landskab med plads til leg, læring og op-
holdsmuligheder. En ’løbe- og læringsbane’ 
i kanten af græsarealet indeholder tal, måle-
enheder, alfabetet, citater osv. I de ’grønne’ 
friarealer er der plads til boldspil på plænen, 
men der er også mulighed for at trække sig til-

bage i mindre nicher og kroge i ’haven’, eller 
tage på udflugt i ’skoven’. Fra start er forskel-
lige LAR-løsninger indarbejdet; en vandrende 
integreres i skolegården og leder regnvandet 
til nedsivningsarealet i græsplanen. Vandren-
den bliver et legende/lærende element, hvor 
eleverne kan se regnvandets vej til opstuv-
ningsarealet, og som de let kan krydse. 

Tegnestuen 1:1 landskab står også for gan-
ske lavmælte projekter som f.eks. Dan Turélls 
Plads i Vangede og gårdhaverne ved Flintholm 
Business Center på Frederiksberg. 

Med Dan Turèlls Plads i Vangede kom for- 
fatteren så at sige på det fysiske landkort. 
Pladsen afslutter Vangede Bygade og danner 
derved en klar nordlig afgrænsning af bygaden 

mod Vangedevej. Kenn André Stillings store, 
rustne alfabet-skulptur er pladsens omdrej-
ningspunkt. En enkel belægning i special-
fremstillede mørke betonfliser ligger som 
væg-til-væg-tæppe i hele pladsens udstræk-
ning. To trærækker, en eksisterende og en ny, 
indrammer pladsen sammen med en 47 meter 
lang, buet celadongrøn bænk, der refererer til 
Dan Turèlls tid i Paris og kun 47 leveår. 

’Vi forsøger at skabe karakter med fær-
rest mulige virkemidler. Det er nok at bruge 
et eller to iøjnefaldende elementer.’ 

For at afgøre præcis hvad der skal til, bru-
ger Jacob Kamp og Trine Trydeman megen 
tid på at besøge stederne og tale om dem 
imens. Selv siger de, at de ’snakker projek-

Frederikssundsvejens Skole
Udført: 2012-13
Bygherre: Københavns Ejendomme, Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab (underrådgiver, forslag, projektering, fagtilsyn)
Arkitekter: CCO og Vilhelm Lauritzen
Totalrådgiver: Rambøll
Foto: 1:1 landskab

I fornyelse af skolernes udearealer ligger fokus på bevægelse. På Frederikssundsvejens Skole bygges videre på de eksisterende landskabelige kvaliteter og grønne friarealer, 
og der skabes et landskab med plads til leg, læring og ophold 
In the renovation of the school’s play area, focus was placed on movement. At Frederikssundsvejen’s School, the existing landscape qualities and green areas served as a 
starting point, and a landscape was created with room for play, learning and seating



LANDSKAB  4  2014 95

Dan Turèlls Plads, den nordligste ende af Vangede Bygade, Vangede
Udført: 2011
Bygherre: Gentofte Kommune og Realdania
Totalrådgiver: 1:1 landskab (delt totalrådgivning, forslag, projektering og fagtilsyn) og Niras A/S
Kunstner: Kenn André Stilling
Ingeniør: Gentofte Kommune
Anlægsgartner: Skælskør Anlægsgartnere

Specialfremstillede mørkegrå betonfliser med overfladestruktur som forskallingsbrædder ligger som væg-til væg-tæppe i hele pladsens udstrækning. Den eksisterende række 
af hestekastanier er suppleret med en ny trærække, og en 47 meter lang, buet, celadonfarvet bænk afgrænser rummet. Alfabet-skulpturen er pladsens omdrejningspunkt
Custom made dark grey concrete pavers with a surface structure like form boards lie like wall to wall carpeting over the entire area. The existing row of horse chestnuts was 
supplemented with a new row of trees and a 47-meter long, curved celadon-colored bench delineate the space

skulptur 

grøn bænk 
47 m lang

cykelsti
asfalt

cortenstålbånd
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sorte betonfliser 
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Flintholm Business Center, Frederiksberg
Udført: 2012, efter 1. præmie i prækvalificeret konkurrence
Bygherre: NCC Property Development
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab (underrådgiver, konkurrenceforslag, projektering, fagtilsyn)
Totalrådgiver: Vilhelm Lauritzen A/S
Anlægsgartner: Skælskør Anlægsgartnere
Fotos: 1:1 landskab

terne frem’. For hvert enkelt sted diskuterer 
Jacob Kamp og Trine Trydeman, hvor meget 
et projekt må larme, og hvor lidt der skal til, 
for at det lige netop er nok til at give karakter 
uden at overdøve alt andet. Det kan være en 
måde at få mest muligt ud af et budget, men 
også sikre, at hvert projekt tager afsæt i ste-
det og får sit helt eget udtryk. I deres arbej-
der bruger de ofte metoden ’at intensivere og 
pausere’. De fremhæver, at de er ret ’samtæn-
kende’ og værdimæssigt set ens. 

Endnu en ting, de er enige om, er, at det 
er vigtigt at huske at have det sjovt. Når teg-
nestuen er veletableret og har ansatte og seri-
øse projekter, er der jo altid den faldgrube, at 
det går hen og bliver kedeligt. Jacob Kamp 

har tidligere, bl.a. i en kronik i Politiken, haft 
travlt med at udbrede sin mening om Ørestad, 
så nu mener han, at det er på sin plads også 
at vise et lille projekt, som bidrager til bylivet 
i Ørestad. Metrohaverne er en stribe haver, 
udlagt under metroens højbane. To af haverne 
er opført som forsøg, men der er dannet en 
haveforening, som vil påtage sig det videre 
arbejde med at få resten af striben op at stå. 

Et andet ’sideprojekt’ bliver opført til som-
mer i et lille hjørne ved metrohegnet på Kon-
gens Nytorv. Her vandrer en flok violette, 
røde og pink plastikheste ud fra Krinsen og 
ud gennem afspærringen om metrobyggeriet, 
det gigantiske hul ned til Københavns under-
grund – og historie. 

Tegnestuen har netop været på studietur i 
Paris og Wien, så man kunne forestille sig, 
som en form for læserservice, at man her 
kunne få et par tips til, hvor man skulle tage 
hen og se på helt ny landskabsarkitektur i 
sommerferien. 
Men på spørgsmålet om, om der er noget pro-
jekt ude i verden, som de gerne vil dele, svarer 
Jacob Kamp og Trine Trydeman, at de dyrker 
de gamle grønne klassikere, fordi de inspire-
res af og lærer mest af gamle haver, parker og 
pladser; Versailles, Place des Vosges m.fl. Her 
kan man se, hvor få virkemidler, der skal til.
Katrine Harving Holm, landskabsarkitekt 
MAA, MDL og Annemarie Lund

De tre gårdhaver giver mulighed for udendørs ophold for skolens elever og ansatte.
Enkelte, men ekspressive elementer i kontrastfulde farver definerer gårdrummene:
sorte og stortakkede terrassedæk ligger i hvide skærver, hvor orangemalede jern-
plantekasser opdeler rummet. I de runde plantebede er plantet uægte akacie og 
bambus; i de rektangulære forskellige græsser
The three courtyard gardens provide the opportunity for outdoor seating for the 
school’s students and staff.
Simple, but expressive elements in contrasting colors define the courtyard spac-
es: black, jagged terrace decks lie in white gravel, where orange painted steel plant 
boxes serve as space dividers. In the round plant beds there are locust and bamboo; 
in the rectangular, different grasses
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Urban havedyrkning under Metroen, Ørestad Boulevard, Ørestad
Udført: To forsøgshaver er realiseret juli 2012
Bygherre: By & Havn og Amager Vest Lokaludvalg
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab
Foto: 1:1 landskab

De små haver skaber øget social interaktion og en 
skala, der bryder med Ørestadens planlagte og design-
manuelbestemte storskala. Rummet mellem kanalen 
og Ørestad Boulevard, i dag en ’grøn ørken’, omdannes 
med simple midler til et eksperimentarium for urban 
havedyrkning. I et modul på 5 meter udlægges en se-
kvens af havestykker, og havestykkerne adskilles af 
træelementer, der kan bruges til redskabsopbevaring 
og siddeplads. Langs kanalen etableres en grussti
The small gardens offer an increased social interac-
tion and a scale that departs from Ørestaden’s planned 
and design-manual-determined grand scale. The 
space between the canal and Ørestad Boulevard, now 
a ’green desert,’ will be converted with simple means 
to an experimentarium for urban gardening. Based 
on a 5-meter module, there is a sequence of garden 
plots separated by wooden elements that can be used 
for seating or storing garden tools. Along the canal, a 
gravel path will be established
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Mirabellerne er afblomstret, og slåenblom-
sterne folder sig ud i disse dage; de vilde kirse-
bær er bristefærdige i en eksplosion i hvidt, og 
så kommer de gode gule kirsebærs blomster 
over spejlbassinet. Men ak, kun med en tred-
jedel, novemberstormen brækkede den store 
del af stammen ned. Svag af ælde, men den 
er blevet hængende fast i lidt bark og ved og 
støttes tre meter oppe. Børnebørnene indtog 
den straks som klatretræ, og nu springer den 
i blomst nedefra. Måske vi også skal se tiden 
an, der kunne jo komme kirsebær i en sidste 
gang, i knæhøjde. Æbletræerne laver snart 
en hvid sky over Æblehøj, og senere kom-
mer hvidtjørnen og endelig hylden, der giver 
hvide blomster til saft og pandekager. Kastan-
jeblomsterknopperne har rejst sig for snart at 
blive til hvide lys. Svanerne har bygget rede, og 
svanemor ligger på æg med sin lange hals i en 

HUNDREDEMETERHAVEN OG DENS LANDSKAB
– Tjørnegården og dens haver

Ole Mouritsen

blød bue over ryggen. En helt uhæmmet over-
dådighed i hvidt (og grønt) omkring os.

Efter naboskab i godt 10 år fik vi lov til at 
købe dette udmarkens husmandssted på 6,3 
ha jord i 1995 af gamle Johannes, hvis skran-
tende helbred ikke kunne klare eneboerlivet 
længere. Det er på østkanten af Beder, tre km 
fra Aarhusbugten. Oprindelig var der to hus-
mandssteder på vores jord. De ses på gene-
ralstabens kort fra 1875 og var for små til en 
families overlevelse, så storbønderne i Over-
fløjstrup var sikre på løsarbejdere. Vi får vores 
vand fra brønden fra det nedlagte husmands-
sted, ellers er der ingen spor af det. Vores rød-
stensbygninger er opført i 1925 oven på noget 
af de tidligere bygninger.

Vi, dengang en nyetableret familie med 
seks børn og tre heste tilsammen, greb chan-
cen og flyttede fra bofællesskabet. Jeg tog 

orlov, og vi havde et halvt år til at endevende 
det gamle stuehus.

Det store nye køkken blev tegnet efter 
udsigten til søen og skoven fra både køkken-
vasken og langbordet og taget i brug i 2001. 
Den lille veranda foran køkkenet ligger højt 
over terrænet med morgensolen ind – som en 
udendørs del af langbordet, og med udsyn til 
skoven og søen med dens fugleliv og til rideba-
nen, hønsegården, køkkenhaven, gårdsplad-
sen og med kirsebærtræets spejling i bassinet. 
Det er bondegårdens helt centrale hvile- og 
hænge-ud-plads også i de lange sommeraf-
tener, hvor den nedgående sol giver sit lys til 
skoven og dens spejling i en kulsort sø.

Dispositionsplanen
’Dispositionsplanen’ for marklandskabet blev 
besluttet i sommeren 1995, så vi var klar til at 

Hunderedemeterhaven ligger langs slåen- og tjørnehegnet The Hundred Meter Garden is bordered by a sloe and hawthorn hedge
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få tilsået markerne med græs. Vi kendte til 
vinter- og tøbrudsoversvømmelsen af lavnin-
gen sydvest for bygningerne – et sted for en 
mulig permanent sø? Vi havde fået kontakt til 
en juletræsproducent, som havde plantet i na-
bolaget med rækker af løvtræer mellem nord-
mannsgranerne. Han vil have plads til mini-
mum 6.000 grantræer + løvtræerne eller 1,2 
ha. Køkkenhaven skulle være stor med plads 
til meget selvforsyning, med læ og sydvendt.

Logistikken med græsning på flere folde til 
egne heste og heste på stald, døtrenes krav om 
ridebane og kørevej til skoven skulle tilrette-
lægges meget praktisk for en bekvem hverdag.
Topografien og funktionaliteten blev således 
til afgørende parametre for planen. Endvi-
dere var nitratniveauet i drikkevandsbrøn-
den tæt på faregrænsen, så den skulle helst 
være beskyttet af skovplantningen (se plan).

Tjørnegården, Beder. Fotos Ole Mouritzen
Tjørnegården, Beder. Photos Ole Mouritzen
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Køkkenhaven (Hundredemeterhaven)
Tidligt forår 1996 blev arealet gjort klar langs 
det nord-sydgående læhegn med slåen og 
hvidtjørn og hasselbuske længst mod syd. Læ-
hegnet blev klippet tilbage for hurtigt at blive 
tæt hæk med bedre lævirkning. 

Idéen med de små hækrum på 5 x 5 meter 
opstod dels for at sikre meget læ på det 
næsten 100 meter lange stræk, dels som et 
ønske om et formgivet og ret formelt anlæg i 
kontrast til marklandskabet. 

Det har vist sig at være en god pædago-
gisk måde at få køkkenhaven passet på. Når 
ét haverum er luget eller tilsået, er noget gjort 
færdigt. Der blev plantet ca. 600 stk. bøge i 
50/80 størrelse og hentet skovjord i Fløjstrup 
Skov til topdække. Senere er der lagt gen-
brugsfliser på bøgestien, slåenstien luges ikke 
mere, men er klippet græs.

I sydenden blev plantet blomme- og kir-
sebærtræer og ribs, hindbær i ét haverum, i et 
andet solbær og stikkelsbær. Senere er andre 
flerårige planter rykket ind i haverummene. 
Udover flere jordbærrækker er der nu blåbær, 
og grønne asparges deler haverum med påske-
liljer på rad. I tre af haverummene trives en 
mangfoldighed af grøntsager i højbede, mens 
andre flytter rundt i de øvrige haver. 

De sidste rumdelende hække er for længst 
plantet, og den lange bøgehæk er nu 100 
meter. Hvert efterår udlægges hestemøg med 
halm og mugangrebet wraphø til fladekompo-
stering i alle urtehaverne. Ingen ukrudt, stort 
set, og til forårets lægning af kartofler, plant-
ning af kål, squash m.m. åbnes et passende 
hul i jorddækket. Med vores fede lerjord gør 
det dobbelt godt at hyppe kartoflerne med en 
skovlfuld vasket sand. Hækkene og slåenheg-
net klippes to gange om året. Slåen og hvid-

tjørnen blev fra starten klippet tilbage, som 
om det naturligt bølgede ud og ind for hurtigt 
at give læ hele vejen. Efter et par år mindede 
det mig om de store takshække på Rousham 
og Montacute. 

Og nu er det blev sådan, at hækken selv 
bidrager til klipningens form, noget visner, 
vestenvinden presser på, og nye former invi-
terer til pleje. Overhænget af slåen og hvid-
tjørn må holdes i ave ind imellem for ikke at 
skygge for meget.

Hunderedemeterhaven med rumdelende bøgehække The Hundred Meter Garden with space defining beech hedges
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De blå haver
Haverummene nærmest stuehuset skulle 
være blåblomstrende hele sæsonen fra skil-
la over ridderspore til asters og mange flere. 
Tiden rakte ikke til god pasning, så skvalder-
kål og senegræs tog over. Men nu er det tid 
til genplantning, efter to års braklægning og 
jorddække med hestemøg og flere gennem-
gravninger efter rødder og med høst af små 
tusinde skillaløg, som nu er ved at afblomstre 
på den lille plæne i sit eget 5 x 5 meter have-
rum ved spejlbassinet. Om et par år vil det blå 
være helt dominerende.

Gårdspladsen 
Traditionen var at plante et gråpæretræ på 
mangen en gårdsplads, undertiden en gave fra 
naboerne ved indflytning. En tradition som 
blev taget med til byen, og mange baggårde 
har stadig et gråpæretræ fra omkring år 1900. 
Træet er nu fældet på grund af et virusangreb, 
der smitter videre til æble- og pæretræerne, 
især de nyplantede lider meget ved det. Nå, 
kort tid efter var fåreflokken kommet uden for 
hegnet en nat og ind på græsplænen med vores 
nyplantede æblelund – om morgenen var alle 
træer uden bark og blade så højt de kunne nå. 

Fældningen af gråpæretræet gav anledning 
til at få gjort en indsats på den nu meget synligt 
slidte gårdsplads med lidt pigbrolægning, per-
legrus og græs. Foråret 2008 lå tegningen klar 
med et spejlbassin til at afslutte Hundrede-
meterhavens møde med gårdspladsen. Gang-
linierne og to 5 x 5 meter store felter fra køk-
kenhavens geometri ligger nu i bordursten 
med ca. 20.000 pigsten i alle felternes 200 kvm. 

Det tog mig seks år, og den 17. marts i år 
blev flaget hejst og en skål i boblevand. Det 
blev ikke til en genplantning af gråpære-
træet, men en stammehæk af ni stk avnbøg 
foran staldlængens gamle eternittag. En stor 
betonklods (1,5 x 1 x 0,7 meter istøbt fire stk. 

bolte og to fuger i betonen) dukkede frem 
midt på gårdspladsen under afgravningen til 
nyt bærelag. Gådefuldt, efter nogen tid kom et 
godt bud fra den aldrende rendegravermand: 
”det er fundamentet til stativet til tærske-
gangen”, og så blev betonklodsen pludseligt 
til kulturhistorie og bevaringsværdig. Den er 
nu fint lagt på plads som vandfald og iltnings-
trappe for drænvandet fra hele Overfløjstrup 
Mark, inden det plasker ned i søen.

