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Gottlieb Bindesbøll (1800–1856) 
var ikke kun Danmarks første 
moderne arkitekt. Han var også 
en af de bedste. Dog er der aldrig 
udgivet en stor bog om arkitektens 
samlede værker. Det råder vi bod 
på nu. I fuld format blændes der op 
for de mest kendte bygninger som 
Thorvaldsens Museum, Brumleby 
og Landbohøjskolen men også for 
mindre kendte men lige så fantastiske 
værker; herregårde, hospitaler, 
møbler, kirker, rådhuse, luksusvillaer, 

gravmonumenter, stationsbyg ninger 
med mere. Peter Thule Kristensens 
monografi om Bindesbøll er på samme 
tid en videnskabelig afhandling og 
beretningen om den verden som 
omgav arkitekten og hans huse, 
skrevet i et flydende sprog, som 
kan læses af alle. En lang række 
originaltegninger og skitser publiceres 
for første gang sammen med Jens 
Lindhes nye fotografiske optagelser af 
alle Bindesbølls realiserede værker.

Peter Thule Kristensen
Gottlieb Bindesbøll – 
Danmarks første moderne arkitekt
Foto af Jens M Lindhe. 
Tilrettelægning: Michael Jensen.

496 sider
Kr. 580,-

Bogen er også udgivet i en 
engelsk oversættelse ved Martha 
Gaber Abrahamsen: Bindesbøll – 
Denmark’s First Modern Architect

Læs mere, se intervews med 
forfatteren og bestil bogen på 
www.arkfo.dk
eller hos din lokale boghandler.
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- Energibevidst rådgivning 
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
 

- Vandbehandling
- Belysning

- Interaktion
- Stort vandlaboratorium

Vanddesign  
til det offentlige rum

Østerled 28   4300 Holbæk
 Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

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

TELEFON  39 63 36 80
MOBIL  28 87 36 80

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

Vi bygger grønt

www.e-m-deichmann.dk • office@e-m-deichmann.dk
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– produktet der kombinerer hegn og hæk
Se hele produktsortimentet inkl. beslag m.m. på www.birk-holm.dk eller besøg vores demonstrationshave 

VI FORHANDLER MOBILANE

Mobilane er et levende hegn bestående af  
et metalgitter, der er dækket af planter. 

Planterne er plantet i en biologisk nedbryde-
lig potte. Når du anvender Mobilane, får du 
omgående et flot grønt resultat. 

Du får både sikret privatlivets fred, og opnår 
samme tryghed som ved et hegn.

KontaKt Mobilane eKsperterne på Mail 
Merete@birk-holM.dk  •  CaMilla@birk-holM.dk  •  ove@birk-holM.dk
eller telefon 48 17 31 26

birkholm Planteskole a/S • Farremosen 4 • 3450 allerød

Marielyst, Gladsaxe 2014 
Lokal Afledning af Regnvand
på 180.000 m²

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

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund 440 sider

Begge bind er rigt illusrerede med ypperlige gengiv-
elser af planer og smukke fotosfotos af fotografen
Keld Helmer-Petersen.

Løssalg pr. bind:
Før 650 kr. - Nu: 399 kr.

ARKITEKTENS FORLAG www.arkfo.dk/shop
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Kjell Nilsson udnævnt til adjungeret 
professor i planlægning og forvaltning 
af byens grønne infrastruktur
Kjell Nilsson er udnævnt til adjungeret pro-
fessor i planlægning og forvaltning af byens 
grønne infrastruktur på Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning på Københavns 
Universitet. 

Kjell Nilsson er landskabsarkitekt MDL, 
agro.dr. og direktør for Nordregio, Nordisk 
Ministerråds institut for regionalforskning, 
og tidligere forskningschef på IGN/Skov & 
Landskab. Han dækker kompetencer fra land-
skabsarkitektur til regional planlægning og 
har især stor viden om byernes grønne infra-
struktur, som spiller en central rolle i IGN’s 
arbejde.

