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DIRK SIJMONS WINNER OF THE IFLA 
SIR GEOFFREY JELLICOE AWARD 2017
The International Federation of Landscape 
Architects, IFLA announced at their World 
Congress in Montreal, that Dutch landscape 
architect Dirk Sijmons has been selected as 
the winner of the 2017 IFLA Sir Geoffrey Jel-
licoe Award. Coming from an architectural 
background, and then working as a spatial 
planner, Dirk Sijmons is well placed to see 
landscape as a mirror of society and as a living 
coproduction between nature and man; this 
relationship has been his lifelong fascination. 

His early years working as a spatial planner 
in the Dutch Ministry of Culture led him to 
question what societal processes, ranging 
from food production to urbanization, can 
be enticed to act as positive formative forces 
in the landscape. On the other hand, he ques-
tioned what natural processes, ranging from 
erosion and sedimentation to succession, can 
be turned into nature-based solutions for 
human needs. His work revolves around how 
these processes might be guided by landscape 
architecture to give them a meaningful spatial 
expression.

Dirk Sijmons came to realise that in the age of 
the Anthropocene, now that the once thought 
sealed boundary between nature and society 
is crumbling, landscape architecture can play, 
even more so, a vital mediating role between 
the two.

Dirk Sijmons, studied architecture from 
1967 to 1977 at the Technical University-Delft. 
His strong track record in environmental and 
spatial planning led to his recognition as a 
landscape architect in 1986 by the National 
Architects Register.

Among a long list of professional contri-
butions, his nominating letters mention in 
particular the following noteworthy areas of 
his career:

– his role in the famous 1985 Plan Ooi-
evaar (’Stork Plan’); a revolutionary plan con-
cerning the making of new nature as part of a 
large scale landscape restructuring;

– the work of the office H+N+S he founded 
with Lodewijk van Nieuwenhuijze and Dick 
Hamhuis; an office that since its foundation 
always tackled projects that are innovative, 
expanding the scope of landscape architec-
ture and emancipating the profession;

– his supervision of the International 
Architecture Biennale Rotterdam, the first 
landscape architect chosen in this role, for 
which he advanced the provocative theme 
Urban by Nature, again throwing an entire 
new light of what landscape architecture is 
capable of;

– his state advisorship on landscape, being 
the first in this role, and in fact also engaged in 
creating the role;

– the recent expansion of the work of 
H+N+S abroad, and the contribution he gave 
by accompanying the work with English spo-
ken publications, for example on ’energy land-
scapes’.

To these can be added Dirk Sijmon’s im-
portant contribution in the Academic field 
which is no less impressive. He has taught 
landscape architecture in such prestigious 
institutions as the Harvard Graduate School 
of Design, the University of Pennsylvania, the 
Edinburgh School of Design, UT-Delft and 
many others, both at home and overseas.

He excels at providing surprising new 
insight, using a broad range of literature 
to support his point of view. Being himself 
superb in arguing, he has always been a very 

Herunder. Projekt Sand Motor 2006-12, Delftlands kyst. En innovativ metode til dynamisk kystsikring. I pilotpro-
jektet Sand Motor blev store mængder sand placeret nær den hollandske kyst. Vind, bølger og havstrømme fordeler 
over tid sandet langs kystlinien mellem Hook of Holland og Scheveningen. Opgavestiller provinsen Syd-Holland/
Rijkswaterstaat. Udført af Technische Universiteit Delft, H+N+S Landschapsarchitecten og DHV Consultants. 
Fotografier optaget mellem juli 2011 og november 2015 af Rijkswaterstaat/Joop van Houdt
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inspiring coach for others, and has been able 
to surround himself with people that sup-
ported these arguments in drawings, texts and 
Excel tables. Sijmons feels strongly the impor-
tance of relating practice and academia and 
that it is vital that landscape architects know 
about operational issues, facts and trends.

If landscape urbanism has become a sig-
nificant frame to speak about landscape archi-
tecture, Sijmons must be seen as a landscape 
urbanist avant la lettre. His entire discourse 
speaks about processes, operation, engi-
neering solutions; he never ceased to argue 
that such words must be understood as cul-
tural acts, and are therefore part of the design 
domain. In doing so, he strongly contributed 
to an emancipation of landscape architec-
ture in the Netherlands and abroad, claiming 
that the profession of landscape architecture 
not so much arrives after the architects and 
urbanists have dome their work, but proudly 
takes the lead, putting forward an under-
standing of the big scale, of processes over 
time and of the interdisciplinary nature of 
urban processes. 

Land art-parken Buitenschot, 2011-13. Et tværfaglig team med H+N+S Landschapsarchitecten, Paul de Kort, TNO og Witteveen+Bos har for Amsterdams lufthavn Schiphol 
udformet et rekreativt område, som samtidig reducerer støjen fra lufthavnens lettende fly væsentligt gennem den plisserede terrænbearbejdning. Efter runway 5 åbnede i 2003 
blev beboerne i de omgivende områder generet af større støjgener fra lettende fly. Beboerne havde bemærket, at støjen blev reduceret efter pløjning af markerne. Dette blev ud-
gangspunkt for parkens udformning, hvori landskabsarkitektur, land art og innovative teknologier er integreret. Foto Your Captain Luchtfotografie

The IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award is the 
highest honour that the International Fed-
eration of Landscape Architects can bestow 
upon a landscape architect. The Award recog-
nizes a living landscape architect whose life-
time achievements and contributions have had 
a unique and lasting impact on the welfare of 
society and the environment and on the pro-
motion of the profession of landscape archi-
tecture. The award is bestowed annually on an 
academic, public or private practitioner whose 
work and achievements are respected interna-
tionally.

The IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award was 
launched in 2004 on a quadrennial basis but 
since 2011 it has been bestowed annually. Its 
inaugural recipient was Peter Walker (USA) 
in 2005. 

Since then, the previous winners are: 2009 
Prof. Bernard Lassus (France); 2011 Cornelia 
Hahn Oberlander (Canada); 2012 Mihály Möc-
sényi (Hungary); 2013 Gonçalo Ribeiro Telles 
(Portugal); 2014 Sun Xiao Xiang (China); 2015 
Mario Schjetnan (Mexico); 2016 Peter Latz 
(Germany).

Sir Geoffrey Jellicoe (1910-1996), IFLA Presi-
dent of Honour until his death, served IFLA as 
its founding President from 1948- 1954. He was 
a British architect, town planner, landscape ar-
chitect and garden designer, but his prime in-
terest was in landscape and garden design. Jel-
licoe was a founding member (1929) and then 
President of the Institute of Landscape Archi-
tects (now the LI) and was knighted for servic-
es to landscape architecture in 1979. In 1994, 
he was given the Royal Horticultural Society’s 
highest award, the Victoria Medal of Honour.

The 2017 SGJA International Jury was 
chaired by Carey Duncan (Morocco) and com-
prised: Aziza Abdulfetah (Africa), Barbara 
Deutsch (Americas, and CEO of the Land-
scape Architecture Foundation), Anggia Murni 
(Asia-Pacific), Jacob Kamp (Europe) and 
Mohamad Motalebi (Middle East). Didier Van-
cutsem, General Secretary of ISOCARP was a 
guest member of the Jury. 
Yderligere inf.: www.iflaonline.org/2017
www.hnsland.nl
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RESULTAT AF KONKURRENCE OM 
HELHEDSPLAN FOR 
JERNSTØBERIET I RIBE
Esbjerg Kommune, Ribe Jernindustri A/S 
og Realdania indgik i efteråret 2016 et part-
nerskab mhp. udvikling af en helhedsplan for 
området, hvor Ribe Jernindustri ligger i dag. 
Ribe Jernindustri har siden 1848 været et ka-
rakterfuldt industrianlæg i den nordlige del 
af Ribe by og en væsentlig del af Ribes iden-
titet. Virksomheden planlægger nu at flytte 
sine produktionsaktiviteter til et erhvervs-
område i Ribe Nord, mens hovedsæde og ad-
ministration fastholdes i den historiske byg-
ning i Saltgade.

Med udflytningen opstår en helt unik 
mulighed for udvikling af et nyt og spæn-
dende bykvarter i direkte tilknytning til det 
middelalderlige Ribe og lige ud til det fre-
dede marsklandskab i Nationalpark Vade-
havet. Med resultatet af denne konkurrence 
er processen i gang, og etableringen af et nyt 
spændende bykvarter i Ribe er et stort skridt 
nærmere.

Konkurrencen er gennemført som en 
såkaldt parallelkonkurrence. Det har givet 
mulighed for en åben proces, hvor de tre del-
tagende teams undervejs har kunnet gå i dia-
log med både udskriver og med hinanden om 
den nærmere præcisering af opgaven og om 
de forskellige løsningsmuligheder.

De tre deltagende teams har været:
TEAM A: Totalrådgiver: TRANSFORM 

ARCHITECTURE + URBANISM APS. Under-

rådgivere: TEKT Arkitekter, Arkitekt Kristine 
Jensens Tegnestue, Rambøll A/S. Konsulent: 
Ellen Braae

TEAM B: Totalrådgiver: TEGNESTUEN 
VANDKUNSTEN A/S. Underrådgivere: 
Schønherr A/S, Dansk Energimanagement & 
Esbensen A/S, Urban Creators ApS

TEAM C: Totalrådgiver: EFFEKT ARKI-
TEKTER APS. Underrådgivere: Jørgen Over-
bys Tegnestue A/S, Niras A/S (Alectia A/S). 
Konsulent: Colliers International Danmark 
A/S

Dommerkomiteen udtaler i betænknin-
gen, at helhedsplanen i konkurrencens vin-
derforslag indskriver sig på overbevisende 
måde både i Ribes fysiske struktur og historie 
og i byens mange lag af sociale aktiviteter. Det 
er et projekt, som kan bidrage til at øge Ribes 
attraktivitet som forretningsby, besøgsby og 
bosætningsby.

Vinderforslaget er udarbejdet af et team  
med Tegnestuen Vandkunsten A/S som hoved- 
rådgiver.

I konkurrenceprogrammet var der opstil-
let fem bedømmelseskriterier:

– indpasning i Ribes særlige landskab og 
byarkitektoniske identitet

– inddragelse af stedets kulturarv og indu-
strielle fortælling

– den funktionelle organisering – herun-
der trafik og parkering 

– kvaliteten af boliger og udearealer
– fleksibilitet overfor en etapevis realise-

ring

Etableringen af et nyt bykvarter med Jern-
støberiets enestående placering stiller helt 
særlige krav til overvejelser om stedet og for-
holdet til landskab og bykerne. Den primære 
udfordring i konkurrencen har således været 
at udvikle et arkitektonisk hovedgreb, som 
kan danne ramme om mere detaljerede over-
vejelser og sætte en klar retning for det vide-
re arbejde. 

Ribe er kendt for sin unikke og markante 
relation til landskabet: Billedet af Ribe med 
sin præcise bykant mod åen og marsken og 
med domkirken, der hæver sig over den tætte 
bymasse, er i Danmark et ikonbillede både på 
byen og på middelalderbyen generelt.

Alle teams indleder da også deres karak-
teristik af byen med at undersøge, hvordan 
byens kant mod landskabet er artikuleret og 
konkluderer, at det er afgørende at fastholde 
og styrke den grønne kant omkring Jernstø-
berigrunden som indramning af det nye by-
kvarter og som en styrkelse af den traditio-
nelle relation mellem by og marsk.

I dommerkomiteens samlede vurdering af 
de tre forslag fremstår Team B som det stær-
keste projekt, både i kraft af sin hoveddis-
ponering, i sin overbevisende fortolkning af 
Ribes byarkitektoniske identitet og i kraft af 
sin meget høje bearbejdningsgrad. Forslaget 
leverer yderst professionelle svar på alle de 
spørgsmål, som programmet stiller.

Det nye kvarter skal ifølge dette projekt 
koble sig nænsomt til både landskabet og den 
eksisterende by, og det vil udvide byen med et 
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Vi har indført et gavlhus der arbejder sig ind i gårdrummet 
og derved kombinerer ønsket om større rumlig variation 
i gårdmiljøet, og målet om flere potentielle m2 med en 
boligtype vi genkender fra det centrale Ribe. I bymidten 
kan man finde typologier med portgennemgange der giver 
adgang til flere boliger hvis postkasser og indgangsdøre 
ligger inde i gårdrummet. Endnu en diversitet og på en måde 
en charmerende ’uklarhed’ i hierarkiet. 

Parkeringen er en generel udfordring. Vi har arbejdet videre 
med at kvalificere en løsning hvor vi, udover de store p- 
anlæg, parkerer delvis i gaderne og i mindre P-lommer, og 
primært håndterer boligernes p-behov i karréernes gårdrum. 

Køreareal og p-pladser i gårdrummene forsænkes 40 cm i 
forhold til havezonerne (og gulvniveauet) for at trykke bilerne 
ned og for at skabe fornuftig jordbalance. Det muliggør klare 
grænser og mellem parkering og haver og definerer samtidig 
placering af hegn,carporte og skure. De belagte arealer kan 
dobbeltudnyttes til boldspil og andre fælles aktiviteter. Det er 
afgørende at gårdrummet får en semiprivat karakter, og at 
det opleves som beboernes fælles udeareal. Vi har valgt ikke 
at indtegne carporte i gårdrummene da det ikke er alle der 
kan få – vi tænker at den centrale del af gårdrummet sagtens 
kan bære et mindre antal begrønnede carporte men tænker 
at vi lader det være op til, i første omgang lokalplanen og i 
anden omgang de kommende beboere. Det kunne tænkes 

at de valgte en fælles løsning med en overdækket bilpleje/
bilvaskeplads til deling - i stedet for privatisering.

Som en del af strategien introducerer vi et Ribe-hus – vi 
tror ikke der kan skabes den stemning og variation der 
efterspørges hvis området udvikles traditionelt som samlede 
developerprojekter. Vi peger på at lokale håndværkere eller 
mindre entrepenørfirmaer/typehusfirmaer udvikler et 
’typehuskoncept’ baseret på en række grundprincipper om 
størrelse, volumenkarakteristik og arkitektonisk detaljering. 
Inspiration kan lokalt hentes i Tange-kvarteret hvor lokale 
arkitekter og bygmestre op gennem 1900-tallet har opført 
huse af høj kvalitet, blandt andet adskillelige Bedre Byggeskik-

Hallernes ydre grænse som afsæt for områdets 
nye bygefelter og byrum. Bebyggelse med afsæt i hallernes struktur

og ribeskalaen
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huse. Alle boliger er forsynet med et gennemgangsrum, et 
smalt portrum der er adgangsgiver til boligerne. Hermed 
opnår alle boliger en ligeværdig relation til såvel gaden som 
gården. Den niveaufri adgang sker fra gården med ramper - 
hvilket muliggør en nyfortolkning af den velkendte og elskede 
trappesten til gadesiden. Der skabes herved kontakt mellem 
gård og gade uden at hierarkiet mellem det offentlige og det 
private udviskes.

Det arkitektoniske hovedgreb er søgt udviklet med henblik på 
at kunne danne rammen for mere detaljerede overvejelser – 
og tilstræber at give en klar retning for det videre arbejde.

Strategi- byrumshieraki Den grønne kant. Den eksisterende beplantning i 
kanten af jernstøberigrunden bevares.