Skoven
Skoven blev plantet i det tidlige forår i 1997, 
og efter den ti-årige lejeaftale blev de sidste 
salgbare juletræer høstet i november 2006. Vi 
stod tilbage med en ege-bøgeskov i god vækst 
og ca. halvdelen af granerne. Praksis viste, at 
arealet var for lille til, at juletræsfolkene fik 
prioriteret at passe det optimalt. Løvtræerne 
ødelagde en del, og rigtig mange fik brækket 
topskuddet og blev til fine flertoppede, andre 
voksede for hurtigt i vores fede lerjord. Fæld-
ningen af juletræer gav labyrintiske og usam-
menhængende stiforløb og små lysninger i 
skoven, og de funktionsbestemte skovveje 
stod som åbne korridorer. Skovbrynet med to 
rækker løvtræer stod som en ret linie på øst-
siden af søens skål. 

Får på græs og takshøne på æg Grazing sheep on grass and a roosting yew hen on eggs

Tv. Gårdsplads med pigsten og ganglinier i bordursten 
Left. Pebble stone paving and walkways with granite slabs
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Efter en snak med ’Rasmus-rendegraver’ og 
hans vurdering af en mulig flytning af nogle af 
de nu 10 år gamle, 2-4 meter høje og tætplan-
tede løvtræer konkluderedes: ingen praktiske 
problemer med at flytte med en stor bagvendt 
bagskovl. Men ingen grogaranti fra ham. Han 
ville ikke love en kommende våd sommer, 
men han ville gerne lege med på min spøg om 
at ’ombygge skov’. Nødplan med vanding? Der 
blev lavet plan for ’ombygningen’ af skoven, og 
vi gik i gang, efter at juletræerne var kørt væk 
en regnfuld november. 

Søens skålform blev forstærket med ud-
plantning i græsmarken i nord- og sydhjør-
nerne. De to vestlige skovveje blev tilplantet og 
nogle af lysningerne også. En meget våd som-
mer fulgte, og kun en lille håndfuld af de mange 
flyttede træer visnede. Lige siden har skoven 
været en kær og faglig legeplads for mig.

Problemer med et tæt tæppe af trådalger 
på søen på grund af det næringsrige drænvand 
satte skub i tanker om mulig biologisk rens-
ning ved at grave ud til en lille sø med rørskov 
ved hoveddrænets indgang til vores jord i sko-
ven. Altså ikke blot den planlagte åbning af 9”- 
drænrøret til åben grøft gennem skoven ned 
til søen. Efter en lang runde med nabohørin-
ger efter vandløbsloven og planloven kunne 
arbejdet begynde i sommeren 2008. Vi måtte 
ikke udlægge overskudsjorden på skovvejen 
langs det kulturhistorisk fredede, jordføgne 
dige med marksten langs sydskellet, som vi 
havde tænkt. 

Vi kunne imidlertid godt bruge mere 
græsningsareal. Og viden om, at lysninger 
i skoven ville give et rigere dyreliv, og at der 
kunne skabes et smukt forstærket perspek-
tivisk rum ind i skoven ved at løfte terrænet 
som en gammel teaterscene, blev løsningen 
på overskudsjordens placering. Den ene lys-
ning står med få egetræer, den anden med en 
lille lund, en galleriskov af eg og bøg midt på. 
Grøften og det lille vandfald er omhyggeligt 
placeret i udsigten fra langbordet og den lille 
veranda foran køkkenet. Der var mere over-
skudsjord i det hul til søen, det blev til en stor 
’gravhøj’, der inviterede til mere omsorg. 

Dermed varÆblehøj en realitet – med ti 
forskellige sorter æbletræer. Nordmands-
grannerne er slikmad for vores gotlandske 
får, når de er på vinterfold, og jeg fælder stadig 
med hensigt, så der nu er kringlede stiforløb, 
der hænger sammen. Og der er blevet plads 

til lidt rododendron, hvor langbordets sigt ad 
grøften lukkes af skoven. En lysning er udvi-
det og blevet til løveng med hasselbuske. Og 
en anden tilplantet med skovfyr, som råbuk-
ken har hærget med sin fejning, inden jeg fik 
dem pakket godt nok ind. Gråpil, ahorn, hvid-
tjørn, mirabel har selv fundet vej ind i skoven, 
og ege spirer rundt omkring, ligesom rigeligt 
med sitkagran, som blev plantet for at give læ 
fra øst for juletræerne. 

Der eksperimenteres og overvejes stadig 
for at få en god balance mellem at lade natu-
ren gå sin gang og at skabe oplevelser i rum 
og passager med porte til landskabet udenfor 
og indeni. Der skal være skjul til råen og dens 
kid og ro til skovskaden. For at sikre æble-
træernes bestøvning er der bygget ’bihus’ 
eller ’insekthotel’ til bolig for de vilde bier og 
plantet mad til dem med plantning af anemo-
ner og liljekonvaller. Der er spredt frø af ake-
lejer, oreganum og valmuer, og sammen med 
hvidkløver og masser af mælkebøtter i mar-
kerne virker det, mens de sterile kornmarker 
omkring os ikke er en tur værd for en flittig bi.

Flere årgange af landskabsstuderende har 
været på feltopgaver med land art-øvelser og stu-
dier af rum og forløb og terrænets muligheder.

Søen 
Søen er allerede nævnt flere gange og betyder 
meget. Den fanger øjne og ører hver dag med 
blishønsehaner, der skriger og jagter hinan-
den, gråænderne, vandhønsene og andet fjer-

klædt i løb på vandet. Svanerne passer sig 
selv, og den gråstrubede lappedykker får lov 
at være i fred med sine parringskrig og -hals-
dans på vandet. Forår og efterår kommer ek-
sotiske gæstende ænder og gæs forbi og raster 
på deres vej til fjerne steder. Et sensomme-
rens højdepunkt er svanefatters flyverskole 
med 4-8 svanlinger og den badefest, de hol-
der, når timen er forbi.

Søen blev anlagt i juni 1998 efter en lang-
varig proces over et lille års tid i flere omhyg-
gelige bureaukratier med godkendelse som 
naturgenopretningsprojekt af den bortdræ-
nede mose, som kunne ses på 1875-kortet, 
derefter søge godkendelse af nedlæggelse af 
landbrugspligten på arealet til søens ca. 3.000 
kvm, og videre til godkendelse af åbning af 
drænet efter vandløbsloven og med nabohø-
ringer og endelig endnu en nabohøring efter 
planloven og godkendelse til kommende §3- 
naturområde. 

Naturgenopretningsstøtten kunne betale 
en buldozer i to dage; at dirigere rundt med 
sådan en kæmpemaskine og formgive land-
skabet i 1:1 var en fed oplevelse. Sidst på efter-
middagen på andendagen var der uddybet og 
skubbet med jord, og mulden lagt ud på den 
store skål, så den dybe sydende blev 1,5 meter 
dyb og den flade nordende en god halv meter 
dyb til rørskov foran drænets udløb. Deref-
ter en sidste tur med buldozeren rundt langs 
den kommende søbred med det spagnum, der 
dukkede frem fra den gamle mose, så forvent-

Efter den ti-årige lejeaftales ophør blev de sidste salg-
bare juletræer høstet i 2006. Vi stod tilbage med en 
ege-bøgeskov i god vækst og ca. halvdelen af granerne
At the end of the 10-year lease, the last saleable Christ-
mas trees were harvested in 2006. What remained was 
a well-grown oak-beech forest and about half of the firs

Landskabsstuderende på feltopgave, 1995 Landscape students on a field project, 1995
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ningen om, at moses frøbank ville være spire-
dygtig, kunne afprøves. 

I løbet af sommeren kom der lysesiv, kog-
lesiv, tykbladet-ærenpris, pindsvineknop, fli-
get brøndsel, hjortetrøst, vejbred-skeblad, 
pileurt, kær-galtetand og engkarse; alle i den 
våde vandkant, og tusindblad i rigelige mæng-
der, ligesom andemaden og ikke mindst tråd-
algerne stortrivedes i det næringsrige vand 
i de første år. Nu er balancen i vandet meget 
bedre. Tagrør blev båret i spande fra naboens 
mose med dunhammer i tilgift. Svanerne spi-
ser meget af det og holder nu styr på trådal-
gerne, og andre søurter og kommer nogle år 
på besøg på græsplænen. De 10-15 svalereder 
i stalden er fyldt med flittige flyvere over søen, 
så myg er ikke noget problem. 

Den ultimative succes for naturgenop-
retningsprojektet med søen var, at det gav 

husly for den grønne løvfrø – som et spring-
bræt mere på Fløjstrupmark til dens udvan-
dring fra de skjulte småsøer i Moosgårdsko-
vene, hvor biologer havde hentet dem til fra 
Vejle Ådalen for at bidrage til deres overle-
velse. Allerede det første efterår dukkede de 
små grønne væsner op i grønkålene og hind-
bærrene. Vi ser dem mest som helt små, når 
de soler sig på brombærbladene, når bærrene 
er modne. Det lykkedes, selv om mangfoldig-
heden af vådengsurter er væk, spist af vores 
gotlandske får og islandske heste. Uden for 
dyrenes rækkevide er bl.a. engkarse, koglesiv 
og pindsvinekop flyttet op i og langs med bæk-
ken i skoven.

Godt sted at være
Det kan vel fornemmes på teksten, at vi har 
fået et liv med engagement i og sammen med 

naturens gang over året i et formgivet og kulti-
veret landskab, hvor hverdagen og arbejdet på 
gården er nøje forbundet hertil. I disse dage 
er det ’store læmme-tid’ med natlig venten 
til lyden af fårenes helt specielle mor-lyd til 
deres nyfødte i fæhuset. 

I drivhuset står de små planter på rad i 
små potter og venter hver især på, at det bli-
ver deres tur til et liv i køkkenhavens virke-
lige verden. 

For mig er der ingen tvivl om at arbejdet 
med det ’grønne’ og dyrene har en afstres-
sende og healende virkning. Selv en fyrings-
runde som tillidsrepræsentant kan glemmes 
en stund, når det kræver fuld koncentration 
på verandaen at høre nattergalens triller gen-
nem frøernes øredøvende kvækken.
Ole Mouritsen, landskabsarkitekt MDL, 
lektor emeritus v. Arkitektskolen Aarhus

Søen er anlagt som natur-
genopretningsprojekt af 
den bortdrænede mose, 
som kunne ses på det gamle 
1875-kort
The pond was established 
as a nature rehabilitation 
project of the drained bog, 
which could be seen on an 
old map from 1875
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JENS JENSEN
Ole Mouritsen

Ved mit første besøg på biblioteket – under 
mit gæstelærerjob på arkitektskolen i Buffa-
lo, New York i 1993-94 – fangede to meget nye 
bøger straks mit blik. Jens Jensen stod der på 
deres rygge og med undertitlen Maker of Na-
tural Parks and Gardens og udgivet i 1992. Et 
meget dansk navn, men jeg havde aldrig hørt 
om ham før. Med bogen i hånden spurgte jeg 
den første kollega, jeg mødte, om han kendte 
til ham? ”Oh yes, Jens Jensen, he is very well 
known, like Olmsted, he did a lot of fine works 
in Chicago”.

Tilfældet ville, at ASLA’s årsmøde det år 
blev afholdt i Chicago med Jens Jensen som 
tema, bl.a. fordi flere af de store parker, han 
har tegnet, netop var blevet færdigtrestaure-
rede. Årsmødet havde guidede ture til disse 
parker på programmet, og fotografierne i 
denne artikel er mine lysbilleder fra dengang. 

Det var meget positivt at opleve de ame-
rikanske kollegers engagement i Jens Jensen 
og besøgene i parkerne. Jeg begyndte at samle 
materiale om ham for at aktualisere kendska-
bet til ham med en artikel, der kunne belyse 
den store bredde i hans faglige virke med såvel 

sociale, kunstneriske, økologiske som beva-
ringsperspektiver.

Jens Jensen var også blevet delvist glemt 
i USA, indtil det store biografiske værk Land-
scape Artist in Amerika, The Life and Work 
of Jens Jensen af Leonard K. Eaton udkom i 
1964. C.Th. Sørensen skrev i Havekunst nr. 7 
1965 en grundig – men ikke specielt positiv – 
anmeldelse af bogen: ”….den store gartner… 
mon ikke det var det, han var”, forstået som, 
havekunstner var Jens Jensen ikke. Anmel-
delsen foranledigede Georg Boye til en mod-
anmeldelse i nr. 1 1966 ( blå sider) med en 
kritik af Sørensens efter hans mening lem-
fældige og tendendiøse anmeldelse. Georg 
Boye reflekterede: ”Var Jensen kunstner 
eller var han ikke? Og hvordan skal ’gartner’ 
fortolkes i denne forbindelse? Ligger der i 
selve ordet en nedvurdering eller en forbe-
holden anerkendelse, altså en gartner med 
et vist mål af kunstnerisk begavelse? Kunst-
ner eller gartner? Hvorfor dette enten-eller, 
når man har så lysende eksempler på både-
og som Le Nôtre, Johan Kornelius Krieger, 
Capability Brown, Will. Robinson og – C.Th. 

Sørensen”. Boye slutter sin anmeldelse med: 
”…den slående lighed mellem de to kunstner-
personligheder Jensen og Sørensen.” Senere 
har Malene Hauxner beskrevet Jens Jensens 
virke og holdninger i Fantasiens Have, 1993. I 
forbindelse med bedømmelsen i 2010 af Ste-
fan Dalan Boris’ ph.d.-afhandling, hvor Jens 
Jensen også er omtalt, talte Malene og jeg om 
at skrive artikler til LANDSKAB. Jeg skulle 
skrive en biografisk artikel og Malene Haux-
ner om Jens Jensen og det moderne, hvilket 
også var titlen på den forelæsning, hun holdt 
på konferencen i anledning af Jens Jensens 
150-års fødselsdag på Museet Sønderborg Slot 
i 2010. Hermed min del af aftalen.

Jens Jensens vej til Chicago 
og landskabsarkitektur
Jens Jensen blev født som gårdmandssøn på 
Als i 1860. Han aftjente værnepligt i den prøj-
siske armé, hvor han lærte strækmarch på 
Unter den Linden. Det medførte en livslang 
afstandtagen til lange lige boulevarder og ba-
rokke parkanlæg og en tilsvarende sympati 
for det naturlige landskab og engelske haver 

Council ring.
Gammelt foto
Council ring. 
Old photo
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og parker som udgangspunkt for landskabs-
arkitektur.

Jens Jensen kom på højskole i Vinding og 
efterfølgende på landbrugsskolen i Tune. Han 
måtte på faderens forlangen vælge mellem 
husmandsdatteren Anne Marie og slægtsgår-
den. Da han i tillæg dertil havde aversion mod 
det tyske herredømme, valgte han at drage 
med Anne Marie til USA i 1884. Med løsar-
bejderjob nåede de til Chicago, hvor der alle-
rede var en ret stor dansk hhv. nordisk ind-
vandrergruppe, og Jens Jensen fik arbejde i 
parkvæsenet.

Han gjorde hurtigt karriere og blev leder 
og overgartner for Humboldt Park, som blev 
et forbillede for amerikanske parker. Og han 
knyttede tidligt kontakter til biologer, arkitek-
ter og landskabsarkitekter. Det vides, at Jens 
Jensen foretog mange ture ud i det da svin-
dende prærielandskab omkring Chicago og 
hjembragte planter herfra – og ligeledes fra 
ture til mange andre amerikanske landska-
ber. Anlæggelse af en lille American Garden i 
Humboldt Park med prærieplanter gav ham 
anerkendelse.

Jens Jensen i Chicago
I 1900 forlod Jens Jensen parkvæsenet på 
grund af en konflikt om nepotisme og korrup-
tion i det vildtvoksende Chicago. Han startede 
derefter egen tegnestue, men der er relativt 
få referencer til hans arbejder i denne perio-
de. Et nyt bystyre anmodede ham i 1906 om at 
vende tilbage til parkvæsenet; nu som general 
superintendant og chief landscape architect for 
Western Park District. 

Chicago var omkring år 1900 ikke blot 
centrum for den boomende industriudvikling, 
men også kulturelt centrum for nye bevægel-
ser, bl.a. opgøret med den dominerende New 
England-klassicisme i byggeri og bybygning. 
Jens Jensen var med i dannelsen af The Prai-
rie Club (der drejede sig om naturbevaring) 
og The Prairie School sammen med bl.a. arki-
tekterne Frank Lloyd Wright og Louis Sul-
livan og landskabsarkitekten O.C. Simonds. 
Sin arkitekturskoling fik han i samarbejdet og 
dialogen med dem på fælles tegnestue og via 
praksis. Ligesom Frank Lloyd Wright inddrog 
præriens horisontale linier og flydende rum-
forløb i sin arkitektur, benyttede Jens Jensen 

samme metode i parkerne, og desuden hjem-
bragte og opformerede han præriens planter 
til brug i parkerne. Det fortælles, at hvidtjør-
nen, der med sin horisontale grenstruktur 
mindede ham om læhegnene på Als, mimede 
præriens topografi og derfor fik en helt sær-
lig plads i hans projekter, hvilket ses af plan-
telisterne.