Samarbejdet mellem Kjell Nilsson fra 
Nordregio og IGN vil bl.a. omfatte fælles 
ansøgninger om EU-projekter, samarbejde 
om ph.d.-stillinger og formidling til praksis 
gennem Videntjenesten.
Tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende 
reception 20. oktober 2014, kl. 14.00, 
Auditorium A3-24.11, Rolighedsvej 23, 
Frederiksberg. Alle er velkomne

Palle Kristoffersen udnævnt til adjunge-
ret professor i parkteknologi
Slotsgartner i Styrelsen for Slotte og Kulture-
jendomme - SLKE og tidligere seniorrådgiver 
Palle Kristoffersen er udnævnt til adjungeret 
professor i parkteknologi. Palle Kristoffersen 
har gennem flere årtier forsket i, hvordan man 
kan optimere vækstvilkår for bytræer. Brugen 
af træer og kendskabet til vækstforhold for 
bytræer indgår også som et vigtigt element i 
landskabsarkitektuddannelsen. Med udnæv-
nelsen styrkes og fastholdes samarbejdet mel-
lem forskningen og den private og offentlige 
grønne sektor og ikke mindst uddannelsen til 
landskabsarkitekt på Institut for Geoviden-
skab og Naturforvaltning på Københavns Uni-
versitet.

Palle Kristoffersen, uddannet landskabs-
arkitekt og ph.d., har publiceret både viden-
skabelige artikler og artikler i fagtidsskrifter, 
holdt foredrag og arrangeret konferencer. 
Han er kendt for sit engagement i det årlige 
bytræseminar og udstillingen Have & Land-
skab, som initiativtager til bytræarboretet i 
Hørsholm og som opfinder af produktet Slots-
grus®.

Niels Elers Koch til Trap Danmark
Prof. Niels Elers Koch, tidl. Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning (IGN) og Center 
for Skov & Landskab, har fået job som chef-
redaktør og adm. direktør for Trap Danmark. 
Med et budget på 150 mio. kr. skal der i løbet 
af de næste seks år indsamles viden fra tusind-
vis af forskere og eksperter til et både digitalt 
og trykt bogværk. 

Den seneste udgave, 5. udgave, der udkom 
fra 1953 til 1972, rummer den hidtil mest 
komplette og præcise beskrivelse af Dan-
mark og dets landskaber, byer, sogne, histo-
rie, natur, kultur og institutioner.

Nu starter arbejdet med at skabe den 6. 
udgave i en komplet nyskrivning. Forarbejdet 
er udført af Gads Forlag og Gads Fond i sam-
arbejde med et rådgivende forum af fremtræ-
dende fagpersoner med professor Jørn Lund 
som formand.

Det første trykte bind er planlagt til udgi-
velse i 2016 og det 34. og sidste bind i 2020. Til 
den tid forventes værket også at omfatte særud-
gaver om de fleste kommuner. Grønland og Fær-
øerne vil i første omgang ikke være omfattet.

Den 6. udgave af Trap Danmark vil som 
de forrige udkomme i bogform med et væld 
af tekst, illustrationer og fotos; men også på 
en række digitale platforme, hvor indholdet 
bliver løbende opdateret og tilpasset bruger-
nes behov. Indholdet vil være lokationsbe-
stemt med GPS-koordinater, så den omfat-
tende viden kan hentes fra de steder, man 
ønsker det.

Trap Danmark vil blive skrevet af tusind-
vis af lokalt forankrede forfattere fra hele lan-
det samt anerkendte forskere og eksperter, 
der borger for kvaliteten af de dækkede fag-
områder. Arbejdet går nu i gang med at etab-
lere det omfattende forfatter- og fagkonsu-
lentnetværk samt en redaktion med et solidt 
fagligt fundament og en stor viden om trykte 
og digitale medier. For den høje kvalitet bor-
ger også Trap Danmarks Faglige Råd under 
ledelse af professor Jørn Lund, der som chef-
redaktør stod i spidsen for Den Store Danske 
Encyklopædi.

Trap Danmark A/S vil søge partnerska-
ber med kommunerne, private virksomheder, 
interesseorganisationer og offentlige institu-
tioner, som her kan få en spændende ny kom-
munikationsplatform og dermed yderligere 
berige indholdet i Trap Danmark. En aftale 

med Kulturstyrelsen, Det Kongelige Biblio-
tek, Statens Arkiver og Nationalmuseet sik-
rer, at disse vigtige institutioner bidrager til 
indholdet af Trap Danmark, og at det vil blive 
opdateret og bevaret løbende for eftertiden.
www.trapdanmark.dk 

Tom Nielsen en udnævnt til ny professor
i by- og landskabsplanlægning 
ved Arkitektskolen i Aarhus
Arkitekt MAA Tom Nielsen er udnævnt til 
professor i by- og landskabsplanlægning ved 
Arkitektskolen i Aarhus, hvorfra han er ud-
dannet i 1996, og har lige siden har været 
tilknyttet som underviser og forsker. Tom 
Nielsen blev tildelt ph.d.-graden i 2000 for 
projektet Formløs – den moderne bys over-
skudslandskaber. I 2004 blev han lektor og har 
undervist i by- og landskabsplanlægning på 
både bachelor- og kandidatuddannelsen samt 
forelæst på skandinaviske arkitektskoler. 