ANKOMST TIL RIBE FRA NORD

P

P

P

Tve Å

Ribe Å

DEN GRØNNE RAMME
Den grønne bymur styrkes mod nord og omkranser nyt kvarter

Allé i Saltgade mod gamle bydel
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BEBYGGELSEN SET FRA HOVEDENGEN

SNIT

YDRE RAMME FOR BYGGEFELTER AFSÆT I HALLERNES STRUKTUR BYRUMSHIERARKI

Team B / VANDKUNSTEN / VINDER
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Stien er tænkt som en stilfærdig og landskabelig oplevelse, en 
tilbud om en rute i det grønne. Enkelte steder er stien forsynet 
med en afstikker og en bænk, eller forløbet er slynget så man 
tilbydes et kig mod Tve Å eller Hovedengens åbne landskab. 
Stien placeres med god afstand og ligger terrænmæssigt 
lavere end de kommende boliger på grunden, så der opnås 
et respektfuldt forhold mellem den offentlige sti og de private 
opholdsarealer ved boligerne. 
Stien tænkes udført i beton støbt på stedet som en samlende 
flade der giver gode forhold for både, cyklister, løbehjul og 
rulleskøjter eller en tur med barnevognen.   

Beplantning
Det eksisterende beplantningsbælte langs grunden mod 
nord og øst består overvejende af pil og poppel træer, samt 
et par enkelte gamle egetræer. Bæltet har ligeledes en 
underplantning af mere kratagtig karakter og den naturlige 
brinkvegetation mod Tve Å er levested for oddere og en 
række insekter, der bl.a. er føde for den selvreproducerende 
laksebestand i åen. 

Den eksisterende beplantning anbefales i størst muligt 
omfang bibeholdt – dels har den en høj grad af naturværdi, 
dels laver den en visuel afskærmning mod Ringvejen, som 
er meget dominerende i udsigten fra byen ud mod det flade 

marsklandskab. Set udefra bevares byens historiske profil 
med Skibsbroens klare facade og den øvrige bebyggelse 
indrammet med grønt. Og ikke mindst giver den eksisterende 
beplantning beskyttelse til ny beplantning mod den kraftige 
vind, der ellers kan have svære vækstvilkår på stedet. 

I forbindelse med etableringen af stiforbindelsen tyndes der 
lokalt ud i kratbeplantningen langs stien og ved de udvalgte 
kig mod marsken. Der etableres ny beplantning efter den 
nødvendige terrænregulering op mod den nye bebyggelse 
og der skabes herved med tiden et næsten skovagtigt 
landskabsforløb omkring stien med åbninger hvor lyset kan 
trænge igennem og lave skyggespil på stien.   

Det anbefales at der inden udlægningen af stiens forløb 
foretages en registrering af beplantningen, så man bedst 
muligt kan værne om de store træer i beplantningsbæltet. 
Græsser og urter i forskellige højder og plejeniveauer og 
træer tænkes som landskabsplanter som pil, poppel, tjørn o. 
lign., der trives i forbindelse med vand. 
Den foreslåede allé i Saltgade tænkes udført som en lindealle´ - 
Lind er et velkendt og afprøvet vejtræ.

Ribe Domkirke

Den gamle by

By udvidelser

Kvarteret ved jernstøberigrunden 

Bymæssig orientering

Hierarki

Ribe Domkirke rejser sig over byen som en tydelig markør, der både ude og indefra byen 

opleves som et samlende punkt. Domkirken definerer et tydeligt hierarki hvor både den 

historiske bykerne og nye kvarterer i byen orientere sig mod kirken og underordner sig 

strukturen

Bylandskab (nyt nollikort)

Domkirkepladsen er byens centrale og største plads. Således er pladser og gader i det nye 

kvarter ved jernstøberigrunden proportioneret efter at indpasse sig byens eksisterende 

byrums hierarki. 
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Det arkitektoniske hovedgreb er søgt udviklet med henblik på 
at kunne danne rammen for mere detaljerede overvejelser – 
og tilstræber at give en klar retning for det videre arbejde.

Strategi- byrumshieraki Den grønne kant. Den eksisterende beplantning i 
kanten af jernstøberigrunden bevares.

ANKOMST TIL RIBE FRA NORD
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afvekslende system af gader, hvor der vil blive 
skabt en fin rytme mellem bygninger i forskel-
lige højder og med forskellig tyngde supple-
ret med den takt, som anslås af forskydninger, 
åbninger, udvidelser og indsnævringer. 

Kvarteret vil kunne tilbyde den gående 
valget mellem at bevæge sig langs den grønne 
kant ad en oplevelsesfyldt sti, der åbner for 
vekslende udsigter over marsken, eller mulig-
heden for at gå gennem det nye kvarters gader 
eller tage ophold på en af de nye pladser.

Der vil være plads til at bygge boliger til 
forskellige familietyper og dermed skabe basis 
for et afvekslende lokalt liv. Samtidig giver 
forslaget plads til, at det liv, som knytter sig 
til Ribehallen og til større events, kan udspille 
sig på den nye Mulighedernes Plads.

Anne-Mette Bølling, indehaver af 
ARKITEKTKONKURRENCERDK, har været 
konkurrencerådgiver gennem hele forløbet. 
For yderligere information: 
Anne-Mette Bølling, arkitekt MAA, direktør, 
konkurrencerådgiver 
Arkitektkonkurrencerdk ApS 
Hyldegårdsvej 7 
2920 Charlottenlund 
Tel. +45 2424 7049
www.arkitektkonkurrencerdk.dk

Illustrationer på dette opslag er fra vinderforslaget i konkurrencen om Ribe Jernstøberi
Totalrådgiver og ophavsret Tegnestuen Vandkunsten A/S. Medarbejdere: partner, arkitekt Jan Albrechtsen, 
partner, arkitekt Pernille Schyum Poulsen, arkitekt Maria Ramild Crammond, arkitekt Alexander Vedel Ottensten, 
arkitektstuderende Emil Bruun Meyer og arkitektstuderende Helene Skotte Wied
Underrådgiver SCHØNHERR A/S 
Underrådgiver Dansk Energimanagement & Esbensen A/S 
Underrådgiver Urban Creators ApS

22 Team B / VANDKUNSTEN / VINDER

HELHEDSPLAN STØBERIKVARTERET 1:2000

19
TEAM A / TRANSFORM

TEAM B / VANDKUNSTEN
VINDER

TEAM C / EFFEKT

Vinderprojektet indskriver sig på overbevisende 
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som forretningsby, besøgsby og bosætningsby.
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Stien er tænkt som en stilfærdig og landskabelig oplevelse, en 
tilbud om en rute i det grønne. Enkelte steder er stien forsynet 
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dels laver den en visuel afskærmning mod Ringvejen, som 
er meget dominerende i udsigten fra byen ud mod det flade 

marsklandskab. Set udefra bevares byens historiske profil 
med Skibsbroens klare facade og den øvrige bebyggelse 
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muligt kan værne om de store træer i beplantningsbæltet. 
Græsser og urter i forskellige højder og plejeniveauer og 
træer tænkes som landskabsplanter som pil, poppel, tjørn o. 
lign., der trives i forbindelse med vand. 
Den foreslåede allé i Saltgade tænkes udført som en lindealle´ - 
Lind er et velkendt og afprøvet vejtræ.
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TÆNK OMVENDT!
Hvis vi tænker byen som værende grøn i ud-
gangspunktet og kun med belagte flader, hvor 
det er nødvendigt, så ville vi i højere grad fore-
bygge frem for at skadebehandle vores byer for 
regnvandsoversvømmelser. Vi vil i planlægnin-
gen da også have et helt anderledes fælles bille-
de af byen, og den vil i sandhed være grønnere!

Gæt hvilken lokalplan denne sætning er 
taget fra: ’Belægninger etableres som sam-
menhængende flader i ét niveau og én mate-
rialekarakter. Belægningerne skal udføres i 
robuste materialer som eksempelvis asfalt, 
beton eller metal …’ ?

Den 27. oktober 2017 vandrede Køben-
havns Kommunes Bypanel med stadsar-
kitekt Tina Saaby i spidsen atter gennem 
byens gader, denne gang i Århusgadekvarte-
ret i Nordhavn. Og ganske rigtigt var gader 
og stræder væg til væg belagte med sammen-
hængende flader af asfalt og beton. Dagen 
lød på flere positive tilkendegivelser af det vi 
oplevede i det nye bykvarter, men bypanelets 
egentlige opdrag er imidlertid at respondere 
på stadsarkitektens invitation til refleksion og 
læring, der skal udmønte sig i anbefalinger til 
embedsværkets fremadrettede arbejde med 
byudvikling i København. Denne kloge og for-
nemme invitation tog Danske Landskabsar-
kitekter imod: hvorfor er det egentlig sådan, 
at vi altid tænker byen som væg til væg belagt 
med kun pletvise udsparinger til lidt bynatur 
og gadetræer? Hvorfor er det ikke, at vi tæn-
ker omvendt?

Alle kræfter er sat ind på sygdomsbehand-
ling af vores regnvandsplagede byer. Vi inve-
sterer enorme summer i klimasikring, hvor 
lavtliggende gader, lokaler parker og gård-
miljøer fremover bliver forandret til områ-
der med lokal afledning af hverdagsregnvand 
og ekstremregn. Hvis man kunne lykkes med 

at fjerne måske blot 8-10% af den eksisterende 
belægning f.eks. i gaderne, vil det akkumulere 
et stort antal kvadratmeter, når det drejer sig 
om et helt bykvarter. 

Ud af flere muligheder er der et uudnyt-
tet potentiale i kantzonerne. Lokalplanen for 
Århusgadekvarteret er et interessant eksem-
pel på, hvordan der bliver udvist en nuanceret 
tilgang til kantzoner. Hvis man eksempelvis 
også udfordrede disse kantzoner endnu mere 
ved at sikre plads til det grønne, horisontalt 
og vertikalt, så ville de kunne skabe en grøn 
forandring i bykvartererne. Der ligger også et 
uudnyttet potentiale i et tættere samarbejde 
med byens drift. De bør altid sidde med ved 
bordet, så deres erfaringer er inddraget proak-
tivt, og så vi sammen med driften kan udvikle 
en fælles forståelse og ny ressourcefordeling 
for den grønne by – og vi bør videreudvikle 
kulturen omkring drift, pleje og vedligehold 
af den grønne by, sådan som vi gerne vil have, 
at den skal være.

FRA INDUSTRIBY TIL LIVSSTILSBY
Aalborg har succes med at ville borgerne det 
godt og med at bruge bystrategiske greb og land-
skabsarkitektur som virkemiddel til at opnå den 
ønskede effekt.

Ud over det imponerende projekt Vestre 
Fjordpark i Aalborg, hvis kaliber byen kan 
være meget stolt af, så byder Aalborg jo også 
på en indbydende havnefront, der er et møn-
stereksempel på, hvordan man binder by og 
vand sammen og giver plads til byens fælles-
skab. Man oplever, hvordan stedet tydeligt 
viser, at der er plads til alle – unge som ældre, 
de aktive, de som vil promenere sammen og 
de stille, der bare vil sidde og kigge på. Ikke 
mindst i Jomfru Ane Parken trives borgerne 
i et godt byrum. Her skaber frodige stauder 
behagelige rumligheder og fremstår i smuk 

kontrast til havnemiljøets stål og beton. Jom-
fru Ane Parken er tydeligvis populær blandt 
både aalborgensere og turister. Se, det er et 
vellykket bystrategisk greb og vellykket land-
skabsarkitektur, der bidrager til, at Aalborg 
er udviklet fra at være industriby til at være 
livstilsby.
Susanne Renée Grunkin, 
formand for Danske Landskabsarkitekter

RUNDE FØDSELSDAGE
70 år: Anne Trille Sommerfelt, 28. december,
Annemarie Lund, 6. januar,
Kirsten Jensen, 19. februar
60 år: Per Toft Larsen, 17. december,
Per Malmos, 6. februar
50 år: Marie Schnell, 30. januar,
Jonas Berglund, 3. februar
40 år: Mona Chor Bjørn, 18. januar,
Dorte Buchardt Westergaard, 24. januar,
Dorthe Holberg Stender, 7. februar

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
Nr. 1. Deadline 9. december, udk. 9. februar
Nr. 2. Deadline 6. februar, udk. 6. april
Nr. 3. Deadline 4. marts, udk. 4. maj
Nr. 4. Deadline 15. april, udk. 15. juni
Nr. 5. Deadline 1. juli, udk. 7. september
Nr. 6. Deadline 12. august, udk. 12. oktober
Nr. 7. Deadline 16. september, udk. 16. novem-
ber
Nr. 8. Deadline 14. oktober, udk. 14. december

ABONNEMENTSPRISER 2018
I Danmark 1.052,50 kr. inkl. moms og forsen-
delse. Norden, Grønland og Europa 1.117,50 kr. 
inkl. moms og forsendelse. Øvrige udland 
1.050,00 kr. inkl. forsendelse. Løssalg 141,25 kr. 
inkl. moms, ekskl. porto.

Århusgadekvarteret i Nordhavn, København og Jomfru Ane Parken i Aalborg. Fotos Susanne Renée Grunkin
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FJORDPARK STOL

Bjarne Aasen. Foto Link Landskap

BJARNE AASEN – ÆRESMEDLEM I NLA
Bjarne Aasen har gjennom sitt virke i 54 år  
som landskapsarkitekt har vært en talsmann, 
pådriver og formidler av landskapsarkitektur-
faget i Norge, og har nå blitt utpekt som æres-
medlem i NLA.

Fra slutten av 60-tallet var han en av flere 
som begynte a benevne seg som ’landskaps-
arkitekt’ og med en holdning til faget som 
var ny i norsk sammenheng. Han var med og 
bidro til at landskapsarkitekten fikk ansvar for 
de landskapelige hovedgrepene i større sam-
menhenger, alt fra kraftutbygging til master-
planer. Faget beveget seg dermed fra hagear-
kitekturen over i landskapsarkitekturen. 

Gjennom de oppdragene han har vært 
involvert i, kommer hans holdning til faget 
tydelig frem. Han har hatt fokus på det vi i dag 
kaller bærekraft, før begrepet ble tatt i bruk 
pa 80-tallet gjennom sitt fokus på de enkle, 
rene men varige og menneskevennlige løsnin-
gene. Han har satt mennesket i sentrum for 
sin formgiving og lagt vekt på å skape de gode, 
varige møteplassene. Han har også engasjert 
seg i byplanleggingsspørsmal og blant annet 
var han initiativtaker og jurymedlem i arki-
tektkonkurransen ’Byen og fjorden – Oslo 
2000’. Denne dannet basis for de første hel-
hetsplaner for Oslos sentrale sjøside og som 
til slutt ble Fjordbyplanen. 

I mer enn 50 ar har han gitt form til noen 
av de beste prosjektene i Norsk Landskapsar-
kitektur, slik som campusplanene for univer-
sitetene i Oslo, Trondheim og Tromsø. Hans 
anlegg kjennetegnes ved et rent og klart arki-
tektonisk konsept med robuste materialer, 
og han har mottatt flere arkitekturpriser for 
dem, enten i samarbeid med andre eller på 
egen hand. 
Link landskap og Anne Margrethe Tibballs,
landskapsarkitekt NLA
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VED ÅRSSKIFTET
Annemarie Lund

I det første nummer af HAVEKUNST 1932 skrev C.Th. Sørensen et indlæg, han kaldte Ved Nytaar 
1932. Her ville han at gøre en slags status for landskabsfaget, og han ville også forsøge at udstikke 
nogle retningslinjer for fremtiden. 