Jens Jensen fik rum og politisk opbakning 
til at formulere en ny parkpolitik for Chicago, 
hvilket blev realiseret med neighbourhood 
parks, skolehaver og skolegårde i de fattige 
industriarbejderkvarterer samt haver og par-
ker til hospitaler o.l. Det drejer sig om mere 
end 100 projekter, herunder et sammenhæn-
gende parksystem og renovering af de eksiste-
rende parker, der bl.a. var tegnet af Frederick 
Law Olmsted. Fremhæves kan etableringen af 
den store Columbus Park, der beskrives som 
hans ’mesterværk’, samt udviklingen af et kon-
cept for parkways, til trods for at Jens Jen-
sen tog afstand fra bilernes dominans i byen. 
Jens Jensen forfulgte sine idealer om at bringe 
prærielandets flora ind byens parker og forme 
parkerne med prærievidder og lysninger,  

Jens Jensen

Jens Jensen, Mahoney Park, Kenilworth, Illinois, 
1929-33. Council ring
Foto Ole Mouritzen, 1993
Jens Jensen, Mahoney Park, Kenilworth, Illinois, 
1929-33. Council ring. Council ring
Photo Ole Mouritzen, 1993
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clearings, hvor træplantningernes placering 
gav en perspektivforstærkende virkning. 

Men også det sociale perspektiv var nær-
værende for Jens Jensen. Han ville vise skøn-
heden i præriens planter for bybefolknin-
gen og arrangerede vandreture på prærien, 
og han etablerede kvartersparker, skoleha-
ver, baseballbaner i parkerne og terapihaver 
ved hospitaler. Karakteristisk er endvidere 

Jens Jensens bålpladser i parkerne, såkaldte 
council rings, hvor cirklen ses som symbol for 
demokratisk dialog uden nogen for borden-
den. Sammen med Theodor Roosevelt og foto-
grafen Jacob Riis stiftede Jens Jensen The 
Playground Association, der blev en national 
bevægelse. I de amerikanske bøger om Jen-
sen er forfatterne stærkt optaget af at trække 
linier tilbage til hans højskoletid.

Jens Jensen var tillige stærkt engageret i ar-
bejdet med naturfredning, dels for at sikre by-
nære landskaber og udflugtsmål, dels som en 
mere almen naturbeskyttelse for eftertiden, 
bl.a. i Rocky Mountains og Mississippi River. 
U.S. National Park Service har rod i The Con-
servation Committee i Chicago, hvor Jens Jen-
sen en tid var formand. 

Efter mere end ti års arbejde lykkedes det i 
1926 for The Friends of Our Native Landscape, 
stiftet af Jens Jensen, at få en væsentlig del 
af The Indiana Dunes gjort til nationalpark. 
Ved hjælp af folkemøder i klitterne med op 
til 50.000 deltagere lykkedes det at få gen-
nemført politiske beslutninger om at stoppe 
stålværksbyggeriet i Lake Michigans klitland-
skab. 

Jens Jensens privatpraksis
I 1920 forlod Jens Jensen chefstolen i park-
væsenet for at fokusere på sin tegnestue. Han 
fik opbygget et bredtfavnende netværk via sin 
position og sit engagement i mange klubber 
og foreninger inden for kultur, kunst og arki-
tektur. Sullivan, Wright m.fl. hyrede ham til at 
tegne parker til deres Prairie Style-storvillaer 
for industri- og handelsmagnaterne i Chicago- 
området. I perioden 1910-25 blev det til mere 
end 300 residential projects, hvor arbejdet for 
Henry Ford med Fair Lane Park Estate, Dear-
born står som det mest kendte.

Jens Jensen, Columbus Park, Chicago, Illinois, 1916-18. Foto Ole Mouritzen, 1993 
Jens Jensen, Columbus Park, Chicago, Illinois, 1916-18. Photo Ole Mouritzen, 1993

Jens Jensen, Columbus Park, Chicago, Illinois, 1916-18. Foto Ole Mouritzen, 1993 
Jens Jensen, Columbus Park, Chicago, Illinois, 1916-18. Photo Ole Mouritzen, 1993
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Det sidste større arbejde blev projektet for 
Lincoln Memorial Garden, Springfield, Illi-
nois i 1935. På et ca. 25 ha stort stykke prærie-
landskab realiseredes projektet, udelukkende 
med de elskede native plants og dertil rådslag-
ningsringe, council rings, fordelt i landskabet. 
Tilplantningen skete med en hær af frivillige, 
som bl.a. lagde agern i jorden. Parken er ble-
vet godt vedligeholdt – som tænkt – og regnes 
for det bedst bevarede af Jensens projekter. 

Allerede i 1918 havde Jensen flyttet sin 
tegnestue fra fællestegnestuen i Steinway 
Hall i Chicago til familiens daværende som-
merbolig The Clearing (lysningen) i Ravi-
nia, Illinois. Efter hustruens død i 1934 og en 
vigende arbejdsmængde overdrog han i 1935 
tegnestuen til sin svigersøn. 

Folkehøjskolen The Clearing 
Som sted for en ny fritidsbolig havde Jens 
Jensen i 1919 købt ca. 60 ha land på en halvø 
ved Ellison Bay ved Lake Michigan, Wiscon-
sin. I 1935, som 75-årig, startede han et nyt 
livskapitel – væk fra det materielle og bildo-
minerede miljø i Chicago – med at realisere 
sin drøm om at skabe en amerikansk variant 
af folkehøjskolen ved Ellison Bay. Navnet The 
Clearing flyttede med. Prairie School-arkitek-
ten J.S. Van Bergen tegnede bygningerne. 

Jens Jensen havde gennem årene under-
vist en del på landskabsstudiet ved Wiscon-

sin University og bl.a. haft studerende med på 
feltstudier til The Clearing. I 1938 blev han af 
universitetet udnævnt til æresdoktor i land-
skab (Havekunst nr. 1 1938).

Frank Lloyd Wright havde sin skole, Talie-
sin-east, i Spring Green, også i Wisconsin. De 
to skolers undervisningmetoder var helt for-
skellige, idet Wright-eleverne på Taliesin blev 
opfordret til at følge mesterens spor, mens de 
studerende på The Clearing, the School of the 
Soil, derimod skulle udvikle sig selv og lære 
af hinanden gennem eksperimenter og egen 
fordybelse og med afsæt i økologiske prin-
cipper. The Clearing skulle også forstås som 
mental lysnen af sindet. Jensen nedskrev sine 
tanker om natur, landskaber og arkitektur i en 
lille bog The Siftings (strøtanker), 1939. På The 
Clearing var der også undervisning i andre fag, 
f.eks. kunsthåndværk, men skolen havde ved-
varende økonomiske problemer. Efter Jen-
sens død i 1951 dannedes The Friends of the 
Clearing, og The Folk High School fungerer 
stadig med respekt for mesterens idealer.

Wright og Jensen lavede kun få projekter 
sammen og kun i de tidlige år, men de beva-
rede venskabet og skrev jævnligt breve med 
fortsatte faglige diskussioner. Wright reflekte-
rer over, hvorfor de ikke fik lavet flere projek-
ter sammen, måske ”….. to stjerner, der ikke 
kunne forenes? ” De kunne begge indlede 
brevene med et ”Dear old Prima Donna”. Og 

Wright gik bort fra Prairie School-idealerne, 
mens Jensen, vel som romantiker og idea-
list, forblev dedikeret til brugen af hjemme-
hørende planter og regionale landskaber. Det 
kom til brud mellem Wright og Jensen, da 
Jensen ikke ville skrive under på en støtteer-
klæring for realisering af Wrights Broad-acre 
City-projekt sammen med en række af samti-
dens indflydelsesrige, og det sidste brev blev 
skrevet i 1943 (artikel i Landscape Journal 
Vol. 20 nr. 2 2001 om brevene).

Da Jens Jensen døde i 1951 blev han i ne-
krologen i New York Times omtalt som The 
Dean of the American Landscape. Hans virke 
er revitaliseret gennem adskillige bøger, især 
Leonard K. Eatons Landscape Artist in Ame-
rica, the Life and Work of Jens Jensen, 1964. 
Siftings udkom i et 3. oplag i 1990, og Robert 
E. Greses biografiske bog Jens Jensen: Maker 
of Natural Parks and Gardens, 1992 giver bl.a. 
oversigt over alle projekterne og ikke mindst 
renoveringen af parkerne. Hertil kommer 
ASLA’s konference i 1994 i Chicago og fejrin-
gen af hans 150-års fødselsdag i 2010. 

Ud over parkerne i Chicago er der des-
værre få af projekterne, der har overlevet.
Ole Mouritsen, landskabsarkitekt MDL, 
lektor emeritus v. Arkitektskolen Aarhus

www.jensjensen.org

Jens Jensen, Columbus Park, Chicago, Illinois, 1916-18. Foto Ole Mouritzen, 1993 
Jens Jensen, Columbus Park, Chicago, Illinois, 1916-18. Photo Ole Mouritzen, 1993
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Ofte handler en beskrivelse af et arkitektonisk 
værk om dets indpasning i en aktuel sammen-
hæng i landskabet – det naturgivne eller det 
urbane. Ligger det smukt? Ligger det ude-
lukkende på egne præmisser og provokerer 
uden hensyntagen til stedgivne betingelser, 
eller placerer og former det sig efter en af-
kodning af stedets ånd, stedsrelaterede mate-
rialer eller lokal byggeskik? Det er elementer, 
vi naturligt inddrager, når vi skal vurdere det 
arkitektoniske udsagn som liggende ’rigtigt’ 
og ’smukt’ i landskabet. Når vi umiddelbart 

er enige om, at noget ligger smukt, kan én af 
grundene være, at ”Vi syntes det, fordi vi for-
står det, vi ser”, som Sven-Ingvar Andersson 
engang har udtrykt det. Vi forstår det, fordi vi 
opfatter sammenhængen. Og denne kan være, 
at arkitekturen bogstaveligt og massivt vokser 
ud af stedets muld og stenmateriale – som de 
sydmarokkanske kasbahs og byerne i Atlas-
bjergene – eller fletter videre på skovens or-
ganiske materialer, skaber lette strukturer og 
rum som den japanske og polynesiske bam-
busarkitektur.

PAVILLONERNE I FTERGI
Jan Fugl

Herover og modstående side: Nederste pavillon.
De tre pavilloner er udtænkt og opført af Uffe Black
Nielsen, arkitekt MAA i perioden 2011-13
Foto Jan Fugl
Above and opposite page: Lower pavilion.
The three pavilions were conceived and built by 
Uffe Black Nielsen, architect MAA during 2011-13
Photo Jan Fugl
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Den indianske medicinmand indprenter sin 
elev vigtigheden af at udvælge sig det rigtige 
sted, når han skal finde ro til både koncentra-
tion og fordybelse. Medicinmanden bruger 
eksemplet med hunden, der, inden den læg-
ger sig på verandaen, tålmodigt og grundigt 
undersøger arealet, skridter stedet af, drejer 
flere gange rundt om sig selv, for så til sidst 
stille og roligt at lægge sig. Medicinmanden 
påpeger, at netop dette sted vil have den op-
timale placering i relation til læ, overblik og i 
forhold til at føle sig tryg og sikker. 

Antropologen og forfatteren Carlos Casta-
neda forklarer i sin kontroversielle bog The 
Teaching of Don Juan fra 1968, hvordan hans 
Yaqui-indianske lærermester, don Juan 
Matus, argumenterer for nødvendigheden af, 
at man finder sit helt eget sted – sit ’sitio’ – 
på en flade, hvor man kan sidde ’uden at føle 
træthed’. Og Castaneda fremhæver, at med 
et menneskes ’sitio’ mener han det sted, hvor 
man naturligt vil føle sig ’lykkelig’ og ’stærk’, 
et sted hvor man ’vil kunne leve op til sit al-
lerbedste’.

Kontekst
Når Uffe Black Nielsen har udset sig stedet, 
Ftergi, et højdedrag oven for byen Plomari 
på sydkysten af den græske ø Lesvos, så er det 
ikke tilfældigt. Her har han placeret sine tre 
pavilloner, som han tilegner guderne Eros og 
Demeter samt det besøgende menneske. Man 
skulle tro, at han havde allieret sig med hun-
den, de græske guder eller stedets ånd, da man 
ved ankomsten til den kuperede olivenlund 
med det samme fornemmer en ganske særlig 
stemning, en atmosfære, der på én gang ud-



110 LANDSKAB  4  2014

stråler både ro og spænding. Og selve rejsen 
dertil har hjulpet én godt på vej. 

Kommer man fra havnebyen Plomari, 
bevæger man sig op ad den snoede vej mod 
øens oprindelige hovedstad, Megalohori, en 
rute der med sine stigninger kan måle sig 
med Tour de Frances seriøse bjergetaper. 
Hvor vejen endelig flader ud, drejer man til 
højre ad en smal grussti, som leder én igen-
nem et skovområde. Høje fyrretræer luk-
ker med deres tætte løv af mod himlen, og de 
mange nedfaldne fyrrenåle dækker stien som 
et blødt, rødbrunt tæppe, der skaber en gan-
ske særlig akustik.

Mens man bevæger sig på dette tæppe, 
har man udsyn til dalen dybt nede og bjerg-
skråningen overfor. En blødt formet kurve 
adskiller himlens lyshav fra dalformationens 
blå- og rødgrønne nuancer. Når man har ind-
stillet blikket, får man hurtigt øje på den øver-
ste pavillons lysende gulvflade, der markerer 
det første ’stop’ i det, som senere vil åbenbare 
sig som en koreograferet bevægelse ned over 
det kuperede terræn.

En række udsigter
En bevægelse kan beskrives gennem en serie 
af billeder. For at kunne fastholde bevægelsen 
opdeler vi den i momenter. På samme måde 
kan man måske opfatte forsøget på at fast-
holde koncentrationen som en proces, hvor 
der veksles mellem øjeblikke af åben modta-
gelighed, bevægelse og stillestående fokus og 
fordybelse.

Den iscenesatte oplevelse af det land-
skabelige rum i Ftergi tager udgangspunkt i 
tre udsigtspunkter, som udgøres af tre ’plat-
forme’. Bevægelsesforløbet og platformenes 
indbyrdes placering danner en komposition 

af udsigter, som hver især beskriver og fast-
holder et særligt oplevelsesmoment. 

Mødet med den første pavillon er fra start 
med til at forstærke oplevelsen af det land-
skabelige rum. Den præsenterer sig, som det 
klassiske græske tempel, perspektivisk over 
X og danner en slags port og indgang, hvorfra 
man har visuel kontakt til næste stadie i forlø-
bet. Pavillonerne definerer rum i sig selv, men 
de er hver for sig også med til at angive retning 
for en bevægelse ud i det større rum.

Den sidste og nederste pavillon balancerer 
over en mosbevokset klippeformation og giver 
næsten indtryk af at være på vej til at lette og 
svæve frit ud i det dramatiske rum, der danner 
sig over den smukke dalformation. Indtrykket 
forstærkes af pavillonens skyggedannelser på 
klippens landskab, der mimer dalens former 
og farver.

Og ligesom bevægelsen fra kysten, op ad 
bjerget og ud på plateauet ved Ftergi har be-
tydning for den samlede oplevelse, således 
iscenesætter den momentopdelte bevægelse 
fra pavillon til pavillon en oplevelse, der læg-
ger op til individets indlevelse i sin egen pla-
cering i naturen og i, hvad dette særlige sted 
repræsenterer.

Myte
Uffe Black Nielsen vedkender sig myten som 
et vigtigt element i pavillonernes tilblivelses-
proces. Han har hentet inspiration i den græ-
ske mytologi fra erosmyten. Eros personifice-
rer begæret efter det gode og det skønne. Eros 
er drivkraften og et billede på menneskets sta-
dige stræben efter uendelighed, udødelighed 
og selvrealisering, men det er ifølge Sokrates 
også en tilstand af ’vanvid’, en henrykkelse, 
der fører mennesket, uden at det ved hvorhen.

Uffe Black Nielsen ser Eros som et billede på 
den eufori, den særlige naturoplevelse for-
årsager. Som Eros henrykker også naturens 
skønhed os og efterlader betragteren i en til-
stand af samhørighed med de kræfter og pro-
cesser, både mennesket og dets omgivelser er 
en del af.

Intention
Hver pavillon udstrækker sig i et ’rum’ på 3 x 
3 x 3 meter. Materialerne spænder fra rustan-
løbne og tunge jernprofiler til lette og lyse 
træ- og kanvas-materialer.

Pavillonernes æstetik udspringer af deres 
konstruktive idé. Som den klassiske, japanske 
konstruktion bygger de sig op med krydsende 
lag af elementer, hver med sin betydning for 
både funktion, statik og det æstetiske udtryk.

Uffe Black Nielsen fortæller, at pavillo-
nerne i Ftergi er ikke tænkt som genstande 
eller ’objekter’, men som rumligheder for ’sub-
jektet’, og han understreger, at de udspringer 
af et ønske om at samle de indtryk, man får, 
når man træder ind i konteksten, og han lader 
oplevelsen manifestere sig i konstruktioner og 
materialer, dvs. udtrykke sig i en konkret fy- 
sisk form. 

Uffe Black Nielsen siger endvidere: ”En 
koncentreret oplevelse er altid i momentet. Der-
for har det været tanken, at det, der skulle visu-
alisere dette – de rumlige strukturer, der skulle 
formidle oplevelsen af momentet – skulle være 
skrøbelige. Og dog som et symbol på koncentra-
tionen – dens skrøbelighed og styrke – skulle de 
også kunne modstå naturkræfterne, som optræ-
der i skikkelse af den lokale Meltemi-vind.”