Tom Nielsen har praksiserfaring gennem 
rådgivnings- og konsulentarbejde, senest som 
seniorkonsulent for Gehl Architects. Tom 
Nielsen har deltaget i mange tværfaglige og 
eksternt finansierede forskningsprojekter, 
bl.a. for Center for Strategisk Byforskning. 

Mogens A. Morgen udnævnt til professor 
i arkitektonisk kulturarv 
ved Arkitektskolen i Aarhus
Arkitekt MAA Mogens A. Morgen er ansat 
som professor i arkitektonisk kulturarv ved 
Arkitektskolen Aarhus. Han kommer fra et 
job som kontorchef i Kulturstyrelsen, hvor 
han har været kontorchef for Arkitektur, De-
sign og Kunsthåndværk. Her har han skabt sig 
et godt overblik over restaurerings- og trans-
formationsfaget, som det udfolder sig i Dan-
mark. Mogens A. Morgen er uddannet fra 
Kunstakademiets Arkitektskole i 1991, han er 
desuden uddannet byggeøkonom og afslutte-
de i 2009 en nordisk postgraduate master i ar-
kitektonisk kulturarv.

Pullerter med LED eller til konventionelle lyskilder, tæthedsklasse 
IP 65, fra 1320 til 7400 lumen. Ved denne innovative, afblændede 
pullert ledes lyset af en kegleformet reflektor: Resultatet er en 
rotationssymmetrisk, bredstrålende og ensartet belysning. Fås i to 
størrelser. Ideel til fodgængerområder, indgangspartier og tilkørsler. 
BEGA distribution i Danmark: Solar A/S · Industrivej Vest 43 
6600 Vejen · Tlf. 765 27 000 · bega@solar.dk · www.bega.com
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Konference Byens Gulv
28. januar 2015
Danmarks bebyggede areal vokser og vores 
byområder bliver mere og mere befæstet. Det 
skyldes dels konkrete behov for mere befæstet 
areal, dels andre beslutninger i samfundet – 
og gamle vaner.

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

Torben Schønherr indleder hele konfe-
rencen med en forelæsning om belægning 
som del af byrummet. 

Konferencens tre spor giver derefter kon-
ferencedeltagerne mulighed for at opsøge 
ny viden eller fordybe sig i kendte emner. 
Oplægsholdere er bl.a. Sydvestjyske Museer, 
Stürup og Schønherr, Jens Kvorning, Ditte 
Bendix Lanng, Bram Breedveld, Jan Støvring, 
Ruwan Aluvihare og Benedetta Tagliabue.

Konferencen arrangeres i samarbejde 
mellem Københavns Universitet, Dansk Beton 
/belægningsgruppen, Danske anlægsgartnere, 
Dansk Landskabsarkitektforening og Dansk 
Byplanlaboratorium.
Pris: 1950 kr. Studerende og ledige: 700 kr.
Onsdag 28. januar 2015
Nyborg Strand, Nyborg
www. ign.ku.dk/byens-gulv

Konference om Geodesign
11. november 2014 
Institut for Geovidenskab og Naturforvalt-
ning ved Københavns Universitet afholder 
en konference om Geodesign. På konferencen 

vil fem internationale eksperter præsentere 
deres syn på geodesign som profession, som 
forskningsfelt og som grundlag for uddannel-
sen af fremtidens designere og planlæggere. 
Konferencen afholdes på engelsk.

Geodesign er en ny måde at se på sam-
arbejdet mellem f.eks. landskabsarkitekter, 
byplanlæggere, geografer, ingeniører, biolo-
ger, forstkandidater, hydrologer og planlæg-
gere på baggrund af geodata og GIS. 
Tirsdag 11. november 2014, kl. 9-15
Auditorium A3-24-11 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
Rolighedsvej 23, Frederiksberg
www.ignkurser2014.secure.ku.dk

Udstilling: Gentænk din by!
Indtil 4. januar 2015
Byen omkring os rummer potentialet til at 
kunne meget mere og bruges på nye måder. 
Hustage kan blive til urbane haver med grønt-
sager, bier og høns. Det mørke område under 
en bro kan blive til en udendørs biograf. 