I 1932 var HAVEKUNST kun i sit trettende år. C.Th. Sørensen påpegede, at selv om 1920’erne 
økonomisk set ikke var videre lovende, så var landskabsfaget trods alt i fremgang, såvel inden for 
det offentlige som i privat regi. C.Th. Sørensen opremsede de dengang nye opgaver, han så komme: 
rekreative parkplantninger, legepladser, sportspladser, kolonihaver, kirkegårde, menigmands have 
og de omfattende friarealer omkring boligbebyggelser. Det var året efter, at C.Th. Sørensen havde 
fået udgivet sin meget betydende bog Parkpolitik i Sogn og Købstad. Det var inden den første byg-
gelegeplads i Emdrup var realiseret og før boligbebyggelser som Blidahparken og de sociale bolig-
selskabers efterfølgende mange boligbebyggelser. Det var før de københavnske ringparker som 
Vigerslevparken og Krogebjergparken, før strandparker på Amager og op langs Øresundskysten, 
før kolonihaveområder som Solbakken i Helsingør og de ovale haver i Nærum. Det var langt hen 
ad vejen udelukkende grønne områder for den almindelige borger, det drejede sig om. Bygherren 
kunne være sociale boligselskaber eller det offentlige.

Hvis man til sammenligning skimmer årsindeks 2017 er der ganske vist eksempler på både 
fornyelse og forædling af offentlige parker – Munke Mose, Kildevældsparken, Lindevangsparken, 
pladser og gaderum, kirkegårde, m.m. Men ikke rigtig noget om boligbebyggelsernes hverdagsude-
arealer. Hvad sker der mon her? Til gengæld arbejdes der en hel del med ’steder i landskabet’, dvs. 
fritidens oplevelsessteder som Hammersholm på Bornholm og Vadehavscentret ved Vesterhavet 
samt de ganske mange omgivelser til kulturens huse, Moesgaard, Bakkehusmuseet, H.C. Andersens 
barndomshjem, etc. Ligeledes er de nu offentligt tilgængelige – og renoverede – herregårdshaver 
en mulighed for borgernes fritidsoplevelsessteder. 

Hvad der kan tænkes at komme til er forhåbentlig gedigne byudviklings- og byomdannelses-
planer. For vi holder stadig af hverdagen.

C.Th. Sørensen fremkom også med det fromme nytårsønske, at den kommende årgang af bladet 
skulle blive særlig fin og god. Men ikke uden denne formaning oveni: ’Dog, Ønsker alene gør det til-
visse ikke; de, der paa forskellig Vis er direkte interesserede, maa jo hver især gøre sit’.

Det samme vil jeg gøre. Altså ønske, formane og sætte min lid til, at alle læsere, nuværende og 
kommende skribenter vil bidrage til, at LANDSKAB bliver ekstra godt og aktuelt, når det i 2018 går 
ind i sit nioghalvfemsindstyvende år. AL



202 LANDSKAB  8  2017

VADEHAVSCENTRETS LANDSKAB
Marianne Levinsen

Rytme. Åndedræt. Forskydninger. Den lang-
somme rytme slår trækfuglene an. På deres 
lange rejse fra det sydlige Afrika til Sibiri-
ens tundralandskab er Vadehavets store spi-
sekammer den nødvendige mellemstation. 
Hvert forår og hvert efterår besøger mange 
millioner trækfugle Vadehavet.

Tidevandet er havets åndedræt. Det pulse-
rer langsomt i takt med de kosmiske kræfter 
og månens cyklus. Ved lavvande er havbunden 
trækfuglenes store ta’ selv-bord: østers, mus-
linger, krabber, rejer, orme. Alt godt fra havet.

Forskydninger. Grænsen mellem land og 
vand er her i konstant forvandling. Mennesket 
har i årtusinder forhandlet med Vadehavets 
dynamiske kræfter og levet af og med naturen. 
Terrænforskelle er helt afgørende for de men-
neskelige aktiviteter. Digernes forhøjede hori-
sonter beskytter marskjorden mod stormflo-
den og muliggør fast bosættelse. Pælerækker 

inddæmmer nye landområder og omtegner 
langsomt kystlinjen. Diger, grøfter og kana-
ler. Forskydninger mellem land og vand.

Aflæsning af denne helt store landskabe-
lige fortælling er inddraget i Vadehavscentrets 
udvidelse og ombygning. Vadehavscentret lig-
ger som en ø på marsklandets udstrakte flade 
afgrænset af en ha-ha grøft, foret med havtorn. 
Gårdrummet i læ for den stride vestenvind, 
omkranset af bygningens stærke geometrier i 
strå og træ. En nænsom udtynding af træer og 
krat åbner for blikket ud i landskabet og griber 
det enorme himmelrum med alle dets nuan-
cer; skuepladsen for sort sol.

Materialernes stofligheder og strukturer 
mødes i bygning og landskab. Slotsgrus, en 
særlig engblanding, med blomster og urter 
tilpasset stedets vilkår. Et tilgroet vandhul 
forvandlet til en sø, der opsamler regnvand. 
En boardwalk med universel tilgængelighed.

I gårdrummet en belægning af tegl som flet-
tes med plantearter fra Sibiriens tundra, 
der hvor trækfuglene yngler. Små topografi-
ske forskydninger skaber vilkår for planter-
nes trivsel. Engelskgræs, edderkopurt, hede-
melberris, dværgbirk, sandnellike, rypelyng, 
slangehoved, guldvalmue, fåresvingel, håret 
høgeurt, blåaks.

Gårdrummet som et udstillingsrum hvor 
landskabet formidles i stort og småt og Vade-
havscentrets unikke fortælling fortsættes 
udendørs. 
Marianne Levinsen, landskabsarkitekt MAA, 
MDL
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Vadehavscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted
Realiseret: 2017
Bygherre: Esbjerg Kommune
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab ApS 
Arkitekt og totalrådgiver for bygning: Dorte Mandrup Arkitekter A/S
Udstillingsarkitekt: JAC studies + Jason Bruges & No Parking
Ingeniør for bygning: Steensen & Varming og Anders Christensen ApS
Fonde: Realdania, A.P. Møller Fonden, Bevica Fonden
Fotograf: Adam Mørk
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OM SMÅ OG STORE LANDSKABER
Charlotte Skibsted

Overskriften til de følgende fem præsentati-
oner kunne også have været ’Tiden går forbi’, 
idet nogle af landskaberne har været der i flere 
århundreder, andre kortvarigt, men alle i en 
tilstand, hvor fortidens form og funktion kan 
aflæses. Et fællestræk for de fem projekter er, 
at haverne og landskaberne har kulturhisto-
risk betydning og består af forholdet mellem 
deres udstrækning i rummet og begivenhe-
derne i deres fortid. Nogle af projekterne rum-
mer endnu fortiden som linjerne i en hånd, i 
andre er fortiden helt udvisket, men gentænkt 
ud fra omfattende kildemateriale. 

Artiklernes små og store landskaber inde-
holder fagdisciplinerne restaurering, renove-
ring, fornyelse og nytænkning. Arbejdet med 
restaurering og nytænkning viser os som fag-

gruppe med al tydelighed, at adskillige haver 
og landskaber kontinuerligt udsættes for nye 
greb, også overgreb. 

Der er så mange holdninger til, hvad 
landskabet er, og hvad det skal kunne, at det 
kan være vanskeligt at fastholde idé, greb og 
fokus på det væsentlige. Med afsæt i en kva-
lificeret værdisætning af stedets givne for-
hold, kildemateriale samt relevant historisk 
baggrundsviden består vores virke som råd-
givere i nysgerrigt at finde ind til og pege på 
det væsentlige. 

Til denne artikel har vi på tegnestuen 
udvalgt fem aktuelle projekter, hvor vi i dia-
log med bygherren har skabt en række vær-
ker, som er blevet til på baggrund af en præcis 
læsning af, hvilke emner der skal fremhæves, 

hvilke emner der helt skal udelades samt en 
samlet vurdering af, hvor tyngden skal ligge. 

Vores mål med de viste projekter har væ-
ret at genskabe landskabernes erindringsma-
teriale i et nutidigt udtryk, som både fortæller 
historien, rummer nutidens ønsker og samti-
dig indeholder rammerne for, at fremtidens 
anvendelse, som vi endnu ikke kender, får 
mulighed for at udvikle sig. 

Et kardinalpunkt for tegnestuens virke er, 
at værkerne er vedkommende og har noget på 
hjerte, når de overdrages til bygherren og føl-
geligt gives videre til fremtidige generationer. 
Med haver og landskaber er vi kun til stede på 
en del af tidsaksen – i et kort øjeblik. 
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt MAA, 
MDL

Edvard Glæsel: Munkemosepark, Odense. Plan fra 1912 med eksisterende og nye kurver, koter og beplantninger
Edvard Glæsel: Munkemosepark, Odense. Plan from 1912 with existing and new contour lines, elevation notes and planting
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I 2014 rundede Munke Mose landskabspark i 
hjertet af Odense 100 år i sin nuværende ud-
formning. Parken er oprindelig anlagt i 1914 
af havearkitekten Edvard Glæsel som en seks 
ha stor landskabshave. I dialog med Odense 
Kommune har vi i 2014 udarbejdet en hel-
hedsplan for Munke Mose, som kommunen 
fremlagde for borgerne på 100-årsdagen for 
Glæsels landskabspark. 

Forinden Glæsel påbegyndte sit arbejde 
med Munke Mose, havde Odense byråd ved 
dræning skabt mere landfaste arealer mellem 
Odense Å og mosen op til denne. Gennem ter-
rænarbejder og plantninger har Glæsel i dette 
værk fremhævet og fastholdt stedets oprinde-
lige og særlige fugtige og våde naturudtryk. 
Med slyngende grusstier, Glæsels måde at 

plante træer på og gennem hele plantevalget 
til parken lægger Glæsel det romantiske land-
skabsbillede ind over mosen. 

Forbilledet kan have været Englischer 
Garten i München. Glæsel havde besøgt den-
ne have og var i øvrigt godt orienteret i tidens 
store udenlandske havekunst. Glæsels illustra-
tive plan fra 1912 viser en skitse til en vand-
park med lange, smalle stier i hele parkens 
yderkant, så man færdes mellem mose og å og 
har udsyn til begge vandelementer samtidig. 

I parkens vådnære del mod nord er der 
elletræer og pil. I parkens vestlige og højt-
beliggende del er der mørk skov af skovfyr, 
bøg, taks og avnbøg. Parkens sydlige del, som 
er hævet ca. 60 cm i forhold til vandspejlsko-
terne på de tre søer, har en tæt bevoksning af 

bøgetræer, lind og ahorn. Mod øst fremtræ-
der parken med store skrånende, åbne græs-
flader beplantet med solitære store træer som 
vingevalnød, eg, bøg samt lavere blomstrende 
træer. Glæsel beskriver selv sit forslag til par-
ken som en skovpark til hyggelige spadsere-
ture. Han oplyser, at der graves, fyldes op og 
graves ud til mere vandflade, slyngede søbred-
der og et stisystem gennem fugtige områder, 
som refererer til mosen. 

Glæsels parkudformning balancerer mel-
lem den kendte bypark med klassisk anvendte 
elementer og naturområde, idet det kraftigt 
understreges, at denne park også er uberørt 
naturområde. Glæsels haveskitser er lavet on 
location, hvor han ved grundige studier har 
set, hvad der var muligt at anlægge, for her-

MUNKE MOSE LANDSKABSPARK
Charlotte Skibsted

Munke Mose landskabspark, Odense
Realiseret: 2014 - pågår
Bygherre: Odense Kommune 
Fonde: Nordea-fonden
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsteds Tegnestue. Sagsarkitekt og tilsyn: Carl-Johan Skibsted Andersen, landskabsarkitekt MDL. 
Entreprenør: Munck A/S
Fotos: Charlotte Skibsteds Tegnestue
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I 2016 påbegyndtes det første projekt om nye indgreb i vandfladen, hvor boardwalks 
og træplateauer skaber større tilgængelighed helt ud i vandfladerne på udvalgte lo-
kaliteter i parken. Forudsætningen for det første projekt var en stor donation fra 
Nordea-fonden i 2015, hvor Munke Mose blev valgt ud som ét af 13 projekter, der på 
landsplan blev udvalgt mellem mange hundrede projekter
In 2016 the first project was started concerning new interventions on the water 
surface, where boardwalks and timber platforms create a higher degree of acces-
sibility all the way out into the water at selected areas of the park. The means for 
the project were procured by a large donation from the Nordea foundation in 2015, 
where Munke Mose was chosen as one of thirteen projects, which were selected on a 
national level from several hundred projects

Tilgængelighed for borgerne til Odense Å er hovedtemaet i de mange små og store 
projekter. I ellesumpen er etableret en boardwalk gennem en gammel bevoksning af 
rødel, der halvdelen af året står under vand
Accessibility for the public to Odense Å stream is the main theme in the many 
large and small projects. In the alder marsh, a boardwalk was established running 
through an old growth of alder trees, which during half of the year are standing in 
the water
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Helhedsplan 
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efter fra sit tegnebord at fuldende skitserne. 
Munke Mose er Glæsels sidste store projekt. 
Før denne park havde han netop afsluttet Fæl-
ledparken i København og Bispebjerg Hospital.

Helhedsplanen 2014
Munke Mose byder også i dag på store kva-
liteter med naturrigdom og naturoplevelser, 
hvilket i vores helhedsplan har givet inspira-
tion til skov, lund, slette, sø, å og mose. Oden-
seborgere og turister elsker i dag denne park. 
Det er et helt enestående udflugtsmål gennem 
hele året og i al slags vejr. 

Helhedsplanen, som baserer sig på Odense 
Kommunes vision om miljøpolitik, bygger 
videre på Munke Moses eksisterende kvalite-
ter og sigter efter at udvikle rammerne for de 
mange aktiviteter, som kendetegner Munke 
Mose. Helhedsplanens vision er, at parken 
også i fremtiden vil bringe naturen helt ind 
i Odense bys centrum, og hovedidéen er, at 
Munke Moses landskabelige, kulturelle og fol-
kelige appel styrkes gennem nye indholdsrige 

indslag, forankret i fire ligeværdige temaer: 
natur, kultur, leg og læring samt sundhed.

Munke Mose var før Glæsels anlæggelse af 
parken et sumpet og moseagtigt sted på kan-
ten af Odense Å, tæt på H.C. Andersens barn-
domshjem. Tegnestuen var startet på arbejdet 
med helhedsplanen, før projektet om barn-
domshjemmets have kom i spil, og kendte til 
Andersens talrige beskrivelser og motivver-
den netop fra Munke Mose, hvor han dagligt 
kom, legede eller færdedes til og fra teatret. 