Mit møde med pavillonerne i Ftergi efter-
lod en følelse af at have svævet i vinden eller 
nænsomt rejst med båd eller luftskib i land-

Hver pavillon består af følgende 
elementer: vinkeljern (7 stk.), 
rundjern (7+7+2 stk.), træbjælker, 
gulv og tag (7+7 stk.), strøer (5 stk.), 
dækplanker (12 stk.), kanvas (2 stk.)
Tv. Mellemste og nederste pavillon.
Foto Jan Fugl
Th., øverst. Mellemste pavillon.
Foto Troels Grum-Schwensen
Th., nederst. Detalje af hhv. nederste 
pavillon på klippe- og ’moslandskab’
og pavillonkonstruktionens krydsende 
lag. Fotos Jan Fugl
Each pavilion consists of the follow-
ing elements: angle iron (7 pcs.), round 
steel bars (7+7+2 pcs.), wood beams, 
floor and roof (7+7 pcs.), joists (5 pcs.), 
floor planks (12 pcs.), canvas (2 pcs.)
Left. Middle and lower pavilion.
Photo Jan Fugl
Right, top. Middle pavilion.
Photo Troels Grum-Schwensen
Right, bottom. Detail of lower pavilion 
on rock and ’moss landscape’ and the 
pavilion construction’s intersecting lay-
ers. Photos Jan Fugl
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skabet og mytologiens verden. For mig frem-
står de som bokse eller ’lommer’ i landskabet, 
som elementer, der formidler oplevelser, til-
føjelser som skaber opmærksomhed og mar-
kerer menneskets tilstedeværelse i naturen 
på ’stedets’ præmisser. 

Det er åbenlyst, at mødet mellem kontek-
sten og de tilførte platforme virker som kata-

lysator for skærpede iagttagelser og efter-
tænksomhed. 

Tom Danielsen, arkitekt MAA, der lagde 
vejen forbi, udtrykker det således: ”De tre 
pavilloner bibringer stedet en helt særlig stem-
ning, de er ’resonanskasser’ for alle sanser og 
dermed for en olivenskråning, der er blevet 
endnu større og endnu flottere end før.” 

Begrebet ’resonanskasser’ – for myten og ge-
nius loci – beskriver måske i al enkelthed, 
hvad Uffe Black Nielsens initiativ og arkitek-
toniske udsagn i Ftergi handler om.
Jan Fugl, arkitekt MAA, lektor, 
Arkitektskolen Aarhus
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(LANDSKABS-)”KUNSTEN KAN IKKE UNDSLIPPE 
DET POLITISKE”
Pernille Ploug

Intro
Det offentlige rum vil altid være en kampplads 
mellem forskellige interesser; økonomiske, 
repræsentative, kulturelle, sociale. Det er dér, 
vi mødes. Seminaret handlede om kunsten og 
dens (mulige) rolle i det offentlige rum. Kunst 
lyder i sig selv som noget positivt og over-
skudsagtigt, men hvis kunsten bare er frik-
tionsfri og kun reproducerer den bestående 
orden, vil dens rolle være som endnu en glat 
overflade i et hegemonisk kapitalistisk eller 
socialistisk system. Seminaret beskæftigede 
sig med muligheder for at pege andre steder 
hen end det velkendte, som kunsten altid har 
haft og kan have i vores offentlige rum. Mulig-
heder som kræver bevidsthed om de interes-
semodsætninger, der er med alle de involve-
rede aktører i processen. På én og samme tid 
en kampscene og et felt for forhandling. Det 
er ikke farligt at være i klinch, det er et vilkår 
og en nødvendighed i demokratiet. Heteroge-
nitet fremfor hegemoni. Vær beredt & Velbe-
komme!

Den institutionelle vinkel
Christine Buhl Andersen (direktør, KØS) bød 
velkommen og opridsede de politiske, tekni-
ske og økonomiske interesser der er i (d)et of-
fentlige byrum. Et konfliktfyldt område, som 
ikke kun handler om, hvilken kunst der opstil-
les hvorhenne. Og hvad kan man mere gøre?

Man tager …

1 overskrift:  Art Caught in Crossfire. Conflict and negotiation in contemporary urban spaces
1 stor gryde:   Auditorie 2, Bygning J, KDAK
1 grydeske:  Martin Krasnik (DK)
+
2 stk. museumsfolk:  Christine Buhl Andersen (DK)
   Sabine Dahl Nielsen (DK) 
+
2 stk. teoretikere:  Chantal Mouffe (B)
   Andrea Phillips (UK)
+
2 stk. kunstnere: Jakob Fenger (DK)
   Jens Haaning (DK)
+
2 stk. kuratorer:  Nora Sternfeld (A)
   Janna Graham (CDN) 
+
200 stk. deltagere: Forskellige viden-, kunst- og kulturarbejdere (87 % kvinder)
 
=   Alle ingredienser mixes og blandes godt – på engelsk 
   Tilberedningstid: 8 timer (21. marts 2014)

Man får herefter…
Inspiration, opmuntring, men også en smule indspist osteklokkefornemmelse. Dertil politisk motivation til at spærre øjnene op og 
handle, hvor der handles kan. Samt en gryende fornemmelse af vilje til forandring. Vedkommende. Delikat

Moderator Martin Krasnik ( journalist, DR2) 
causerede herefter over magt i det offentlige 
rum med en række paradoksale eksempler på 
traditionelle statuer verden over. F.eks. at Kø-
benhavn har Den Lille Havfrue som ikon, og 
det jo egentlig bare er en historie om ulykke-
lig kærlighed. Eller at New York har Friheds-
gudinden, hvis tilsyneladende udsagn er: ”Vi 
er frie, I er ikke. Fuck you”. 

Arrangør Sabine Dahl Nielsen (KØS, ph.d. 
i kunst og byudvikling) uddybede samtidskun-
stens position og muligheder i dagens byer 
ved at påpege, at kunst i dag ikke kun er objek-
ter, monumenter og skulpturer, men udspil-
ler sig på mere relationelle og performative 
måder – i forskellige former for interaktion 
mellem sted, objekt og social kontekst. Der er 
mange indbyggede modsætninger og besvær-
ligheder, når projekter skal realiseres i mødet 
med samfundets reguleringer i form af bygge-
tilladelser, sikkerhedsregler, ejendomsret osv. 
Andre interesser kan også spille ind; oplevel-
sesindustrien, private, kommunale og stats-
lige organisationer. Altså: Der kan ikke for-
ventes et friktionsløst samarbejde om byens 
rum. Det er en kampplads. Men hvordan be- 
vare kunstens egen ’frie’ position i dette 
inferno? Skal man forvente, at kunst kan løfte 
en bydels sociale problemer? Kan kunsten 
bruges til at bevise, at en by er okay? Hvem 
har retten til at sætte agendaen i byens rum 

og flader? Shepard Faireys vægmaleri PEACE 
fra 2011 på gavlen ved Jagtvej 69 i København 
blev brugt som eksempel på et clash mellem 
en kommunes bestilling af et kunstværk og 
en bydels modtagelse af samme. På interna-
tionalt plan udspiller der sig i kampen om 
territoriet mange pluralistiske og kontrast-
fyldte forhandlinger, der samtidigt afdækker 
de eksisterende magtstrukturer. Der var cita-
ter fra Rosalyn Deutsche: Evictions. Art and 
Spatial Politics, 1996 og fra Chantal Mouffe: 
The return of the political, 1993. Sabine Dahl 
Nielsen: ”Formålet med seminaret er at blive 
forvirret på et højere niveau … Det offentlige 
rum var, er og kan blive noget andet”.

Den teoretiske vinkel
Politisk teoretiker og prof. ved University 
of Westminster, London, Chantal Mouffe er 
kendt som en præcis iagttager af neoliberalis-
mens konsekvenser og som en skarp kritiker 
af de undertrykkende strukturer, ethvert poli-
tisk system udøver på det enkelte individ. Hun 
øjner en mulighed for forandring af det kapi-
talistiske system, hvis kunsten genoptager sin 
frie kritiske position. Via kunsten i det offent-
lige rum vil vi andre kunne opleve alternati-
ver til den eksisterende struktur og dermed 
blive mere bevidste om, at et modspil er mu-
ligt. Chantal Mouffe: ”Kunsten kan ikke und-
slippe det politiske”. Med inspiration fra Der-
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rida: ”Vi kan bestemme i det ubestemmelige 
terræn … Hver orden, hver magt, er baseret på 
undertrykkelse”. Det rykkede i publikum at få 
serveret hardcore-teori. Mer’ mer’, tak.

Andrea Phillips, Reader in Fine Arts, 
Goldsmiths, University of London og kurator 
for Istanbul Biennalen 2013, fremlagde eksem-
pler på de indbyggede modsætninger, der ligger 
i at arbejde indefra i en etableret institution – 
med al den akademiske research, den kapitali-
serede viden og de præmisser, det indebærer – 
og samtidig bruge dette til offentligt at udstille 
og kritisere selvsamme struktur. Transforma-
tionen kan starte indefra. Men hvordan akti-
vere de regulerede kroppe, inkl. kuratorernes, 
til lyst og behov for at diskutere kunst? Hvem 
er, og hvem danner offentligheden? Hvordan 
uddanne samme til at være i stand til at være 
kritiske, medvirkende, aktive og deltagende 
individer i et kulturliv, hvis Mantra disse dage 
er ’deltagende deltagere’? Ved Istanbul-bien-
nalen 2013 blev interessemodsætningerne 
mellem bystyrets selvprofilering, verserende 
korruptionsanklager mod præsident Erdogans 
egne økonomiske interesser i udviklingen i 
byen og voldelige konflikter sat i kontrast til 
biennalens kuratorers program og kunstner-
nes udtryksfelt. Det blev en faktisk kamplads i 
orkanens øje, på Taksimpladsen og i Gezi Park 
om territorier i konkret og i ideologisk for-
stand. Blod, sved og tårer. 

Paneldiskussion
Start med at bekæmp din egen indre neoli-
beralist – som Chantalle Mouffe formulere-
de det. Og fra Andrea Philips: Skab ligeværd, 
hvor du kan. Start med at give løn til alle, der 
arbejder ’frivilligt’ eller ’gratis’ i kulturelle 
institutioner, tegnestuer, værksteder; dét vil 
skabe lighed og transparens. Begge udtrykte 
en skepsis over for etablerede biennaler, som 
Documenta i Kassel og Venedig, fordi det (of-
test) er etablerede gallerier og samlere, der 
eksponerer salgbar højkvalitetskunst.

Den kunstneriske vinkel 
Superflex, repræsenteret ved Jakob Fenger 
– kendt for forskellige ’Tools’: Foreigners, 
Please Don’t Leave Us Alone With The Danes, 
(plakat 2002) Guarana Power (læskedrik 
2003), Flooded McDonald’s (film 2008; skal 
ses) – viste her eksempler på kunstnergrup-
pens nyere ’byrumsprojekter’. Superflex har 
i samarbejde med BIG og Topotek1 udviklet 
og udformet Superkilen på Nørrebro (2011), 
heriblandt hvordan de enkelte byrumsele-
menter, f.eks. palæstinensisk jord, er blevet 
udvalgt ude i verden af beboere fra området 
ved Superkilen. Elementer fra deres egen tid-
ligere verden bragt ind i deres nye verdens-
rum. En slags ekstrem brugerinddragelse. 
Det er en bagvedliggende, men usynlig del af 
fortællingen om byrummets mangfoldighed.  

PowerToilets (2010) blev vist, et (serielt) værk 
som kopierer et toiletrum fra f.eks. FN-byg-
ningen ned i mindste detalje, men opstiller 
denne kopi i et helt andet miljø, her i Park van 
Luna i Heerhugowaard (NL). En lille forskyd-
ning, ude af galleriet, der lige ’shaker’ de til-
fældige brugere. Ups, hvad var det?

Tilsvarende ombytningsstrategier, en 
slags ’swapping’, har kunstneren Jens Haa-
ning benyttet på forskellig vis igennem de 
seneste 10-15 år. F.eks. Light bulb exchange, 
en udveksling af lyspærer mellem en plads 
i Kassel og én i Hanoi, Vietnam (2002) til 
Documenta XI. Udveksling af designerstole i 
plastic mellem en trendy café i London og en 
plads i Karachi (2003). Der blev grinet af Tur-
kish Jokes i Oslo (1994), af Arabic Jokes (pla-
kater fra 1996, genoptrykt og genophængt 
på Vesterbro i 2012 af SMK). Et nyere pro-
jekt (2012) var et stort ord, BRODNO, muret 
op i 3D med mursten på toppen af en bakke 
i Bródno sculpture park, en forstad til Wars-
zawa (PL). Det tager afsæt i stedets kontekst, 
tanker, sprog, politik og materialiserer sig i et 
mangetydigt ord, der samtidig er en stedbe-
tegnelse. Ikke lige til at overse.

Den kuratoriske vinkel (med aktivistisk 
praksis, måske meget sympomatisk?)
Nora Sternfeld, freelance kurator og profes-
sor of curatorial practice ved Aalto Univer-

Janna Graham forelæser på seminaret, I participate... Foto Pernille Ploug Janna Graham speaking at the seminar, I participate... Photo Pernille Ploug
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hegemoni, lederskab, overherredømme, oprindelig brugt i forbindelse med de oldgræske bystaters militære alliancer, 
hvori det fastsattes, hvilken af bystaterne der skulle være hegemon, dvs. anfører for forbundets væbnede styrker. (…)
Inden for den marxistiske samfundsbeskrivelse har den italienske filosof Antonio Gramsci anvendt hegemoni som 
betegnelse for de herskende klassers dominans over for andre samfundsgrupper.
kilde: www.denstoredanske.dk
heterogenitet, (af fr. heterogénéité, af gr. hetero- + genos slægt, art), uensartethed.
antagonisme, (af gr. anti-, agon ’kamp’ og -isme)
kilde: www.denstoredanske.dk
antagonisme: modsætning. Inden for sovjetmarxismen skelnedes der mellem antagonistiske modsigelser ( f.eks. mod-
sigelsen mellem arbejde og kapital eller mellem imperialistiske stater) og ikke-antagonistiske modsigelser ( f.eks. mel-
lem produktion og forbrug eller mellem by og land). De ikke-antagonistiske modsigelser kan forsones med hinanden, i 
modsætning til de uforsonlige eller antagonistiske, som kun kan ophæves, hvis de drives til det yderste gennem en krise.
kilde: www.leksikon.org

sity i Finland, talte om megen frygt og ulig-
hed i samfundet, hvor konsekvensen enten 
var undertrykkelse eller eksklusion i det of-
fentlige rum. Hun havde medvirket i udviklin-
gen af et power-tool; en Flic-Flac-håndbog til 
queer-diskussioner og feministiske transdi-
sciplinære workshops for folkeskolen; i form 
af en skoletaske med anderledes bøger. Nora 
Sternfeld viste et fascinerende foto fra et ar-
gentinsk galleri fra 1968, hvor fint påklædte 
ferniseringsgæster uventet var låst ind i et gal-
leri som en del af en uventet happening og så 
måtte slå ruder itu for at komme ud i verden. 
Inside-out.

Janna Graham, projekt-kurator ved Ser-
pentine Gallery London, fokuserede på græs-
rodsniveauet; om at brug af kunst længe har 
været et redskab i byudviklingen, som legi-
timerende skalkeskjul for egentlige økono-
miske bevæggrunde. ”The crane is coming 
anyway”. Edgware Road Project blev nævnt 
som et positivt eksempel på, hvordan et sam-
arbejdet mellem en offentlig og privat byud-
viklingsproces & et galleri kan gå hånd i hånd, 
nu hvor virkeligheden er, at 20% af budgettet 
kommer fra offentlige institutioner, og de 
resterende 80% fra private fonde. 

Paneldiskussion
Hvad skal der ske bagefter? Er dette bare et 
lukket selskab for kulturarbejdere? Kan man 
komme ud over rampen og ikke ’nøjes med’ 
at tale om at bekæmpe neoliberalismen i et 
så institutionelt forum som netop dette se-
minar? Kunstneren har en mulighed for at 
skabe forandring – vi har alle en mulighed for 
det. Subjektet i dag har masser af plads at bol-
tre sig på. Begge kunstnere opponerede mod 
teoretikernes udhængning af biennaler; de 
mente, der kommer mange gode og vægtige 
udsagn frem her på trods af sammenhæn-
gen. Men det er vel også en form for ’hitliste’, 
en blåstempling, at blive inviteret indenfor, i 
kunsternes eget hierarki. Så bliver det nem-
mere at få støtte fremover. Og så bliver det ud-
fordrende tilpasset rammerne. Og hvordan så 
bevare sin autonomitet? 

Hjemtur
Det bedste ved seminaret var det tidspunkt om 
formiddagen, hvor der bredte sig en euforisk 
stemning og en følelse af et uventet fællesskab 
omkring mulighederne for forandring.

Således opfyldt af kampgejst kunne jeg 
cykle hjem gennem byen, fuld af rigtige rekla-

mer på busser, reklamestandere, busholdeste-
der, facader, byggehegn – udover butikkernes 
vinduer. En bus er ikke bare en bus. Og plud-
selig spørge mig selv, hvordan det kan være, 
at jeg/vi affinder os med den konstante og 
massive visuelle påvirkning i vores fælles 
offentlige rum, byens rum? En påvirkning, 
der i disse dage eksponerer nutidens ideelle 
hårde krop over hele byen i form af reklamer 
for badetøj, energidrikke, brystimplantater. 
Og imens sælger Politiken aviser på overskrif-
ter om, at der aldrig har været så mange sund-
hedsspise- og spiseforstyrrede mennesker 
som nu. Der er nok at tage fat på. Men spørgs-
målet er, om vi faktisk ønsker andre boller på 
suppen … Hvad synes du, der skal på menuen?