Udstillingen Reprogramming the City – 
nye muligheder for byens rum og funktioner i 
Dansk Arkitektur Center viser en række pro-
jekter fra hele verden, der netop gentænker 
byens rum på kreativ vis – og inspirerer pub-
likum til at gøre det samme.

Udstillingen undersøger en ny bølge af 
urban kreativitet og opfindsomhed. Tidligere 
flyttede man væk fra byen, når man fik børn og 
råd til et hus. Men i dag er det blevet attraktivt 
at bo i byen, og det stiller også nogle nye krav 
til vores byer.

I udstillingen kan man bl.a. opleve eksem-
pler i 1:1 på projekter, der gentænker byen. 
Også en del danske projekter er repræsente-
ret – f.eks. er ’Byens Hegn’ fra metrobyggeriet 
rykket ind på DAC.

Udstillingen er kurateret af urbanist og ku-
rator Scott Burnham og har i en anden form 
tidligere været vist på Boston Society of Ar-
chitects (BSA). 
Dansk Arkitektur Center
Strandgade 27B, København K
Entré til udstillingen 40 kr.

Udstilling: Mind the Earth
20. november 2014 til 11. januar 2015
Der er noget dybt fascinerende ved at se jor-
den fra oven. Man opdager pludselig ting, man 
ikke var opmærksom på før. Fra 10 kilometers 
højde danner landskaber og bebyggelser møn-
stre, som vi ikke aner, vi indgår i. Og når vi så 
zoomer ind, står det klart, at hvert sted og om-
råde har sin egen helt særlige karakter og for-
tælling. 

I udstillingen Mind the Earth bliver der 
både zoomet ind og ud, når udvalgte fotos fra 
Google Earth fortæller hver sin unikke histo-
rie om jordens tilstand; fra spredte øsamfund 
til megabyer og kæmpelandbrug, der skal 
sikre føde til en fortsat voksende verdensbe-
folkning.

Udstillingen beskæftiger sig med fire over-
ordnede temaer med det at bo og bebo som 
omdrejningspunkt: fødevarer, energi, trans-
port og vand. Derigennem undersøges det, 
hvordan fremtiden for mennesker, byer og 
landskab ser ud; hvad skal vi leve af ? Hvor-
dan skal vi transportere os? Og hvor skal res-
sourcerne komme fra?

Udstillingen er udviklet i tæt samarbejde 
med arkitekt og byplanlægger Kasper Brejn-
holt Bak fra Rambøll og forfatter Morten Søn-
dergaard. 
Dansk Arkitektur Center,
Strandgade 27B, København K
Gratis adgang

Skovrydning i Bolivia. Udstillingen Mind the Earth     Fiskerislum i Manila. Udstillingen Mind the Earth
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Ciclope Terra design by Alessandro Pedretti 

Ciclope Terra er et dekorativt LED pullert. Der findes enkelt eller dobbelt optik løsning og to forskellige højder: 50 
eller 90cm. Velegnet til belysning af indgangspartier eller stier. Yderligere produktinformation på www.artemide.com + 4 5  7 0 2 0  1 7 0 0  ·  i n fo @ ar t e m i d e . d k
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Brolæggerprisen 2014
til havnen i Kerteminde 
Brolæggerprisen tildeles hvert år en bygherre, 
rådgiver, institution eller kommune, der har 
vist nytænkning og særlig idérigdom i for-
bindelse med brolægningsarbejde. I 2014 er 
Projekt Renæssancehavnen i Kerteminde til-
delt Brolæggerprisen.

I Kerteminde kan havnehistorien fra 
middelalderen og frem til i dag – som et af 
de få steder i Danmark – tydeligt aflæses i 
klare, historiske lag. Fra middelalderbyens 
fjordfiskeri over renæssancehavnens større 
skibe og handel med den bagvedliggende by, 
der blomstrede og havde sin storhedstid i 
1500-1600-tallet. Men havnen var adskilt fra 
byen af en befærdet vej, cykelstier og parke-
ringspladser, der udgjorde en næsten ufrem-
kommelig mur mellem købstaden og vandet.

Projektet, der er gennemført i et samarbejde 
mellem Kerteminde Kommune og Realdania, 
har haft gentænkt og forbedret trafikforhol-
dene og fremmet tilgængeligheden til vandet.

Projektet består af tre hovedelementer: 
granittæppe, træpromenade og tidevands-
plads. Granittæppet er en fortsættelse af den 
stenbelægning, der omkranser byens kirke. 
Tæppet er brudt af et snoet vejforløb og en 
række opholdssteder i granit. Den nye træ-
promenade forbinder hele havnerummet i et 
langt forløb. Tidevandspladsen er en nyfor-
tolkning af renæssancehavnens oprindelige 
kystlinje. 

