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Aalborg Havnefront - Helhedsplan

Cowi, Arkitektfirmaet C.F. Møller, 
Landskabsarkitekt Vibeke Rønnow og Aalborg Kommune

4. april 2013

Aalborg Havnefront

På blot ti år har Cobe formået at etablere sig 
som en toneangivende tegnestue med stor 
forståelse for arkitekturens funktion som so-
cial motor, og med denne filosofi har de fået et 
bredt folkeligt gennembrud.

For Cobe er byen vores nye dagligstue, og 
de mener, at vi i stigende grad vil rykke vores 
hverdagsaktiviteter ud og føler os hjemme her. 

I en ny bog Our Urban living Room fortæl-
ler Cobe om deres visioner og illustrerer ide-
erne bag de sidste ti års projekter i København. 
Det er bl.a. projekter som Nørreport Station, 
Israels Plads, biblioteket på Rentemestervej i 
Nordvest, kommende bebyggelse af Papirøen, 
masterplan for Nordhavn og omdannelsen af 
DLG-silo i Nordhavn samt Røde Kors Frivillig-
hus, Børnehaven Forfatterhuset og Tingbjerg 
Kulturhus. I sammenhæng med bogudgivelsen 
vises indtil 8. januar en udstilling på DAC og på 
tegnestuen på Papirøen.

Inf. www.ao-publishing.com

Israels Plads. Foto Rasmus Hjortshøj

COPENHAGEN LANDSCAPE LECTURES 
– CITY OF EVENTS
Copenhagen Landscape Lectures er en offent-
lig foredragsrække for alle, der er interesseret 
i, hvordan vi former vores fysiske miljøer på 
tværs af by og landskab, uddannelse og praksis. 

Resterende forelæsninger:
24. november 17.00, Aud. A3-24.11, Roligheds-
vej 23, Frbg.: Tom Avermaete, Professor of 
Theories and Methods of Architecture, Tech-
nical University Delft and Veluxprofessor at 
the University of Copenhagen, Landscape and 
Planning: Constructing the Commons: Towards 
Another Conception of Urban Landscapes.

15. december 16.30, Festauditoriet, Bülows-
vej 17, Frbg.: Matthew Gandy, Professor of 
Cultural and Historical Geography and Fellow 
of King’s College: Redefining Urban Nature
Arr. Forskergruppen for Landskabsarkitektur 
og -Urbanisme, KU.

signet af Bjarke Ingels Group og det tyske 
landskabsarkitektfirma Topotek1 i samarbej-
de med kunstnergruppen Superflex.

Området er på 30.000 m2 og strækker sig 
over 750 meter i forlængelse af Nørrebropar-
ken til Mjølnerparken. Den er inddelt i tre 
områder: Den røde plads, den sorte plads samt 
et grønt område.

Superkilen tildeltes i 2013 en AIA Honor 
Award af American Institute of Architects.
Projektet nomineredes endvidere i konkur-
rencen Designs of the Year 2013 fra Design 
Museum i London og til den prestigefyldte 
Mies van der Rohe-pris, der gives hvert andet 
år til europæiske arkitekter, som viser den 
bedste nye arkitektur i Europa.

Med prisen følger 100.000 USD, som kan 
bruges på Superkilen, bl.a. til genopretning af 
Den Røde Plads.
www.akdn.org/press-release/2016-aga-khan-
award-architecture-recipients-announced

COBE: OUR URBAN LIVING ROOM
BOG OG UDSTILLING
Julie Cirelli (ed.), Hans Ibelings, Erling Fossen, 
Aaron Betsky (text), Marc-Christoph Wagner 
(interviews): COBE: Our urban living room – 
Learning from Copenhagen. Arvinius + Orfeus 
Publishing, 2016. 488 p., 48€. English. ISBN 
978-91-87543-39-5

BYPLANPRISEN 2016 TIL 
AALBORG HAVNEFRONT
Aalborg Kommune er tildet Byplanprisen 
2016 for vedholdende arbejde med realise-
re de mange forskellige projekter og byrum, 
der skaber helheden i havnefronten. Bag By-
planprisen står Dansk Byplanlaboratorium og 
Arkitektforeningen. På havnefronten i Aal-
borg er bl.a. ungdomsboliger, Musikkens hus, 
Utzon Center, Nordkraft, havnebad, Jomfru 
Ane Parken, Slotspladsen og Aalborg Univer-
sitet som nogle af de vigtige elementer, der 
har skabt gode udflugtsmål og faciliteter for 
borgerne i Aalborg.

AGA KHAN AWARD FOR ARCHITECTURE 
2016 TIL SUPERKILEN
Superkilen på Ydre Nørrebro i København 
er tildelt Aga Khan Award for Architecture 
2016. Prisen er en af de fineste arkitekturpri-
ser i den muslimske verden og uddeles hvert 
tredje år. Superkilen fremhæves for at frem-
me integrationen på tværs af etnicitet, religi-
on og kultur i området.

Superkilen hylder Nørrebros etniske 
mangfoldighed med symboler, der repræsen-
terer flere end 50 nationaliteter. Projektet er 
en del af Københavns Kommunes kvarterløft af 
Ydre Nørrebro i et partnerskab med Realdania.
Superkilen åbnede i juni 2012. Parken er de-

Aalborg Havnefront, helhedsplan 2013.
Cowi, Arkitektfirmaet C.F. Møller, 
landskabsarkitekt Vibeke Rønnow 
og Aalborg Kommune

Superkilen. Foto Iwan Baan
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TRÆERNES HEMMELIGE LIV
Peter Wohlleben: Træernes hemmelige liv. Das 
geheime Leben der Bäume er oversat af Anette 
Broberg Knudsen. People’s Press, 2016. 216 s., 
249 kr. fra Arkitektens Forlag. Abonnentrabat 
20%: 199 kr.

En gammel mosgroet bøg breder sine rødder 
ud i bøgeskovens rødbrune bladbund. Her 
har forfatteren lagt sig som i en magelig sofa, 
mens han grublende kigger op langs den mæg-
tige stamme og samtidig fortroligt lægger sin 
hånd på den mossede rod. 

Forsidebilledet skaber en forventning om 
at blive indført i en verden, hvor eventyrenes 
alfer, trolde og dværge indgår i naturlige for-
bindelser med ældgamle træer og deler viden 
og visdom.

En vis skepsis blandet med nysgerrighed 
og faglig interesse samt en forventning om at 
lære noget nyt indfries alt sammen ved læs-
ning af bogen. Det er en fagperson, en skovfo-
ged, der har tilbragt store dele af sit liv sam-
men med træer i de tyske skove, som skriver. 
Han har tilladt sig at benytte sin erfarings-
sum, det levede liv, og kombinere det med fag-
lig viden og frie tanker. 

Teksten taler lige ind til det moderne men- 
neskes interesse for økologiske sammen-
hæng, respektfuld omgang med ressourcerne 
og naturlige kredsløb. Wohlleben beretter om 
sin skov så besjælet, at det overgår romantik-
kens natursværmerier. Skovens træer taler 
med hinanden, forelsker sig, opdrager hinan-
den og deler næringen, hvis der er knaphed. 

Er det vilde tanker, eller er det rene, fine 
betragtninger, der kan indgå i vores erfa-
ringssum og dermed hjælpe til med at forstå 
og håndtere træer mere nuanceret end i dag? 
Er vores synsfelt skrumpet ind til en slags 
”snæver faglighed” bistået af en masse (nød-
vendig?) teknik som vandingsposer, sindrige 
opbindingssystemer, riste, beskæringssyste-
mer, jordblandinger m.m. 

Fagligt bruger vi træerne som møbler, vi 
indkøber og placerer, som det passer os. Alle 
mellemfaserne i planternes udvikling sprin-
ges over. Har vi ønske om et fritstående træ i 
en belægning, så indkøbes et stort træ, og det 
nærmest skrues ned i belægningen, så det kan 
stå der og se ud som om, det altid har stået der. 
Wohlleben kalder disse træer skovens gade-
børn; træer, som har mistet kontakten med 

sine artsfæller og nu må klare sig uden hjælp 
fra andre end de kommunale pasningsordnin-
ger. De bliver sjældent så gamle.

Bogen er skrevet i et enkelt og ligefremt 
sprog, indimellem næsten en smule naivt. 
Mon det er oversættelsen fra tysk præcision 
til dansk mumleri, eller kan det skyldes, at den 
danske oversætter selv skriver børnebøger? 
Egentlig er det kompliceret stof, som her er 
præsenteret på en måde, så også ikke-fagfolk 
kan begribe mangfoldigheden i naturens kreds-
løb og lære, at træer er helheder, som er fyldt 
med hemmeligheder både over og under jorden. 

I forordet fortæller Wohlleben om, hvor-
dan den moderne skovdrift er med til at 
skrumpe ens synsfelt ind. Det handler om 
træproduktion, vedmængder og indtjening. 
Bogens fortællinger om kommunikationssy-
stemer, rodforbindelser, duftsignaler, elek-
triske og kemiske impulser med svampe som 
transportører folder nye lag ud og kan måske 
være med til at ændre håndteringen af planter 
fra frø til glade oldinge. 

Det er en bog, der bryder barrieren mel-
lem videnskab og praktisk erfaring samt en 
påmindelse om nødvendigheden i at tænke 
og forstå integralt. Bogen, som er en best-
seller i Tyskland, kan være en øjenåbner, en 
påmindelse om, at respektfuld omgang med 
alt levende kræver indsigt på mange planer. 
Lone van Deurs, landskabsarkitekt MDL

LANDSKABETS SKJULTE 
MULIGHEDER
Christian Nørgård Nielsen ( hovedforfatter og 
red.): Landskabets skjulte muligheder. Udvik-
ling af skov-, natur- og herlighedsværdier. Skov-
dyrkerne/SkovByKon.dk, 2016. 523 s. 450 kr. 
ekskl. moms og porto (70 kr.). Rabat til stude-
rende 47% (300 kr. inkl. moms). Case-samlin-
gen 244 s. koster 250 kr. (plus moms og porto). 
www. skovbykon.dk

Bogen betegnes af forfatteren som en ’hånd-
bog i arealforvaltning’. Flere fagpersoner har 
bidraget med viden om skov- og naturværdier, 
naturforvaltning, traditionelle driftsformer, 
landskabsplaner, lysåbne naturtyper, skov-
bryn, græsning, vildtpleje og jagt samt ikke 
mindst et spændende kapitel om vand i land-
skabet. Når man arbejder med skov, natur og 
landskab, er der nyttig og uddybende viden at 
finde på flere områder.

Bogen bruger en privat ejendom til eksem-
plificering af planlægning af skovrejsning og 
udvikling af landskabelige herlighedsværdi-
er. Selv om teksten derfor ofte er henvendt til 
den private grundejer, der søger viden og råd-
givning til udvikling af sin ejendom, er bogen 
relevant også for fagfolk, der arbejder med 
etablering og drift af skov, park og naturom-
råder. De enkelte kapitler indeholder mange 
informationer illustreret med fotos og under-
bygget med illustrationer og diagrammer. Op-
summeringer i slutningen af kapitlet giver en 
form for ’tjekliste’ til, hvad man kan uddrage 
af den praksisnære viden, der formidles. For 
nogle emner kunne man med fordel have ud-
arbejdet en tabel eller et diagram, der oplister 
og vægter de forskellige dispositioner, så man 
hurtigt kunne få overblik og derefter kunne gå 
tilbage i teksten og uddybe forståelsen af de 
forskellige muligheder og problemstilllinger.

I bogen henvises til skov- og landejen-
domme, som er beskrevet i en case-samling, 
der sælges som bilag til Landskabets skjulte 
muligheder. Bilaget er på 244 s. og beskriver 
15 case-ejendomme med større eller mindre 
skov- og naturarealer. Etablering og driftsme-
toder beskrives, og kvaliteterne vurderes ud 
fra det mål, man havde med arealerne. Til et 
så omfattende bilag ville det være opklarende 
med en indledende forklaring af formålet og 
en oversigt over ejendommene med en kort 
beskrivelse af de overordnede kvaliteter, der 
har gjort, at netop denne ejendom er udvalgt 
som en case.

Bogens kvalitet er, at den ved at samle bi-
drag fra skovfolk, biologer og landskabsarki-
tekter kommer omkring mange emner og der-
for får formidlet andre fagligheders vinkel på 
skov, skovrejsning, driftsformer og arealfor-
valtning. 

De mange fotos og illustrationer er med 
til at gøre læsningen interessant og formidle 
stoffet, som både studerende, praktikere og 
fagfolk kan have glæde af.

Det skal siges, at jeg har været faglig kri-
tiker på bogens kapitel om skovbryn, men 
synes alligevel, at jeg kan tillade mig at anbe-
fale Landskabets skjulte muligheder, fordi den 
formidler praksisnær og brugbar viden. Især 
vil jeg genlæse kapitlet om det åbne land og 
fordybe mig i kapitlet om vand i landskabet.
Nané Køllgaard Pedersen, ph.d.-studerende, 
Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU
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Udvikling af skov- natur- og herlighedsværdier

Landskabets 
skjulte muligheder

Christian Nørgård Nielsen

Nyetablering eller omlægning af skov med inddragelse af landskabs- og natur-planlægning, biodiversitet, 
lysåbne naturtyper, vandmiljøer, vildtpleje og farverige skovbryn

Landskabets skjulte m
uligheder

Bogen er et håndbogs-værktøj til et rigere landskab med flere natur- og herlighedsvær-
dier. Bogen tager primært udgangspunkt i skovrejsnings-situationen, hvor den nøgne 
ager omdannes til skov og natur, men værktøjerne er også relevante for omlægning af 
skov og forvaltning af natur-arealer. Håndbogens tilgang er ”sådan gør du” - vejledninger, 
koblet med formidling af den tilgrund liggende viden: ”Få skovlen under” dit landskab. 

Gennem landskabsplanlægning sikres udsigter og æstetiske kvaliteter afstemt med 
skovens genskabelse, placering af lysåbne naturtyper og funktionsdifferentierede skov-
bryn. Skovrejsningsstrategi og det åbne lands naturtyper gennemgås detaljeret. Mu-
lighederne for genskabelse af søer, vandhuller, ellesumpe og snoede vandløb afsøges 
under hensyntagen til skovens produktion, sundhed og stabilitet. Mulighederne for at 
forbedre levevilkårene for vildt, fugle og dyr samt bidrage til naturens biodiversitet afsø-
ges. Der lægges vægt på vildtplejens og jagtens integration i design og arealdrift samt 
vejledning i anlæg og pleje af skovbryn med forskellige funktioner, opbygning og bredde 
- herunder brynenes æstetiske kvaliteter. 

En lang række forskere og fagfolk har bidraget til bogen for at sikre et højt fagligt niveau i 
alle kapitler og Skovdyrkerforeningerne har medvirket i bogens tilblivelse. Vi håber den bliver 
til glæde for alle, som beskæftiger sig med naturen i undervisning, forvaltning og praksis. 

Dr. agro Christian Nørgård Nielsen er hovedforfatter og redaktør. 
CNN har 30 års forskningserfaring fra universiteter i Danmark, Tysk-
land og England og driver siden 2010 rådgivningsfirmaet SkovByKon.

 
Bogen udgives af SkovByKon og Skovdyrkerne. 
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www.philips.dk/byogpark

Belysningen er vigtig, når der skabes uderum og 
landskaber. Det rigtige lys skal være behageligt og 
indbydende, for de mennesker der bruger byrummet. 
Belysningen skal holde i mange år, løse  individuelle  
behov, være smuk og kunne omfavne de mange 
teknologiske muligheder, så der kan skabes � eksible, 
e� ektive og æstetiske byrum.

Her kan du lade dig inspirere og få ideer til,  hvordan 
din by og park kan belyses med mennesket i 
 centrum www.philips.dk/byogpark 

Mennesket i centrum
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IFLA WORLD COUNCIL I TORINO
APRIL 2016
Søndag eftermiddag, godt tyve delegater og 
bestyrelsesmedlemmer er trukket ud fra mid-
delalderborgen Borgo Mediovales kølige sal. 
Den solbeskinnede lokale park ved Po-floden 
er taget i besiddelse. Forud er gået to dage 
med møde i IFLA World, altså world council 
(WC), der ligger før IFLA World Congress. De 
sidste dele af mødet på plænen er afrundingen 
af WC for IFLA Europe alene og handler der-
for meget om den kommende IFLA Europe 
General Assembly som afholdes i oktober. 
Men tilbage til World Councils begyndelse et 
par dage forinden.