Så H.C. Andersens baggrund med Munke 
Mose var velkendt for os under udvikling af 
helhedsplanen. Det var ligesom at arbejde i to 
lag – digterens vildsomme, uhyggelige natur-
beskrivelser, som indgår i eventyrene og 
direkte er hentet ud fra mosen, der dengang 
også kunne være et farligt sted at færdes. Og 
så Glæsels landskabelige, rekreative og mere 
lystbetonede promenadepark. 

Odense Å er byens vandvej, det opleves 
især fra Munke Mose, som får sit vand fra 
Odense Å, hvor vandårer gennemsiver par-

ken gennem tre søer med faldende vandspejl. 
Vandfladernes forskellige niveauer forbindes 
via vandtrapper, vandets faldende forløb gen-
nem søerne opleves i de smalle vandførende 
bække med indbyggede små vandfald både 
koncentreret og lydmæssigt. 
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt MAA, 
MDL
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Herfølge Kirkegård er de seneste mange år 
udvidet i flere omgange, fordi sognet er vok-
set og efterhånden også er blevet forstad til 
Køge. Det har løbende givet behov for udvidel-
se af kirkegården, senest i perioden 2013-16. 
Tegnestuens rådgivning i forbindelse med 
denne kirkegårdsudvidelse har omfattet plan-
lægning af et nyt landskab mod øst med eng, 
sø, ny skov og nye adgangs- og parkerings-
forhold til sogne- og præstegård, i alt 3,7 ha. 
Denne nyeste kirkegårdsudvidelse føjer sig 
til som et moderne naturpræget og rekrea-
tivt landskab med skov og eng til kommende 
urnegrave til den traditionelle landsbykir-

kegård med traditionelle gravstedsmønstre. 
Vores rådgivningsopgave omfatter herudover 
udformning af nye broer over vej og vandløb 
samt formgivning af specielle sten som Kil-
destenen, der forbinder to vandspejl i et lille 
vandfald. 

Herfølgeområdet er et typisk stevnsk 
landskab med kridtet liggende tæt på overfla-
den. Den landskabelige frodighed er næsten 
overvældende. Alt, hvad der stikkes i jorden, 
gror.Dette ses allerede i den nyplantede skov 
med 5.000 træer, der på få år har udviklet 
sig til at være et godt sted at gå tur imellem 
meterhøje træer. 

I den gamle præstegårdsskov er der nu – ved 
skovpleje af de gamle træer – skabt ideelle 
vækstbetingelser for en ny artsrig og forårs-
blomstrende flora. Her udvikler de høje mar-
tagonliljer sig frodigt sammen med skovmær-
ke, liljekonval, akeleje og bregner. Selv store 
grupper af hvide træpæoner danner i maj og 
juni måned små blomstrende skyer, let hævet 
over skovbunden. 

At præstegårdsskoven nu inddrages som 
gravplads er historisk interessant. For her i 
det lavtliggende område har urgamle vandløb 
gennemstrømmet skovbunden, mens menne-
sker gennem århundreder har færdedes langs 

UDVIDELSE AF HERFØLGE KIRKEGÅRD
Charlotte Skibsted
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bækken og ved den lille kilde, hvorfor også 
arkæologerne har afsøgt området. 

Her har været præstegårdsskov siden slut-
ningen af 1800-tallet. Dengang var det præ-
stens private skov med tennisbane, skovstier 
mellem mange forskellige løvtræer, med mas-
ser af vand i skovbunden og med små broer, 
der muliggjorde, at man kunne færdes her. 

I præstegårdsskovens skovbund placeres 
urnegrave uden synlig markering. Skoven er 
lovgivningsmæssigt stadig under fredskovs-
ordningen, hvor Naturstyrelsen er myndig-
hed. Fredskovspligten blev ikke ophævet, da 
området blev godkendt til kirkegård. 

De enge, der øst herfor nu er inddraget 
under kirkegårdens administration, har været 
præstegårdens landbrugsjorder. På landet 
hørte det dengang med til på en og samme tid 
at være bonde og præst. 

I kirkegårdens østlige skovkant er opstillet 
en lille stenskulptur, der som her ofte bru-
ges i kopi. Oprindelig er den udtænkt af filo-
soffen og digteren J.W. von Goethe til hans 
sommersted i Weimar, hvor originalen blev 
opstillet i 1777. Skulpturen består af en ku-
beformet sten, hvorpå der ligger en cirkulær 
sten. Kuben symboliserer stabilitet, bestan-
dighed og retfærdighed, mens kuglen sym-
boliserer det labile, vaklende og ubestandige. 
Nu står en efterligning her på den lille bakke 
under høje træer, og den er et øjepunkt for 
gravstedsbesøgende, der ankommer ad den 
nye adgangsvej.
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt MAA, 
MDL

Udvidelse af Herfølge Kirkegård, Kirkepladsen 1, Herfølge
Realiseret: 2013 - pågår
Bygherre: Herfølge Menighedsråd
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsteds Tegnestue. Sagsarkitekt og tilsyn: Carl-Johan Skibsted Andersen, landskabsarkitekt MDL. 
Medarbejder: Anne Wonsild, landskabsarkitekt MDL. Konsulent på ny skovplantning: Gustaav Rudolf van Ooy, landskabsarkitekt
Anlægsgartner: Køge Bugts Anlægsgartner, Sven Bech A/S, Kaj Bøje Pedersen
Fotos: Charlotte Skibsteds Tegnestue

Uddrag af planteliste:
Ny skovplantning: Acer campestre, naur; 
Castanea sativa, ægte kastanje; Crataegus 
monogyna, engriflet hvidtjørn; Fagus sylva-
tica, alm. bøg; Larix x eurolepis, hybridlærk; 
Quercus petraea, vintereg; Quercus robur, stilk-
eg; Tilia cordata, skovlind; Tilia platyphyllos 
’Rubra’, storbladet lind; Syringa vulgaris, alm. 
syren 

Skovbund i præstegårdsskoven: Aquilegia vul-
garis ’Grandmothers Garden’, akeleje; Conval-
laria majalis, liljekonval; Galium odoratum, 
skovmærke; Lilium martagon, martagonlilje; 
Paeonia arborescens, træ-pæon i gule og hvide 
sorter; Polygonatum multiflorum, storkonval; 
Symphytum grandiflorum, gul kulsukker 

Galanthus elwesii, vintergæk; Narcissus ’Ac-
taea’, pinselilje; Narcissus ’February Silver’, 
hvid, lav påskelilje; Puschkinia scilloides var. 
libanotica alba, hvid porcelænshyacint; Scilla 
sibirica alba, hvid russisk skilla 
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LANDSKABSPARK VED VKR HOLDING
Charlotte Skibsted

I 2006 fik vi tildelt opgaven om udforme det 
samlede landskab til VKR Holdings nye kon-
cernhovedsæde og VELUX på baggrund af pa-
rallelopdrag med konkurrerende tegnestuer. 
Landskabet omkring VKR Holding og VELUX 
ligger vestligt i Hørsholm Kommune på en 
115 ha stor grund og direkte op til den 150 år 
gamle Breelte Skov. 

Landskabet omkring VKR-bygningen er 
etableret som et moderne campuslandskab. 
En omkransende høj træplantning skærmer 
mod nord, vest og syd; og mod øst er Breelte-
skoven er et visuelt vigtigt landskabselement, 
der giver et fast greb om hele området.

Vi havde grundlæggende en klar intention om 
at bevare topografien, naturen og udsigten 
med det lange kig mod Hillerød i nordvest, som 
byder på skov og mark, så langt øjet rækker. 

Samtidig skulle planen kunne rumme 
bygherrens mange funktionsmæssige krav, 
herunder dengang fremtidige og ukendte 
planer for udvikling af de bygningsnære 
landskabelige områder. Disse er de sidste 
par år udviklet i dialog med bygherren; nogle 
områder sigter f.eks. mod at formidle firma-
ets historie, andre skal være til glæde for de 
mange ansatte og de gæster fra hele verden, 
som besøger firmaet. 

Virksomhedens tanker og idéer i forhold til 
dagslys og frisk luft udmønter sig i landska-
bet som et omfattende stinet, der fører gen-
nem forskellige åbne og lukkede landskabs-
scenerier. Den plantemæssige artsrigdom og 
Olafur Eliassons Dagslyspavillon, der er pla-
ceret på græsfladen ude i landskabet, er med 
til at understøtte disse tanker. 

I 2009 ønskede man en plantningsmæssig 
markering af en del af de stedsegrønne nåle-
træssorter, som indgår i firmaets vinduespro-
duktion. 

Og efterfølgende, i 2016, ønskede bygher-
ren at markere 75-års jubilæet for stifteren 
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Landskabspark ved VKR Holding, Breeltevej 18, Hørsholm
Realiseret: 2006 - pågår
Bygherre: VKR Holding A/S
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsteds Tegnestue. Sagsarkitekt og tilsyn: Carl-Johan Skibsted Andersen, landskabsarkitekt MDL (æble-
pometet og LKR-stien. Medarbejder: Sheila Kalsi, landskabsarkitekt MDL (æblepometet)
Arkitekt ( koncernbygning): Hvidt & Mølgaard
Anlægsgartner: Sven Bech A/S
Fotos: Charlotte Skibsteds Tegnestue
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Plantefelter
A. Æblepomet, B. Syren- og hvidtjørnehegn med, kræge, morbær og valnød, 
C. Skovfyr, D. Gul fyr, E. Douglasgran, F. Sumpfyr og skovfyr, G. Strandfyr og skovfyr, H. Rødgran
Planted areas
A. Crab apple. B. Lilac and hawthorn hedge with bullace, black mulberry and walnut. 
C. Scotch pine. D. Yellow pine. E. Oregon pine. F. Yellow pine and Scotch pine. G. Cluster pine 
and Scotch pine, H. Norway spruce
Kunst Art works
1. Niels Christian Frandsen: Tankevækker/Thought provoker
2. Olafur Eliasson: Dagslyspavillon/Daylight pavilion
3. Kathrine Schrøder Moseholm: LKR-busten/ LKR-bust
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af firmaet, Villum Kann Rasmussen, med et 
æbletræspomet. Disse to særlige landskabs-
områder i det store landskab beskrives her. 

Bygherre Lars Kann Rasmussens fødsels-
dagsgave fra medarbejderne var et levende 
museum af såkaldte vinduestræer, som omfat-
ter et udpluk af de stedsegrønne træsorter, 
der i årtier har været anvendt i firmaets inter-
nationale vinduesproduktion. Det skulle vise 
sig at blive en sjov, utraditionel og plantemæs-
sig udfordrende opgave at arbejde med. Den 
nedsatte arbejdsgruppe i firmaet fremkom 
med forslag, og Arboretet i Hørsholm var 
med på sidelinjen, idet opgaven drejede sig 
om nåletræer, som ikke normalt vokser her i 
landet. Det viser sig nu seks år efter, at de tri-
ves godt. 

Nåletræerne blev plantet i en lille plante-
størrelse og fremtræder i dag som lundagtige 
plantninger, hvor man snart vil kunne fær-
des under trækroner. Der er plantet skovfyr, 
douglasgran, sumpfyr, begfyr, fransk strandfyr 
og rødgran. Vinduestræerne er samlet i ovale 
plantefelter langs den vestlige randplantning 
og ligger som isolerede plantninger omgivet 

af græs. Der er underplantet med bl.a. rho-
dodendron og andre skovbundsdækkende og 
skyggetålende planter. LKR- stien fører igen-
nem disse samlinger af udenlandske og dan-
ske nåletræer. 

I 2016 planlagdes æblepometet med 75 
forskellige nordiske æblesorter (plus lidt 
som reserve), som repræsenterer en periode 
inden for dansk æbledyrkning i perioden 1770 
til 2016. 

Danske og svenske pometmestre frem-
skaffede de mange sjældne sorter, som i dag 
generelt ikke er i almindelig handel. Men 
æblesorterne kan findes i gamle plantelister, 
på pometerne og i plantesamlinger rundt 
omkring i Skandinavien. Sorterne blev produ-
ceret og efterfølgende plantet i foråret 2017. 

Æblepometet er etableret omkring LKR-
stien, og mod vest afgrænses dette af en ny 
plantning af bl.a. valnødder, kræger, og hvid-
tjørn, som egentlig kendes som indrammende, 
lægivende plantning omkring syddanske 
frugthaver. Nu er idéen virkeliggjort på VKR.
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt MAA, 
MDL

Uddrag af planteliste:
Ovale plantefelter med ’vinduestræer’: 
Picea abies, rødgran; Pinus maritima, fransk 
strandfyr; Pinus palustris, sumpfyr; Pinus 
pinaster, fransk strandfyr; Pinus ponderosa, 
gul fyr; Pseudotsuga menziesii, Douglasgran; 
Pinus sylvestris, skovfyr

Hegn: 
Crataegus monogyna, hvidtjørn;Juglans regia, 
alm. valnød; Morus nigra, sort morbær; Prunus 
insititia, kræge; Syringa vulgaris, alm. syren

Pomet
Sorter af Malus domestica leveret af Assens 
Planteskole: Adams Pairman, Alsisk Citron-
æble, Ananas, Ananas Reinet, Aroma, Arreskov, 
Belle de Boskoop, Bogense Kålæble, Boiken, 
Broholm Rosenæble, Brændekilde, Brøndæble, 
Bødkeræble Dana, Ceswick Codlin, Charla-
mowsky, Cox Orange, Cox Pomona, Discovery, 
Dronning Louise, Egremont Russet, Elmelund, 
Filippa, Flaskeæble, Gravensteiner, Gul 
Pigeon, Gul Richard, Guldborg, Guldpearmain, 
Hans Mathiesen, Helsingør Guldreinette, 
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Herchengave, Hoffman Bang, Holstein, Hvidkilde Voksæble, 
Høve Reinet, Ildrød Pigeon, Ingrid Marie, James Grieve, Jernæble, 
Jona Gold, Kansleræble, Langelands Hvid Pigeon, 
Langt Rødt Hindbæræble, Lobo, Lord Lambourn, Løgæble, 
Maglemer Stribling, Mathiesens Pigeon, Møllerens Venus, 
Nonnetit fra Als, Purpurrød Cousinot, Ribston, Rosenholm, 
Rød Ananas, Rød Api, Rød Gråsten, Rød Kantæble Danziger, 
Rød Kortstilk, Signe Tillisch, Skovfoged, Spartan, Stor Klar Astrakan, 
Stribet Pigeon, Sønderskov, Thyra Mathiesen, Thyregod Kalvil, 
Tomkings King, Transparente Blanche, Tyrrestrup, Tønnes, Ydun 
Sorter af Malus domestica leveret af Splendor Plant AB, Jonstorp: 
Amorosa, Birgit Bonnier, Cox’s Orange Pippin, Elise, Eva-Lotta, 
Fredrik, Gyllenkroks Astrakan, Höstdessert, Katja Oranie, 
P.J. Bergius syn. Röd Sävstaholm, Ribston Pippin syn. Ribston Rubinola, 
Röd Melba syn. Melred, Rödluvan, Rött Kaneläpple, Santana, Silva, 
Sävstaholm, Åkerö
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I romanen Kun en Spillemand skriver H.C. An-
dersen: ”… de gik ind i det lille Lysthuus, der 
blot kunde rumme en fire Personer, men for 
Børnene syntes det en stor Sal; Barnephanta-
sien behøver jo kun at lade ridse med en Pind 
i Jorden, for at skabe sig et Slot med Sale og 
Gange. Et eneste Vindue med mørkerødt Glas 
kastede en underlig Belysning paa det brogede 
Betræk, hvor Dyr, Fugle og Blomster slyngede 
sig i hverandre; et Strudsæg, der ved det røde 
Lysskjær fik en sælsom Ildfarve, hang under 
Kuppelen. Naomi pegede paa Ruden, Christi-
an stirrede derigjennem, og Alt udenfor laae 
i den mest sælsomme Belysning; han maatte 
tænke paa det brændende Bjerg, som hans 
Fader havde talt om. Alt stod i Ildglands! hver 
Busk og Blomst glødede;”

Med de ord startede oplægget i 2015 fra Oden-
se Bys Museer om at udvikle en have med lyst-
hus til digteren H.C. Andersens Barndoms-
hjems have i Munkemøllestræde i Odenses 
centrum. Barndomshjemmets bygning er et 
beskedent gulpudset murstenshus med et 
bagvedliggende tørvehus. Museet har længe 
ønsket at aktivere dette rum, så det afspej-
ler H.C. Andersens rige forhold til naturen og 
dens betydning for hans forfatterskab.