Det offentlige rum var, er og kan blive 
noget andet, var konklusionen.
Pernille Ploug, landskabsarkitekt MAA

Se også: Interview med Chantal Mouffe af Mar-
tin Krasnik i Deadline DR2 20. 03. 2014 
Interview med Chantal Mouffe af Nina Trige 
Andersen i Information 26. 03. 2014 
Artikel af Anna Ullman på www.netudgaven.
dk/2014/03/kritisk-kunst-er-en-vigtig-del-af-
demokratisk-politik/ 

Jens Haaning, Brodno. Foto Pernille Ploug Jens Haaning, Brodno. Photo Pernille Ploug
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BOGOMTALE

Topologi og landskabsarkitektur
Christophe Girot, Anette Freytag, Albert Kir-
chengast og Dunja Richter (red.): Landscript 3. 
Topology – Topical Thoughts on the Contem-
porary Landscape. Jovis, Berlin, 2013. 366 s. 
35€. ISBN 978-3-86859-212-2. Findes som 
e-bog: 304 s. 21€. ISBN 978-3-86859-910-7

Begrebet topologi er sammensat af de græske 
ord topos (sted) og logos (lære) og betyder så-
ledes læren om steder. Topologi studeres ek-
sempelvis inden for matematikken og beskri-
ver en udvidelse af geometrien: i stedet for en 
euklidisk geometri, baseret på et rum udstrakt 
i tre dimensioner, adresserer topologien dy-
namiske rumligheder, dannet af punktvise 
relationer og i kontinuerlig, processuelt om-
dannelse, eksempelvis illustreret af det vel-
kendte Møbius-bånds flydende sammenbin-
ding af indre og ydre. At et sådant begreb har 
relevans for landskabsarkitekter, virker ind-
lysende. Arbejdet med landskaber må netop 
indebære en forståelse for, at vores omgivel-
ser er under evig forandring, dvs. at tiden har 
lige så stor betydning som rummet, relatio-
ner er vigtigere end form. Vi ser det konkret 
i vejrets og årstidernes variation. Eller på lidt 
længere sigt i planters vækst og materialers 
nedbrydning. 

Antologien Landscript 3. Topology – Topi-
cal Thought in the Contemporary Landscape er 
resultat af workshoppen Topology – On Desig-
ning Landscape Today afholdt i 2012 på ETH 
i Zürich og knyttet til Institute for Landscape 
Architecture ved ETH og professor Chri-
stophe Girot, der også er blandt bogens redak-
tører. Alt for sjældent publiceres der bøger om 
landskabsarkitekturens teoretiske og æsteti-
ske aspekter, hvorfor udgivelsen som initia-
tiv må hilses særdeles velkommen. Også set i 
lyset af de teoretiske nybrud, som topologien 
har bidraget med inden for humanvidenska-
berne som del af det, man har kaldt for ’den 
rumlige vending’, forekommer sammenbin-
dingen af topologi og landskabsarkitektur 
relevant.

Landscript 3. Topology formår imidler-
tid ikke fuldt ud at forløse den begrebslige 
ramme. I sin indledning beskriver Albert Kir-
chengast antologien metaforisk som en blom-
stersamling, et florigelium, og peger dermed 
på forskelligheder, både angående bidragenes 
fremstillingsform og tematikker. Antologier 

er i sagens natur sammensatte, men i netop 
dette tilfælde er forskellene så voldsomme, at 
man kan overveje, om bidragene hellere skulle 
have været udgivet som eksempelvis tids-
skriftsartikler. For hvor nogle af bidragene er 
særdeles reflekterede og teoretisk funderede, 
eksempelvis Annemarie Buchers opsumme-
ring af nyere landskabsteorier, Antje Stok-
mans tekst om landskab og infrastruktur eller 
Martin Seels om landskabet mellem natur og 
kunst, så er andre bidrag besynderligt teo-
riforladte og ureflekterede, såsom Gion A. 
Caminadas gennemgang af egne projekter, 
Michael Seilers essay om Peter Joseph Lenné 
eller Vittorio Magnago Lampugnanis mani-
festagtige tekst om byen som anti-landskab. 
Man kan se det som en styrke, at antologien 
dermed repræsenterer mange forskellige 
måder at arbejde med tekst på inden for faget, 
men for denne anmelder fremstår heteroge-
niteten som en svaghed. Jeg havde hellere set 
en antologi udelukkende bestående af bidrag, 
som alle levede op til nutidige krav om viden-
skabelighed med dertil passende ikke-norma-
tiv argumentation og inddragelse af relevant 
teori. Eller en debatbog af mere essayistisk 
og forkyndende karakter. Og allerhelst først-
nævnte, netop fordi topologi-begrebet rum-
mer en hel del teoretiske potentialer for land-
skabsarkitekturen, som desværre ikke fuldt 
ud bringes i spil. 

Mærkeligt fraværende er eksempelvis 
henvisninger til filosoffen Gilles Deleuze, 
hvis begreb om folden arkitekten Bernard 
Cache via filmskaberen Jean-Luc Godard 
for næsten 20 år siden relaterede til topo-
grafiske og topologiske forhold i en analyse 
af Lausanne. Cache pegede på en slags vek-
torforhold mellem henholdsvis Lac Léman, 
byen, vandveje og et højere beliggende grønt 
plan, det schweiziske plateau, der tilsammen 
rumligt set krummer sig om hinanden. Topo-
logien har således et analytisk potentiale for 
konkret forståelse af et landskab, men også 
i et skabende arkitektonisk arbejde, aktuelt 
udforsket eksempelvis i The Hydra Project på 
Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. 6 og af 
teoretikere som Georges Teyssot. 

Annemarie Bucher peger i sit bidrag på, 
at teoretiseringer af landskabet spænder over 
landskabet betragtet som objekt, landskabet 
som socialt rum, landskabet som abstrakt idé 
og kulturel konstruktion og landskabet som 

(skabt af et) medium. Landscript 3. Topology 
dækker alle disse aspekter. Buketten er altså 
særdeles broget med bidrag, der hver for sig 
kan appellere til forskellige læseres vidt for-
grenede interesser. Som samlet komposition 
lader den noget tilbage at ønske, først og frem-
mest større teoretisk stringens, skønt den dog 
med rette peger på topologi-begrebets poten-
tiale for undersøgelser af landskabsarkitektu-
rens kompleksitet. 
Martin Søberg, kunsthistoriker mag.art., 
ph.d. i arkitektur og underviser på Køben-
havns Universitet og Kunstakademiets Arki-
tektskole

Litteratur: 
Bernard Cache, Earth Moves. The Furnish-
ing of Territories, Cambridge, MA, 1995
Gilles Deleuze, Folden, København, 1990 
Georges Teyssot, ”Architecture as Topological 
Operator” i: GAM Architecture Magazine, 9, 
2013, ss. 69-85
The Hydra Project afholdt d. 22.-23. maj 2014 
en international konference på Charlotten-
borg i København under overskriften Dia-
logue 5: Morphology, Topology and Artifice

Fra Kvangård til Humlekule
Margrethe Floryan og Kirsten Lund-Andersen 
(red.): Fra Kvangård til Humlekule. Meddelel-
ser fra Havehistorisk Selskab Nr. 42, 2012. 80 s. 
Margrethe Floryan, Bjarne Larsen og Kirsten 
Lund-Andersen (red.): Fra Kvangård til Hum-
lekule. Meddelelser fra Havehistorisk Selskab 
Nr. 43, 2013. 80 s. Det nyeste årsskrift koster 
50 kr., tidligere årsskrifter 30 kr., og 4 stk. fås 
for 100 kr. Gratis for foreningens medlemmer. 
www.havehistoriskselskab.dk

Havehistorisk Selskab tog for et par år siden 
dette navn efter at have heddet Havebrugshi-
storisk Selskab i 40 år, dvs. siden stiftelsen i 
1971. Samtidig med denne ændring fik også 
selve foreningen med tilhørerende aktivite-
ter en gevaldig ’revival’, dvs. gode foredrag og 
ekskursioner, en oplysende hjemmeside og 
opstrammede årsskrifter, der med relevante 
artikler insisterer på at oplyse om havekunst. 

Årsskriftet har ganske vist et lidt mysti-
ficerende navn Fra Kvangård til Humlekule, 
hvilket refererer til et par af havebrugets æld-
ste historiske elementer, der bl.a. kan ses på 
Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby. Her findes både 
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meddelelser fra havehistorisk selskab · nr 43 · 2013
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Tv. Podekviste fra de gamle lind i Brede Allé, Fredensborg Slotshave. 
Kvistene fra hvert enkelt træ blev holdt nøje adskilt og nummereret. 
Efterfølgende har Joel Klerk podet dem på grundstammer af Tilia platyphyllos, 
de nye træer kaldes Tilia x europaea ’Fredensborg’. Foto Simon Lautrop 2011 
Th. Moderne, tysk eksempel på formering ved nedkrogning, her med vold. 
Baum-schulen Lappen i Nettetal-Kaldenkirchen, nær Düsseldorf. Ill. fra artiklen 
Left. Scion from the old linden trees along Brede Allé, Fredensborg Palace Gardens. 
The scions from each individual tree were carefully separated and numbered. 
Subsequently Joel Klerk grafted them on the wild stock of Tilia platyphyllos, the 
new trees are called Tilia x europaea ’Fredensborg’. Photo Simon Lautrop 2011
Right. Modern, German example of shaping by layering, here by force. Baum-
schulen Lappen in Nettetal-Kaldenkirchen, near Düsseldorf. Ill. from the article

en lille kvangård omkranset af et hegn af grin-
dehvalskranier og også en fynsk bondehave 
med humle på høje træstænger. Grafikeren 
Carl-H.K. Zakrisson har givet Fra Kvangård 
til Humlekule nyt format, lay out og typografi, 
så det er blevet overordentlig smukt, velillu-
streret og indbydende. 

Hvert årsskrift indeholder en håndfuld 
artikler, der i indhold oftest ligger tæt op ad 
sæsonens foredrag og ekskursioner. Årgang 
2012 var redigeret af kunsthistoriker og muse-
umsinspektør Margrethe Floryan og land-
skabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen, i 2013 
tillige cand.hort., ph.d.-studerende Bjarne 
Larsen. Her er høj cigarføring, artiklerne er 
dybdegående og meget veldokumenterede, 
undertiden med abstract, akademisk noteap-
parat og omfattende litteraturliste. Så man 
forventer ingen fodfejl der.

I 2012 var lystanlæg og byparker det over-
ordnede tema, bl.a. med artikler om Liv & Lys 
i Søndermarken og Historisk Botanisk Have 
i Vordingborg. Desuden et fyldigt portræt af 
Johan Ludvig Mansa som gartner og forfat-
ter og beskrivelse af hans håndbog for have-
elskere, hans Have=katechismus. 

I 2013 skriver Pernille Thomsen, Chri-
stine Waage Rasmussen og Ole Kim Hansen 
om lindetræerne, deres historie, genetik og 
opformering (ifbm. genskabelsen af Brede 
Allé i Fredensborg Slotshave), Jens Hende-
liowitz om Rudolph Rothe, Liv Oustrup og 
Jonas Johansen om Fælledparkens historie 
og fornyelse og Lene Hoffmann om Hellerup 
Strandpark før og nu. Mit videbegær vækkes, 
jeg læser. Men så er det alligevel, at jeg undrer 
mig her og der. 

I artiklen om Hellerup Strandpark sav-
ner jeg en beskrivelse af den meget smukke 
forsænkning af midterplænen i staudehaven, 
som G.N. Brandt så tidstypisk for stilen først 
i 1900-tallet havde skabt. Præcise, svagt hæl-
dende, ca. tre meter brede græsstykker omgav 
plænens midterstykke – og kunne ovenikøbet 
i tilfælde af stærk regn eller uvejr, sidst efter 
stormen Bodil, have opstuvet en del af det 
vand, der gav oversvømmelse. Desværre blev 
dette stykke jordkunst sløjfet ved omlægnin-
gen i 2004. 

Desuden savner jeg at se arkitekten Ed-
vard Thomsen nævnt som medophavsmand 
til rosenhaven. Det er han iht. Malene Haux-
ner og Lulu Salto Stephensens forskning og 

publikationer, og ligeledes findes hans sig-
natur sammen med Brandts på tegningen af 
rosenhaven i Samlingen af Arkitekturtegnin-
ger, www.kunstbib.dk/samlinger/arkitektur-
tegninger/vaerker.

Redegørelsen om fornyelsen af lindetræ-
erne i Brede Allé er både meget grundig og 
interessant og bygger på ganske mange under-
søgelser. Det kan ikke andet end imponere. 
Det er betryggende, at SLKE i deres virke læg-
ger vægt på at tage afsæt i Firenze Chartret fra 
1981 om bevaring af historiske haver. Og dog 
foretages der nogle anderledes valg af SLKE, 
når de, som der står, vil noget andet. 

Man har således i den nye Brede Allé fore-
trukket at klippe lindetræerne som stam-
mehæk i stedet for ’kasseform’. Og man har 
(måske derfor) valgt lind (Tilia x intermedia 
DC (= T. x europaea) ’Zwarte Linde’) podet på 
Tilia cordata og ikke samme lind formeret 
ved nedkrogning (som man også kan købe), 
hvorved man ville have fået lind på egen rod 
som før. Og som Rune Bengtsson ligesom nu 
afdøde Kjell Lundquist har plæderet for. Om 
det egentlig gør nogen forskel, ved jeg ikke. 
Men bevaringsfundamentalister ville vel 
vælge det oprindelige.

Uanset disse – kan man mene – lidt pedan-
tiske bemærkninger vil jeg i høj grad anbefale 
årsskrifterne – og også at støtte foreningen. AL 

Guide till svensk landskapsarkitektur
Dan Hallemar og Anders Kling (red.): Guide 
till svensk landskapsarkitektur. Med bidrag af 
Thorbjörn Andersson, Jonas Berglund, Hanne 
Romanus Haas, Dan Hallemar, Hanne Han-
sen. Arkitektur Förlag i samarbejde Forsk-
ningsrådet Formas, 2013. 272 s. 175 DKK via 
webshop på arkfo.dk. ISBN 978 91 86050 84 
9 286. Abonnenter på LANDSKAB får 20% 
på bøger

Så är den äntligen här – den första svenska gui-
den till svensk landskapsarkitektur. Jag törs 
säga att den är efterlängtad. Utgivningen av 
litteratur om den svenska trädgårdskonsten 
är gles, även om det finns böcker, inte minst 
praktverket Svensk trädgårdskonst under 400 
år, som i antologins form beskriver ett urval av 
trädgårdsarkitekter och deras verk. 

I nya Guide till svensk landskapsarkitektur 
är det istället de enskilda anläggningarna som 
står i fokus. Här presenteras ett urval av 200 

anläggningar med nytagna fotografier, oftast 
en plan samt en informativ och personlig text 
skriven av kunniga landskapsarkitekter och 
forskare inom ämnet. 

Guiden tar läsaren med på en fascine-
rande resa genom den svenska landskaps-
arkitekturen under 400 år. Tack vare det 
geografiska upplägget blir det också en spän-
nande resa genom Sverige från söder till norr. 
Urvalsgruppen måste ha haft ett digert arbete. 
Det märks tydligt att ambitionen varit att inte 
bara presentera ett urval av anläggningar, 
utan att också lyfta fram landskapsarkitek-
turen i hela sin bredd, vilket guiden lyckas 
mycket väl med.

Anläggningarna samsas sida vid sida, här 
finns stormaktstidens slottsträdgårdar, de 
växande städernas stadparker under indu-
strialiseringen och folkhemmets parker med 
luft och grönska åt alla. Begravningsplatserna, 
de små privata trädgårdarna, stadsplaner från 
olika tider. Vägprojekten och 1970- talets stor-
skaliga kraftverksanläggningar. Samtidens 
urbana uttryck i skateparker och lekplatser. 
Det är tydligt att landskapsarkitekturen under 
de två senaste decennierna fått en allt star-
kare ställning och att den traditionella yrkes-
rollen har vidgats. 

Om man blickar bakåt hittar man genom 
trädgårdskonstens historia en brokig sam-
ling av personer bakom verken; privata träd-
gårdsägare, trädgårdsmästare, arkitekter och 
präster bara för att nämna några. Ibland är 
upphovsmannen okänd. Det är glädjande att 
också några av dessa anläggningar inklude-
rats. Visst finns det anläggningar av hög kva-
litet som saknas, men det har säkert varit nöd-
vändigt att välja för att skapa balans mellan 
olika skalor, geografisk spridning, tidsepoker, 
typ av verk och upphovsmän.

Landskapsarkitekturens uttryck är också 
nära förbunden till med samhällets utveck-
ling i stort och speglar tidens politiska för-
utsättningar och ideal. Guidens avslutande 
del beskriver i fem kapitel landskapsarkitek-
turens historia från medeltidens trädgårdar 
fram till idag och sätter in de enskilda anlägg-
ningarna in i sitt sammanhang. 