Spænding var der nok af, da budgettet blev 
gennemgået
Første dag var den, der måske kunne have 
budt på mest spænding, da budgettet skulle 
gennemgås. IFLA World har i de sidste par år 
haft nogle problemer med budgetlægningen 
og fastholdelse af budgetterne efterfølgende. 
Der har kort fortalt været brugt ekstremt 
mange midler på ting i bestyrelsesarbejdet, 
som der kan stilles spørgsmål ved, overho-
vedet er relevante. Samtidig har IFLA World 
ansat en Executive Director, Ben Roberts, til 
at styrke foreningen og dens professionelle 
omdømme. Han har dog i sine første år age-
ret mere som sekretær for IFLA Worlds besty-
relse og desværre ikke været den udadvendte 
person, som kunne være foreningens ansigt 
og også skulle hjemtage betydelige sponsora-
ter. Dette sammen med, at IFLA Worlds nu-
værende Executive Secretary fortsat er lang-
tidssygemeldt, og den valgte kasserer John 
Easthope var udtrådt af bestyrelsen, har i 
grove træk været medvirkende til, at IFLA 
World står over for at kunne gå fallit. En risi-
ko, som den fungerende kasserer James Hay-
ter, vurderede som lille, men dog til stede. 
James Hayter er indtrådt i bestyrelsen som 
Honorary Treasurer og har sammen med Ben 
Roberts og den øvrige bestyrelse nidkært gen-
nemgået tidligere budgetter og fremkommet 
med et arbejdsbudget, der kan overholdes og 
er troværdigt. Ydermere er også indtænkt 
nogle ’stilleskruer’, skulle der ske uventede 
ting i det kommende års arbejde, der kræ-
ver en nedjustering af forventelige indtæg-
ter. Spørgsmålene gik mest på risikoen for en 
eventuel konkurs, og om IFLA World overho-

vedet har råd til at have 1½ personer ansat. 
Spørgsmålene var primært båret af USA, Hol-
land, Schweiz og Danmark, men bestyrelsen 
fastholdt, at det synes rigtigt, og at den kom-
mende tid vil se, at særligt Executive Direc-
tor-funktionen ville blive mere selvbærende. 
Budget og arbejdsplan blev derfor godkendt.

Efterfølgende var der de sædvanlige afrap-
porteringer fra IFLA Worlds regioner og faste 
arbejdsgrupper, Professional Practice, Educa-
tion og Finance. Her meget summarisk genta-
get (det yder ikke indlæggene retfærdighed).

IFLA Africa arbejder med at styrke uddan-
nelserne. IFLA Americas arbejder på at styrke 
optaget af nyuddannede og samarbejdet med 
studerende. Der er fokus på regionale kon-
ferencer og ikke mindst arbejdet med afhol-
delse af den 54. IFLA World Congress i Mon-
treal fylder meget i deres arbejde. IFLA Asia 
Pacific arbejder på styrkelse af samarbejdet 
lokalt mellem foreningerne, dette i en geo-
grafisk meget udstrakt region. IFLA Europe, 
vores egen region, arbejder fortsat gen-
nem en langsigtet strategi og underliggende 
handleplan på at styrke bestyrelsens virke 
og de meget velfungerende arbejdsgrupper 
omkring Professional Practice og Education, 
samt Finance/Sponsoring. IFLA Middle East 
er IFLAs nyeste region. Her er fokus på syn-
lighed og fællesskab gennem regionale konfe-
rencer i begyndelsen.

Med dette sluttede første dag efter ca. ni 
timers møde.

Europa er godt repræsenteret i den nyvalgte 
bestyrelse
På andendagen var der valg til bestyrelsen, 
som dog foregår inden gennem en længere 
valgproces, og således var alene oplæsning af 
resultatet. 

Valgt blev: IFLA President: Kathryn 
Moore (genvalgt), IFLA Committee Chair 
on Communications and External Relations: 
Bruno Marques (genvalgt), IFLA Committee 
Chair on Education and Academic Affairs: 
Andreja Tutundzic (genvalgt), IFLA Commit-
tee Chair on Professional Practice and Policy: 
Marina Cervera I Alondo de Medina (nyvalgt). 

Der var ikke kandidater til kasserer, hvor-
for der skal indledes en ny valgprocedure her-
til. Men en rutineret bestyrelse med en stærk 
repræsentation af europæere (alle på nær 
kasserer). 

Således opmuntrede brugte alle delegater den 
sidste del af mødet til arbejde i arbejdsgrup-
perne. Dette er blevet et af de mere opløftende 
elementer i en generalforsamling, for her kan 
deltagerne arbejde sammen om at tilrettelæg-
ge den kommende tids arbejde. 

Selv var jeg inviteret ind i Finance and 
Sponsoring, nok set i lyset af min fortid som 
kasserer i IFLA Europe. Selvsagt fortsatte vi 
drøftelserne omkring den spinkle økonomi, 
og hvordan den kan styrkes, alt for at give den 
fungerende kasserer et arbejdsgrundlag. Alle 
delegerede samledes efterfølgende i plenum 
og rundede dagen af med præsentationer 
fra kommende værter til World Congress og 
Council. 

At World Council på det tidspunkt næsten 
var nået sin ende, og kongressen skulle starte, 
sås tydeligt, da middelalderborgen blev hjem-
søgt af mange tidligere delegater og Executive 
Officers, der havde lagt vejen forbi. Dejligt 
med de mange gensyn. Efter endnu en lang 
dag kunne vi altså vende blikket mod parken 
og Po-floden og se fremad.
Jeremy Dennis, landskabsarkitekt MDL, 
IFLA-delegat for DL

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB 
Nr. 8. Udk. 16. december

RUNDE FØDSELSDAGE
70 år: Niels Junggreen Have, 9. december,
Jesper Christiansen, 11. december
60 år: Stephan Gustin, 27. november,
Kristine Jensen, 14. december
40 år: Johanne Heesche, 28. november,
Malene Hauge Sørensen, 2. december

World Council i Torino, april 2016. Foto Jeremy Dennis

World Council i Torino, april 2016. Foto Jeremy Dennis
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NOMINERADE TILL SIENAPRISET 2016
2016 är inte de stora gesternas år när det gäl-
ler landskapsarkitektur. De nominerade till 
Sienapriset, Sveriges Arkitekters pris för 
bästa landskapsarkitekturprojekt, är alla små 
sett till skala. De fyra som kan vinna årets Sie-
napris är en kaj, en park, en strand och en in-
nergård. Årets nominerade:

Frodeparken, Uppsala: Frodeparkens nya ut-
seende är ett resultat av en tävling som ge-
nomfördes 2009 där det vinnande förslagets 
motto var Pärlor på rad och resultatet har bli-
vit ett vackert smycke i Uppsala. Parkens ut-
formning bidrar väsentligt till stadens nya öst-
västliga struktur. En böljande gångväg under 
uppvuxna lönnar leder genom parken förbi en 
serie av små inbjudande platser. Det är en öd-
mjuk och konsekvent renovering till ett sam-
manhållet parkstråk med tydlig gestaltning.
Landskapsarkitekt: TEMA genom ansvariga 
LAR/MSA Cecilia Jarlöv, Anna Varenhorst 
och Kristina Ehrstedt. Handläggare LAR/MSA 
Elin Tidbeck, Ronnie Nilsson, Maja Forsberg, 
Karin Graham, Åsa Ehn och Karin Danielsson
Konsult: Structor Uppsala (yttre VA)
Byggherre: Uppsala kommun

Strömkajen, Stockholm: Strömkajen är en cen-
tral plats och ett viktigt stråk i staden för både 
stockholmare och turister. Kajen har renove-
rats och byggts om till en inbjudande och ele-
gant promenad, självklar och självständig i sin 
utformning. Gestaltningen underordnar sig 
den omgivande staden med dess byggnader. I 
ett distinkt snitt möts den statiska kajen och 
det dynamiska vattnet. Med gedigna markma-
terial behåller kajen sin tyngd samtidigt som 

den får ett lätt och modernt uttryck i byggna-
der och möbler. 
Landskapsarkitekt: Grontmij (Sweco) genom 
ansvarig LAR/MSA Christina Sellberg, hand-
läggare Tora Bärnarp, Johanna Rydberg, Mar-
tin Palmlund och Anders Kling
Konstruktion, Gata och trafik: Grontmij (Sweco)
Övriga konsulter: Rejlers ( belysning), LPG VA-
konsult (VA), Rockstore engineering (projekt-
ledning)
Byggherre: Stockholms Hamnar i samarbete 
med Trafikkontoret, Stockholm Stad

Tullhusstranden, Simrishamn: Med Tullhus-
stranden har Simrishamn fått ett förnyat 
fokus på stadens möte med havet. Den lilla 
strandremsan i Storgatans förlängning har 
fått ny skepnad med en plats som förstär-
ker och förtydligar stadens brokiga karaktär 
och småskalighet, samtidigt som den adderar 
former och material från samtiden. Utform-
ningen gör stranden tillgänglig, möjliggör so-
liga sittplatser och en avskild promenadkopp-
ling till småbåtshamnen med nya möjligheter 
att vistas i hamnmiljö. En kraftfull mur i trä 
avskärmar trafiken och skapar en skyddande 
bård som löper längs hela sträckan. 
Landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur och land-
skap
Byggherre: Simrishamns kommun, Samhälls-
byggnadsförvaltningen

Ulls Hus, Uppsala: Ulls hus är en plats med ett 
tydligt avskalat koncept, ett urbant torg cen-
tralt i ett nyutvecklat campusområde. Gestalt-
ningen är konsekvent och elegant, den tydliga 
inramningen skapar gynnsamma förutsätt-
ningar för platsen och kopplingen mellan ute 
och inne är stark. Gården är ett tomrum som är 
tillåtet att fylla. Gården överraskar i sina detal-
jer: det gula grusets kontrast till det grånande 

träet i fasaden; trädens skira lövskugga; regn-
vattnet som tillfälligt blir en stående vattenyta 
i kalkstensrännan. Teknik, biologi och estetik 
har vävts samman och resultatet, hela kompo-
sitionen, är både poetiskt och funktionellt.
Landskapsarkitekt: White arkitekter genom 
ansvariga LAR/MSA Jens Modin och Gustav 
Jarlöv, medverkande LAR/MSA Kerstin Lag-
nefeldt, Emma Butler och Sofia Eskilsdotter
Övriga konsulter: Bjerking (yttre VA), ÅF (el), 
Arkitektgruppen i Gävle (projekteringsled-
ning), VIÖS AB (markbyggnad).
Byggherre: Akademiska Hus AB

Årets jury för Sienapriset: Tiina Sarap, lands-
kapsarkitekt LAR/MSA , My Lekberg Hell-
ström, landskapsarkitekt LAR/MSA, Anders 
Jönsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Jan 
Lang, Starka Betongindustrier, Erik Simon-
sen, Betongindustrierna
Inf. www.arkitekt.se

VILDT RÅT OG VILDT ROLIGT – UDVIK-
LING AF HEDELAND NATURPARK 
I juni vedtog de tre byråd i ejerkommuner-
ne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup en visi-
on for fremtidens Hedeland. Visionen sætter 
fokus på udviklingen af Hedeland frem mod 
2030, hvor både lokale borgere og besøgende 
langvejs fra skal kende til Hedeland og bruge 
det mere end i dag. Hedeland skal tiltrække, 
overraske og udfordre. 

For at kunne realisere visionen gennemfø-
rer de tre byråd i samarbejde med Hedelands 
bestyrelse og Realdania et parallelopdrag, 
hvor tre tværfaglige teams, valgt efter forud-
gående prækvalifikation, med viden om bl.a. 
udvikling af landskaber, formidling og forret-
ningskoncepter får mulighed for at komme 
med ideer til områdets udvikling. 

Realdania har valgt at støtte idéudviklin-
gen, og om det siger filantropidirektør Anne 
Skovbro: ”Hedeland er et godt eksempel på, 
hvordan tre kommuner kan samarbejde på 
tværs af kommunegrænser. Realdania ser et 
stort potentiale i en fortsat udvikling af Hede-
land til glæde for et regionalt og lokalt pub-
likum, herunder kommende borgere i Nær-
Heden. Derfor støtter vi idéudviklingen af 
områdets fremtidige udvikling”. 

Parallelopdraget løber fra 1. december til 
1. marts 2017.
Inf. www.htk.dk/udviklinghedeland

Ulls Hus, Uppsala.
Foto Åke E:son Lindman

Strömkajen, Stockholm. Foto Johan Dehlin

Frodeparken, Uppsala. 
Foto Göran Ekeberg

Tullhusstranden, Simrishamn. Foto Werner Nyström
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Et tilbageblik på klummer og ledere her og der bekræfter, at det oftest er melankolske klage-
sange, løftede pegefingre, bekymring for aktuelle projekter, advarsler mod at gøre dette og hint 
eller harcelering over manglende sans for kulturværdier. Grædekor, simpelthen. Det lyder ned-
slående og måske også en anelse misantropisk. Og måske vender både læsere og magthavere 
det døve øre til, selv om målet at tage vare på værdier. For disse – meget velmenende – advars-
ler har ofte været med til at fremhæve problemer og forhindre de værste byggeprojekter eller 
dog i det mindste forbedre noget, der ikke lader sig stoppe. Landskabsarkitekters og arkitekters 
indflydelse er dog ganske begrænset, idet æstetik og planlægning generelt ikke vejer tungest.

Senest har der i relation til arkitektur og planlægning været debat om bl.a. den kommende 
arkitektskole i Aarhus, bebyggelsen på Amager Fælleds enestående 7.000 år gamle strandeng, 
det nye IKEA-byggeri ved Kalvebod brygge, det kommende Posten (se bl.a. Arkitekten nr. 
10-2016) bag Københavns Hovedbanegård og tilhørende højhusdebat i indre København. 

Hertil kommer den efterhånden lange debat om ændringerne af planloven. Akademiraadets 
landskabsudvalg er kommet med indsigelser og høringssvar, senest i oktober. DL’s formand har 
udtalt sig. Og her i nr. 7-2016 peger Martin Odgaard i artiklen Om at ligge smukt i landzonen på, 
at selv om strandbeskyttelseslinjen består, så er der ’en larmende tavshed om nye, langt mere 
vidtgående undtagelser i landzonen, hvilket må forventes at få konsekvenser i hele landet – 
også i de smukke omgivelser’. Ulrik Kuggas skriver varmt om det nyudkomne trebindsværk 
om byplanlægning, der tilsammen dækker perioden 1830-2015. Han er især glad for at blive 
udfordret på almene landskabsarkitektholdninger og måske få sine fordomme vendt 180 gra-
der: ’Som for eksempel, når parcelhusfolket tages i forsvar og roses for at være de hurtigste til 
at omstille sig, eller kystzonegrænsen på tre km, som blev indført i 1993-94, får nogle drøje hug.’

I Sverige bekymrer landskabsarkitekterne sig også. Bl.a. er ’Landskapsarkitekter oroade 
för Marabouparkens framtid i Sundbyberg’, idet det fine parkanlæg, udformet i 1940erne af 
Sven Hermelin og Inger Wedborn (og besigtiget på IFLA-kongressen i 1952, jvf. s. A80) er truet 
af kommunale byggeplaner, som går ud på at bygge ganske tæt rundt om parken. Byggeboom 
afføder også i Stockholm kamp om pladsen – og højere huse, mørkere karrégårde samt mindre 
eller færre parker. 

Tilsvarende protesteres i Sverige imod, at der planlægges bygget en Apple-butik i Kungsträd-
gården i Stockholm. Baggrunden for, at noget så aparte er muligt, er en gammel byggeret i 
Kungsträdgårdens nordre ende, hvor der indtil 1980’erne lå en kaffepavillon, tegnet af Erik 
Glemme i 1950’erne. Efterfølgeren blev en mere bastant amerikansk burgerrestaurant, og det 
er nu den, der skal erstattes. Akademin för landskapsarkitektur i Sveriges Arkitekter ønsker at 
få alternative muligheder belyst gennem den selvetablerede konkurrence: Tänk om Kungsan...

Alt sammen nødvendige indsigelser og oplæg til diskussion fra vagtsomme kolleger.
Margrethe Holmbergs har givet sit interview med Erik Juhl titlen ’Når poesi og entrepre-

nørskab mødes’. Interviewet koncentrerer sig om Erik Juhls mere end 40-årige arbejde med 
Hedelands udvikling. Ingen fare der. Det mægtige amfiteater kan tåle store menneskemængders 
ophold, og andre steder er skabt livsbetingelser for sommerfugle og en utallige nye plantearter. 