Her var ikke tale om en museal restaure-
ring af en tidligere have, men snarere en for-
tolkning af digterens planteunivers, der både 
afspejler hans omtale af planter i litteraturen 
og samtidig rent fysisk giver de mange tusinde 
turister, der året rundt besøger hans barn-
domshjem, et udstillingsvindue med planter. 

Haven var ikke anlagt, da digteren boede her 
fra 1807-19, så det har formmæssigt været en 
ret fri opgave.

Skalaen i barndomshjemmets have er 
lille. Som alt hos Andersen kan emner være 
bittesmå og have kæmpe effekt– også i natu-
ren, som var hans inspirationsrum. I hans 
forfatterskab er planter tildelt en fremtræ-
dende rolle. Han var en stor botaniker, som 
på talrige måder indflettede planterne som 
omdrejningspunkt i sit dagligliv og i dagbø-
gerne. Og senere indgik de i hans omfattende 
forfatterskab. Haven er blot 200 m2 stor og lig-
ger som et skjult haverum bag det gule barn-
domshjem, afgrænset af mure og høje nabo-
bygninger. Til haven hører en lille gård med 
toppede brosten. 

HAVE TIL H.C. ANDERSENS BARNDOMSHJEM
Charlotte Skibsted

H.C. Andersens Barndomshjems have
Realiseret: 2015-16
Bygherre: Odense Bys Museer og Odense Kommune
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsteds Tegnestue. Sagsarkitekt og tilsyn: Carl-Johan Skibsted Andersen, landskabsarkitekt MDL
Anlægsgartner: E. Stein Frandsen
Fotos: Charlotte Skibsteds Tegnestue
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På digterens tid var den romantiske havestil i 
fuld opblomstring. Dette er taget op i havens 
disponering – med bede og stier anlagt i slyn-
get forløb, så planterne kan iagttages fra alle 
sider, samtidig med at haven får et lidt forvil-
det præg. 

Havens plantninger er etableret i fritlig-
gende bede og langs murene. Her er frugt-
træer i sorter fra H.C. Andersens tid, blom-
strende stauder, roser og vilde blomster 
hentet i naturen. 

Synslinjerne gennem haven brydes af 
lodretgroende vækster – humle på fritstå-
ende espalierer og vin, fersken, abrikos og 
kamelia espalieret op ad murene. 

Dyrkede og vilde planter vokser mellem hin-
anden, tilpasset stedet med de særlige lys- og 
skyggeforhold, som den lille byhave rummer. 
Selv de vilde springbalsaminer og engblom-
mer vokser her i et fugtigt lille bed. 

Den lille have har fået en fortættet ro-
mantisk stemning. Det var gennem lysthu-
sets farvede vinduesglas, at Andersen i Kun 
en spillemand oplevede sit planteunivers, og 
vi arbejder nu på at få lysthuset opført. Her 
vækkes barnefantasien, og lyset gennem 
farvede glas oplyser sælsomt genstande fra 
Andersens eventyrverden. Vi håber lysthuset 
kommer næste år.

Andersens plantevalg er i hans første vær-
ker almindelige danske vilde plantearter som 
den lille sankt hansurt. Senere i forfatterskabet 
og med basis i de mange udenlandsrejser kom 
den subtropiske planteverden med i værkerne. 
Og sent i forfatterskabet kombinerer han det 
nordiske med det sydlige plantevalg i eventy-
ret Gartneren og herskabet fra 1872. 

Hans talrige detaljerede frihåndstegnin-
ger fra de mange rejser er den visuelle dagbog, 
der er med til at udvide hans plantekendskab. 
H.C. Andersen har i 1846 udgivet sit Alphabet 
– Bouquet med en liste over 23 plantearter, 
hvor hver enkelt plante har en undertekst, der 
beskriver, hvordan han ser eller oplever den 
enkelte plante.

Fra den tidlige barndom udnytter han sin 
visuelle begavelse. Det, som han ser, opfatter 
og husker han hele livet. Den frihed, hvormed 
Andersen beskriver naturen i sin digtning, 
blomsterbuketter, frihåndstegninger eller 
papirklip, har vi ladet os inspirere af, idet vi 
har blandet de mange udvalgte plantearter, 
som stammer fra mange forskellige biotoper. 

Derfor har det været grænseudvidende at 
arbejde med hans plantevalg i haven. Det er 
som om, alt er tilladt og kan lade sig gøre. 

Men snart erkendes det, at de vilde, selv-
såede planter, som ligger tidligst i digterens 
planteunivers, er de sværeste at få til at etab-
lere sig – som eksempelvis springbalsaminen, 
som man ser overalt i skovlysninger. Den vil 
kun, hvad den selv vil, men her i 2017 lykkedes 
det endelig at få den til at etablere sig i barn-
domshjemmets have.
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt MAA, 
MDL

Uddrag af planteliste: Ilex aquifolium, kristtorn; Salix ssp., pil; Sambucus nigra, alm. hyld; 
pære Mostpære; æble Broholm; æble Kansler; æble Kongelig Kortstilk;
Alcea rosea, stokrose; Anthemis tinctoria, gåseurt; Aquilegia vulgaris, akeleje; Bellis perennis, bellis; Calamintha grandiflora, rosenmynte; 
Cheiranthus cheiri, gyldenlak; Galium odoratum, skovmærke; Helianthus annuus, solsikke; Hesperis matronalis, natviol; 
Impatiens noli-tangere, springbalsamin; Iris sibirica, sibirisk iris; Lathyrus odoratus, ærteblomst; Lavendula angustifolia, lavendel; 
Matthiola incana, levkøj; Matteuccia struthiopteris, strudsvingebregne; Omphalodes verna, kærminde; Papaver orientale, valmue; 
Petasites albus, hvid hestehov, skræppe; Primula pubescens, haveaurikel; Primula veris, hulkravet kodriver; Sedum telephium, sankt hansurt; 
Trollius europæus, engblomme; Verbascum nigrum, kongelys; Viola odorata, martsviol; 
Galanthus nivalis, vintergæk; Narcissus poeticus, pinselilje; Tulipa ’Couleur Cardinal’, tulipan; Tulipa sylvestris, skovtulipan
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KAMMA RAHBEKS HAVE VED BAKKEHUSET
Charlotte Skibsted

Kamma Rahbeks romantiske have på Frede-
riksberg, udviklet i perioden 1802-29, var op-
rindelig 7 tdl. I dag er haven indskrænket til 
2.500 m2 og omkranset af høje boligbyggerier 
på de tre sider, men med et forholdsvis åbent 
kig mod syd ned over det skrånende Carls-
berg, som tidligere var en del af Rahbeks have.

Der findes hverken optegninger over eller 
fotografier af Kamma Rahbeks have. Hvordan 
haven præcist så ud, er derfor vanskeligt at 
vide. Brevvekslinger, litterære værker og bil-
ledkunsten rummer dog et omfattende veldo-
kumenteret kildemateriale, som vidner om en 
systematisk arbejdende personlighed, der har 
noteret omhyggelige optegnelser i notesbøger, 

haft plante- og indkøbslister samt omfattende 
brevveksling med botanisk haves overgartner 
ved Frederiksberg Slot F.L. Holbøll samt med 
Peter Lindegaard, gartner ved Rosenborg Slot. 
Beskrivelser og anekdoter fra det daglige liv i 
haven er nedfældet i bøger og regnskaber, og 
man føler sig meget tryg ved at arbejde med 
et så sikkert dokumenteret førstehånds kil-
demateriale. 

I sin have var Kamma især begejstret for 
farverne i den gule, hvide og stærkt violette 
skala. Dette farvevalg har vi især fremhævet 
i forårsblomstringen med skovtulipan, ake-
leje, skovmærke, syren og natviol. Hun havde 
blå vindruer op ad sin gulpudsede facade mod 

syd, og hun dyrkede figen, artiskok og mor-
bær. Kamma Rahbek udvekslede desuden 
stiklinger med sine botaniske venner, og hen-
des plantekendskab strakte sig fra de almin-
delige gængse haveplanter til næsten ukendte 
eksotiske arter, som kun hører til botanisk 
specialviden. På et tidspunkt havde hun nær-
mest et handelsgartneri på de 7 tdl. 

Den nuværende haveplan udspringer af 
kildematerialet. Kamma Rahbeks have er en 
form for pastiche, formet af romantikkens 
tankegang. Det indbefatter en gul klinke-
gang i et slynget tracé mellem blomstrende 
løg og stauder, historiske frugttræssorter fra 
1800-tallet på espalier, hævede urtebede til-
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plantet med grøntsager og en blå vin på espa-
lier på facaden – på samme voksested som 
beskrevet i Kamma Rahbeks optegnelser. På 
træhegnet i havens yderkanter vokser histo-
riske roser, som også snart vil dække de to 
hvide lysthuse. Pastichen fortsættes i den 
vestlige del af haven på skråninger i Dan-
tes mørke skov, hvor brede gamle taks med 
underplantning af tætte vedbend suppleres 
af hvide høstanemoner og juleroser. Midt på 
gårdspladsen står den ca. 100 år gamle heste-
kastanje, ligesom der er enkelte gamle kastan-
jetræer mod nord op mod Rahbeks Allé. Mod 

vest er den tidligere Oehlenschlägers indgang 
genskabt. Her færdedes digteren dagligt, da 
han boede i Søndermarken. 

Havens er indrettet med syv små afsnit til 
dyrkning af Kamma Rahbeks planter – for-
tolket og nytænkt – men stort set de samme 
plantearter, som Kamma dyrkede. Hun el-
skede træpæoner, silkepæoner og bondero-
ser, som gror godt i denne have.

I de ca. 30 år, som Kamma Rahbek boede 
i Bakkehuset, rejste hun stort set aldrig uden 
for København. Hendes viden kom tilsynela-
dende ikke fra selvstudier af haver rundt om 

i landet, men i højere grad gennem hendes 
opvækst, hvor især hendes far dyrkede have. 
Og senere kom inspirationen fra de botaniske 
venner og de mange litterære kontakter, som 
var en væsentlig del af hendes dagligdag. 

Før Kamma Rahbek boede i Bakkehuset, 
var der i 1700-tallet et orangeri. I dag er en ny 
ottekantet glasbygning indrettet til café med 
terrasse omkring. Væksthuset er placeret syd-
vest for hovedhuset, hvor der er plads, sol og 
mulighed for en terrasse tæt på gårdspladsen. 
Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt MAA, 
MDL

Kamma Rahbeks have, Bakkehuset, Rahbeks Allé 23, Frederiksberg
Realiseret: 2013-16
Bygherre: Frederiksberg Museerne og Frederiksberg Kommune
Fonde: Augustinus Fonden, FrederiksbergFonden, Otto Bruuns Fond, Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond
Landskabsarkitekt: Charlotte Skibsteds Tegnestue. Sagsarkitekt: Anne Wonsild, landskabsarkitekt MDL. 
Medarbejder og tilsyn: Carl-Johan Skibsted Andersen, landskabsarkitekt MDL
Arkitekt (orangeri): Rønnow Arkitekter A/S
Anlægsgartner: Grøn Vækst
Planter: Splendor Plant AB
Fotos: Charlotte Skibsteds Tegnestue
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Uddrag af planteliste: Cydonia oblonga, pærekvæde; æble Ananas Reinette, æble Bodil Neergaard; 
æble Bramley; æble Bøghs Citronæble; æble Filippa; æble Cox Orange; æble Husmoder; 
æble Ildrød Pigeon; æble Nonnetit; æble Tønnes
Adonis vernalis, våradonis; Campanula carpatica, blå karpaterklokke; 
Dodecatheon media album, gudeblomst; Epimedium perralchicum ’Frontleiten’, bispehue; 
Filipendula ulmaria, alm. mjødurt; Gentiana asclepidea, ensian; Gentiana lutea, gul ensian; 
Helleborus niger, alm. hvid julerose; Lilium candidum, madonnalilje; 
Monarda didyma, dobbelt hestemynte; Paeonia arborescens, træpæon; 
Verbascum nigrum ’Album’ hvid kongelys; Veronica prostrata, blålilla stenærenpris 

Rahbeks Allé

Skovdel med blomstrende skovbryn

Blomsterhave 
med lysthus

Skovbund under træer

Kammas 
blomster- 
og urtehave

Orangeri med frugthave

Kastanjetræets have

Sensommerhave, skov 
og græsplæne
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DE GODE VEJPROJEKTER BLIVER STEDER I VERDEN
– en hyldest til Ulla Egebjergs indsats for smukkere veje

Camilla Hedegaard Møller

Ulla Egebjerg har igennem 21 år været Vejdi-
rektoratets eneste interne arkitekt, og hun har 
ydet et skelsættende bidrag til at konsolidere 
og formidle vejarkitektur som fagområde. Vej-
projekter som Motorring 3 og Silkeborgmo-
torvejen samt bøger som Vejarkitektur og in-
geniørkunst (2016) taler deres eget sprog og 
er et studie værd. Nu ønsker hun primært at 
arbejde på rådgiversiden og stopper derfor i 
Vejdirektoratet. I den anledning har jeg inter-
viewet hende og spurgt, hvordan hun har op-
nået gennemslagskraft blandt de mange vejin-
geniører? Hvordan har opgaverne ændret sig? 
Hvad skal rådgiverne være opmærksomme på 
i fremtiden?

Potentiel brutalitet
Udformningen af vores fælles infrastruktur 
er ekstrem vigtig. Store dele af befolkningen 

er i daglig berøring med trafikanlæg. Mange 
pendler dagligt, og mobilitet opfattes poli-
tisk som afgørende for sammenhængskraft 
og produktivitet. Vejanlæggene i sig selv har 
en gigantisk skala og robusthed i dag, der gør 
dem voldsomt indgribende og potentielt bru-
tale for de landskaber og steder, de skal ind-
passes i. 

Hele spørgsmålet om infrastrukturens 
påvirkning på natur og miljø, på dyreliv 
og naboer er af gode grunde behæftet med 
omfattende lovgivning og interesser. Vejan-
læggene udgør betydelige investeringer i 
udbygningen og opbygningen af samfundet. 
Og så er jeg slet ikke kommet ind på diskussi-
oner om placeringen af anlæggene, om kapa-
citetsbehov, erhvervsarealer langs vejene etc. 
Udformningen og placeringen af infrastruk-
tur er samfundsbyggeri af største betydning.