Guide till svensk landskapsarkitektur re-
kommenderas varmt till alla som är intres-
serade av ta del av landskapsarkitekturens 
fascinerande värld. Det är en välskriven, lät-
tillgänglig och inspirerande bok som jag hop-
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pas når en bred publik och öppnar ögonen för 
den svenska trädgårdskonsten för fler, oavsett 
om man väljer att läsa den hemma i fåtöljen 
eller att låta boken följa med på färden. 
Camilla Anderson

Arkitektens trädgård
Kenneth Kauppi: Arkitektens trädgård. Foto-
graf Patric Johansson. Formgiver Marja Pen-
nanen. Bokförlaget Arena 2014. 304 s. 339 Skr. 
ISBN 978-91-7843-417-6. www.arenabok.se

Forlaget Arena i Lund udgiver mange fine 
bøger, ofte om kulturhistorie, arkitektur og 
landskabsarkitektur. Tidligere udgivelser om-
fatter bl.a. Sven-Ingvar Anderssons Brev från 
min trädgård, Konsten att odla staden, hand-
bok i stadsodling og Pildammsparken 1914–
2014. Den nye bog Arkitektens trädgård er 
en slags opfølger på bøgerne Arkitektens hem 
og Arkitektens fritidshus, og det er blevet en 
meget inspirerende, afvekslende og uhøjti-
delig bog om ikke alene arkitekthaver, men 
også stadsgartneres, landskabsarkitekters og 
kunstneres haver, ofte i en ægteskabelig kom-
bination. 

De 19 eksempler præsenteres hver på 
ca. en halv snes sider gennem interviews, 
mange fotografier og oftest en plan. Her gives 
eksempler på mange havetyper og varierende 
havestørrelser: en taghave i Västra hamnen 
i Malmö, kolonihave og nyttehave, et par 
skærgårdshaver, haver ved husmandsteder, 
en rækkehushave tegnet af den legendariske 
havearkitekt Gunnar Martinsson i 1960’erne, 
en del villahaver, små haver i fiskerlejer osv. Et 
gennemgående træk er ønsket om og evnen til 
at skabe stor frodighed, også højt mod nord. 
Mange har frugtlunde, dyrker køkkenurter 
m.m., og her er også mange drivhuse spræng-
fyldte med grøntsager. En del tager udgangs-
punkt i husets arkitektur og fremmer f.eks. en 
havestil fra 1920’erne, andre henter inspira-
tion i England – eller fra Kreta.

Det er den havebrugskyndige forfatter 
Kenneth Kauppi og fotografen Patric Johans-
son, som har rejst ned gennem Sverige, fra 
nord til syd, og undervejs besøgt de 19 haver. 

Her er også såvel meget stramme, symme-
triske opdelte haver som mere vildtvoksende 
typer. Haverne er vist på forskellige årstider, 
nogle sneklædte, andre lysgrønne og andre 
igen i efterårsfarver.

Arkitektens trädgård er netop – sammen med 
Konsten att odla staden, handbok i stadsod-
ling–nomineret til Årets Trädgårdsbok 2014 
i Sverige. Og der er rigtig mange gode inspi-
rationer at hente.

Som sagt er fællesnævneren, at haverne 
tilhører personer, som i deres daglige virke 
bl.a. arbejder med at skabe gode miljøer til 
andre mennesker, så der er også en smule 
nysgerrighed involveret, når vi får indblik i, 
hvordan nogle af vores kolleger indretter sig, 
når de skaber egne omgivelser. Eksempelvis: 
Landskabsarkitekt Ulf Risbjerg i Uppsala er 
først og fremmest et madøre og har to nytte-
haver, han dyrker. Bengt Schibbye, Schibbye 
Landskap AB i Göteborg bor på en ældre gård 
med folde til afgræsning, ’woodland’ og stil-
færdig have ved huset. Carola Wingren, land-
skabsarkitekt og professor ved SLU, Alnarp 
viser sin fritidshave i skærgården, hvor hun 
med små indgreb bevarer og styrker udsigter. 
Landskabsarkitekt Karin Larsson bor super-
urbant i Malmø, men har skabt ekstremt grøn 
altan, balkon og brandtrappe, mens taghaven 
med badetønde har strandens karske vækst-
lighed. Tommy Nordström, med kontor i Sim-
rishamn, viser sin lille buksbomhave. Monica 
Gora, praktiserende landskabsarkitekt og 
kunstner, har gjort sin have til en slags arboret 
med mange slags træer. Sir Geoffrey Jellicoes 
bog om haver har bla. inspireret landskabsar-
kitekten Anders Folkesson til at skabe en rum-
opdelt have, og selv har han i 2002 i en SLU-
rapport præsenteret sine tanker om haven og 
dokumenteret dens tilblivelse. Og sådan fort-
sætter det, her er næsten alt, hvad man kan 
tænke sig – og så noget mere. 

Haveglæden og dyrkningstrangen er san-
delig meget større i Sverige end her.

Det eksempel, der stikker mest – og for-
friskende anderledes – af, er landskabsarki-
tekt Cecilia Gärde og billedkunstneren Emil 
Olofssons domicil i Bohuslän. ’Grönska, gra-
nit, grus og gäster’ er kodeordene. Her er 
udover bolig og atelier bl.a. pavilloner med 
udekøkken, kunsthal, scene og lager; drivhus 
med monstertomater; sølvbede og boghvede-
dyrkning samt en badstue på hjul under den 
bratte bjergvæg. AL

Cecilia Gärde og Emil Olofssons sted i Bohuslän. 
Fotos Patric Johansson
Cecilia Gärde and Emil Olofsson’s place in Bohuslän.
Fotos Patric Johansson
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Maylandsea, Essex, februar 2013. Fotos Jason Orton Maylandsea, Essex, February 2013. Photos Jason Orton

Horsey Island, Essex, marts 2013. Fotos Jason Orton Horsey Island, Essex, March 2013. Photos Jason Orton

The New English Landscape
Jason Orton og Ken Worpole: The New Eng-
lish Landscape. Field Station, London, 2013. 
86 s. £15.00 viawww.thenewenglishlandscape.
wordpress.com
Et af de numre af tidsskriftet LANDSKAB, 
som jeg har gemt, er nummer 8-2011: Nordisk 
Kongres, der var tilrettelagt som et Roadtrip 
gennem Danmark. Alle dem, der holdt fore-
læsning undervejs, har skrevet en artikel, kort 
eller lang. Flere af disse artikler berører dybe 
emner inden for vores faglige forskningsfelt, 
og jeg nyder at genlæse disse overvejelser og 
teoretiske tilgange, der sætter tanker i gang.

Denne bog gør det samme: sætter tanker i 
gang. The New English Landscape er et essay i 
fire afsnit: Landscape as heritage; Landschaft 
and Landskip; A temporary arrangement with 
the sea og sidst Modern nature: art, ecology, 
landscape. Det er en kort bog, 86 sider, hvor 
mange af siderne er fotos. Ken Worpole er 
professor emeritus ved London Metropoli-
tan University. Han beskriver sig selv som 
forfatter inden for felterne arkitektur, land-
skab og politik. Jason Orton er landskabsfo-
tograf og har taget de meget stemningsfulde 
billeder i bogen, der supplerer Worpoles tek-
ster. Teksterne får ny dybde, når man ser bil-
lederne, ligesom billederne fortæller en helt 
anden historie, når man først har læst Worpo-
les tekster.

Worpole og Orton har sat sig for at udfor-
ske og dokumentere området Essex, der er 

beliggende nordøst for London, med særligt 
fokus på kystlinjen og de områder, der tidli-
gere var marsk og enge, men som blev drænet 
til brug for industri og landbrugsdrift. Essex 
er udkants-East London, politisk nedpriori-
teret, defineret som ’uskønt’ per se. Fordi her 
findes flere floder, var området ideelt til indu-
stri, og da landskabet ikke blev betragtet som 
skønt, blev funktionen styrende for udform-
ningen – hvilket ses i dag, hvor atomkraftvær-
ker, tekniske anlæg, rør og ledninger præger 
landskabsbilledet. En del af denne industri er 
siden overflødiggjort, så dele af landskabet lig-
ger forladt tilbage, frataget sin funktion. Det 
er fattige områder, så forhåndenværende søm 
anvendes, hvilket giver alt fra hegn til beboel-
ser et helt særligt udtryk. 

Worpole og Ortons overordnede påstand 
er imidlertid, at der er ved at ske et skift i land-
skabsforståelsen og æstetiske præferencer, 
hvilket gør netop dette ’bagsidelandskab’ til 
noget helt særligt, som man skal værdsætte og 
ikke blot fjerne, nu hvor funktionerne er væk. 
Deres mission er at pege på netop det, der gør 
området særligt – og dermed til The New Eng-
lish Landscape.

Worpole og Orton peger ved at referere 
til landskabets brug, forandringer samt litte-
ratur og kunst, der tager afsæt i landskabet. 
Worpole er velbevandret, og Google hjælper 
en dansker til at forstå de mange referen-
cer – se f.eks. fotografen Fay Godwins bille-
der for at få blik for, hvad det er, han peger på. 

Og så skriver Worpole ellers frit fra leveren: 
Det handler om spor, om det horisontale vs. 
det vertikale, om stedets ånd, om at tilhøre et 
sted, om barndomsoplevelser, om ’engelsk-
hed’, om de brune, grønne og støvede nuan-
cer som Det Engelske Landskab har, og om 
det historiske landskab som afspejlende alle 
tider, ikke kun guldalderen. Om at forstå for at 
kunne nyde, om enkeltpersoners landskabshi-
storier som formende for et fælles landskabs-
syn og om samfundets udvikling aflæst i netop 
dette, særlige landskab.

Og så er det, at jeg vender retur til LAND-
SKAB 8-2011. Læs Ellen Braaes tekst om Ejby-
brobunkeren, Henrik Oxvig om Bregentved, 
Christina Capetillo om samtidslandskab eller 
Louise Fabians tekst om landskabsbegrebet. 
Her er de samme tanker, men i relation til 
mere kendt landskab. Her finder du de samme 
anslag til at begrunde skift i landskabsopfat-
telser og æstetik, hvilket bør lægge grund til 
en redefinition af alt fra fredningsværdier til 
begrundelse for rekreative områder, og som vi 
bør have med os, når vi planlægger og forval-
ter Det Nye Danske Landskab. 

Læs The New English Landscape for inspira-
tion, for at få sat tankerne i gang, og se billeder 
af et spøjst landskab, der er med til at sætte nye 
normer for, hvad der kan opleves som smukt.
Liv Oustrup, landskabsarkitekt MDL, ph.d., 
SLKE
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Fanø 2012. Foto Christina Capetillo Fanø 2012. Photo Christina Capetillo

Uden for Myldretid
Capetillo, Christina, Torben Eskerod, Carsten 
Ingemann og Henrik Saxgren: Uden for Myldre-
tid. Realdania, 2013. Realdania. 216 s., 250 kr. 
Kan købes fra webshop via arkfo.dk. Abonnen-
ter på LANDSKAB får 20% på bøger
Først en anbefaling: Få fingre i bogen Uden for 
Myldretid, hvor fotograferne Christina Cape-
tillo, Torben Eskerod, Carsten Ingemann og 
Henrik Saxgren fremviser nogle af de billeder, 
som de har taget i et fælles projekt: Yderområ-
dernes Potentialer, som Realdania finansiere-
de i 2012-13.

Bogen præsenterer en række fotografiske 
værker, som er fotograferet med det formål at 
undersøge Danmarks yderområder. Det har 
været et ønske ikke blot at dokumentere affol-
kethed, forfald og elendighed, men at fotogra-
ferne skulle rejse som visuelle antropologer, 
fordomsfrit, og med lyst til at inspirere andre 
til at se yderområdernes potentialer.

Bogen indledes med forord og forfatter-
omtaler. Herefter har hver fotograf 8 halve 
indstukne sider til præsentation og et større 
antal opslag i større format til fotos. De 8 
sider bruger de hver især forskelligt: Eskerod 

og Capetillo giver hhv. beskrivelse af billed-
sprog samt noter, som for mig bliver en nøgle 
til deres værker, mens Saxgren og Ingemann 
beskriver vejen mod deres respektive temaer 
for billederne.

Det er en fantastisk bog. Den er tung og 
lækker. Teksterne og de indstukne præsenta-
tioner er på tykt, mat og gultonet papir, mens 
fotografierne, ofte dobbeltopslag, er farve-
mættede på halvblankt hvidt. Hver af foto-
graferne taler deres eget sprog. Hvor Inge-
mann og Saxgrens billeder rammer mig ved 
første læsning, skal jeg gennem ’nøglerne’ for 
på samme vis at betages af Eskerods og Cape-
tillos. Jeg finder nye lag og nuancer hver gang, 
jeg åbner bogen, og billederne er med i den 
indre database på mine ture gennem land-
skabet.

Alle billederne får mig til at tænke på yder-
områdernes potentialer, men kun fordi jeg er 
en entreprenant sjæl med teknokratisk sind, 
der mener, at der findes en ret funktion for 
alt på denne jord, og at vi, som landskabsar-
kitekter, kan hjælpe andre (læs: mindre kom-
petente) til at finde den rette form og funktion 
til et givet område. Men det er kun ganske få 

af billederne, der får mig til at tænke, at yder-
områderne har et iboende potentiale, som kan 
forløses uden menneskelig indgriben eller 
planlægning. Der er potentiale for oplevelser, 
for kys og nye bekendtskaber; måske mindre 
for arbejdspladser, offentlige institutioner og 
boligbyggeri, som ellers synes at være vejen 
frem for yderområderne, hvis områderne ikke 
blot skal affolkes yderligere og betragtes som 
mere elendige.

Jeg tror, at værkerne peger på et skift i 
vores opfattelse af, hvad der er smukt, altså 
en ny landskabsforståelse, som sniger sig ind 
på os sen-modernistiske mennesker. Den 
samme forståelse, som resulterer i omlæg-
gelse af et gigantisk industriområde med sme-
dejernsovne til et rekreativt område, som det 
er sket med Landschaftspark Duisburg-nord i 
Ruhrdistriktet, eller får os til at se skønheden 
i de ekstreme havnekvarterer, som Hafencity 
i Hamburg. Så er der blot tilbage at håbe, at, 
denne landskabsforståelse får defineret sig 
selv inden områderne ryddes, og elendighe-
den viskes bort.
Liv Oustrup, landskabsarkitekt MDL, ph.d., 
SLKE
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SUMMARY
Portrait: 1:1 landskab, p. 90
Katrine Harving Holm and Annemarie Lund
Tegnestuen 1:1 landskab has made its mark on 
several of Copenhagen’s urban spaces. With 
many of their projects they have succeeded in 
creating character as well as providing a new 
tone. For each project they attempt to deter-
mine a new character based on a reading of 
the place. The projects cover a wide range 
from hard city spaces to soft gardens, from re-
fined paving to colorful rubber bubbles. Jacob 
Kamp and Trine Trydeman have a close col-
laboration and have a tradition for continu-
ing to refine each other’s drawings. ‘We all use 
each other all the time here. It eases our abil-
ity to make decisions,’ says Trine Trydeman, 
‘However if this way of collaborating is to 
function it is important that the office has a 
fast team.’ Perhaps this is why the office’s proj-
ects are so coherent both visually and themat-
ically as well as in their approach to the users. 

LAR is a major part of the project specifica-
tions, but the office tries to consider LAR as part 
of a whole. LAR should be a meaningful part of 
the design and offer an architectural quality. 

At the office one can see how user involve-
ment has a tendency to become more time-
consuming than is advantageous for a proj-
ect. But they have developed a method to 
get something out of involving the users. 
‘One must give people something to choose 
between, and we have good results with set-
ting extremes up over for each other in order 
to illustrate the users’ own attitudes to them-
selves and us,’ says Trine Trydeman. 

Jacob Kamp and Trine Trydeman spend 
much time visiting the places and discussing 
them in the process. As they say, ‘they talk 
the projects in to place.’ At each individual 
place, Jacob Kamp and Trine Trydeman dis-
cuss how much noise the projects can make 
and how little is needed to be enough to give 
a character without drowning out everything 
else. It can be a way of getting the most out 
of a budget, but also to ensure that each proj-
ect is based on the place and gets its own indi-
vidual expression. In their work they often 
employ the method of ‘intensify and pause.’ 
They emphasize that they ‘think alike’ and 
have quite similar values. 

The office has recently been on a study trip 
to Paris and Vienna. Jacob Kamp and Trine 
Trydeman cultivate the old green classics 
because they are inspired by and learn much 
from the old gardens, parks and squares. 

The Hundred Meter Garden and its landscape 
– Tjørnegården and its gardens, p. 98
Ole Mouritsen
The smallholder farm on 6.3 hectares lies on 
the eastern edge of Beder, three kilometers 
from Aarhus Bay. The vegetable garden is 
large, sheltered and placed along the sloe and 
hawthorn windbreak. The idea of the small 

hedged-in spaces, of 5 x 5 meters arose from 
the need of ensuring shelter along the almost 
100-meter stretch and from a desire to create 
a designed and formal scheme in contrast to 
the field landscape. The sloe and hawthorn 
were pruned to give a natural impression of 
waving in and out. After a few years, it re-
minded me of the large yew hedges at Roush-
am and Montacute. 

The forest was planted in 1997 and at 
the end of the 10-year lease, the last sale-
able Christmas trees were harvested in 2006. 
What remained was a well-grown oak-beech 
forest and about half of the firs. Some of the 
now 10-year-old, 2-4 meter high and densely 
planted deciduous trees were moved out into 
the grassy field, partly to reinforce the pond’s 
bowl shape. The pond was established in 
1998 as a nature rehabilitation project of the 
drained bog. Steering a bulldozer and design-
ing a landscape at full scale was a fantastic 
experience. One can clearly sense that we 
have achieved a way of life rich with engage-
ment and together with the course of nature 
in a designed and cultivated landscape, closely 
tied to daily life and work on the farm.