Men titlen ’Når poesi og entreprenørskab mødes’ får mine tanker til at stikke af. Man ser 
kampen for sig. Ofte bulldozes poesien, en gang imellem balancerer det, men yderst sjældent 
får poesien overtaget. Jeg tænker her på særlige landskaber, parker og haver, som førhen ved 
en kombination af et liv i upåagtethed og gode kræfter, har ’levet stille, men godt’, og så plud-
selig en dag overmandes af samtidens eventkultur. Ikke så få steder slides – eller ødelægges 
– voldsomt heraf, og den eventuelle lejeindtjening fra arrangementer, såsom i Frederiksberg 
Have, Kongens Have m.fl. dækker nok næppe, hvad der skal bruges til reetablering. I hvert til-
fælde taber poesien.

Det tydeligste eksempel i år er vel Pokémon Go-invasionen i Bibliotekshaven. Et ødelæg-
gende, men også tankevækkende pokéstop.
AL

ELEGIER

Udtalelser fra Akademiraadets landskabsudvalg, 
bl.a. Modernisering af planloven, 
høringssvar, 17. oktober 2016
http://www.akademiraadet.dk/index.php?id=222

Indsigelse fra Jonas Berglund, Bengt Isling, Anders 
Kling, landskabsarkitekter LAR/MSA og 
Catharina Nolin, docent vid Institutionen för kultur 
och estetik, Stockholms universitet
http://www.arkitektur.se/senaste-nytt/brutalt-
forslag-hotar-marabouparken

Diskussion om opførelse af applebutik i Kungsträdgår-
den: http://news.cision.com/se/sveriges-arkitekter/r/
arkitekter-startar-dialog-om-kungsan,c2078748

Debat om i Pokémon Go-invasionen i Bibliotekshaven
https://www.dr.dk/nyheder/indland/pokemon-jaege-
re-i-bibliotekshaven-koster-12-millioner-kroner-om-
aaret
http://www.radio24syv.dk/programmer/den-korte-ra-
dioavis/14664455/den-korte-radioavis-12-10-2016/
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OM AT LIGGE SMUKT I LANDZONEN
Martin Odgaard

I juni indgik regeringen en aftale med Social-
demokratiet, Konservative og Dansk Folke-
parti om en længe ventet revision af miljø-
lovgivningen. I pakken indgår en bred vifte 
af forskellige initiativer, der skal understøtte 
regeringens agenda om en såkaldt moderni-
sering af planloven og en justering af natur-
beskyttelsesloven. Regeringens oprindelige 
oplæg fra efteråret, et led i initiativet Vækst 
og udvikling i hele Danmark, rummede et væ-
sentligt brud med det tidligere plansystem, 
mens den indgåede juniaftale snarere skru-
er på eksisterende knapper. Man har således 
valgt at holde fast i langt størstedelen af det 
nuværende plansystem med hensyn til både 
by- og landskabsplanlægningen.

Derude, hvor der er lidt bedre plads mel-
lem husene – i landzonen – er der dog især to 
elementer i aftalen, der, set fra et landskabs-
fagligt perspektiv, bør vække opmærksomhed. 

Det første er en foreslået ændring i for-
valtningen af naturbeskyttelseslovens § 15, 
også kendt som strandbeskyttelseslinjen. 

Denne ændring kommer på en baggrund af 
tilsyneladende overregulering på området, 
og man vil dybest set tillade en mere rimelig 
ejendomsanvendelse. 

Det andet element er ændringen af græn-
sen for, hvornår man kan kræve en landzo-
netilladelse. Tilsyneladende en teknikalitet 
– reelt en afvikling af arkitektonisk censur i 
landzonen. Selv om regulering af bebyggelse 
i det åbne land ofte diskuteres under ét, har 
disse to reguleringsmekanismer to forskel-
lige baghistorier, og mens alle kiggede mod 
kysterne, er en mere omfattende lempelse 
blevet indført andetsteds.

Historien om strandbeskyttelseslinjen går 
tilbage til 1937, hvor der indførtes en 100 m 
beskyttelseszone langs kysterne for at imø-
degå en bebyggelse af strande og strandenge 
og for at bevare oplevelsen af et sammen-
hængende danske kystlandskab. Denne blev 
udvidet til 300 m i 1994, hvor en kommission 
fik til opgave at tilpasse beskyttelseszonen i 
tvivlstilfælde og ved bymæssige bebyggelser. 

Formålet med strandbeskyttelseslinjen er, og 
har altid været, at føre en restriktiv linje over 
for bebyggelse, nyplantning etc. Det er netop 
denne hårde linje, der de seneste år har været 
til debat. Mediehistorier om påbud om fjer-
nelse af granitbænke, æbletræer osv. vidner 
om en forvaltningspraksis, der kolliderer med, 
hvad mange boligejere vil anse som en rimelig 
udnyttelse af deres ejendom. Uanset det for-
melt lovmedholdelige i disse påbud, har det 
været svært at kommunikere rimeligheden 
i håndhævelsen. Konklusionen bliver nu, at 
administrationen af strandbeskyttelseslin-
jen skal ændres, således at en række mindre 
konstruktioner ikke længere kræver dispen-
sation, ligesom adgangen til dispensation 
til f.eks. hævede terrasser og mindre skure 
skal gøres lettere. Dette er i øvrigt nøjagtigt 
det samme, som regeringen spillede ud med 
i november. 

Der har herudover været megen snak om 
kystnærhedszonen, idet der i 2015-udspillet 
blev foreslået, at denne ophæves. Dette skete 

Jagtslottet ved Kalø Hovedgård set fra skovsiden. Foto Martin Odgaard
Hunting lodge at Kalø Hovedgård seen from the forest side. Photo Martin Odgaard
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ikke, men det er stadig erhvervs- og vækstmi-
nisterens ret at udarbejde alle de landsplandi-
rektiver, ministeren finder hensigtsmæssigt, 
hvilket givetvis er det, der vil komme til at ske 
de næste år inden for, hvad der fremover kal-
des ’udviklingsområder’ i kystnærhedszonen. 

Mens der har været megen diskussion om 
kystnærhedszoner og strandbeskyttelseslin-
jer, er der et andet emne, der er fløjet under 
radaren – nemlig ændringerne i landzone-
bestemmelserne. Landzonebestemmelserne 
har sin oprindelse i by- og landzoneloven fra 
1969. I lovbemærkningerne til denne blev det 
understreget, at ”Ved administrationen af 
loven skal tillige tages hensyn til befolknin-
gens interesser og til en bevarelse af landska-
belige værdier.” 

Denne pointe har efterfølgende været en 
fast del af landzoneforvaltningen og har bl.a. 
mundet ud i en praksis, hvor der fra myndighe-
dernes side kan foretages en (landskabs-)arki-
tektonisk censur –typisk med udgangspunkt 
i kommuneplanens udpegninger af landska-

belige, rekreative og kulturhistoriske interes-
ser. Denne censur kan bl.a. gøres gældende for 
boliger på over 250 m2, hvor der således kan 
fastsættes vilkår om placering, udformning 
og evt. afskærmende beplantning, såfremt 
dette vurderes nødvendigt. Der kan ligeledes 
gives afslag med begrundelsen, at en bebyg-
gelse bl.a. ikke respekterer landskabelige 
værdier. Dette vil nu reelt blive sat ud af kraft, 
idet denne grænse foreslås hævet fra 250 til 
500 m2. Når grænsen sættes så højt, vil kom-
munens mulighed for at fastsætte vilkår for 
udformning og placering bortfalde – så længe 
bebyggelsen opfattes som værende i tilknyt-
ning til den eksisterende bebyggelse. Krav om 
zonetilladelse bortfalder således, og bebyggel-
sen vil da typisk udelukkende blive reguleret 
af bygningsreglementet. Dette gælder uanset, 
om den ansøgte bebyggelse ligger inden for en 
kommunalplans-udpegning eller ej.

Det er naturligvis en politisk vurdering, 
hvorvidt det skal være tilladt, men der er 
ingen grund til at negligere betydningen af 

ændringen i landzonebestemmelserne eller at 
tro, at kommunen nok skal sørge for, at land-
zonen ser ordentlig ud. For landzonebestem-
melserne er den primære hjemmel til at stille 
krav om bebyggelsers udseende i landzonen. 

Den foreløbige konklusion må således 
tilsyneladende være, at flere jubler over at 
strandbeskyttelseslinjen består, selv om det jf. 
tidligere udspil altid har været meningen. Der 
er til gengæld paradoksalt nok en larmende 
tavshed om nye, langt mere vidtgående undta-
gelser i landzonen, hvilket må forventes at få 
konsekvenser i hele landet – også i de smukke 
omgivelser.
 Martin Odgaard, arkitekt, ph.d., adjunkt v. 
Arkitektskolen Aarhus

Salten Ådal ved Silkeborg. Luftfoto Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Salten Ådal valley near Silkeborg. Aerial photo Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
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NÅR POESI OG ENTREPRENØRSKAB MØDES
– interview med Erik Juhl i Hedeland Naturpark

Margrethe Holmberg

Jeg står på toppen af en bakke i Hedeland Na-
turpark og ser ud over et vidtstrakt landskab i 
utallige grønne nuancer. Ved siden af mig står 
Erik Juhl, som nu viser mig de to søer i lavnin-
gen bag os og fortæller, hvad de hedder: Drå-
ben og søen, der fik øjet til at løbe over. 

Du er vist lidt af en romantiker, siger jeg 
til Erik Juhl, som svarer: Ja det kan du tro, jeg 
er. Uden poesien, uden det romantiske mål for 
øje var grusgraven her aldrig blevet det, den 
er i dag.

Erik Juhl har arbejdet med Hedeland 
siden 1975, først som landskabsarkitekt og 
fagtilsyn og herefter i 29 år fra 1987 til 2016 

som direktør for I/S Hedeland. Nu har Erik 
Juhl givet direktørposten videre og kan se til-
bage på et livsværk, som er et vildt, frodigt, 
foranderligt, unikt, men dog også tæmmet 
landskab på 15 km2.

Når jeg mødes i Hedeland med Erik Juhl 
for at lave dette interview, er det af tre grunde: 
Den ene er, at Erik Juhl, gartner og landskabs-
arkitekt, er en personlighed, som er værd at 
lytte til og lære noget af. Han fortæller gode 
historier og har en stor viden om og erfaring 
med planter. Den anden grund er, at Hede-
land er et smukt, vidtstrakt landskab med 
hedeslette med græssende kvæg, skove og alle 

de aktiviteter, vi som landskabsarkitekter har 
visioner om og beskriver i en lang række kon-
kurrenceforslag i dag. Den tredje grund er, at 
Hedeland er blevet til i en tid med en meget 
enkel og praktisk tilgang, hvor der ikke er 
langt fra vision til udførelse. Det er inspire-
rende i forhold til vores tid, hvor vi som arki-
tekter og landskabsarkitekter bruger en stor 
del af vores tid på prækvalifikationer, udbud, 
tilbud, jura, beskrivelser, administration, mv. 

Da jeg i juni måned ringede til Erik Juhl 
for at aftale at mødes med henblik på at skrive 
denne tekst, måtte jeg ringe mange gange, før 
jeg kom igennem. Da jeg endelig kom igen-

Fra skibakken kan vi i klart vejr se både Roskilde og København. Over skoven ses kraftværket ved Roskilde, og yderst til højre anes Avedøreværket
From the ski slope on a clear day one can see both Roskilde and Copenhagen. Above the forest one can see the power plant at Roskilde, and to the far right, a glimpse of the 
Avedøreværket power plant

Th. Erik Juhl ved portalen til aktivitetslandskabet. Han har han selv udhugget øjet og tilvirket stødtænderne, som gør stenen 
til en mammut. Den refererer til de stykker mammutstødtand, som er fundet i Hedeland. Fotos Margrethe Holmberg

Right. Erik Juhl by the entrance gate to the activity landscape. He carved the eye and the tusks, which convert the stone to a mammoth. 
It refers to the pieces of mammoth tusks found during gravel excavation at Hedeland. Photos Margrethe Holmberg

Græssende kvæg på den åbne og øde hedeslette – tæt på forstæderne, Roskilde og København 
Grazing cattle on the open and empty moorland meadow – near the suburbs, Roskilde and Copenhagen
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nem, var forbindelsen meget dårlig, fordi han 
stod krumbøjet midt i sin mark med frøplan-
ter. Han vidste nu heller ikke rigtig, om han 
gad mødes i Hedeland, han var så optaget af 
sine frø. Da det blev august, og høsten var ved 
at være i lade, var han til at tale med. Nu var 
han frisk på en tur til Hedeland, og nu ville 
han gerne fortælle sin historie.

Fra strukturplan til naturpark
Da vi står på toppen af bakken, spørger jeg 
Erik Juhl om, hvordan det hele startede.

”Det var i 1975, jeg var ansat som land-
skabsarkitekt på Edith og Ole Nørgårds tegne-
stue. Vi startede med et lille hjørne ved Hede-
husene. Men der var behov for en samlet plan, 
så vi blev bedt om at lave en helhedsplan for 
den del af Hedeland, som var i Høje Tåstrup 
og Greve kommuner. Ole Nørgård og jeg tog 
herud og kørte fra den ene grusgrav til den 
anden. Det var et stort klondyke med grus-
grave og affaldsbunker. Nogle af gravene var 
efterladt i 1930’erne og var tilgroet med hav-
torn. Vi stod der i bunden af en grav med 22 
m stejle grusvægge omkring os – så føler man 
sig lille. 

Der var dengang ikke tradition for at bruge 
landskabsarkitekter til give form til så store 
spredte områder. Men vi fik nogenlunde hold 
og samling på det via luftfotos og tegninger.

Samtidig udarbejdede Jørgen Vesterholts 
Tegnestue en helhedsplan for Roskilde Kom-
mune. De to planer blev i et tæt samarbejde 
til det, som endte med at være Strukturpla-
nen for Hedeland, som blev vedtaget af Land-
brugsministeriet og alle de øvrige involverede 
myndigheder. 

Sammen med regionplanen sikrer struk-
turplanen, at hele det store industrilandskab 
omlægges til rekreative landskabelige formål.

Med råstofloven fra 1972 blev der indført 
en efterbehandlingspligt. I 1978 var I/S Hede-
land etableretog ejet af de tre kommuner Høje 
Tåstrup, Roskilde og Greve samt de to amter 
Roskilde og København. Bestyrelsen bestod 
af 15 personer valgt fra de fem interessenter. 
Med en samlet organisation og en samlet plan 
var det nu muligt at styre udviklingen i Hede-
land og holde fast i helheden i forhold til de 
mange interessenters ønsker og ideer.

Strukturplanen indeholdt en hoveddis-
ponering af skov og åben slette. Den udlagde 
områder til frilufts- og idrætsaktiviteter. Der 

var enighed om, at landskabet i Hedeland 
skulle ’genfortælle’ et stykke industrikulturhi-
storie ud fra en usentimental og nutidig tilgang. 
Strukturplanen blev suppleret med område-
planer og mere detaljerede projektplaner.” Når 
man bevæger sig gennem Hedeland i dag, kan 

man se virkningen af strukturplanens tanker. 
F.eks. den store hedeslette med et højt himmel-
rum og græssende kvæg, omkranset af skov og 
landbrug og med skibakken som fokus. Det er 
et stort stærkt landskabeligt greb, som aldrig 
var blevet til uden gode planredskaber.
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Hedeland består af 15 km2 naturpark med en lang række sociale aktiviteter foruden skov og vidtstrakte, åbne land-
skaber med fred og afsondrethed. 1. Ridebane, 2. Veteranbane, 3. Fiskesø, 4. Skov, 5. Hedeslette, 6. Skibakke, 
7. Skov- og spejderområde, 8. Amfiteater, 9. NCC Grusgrav, 10. Aktivitetslandskab, naturlegeplads og powerfitness, 
11. P-plads, 12. Golfbane, 13. Vinterrasser, 14. I/S Hedelands sekretariat og informationscenter, 15. FDM Sjællands-
ringen, 16. Pomet og arboret
Hedeland consists of a 15-km2 nature park with a great number of social activities in addition to the forest and the ex-
tensive open landscapes offering peace and seclusion. 1. Bridle path, 2. Historical railway tracks, 3. Fish pond, 
4. Woods, 5. Moorland meadow, 6. Ski slope, 7. Woods and scout area, 8. Amphitheater, 9. NCC Gravel pit, 
10. Activity landscape, nature playground and power fitness, 11. Parking, 12. Golf course, 13. Vineyard terraces, 
14. I/S Hedeland’s secretariat and information center, 15. FDM Sjællandsringen, 16. Orchard and arboretum

Der udvindes stadig grus i 
Hedeland. Bunden af grus-
graven ligger lavt i forhold 

til det oprindelige flade
 opdyrkede landskab. 