En enmandshær
I 1996 søgte og fik Ulla Egebjerg stillingen som 
den første arkitekt internt i Vejdirektoratet, 
der ikke overraskende ellers var domineret af 
vejingeniører. Hun forklarer: 

”Det har været meget, meget spændende, 
og det har også været hårdt, fordi jeg har 
været den eneste arkitekt i hele det meget 
store, ingeniørtunge firma. I starten var der 
meget fokus på området og på at få en arkitekt 
ind. Man havde altid arbejdet med arkitekter, 
men det var på rådgiversiden.”

Ulla var ikke projektleder, men fagansvar-
lig for arkitektur- og designområdet og refe-
rerede direkte til ledelsen. Med andre ord en 
indflydelsesrig placering i organisationen. 
Daværende direktør i Vejdirektoratet Per Mil-
ner ville have en arkitekt i huset og en stra-
tegi for smukke veje. Det fik han. I 1999 udgav 
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Vejdirektoratet Smukke veje altid, og i 2000 
udkom Smukke veje – fra idé til virkelighed. 
Ulla forklarer, at Vejdirektoratet indstiftede 
en vejpris og nedsatte et fremtidsudvalg, hvor 
fagpersoner førte faglige diskussioner med 
ledelsen. Fonden Realdania finansierede et 
toårigt forskningsprojekt mellem Vejdirekto-
ratet, daværende Landbohøjskolen og Aalborg 
Universitet, der blev formidlet i bogen Byen, 
vejen og landskabet – Motorveje til fremtiden 
(2005). Alt sammen eksempler på det, som jeg 
mener er en genistreg i Ulla Egebjergs indsats: 
Konsolideringen og formidlingen af vejarki-
tektur som fagområde i en bredere offentlig-
hed. Som Ulla pointerer: 

”Det handler om at fortælle beslutnings-
tagere, befolkningen, fagfællerne og ingeniø-
rerne om, at det nytter noget, det her. Det er 
et krævende arbejde at bære et projekt igen-

nem, og det tager tid. Man skal virkelig vide, 
hvad man taler om. Det skal kunne betale sig 
økonomisk, at alle de her ting hænger sam-
men. Der bliver ikke lavet noget på et vejan-
læg, bare fordi det skal være pænt.”

Arbejdet har krævet en dyb faglig ind-
sigt. Ulla er åbenlyst genuint optaget af sagen 
og udfolder det ene eksempel efter det andet 
under interviewet. Hun har en imponerende 
viden, som er opbygget ved et stort engagement 
i de enkelte projekter og samarbejde med råd-
giverne. Det har dels været en forudsætning for 
at kunne udvikle og udbrede vejarkitektur som 
fagområde, dels har det været nødvendigt for at 
vinde opbakning i baglandet.

Fra landskabsvej til byvej
Siden de første danske motorveje fra 1950’-
erne har der været samarbejder mellem vej-

ingeniører og landskabsarkitekter som rådgi-
vere. C.Th. Sørensens lollandske Sydmotorvej 
(Rødbyvejen) udgør for Ulla et vigtigt referen-
cepunkt som eksempel på den landskabelige 
motorvej. Men der er langt fra datidens veje til 
de aktuelle motorvejsopgaver, som Ulla for-
tæller:

”Da C.Th. Sørensens motorvej blev lavet, 
var der jo ikke noget autoværn og den slags. 
Man havde en fornemmelse af, at man bare 
kunne rulle asfalten ud gennem det blide, 
flade landskab og så bare køre lige gennem 
landskabet. … I dag er motorveje meget mere 
end trafikmaskiner. F.eks. er Motorring 3 
rundt om København i virkeligheden en vej, 
der kører igennem en by. Det er der, hvor folk 
bor. Der er rigtig mange elementer og helt 
andre problemstillinger set i forhold til den 
klassiske landskabsvej.”

Claus Bjarrum Arkitekter med underrådgiver Anders Brix, Motorring 3, 2002-08. Ved udvidelsen af Motorring 3 blev dæmnin-
ger og spunsvægge skrå for at få sol ned i naboernes haver. Det førte til skråtstillede støjskærme og derefter belysningsmaster og 
portaler med samme hældning. Et enkelt, men alligevel logisk greb, der bandt alle elementer sammen som ét vejanlæg. 
Fotos Jens Bangsbo
Claus Bjarrum Arkitekter with consultant Anders Brix, Highway 3, 2002-08. In the expansion of Highway 3, the embankments 
and sheet pilings were sloped to allow sun down into the neighboring gardens. This led to the sloping noise barriers and thereaf-
ter the lighting masts and portals with the same slope. A simple, yet logical touch, which tied all the elements together in a unified 
road system. Photos Jens Bangsbo

Ulla Egebjerg. Foto Jens Bangsbo
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C.Th. Sørensen, Rødbymotorvejen, 1942-51. Lollands flade og uendelige landskab og Rødbymotorvejen komplementerer hinanden med et skift mellem det åbne landskab og 
beplantning af tilslutningsanlæg - og de karakteristiske lundebeplantninger langs motorvejen. Luftfoto Barker & Barker Luftfotografi, foto Jens Bangsbo
C.Th. Sørensen, Rødby highway, 1942-51. Lolland’s flat and boundless landscape and Rødby highway complement each other in a shift between the open landscape and the 
landscaping of the interchanges - and the characteristic grove planting along the highway. Aerial photo: Barker & Barker Luftfotografi, photo Jens Bangsbo
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Omkring 2001 gik arbejdet i gang med at ud-
vide Motorring 3 fra fire til seks spor. Fra Vej-
direktoratet side ønskede man en rigtig ar-
kitekttegnet motorvej, og der var arkitekter 
med i hele processen. Den er efter Ullas me-
ning et godt eksempel på en gennemdesignet 
moderne bymotorvej med arkitektonisk kvali-
tet. Hun understreger, at der er et omfattende 
samarbejde mellem rådgiverne Claus Bjarrum 
Arkitekter med Anders Brix, COWI og Vejdi-
rektoratet bag projektet. Støjskærmene fyld-
te meget visuelt og funktionelt, og de blev det 
gennemgående designelement sammen med 
midterautoværnet, broerne og belysningen på 
den 18 km lange strækning. Som Ulla formu-
lerer det, har anlægget sat nye standarder for 
vejarkitektur i Danmark og bevist værdien af 
et gennemtænkt design: 

”Det blev for første gang bevist med Mo-
torring 3, at et stort bymæssigt vejanlæg ikke 
behøver at ligne en Berlinmur. Når man kører 
på vejen oplever man støjskærmen som en del 
af vejanlægget. Den fungerer som en afslut-
ning på vejanlæggets sider og byen, der ligger 
rundt om.”

Omvendt designproces
Hvad skal rådgivere og særligt landskabsarki-
tekter være opmærksomme på i fremtiden, og 
hvad kan de bidrage med? Ulla svarer, at de 
skal indstille sig på, at det er et teknisk forank-
ret arbejde, og at der i dag og i fremtiden ofte 
vil være tale om samarbejde mellem vejinge-
niører, bygningsarkitekter og landskabsarki-
tekter. Vejanlæggene har efterhånden karak-
ter af at være store bygværker, og i fremtiden 

vil mange opgaver handle om at udvide veje-
ne. Ulla forklarer, at de store generøse vejbe-
plantningers tid, som opgaver, er forbi:

”I motorvejens barndom eksproprierede 
man et stort stykke jord i forbindelse med 
vejene og havde god plads til beplantning. I 
dag kan man ikke ekspropriere særskilt til 
beplantning. Men man kan sætte beplant-
ning der, hvor der i øvrigt er eksproprieret. Så 
man skal hele tiden se mulighederne ud fra de 
givne rammer. Det er en omvendt designpro-
ces. … Man må hele tiden spørge: Hvordan får 
vi smuglet noget ind på det her vejstykke – for 
at give det karakter?”

Som Ulla understreger, er det de helt store 
linjer, arkitekterne skal have fat i, for vejene 
opleves ofte med 120 km i timen:

”Det handler om at forenkle de arkitekto-
niske principper, så det bliver lysende klart 
for alle. Det er kendetegnet ved de projekter, 
som jeg har arbejdet med.”

Epilog
Udover de mange projekter har Ulla Egebjerg 
med Vejdirektoratet og rådgivere også etable-
ret et velartikuleret fagområde som afsæt for 
god rådgivning i ind- og udland. Men der er 
stadig store opgaver og presserende proble-
matikker. Smukke veje kommer ikke af sig 
selv og er ingen naturlov. Det er en banal, men 
vigtigt pointe. Kør selv ud og se godt efter.
Camilla Hedegaard Møller, arkitekt MAA , 
MDL, ph.d., erhvervspostdoc ved JJW Arki-
tekter & Det Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 
Institut for Bygningskunst, By og Landskab

Dissing+Weitling, Storstrømsbroen, 2015-23 med 
landskab af Hasløv & Kjærsgaard. Der skal i de 
kommende år bygges en ny Storstrømsbro til afløs-
ning for den gamle fra 1937. Broen bliver ikonisk 
og et vartegn som Danmarks tredjelængste bro. 
Broen føres i en elegant og storslået kurve over Stor- 
strømmen, og lander smukt på Masnedø og Fal-
ster, hvor der er ofret stor omhu ved bearbejdning af 
landskabet. Visualisering: Dissing+Weitling
Dissing+Weitling, Storstrøms bridge, 2015-23 
with landscape design by Hasløv & Kjærsgaard. 
In the coming years, a new Storstrøms bridge will 
be built as a replacement for the old one from 1937. 
The bridge will be iconic and serve as a landmark 
as Denmark’s third longest bridge. It will run in 
an elegant and impressive curve over Storstrøm-
men, and land graciously on Masnedø island and 
Falster, where great care will be taken to the land-
scape treatment. Visualization: Dissing+Weitling

Preben Skaarup Landskab, Silkeborgmotorvejen, 
2009-16. Silkeborgmotorvejens Gudenåbro kryd-
ser et område tæt ved fredede arealer og markerer 
åen i en nærmest let svævende konstruktion, hvor 
udsigten til siderne også indgår i den stedlige ople-
velse. Foto Ulla Egebjerg
Preben Skaarup Landskab, Silkeborg highway, 
2009-16. Silkeborg highway’s Gudenå bridge 
crosses an area close to protected areas and marks 
the river in an almost light, floating construction, 
where the view to the sides also becomes part of the 
local experience. Photo Ulla Egebjerg

Bogen Vejarkitektur og ingeniørkunst, en bog om 
design af moderne motorveje, der er skrevet af 
Ulla Egebjerg, blev udgivet i 2016 fra Aalborg Uni-
versitetsforlag og er en grundig indføring i vejarki-
tektur som et eget fagligt område. Forside af grafi-
ker Benjamin Robin Graahede
The book Vejarkitektur og ingeniørkunst, a book 
on the design of modern highways, written by Ulla 
Egebjerg, was published in 2016 by the Aalborg 
University Press and is an exhaustive introduction 
to road architecture as an independent profession-
al field. Cover by graphic designer Benjamin Robin 
Graahede
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BOGOMTALE

Gravskrift eller …?
Kirkegårdens betydning og fremtid
Elof Westergaard, Mette Fauerskov, Karin Kry-
ger, Jens Dejgaard Jensen, Stine Helweg, Steen 
Jensen og Anne Kjærsgaard: Gravskrift eller …? 
Kirkegårdens betydning og fremtid. Foreningen 
for Kirkegårdskultur, 2017. 128 s., 149 kr. plus 
forsendelse. Købes fra Forlaget Eksistensen 
www.eksistensen.dk
Foreningen for Kirkegårdskultur har igen ud-
sendt et skrift, hvor de har belyst emnet kirke-
gård på en bred, men også dybtgående måde.

”At vandre på en dansk kirkegård er at stifte 
bekendtskab med historie, arkitektur, teologi, 
filosofi, kunsthistorie, geologi, landskabsarki-
tektur, hortokultur osv.” 

Sådan skrev Leif Arffmann (provsten fra 
Vejle) i Kirkegårdskultur 1992, og sådan skal 
det helst fortsætte med at være, det er det 
budskab, der ligger i samtlige af bogens ni for-
skellige artikler. En bredt sammensat skrive-
gruppe, som repræsenterer både det kirkelige 
og det verdslige, det kunstneriske og det prak-
tiske har i fællesskab skrevet en klog og oply-
sende bog med kirkegården som tema.

Der stilles allerede i forordet et væsentligt 
spørgsmål: ”Tænker man kirkegårde som 
værende på linje med andre grønne områ-
der, eller forstår man kirkegården i regi af 
teknik og miljø (læs: affaldssortering)? Eller 
husker man som graver, kirkegårdsleder, me-
nighedsråd og kirkegårdsbestyrelse, stenhug-
ger, præst eller bedemand at hæve blikket i 
sit daglige virke for at se, hvilke unikke steder 
kirkegårdene er?”

De ni meget forskellige kapitler behandler 
lavpraktiske problemer som klipning af græs 
og rivning af perlesten, men belyser også kul-
tur i bred forstand, for derefter at sætte fokus 
på kirkegårdskulturen. 

Specielt nutidsmenneskets forhold til 
døden, orden og forfald, fortid og fremtid 
skrives der klogt og indsigtsfuldt om. Mange 
væsentlige spørgsmål stilles, og mange bega-
vede og uddybende svar gives, og ikke bare 
om kirkegårde. Der tænkes nyt og fremad-
rettet, samtidig med at tidligere forfatteres 
ord og konklusioner videregives. Der cite-
res bl.a. fra Johannes Exners bog Den danske 
kirkegård og dens problemer fra 1961, Bella 

Marckmanns, Haven, paradis eller slagmark, 
Michael Böss’, Det demente samfund, historie-
løsheden i nutidskulturen. Samtidig redegøres 
også for Kirkeministeriets cirkulærer og vej-
ledninger, og der opstilles forskellige økono-
miske betragtninger og nøgletal vedrørende 
folkekirkens medlemmer, døde og finansie-
ringsmodeller.

Bogen kan med stort udbytte læses som 
en filosofisk kredsen om liv og død. Men sam-
tidig berører den helt konkret de mange for-
hold, der skal overvejes og løses i forbindelse 
med den fremtidige udvikling af kirkegår-
dene. Eller snarere, bogen stiller spørgsmå-
let, skal kirkegårdene udvikles eller afvikles? 

En mængde illustrationer med fyldige bil-
ledtekster er med til at understøtte og forklare 
kapitlernes forskellige spørgsmål og budska-
ber. ”Hvad er vigtigst: kærlighed eller kirke-
gårdsvedtægt?” er teksten til et foto af en grav 
fyldt med pynt og nips.