Jens Jensen, p. 104
Ole Mouritsen
During my guest teaching job at the architec-
ture school in Buffalo, New York in 1993-94 I 
began to gather material about Jens Jensen in 
order to update knowledge of him in an article 
that could relate the great latitude in his pro-
fessional practice with social, artistic and eco-
logical aspects in his preservation perspectives. 
Jens Jensen was born as a farmer’s son on the 
Danish island of Als in 1860. He did his mili-
tary service in the Prussian army, which led to 
a lifelong aversion to long straight boulevards 
and baroque parks and a corresponding liking 
for the natural landscape and English parks 
and gardens as a basis for landscape architec-
ture. He traveled to USA in 1884 and got a job in 
the Chicago park department where he made 
early contacts with biologists, architects and 
landscape architects and made a number of 
trips out into the dwindling prairie landscape 
around Chicago. Just as Frank Lloyd Wright 
incorporated the prairie’s horizontal lines 
and flowing spatial sequences in his architec-
ture, Jens Jensen employed the same method 
in parks, and in addition imported and propa-
gated prairie plants for use in these schemes. 
Jens Jensen was given the space and politi-
cal support to formulate a new park policy for 
Chicago, which was realized with neighbor-
hood parks, school gardens and schoolyards 
in the poor industrial worker quarters as well 
as parks and gardens for hospitals, and the like. 
The social perspective prevailed in his work. 

Columbus Park is considered to be his 
‘masterpiece’ as well as the development 
of a concept for parkways. Jens Jensen was 

strongly involved in work with nature con-
servancy, both to ensure the local landscapes 
and excursion spots as well as a more gen-
eral nature preservation. In 1920, Jens Jen-
sen left the park department in order to focus 
on his own office. From 1910 to 1925 he pro-
duced more than 300 projects, of which his 
work for Henry Ford and the Fair Lane Park 
Estate, Dearborn is the most well known. The 
last great project was the Lincoln Memorial 
Garden, Springfield, Illinois in 1935. At the 
age of 75, he started a new chapter in his life, 
away from the materialistic and automobile 
dominated environment in Chicago by realiz-
ing his dream of creating an American version 
of the Danish folk high school, at Ellison Bay. 
In 1938, Jens Jensen was awarded an honor-
ary doctorate in landscape at the University 
of Wisconsin.

When Jens Jensen died in 1951, his 
necrology in the New York Times referred to 
him as The Dean of the American Landscape. 
His works have been revitalized through 
numerous books, especially Leonard K. 
Eaton’s Landscape Artist in America, the Life 
and Work of Jens Jensen, 1964 and Robert E. 
Grese’s biography of Jens Jensen: Maker of 
Natural Parks and Gardens, 1992. In addition 
to this there was ASLA’s conference in 1994 
in Chicago and the celebration of his 150th 
birthday in 2010. 

Pavilions in Ftergi, p. 108
Jan Fugl 
Descriptions of architectural works often 
deal with their integration in the context of 
a given landscape - the natural or the urban. 
Is it beautifully placed? Is it placed solely on 
its own premisses and provokes without re-
spect for the local conditions, or does it place 
and form itself in relation to the interpreta-
tion of the spirit of the place, the indigenous 
materials or local building traditions? When 
Uffe Black Nielsen chose the place, Fter-
gi, a ridge above the town of Plomari on the 
south coast of the Greek island Lesvos, it was 
not by chance. Here he placed his three pa-
vilions. The orchestrated experience of the 
landscape space in Ftergi is based on three 
vantage points, which are composed of three 
‘platforms.’ The path of movement and the 
platforms’ mutual placement forms a com-
position of views, which each describe and 
maintain a special element of experience. My 
meeting with the pavilions in Ftergi left me 
with a feeling of having soared in the wind or 
gently journeyed with a boat or airship in the 
landscape and the land of mythology. To me 
they appear as boxes or ‘pockets’ in the land-
scape, as elements that impart experiences, 
additions that claim attention and mark the 
presence of humans in nature on the prem-
isses of the ‘place.’
Pete Avondoglio
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De ekstremt slidstærke laminatplader, som danner rygraden i out-siders 
nye serie af byrumsmøbler, består i virkeligheden af papir. Flere hundre-
de lag som under højt tryk er presset sammen med harpiks. Materialets 
mange fordele har længe været udnyttet i byggebranchen, bl.a. som 
facadebeklædning. Med ny og innovativ teknik kan pladerne nu form-
bøjes, hvilket gør højtrykslaminat helt ideelt til udendørsmøbler.

Solid konstruktion og minimalistisk design kendetegner 
Superfine-serien. De funktionelle møbler yder optimal siddekomfort og 
er vedligeholdelsesfri. 

Design: Miramondo

Se hele serien på www.out-sider.dk

Kan man buKKe en 
bænK i papir ?
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Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 
6. maj 2014 i sag om fredning af Assistens 
Kirkegård i Københavns Kommune
I sagens behandling har deltaget 9 af Natur- 
og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Per-
nille Christensen (formand), Martin Glerup, 
Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, 
Poul Søgaard, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og 
Henrik Waaben.

Natur- og Miljøklagenævnet besigtigede 
den 22. april 2014 Assistens Kirkegård og 
holdt offentligt møde. 

Under mødet anførte Danmarks Natur-
fredningsforening, at man ønsker hele kirke-
gården fredet.

Natur- og Miljøklagenævnet udtaler 
enstemmigt: Assistens Kirkegård benyttes i 
dag som både kirkegård og park. Ifølge ved-

tægten for Københavns begravelsesvæsen kan 
der erhverves brugsret til gravsteder indtil år 
2150 dels i afdeling J til N (’lokal kirkegård’), 
dels – efter Københavns begravelsesvæsens 
særlige tilladelse – i afdeling J til F (’minde-
park’). På alle øvrige afdelinger på kirkegår-
den kan der ikke erhverves brugsret til grav-
steder ud over år 2019.

Natur og Miljøklagenævnet skal bemærke, 
at den omstændighed, at kirkegårde er omfat-
tet af den kirkelige lovgivning ikke i sig selv 
fører til, at kirkegårde ikke kan fredes.

Hvis en fredning konkret kan begrundes 
i de hensyn, som fremgår af naturbeskyttel-
seslovens formålsbestemmelse – og disse hen-
syn ikke i tilstrækkelig grad ses varetaget gen-
nem den kirkelige lovgivning – vil der således 
kunne ske fredning efter naturbeskyttelses-
lovens regler.

Den Overfredningsnævns kendelse fra 
1958, som kommunen og Kirkeministeriet har 
henvist til i deres klage, må netop forstås såle-
des, at ovenstående generelle retsopfattelse er 
lagt til grund for den konkrete vurdering af, 
hvorvidt fredning var påkrævet.

Kirkegårde med deres grave, beplantnin-
ger, stendiger m.v. vil normalt være tilstræk-
keligt sikret gennem den kirkelige lovgivning, 
hvorfor fredning af kirkegårde yderst sjæl-
dent kommer på tale.

Det er imidlertid Natur- og Miljøklage-
nævnets vurdering, at Assistens Kirkegård er 
af en helt særegen karakter, idet den udover at 

fungere som kirkegård indeholder en række 
historiske gravminder af stor kulturhistorisk 
værdi og i vid udstrækning benyttes som park 
for de lokale beboere. Dertil kommer områ-
dets naturmæssige værdier.

Nævnet finder på den baggrund, at der er 
behov for en varig sikring af Assistens Kir-
kegårds særlige værdier som ikke alene er af 
lokal, men også af åbenbar national betyd-
ning. Disse værdier ses ikke i tilstrækkelig 
grad beskyttet gennem den kirkelige lovgiv-
ning.

På den baggrund ophæves fredningsnæv-
nets afvisning af 27. august 2012 om at gen-
nemføre fredningen, og sagen hjemvises til 
fornyet behandling.

Ved fredningsnævnets fornyede behand-
ling af sagen udtages den del af fredningsom-
rådet, der berøres af den nye metrostation, af 
fredningen, jf. § 14 i lov om en Cityring, og der 
bør i fredningen foretages en klar adskillelse 
mellem det fredede område og metrostationen 
og de dertil knyttede faciliteter, såsom trappe-
nedgang, elevatortårn og cykelstativer m.v.

For den del af fredningsområdet, som i 
vedtægten for Købehavns begravelsesvæsen 
er udlagt til ’lokal kirkegård’, bør frednings-
bestemmelserne træde i kraft successivt, 
efterhånden som anvendelsen som begravel-
sesplads ophører. For den øvrige del af områ-
det skal fredningen ikke hindre fortsat kirke-
gårdsdrift i et omfang som nu.
www.nmknafgoerelser.dk

Assistens Kirkegård, København. Foto Eva Ekbrant
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Danske Parkdage 2014
10.-12. september 
Danske Parkdage afholdes i Roskilde 10.-12. 
september 2014. Roskilde har stolte tradition-
er for arbejdet med parker og grønne områder 
og har fjorden og skoven tæt på centrum. 
Parker og grønne områder får stadig flere 
funktioner, løfter mange væsentlige sam-
fundshensyn og skaber rammer for sociale og 
rekreative aktiviteter. Klimaforandringer er
også et eksempel på en opgave som skal 
medtænkes. Udviklingen skaber nye og spæn-
dende dimensioner i den faglighed, som me-
darbejdere og ledere på området skal mestre, 
men flytter også fokus fra den grundlæggende 
viden om planter og træer. Disse discipliner er 
helt afgørende for, at vi kan skabe kvalitet og 
indhold i parker og grønne områder, så de kan 
matche den brede vifte af funktioner. 

Med dette afsæt er det ambitionen for 
Danske Parkdage 2014 at finde tilbage til rød-
derne og planteglæden. Det er hele grund-
laget for, at parker og grønne områder kan 
bidrage til at løse de mange samfundsmæs-
sige opgaver. 

Kulturminister Marianne Jelved, Dan 
Stubbergaard fra COBE Architects, prof. An-
ders Busse Nielsen, landskabsarkitekt Anne 
Dahl Refshauge, landskabsarkitekt Jane 
Schul, Oliver Bühler, vej- og parkchef Ivan 
Hyllested Pedersen og slotsgartner Palle Kri-
stoffersen er blandt konferencens forelæsere. 
På konferencen vil kulturministeren over-
række Dansk Landskabspris 2014.
Konferenceledelse: Kirsten Lund Andersen, 
Aalborg Kommune
Tilmeldingsfrist: 26. august 2013
Tilmelding: www.parkognatur.dk eller
www.ign.ku.dk
Tid: 10.-12. september 2014
Sted: Roskilde Kongres- og Idrætscenter, 
Møllehusvej 15, Roskilde

A Landscape for you, 8th European Land-
scape Biennial, 25.-27. september
Due to our circumstances most territorial and 
cultural disciplines are ranging from anxiety 
and emergence. Thus, the VIII Biennial of 
Landscape Barcelona claims to be both a cat-
alyst for doubt and a driver to illusions and 
changes in the field of landscape architecture.

This year’s event suggests interest in dis-
covering new ways of action, while exploring 

inhospitable areas and guiding discussion 
towards rethinking old certainties and provid-
ing new sensitivities certitudes. A landscape 
for you wants to be present at the discussion 
of what should be the landscape design and 
planning nowadays , aiming to provide a plau-
sible (and exciting) future.
www.coac.net/landscape

Dansk Landskabspris 2014:
Et bedre sted at bo
Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN), 
Dansk Landskabsarkitektforening (DL) og-
Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE 
ARK) uddeler igen i år Dansk Landskabspris. 
Landskabsprisen sætter hvert år fokus på et 
nyt tema. I 2014 er temaet Et bedre sted at bo. 
Man kan indstille egne eller andres projekter, 
personer, organisationer, offentlige eller pri-
vate virksomheder inden for alle kategorier af 
landskabsarkitektfaget.

I 2014 består juryen af landskabsarkitekt 
MDL Lisbeth Westergaard, LIW Planning, 
(DANSKE ARK), landskabsarkitekt MDL 
Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Land-
skabsarkitekter (Dansk Landskabsarkitekt-
forening), landskabsarkitekt MDL Steen 
Himmer, Odense Kommune (Kommunale 
Park- og Naturforvaltere) samt to temarele-
vante repræsentanter.

Juryen nominerer tre forslag, som præ-
senteres ved prisoverrækkelsen. Prisen udde-
les 10. september ved Danske Parkdage 2014.
Forslag indsendes inden 30. juni 2014
Info: sekretariat@parkognatur.dk
www.parkognatur.dk

Runde fødselsdage
85 år: Ib Møller, 8. september
75 år: Erik Termansen, 21. september
70 år: Rudi de Groof Duval, 29. juli,
Peter Samuelsen, 30. august
65 år: Esther Mortensen, 9. september
60 år: Rita G. Bjørnsbæk Larsen, 26. juni,
Finn Jørsboe, 18. september,
Mikael Otterstrøm, 23. september
50 år: Niels Mellergaard, 20. juni,
Lilly Ravn, 21. juni,
Friedemann Rüter, 30. juni,
Thomas Barfoed Randrup, 29. august
40 år: Lars Nybye Michel, 3. juli,
Mie Friche Christensen, 12. juli,
Ulla Hornsyld, 29. august

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 5. Deadline 30. juni, udk. 5. september
Nr. 6. Deadline 10. august, udk. 10. oktober

Naturpark Randers Fjord anerkendt 
som pilotpark
Friluftsrådet har tildelt Naturpark Randers 
Fjord status som pilotpark under mærknings-
ordningen for Danske Naturparker. Det bety-
der, at Friluftsrådet har anerkendt Randers 
Fjords særlige kvaliteter som naturområde 
og kan se potentialer i at arbejde med bedre 
adgang til og mere formidling om stedet. For 
de to kommuner, Randers og Norddjurs, er 
det en mulighed for at styrke perspektiverne 
i turismen som erhverv og sikre gode rammer 
for arbejdspladser i områder. Der er nedsat et 
Naturparkråd og lagt en plan for det videre ar-
bejde med at realisere naturparken.
Inf.: Pressemeddelse

Det gode liv i byen
Nordea-fonden sætter i 2014 fokus på Det 
gode liv i byen. Der er i 2014 afsat 100 mio. kr. 
til projekter, der involverer, aktiverer og ny-
tænker grønne og blå byrum. 

Uddelingen af puljen sker medio decem-
ber 2014 efter gennemgang af og valg blandt 
de 603 indkomne idéforslag med efterføl-
gende projektansøgningsrunde. Mange af idé-
forslagene kredser om at rykke naturens ele-
menter ind i byen, byhaver, biavl m.m.

Nordea-fonden har et almennyttigt og 
velgørende formål. Fonden støtter aktivite-
ter, der fremmer gode liv inden for sundhed, 
motion, natur og kultur. I 2013 uddelte Nor-
dea-fonden 390 mio.kr.

Nordea-fonden har arbejdet med at 
fremme gode liv siden 2008. Fondens fokus 
på bedre muligheder at leve det gode liv i 
byen har afsæt i, at 100.000 danskere er flyt-
tet fra land til by de seneste ti år. I dag bor 7 
ud af 8 danskere i byerne. Men de flytter ikke 
for at komme væk fra naturen. En undersø-
gelse foretaget af Nordea-fonden i januar viste 
tværtimod, at mere end 8 ud af 10 byboere 
mener, at det er vigtigere for deres livskvalitet 
at bo tæt på grønne områder end caféer, og at 
over 60 % af danske byboere dagligt, ugentligt 
eller flere gange om måneden benytter offent-
lige, grønne arealer.
www.nordeafonden.dk 
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PRODUKT  

Design og udvikling af nye  
bænke og plinte til Bellevue  
strand, 2013. 

I samarbejde med Gentofte Kommu-
ne v. Christian Olesen, arkitekt maa 
og Hasløv & Kjærsgaard, Arkitektfir-
ma I/S 

  

wwww.G9.dk—7023 2999 
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Out-sider
I Out-siders designfilosofi indgår et ønske om 
at skabe multifunktionelle produkter for alle 
aldre med nye former, i nye materialer og med 
integration af teknologi. Deres ofte farvestær-
ke produkter er primært udendørs sidde- og 
opholdsinventar

Som regel skabes Out-siders produkter 
i samarbejde med eksterne designere. Det 
gælder f.eks. Loop, Loop Arc, Loop Light fra 
AART architects; Amagerstolen fra Arkitekt 
Kristine Jensens Tegnestue; Fitstation fra 
GHB; bænken Zebra fra Polyform og Bux fra 
Miramondo. Men i enkelte tilfælde opstår 
produkterne også internt, og bl.a. HopOp og 
HopOp500 er eksempler herpå.

Loop skaber via sin cirkulære/bugtende 
former og farver som orange, limegrøn, pur-
pur, blå m.fl. et karakteristisk miljø, bl.a. ved 
CBS på Flintholm, Frederiksberg.

Amagerstolen har logo i ryggen og kan fås i 
alle regnbuens farver, så den lokale identitet 
styrkes. Stolen er udført i et let og enkelt de-
sign i kraftig ståltråd, tung nok til ikke at tage 
med og let nok til at flytte sammen i grupper. 
Der er bl.a. anvendt 700 grønne stole på Prags 
Boulevard, og den findes i gul udgave i Nørre 
Snede, som turkis på Nordstjerneskolen og i 
metal på DTU. 

Fitstation er skabt af GHB Landskabsarki-
tekter og Running26 i et samarbejde med out-
sider. Den muliggør 16 basale træningsøvelser 
på samme enhed og er ideel til urbane bevæ-
gelseslandskaber; den er bl.a. anvendt på Her-
ning Fodbold Eksperimentarium. 

Zebra er en bænk med god siddekomfort. 
Plinten er i kraftigt metal og de åbne, afrun-
dede slidser danner et zebramønster, hvilket 
giver et flot skyggespil i solen. Standardfar-
verne er hvid, orange, grå. 