Foto fra NCC’s grusgrav
NCC still excavates gravel 
from Hedeland, the gravel 

pit lies lower than the orig-
inal flat terrain
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Aktivitetslandskab
Vi går ned ad bakken gennem det nyeste 
anlæg i Hedeland, aktivitetslandskabet, hvor 
al beplantning er kommet af sig selv i et ter-
ræn, som er formet af gravemaskiner efter 
endt grusgravning. I pionerbeplantningen er 
udsparet en slynget sti, en løberute på over 
to kilometer samt de græsbeklædte bold-
baner, legepladser og aktiviteter, som duk-
ker op mellem tjørn, havtorn, pil, poppel og 
egetræer. På vej ned ad bakken kan vi se en 
svag røg over den grønne vegetation og høre 
en svag tuden. Efter lang tid dukker damplo-
komotivet op mellem træer og buske. I Hede-
land er der en veteranklub, som vedligeholder 
togene, der kører i fast rutedrift i en ca. 5 km 
lang rute gennem Hedeland hver søndag hele 
sommeren.

Vi går gennem eventyrlegepladsen, som 
består af afbarkede egestammer og sorte 
klatrenet. Erik Juhl fortæller, at han selv har 
været i skoven og udpege de egetræer, som nu 

er placeret som skulpturelle klatretræer med 
hytter i. Legepladsen er fuld af børn, som leger 
rollelege i hytterne og voksne, som sidder og 
sludrer i klatrenet.

Vi fortsætter ad stien forbi en grillplads, 
og det ser ud som om, en skoleklasse med 
forældre har sat hinanden stævne med køle-
tasker og pølser og bøffer på grillen. Vi går 
videre til legepladsen, som er indrammet af 
et højt cirkelrundt pilehegn. Her holdes bør-
nefødselsdag med flag og masser af børn og 
voksne. Nogle børn har fundet ind i en krog 
med hytter, hvor de har en butik, hvor jeg 
køber en gulerodsstang for to sten.

Selv om aktivitetslandskabet ligger langt 
væk fra Hedehusene, Høje Tåstrup, Greve og 
Roskilde, er det på kort tid blevet et udflugts-
mål for de nærliggende byers børnefamilier. 
Her er mulighed for at kombinere de voks-
nes behov for kondi med børnenes behov 
for leg. Her er mulighed for sociale aktivite-
ter omkring grill, bål og under store halvtage. 

Den store vidtstrakte hedeslette for foden af skibakken
The vast moorland meadow at the foot of the ski slope

Fødselsdagsselskab på naturlegepladsen, 
som er indrammet af et rundt pileflethegn
A birthday party at the nature playground, 
which is framed by a circular, woven willow fence

Jeg ser mærkelig nok ingen, som er optaget 
af mobiltelefoner og Pokemon Go. På parke-
ringspladsen tæller jeg de første 30 biler. Der 
er plads til mange flere. Der er toiletfaciliteter 
og naturligvis fri entré. 

Tidsperspektiv på 90 år
Erik Juhl fortæller om de mange repræsen-
tanter i Hedelands bestyrelse gennem årene: 
”Politikerne fra de tre kommuner bliver jo ud-
skiftet hver fjerde år. Jeg har altid sagt til be-
styrelsesmedlemmerne, at jeg ikke kan leve 
med et tidsperspektiv på fire år. Hvis jeg sår 
et agern, går der 90 år, før vi har et voksent 
egetræ. Der har ikke været store bevillinger, 
og vi skal hele tiden arbejde i den takt, som 
grusgravene bliver forladt i. Vi kan ikke over-
tage en grusgrav, før den pågældende entre-
prenør er færdig med at tømme den for grus.”

Erik Juhl beskriver, hvordan han stille 
og venligt har besøgt de entreprenører, som 
ejede grusgravene. Første gang spurgte de 
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Damplokomotivet dukker op mellem havtorn og birketræer. Det kører i fast rutefart gennem Hedeland hver søndag hele sommeren
The steam locomotive appears between the sea buckthorn and the birch trees. It runs in regular service through Hedeland, each Sunday during the summer

Tre spor fører gennem Hedeland: veteranbanen, grusstien, ridestien
Three trails run through Hedeland: the historical railway, the gravel path and the bridle path

skeptisk, om han kom fra kommunen, men 
efter mange kopper kaffe og faglige dialoger 
opnåede han entreprenørernes tillid og et 
godt samarbejde.

Så se da at komme i gang
Vi kører hen til foden af skibakken, hvor am-
fiteatret ligger. Erik Juhl fortæller, at det slet 
ikke var en del af helhedsplanen, men hans 
eget påfund. Det blev konstrueret på stedet 
med en stor pæl i centrum og reb til at tegne 
cirkelslagene. Erik Juhl ledte og fordelte ar-
bejdet, hvor en lang række langtidsledige, et 
par gartnerlærlinge og Hedelands tre faste 
gartnere arbejdede hårdt med gravemaski-
ner, skovle, spader og trillebøre. Op til indvi-
elsen i 1996, hvor Verdis Requiem skulle op-
føres af Maggio Musicale Fiorentina, var der 
rigtig travlt. Da Erik Juhl så en fyr i en lys po-
loshirt, som ikke lavede noget, gav han straks 
ordrer til, at han måtte da se at komme i gang. 
Manden knoklede i en halv time, og poloshir-
ten blev helt beskidt. En af gartnerne kom hen 
til Erik Juhl og gjorde ham opmærksom på, at 
det var en turist, han havde sat i arbejde. Erik 
Juhl gav ham en sodavand og sagde mange tak 
for hjælpen.

Jeg spørger Erik Juhl, hvordan det har 
fungeret med at aktivere langtidsledige fra de 
tre kommuner. Han fortæller, at de gennem 
tiden har bidraget med rigtig meget arbejde. 
Hans holdning til dem var, at to timers 
arbejde er bedre end ingenting, så han lod 
dem gøre det, de var i stand til i starten, hvis 
de måske var kørt sur i det og ikke rigtigt mag-
tede et heltidsarbejde. Han har oplevet flere af 
dem komme tilbage efter nogle år og fortælle, 

hvor glade de har været for at arbejde i Hede-
land, og at de voksede med opgaven. Flere af 
dem har nu egen virksomhed.

Samarbejde og dirigentstok
Erik Juhl kører målrettet ad de stejle grus-
stier i sin Alfa Romeo. Han tager en genvej og 
kører ad cykelstien langs Tune Landevej, så vi 
hurtigere kommer hen til vinmarkerne. “Jo, jo 

færdselsreglerne skal man da overholde, når 
de bare ikke er i vejen for det, man vil.”

Jeg spørger Erik Juhl, om det har været en- 
somt at sidde på kontoret i Hedeland. Som det 
første svarer han, at han da ikke skal tage æren 
for det hele. Han har haft et fantastisk samar-
bejde med sin sekretær Lis gennem alle årene 
og de tre mand i marken, som også nu vedlige-
holder Hedeland. Og gennem årene har der 
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Terrasser med vinstokke tegner kurverne i det bakkede landskab og giver druerne bedst mulige lys- og varmeforhold. Druerne i vinmarken er snart modne
The terraces with grape vines mark the curves in the hilly landscape and offer the grapes the best possible light and temperature conditions. The grapes in the vineyard are ripe soon

Aktivitet i lysning Activity in the clearing

været mange engagerede samarbejdspartnere 
ikke mindst fra de tre kommuner, som i fælles-
skab ejer I/S Hedeland: Roskilde, Høje Tåstrup 
og Greve og mange engagerede ildsjæle. Han 
siger, at han har oplevet sig selv som en diri-
gent, som har styret et symfoniorkester.

Vinmarken
Vi har sat bilen ved foden af den terrassere-
de vinmark og står nu og skuer ud over vin-
rækkernes kurvede former. Her er behageligt 
varmt denne søndag eftermiddag i august, og 
vi kan se de store frodige vinklaser over vel-
holdt ren jord. Hvordan er vinmarken er ble-
vet til?, spørger jeg. Erik Juhl fortæller, at 
daværende statskonsulent fra Landbrugsmi-
nisteriet, landskabsarkitekt Eyvind Thorsen 
kom med to vinstokke og foreslog vindyrkning 
i Hedeland. Det er 35 år siden, og det var den-
gang helt nye sorter: En krydsning mellem en 
en nordamerikansk vildtvoksende drue og de 
Franske Merlot og Pinot Noir-druer. 

De plantede først vinstokkene på en skrå-
ning ved Hedehusene. Men der var for meget 
konkurrerende vegetation på det sted, og på 
samme tid blev Hedebos gamle grusgrav klar 
til overtagelse, og Hedeland skulle aktivere 
30 arbejdsløse og langtidsledige. De gik i gang 
med at anlægge vinmarken, hvor vi står nu. 

Erik Juhl fortæller, at der findes en tegning, 
som før har været vist i LANDSKAB, men den 
er udført efter vinmarken, som er skabt på ste-
det med snore, små gravemaskiner, trillebøre, 
skovle og spader.

Udformningen er blevet til ud fra målet 
om at optimere lys og varme: Vinmarken er 
anlagt i terrasser på en sydvendt skråning 
med inspiration i kinesiske teplantager og ris-
marker. For foden af bakken ligger en sø, hvis 
spejlende vandflade øger lyset med 40% indi-
rekte lys. Langs foden af bakken er udført et 
glacis af natursten, som fungerer som varme-

Smeltevandsgrus og -sand aflejres. 
Hedelandformationen dannes

Der findes spor efter de første 
bosættelser på hedesletten

Seks bronzealderhøje vidner om en rig 
egn med dyrkning af frugtbar jord
Hedeslette med landbrug

Danmark industrialiseres med den 
første jernbane og nye veje og dermed 
efterspørgsel efter grusforekomster

Privat opkøb af gårde og marker, 
omlægning fra landbrug til grusgrave

Deponering af affald mv. i grus-
gravene

I Danmark vedtages planlovsreform 
med nye redskaber til disponering af 
byudvikling og rekreative områder

Landbrugsministeriet nedsætter 
Det Statslige Grusgravsudvalg

Hedelandsrapporten – Vision om 
at anvende de tømte grusgrave til 
rekreative formål

Kommunerne Roskilde, Høje Tåstrup 
og Greve får udarbejdet Helhedsplan 
for Hedeland af Edith og Ole Nørgårds 
Tegnestue samt Jørgen Vesterholts 
Tegnestue i fællesskab

Råstofloven indeholder krav om at 
efterbehandle alle råstofgrave. Plan 
for efterbehandling skal udarbejdes, 
inden grusgravning påbegyndes

Dannelsen af I/S Hedeland

Weichel 
glacialtid
Første istid 
(ca. 17.000 
år siden)
Anden istid 
(ca. 14.000 
år siden)

Ca. 5.000 år 
siden

Bronzealder

Fra 1847

Fra 1892

1960’erne

1967

1972

1974

1975

1977

1978

Geologi og historie
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Amfiteater og markedspladser er – som alt andet – udført i stedets materialer. Amphitheater and marketplace is – as everything else – built with indigenous materials

kilde og afgiver dagens solvarme. Lavningen 
har en øst-vest-gående retning, som forstær-
ker den luftcirkulation, der skal til, for at kul-
den falder til bunds, og varmen stiger op langs 
vinterrasserne. Ren jord under planterne er 
yderligere med til at øge varmen omkring 
druerne.

I starten gik Erik Juhl selv og klippede alle 
1.500 stokke og forarbejdede vinen i kontoret 
i Hedeland og serverede den for sine venner. 
Men så forsvandt alle vennerne, joker han. 
Nu dyrkes vinen af et vinlaug, som gennem 
årene har udskiftet de første sorter med nye 
og bedre sorter, og de dyrker en vin af en høj 
kvalitet. Der er ca. 3.000 stokke, som hver 
giver en flaske vin om året. Erik Juhl siger, at 
vinen er ganske god.

Blomsterløg og sommerfugle
Erik Juhl har sagt, at her kan poesien og en-
treprenørskabet mødes. Jeg beder ham ud-
dybe det.

”De kan godt mødes, hvis man har en for-
ståelse for naturens mekanismer. Det er ikke 
nok at tænke i form og rumligheder, vi må 
også tænke naturens mekanismer ind: Hvor 
kan padderne fouragere, og hvordan kan vi 
skabe livsbetingelser og grobund for, at der 
kommer sommerfugle. 

Det var årsagen til, at jeg begyndte at indsam-
le frø fra bronzealderhøjene og så dem ud på 
den bare jord. Inden der blev gravet grus, var 
der to arter i Hedeland: Hvede og den art, der 
kunne overleve sprøjtegiftene. Nu er der regi-
streret 388 plantearter. Og der kommer to nye 
dagsommerfuglearter til hver år. 

F.eks. er rundbælg den eneste plante, 
der giver livsbetingelser for dværgblåfuglen. 
På rundbælg kan denne sommerfugls larver 
leve, så her kan den formere sig. Der er også en 
masse sommerfuglearter, der lever omkring 
kællingetand. Hvis du er opmærksom på det, 
kommer der mange arter, og det er den mulig-
hed, Hedeland har givet. Andre steder er der 
enten skovrejsning eller langt mere urbane 
og anlagte områder. Her er der plads til arts-
rigdom og mangfoldighed på 15 km2. Så vi har 
vendt det, der var ødelæggende til at være 
berigende.”

Da jeg tager afsked med Erik Juhl, fortæl-
ler han, at han skal hjem til sin egen mark med 
frø, og at han leverer frø til parker og haver og 
salttolerante arter til vejrabatter.
Med sin romantiske åre, med sin pragmatiske 
tilgang, med sin evne til ledelse og samarbej-
de, sin store viden og trang til at eksperimen-
tere og mest af alt med sin smittende tro på, 
at det kan lykkes, har han skabt dette unikke 

landskab og sørget for, at det har fået ro til at 
blive robust og veletableret.

Erik Juhl er glad for at give direktørbol-
den videre til Tina Vesth, landskabsarkitekt 
MDL. Da jeg besøger Tina Vesth på I/S Hede-
lands kontor, ser jeg at hun er i gang med nye 
samarbejder, visioner og planer for Hedeland 
Naturpark. Det bliver spændende at følge den 
fremtidige udvikling.
Margrethe Holmberg, 
landskabsarkitekt MAA, MDL

Aftenaktivitet ved Fiskesø Evening activity by Fiskesø pond

På turen gennem Hedeland passerer vi en blomstereng, 
her sidder en blåsommerfugl på en kællingetand
On the walk through Hedeland we passed a flower-
ing meadow, here a blue butterfly sits on a bird’s-foot 
trefoil
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HEALING BAGMATI 
– revitalisering af Bagmati-flodens bredder

Oskar Frelin og Jens Hansen Holm

Afgangsprojekt ved KU Science, København, august 2016
Vejleder: Peter Lundsgaard Hansen
Censor: Kathrine Brandt
www.healingbagmati.com

Vand er en vigtig del af de projekter, vi be-
skæftiger os med i landskabsarkitektur 
herhjemme, og det er ofte en integreret 
del af et design. Men hvordan griber vi et 
design an, når det handler om en forure-
net flod i et udviklingsland? Det spørgs-
mål stillede vi os selv, da vi besluttede at 
lave vores afgangsprojekt om Bagmati 
River i Kathmandu, Nepal. 

Floden Bagmati River har stor betydning i den 
nepalesiske kultur og er den mest hellige flod i 
landet. Den førhen livgivende flod er igennem 
de sidste 30 år blevet degraderet til ukende-
lighed og har større lighed med en åben kloak 
end et naturligt flodleje. Flodens tilstand er et 
symptom på en lang række komplekse proble-
mer i Kathmandu. 

Mange arbejder på at løse dem, men der 
mangler en samlende vision for byens udvik-
ling. Vores afgangsprojekt Healing Bagmati 
forsøger at give et bud på, hvordan en sådan 

vision kan virkeliggøres ved at foreslå floden 
som katalysator og ramme for en grøn trans-
formation af Kathmandu. 

Nepal
Nepal har en rig tradition, når det gælder hi-
storisk bygningsarkitektur, og Kathmandu 
Valley har hele syv monumentområder på 
UNESCOs verdensarvsliste. Disse monu-
mentzoner består af de gamle bycentre, kal-
det Durbar Squares, med tilhørende paladser, 
templer og offentlige pladser og rummer byg-
ninger helt tilbage fra 400-tallet. Det er dog 
svært at pege på en reel samtidslandskabsar-
kitektur i Nepal, og der findes generelt meget 
få grønne områder i Kathmandu. 