En brugsbog med opfordring til, at også 
landskabsarkitekter henter flere faktorer 
ind, når der planlægges. Den særlige skrive-
proces, hvor et medlem har skrevet et oplæg 

Gravsten for J.F. Willumsens forældre 
på Vestre Kirkegård. Foto Stine Helweg
Headstone for J.F. Willumsen’s parents 
at Vestre Cemetery. Photo Stine Helweg

Marmortavle indfældet i mur på Frederiksberg Kirkegård. Indskriften fortæller 
med ganske få effekter om afdødes liv og karriere. 
Foto Lisbeth Gasparski
Marble plaque recessed in the wall at Frederiksberg Cemetery. The inscription, with 
modest means, narrates the story of the deceased’s life and career. 
Photo Lisbeth Gasparski

Et enkelt gravsted med gravmæle i granit og bronzefigur af Pondus Kjærman. Ind-
skriften indeholder tre datoer; fødseldag, den dag, den unge mand mistede livet, dvs. 
bevidstheden, og den dag han døde. Holmens Kirkegård. Foto Lisbeth Gasparski
A simple burial plat with gravestone in granite and a bronze statue of Pondus Kjær-
man. The inscription has three dates; birthday, the day the young man lost his life, 
i.e., consciousness, and the day he died. Holmens Cemetery. Photo Lisbeth Gasparski
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til et kapitel, og de øvrige har tilført nye aspek-
ter, synes at være en meget frugtbar arbejds-
metode, som sikkert også med udbytte kan 
anvendes i den daglige drift af kirkegården.

Det var engang en fast vending i fag-
lige kredse, når talen kom på kirkegårdsind-
retning: ”Der er de døde, de meget døde og 
de fuldstændige døde”. Det var en måde at 
beskrive de tre typiske begravelsesmønstre: 
familiegraven, urnegraven og den ukendtes 
grav. Bogen skriver klart, men også diskute-

rende om den aktuelle situation i forhold til, 
hvor synlig en plads døden skal have i vores 
praktiske og materialistiske udvikling. Der 
stilles ikke løsninger op, men brugerbehov 
kontra æstetiske drømme sammenstilles med 
de mere psykologiske og filosofiske indfalds-
vinkler til død og sorgbearbejdning.

Stenhuggerens arbejde beskrives i afsnit-
tet Kirkegårdens smukkeste gravminde. Man 
fornemmer, hvordan en fagmand, der kender 
sine sten – ganske som en landskabsarkitekt 

sine planter – er opmærksom på, at stenene 
og skriften også udgør et væsentligt element 
på kirkegården. Man bliver godt oplyst af at 
læse; der er stof til eftertanke. 

Bogen gør opmærksom på, at også land-
skabsarkitekterne har en stor rolle at spille, 
når det drejer sig om kirkegårdenes fremtid. 
Måske skulle den være pligtlæsning for alle, 
som på en eller anden måde beskæftiger sig 
med kirkegårde. 
Lone van Deurs, landskabsarkitekt MDL

Øverst. Brede Kirkegård, Tønder Provsti, 2014. Kirkegårdens yderste gravsteder omlægges til græsaeraler i sammenhæng med digerne, 
og det aktive gravstedsområde fremstår stadig som et sammenhængende felt. Foto Mette Fauerskov
Top. Brede Cemetery, Tønder Deanery, 2014. The cemetery’s outer burial areas are reorganized as lawns in connection with the embankments, 
and the active burial areas still appear as a coherent area. Photo Mette Fauerskov

Møller & Fauerskov, Tøndering Kirkegård, Salling 
Provsti. Tv. Registreringsplan, hvor hvide arealer er 
grusbelægning, rød streg angiver ledige gravsteder. 
Th. Forslag til udviklingsplan, hvor det aktive grav-
stedsområde samles syd for kirken i et hækomgivet 
felt, og de øvrige arealer omlægges til et mere natur-
præget udtryk
Møller & Fauerskov, Tøndering Cemetery, Salling 
Deanery. Left: Registration plan, where the white 
areas are the gravel paths and the red lines indicated 
vacant burial plots. Right: proposal for a development 
plan, where the active burial plot areas are gathered 
south of the church in a hedged-in area, and the re-
maining areas are reorganized in a more nature-ori-
ented expression
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The Wadden Sea Centre, p. 202
Marianne Levinsen
Rhythm. Breathing. Displacement. The mi-
gratory birds strike a slow rhythm. On their 
long journey from southern Africa to Si-
beria’s tundra landscape the Danish coast-
al mud flats’ great breadbasket provides the 
necessary in-between stop. Each spring and 
each fall, millions of migratory birds visit the 
Danish west coast flats. The tides are the sea’s 
breathing. They pulse slowly in time with the 
cosmic forces and the moon’s phases. At low 
tide, the sea floor is the bird’s grand buffet: 
oysters, mussels, crabs, shrimp and worms. 
The border between land and water is con-
stantly changing here. For thousands of years 
man has dealt with the coastal flats’ dynamic 
forces and lived off and with nature. The dif-
ferences in ground level are a decisive factor 
for human activities. The dikes’ elevated ho-
rizons protect the salt meadows from storm 
surges and enable permanent settlement. 
Rows of piles reclaim new land areas and 
slowly redefine the coastline.

An interpretation of this grand landscape 
narrative is included in the Wadden Sea Cen-
tre’s expansion and rebuilding. The Wad-
den Sea Centre lies like an island on the salt 
meadows’ expansive surface bound by a ha-ha 
ditch lined with sea buckthorn. The courtyard 
is sheltered from the rugged west wind, sur-
rounded by the building’s strong geometrical 
forms in straw and timber. A careful thinning 
out of trees and scrub opens for a view out 
into the landscape and grasps the enormous 
firmament with all its nuances; the stage for 
the black sun starling murmuration.

The texture and structure of the materi-
als meet in the building and landscape. Rein-
forced gravel, a special meadow mix, with 
flowers and herbs adapted to the conditions 
of the place. An overgrown water hole trans-
formed to a pond that collects rainwater. In 
the courtyard, a brick paving that is woven 
with various grass species from Siberia’s tun-
dra, there where the migratory birds breed.

Small and grand landscapes, p. 208 
Charlotte Skibsted
Some of the landscapes in the following five 
presentations have existed for centuries, 
others more recent, but all are in a condition 
where their past form and function can be 
identified. 

All the gardens and landscapes have cul-
tural historical importance. Some of the 
projects still characterize their past, in other 
cases the past has been completely obliter-
ated, but reconsidered based on extensive 
source material. The article’s small and grand 
landscapes involve professional disciplines 
such as restoration, renovation, renewal and 
new thinking.

Munke Mose landscape park, p. 209
Charlotte Skibsted 
In 2014 the Munke Mose marsh landscape park 
in the heart of Odense achieved 100 years in 
its present form. The park was established in 
1914 by garden architect Edvard Glæsel as a 
six-hectare landscape garden. Through terrain 
work and landscaping, Glæsel accentuated and 
maintained the special moist and wet natural 
expression of the place. In 2014, in collabora-
tion with Odense Municipality, we designed a 
comprehensive plan for Munke Mose, the vi-
sion being that the park should also in the fu-
ture bring nature right into the center of the 
city, and that Munke Mose’s scenic, cultural 
and popular appeal should be strengthened 
with new eventful features.

Expansion of Herfølge Cemetery, p. 212
Charlotte Skibsted
Over the years, Herfølge Cemetery has been 
enlarged in several phases, the latest during 
the period 2013-16, due to the fact that the 
parish has grown and gradually become a sub-
urb of Køge. The office’s efforts in connection 
with this cemetery expansion have consisted 
of the planning of a new landscape toward east 
with a meadow, pond, new woods and new ac-
cess and parking facilities for the parish and 
parsonage, in all 3.7 hectares. This most re-
cent cemetery expansion provides the scheme 
with a modern, recreational landscape with 
distinctive nature qualities with woods and 
meadows for future urn graves to the tradi-
tional village cemetery with traditional cem-
etery lot patterns. Our design task here, aside 
from this, included the design of new bridges 
over the paths and streams as well as the de-
sign of special stones such as the Kildestenen 
(spring stone), that connects two water sur-
faces with a small water fall.

Landscape park at VKR Holding, p. 216
Charlotte Skibsted
The landscape around the buildings was 
planned as a modern campus landscape. We 
had a decided intention to preserve the to-
pography, nature and the view with the long 
vista toward northwest. In 2009, the compa-
ny decided on a landscape feature consisting 
of some of the evergreen tree species that are 
used in the company’s window production.

Garden at H.C. Andersen’s childhood home, 
p. 220
Charlotte Skibsted
The modest 200 m2 garden lies as a hidden 
garden space behind the yellow, childhood 
home. Here it was not a question of a museum 
like restoration of a former garden, but more 
an interpretation of the poet’s plant universe, 
which both reflects his reference to plants in 
his literature, while in a physical sense offer-

ing the many thousand tourists that through-
out the year visit his childhood home, a dis-
play window with plants.

Kamma Rahbek’s garden at Bakkehuset, 
p. 223
Charlotte Skibsted 
Kamma Rahbek’s romantic garden, estab-
lished in the period between 1802-29, was 
originally about 9.5 acres. There are no exist-
ing drawings or photographs of the original 
garden. Correspondence, works of literature 
and paintings make up an extensive well-
documented source material. In her garden, 
Kamma was especially enthusiastic about col-
ors in the yellow, white and bright violet scale, 
which we have accentuated in the spring 
bloom. The new garden plan is based on this 
source material. The garden is a form of pas-
tiche, arising from romanticism’s philosophy. 
This includes a yellow brick path that winds 
between flowering bulbs and perennials, his-
torical fruit tree species from the 1800’s on es-
paliers, high beds with vegetables and a blue 
vine on a facade espalier.

The good road projects become places in the 
world – a homage to Ulla Egebjerg’s efforts 
for more beautiful roads, p. 226
Camilla Hedegaard Møller
For 21 years, Ulla Egebjerg has been the Dan-
ish Road Directorate’s only in-house archi-
tect, and she has made an extensive contribu-
tion to consolidating and promoting highway 
architecture as a profession. Now, she has de-
cided to primarily work as a consultant and 
thus ceases her work in the Road Directorate. 
On this occasion, I interviewed her and asked, 
how she managed to influence the many high-
way engineers? How have the projects been 
changed? What should consultants have in 
mind in the future?

Since the first Danish highways from the 
1950’s, there has been a collaboration between 
highway engineers and landscape architects as 
consultants. From Ulla’s point of view, C.Th. 
Sørensen’s Lolland Southern highway (Rød-
byvejen) constitutes an important reference 
point as an example of the scenic highway. 
But there is a great distance between the older 
highways and the current highway projects. 
Highway 3 around Copenhagen is in reality a 
road that runs through a city. There are many 
elements and completely different issues seen 
in relation to the classic scenic roads. Around 
2001, work started with the expansion of High-
way 3 from four to six lanes. The Road Direc-
torate wanted an architect to design the high-
way, and thus there were architects involved 
in the entire process. In Ulla’s opinion, this 
is a good example of a well-designed modern 
urban highway with architectural quality.
Pete Avondoglio
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Cactus on Lanzarote – The Guatiza quarry and
the places cultivated in the soil of a volcanic
island, A32/3 

Dansk Landskabspris 2017, A36/3 
Dirk Sijmons winner of the IFLA Sir Geoffrey 

Jellicoe Award 2017, A94/8
Franciska Clausen Medalje, A28/3 
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ÅBEN IDÉKONKURRENCE OM 
HAGNÄS STRAND, HELSINGFORS
Helsingfors Kommune har sammen med Fin-
lands Landskabsarkitektforbund MARK og 
Finlands Arkitektforbund udskrevet en idé-
konkurrence om Hagnäs strand. Konkurren-
ceområdet ligger i Hagnäs nord for Helsing-
fors’ centrum.

Målet med konkurrencen er at få forslag, 
der viser, hvordan området kan knyttes tæt-
tere sammen med byens centrum, og forslag 
der kan danne grundlag for detailplanlægning 
af den bydel, der skal stå færdig i 2030. 

Konkurrencesprog er finsk, svensk eller 
engelsk. Præmiesum i alt 120.000 Euro, for-
delt på 1. præmie 50.000 Euro, 2. præmie 
30.000 Euro og 3. præmie 20.000 Euro samt 
to indkøb på hver 10.000 Euro.
Afleveringsfrist 26. januar 2018
www.helsinki.emmi.fi/l/RQwD9kWW_svR 

LANDSKAB 2013 OG 2014 PÅ 
WWW.LANDSKABSARKITEKTER.DK
Nu er digitale udgaver af LANDSKAB årgang 
2013 og 2014 blevet tilgængelige på Danske 
Landskabsarkitekters hjemmeside http://
www.landskabsarkitekter.dk/magasin. 

Siden foråret 2017 har samtlige udgivelser 
fra 1920 til 2012 været tilgængelige på hjem-
mesiden.

DL har tillige samlet indholdsfortegnelser fra de 
forskellige årgange, så det er det muligt at søge 
på nøgleord på tværs af årgangene. 
Yderligere inf:. Danske Landskabsarkitekter, 
sekretariatsleder Lillan S. Thomsen, 
tel. 33 32 23 54, dl@landskabsarkitekter.dk

LEGATER FRA 
KARIN OG GEORG BOYES FOND
Der opfordres hermed til at ansøge Karin og 
Georg Boyes Fond om støtte til landskabsar-
kitektstuderendes grupperejser, yngre land-
skabsarkitekters studierejser og publikations-
virksomhed inden for fagområdet.

Ansøgninger til fonden skal sendes senest 
1. februar 2017 til fondens bestyrer advokat 
Kim Rosenthal Hansen, Advokatcentrum, 
Rødovre Centrum 205, 2610 Rødovre eller 
post@advokatcentrum.dk 
www.boyesfond.dk

HAVEHISTORISK SELSKAB: FRA KVAN-
GÅRD TIL HUMLEKULE NR. 46
Fra Kvangård til Humlekule nr. 46, 2016 er rigt 
illustreret og smukt opsat. Det indeholder fem 
artikler med nye spændende vinkler på have-
kunsten og er skrevet af fremtrædende have-
specialister og landskabsarkitekter. Temaet 
er havehistorisk inspiration til nutidig land-
skabsarkitektur. Med forskellig tilgang giver 

forfatterne hver især et bidrag til drøftelse af, 
hvordan historiske haveanlæg kan renoveres 
med respekt for deres værdier, samtidig med 
at nye krav imødekommes:

Enghaveparken – transformationen af et 
nyklassicistisk mesterværk af Simon Harboe

Klimatilpasning af Lindevangsparken på 
Frederiksberg af Marianne Levinsen

Fredensborg Slotshave. At tilføje Jardin – 
arbejdet med genskabelse og fornyelse af Brede 
Allé af Torben Schønherr

Sanderumgaards romantiske have af Char-
lotte Skibsted

Bevaring gennem fornyelse på Glorup Gods 
af Julie Marie Knudsen, Anne Galmar og Anja 
Boserup

Er du ikke allerede medlem af Havehisto-
risk Selskab, så meld dig ind og få årsskriftet 
gratis samt spændende foredrag og ekskursio-
ner. Hvert år er der et nyt tema på programmet. 
Fra Kvangård til Humlekule nr. 46, 2016. 
Havehistorisk selskab, 2017. 80 s., 50 kr. plus 
porto fra havehistoriskselskab@gmail.com

Et medlemskab af Havehistorisk Selskab ko-
ster pr. år: alm. medlemskab: 300 kr., par ( bo-
siddende på samme adresse): 450 kr., medlem-
mer uden for Danmark: 350 kr., studerende: 
150 kr., virksomhedsmedlemskab: 750 kr.
www.havehistoriskselskab.dk

Nr 1 2013 94. årgaNg s. 1-44

Helsinki – Helsingfors • Summary

a omslag LA113.indd   1 30/01/13   10.06

Nr 7 2013 94. årgaNg s. 185-216

 Det lange, seje træk • Kronborg I-VI • 

Bogomtale • Haven som tanke • Und-

skyld, hvor må jeg sidde? • Summary

a omslag LA713.indd   1 28/10/13   11.39

NR 2 2014 95. ÅRGANG S. 25-64 

Roadtrip Ísland • Bygningsarv: tørv og 

sten • Virkeligheden gentolket • Einar E. 