Bux fortælles at være inspireret af en præcist 
klippet busk i kubus-form. Det er et iøjnefal-
dende siddeelement, der kan indgå i mange 
sammenhænge. Sammensætter man flere, 
får man en ’hæk’, hvor mønstret fortsætter 
fra den ene til den anden, og belyses der inde-
fra, giver de laserudskårne bladmønstre skyg-
gespil. Fås bl.a. i rødbrun, gråhvid og støvgrøn. 

HopOp er farvestrålende sidde- og hoppe-
pullerter, der kan placeres i klynger – på lege-
pladser, i grønne områder og skolegårde.
www.out-sider.dk

Tv. HopOp, out-sider
Th. Fitstation, GHB

Tv. Bux, Miramondo 
Th. Amagerstolen, 
Arkitekt Kristine Jensens 
Tegnestue

Nederst tv. Loop Arc,
AART architects
Nederst th. Zebra, 
Polyform
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Fænomenet Hundertwasser på ARKEN
Indtil 7. september 2014
’Jeg vil vise, hvor let det er at skabe paradis på jorden’
Sådan sagde kunstneren Friedensreich Regentag Dunkelbunt 
Hundertwasser, hvis hjerte bankede for naturen og menne-
skets frisættelse. Han var en maler, økoaktivist og arkitekt, 
der med malerier, manifester og eventyrlige bygninger ville 
gøre verden til et bedre sted. Hundertwasser blander farve-
strålende spiraler, guldkupler og vildtvoksende træer med 
noget så håndgribeligt som humus-toiletter, brændenælde-
suppe og hjemmesyet tøj. I sin samtid var han kontroversiel. 
I dag er han med sine ideer om grøn arkitektur, økologi og 
urban gardening aktuel som aldrig før. 

ARKEN viser indtil september en stor udstilling med 
den østrigske multikunstner Friedensreich Hundertwasser 
(1928-2000). Hundertwasser var en kompromisløs kunstner, 
der med sin kunst, sin filosofi og sin livsførelse kæmpede for 
at genoprette harmonien mellem natur og menneske.

I året, hvor København er udråbt til at være europæisk 
miljøhovedstad, sætter ARKEN spot på Hundertwassers 
maleri, arkitektur, design og økoaktivisme.

Allerede i 1950'erne udførte Hundertwasser sine første 
aktivistiske happenings med fokus på individets frihed og 
uafhængighed. De var et opgør med den rationelle, funkti-
onalistiske arkitektur, som den kom til udtryk i hans hjem-
land Østrig. Med sine tanker om bæredygtighed, økologi og 
en kunstpraksis, båret frem af en grundlæggende utopisk 
impuls og tro på kunstens virkekraft, er Hundertwasser i dag 
langt fra en outsider.

’Ved I, hvor nemt det er at leve uden penge? Man kan leve af 
brændenældesuppe. Brændenælder vokser overalt’
Hundertwasser var kontroversiel i sin egen tid, men han ram-
mer lige ind i vores. Han forudså det behov for at integrere 
naturen i byerne, som i dag afstedkommer fænomener som 
’urban farming’ og ’guerilla gardening’. Han var en pioner 
inden for plant-et-træ bevægelsen, og træer og planter gro-
ede overalt på hans bygninger.

Hundertwasser spiste lokale afgrøder, syede tøj og sko 
til sig selv og holdt af sin cykel og sin sejlbåd i træ, som han 
krydsede oceaner i. Han demonstrerede livet igennem i taler, 
manifester og aktioner imod forurening, skovrydning, atom-
kraft, de stigende affaldsmængder og først og fremmest den 
visuelle forurening i de grå storbyer.
Til udstillingen er udgivet et rigt illustreret katalog på dansk 
og engelsk. Kataloget rummer bl.a. artikler af professor i lit-
teraturvidenskab og moderne kultur fra Københavns Univer-
sitet Martin Zerlang og af den danske samtidskunstner FOS. 
Kataloget koster 99 kr.
www.arken.dk

Trælejer-aktion 
i anledning af den 15. 
Milano Triennale, 
plantning af 15 træer 
på Via Manzoni, 1973 
© 2014 Hundertwas-
ser Archive,  Wien. 
Foto Aldo Cantarella

– anlæg og drift af udearealer

STIK FINGEREN I JORDEN

Anlægs- og driftsopgaver kræver omhu. OKNygaard  
»stikker fingeren i jorden« og leverer ydelser, der er nøje  
tilpasset vores kunder.

• Landsdækkende anlægsgartner
• Lokal tilstedeværelse – 10 lokationer
• Totalløsninger – anlæg og drift af udearealer 
 
OKNygaard a/s

T: 70 21 54 00   –   info@oknygaard.dk   –   www.oknygaard.dk

BOLIGER PÅ SKOUSBOAREALET
Udvikling i Viby

ÅBEN PLANKONKURRENCE

Roskilde Kommune udskriver ca. 1 juli en åben 
plankonkurrence for et nyt boligområde på et ca. 75 
ha. stort areal i Viby Sjælland. 

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage og kom-
me med bud på, hvordan vi skabt et nyskabende, 
unikt og særegent boligområde. 

Følg med på: Roskilde.dk/Skousbo
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Nyheder og gode tilbud – www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). 
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere. Vi tager forbe-
hold for prisændringer og trykfejl.

Poul Kjærholm
Christoffer Harlang, Kristine 
Kjærholm, Keld HelmerPetersen
Pris: 299 kr. 

Arne Jacobsen 
Carsten Thau og Kjeld Vindum
Pris: 698 kr.
Særtilbud: 499 kr
Køb før 1. juli

Oslo Guide 
to New Landscape Architecture
Pris: 159 kr.

Arkitekten Finn Juhl
Esbjørn Hiort.
Pris: 229 kr.

Japanisme på dansk 
Kunst og design 1870-2010
Pris: 450kr.
Særtilbud: 399 kr.
Køb før 1. juli 

Guide till svensk 
landskaps arkitektur
Pris: 175 kr. 

When architects and designers 
write draw build?
Red. Jørgen Dehs m.fl.
Pris: 240 kr.  

WEGNER
bare een god stol
Christian Holmsted Olesen 
Pris: 400 kr.

Møbler med mening
Dansk møbelkunst 18401920
Pris: 945 kr (2 bind). 
Særtilbud: 662 kr. 
Køb før 1. juli 

 

Finn Juhl

A r k i t e k t e n s  F o r l A g

M ø b e l k u n s t 
A r k i t e k t u r 
b r u g s k u n s t

F i n n  J u h l  (1912 –19 8 9) var først og fremmest berømt for sine 
møbler. i 1940’erne brød han med den etablerede møbeltradition 
og tegnede en række møbler, som skabte fornyelse indenfor 
dansk møbelkunst. På Triennalerne i Milano i 1950’erne fik 
han ikke mindre end fem guldmedaljer og vandt i disse år 
international berømmelse for sine møbler. Men Finn Juhl var ikke 
alene en fremragende møbeldesigner, han virkede også som 
arkitekt på alle fagets områder. Som rumkunstner vandt han 
internationalt ry med sin indretning af Formynderskabsrådets 
sal i Fn’s hovedkvarter i new York, og som udstillingsarkitekt 
var han manden bag de store udstillinger af dansk brugskunst 
i udlandet, der skabte begrebet Danish Design og banede vejen 
for den danske møbelindustris eksportsuccces i 1960’erne. 
Bogen tegner et billede af Finn Juhl i fuld figur som kunstner og 
kulturpersonlighed.

Bogens forfatter, Esbjørn hiort (f. 1912), er arkitekt ligesom Finn 
Juhl. De var jævnaldrende og gik samtidig på Kunstakademiets 
Arkitektskole. Senere samarbejdede de om nogle af de store 
udstillinger i udlandet. Forfatteren har et førstehåndskendskab 
til den periode, hvor Finn Juhl spillede en stor rolle for dansk 
kunsthåndværk og kunstindustri. han har skrevet flere bøger om 
arkitektur og brugskunst samt talrige artikler om disse emner.

M ø b e l k u n s t 
A r k i t e k t u r 
b r u g s k u n s t

ArKiTEKTEnS ForlAg
ESBJørn hiorT ArKiTEKTEn Finn Juhl

Finn Juhl og bogens forfatter 
esbjørn Hiort, 1968

i s b n  9 7 8 - 8 7 - 7 4 0 7 - 4 0 3 8

9 788774 074038

bare een god stol

Møbelarkitekten Hans J. Wegner (1914-2007) banede vejen 
for Danish Designs internationale gennembrud i årene efter 
anden verdenskrig, hvor han blev en hovedskikkelse inden for 
den organiske modernisme. Wegner var en af verdenshistoriens 
mest produktive designere. I 1949 tegnede han den stol, 
som amerikanerne døbte The Chair, men han blev ved med at 
søge efter den perfekte stols form. De omkring 500 stole han 
tegnede, gav ham tilnavnet ’stolekongen’.
 I denne bog fortæller udstillings- og samlingschef på 
Designmuseum Danmark, Christian Holmsted Olesen, historien 
om Wegners karriere og den enorme betydning mødet med 
skoler, institutioner, virksomheder og personer havde for hans 
udvikling fra genial snedker til international ikondesigner. Bogen 
kortlægger de temaer og designprincipper, som optog Wegner, 
den analyserer og beskriver tilblivelsen af hans hovedværker og 
den fortæller historien om, hvordan den danske møbelskole blev 
et internationalt designbrand. 
 Monografi en er baseret på interview, skriftlige kilder, fi lm, 
skitser, tegninger og originalfotos fra Wegners tegnestue.

256-sider, 300 illustrationer

bare een god stol

bare een god stol

Christian Holmsted Olesen

C
hristian H

olm
sted O

lesen

wegner_omslag.indd   1-3 10/02/14   14.29
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Behind the Green Door 
A Critical Look at Sustainable Architecture 
through 600 objects

368 sider med 600 overraskende bærekraftsobjekter, 300 kom
mentarer fra eksperter verden over og det belgiske kunstner og 
arkitektkollektiv Rotors nye, forfriskende måde at se på den grønne 
bølge i arkitekturen. Udgivelsen „Behind the Green Door” er alt dette 
og mere.
Kan vi fortsat lære noget om bærekraft  noget som løfter os ud af 
fordommene og det konforme ved dagens retningslinjer og prak
sis? Kan vi få ny indsigt ved at diskutere de forskellige resultater af 
bæredygtig arkitektur og urbanisme? Det er nogle af de spørgsmål 
der behandles i bogen Behind the Green Door.
Rigt illustrereret. Engelsksproget udgivelse.

Oslo Arkitektur Triennale
Red. Rotor
Pris: 219 kr. 

Landmarks 
The Modern House in Denmark

Bestseller bogen „Mesterværker – enfamiliehuse i dansk arkitek
turs guldalder” er nu også tilgængelig i en engelsksproget version. 
Udgivelsen er en hyldest til en meget vigtig periode i dansk arki
tektur – og i særdeleshed til de danske arkitekter i verdensklasse, 
som gav os nogle helt nye bud på, hvordan et moderne enfamiliehus 
kan udformes. I bogen beskrives 14 arkitektoniske mesterværker fra 
perioden 1950–1962. Husene er tegnet af 11 store danske arkitekter, 
heriblandt Jørn Utzon, Arne Jacobsen, Jørgen Bo og Vilhelm Woh
lert, Hanne Kjærholm, Erik Christian Sørensen og Halldor Gunnløgs
son. De bliver alle portrætteret i bogens tredje og sidste del. Bogen 
er rigt illustreret med mere end 150 fotos fra samtiden, og der er 
masser af nye billeder af de 14 huse. 

Hatje Cantz
Forfatter: Michael Sheridan
Pris: 350 kr. 

s16-35_Arkitekten_06_2014.indd   31 22/05/14   14.25



LANDSKAB  4  2014 A47

Nyheder – www.arkfo.dk/shop  Gratis forsendelse i Danmark ved køb af 3 bøger eller flere

Behind the Green Door 
A Critical Look at Sustainable Architecture 
through 600 objects

368 sider med 600 overraskende bærekraftsobjekter, 300 kom
mentarer fra eksperter verden over og det belgiske kunstner og 
arkitektkollektiv Rotors nye, forfriskende måde at se på den grønne 
bølge i arkitekturen. Udgivelsen „Behind the Green Door” er alt dette 
og mere.
Kan vi fortsat lære noget om bærekraft  noget som løfter os ud af 
fordommene og det konforme ved dagens retningslinjer og prak
sis? Kan vi få ny indsigt ved at diskutere de forskellige resultater af 
bæredygtig arkitektur og urbanisme? Det er nogle af de spørgsmål 
der behandles i bogen Behind the Green Door.
Rigt illustrereret. Engelsksproget udgivelse.

Oslo Arkitektur Triennale
Red. Rotor
Pris: 219 kr. 

Landmarks 
The Modern House in Denmark

Bestseller bogen „Mesterværker – enfamiliehuse i dansk arkitek
turs guldalder” er nu også tilgængelig i en engelsksproget version. 
Udgivelsen er en hyldest til en meget vigtig periode i dansk arki
tektur – og i særdeleshed til de danske arkitekter i verdensklasse, 
som gav os nogle helt nye bud på, hvordan et moderne enfamiliehus 
kan udformes. I bogen beskrives 14 arkitektoniske mesterværker fra 
perioden 1950–1962. Husene er tegnet af 11 store danske arkitekter, 
heriblandt Jørn Utzon, Arne Jacobsen, Jørgen Bo og Vilhelm Woh
lert, Hanne Kjærholm, Erik Christian Sørensen og Halldor Gunnløgs
son. De bliver alle portrætteret i bogens tredje og sidste del. Bogen 
er rigt illustreret med mere end 150 fotos fra samtiden, og der er 
masser af nye billeder af de 14 huse. 

Hatje Cantz
Forfatter: Michael Sheridan
Pris: 350 kr. 
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Urban elements
Urban Elements leverer bæredygtigt kvali-
tetsinventar til uderum såsom bænke, plinte, 
borde, cykelstativer, plantekasser, affaldsbe-
holdere, pullerter, rækværk. 

Urban Elements nu tilbyder en række 
nye muligheder, idet firmaet har indgået for-
handleraftale med det svenske Team Tejbrant 
AB. Det nye inventar omfatter bl.a. lægivende 
konstruktioner ved indgangspartier, stoppe-
steder og på stationernes perroner, herunder 
cykeloverdækninger som City 90 Plaza Dou-
ble, kundevognsoverdækninger og læskure. 

Produkterne leveres i en række forskellige 
træsorter og i galvaniseret stål, med mulighed 
for levering i alle standard-RAL-farver, lige-
som produkterne kan tilpasses projekterne 
efter behov.

Den aktive kant er således er blevet til i et sam-
arbejde med 1:1 Landskab, der har tegnet og 
projekteret en 95 meter lang bænk, som ind-
går som en del af den nye storbyhave på Gade-
kærvej i Gl. Valby.

Til Novo Nordisks internationale hovedsæde 
i Bagsværd er leveret Urban Trend-plinte med 
planker i det norske verdenspatenterede Ke-
bony-træ (Southern Yellow Pine).
www.urban-elements.dk

City 90 Plaza Double fra Urban Elements

Den aktive kant, Valby Urban Trend-plinte, Novo Nordisk, Bagsværd

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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Japanisme 
på dansk
Kunst og 
design 
1870–2010

Influences 
from Japan
in Danish Art
and Design
1870–2010

 Ny stor bog om japanisme i dansk kunst, design og arkitektur 
af Mirjam Gelfer-Jørgensen 

 – en kosmopolitisk fortælling om, at kunst tilhører os alle, og at kulturarven henter sit stof 
på kryds og tværs af nationale grænser. I mere end hundrede år har Japansk design haft stor 
indflydelse på udviklingen i Danmark. Bogen tager udgangspunkt i danske samlinger af japansk 
kunst og analyserer den motivverden som i slutningen af det 19 århundrede førte dansk design 
på nye veje. Resultatet sikrede kunsthåndværk og kunst fra Danmark en markant plads på den 
internationale scene. Bogen indeholder bl.a. interviews med en række kunstnere, arkitekter 
og designere, der gennem ophold i Japan har modtaget afgørende impulser til deres arbejder. 
Rigt illustreret med mere end 450 illustrationer og fotografier af nyere dansk og japansk kunst, 
design og arkitektur samt tegninger og malerier fra begge lande gennem 150 år.

Pris: 450 kr.

Læs mere og se interview med forfatteren på www.arkfo.dk/shop
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Guide to Danish Landscape Architecture
Red. Annemarie Lund
ARKITEKENS FORLAG

Pris: 299 kr. 
Sommertilbud: 224 kr. (spar 25 %)

“Guide to Danish Landscape Architecture” 
er det hidtil mest omfattende opslagsværk 
om dansk have- og landskabsarkitektur. 
Ca. 500 værker er medtaget, hvoraf 200 
dokumenteres omfattende med planer, 
fotos og karakteriserende beskrivelser. 

Guiden dækker hele landet, og er forsynet 
med en række indeks, der gør det nemt at 
planlægge udflugter i sommerlandet. Tre 
kort viser vej.  Bogen er også udgivet i 
en dansksproget udgave: “Guide til dansk 
havekunst”.

Find flere gode sommertilbud på guider og bøger om 
landskabsarkitektur på www.arkfo.dk/shop

Forsendelse indenfor Danmark kun 25 kr. pr bog.  
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere.

Sommertilbud på webshoppen

Guide to Danish Landscape Architecture_hel.indd   1 03/06/14   10.07



Vestre Bloc Sun
Design: Atle Tveit & Lars Tornøe

Landscaping: LINK

Enjoying the 
outdoors 
since 1947

vestre.com
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