Landet har igennem historien været et 
monarki, men den sidste konge abdicerede 
i 2008 efter en ti år lang borgerkrig mellem 
maoisterne og den royale hær. Siden da har 
landet kæmpet med overgangen til demo-
krati, og det lykkedes de folkevalgte poli-

Bagmati-floden ved Teku er i dag blevet en losseplads 
Bagmati River at Teku has become a garbage dump 

Pashupati-templet, hvor hinduer bliver kremeret 
langs bredden
Pashupati Temple, where Hindus are cremated along 
the river edge
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tikere at underskrive en ny forfatning for 
landet i 2015. På grund af de seneste årtiers 
politiske tumult har byplanlægningen haft 
trange kår, hvilket også er tydeligt for enhver, 
som ankommer til den hektiske og tæt bebyg-
gede hovedstad. De mange mennesker, vi 
talte med på vores rejse til Nepal, var meget 
bevidste om de mange miljø- og byplanmæs-
sige problemer, som Kathmandu har, og der 
findes stakkevis af litteratur, tidsskrifter og 
rapporter, som har dokumenteret, hvor galt 
det står til.

Men selv om der findes mange gode ideer, 
kniber det med at visualisere dem og skabe 
fælles visioner og mål. Vores bidrag blev der-
for at skabe billeder på, hvordan byen kan 
udvikles i en grønnere retning fremover. En 
udvikling som fokuserer på byrum, grønne 
områder og den rige kulturarv langs floden, 
hvor biler og private interesser må stå tilbage 
til fordel for byen. I sidste ende er målet at 
skabe en mere attraktiv og grøn by. 

Kathmandu
Kathmandu er hovedstaden i Nepal og byen 
har gennemgået en kraftig urbanisering igen-
nem de seneste årtier. Fra en befolkning med 
en størrelse på omkring 700.000 i 1981 til 2,8 
millioner i 2016. Byen vokser fortsat med 4% 
hvert år, hvilket gør den til en af de hurtigst 
voksende byer i Sydasien.

Den samlede metropol består af fem kom-
muner, hvor Patan og Kathmandu er de stør-
ste. Disse to udgør bykernen og var før i tiden 
to byer, men er senere vokset sammen. Byens 
hurtige vækst er foregået uden nogen klar 
planstrategi. Det har ført til en kompakt by 
med meget få offentlige grønne områder. I 
regeringens egen undersøgelse fremgår det, 
at Kathmandu kun har 0,25 m2 grønne områ-
der pr. indbygger i forhold til WHO’s anbefa-
lede 9 m2 og Københavns 36 m2 pr. indbygger. 
Den ukontrollerede urbanisering har ført til 
en fortætning af byen, og det har igen ført 
mange trafikale problemer med sig. De mange 

biler i byen bidrager til forureningen, og den 
dårlige infrastruktur er med til at øge proble-
met. Smog er et vilkår, som man lever med i 
Kathmandu, og det forværres af, at byen lig-
ger i en dal med ringe luftgennemstrømning. 
Smoggen hænger konstant over byen som en 
tung grå sky, og selv om byen er omkranset af 
bjerge, er det sjældent, at man nyder godt af 
denne udsigt.

Byen har også store problemer med affald, 
som igennem mange år er blevet lagt på bred-
den af floden af såvel kommunen, som private 
virksomheder. Samtidig er mange af byens 
kloakker ikke forbundet til et rensningsan-
læg, men fører direkte ud i floden. Et rege-
ringsprojekt er i gang med at ændre på dette 
ved at anlægge store rør langs floden, som skal 
fungere som hovedlinje til et kommende rens-
ningsanlæg. Der findes et fåtal af offentlige 
parker, og mange steder skal man betale for at 
komme ind. De større grønne områder ligger i 
kanten af dalen uden for byen. Man oplever et 

Tv. Flyfotos fra 1981 og 2016. Man kan tydeligt se, hvordan bygningerne har overtaget 
områderne omkring floden
Left. Aerial photos from 1981 and 2016. One can clearly see how the buildings have taken 
over the areas along the river

Th. Den grønne strategi for Kathmandu anvender floden som netværk og samlende element
Right. The green strategy for Kathmandu employs the river as a network and unifying element 

Ghats ved Shankhamul-templet. Vandniveauet er i dag så lavt, at floden 
ikke længere er i kontakt med trapperne
Ghats by Shankhamul Temple. Today, the water level is so low that the river 
no longer has contact with the steps
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Tempelområdet ved Thapathali. Chir Pine-skoven ses på ventre side af floden The temple area at Thapathali. The Chir Pine forest can be seen on the left side of the river

mangfoldigt og hektisk liv på gaderne i Kath-
mandu, hvor man deler vejen med gående, 
motorcykler og biler – en nærmest ekstrem 
form for shared space. Cykler findes der ikke 
mange af, hvilket er en skam, da byen faktisk 
har et stort potentiale for at kunne udvikle sig 
til en cykelby. 

Bagmati 
Bagmati-floden har sit udspring i Shivapuri 
Mountains nord for byen og løber forbi by-
kernen på vej ned gennem Kathmandu Val-
ley. Floden har en enorm betydning i den hin-
duistiske kultur, og de fleste, som kommer til 
Kathmandu, besøger Pashupati, templet hvor 
hinduer stadig kremeres i fuld offentlighed. Et 
vigtigt element i forbindelse med de templer, 
som ligger langs floden, er de såkaldte ghats; 
en trappe som leder den besøgende ned til 
vandet, således at man kan udføre hellige bade 
og lignende ritualer. Den øgede efterspørgsel 
på vand, som resultat af en voksende befolk-
ning, har ført til, at vandstanden er lavere, end 
dengang templerne blev bygget. 

Det betyder, at mange af templerne langs 
Bagmati har mistet kontakten til vandet. 
Dette er en af grundene til, at disse temp-
ler forfalder og ikke bliver besøgt, i modsæt-
ning til templet ved Pashupati, som ligger der, 
hvor floden løber ind i byen og derfor ikke har 
været påvirket i lige så høj grad.

En grøn vision for Kathmandu 
Ud fra en analyse af de mange udfordringer og 
problemer, byen og floden står over for, valgte 
vi at formulere en grøn vision for byen med 
udgangspunkt i det netværk, som floden dan-
ner. Strategien har tre fokusområder: Grøn-
ne, kulturelle og menneskelige forbindelser.

Flodbredderne ligger i dag ubebyggede, 
hvilket giver mulighed for at udnytte area-
lerne og skabe nye offentlige grønne rum, hvor 

mennesker kan mødes. På den måde tilføres 
byen centralt placerede store grønne arealer, 
uden at man skal ekspropriere eksisterende 
områder. Samtidig forbinder floden forskel-
lige områder i byen, hvilket vi i vores projekt 
udnytter til skabe grønne forbindelser langs 
floden. En grøn infrastruktur, som giver ind-
byggerne mulighed for at cykle langs floden i 
bilfri omgivelser. Derudover skabes der også 
en forbindelse mellem de mange gamle temp-
ler og ghats langs floden. Det er vores håb, 
at det kan sætte fornyet fokus på de temp-
ler, som forfalder, og forhåbentlig skabe den 
fornødne opmærksomhed, så de kan blive 
renoveret. Den nye forbindelse kan med for-
del promoveres som en temple walk, hvor de 
største turistattraktioner forbindes med hin-
anden. Strategien ville således kunne danne 
ramme for en grøn transformation af byen.

Bagmati River Park
Hjertet af strategien er Bagmati River Park, 
en fem kilometer lang park, som binder byen 
sammen på langs og på tværs af floden. Parken 
strækker sig fra øst til vest, tværs gennem by-
kernen på grænsen mellem de to byer Kath-
mandu og Patan. Området er i dag en strækning 
af floden, som har store ubebyggede arealer og 
ligger strategisk godt i forhold til at tilføre nye 
grønne friarealer centralt i byen. Parken kom-
mer til at udgøre en grøn lunge og kan optage 
store mængder regnvand under monsunen, 
sænke temperaturen og øge biodiversiteten i 
byen. Det imødekommer vi ved at plante om-

Kalmochan Mahadev-templet ved Thapathali er styrtet 
sammen efter jordskælvet i 2015. Eftersom byen er i højri-
sikozone for jordskælv, er der brug for flere grønne områ-
der, som folk kan flygte til, hvis katastrofen rammer
Kalmochan Mahadev Temple at Thapathali collapsed 
as a result of the earthquake in 2015. Since the city lies 
in a high-risk zone for earthquakes, more green areas 
are needed, which people can flee to, when a catastro-
phe occurs 

Bagmati River Park har en central placering i byen
Bagmati River Park has a central location in the city
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Masterplan for Bagmati River Park, 1:25.000 
Master plan for Bagmati River Park, 1:25.000

Visualisering af den nye kanal langs Shankhamul-templet, som genskaber kontakten til vandet 
Visualization of the new canal along the Shankhamul Temple, which re-creates contact with the water

 Shankhamul-templet. Snit ca. 1:1000 Shankhamul Temple. Section ca. 1:1000
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kring 7.000 træer, som skaber en grøn volu-
men og danner bindeled mellem de forskellige 
programmerede områder. I fremtiden vil det 
få stor indvirkning på byen, da der generelt 
er få træer i gadebilledet. En cykelsti skaber 
forbindelse i hele parkens længde, forgrener 
sig ud og skaber et netværk langs bifloder-
ne. Langs hele parken skabes der med jævne 
mellemrum forbindelser til byen via passager, 
som griber ind i parken og fungerer som ind-
gange og mødesteder for de lokale brugere. 

Parken starter og slutter ved et tempel-
område; Shankhamul i øst og Teku i vest. På 
midten ligger et tredje tempel, Thapathali. En 
af hovedideerne er at genskabe forbindelsen 
til vandet og tempelområderne. Vandet føres 
via nye kanaler ind til de gamle ghats, og der 
skabes således øer foran templerne, som er 
adskilt fra resten af parken og kan fungere 
som stille steder for meditation og afslapning. 

I udvalgte områder langs Bagmati River 
Park har vi detaljeret udformningen. De 
udvalgte nedslag er valgt på baggrund af deres 
særlige betydning for befolkningen og Kath-
mandus indbyggere. Ydermere besidder de en 
særlig karakter, der er værd at arbejde videre 
med. Programmet for parken tager udgangs-
punkt i lokalmiljøet, og vi har forsøgt at ind-
arbejde de eksisterende funktioner og kvalite-
ter, som vi observerede under vores vandring 

langs floden. Et af disse områder er Teku 
Ropeway Park. Området ligger ud til floden, 
i krydsfeltet mellem Bishnumati og Bagmati, 
og har engang modtaget grøntsager fra bjer-
gene via en svævebane. Senere blev den ned-
lagt på grund af manglende vedligeholdelse, 
og området huser i dag en losseplads med til-
hørende skraldesortering. Ifølge legenden, 
var det netop ved Teku, at Kathmandu blev 
grundlagt. Det er derfor ærgerligt, at området 
i dag flyder med affald og skraldebiler mellem 
de historiske templer. 

Vores forslag er en post-industriel urban 
park, der bygger videre på historien og beva-
rer de efterladte strukturer. Dermed genfor-
tæller vi områdets historie i en ny og grønnere 
kontekst. Den gamle svævebanebygning trans-
formeres til en multifunktionel hal, som kan 
anvendes til markeder og koncerter. De gamle 
betonstrukturer fra lossepladsen transforme-
res og bruges som element i den nye skatepark. 

Det nepalesiske landskab
Som landskabsarkitekter var det en selvføl-
ge, at vi måtte begive os ud på en vandring og 
undersøge det nepalesiske landskab. Vi tog 
på dagsture til udkanten af Kathmandu og 
vandrede i bjergene, som omgiver dalen. Hen 
mod slutningen af vores ophold begav vi os 
ud på en to ugers vandretur i Himalayabjer-

Teku Ropeway Park. Plan ca. 1:2.000 Teku Ropeway Park. Plan ca. 1:2,000

Visualisering af Bagmati Sport Fields. 
Et af delområderne i Bagmati River Park
Visualization of the Bagmati Sport Fields. 
One of the elements of Bagmati River Park
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gene. Udover en fantastisk naturoplevelse 
gjorde bjergene stort indtryk på os og blev en 
væsentlig inspirationskilde i forhold til vores 
design og beplantningsstrategier. 

Vi følte, at det var nødvendigt at læse land-
skabet, tolke det og anvende det for at opnå et 
mere stedsbunden udformning. Et eksempel 
på den direkte inspiration fra turen er de sten-
landskaber, man møder, når man går langs flo-
den. Landskabstypologien har vi implemen-
teret og anvendt som et designgreb på øerne 
foran templerne. 

Vi har også forsøgt at anvende skovtyper, 
som vokser naturligt i Nepal, som for eksem-

pel Chir Pine-skov (Pinus roxburghii, langnå-
let himalayafyr). Det er en subtropisk fyrre-
skov, som findes adskillige steder i landet, og 
som også består af Rhododendron arboreum, 
Nepals nationalblomst.

Afslutning
Arbejdet med dette afgangsprojekt har været 
enormt spændende og lærerigt. Vi fik mulig-
heden for at teste vores viden og evner fra stu-
diet i en helt anden kontekst, end vi plejer at 
kunne. Det har gjort, at vi har udviklet os som 
landskabsarkitekter, men også som menne-
sker. 

De mennesker, vi har mødt i Nepal, tog imod 
os med åbne arme og var oprigtigt glade for 
vores interesse. Selv om Nepal er et fattigt 
land, har befolkningen en enorm livsglæde og 
gæstfrihed, som man som vesterlænding kun 
kan beundre og tage ved lære af. Vi håber, at 
vores arbejde kan inspirere til at skabe foran-
dring i Kathmandu og andre byer, som står 
over for lignende udfordringer. Det er vigtigt 
at udfordre sig selv og sin faglighed, og vi kan 
varmt anbefale alle, som skal skrive afgangs-
projekt, at tage skridtet og rejse ud i verden.
Oskar Frelin og Jens Hansen Holm, landskabs-
arkitekter MDL

Fra vandreturen i Himalayabjergene. Flodlandskabet 
var en inspirationskilde for vores udformning
From a hike in the Himalayan mountains. The river 
landscape was a source of inspiration for our design

Visualisering af Teku Ropeway Park. Den gamle betonstruktur anvendes som skateelement
Visualization of the Teku Ropeway Park. The old concrete structure is employed as a skater element
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10 græsbakker, 75 lærketræer og 200 blå pæle 
tegner den nye Guldbergs Plads, der er blevet 
et sted, hvor folk i alle aldre kan være aktive, 
bevæge sig og slappe af. De tre elementer sam-
menbinder pladsen; de eksisterende funktio-
ner, der bibeholdes, de nye programmer, der 
er kommet og giver pladsen en identitet som 
en aktivitetspark; et mødested hvor bevægelse 
i byens rum er i fokus. 

Græsbakkernes forskellige størrelser dan-
ner et legende landskab; løb viltert hen over 
bakkerne med nogen i hælene, tuml, kælk, gå 
på opdagelse eller læs en bog liggende i solen. 
Større områder med højt enggræs bølger over 

GULDBERGS PLADS
1:1 landskab

de klippede græsbakker og skaber et visuelt 
æstetisk lag på stedet. Spredt på bakkerne står 
lærketræer og metalpæle i blå nuancer, træ-
stammerne og pælenes indbyrdes spil danner 
en ny urban skov. 

Lærketræernes karakter betoner pladsens 
foranderlige udtryk hen over året; kronernes 
farveskift fra klar lysegrøn om foråret, til gul 
i efteråret, til de flakkende silhuetter i vinter-
månederne giver alle en naturoplevelse midt 
på Nørrebro. 

De 200 blå pæle danner rammen for par-
kens nye aktiviteter. Som et resultat af bor-
gerinddragelsen bag udviklingen af Guld-

bergs Plads er forskellige aktivitetsspots og 
redskaber udviklet, alle med fokus på at til-
trække ’motionsuvante’ voksne. En gyngedal, 
en 3d-klatrelabyrint på en høj gummibakke, 
en samling af bomme i forskellige højder, en 
lund med romerringe og en markering af for-
skellige ruter rundt i parken. Yderligere kan 
de mange ’ekstra’ pæle i parken indtages af 
brugerne, enten spontant eller organiseret; 
man kan tage sin egen hængekøje med, sætte 
kulørte lamper op til gadefesten eller en tøj-
snor til loppemarkedet.
1:1 landskab
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Guldbergs Plads, Nørrebro, København
Udført: 2015, vundet udbud 2013
Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab, totalrådgiver
Underrådgivere: Keinicke & Overgaard Arkitekter; 
ingeniør Sloth Møller A/S
Fotos: Stamers Kontor
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Vibeke Rønnow Larsen
7. maj 1950 – 15. september 2016
”En dag skal vi dø. Men alle andre dage skal vi 
leve”. Per Olov Enquist
De ord tog Vibeke til sig som sit motto, da 
hun blev syg. Dertil havde hun altid pålagt sig 
selv at leve efter idealet, ”man skal gøre sig 
umage”, og det gjorde hun, både som menne-
ske og som landskabsarkitekt.