Sæmundsen • Pétur Jónsson • Landskabs-

studiet på Hvanneyri • Nationalparker og 

naturområder • Oplevelsesveje • Græs • 

Skov • Lupin • Tråde af sølv • Summary

a omslag LA214.indd   1 10/03/14   14.19

Nogle af de temanumre, der nu frit kan downloades fra http://www.landskabsarkitekter.dk/magasin: Helsingfors 1-2013, Island 2-2014 og Kronborg 7-2013
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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
standard:

Dansk 
importør af: SikkerVand®

Totalleverandør
– også af professionel rådgivning 

E.M. DEICHMANN A/S
SPRINGFORBIVEJ 4 
2930 KLAMPENBORG

TELEFON  39 63 36 80 
MOBIL  28 87 36 80

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

Vi bygger grønt

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

NY_DEICHMANN_22_11_13.indd   1 28/11/13   14.21Royal Arena  
i København med træer 
fra den fynske muld
Kort afstand fra produktions sted til  
dit projekt er bedst for både planterne 
og miljøet!

Bæredygtighed bør også tænkes ind,  
og det vil vi gerne med kvalificeret 
rådgivning hjælpe dig med.

Telefon 65 97 26 56 
pkp@kortegaard.dk 
www.kortegaard.dk

UDSTILLING VED BOTANISK HAVE I BORDEAUX
Begrebet landskab har udviklet og udvidet sig fundamentalt 
i løbet af de sidste tredive år. Arkitekturcenter Arc en Rêve 
i Bordeaux har fra arkivdokumenter, tekster, modeller, prø-
ver, installationer og videoer indsamlet 19 flagskibsprojekter 
til en retrospektiv udstilling af værker udført i perioden 1987 
til 2017. Udstillingen finder sted i Le gonflable d’arc en rêve. 

De 19 arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere og 
designere, de udstiller, er: Emilio Ambasz, William Alsop, 
Georges Descombes, Isabelle Auricoste, Dominique Perrault, 
Yves Brunier, Michel Desvigne, Liliana Motta, Catherine Mos-
bach, Alexandre Chemetoff, Michel Corajoud, Cyrille Marlin, 
Bruit du frigo, 51N4E, GRAU, Petra Blaisse, Bas Smets, Gilles 
Clément og TOPOTEK 1.
Indtil 1. oktober 2018 i Le gonflable d’ arc en rêve, 
Esplanade Linné, Bordeaux
Arr. Architecture Center Arc en Rêve,
7 Rue Ferrere, 33000 Bordeaux
www.arcenreve.com

Fotos Rodolphe Escher



LANDSKAB  8  2017
A103

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Vladimir Guculak: Landscape Observer: Lon-
don. Jovis, 2017. 320 s., 35 €

Per Stahlschmidt, Simon Swaffield, Jørgen 
Primdahl and Vibeke Nellemann: Landscape 
Analysis: Investigating the potentials of space 
and place. Routledge, 2017. 208 s., 37.99 £ 
paperback og ebog, 110 £ hardback

Karsten Pålsson: Public Spaces and Urba-
nity. Construction and Design Manual. How 
to Design Humane Cities. DOM publishers, 
Berlin, 2017. 272 s. 68 €

Peter Dragsbo og Helle Ravn: Havebyen – 
havebyer i Danmark, England og Tyskland før, 
nu – og i fremtiden? Gads Forlag, 2017. 304 s., 
350 kr.

DGGL, Deutsche Gesellschaft für Garten-
kunst und Landschaftskultur: Gartenkunst, 
Idee und Schönheit. Callwey, 2017. 120 s, 15 €

Gareth Doherty: Paradoxes of Green. 
Landscapes of a City-State. University of Cali-
fornia Press, 2017. 216 s., 24.95 £

Dorthe Kvist: Sådan skaber du rum i din 
have. Koustrup & Co, 2017. 220 s., 248 kr.

Chris Baines: A Guide to Habitat Creation. 
Packard Publishing, 2017. 100 s., 7.95 £

En serie på 8 små bøger fra Packard Pub-
lishing ’Workshops on Garden Design’, udgi-
vet 2008-16, bestående af: Barbara Hunt and 
Elizabeth Whateley: Creative Connections 
– Aspects of the Garden Design Process. 124 
s., 25 £; Elizabeth Davies and Ruth Chivers: 
Designing Gardens on Slopes. 94 s., 27 £; Lucy 
Huntington: The Basics of Planting Design 
by (Planting Design 1). 110 s., 27 £; Catherine 
Heatherington and Juliet Sargeant: A New 
Naturalism by (Planting Design 2). 54 s., 25 
£; Deborah Jolley: Planting and Design for 
Seaside and Shelter (Planting Design 3). 106 s., 
30 £; Martin Kelley: Water Garden Construc-
tion – A Technical Guide for Designers. 52 s., 
25 £; Paul Cooper: Conceptualist Landscapes 
– An Alternative Way to Design Gardens. 112 
s., 30 £; Anthony du Gard Pasley: Garden and 
Landscape – the Lectures of Anthony du Gard 
Pasley. , £30.00.

P. Kortegaards Planteskole A/S: Sorti-
mentskatalog 2017/2018. Plantekatalog med 
plantebeskrivelser. Indledning med fotogra-
fier af store, nyere træplantninger, f.eks. fra 
2017 skovfyr og robinier på Axeltorv i Køben-
havn, Ulmus ’Columella’ ved Royal Arena 
i Ørestaden og plataner på Bernhardt Jen-

sens Boulevard i Aarhus. Inkl. dansk-latinsk 
indeks. 362 s. www.kortegaard.dk
Læsere, der måtte være interesserede i at omtale 
ovennævnte publikationer, kan maile til land-
skab@landskabsarkitekter.dk

KLIMATILPASNING KOKKEDAL 
VINDER KLIMAPRIS
En uafhængig jury har udpeget Klimatilpas-
ning Kokkedal som vinder af DANVA og Real-
danias Klimapris 2017. Prisen blev uddelt ved 
Dansk Vand Konference i Aarhus 14. novem-
ber 2017. Schønherr er totalrådgiver og Ram-
bøll underrådgiver. Bygherrer er Fredensborg 
kommune, 3B, A/B Hørsholm Kokkedal og 
Fredensborg forsyning. Entreprenører er E. 
Dalsgaard A/S, Malmos A/S og Skælskør A/S.

I alt 15 projekter fra hele landet var ind-
stillet til prisen. Juryens motivation for at 
vælge Klimatilpasning Kokkedal som dette 
års vinder lyder bl.a. på, at det er et projekt af 
høj og nytænkende standard for klimasikring 
i et by- og boligområde. Derudover har pro-
jektet stor synlighed og gennemslagskraft. 
Mange beboere og andre aktører har desuden 
deltaget aktivt undervejs i det lange projekt-
forløb – helt i tråd med nogle af klimaprisens 
centrale kriterier. 

De 15 nominerede projekter var: 1. Slu-
seløsningen, 2. Klimaklar Skibhus, 3. Klima-
Haven, 4. Jomfrustien, 5. Vandvejen, 6. Låsby 
Søpark, 7. Fæstningskanalen, 8. Store Vejle 
Å, 9. ”Kilen”, 10. KLIKOVAND, 11. Byparken 
Kolding, 12. Klimaprojekt Kokkedal, 13. Sol-
rødgård Klima- og Miljøpark, 14. Separering 
af Kastrup Havn, 15. Klimabyen Middelfart
Læs mere om prisen og alle 15 projekter på 
www.danva.dk/klimapris17 

SEMINAR: 50 ÅRS BYPLANLÆGNING 
– HVAD HAR VI LÆRT?
2. MARTS 2018 I KØBENHAVN 
Byplanhistorisk Udvalgs seminar omhandler 
to overordnede former for byvækst med hver 
deres planlægningsopgaver: 

For det første er alle landets større byer 
blevet udvidet gennem et løbende nybyggeri 
i byernes opland gennem barmarksbyggeri. 

For det andet er der dels sket en byg-
ningsmæssig opgradering af eksisterende 
byområder, dels en konvertering af hidtidige 
erhvervs-, havne- og militærarealer til andre 
formål.

Planlovreformen blev til få år efter den 
fejlslagne jordlovsafstemning i 1963 og ud-
møntedes i By- og landzoneloven 1969, Lands- 
og regionplanloven 1973 og Hovedstadsregi-
onplanloven 1973 samt Kommuneplanloven 
i 1975. Baggrunden var den hurtige økonomi-
ske vækst fra omkring 1960, hvor industripro- 
duktionen overhalede landbrugsproduktio-
nen – og hvor det meste af landet stod foran 
en voldsom vækst i boliger og arbejdspladser. 
Der var brug for nye redskaber og virkemid-
ler for at sikre en robust og professionel fysisk 
planlægning af byernes udbygning.

Planlovreformen blev gennemført i sam-
menhæng med kommunalreformen i 1970, 
den økonomiske perspektivplanlægning, 
reformen af opgave- og byrdefordelingen 
mellem stat og kommuner osv. Formålet var 
at styrke kommunernes rolle og at sikre en 
bedre samordning mellem private og offent-
lige investeringer.

Program:
Hvor er vi i dag – og byernes forvandling siden 
1960’erne v. journalist, cand. mag. Jonas Møller.

Planlovgivningen i dag – med kommenta-
rer og tilbageblik til tidligere lovgivning v. arki-
tekt Holger Bisgaard.

Hvad har vi lært af de seneste 50 års bar-
marksbyggeri? v. arkitekt Helle Juul, arkitekt-
firmaet Juul/Frost.

Hvad har vi lært af de seneste 50 års om-
dannelse af byers industri- og havnearealer 
m.m. v. arkitekt Dan Borgen Hasløv, Hasløv 
& Kjærsgaard.

Infrastrukturens rolle i byudviklingen v. 
lektor, civ. ing. Per Homann Jespersen, RUC.

Aktuelle udfordringer for kommunerne? 
v. arkitekt Lise Pedersen, enhedschef i Center 
for Byplanlægning, Teknik- og Miljøforvalt-
ningen, Københavns Kommune.

Behov for nye redskaber v. filantropidirek-
tør, civ. ing. Anne Skovbro, Realdania.
Pris: 1.200 kr., pensionister 800 kr., studerende 
400 kr., inkl. deltagelse og forplejning. 
Et seminarskrift i form af en rapport med ind-
læg og diskussionsreferat udgives digitalt. 
Link til rapporten fremsendes til deltagerne.
Tid og sted: Fredag 2. marts 2018 kl. 8.30-16.10 
i Akademisk Arkitektforening, Åbenrå 34, 1124 
København K
Arr. Byplanhistorisk Udvalg
Tilmelding via www.byplanlab.dk 
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DTU TAGER HÅND OM FREMTIDENS GRØNNE TAGE
Vores tage skal være grønne og afspejle miljøvenlighed. Ifølge Dan-
marks Statistik er antallet af kvadratmeter grønne tage femdoblet 
siden 2013, hvor tallet lå på 39.000 kvadratmeter. I dag lyder det på 
hele 197.000 kvadratmeter.

Men trods et højt og stigende tal er standardisering og forskning 
på området ganske lille. Det vil Danmarks Tekniske Universitet, DTU 
ændre på med et laboratorium for den grønne tagløsning. Derfor har et 
hold lektorer og studerende allieret sig med virksomhederne Byggros 
og Veg Tech, som er leverandører af grønne tagløsninger.

’Ingeniører, bygherrer og rådgivere holder sig ofte til anvisninger 
og normer, når der skal bygges nyt eller restaureres. Vi tænkte, at der 
også måtte findes en standardiseret tilgang til grønne tage i Danmark. 
Men nej. Vi løb derfor ind i en masse spørgsmål, som vi ikke kunne 
finde svar på, og det vil vi gøre noget ved,’ siger Jesper Molin, lektor på 
DTU og medansvarlig for projektet.

’Hjulpet godt på vej af et fantastisk samarbejde med Byggros og Veg 
Tech har vi nu etableret et udendørs laboratorium for grønne tage,’ for-
klarer han. Laboratoriet består af en række test- og demonstrations-
projekter drevet af en gruppe studerende. De undersøger bl.a. tagenes 
effekt på tagkonstruktionen, fugten i huset, isolering og fordampning. 

Byggros’ vision med samarbejdet er at få et nationalt testcenter af 
grønne tage. Her skal løsningernes forskelle synliggøres over for råd-
givere og bygherrer, så det bliver nemmere at navigere i feltet, sam-
menligne løsningerne og vælge ud fra konkrete behov.

’I dag findes der en masse forskellige systemer inden for grønne 
tage. De kan alle noget forskelligt. Nogle kan forsinke store mængder 
regn, andre tage hånd om plante- og dyreliv. Men problemet er, at de 
alle bliver slået over én kam,’ siger Torben Hoffmann, teknisk salgs-
konsulent hos Byggros.

Indtil videre består laboratoriet af tre grønne tage: Et fra Byggros, 
et fra Veg Tech og et ’neutralt’ forsøgstag. Resultaterne af studierne 
forventes i starten af 2018.

Byggros inviterer alle interessenter til at komme og se på laborato-
riet. Håbet er også, at flere leverandører vil tage del i projektet.

’Vi håber meget, at der løbende vil komme flere grønne tage fra 
forskellige leverandører. Man kan få testet sit produkt og opnå doku-
mentation for produktets kvaliteter. Jo flere tests og leverandører, jo 
tættere er vi på ønskescenariet om at få et nationalt testcenter. Vi vil 
gerne kunne besvare alle tænkelige spørgsmål og henvise til forsøg, 
der er foretaget herude,’ slutter Torben Hoffmann.
Yderligere information:
Torben Hoffmann, teknisk salgskonsulent, Byggros, teh@byggros.com 

Tv. Byggros har leveret grønne tage til Danmarks Tekniske Universitet DTU, hvor man 
nu er i gang med at teste og udvikle standarder for grønne tage
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FOR FOCUS LIGHTING HAR AART 
DESIGNERS TEGNET SKY PULLERT 
MED HOVEDVÆGT PÅ DEN UBRUDTE 
LINJE MELLEM STANDER OG LYGTE.

PULLERTEN HAR DE SLANKE LINJER 
OG DEN TRAGTFORMEDE AFSLUTNING 
SOM UNDERSTREGER FAMILIESKABET 
MED SKY PARK.
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Belysningen gør en forskel . . .

www.deluxdk.com  

NOVA
Til væg, wire eller mast op til 7m.
LED: Cree XP-G2. Med 6 forskellige vejoptikker som opfylder de danske vejregler.