Den 15. september døde Vibeke efter igen-
nem mere end to år at blive mere og mere 
svækket af en aggressiv kræftsygdom. Allige-
vel var hun hver dag faglig aktiv, lyttende og 
engageret. Hun formåede lige til det sidste at 
være taknemmelig for det, hun trods sin syg-
dom dog kunne deltage i; hun fiskede krab-
ber med børnebørnene, var fagligt engageret 
både med hensyn til egne opgaver samt fagets 
almene udvikling og holdt sig orienteret via 
tidsskrifter, aviser og sociale medier. 

Som det varme, imødekommende og nys-
gerrige menneske hun var, havde hun en stor 
vennekreds, som hun holdt kontakten med 
lige til det sidste. Det vigtigste menneske var 
dog Øyvind, hendes mand, hendes store kær-
lighed. De havde en helt særlig og meget dyb 
nærhed til hinanden; og Øyvind, som er læge, 
passede hende med stor omsorg og intens for-
nemmelse for det værdifulde i livet, det skulle 
og blev levet med værdighed til den sidste dag. 
De nåede sidste år at fejre sølvbryllup. 

Vibeke voksede op i en familie med rød-
der i det fynske. Blandt anerne er morfar 
blomstermaler, farfar skovrider, og så skal 
man heller ikke glemme moderens granonkel 
Johannes Larsen fra Kerteminde. Moderen 
var fotograf, lavede batik, tegnede og malede 
og dyrkede med stor planteviden sin have, og 
faderen handlede med ædelt træ. En selvfølge-
lig forståelse for og kendskab til kunst, farver, 
materialer, planter og mennesker var en del 
af den ballast, som Vibeke fik med sig. Kombi-
neret med naturlig dømmekraft, viljestyrke og 
gåpåmod som særlige personlige egenskaber 
var hun godt rustet til at gøre en karriere som 
landskabsarkitekt, og det gjorde hun.

Vibeke fulgte Auguste Rodins anbefalin-
ger, ”kunstnerens eneste egenskaber er klog-
skab, opmærksomhed, ærlighed og vilje”. 
”Gør jeres arbejde som ærlige arbejdere. 
Det, det kommer an på, er at være bevæget, 
at elske, at håbe, at skælve og at leve. At være 
menneske før man er kunstner.” 

IN MEMORIAM

I sine arbejder søgte hun langt flere kvali-
teter end blot det synlige, det fotogene, der 
kunne tage sig ud på tidsskrifternes glittede 
papir. Det blev til langtidsholdbare løsnin-
ger, hvor alle fagets elementer blev sat i spil. 
Hun var ydmyg, men havde samtidig også en 
sikker dømmekraft og en begavet, bredtfav-
nende tilgang til sine opgaver. Hendes værker 
står som fine eksempler på, hvor vigtigt det er 
ikke at være behagesyg og ligge under for mo-
deluner, men med ro og bestemthed have sig 
sit mål for øje samtidig med at kunne lytte og 
forstå og forklare. 

Mange egenskaber i en person, et fuldt 
fagligt liv, som næste generationer kan bruge 
som forbillede og lærestykke.

Et nysgerrigt og kunstnerisk begavet men-
neske som Vibeke valgte selvsagt sin egen vej 
gennem uddannelsesforløbet og frem til egen 
tegnestue i 1987. Først Kunstakademiets Arki-
tektskole, hvor studier på Henning Larsens 
afdeling for fysisk planlægning skabte interes-
sen for byudvikling. Efter afgang i 1977 blev 
første arbejdsopgave, sammen med Finn Bar-
now, for Undervisningsministeriet at udvikle 
en lærebog i byudvikling. Det blev til en læn-
gere studierejse til blandt andet Nairobi, hvor 
vigtigheden af at kombinere det konkrete, den 
virkelige virkelighed, med historisk og social 
viden, teorier og nytænkning blev erkendt. 
Læreårene, inden springet til egen land-
skabsarkitekttegnestue i 1987, var hos Bal-
lerup Kommune, Møller & Grønborg, GBL i 
Kolding og Valdemar Carlsens tegnestue. 

Undervejs i tegnestueforløbet blev det 
også til 5 år som leder af C.F. Møller Landskab 
i Aarhus, inden Vibeke igen i 2013 vendte til-
bage til sin egen rytme og sin egen person-
lige arbejdsform, hvor hun løste opgaverne 
på skitseplan helt ned i detaljen, og hvor den 
mere møjsommelige tekniske del blev udført 
af medarbejdere på de respektive tegnestuer, 
hun samarbejdede med.

Listen af faglige arbejder er lang og sam-
mensat. Store landskabsopgaver i forbindelse 
med jyske motorveje, storskalaleg med ter-
rænformer, søer og kurvede vejforløb. Søby 
rasteplads, pausestedet hvor hedeplantninger, 
hvidgranhegn, cirkler af dunbirk og ni meter 
høje belysningsmaster indgår i en samlet for-
tælling om natur, fortid, nutid og fremtid.

Friarealforbedringer ved sociale boliger 
fyldte også meget i opgavelisten. Fornyelse af 

Bispehaven i Aarhus Vest, 900 lejligheder fra 
1970, en indvandrerghetto med et blakket ry. 
Der blev udskrevet en konkurrence om fysisk 
og social opretning, og tegnestuen vandt 1. 
præmie. Det var en opgave, som lykkedes ved 
hjælp af klare modige greb. Mørke, tætte, ja 
nærmest skumle busketter og randplantnin-
ger blev erstattet med græsplæner og skulp-
turelle lige rækker af himalayabirk. Belæg-
ningerne blev holdt i karakterfulde sorte og 
hvide mønstre med masser af plads til dans, 
musik, boldspil, streetlife; alt det nye uden-
dørsliv. Mod og nytænkning gik hånd i hånd 
med fornemmelse for form og mennesker. 
Vibeke bragte lys og værdighed kombineret 
med social forståelse til området.

En helt særlig og meget bemærkelses-
værdig opgave blev havnefronten i Aalborg, 
som blev skabt i samarbejde med C.F. Møllers 
tegnestue. Her blev tænkt originale tanker 
og udvist mod til at afprøve en serie af stem-
ninger, funktioner og materialer, kompone-
ret sammen til en symfoni med budskab til 
mange slags brugere, samtidig med at Aalborg 
fik et ansigt mod vandet i international klasse. 

En del af inspirationen blev hentet fra 
Copacabana, Burle Marx’ berømte strandpro-
menade i Rio de Janeiro, som Vibeke havde 
besøgt på en af sine mange faglige rejser. Syd-
amerikansk energi og bevægelse omsat til 
solide og meget poetiske brugsarealer langs 
Limfjorden. Her formidles en del af Aalborgs 
historie gennem Jomfru Ane Pladsen, Slots-
pladsen, Utzonparken og Musikkens hus. Ste-
dets muligheder og stemninger er originalt og 
begavet aflæst, her er plads til alle slags men-
nesker og alle aldersgrupper, her bliver man i 
godt humør af at være.

Mange har været opmærksomme på Aal-
borgs havnefront, og projektet har modtaget 
en lang række priser, senest Byplanprisen 
2016. I dagene efter Vibekes død færdiggjorde 
datteren Rikke Rønnow Sølvsten, som også er 
arkitekt, en præsentation af havnefronten, 
da projektet er indstillet til WAN i katego-
rien waterfront. Hun og havnefronten fortje-
ner endnu en præmiering, men afgørelsen er i 
skrivende stund ikke truffet. Men præmiering 
eller ej, Vibekes arbejde vil bære langt ud over 
vores tid og er et værdigt minde om en ydmyg, 
men dog meget sikker og energisk indsats.

Som et koncentrat af landskabsfagets 
muligheder kombineret med personlighed og 
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indføling i stedets særlige stemning og historie skabte 
Vibeke haven til Basbjerggård, familiens fristed, en gam-
mel firlænget gård nord for Kerteminde. Vibeke fore-
stillede sig, at tidligere ejere havde været drevet af stor 
skønhedstrang, og hendes egen fornemmelse for skøn-
hed tog over, hvor andre slap. Her forenedes alle hendes 
talenter, her blev disponeret, plantet, fornyet, samtidig 
med at det var rammen om menneskeligt samvær på højt 
niveau. Et laboratorium til leg og læring, hvor alting for-
enedes. Her levede Vibeke, og her døde hun. 

For mig står Vibeke som det gode eksempel på en 
landskabsarkitekt, som med stille stædighed mestrede 
fagets mange tonearter, som var opmærksom på detal-
jen i det store, og som også kunne lave en buket, som gni-
strede af farve og skønhed. Hun skabte glæde omkring 
sig, og hun har efterladt os en kæmpe arv, som skal for-
stås og forvaltes med respekt og taknemmelighed.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt MDL

Aalborg Havnefront, Byhaven Aalborg Waterfront, The city garden

Basbjerggård, Nordfyn Basbjerggård, Northern Funen



202 LANDSKAB  7  2016

Hvor flyver sjælen hen?
Birthe Lauritsen: Hvor flyver sjælen hen? 
Puella’s Edition, 2016. 208 s., 299 kr.

En fascinerende titel på en bog! Hvem vil ikke 
gerne vide lidt om sjælen og dens færd gen-
nem universet? Birthe Lauritsen er journalist, 
og bogens forfatter har, står der på bogens bag-
flap, haft en livslang passion for kultur, kirke-
gårde og begravelsespladser rundt om i verden.

Første kapitel med overskriften Forskeren 
indledes med et foto af en gravhøj, en rund-
dysse med kæmpesten, tre nøgne store træer 
i silhuet mod en blå himmel og dybe traktor-
spor i en vårgrøn mark. Billedet suppleres 
med et udsagn af Golo Mann, tysk historiker 
og forfatter (1909-94): 

”Den, der ikke kender fortiden, 
vil ikke kunne mestre fremtiden”

Mads Kähler Holst, professor med særlige op-
gaver og leder af arkæologien på Moesgaard 
Museum, præsenterer læseren for gravenes 
fortælleværdi. Eigtvedpigen og hendes rølli-
keblomst, den 3.500 år gamle plante, hvis frø 
stadig var spiredygtige i 1920, da man fandt 
graven, kan få os til at tro, at der altid har 
været knyttet forestillinger og ritualer til død 
og begravelse. Gravkulturen er med til at skri-
ve danmarkshistorie. Danskernes gravkultur 
har været i stadig bevægelse, enkeltgrave, fæl-
lesgrave, kistegrave, brandgrave; der forskes 
stadig for at finde forklaringer på, hvilke på-

virkninger der har ført til ændringer af grav-
skikkene. Historikerne er ikke så glade for 
brandgravene, da det ikke er så mange infor-
mationer, der kan hentes ud af aske. Derfor 
ses også ud fra et forskningssynspunkt med 
bekymring på vor tids skik med at lade asken 
spredes på havet.

I næste kapitel får kirkeminister Bertel 
Haarder lejlighed til at give sine meninger om 
vor tids kirkegårde til kende. Hans tre hjør-
nesten i kristendommen er kirken, kirkegår-
den og salmesangen. Som god venstremand 
har han et praktisk syn på kirkegården. De er 
for store og fyldt med ”for megen buksbom og 
perlegrus”, men da han har hørt, at der er gået 
sygdom i buksbommen, mener han, der er håb 
om at kunne omdanne kirkegårdene til større 
græsplæner og vildere natur.

Udviklingen hedder det næste kapitel. 
Her gives først en kort, rodet og meget over-
ordnet historisk gennemgang af de danske 
kirkegårde. Det slås fast, at fra omkring år 
1500 blev kirkegårdene en permanent del af 
det danske kulturlandskab. Hvad med old-
tidshøjene og jættestuerne, jævnfør det ind-
ledende foto?

Stenhugger Steen Jensen fra Mors mener 
det er på tide, at kirkegårdene gives tilbage til 
folket, der skal være plads til den personlige 
fortælling. Når det samtidig nævnes, at der er 
plads til 50 millioner grave på de danske kir-
kegårde, undrer det Steen Jensen, at urne-
gravene skal være så små. Menighedsrådene 
opfordres til at arbejde mere aktivt for at få 
mangfoldigheden tilbage. Der er to typer kir-
kegårde, dem der er under udvikling, og dem 
der er under afvikling. 

Kapitlet mangler set ud fra en landskabs-
faglig synsvinkel at sætte fokus på det land-
skabelige udtryk. Man kunne ønske sig, at 
forfatteren havde talt med en enkelt kirke-
gårdskonsulent eller to for derigennem at få 
lidt bedre bredde på holdninger til udtryk og 
udvikling. 

Videre behandler bogen emner som: Fol-
kekirken, kongehuset og derefter en lang 
række trosretninger i forhold til død og begra-
velse. Selv Asatroen, teosofferne og ateisterne 
præsenteres sådan lidt på kryds og tværs.

En slags brugsbog om død og begravelse i 
spredt fægtning. Påklædning, flagning, ritua-
ler, facts og nyttige oplysninger krydret med 
en del snik-snak og en hel del fotos.

Astrid Lindgreen får det sidste ord: 
”Jeg har ikke noget imod at dø. 
Bare ikke i morgen.
Jeg har en del, jeg skal nå først.”

Et natfoto af Mælkevejen på slutsiden leder 
tanken hen på bogens titel. Men hvor fløj sjæ-
len hen? Bogen er mere en konkret brugsbog 
end en filosofisk bog.

Denne række af samtaler og informati-
oner krydret med forskellige fotos, et stort 
mosaik med døden og alle forestillingerne 
som hovedemne kan dog alligevel være en 
igangsætter for nye, måske bredere uni-
verselle tanker, som kan være nyttige for at 
kunne passe på og være med til at forny kir-
kegårdene.
Lone van Deurs, 
landskabsarkitekt MDL 

Hager mot nord 
Ingebjørg Hage, Elin Haugdal og 
Sveinung Hegstad (red.). Hager mot nord: 
Nytte og nytelse gjennom tre århundrer. 
Orkana akademisk, 2014. 440 s., 450 Nkr. 
ISBN 9788281042407

 
Boken Hager mot nord – nytte og nytelse gjen-
nom tre århundrer er en samling artikler om 
hagekunsten i Nord-Norge. Med en kulturhis-
torisk innfallsvinkel behandles hageanlegg, 
nøkkelpersoner og tankegodset knyttet til 
hagevirksomheten i Norges tre nordligste fyl-
ker Nordland, Troms og Finnmark. Boken be-
står av 13 artikler skrevet av 7 ulike forfattere 
(Karsten Jørgensen, Annegreth Dietze-Schir-
dewahn, Brynhild Mørkved, Sunniva Skålnes, 
og de tre redaktørene Ingebjørg Hage, Elin 

BOGOMTALE
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Haugdal og Sveinulf Hegstad). Bidragsyterne 
har ulik faglig bakgrunn og dermed belyses 
temaet fra ulike sider. Variasjon og mangfold 
innen nordnorsk hagevirksomhet blir grundig 
dokumentert gjennom bokens sammenset-
ning av tekster og bildemateriale. Og boken er 
rikt illustrert med historiske fotografier, ma-
lerier, tegninger, kart og planskisser. Bakerst 
finnes lister over plantene som nevnes i arti-
klene, samt et nyttig stikkordsregister. Arti-
klene er frittstående og tekstene kan leses iso-
lert. Leses boken i sin helhet presenteres man 
imidlertid for en del gjentagelser som kunne 
vært redigert bort. 

Hagetemaet behandles ved bruk av en 
vid, men helt ukontroversiell definisjon: I til-
legg til å omfatte private innhegnede områder 
inkluderes ulike offentlige utearealer. Hoved-
sakelig omhandler boken elitens hageanlegg 
som manifesterer hagen som overskuddsfe-
nomen og statusbærer, men leseren får også 
kjennskap til de folkelige hagene. Dette er 
hager som i hovedsak er beplantede, inngjer-
dede arealer uten en overordnet komposisjon. 
Fremfor å benytte betegnelsen hagekunst 
kunne man dermed vurdere å ta i bruk termen 
hagekultur. I Ingebjørg Hages artikkel ”Stue-
hagen” får vi imidlertid kjennskap til at også 
de såkalte folkelige hagene har karakteristiske 
trekk fra kjente hagestiler etter påvirkning av 
hageanleggene fra det øvre sjiktet i samfun-
net. Likevel er det først og fremst gjennom 
bokens representasjon av det nyttedominerte 
og praktisk utformede at vi forstår disse folke-
lige hagene som nettopp hagekunst. Og det gir 
dermed god mening å benytte dette begrepet. 
I den samme artikkelen får vi også innsikt i 
hvordan prydplanter hadde sin plass i ”van-
lige folks” hager, og at hagenes lokalisering 
var bestemt av eksponeringen for den viktig-
ste fartsåren – havet. Slik fremstilles også de 
folkelige hagene som noe som prioriteres til 
tross for at de ikke var strengt nødvendige for 
å overleve og som statusmarkører. 

Som så mye historisk forskning innen 
hagekunst, dreier artiklene seg om doku-
mentasjon av hageregistreringer og formid-
ling av denne kunnskapen. Og her gjøres en 
solid jobb. Gjennom de ulike bidragene får vi 
en forståelse for at det (faktisk) var en aktiv 
hagekultur i de nordlige delene av Norge – en 
del av verden som for den kontinentale borger 
må oppfattes som Europas utpost. Det geogra-

fiske området som legges under lupen, riktig-
nok med en rekke utløpere sørover, kjenne-
tegnes av et krevende klima der mulighetene 
for å dyrke er begrenset. Fascinasjonen blir 
dermed desto større over de store variasjo-
nene og mangfoldet innen hagene. Titte-
len på Dietze-Schirdewahns artikkel, ”Vilje 
til det vakre”, er ganske talende i så måte. 
Denne teksten omhandler motivasjonen for 
å anlegge hager nordpå og tar for seg innhold, 
etablering og utvikling av slike.

Gjennom ulike artikler presenteres lese-
ren også for hvordan prestegården fungerte 
som utstillingsarena og sted for formidling 
og opplæring; hvordan hagene i Nord-Norge 
rommer klassiske hagekunstneriske motiver 
og slik står i en større hagehistorisk sammen-
heng; samt Christian Gartners hagebok Hor-
ticultura som inspirerte og hadde stor påvir-
kningskraft på 1700-tallet, for å nevne noe. 

Alt i alt er Hager mot nord – nytte og nytelse 
gjennom tre århundrer et lesverdig arbeid. Den 

drøyt 400 sider lange boken belyser deler av 
hagekunsthistorien i Nord-Norge og setter 
denne inn i en større geografisk og kulturell 
sammenheng. 

I en innledende artikkel presiserer Kar-
sten Jørgensen målet med utgivelsen til å 
være ”å få et forskningsbasert materiale gjort 
tilgjengelig for den allment interesserte leser, 
og bidra til at de nordnorske hagekunsttradi-
sjoner i større grad åpnes som et eget felt som 
fortjener oppmerksomhet og mer forskning.” 
Mange artiklene har en akademisk tilnær-
ming og preges av etterrettelighet med tanke 
på hvilke kilder som er benyttet, men boken 
lykkes langt på vei i sin målsetning. Hager mot 
nord – nytte og nytelse gjennom tre hundre år 
fremhever nordnorske hagekunsttradisjoner 
og er en gave til alle som er interessert i hager 
generelt og i hagekulturen i Nord-Norge spe-
sielt.
Nina Marie Andersen, ph.d., 
landskapsarkitekt MNLA

Boken Hager mot nord presenterer en rekke historiske 
fotografier. Tv. Småbruk med hus og hage Raftsundet 
i Nordland fotografert 1884. Fotografiet viser blant 
annet at hagen er orientert mot havet
Nederst tv. En liten hage i Malangen. 
Bildet illustrerer frodighet og en variert plantebruk
The book Hager mod nord contains a number of his-
torical photographs. Left, a small farm with house and 
garden Raftsundet in Nordland photographed in 1884. 
The photo reveals that the garden is oriented toward 
the sea. Bottom left. A small garden in Malangen. 
The picture illustrates the lush, varied flora

Kristine Colban Aas akvarell fra 1823 viser Tromsøya med jordbrukslandskap og fungerer som en av Sveinulf 
Hegstads kilder i artikkelen om utviklingen av 1800-tallets landsteder og hager i Tromsø
Kristine Colban Aas watercolor from 1823 shows Tromsøya with farm landscape and serves as one of Sveinulf 
Hegstad’s references in the article on the development of the rural homes and gardens in Tromsø in the 1800’s
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Dansk Byplanlægning III 
– Den italesatte planlægning 1992-2015
Hans Helge Madsen, Arne Gaardmand og Den-
nis Lund: Dansk byplanlægning I-III. Bogvær-
ket, 2016. 896 s., 798 kr. fra www.bogvaerket.dk

Dennis Lund: Dansk Byplanlægning III. Den 
italesatte planlægning 1992-2015. Bogværket, 
2016. 288 s., 378 kr.

Arne Gaardmand: Dansk Byplanlægning II. 
Plan over land 1938-1992. Bogværket, 2016. 
317 s., 378 kr.

Hans Helge Madsen: Dansk Byplanlægning I. 
Skæv og national – dansk byplanlægning 1830 
til 1938. Bogværket, 2016. 272 s., 378 kr.

Tilfældet vil, at samtidig med, at jeg nærmer 
mig slutningen på Den italesatte planlægning 
og læser kapitler med overskrifter som: Plan 
erstattes af ord og Når indhold bliver til proces, 
afvikles en såkaldt halvmaraton, der passerer 
gaden, hvor jeg bor, efterfulgt af en (delvist) 
bilfri søndag. 

Jeg så det godt i Vesterbro Bladet; at cen-
trale gader ville blive forvandlet til levende by-
rum, at foreninger, organisationer og ildsjæle 
har budt ind med ideer til aktiviteter og events: 
”For eksempel kan du dyrke yoga og medita-
tion på Enghavevej”. Det sidste viste sig at 
være noget med nogle store puder og lydfor-
stærket fuglefløjt, som hverken var særligt 
provokerende eller poetisk. En sløj affære, 
der ville have fungeret langt bedre i Engha-
veparken. 

Er dampen ved at gå lidt af event-kulturen? 
Om ikke andet bekræfter ovenstående en af 
Dennis Lunds teser, nemlig den: ”… at den 
fysiske planlægning i højere og højere grad 
overtages af litterater, der formidler et ind-
hold, der er under kraftig erosion.”

Med Den italesatte planlægning føres dansk 
byplanlægnings historie up to date, idet Dennis 
Lunds bog fylder hullet ud efter Arne Gaard-
mands tilsvarende bog om perioden 1938-1992. 
Det med årstallene skal man ikke tage alt for 
bogstaveligt. F.eks. spiller Berlinmurens fald 
i 1989 en afgørende rolle i Dennis’ bog, mens 
den end ikke nævnes i Gaardmands.

Det vil føre for vidt at opliste alt, hvad 
der bringes til torvs i bogen, og det ville også 
være lidt kedeligt og dermed ikke i bogens 
ånd. For kedelig er den ikke. Men det er 
påfaldende, hvor mange af de bærende plan-
lægningsinstanser der afskaffes i den omtalte 
periode: f.eks. nedlægges Hovedstadsrådet i 
1989, (der, som det nævnes, ikke kom til at 
gøre gavn i den periode, hvor der virkelig var 
brug for det), Planstyrelsen nedlægges i 1992, 
og regionerne (og dermed regionplanerne) 
afskaffes i 2007. Samtidig kommer mange 
måske lidt mindre initiativer til og lever i 
kortere eller længere tid. Det udmønter sig 
bl.a. i: kommuneatlassene, byskabsatlas-
sene, Agenda 21 og landskabsatlassene. Og i 
alle årene siden 1989 er den gamle alfaderlige 
top-down planlægningsmodel under afvik-
ling. Det er blevet tid for ’de hurtige riddere’, 
for hvem den gængse planlægning er blevet 
en ’spændetrøje’. 

Enhver, der har krydset Dennis’ vej, ved, at 
han er en mand af mange meninger, og at han 
ikke går og putter med dem. Og det vil givet 
falde nogle for brystet, at Den italesatte plan-
lægning ikke i almindelig forstand kan kaldes 
objektiv historieskrivning. At det forholder sig 
sådan, lægger Dennis ikke skjul på i forordet, 
og at en pæn andel af illustrationerne i bogen 
er hans egne – som oftest meget smukke skit-
ser – forstærker yderligere oplevelsen af, at 
man langt hen ad vejen sidder med en per-
sonlig beretning. Gør det noget? Det må hin 
enkelte gøre op med sig selv. Personligt kan 
jeg godt lide, at stoffet formidles med stort 
engagement, og særligt opkvikkende virker 
det, når man udfordres på de holdninger, man 
selv har og tilfældigvis deler med størstedelen 
af fagfællerne. 

Som for eksempel, når parcelhusfolket tages 
i forsvar og roses for at være de hurtigste til 
at omstille sig, eller kystzonegrænsen på tre 
km, som blev indført i 1993-94, får nogle drøje 
hug: ”Det er planlægning uden stedsans”, og 
eksemplet Langeland vises frem som skitse, 
hvor det område, der efterlades til udvikling, 
er en smal bræmme langs den centrale lan-
devej. 

”Beskyttelseslinjer beskytter snarere 
planfolk og myndigheder mod befolknin-
gen, end de værner om naturen”, siger Den-
nis videre. 

Det er ved denne brudflade; mellem det 
formgenererende og det administrative, at 
man finder bogens gennemgående budskab: 
at planlægning skal forstås som et aktivt 
udøvende fag – at man skal arbejde dispositivt 
og ikke restriktivt. Derfor beklages det også 
mange steder i bogen, at djøf ’istiske sprog-
akrobatører har stjålet scenen.

Arkitektonisk styrkelse langs den nye havnefront med 
Den Sorte Diamant på Slotsholmen. Skitse DL
Architectural reinforcement along the new harborfront 
 with The Black Diamond on Slotsholmen. Sketch DL

Kystnærhedszonens 3 km nærhedskrav mulig-
gør kun en bræmme til bebyggelse langs den 
centrale landevej på Langeland. Skitse DL
The coastal zone’s 3 km proximity clearance 
offers only a narrow border for building along 
the central highway on Langeland. Sketch DL
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Bogen er disponeret ved, at den generelle 
tekst, der fører os igennem planlægningens 
historie for den omtalte periode, er isprængt 
en række cases – alle gennemgået med den 
faglige indsigt, Dennis har erhvervet sig gen-
nem sine mange år i hhv. det offentlige, det 
private og som redaktør for Byplan. Sluse-
holmen i Københavns Sydhavn trækkes frem 
som et særligt vellykket eksempel på byudvik-
ling, og Entasis’ plan for Carlsberg roses som: 
”… nok det absolut mest interessante projekt 
i nyere tid herhjemme. Men måske også det 
mest skrøbelige.” Andre projekter som udbyg-
ningen langs Kalvebod Brygge og i Ørestaden 
får forventeligt nok en overhaling. Men så er 
der Bilka på kanten af Horsens midtby, som 
Naturklagenævnet krævede nedrevet, fordi 
projektet på en række punkter afveg fra lo-
kalplanen. Her påpeger Dennis, at nok var 
der rod i juraen, men et hypermarked med 
netop dén placering, i overgangen mellem 
by og havn, viste sig at være langt bedre, end 
hvis man havde fulgt den gængse praksis og 
lagt Bilka uden for byen. Der er flere byudvik-
lingshistorier med, og efter min mening måtte 
der gerne have været endnu flere, måske i ste-
det for de mange resumeer, der præger bogen.

Der gås til stregen, og ofte også lidt over, 
som når følgende dom fældes over tidens dår-
skab: ”Måske har tiden efter Berlinmurens fald 
vist, at planlægningen har taget en så alvorlig 
afdrift fra den oprindelige kurs, at der ingen vej 
er tilbage. Planlægningen driver rundt i åben 
sø, fordi projektsamfundet har afløst den per-
spektiviske planlægning, eftersom ingen kan 
forudsige tingenes tilstand, og alle kun har 
korte mål for øje, og i øvrigt er sig selv nok”.

Jeg synes, at det i forhold til ovenstående 
svada er fair at sige, at de år, hvor planlæg-
ningen var en stor og stærk spiller (1960’erne 
og 1970’erne), var sammenfaldende med, at 
Danmark – som de øvrige vestlige lande – gen-
nemlevede en omfattende bebyggelsesmæs-
sig og infrastrukturel udvikling. Jeg stiller 
mig tvivlende overfor, om det forhold at arki-
tektskolerne i 1980’erne ikke uddannede nok 
kvalificerede byplanlæggere, er den primæ-
re grund til, at planlægningen, som det hæv-
des, ikke har kunnet opretholde sin status. 
Jeg tror den udvikling kører på nogle større 
tandhjul. Hvad jeg derimod er helt enig i, er, 
at man godt ønske sig, at byplanafdelingerne 
rundt omkring i kommunerne genvandt noget 
mere pondus. Alt for meget overlades i dag til 
lykkeriddere og totalentreprenører, de offent-
ligt ansatte er angste og stressramte, og som 
rådgiver i det private bliver man ofte ikke blot 
bedt om at løse en opgave, man skal også selv 

skabe rammerne for den. Det er en usund ud-
vikling.

I forbindelse med udgivelsen af Den ita-
lesatte planlægning er også de to foregående 
udgivelser om dansk planlægning genudgi-
vet, og de tre bind er samlet som et bokssæt i 
sortriflet pap. Det er utvivlsomt godt, at man 
på den måde tilskyndes til at sætte sig ind i 
dansk planlægnings historie fra 1830 til i dag, 
men det giver også lidt en oplevelse af noget 
finalt – af dansk planlægning som et afslut-
tet kapitel. 

Det ønsker Dennis sig næppe, og noget 
utraditionelt for en bog, der fremlægger en 
historisk periode, afslutter han med at komme 
med ti bud for fremtidens planlægning. Her 
skal blot nævnes bud nr. 1: ”Planloven bør 
ændres totalt: mindre reglement og mere dis-
positiv planlægning.” Enig!
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL

Analyserende skitser til midtby-strategi for Aarhus. Skitser DL Analysis sketches for the city center strategy for Aarhus. Sketches DL

Hillerød. Skitser til analyse og forståelse af byens fysiognomi og struktur på forskellige skalatrin. Skitser DL
Hillerød. Sketches for the analysis and understanding of the city’s physiognomy and structure at different scales. Sketches DL
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SUMMARY
To lie beautifully in the rural zone, p. 184
Martin Odgaard
In June, the Danish government reached an 
agreement with the Social Democrats, Con-
servative and the Danish Peoples Party for 
a long awaited revision of the environmen-
tal legislation. The package included a wide 
range of different initiatives to support the 
government’s agenda concerning a so-called 
modernization of the Planning Act and an ad-
justment of the Protection of Nature Act. The 
government’s original proposal from last fall, 
part of the initiative for Growth and Develop-
ment in Denmark, implied a major departure 
from the former planning system, while the 
June agreement was more a case of adjusting 
the existing plans.

However in the rural zone, there are espe-
cially two elements in the agreement, which 
seen from a landscape professional point 
of view, demand attention. The first being a 
proposed change in the administration of the 
Protection of Nature Act § 15, also known as 
the coastal building regulations. The other 
element is the changes in the limits to when 
one can demand a rural zone permission 
application, a seeming technicality, but in 
reality the phasing out of architectural cen-
sorship in the rural zone. 

The interim conclusion seems to be that 
many are happy that the coastal building regu-
lations will remain in force, even though they 
were in the former proposal. On the other 
hand there is a deafening silence concerning 
the new, far more extensive exceptions in the 
rural zone, which must be expected to have 
consequences for the entire country – also in 
the scenic surroundings.

When poetry and development meet 
– interview with Erik Juhl in Hedeland 
Nature Park, p. 186
Margrethe Holmberg
Erik Juhl has worked with the Hedeland Nature 
Park since 1975, originally as landscape archi-
tect and with supervision, and then for 29 years 
from 1987 to 2016 as director for I/S Hedeland. 
Now, Erik Juhl has retired as director and can 
look back on a life’s work that is wild, luxuriant, 
variable and unique, but however is also a con-
trolled landscape consisting of 15 km2.

I met Erik Juhl in Hedeland in connec-
tion with this interview for three reasons: The 
first being the fact that Erik Juhl, gardener and 
landscape architect, is a personality who is 
worth listening to and learning from. He is a 
wonderful narrator and has a vast knowledge 
and experience with plants. The second reason 
was that Hedeland is a beautiful, wide-spread-
ing landscape with moorland meadows with 
grazing cattle, forests and all the activities 
that landscape architects have visions of and 
describe in a wide range of competition pro-
posals today. The third reason is that Hede-

land was realized during a period with a very 
simple and practical approach, where it is not 
far from vision to realization. This is inspiring 
at a time when we as architects and landscape 
architects must use a great deal of our time on 
prequalification rounds, tenders, bids, legisla-
tion, specifications, administration, etc. 

In the resource legislation of 1972, a post 
treatment obligation was implemented that 
should take place according to a post treatment 
plan, which should be approved before the 
commencement of raw material excavation.

The structural plan for Hedeland, drawn 
up by Edith and Ole Nørgård’s and Jørgen 
Vesterholt’s offices was approved by the Min-
istry of Agriculture and all the other involved 
authorities. Together with the regional plan, 
the structural plan ensures that the entire 
great industrial landscape should be con-
verted to recreational landscape purposes.

In 1978, I/S Hedeland was established and 
owned by three municipalities, Høje Tåstrup, 
Roskilde and Greve together with two coun-
ties Roskilde and Copenhagen. The governing 
body consisted of 15 members chosen from 
the five partners. With a joint organization 
and a joint plan it was now possible to steer 
the development in Hedeland and maintain 
the unity in relation to the many partners’ 
wishes and ideas.

The structure plan dealt with the main 
disposition of the forest and open meadows. It 
designated areas for outdoor and sports activ-
ities. There was agreement that the landscape 
at Hedeland should paraphrase a portion of 
the industrial culture’s history based on an 
unsentimental and contemporary approach. 
The structural plan was supplemented with 
area plans and more detailed project plans.

When one travels through Hedeland today, 
one can see the results of the structural plan’s 
visions. For example the large meadow lands 
with open skies and grazing cattle, surrounded 
by forests and agriculture and with a ski slope 
as a focus point. It represents a large, powerful 
landscape effort, which could never have been 
realized without good planning tools.

 
Healing Bagmati – revitalizing the riparian 
zone of The Bagmati River, p. 192
Oskar Frelin and Jens Hansen Holm
Water is an important part of the projects that 
we worked with in landscape architecture here 
in Denmark, and it is often an integrated ele-
ment in our design. But how do we approach 
a design project when it is a question of a pol-
luted river in a developing country? We asked 
ourselves this question when we decided to 
investigate the Bagmati River in Kathmandu, 
Nepal in our thesis project. The Bagmati River 
has great importance in the Nepalese culture 
and is the most holy river in the country. The 
previously life-giving river has during the last 
thirty years been degraded beyond all recogni-

tion and has become more like an open sewer 
rather than a natural river bed. The condition 
of the river is symptomatic of a long sequence 
of complex problems in Kathmandu.

The heart of the strategy is the Bagmati 
River Park, a five-kilometer long park that 
connects the city lengthwise and crosswise 
along the river. The park stretches from east 
to west, across the city center along the bor-
der between the two cities, Kathmandu and 
Patan. Today the area represents a stretch of 
the river, with large unbuilt areas and lies in 
a favorable strategic position in relation to 
introducing new green open areas to the cen-
ter of the city. The park will provide a green 
lung and can absorb large volumes of rain-
water during the monsoon season, lower the 
temperature and increase biodiversity in the 
city. We achieve this by planting about 7,000 
trees, which create a green volume and form 
a connecting link between the different pro-
grammed areas.

The park begins and ends by a temple 
area; Shankhamul in the east and Teku to 
the west, and in the middle, a third temple, 
Thapathali. One of the main ideas was to re-
create the connection between the water and 
the temple areas. Via new canals, the water is 
led in to the old ghats (steps) thereby creating 
islands in front of the temples, which are sep-
arate from the rest of the park and can serve 
as quite places for meditation and relaxation.

 
Guldbergs Plads, p. 198
1:1 landscape
10 grassy hills, 75 larch trees and 200 blue 
poles make up the new Guldbergs Plads, a 
place where people of all ages can be active, 
move about and relax. The three elements 
unify the area; the existing functions, which 
are retained, the new programs that have been 
initiated and give the square the identity as 
an activity park; a meeting place where move-
ment in the city space is in focus. 

The different sized grassy hills create a play-
ful landscape. Large areas with tall meadow 
grass wave over the clipped grassy hills and cre-
ate a visual aesthetic layer at the place. Spread 
on the hills are larch trees and metal poles in 
shades of blue. The tree trunks and the poles’ 
mutual interplay create a new urban forest. 
The character of the larch trees accentuates 
the square’s varying expression throughout 
the year; the color variation of the foliage from 
clear light green in the spring to yellow in the 
fall, to the fluttering silhouettes in the winter 
months allow everyone to experience nature in 
the middle of the Nørrebro quarter. 

As a result of local citizen participation in 
the development of Guldbergs Plads a num-
ber of different activity spots and equipment 
areas were implemented, all with emphasis on 
attracting adults not used to exercise. 
Pete Avondoglio
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Design: Peter Bysted

Vi arbejder med løsninger idenfor både  
byrum, belysning, cyklisme og   

Smart City-koncepter.

Ring allerede i dag og hør mere på: T 7921 2200  
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Modstående side: I HAVEKUNST 1952, s. 42 
beretter Sven Hansen om sine oplevelser på 
IFLA’s verdenskongres i Stockholm 1952, dvs. 
den 3. af slagsen. Den 1. var i Cambridge i 
1948, den 2. i Madrid 1950 og så den 3. i Stock-
holm i 1952 med omkring 200 deltagere

GUL SIDE – FRA HAVEKUNST/
HAVEKUNST HAGEKUNST TRÄDGÅRDS- 
KONST/LANDSKAP/LANDSKAB
Jeremy Dennis skriver først her i bladet om 
dette års World Council-møde i Torino, dvs. 
den årlige IFLA-generalforsamling, som lig-
ger i dagene før selve IFLA World Congress.

På modstående side fortæller Sven Han-
sen om Stockholmskongressen 1952; og hans 
iagttagelser er stadig gældende: ’… Så var kon-
gressen sluttet, og tilbage blev spørgsmålet, 
hvad fik du så ud af den? … lige meget hvor 
meget eller lidt bund, der er i afholdelsen af 
sådanne internationale kongresser – noget 
kan altid tages med derfra, og fra ovennævnte 
kongres var det endda ikke så lidt … Selve kon-
gressen var interessant – det er i sig selv altid 
en oplevelse at møde kolleger fra fremmede 
lande, høre om deres problemer og deres 
samfundsindstilling over for disse, samt at se 
hvordan de løser deres opgaver ud fra de givne 
forudsætninger.’

I samme nummer af HAVEKUNST brag-
tes en række fine artikler om de anlæg, man 
besøgte på kongressens ekskursioner.

Som medstifter af IFLA havde Sven Han-
sen allerede i 1948 videregivet sine Indtryk 
fra international havearkitektkongres i Lon-
don 1948. Også i andre numre af de scannede 
HAVEKUNST fortælles IFLAs historie. Sylvia 
Gibson skriver i 1950 om International kon-
gress och utstållning i Madrid, Sylvia Crowe 
i 1952 også om International Federation of 
Landscape Architects, Stockholmskonferen-
cen – The Stockholm conference osv.
Danske Landskabsarkitekter har scannet år-
gangene fra 1920 til og med 2012. Årgangene af 
HAVEKUNST 1920-1961 kan frit downloades 
fra Danske Landskabsarkitekters hjemmeside.
www.landskabsarkitekter.dk

54. IFLA WORLD CONGRESS 
WORLD DESIGN SUMMIT MONTRÉAL 
OCTOBER 16-25 2017
Theme: 10 days to change the world. Kongres-
sen afholdes i forbindelse med World Design 
Summit, hvor 50 internationale organisatio-
ner samles. Der vil være mere end 100 emner 
og op mod 2.000 talere inden for 6 designdi-
scipliner, arkitektur, byplanlægning, land-
skabsarkitektur, grafisk design, industrielt 
design og indretningsdesign.
http://worlddesignsummit.com

THÉODORE ROUSSEAU – UDSTILLING 
PÅ GLYPTOTEKET INDTIL 8.1.2017
Théodore Rousseau (1812-67) hører til blandt 
fransk malerkunsts mest markante skikkelser 
i midten af 1800-tallet. Efterårets særudstil-
ling på Glyptoteket viser Rousseaus rigt varie-
rede livsværk, hvor landskabsmaleriet blev en 
kampplads for vilde maleriske fornyelser. Med 
56 malerier og tegninger fra 29 udenlandske 
museer og privatsamlinger samt Glyptotekets 
egen samling er udstillingen den første store 
præsentation af Rousseau i Skandinavien no-
gensinde og den første i Europa siden 1967.

Trods sin store betydning har Rousseau i 
lang tid stået i skyggen af efterfølgende gene-
rationer af franske malere – ikke mindst 
impressionisterne, som han med sin gryende 
abstraktion og vovede penselstrøg kan siges 
at foregribe. På samme vis har hans rolle som 
bannerfører for den såkaldte Barbizon-skole 
været medvirkende til at indskrænke den fulde 
betydning af Rousseaus banebrydende maleri. 

Rousseau indtog kunstscenen i en peri-
ode, hvor landskabsmaleriet opnåede status 
som en af de mest populære og eksperimen-
terende genrer. Før havde landskabet levet 
et stille liv i periferien af malerkunsten, for-
trinsvist som staffage for litterære og histo-
riske motiver. Nu begyndte en ny generation 
af kunstnere at dyrke det rene landskab. Her 
lå uendelige maleriske muligheder i naturens 
fænomener, det lunefulde vejr og det omskif-
telige lys. Rousseau viste sig hurtigt som en 
kunstner med et umådeligt repertoire. Men 
for ham var landskabet mere end blot natur. 

Maleriet blev det prisme, i hvilket han kunne 
forene den nøgterne registrering af naturen 
med sit eget kunstneriske, og til tider iltre tem-
perament. Ædruelige detaljeskildringer kom-
bineres effektfuldt med svulstige penselstrøg i 
naturscener, hvor romantikkens credo om det 
sublime opleves for fuld visuel udblæsning.

Fordelt på to etager, viser udstillingen 
spændvidden i hele Rousseaus kunstneriske 
virke. Værkerne er kronologisk arrangeret 
og demonstrerer, hvordan Rousseau eksperi-
menterede på tværs af forskellige teknikker 
og formater, og især hvordan han udnyttede 
synergien mellem tegning og maleri. Åbent og 
søgende i sit udtryk fremstår Rousseaus livs-
værk som en ekstrem frugtbar kombination af 
naturbetagelse og teknisk talent, der er med 
til at formulere et helt nyt vokabular inden for 
landskabsmaleriet.

Udstillingen ledsages af et fyldigt katalog på 
engelsk, der giver overblik og indblik i Théodore 
Rousseaus vidtrækkende landskabsmaleri. 
Unruly Nature: The Landscapes of Théodore 
Rousseau. Med artikler af Scott Allan (J. Paul 
Getty Museum), Édouard Kopp (Harvard Art 
Museums) og Line Clausen Pedersen (Ny Carls- 
berg Glyptotek J. Paul Getty Museum, 2016. 
209 s., 249 kr.
Inf. Glyptoteket,Dantes Plads 7, 1556 København

Karsten R.S. Ifversen giver udstil-
lingen 6 hjerter i Politiken. Han 
skriver ”Det var lang tid siden, jeg 
sådan rigtig havde set et træ. Set, 
hvordan dets stamme bærer, hvor-
dan det er groet, hvordan dets gre ne 
er vokset, og hvor dan tiden, vinden 
og vejret har skabt dets rejsning, 
tyngde og rum”, og han afslutter 
sin omtale med denne anbefaling: 
”Landskabsarkitekter, hortonomer 
og forstkandidater bør se den. Ja, 
alle der interesserer sig for natur-
betragtning. Det er en berigende 
udstilling om at se og mærke natu-
ren gennem kunsten.”

Théodore Rousseau,
Fasaneri i Compiègneskoven, 1833.
Olie på lærred, 53 × 65 cm 
Saint Louis Art Museum, 
Funds given by Mr. and Mrs. John
Peters MacCarthy; and gift of Justina 
G. Catlin in memory of her husband, 
Daniel Catlin

Théodore Rousseau, Fontainebleauskoven, 
en gruppe høje træer ved Clair-Bois-sletten i udkanten 
af Bas-Bréau, ca. 1849-52.
Olie på lærred, 90.8 × 116.8 cm. 
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles
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med viden fra VEJ-EU’s kurser! 
 
Fra 2017 udbyder VEJ-EU flere forskellige typer klima- 
tilpasningskurser rettet mod landskabsarkitekter, der 
arbejder med stier, veje og pladser. 
 
Besøg vej-eu.dk, klik på fanen Emner og på banneret 
Klimatilpasning og se alle vores kurser indenfor dette 
emne og bliv inspireret.

Lav bedre løsninger til dine kunder Kursus: Permeable befæstelser

8. marts 2017  |  Hornstrup Kursuscenter, Vejle

Få forståelse for permeable befæstelsers 
virkemåde og opbygning, samt indsigt i nød-
vendige forundersøgelser og særlige forhold, 
der adskiller sig fra traditionelle befæstelser. 

Book plads på 2060 4830

VEJ-EU - Vejsektorens Efteruddannelse - Kompetenceudvikling på Infrastrukturområdet - se mere på www.vej-eu.dk

Klimatilpasning af veje og pladser 
Ny viden og kompetencer til dig og din virksomhed
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POTENTIALE I BARRODSPLANTER
Planter med bar rod er en prisbillig løsning og fin-
des i mange typer og størrelser. Man skal respek-
tere, at rødderne er sårbare og fleksible og faktisk 
det allervigtigste for at få grokraft til toppen. For-
delen og styrken ved barrodsplanter ligger i, at de 
er holdt tilbage i forhold til de mere grønne pot-
tede planter, så de også kan klarede danske nætter 
med sen nattefrost uden at komme til at se slagne 
og visne ud i skuddene.
Inf. Salling Planteskole
Tel. +45 97 57 43 33, +45 30 80 70 22
pia@salling-planteskole.dk
 www.salling-planteskole.dk

®

ROGER & SPRING
Ultratense concrete fra BELLITALIA

www.urban-elements.dk
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CREATIVE LANDSCAPE DESIGN
En præsentation af et udvalg af de bedste nyere projekter 
inden for landskabsarkitektur. Indeholder mere end 20 fan-
tasifulde og innovative projekter fra hele verden, udførligt 
dokumenteret og med designernes kommentarer. Bogen 
henvender sig både til professionelle landskabsarkitekter og 
studerende. Rigt illustreret med fotos og tegninger. Engelsk-
sproget udgivelse. 

Links International
Pris:  513 kr.
Abonnentrabat 20%: 410 kr.

BARCODE - INSTANT CITY
Barcode er en af Oslo’s vigtigste arkitektur - og byplanlæg-
ningsprojekter i de seneste år. Denne bog dokumenterer, 
hvordan en meget original konkurrencevindende master-
plan, udtænkt af MVRDV, A-LAB, og DARK, har bidraget 
til transformeringen af Bjørvika og Oslofjorden. Barcode 
- Instant City udforsker transformationen af og den nye 
opblomstring af livet ved grænsen mellem byen og fjorden. 
Rigt illustreret med billeder, herunder en fotoserie eksklu-
sivt til bogen. Engelsksproget udgivelse.  
  
Arvinius 
Hans Ibeling
Pris: 449 kr.   
Abonnentrabat 20%: 359 kr.

Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). 
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af tre bøger eller flere. Vi tager forbe-
hold for prisændringer og trykfejl. Find flere juletilbud i webshoppen. Juletilbuddene er gældende til 31/12-2016

NYHEDER OG JULETILBUD - www.arkfo.dk/shop  

LINKS
www.linksbooks.net · info@linksbooks.net
www.architectureopenlibrary.com

www.linksbooks.net
info@linksbooks.net

www.architectureopenlibrary.com

www.linksbooks.net
info@linksbooks.net

www.architectureopenlibrary.comLINKS
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ISBN: 978-84-16239-94-8

This book encompasses a complete collection of projects within the field of landscape architecture, a specialization 

that is of ever-greater importance, as our societies’ awareness and sensitivity towards environmental concerns 

increases. Within these pages, over fifteen imaginative and innovative solutions will allow the professional or the 

student involved in landscape management to achieve an understanding of this field, with application to a wide 

variety of scales and contexts, as well as in different parts of the world. The projects, thoroughly documented 

and commented by the architects who authored them, offer a wide-angle vision of the diversified strategies 

implemented in contemporary landscape design and construction. 
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