Belægningen i Kerteminde Havn er udført 
med chaussésten, som er kløvet rent og der-
med behagelige at gå på. Granitbelægningen 
omkring kirken er trukket helt ud til kanten af 
havnebassinet og er med til at samle og skabe 

fornyet samspil mellem by og havn. Der er sat 
granitbrosten i vejbanen langs kajen, mens 
fortove og cykelstier samt parkeringspladser 
er sat i chaussésten. Cykelstierne er adskilt 
fra pladsen med bånd af bordursten, der til-
lige fungerer som ledelinjer for blinde. 

Granitfliser og aflange bordursten er med 
til at understrege linjerne, og for at undgå 
malede striber er fodgængerfeltet sat i lyse og 
mørke brosten, mens svingbanen er optegnet i 
selve belægningen. I områder med udeserve-
ring og på anløbspladser og udsigtsplatforme 
bliver chausséstensbelægningen brudt med 
andre formater og større flader af granit, som 
på forskellig vis indbyder til ophold.

Nordfyns Brolægning ApS har udført gra-
nitarbejdet, som blev afsluttet i december 
2013. Schønherr har stået for projekteringen.
www.realdania.dk

Brolæggerprisen 2014 til Kerteminde Havn. 
Landskabsarkitekt: Schønherr 
Foto Janne Klerk
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Havehistorisk Selskab
Temaet for efteråret 2014 er frugt, hvor 
æbler og æbletræer indtager en særlig plads. 
Af efterårsprogrammet resterer:

Frugtavl i danske haver – i by og på land 
v. mag.art i europæisk etnologi Helle Ravn
Helle Ravn er forfatter til flere bøger og tids-
skriftartikler om haver og havekultur og har 
tidligere været ansat på Langelands Museum.
Med eksempler fra undersøgelser af såvel 
landbo- som parcelhushaver gives der et rids 
af den frugtavl, der har været i de danske 
haver i flere hundrede år. Frugtavlen har haft 
skiftende betydning fra tidligere at være en 
del af selvforsyningen til i dag enten at være 
stærkt professionaliseret eller dyrket med et 
enkelt eller et par træer i parcelhushaven.

Først fra slutningen af 1700-tallet be-
gyndte den almene befolkning at pode æble-
træer, og den frugt, der blev solgt til byerne, 
var af ringe kvalitet og blev behandlet sted-
moderligt. Det er helt modsat dagens frugtavl, 
hvor der professionelt bliver lagt vægt på mas-
seproduktion af ensartet frugt eller privatper-
soners frugttræer, hvor smagen er i centrum.
Efter foredraget vil informationsspecialist 
Knud Høgsberg fra Det Biovidenskabelige Fa-
kultetsbibliotek fortælle kort om de illustra-
tioner om frugttræer og frugter, som han har 
taget frem fra bibliotekets righoldige samling 
af illustrationer.
Torsdag 23. oktober 2014, kl. 17
Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek, 
Dyrlægevej 10, 1870 Frederiksberg C

Pometet v. pometmester Lisbet Dahl Larsen
Pometet er Danmarks nationale samling af 
frugtsorter. Den største samling udgøres af 
ca. 750 æblesorter, hvoraf ca. 300 er danske. 
Desuden rummer Pometet omfattende sorts-
samlinger af navnlig pærer, blommer, jordbær, 
stikkelsbær, ribs, solbær og vin. Samlingen i 
Taastrup og hører under KU. Lisbet Dahl Lar-
sen vil fortælle om de gamle sorter og om Po-
metets daglige arbejde med at bevare sorterne.

Pometets historie går tilbage til 1863 hvor 
havebrugsundervisningen startede som et 
lærefag på Den Kongelige Veterinær- og Land-
bohøjskole. J.A. Dybdahl indsamlede de første 
sorter i 1863, men et stort antal sorter blev ind-
samlet i 1940’erne og 50’erne af den nu afdøde 
professor i frugtavl Anton Pedersen.

Der knytter sig kulturhistorisk interesse til 
mange af sorterne – ikke mindst til æblesor-
terne, hvoraf mange er mere end 100 år gamle. 
Nogle sorter, som f.eks. ’Gråsten’, er endog 
mere end 300 år gammel.
Torsdag 13. november, kl. 17
Rolighedsvej 23, 2. sal, 1958 Frederiksberg C
havehistoriskselskab@gmail.com
www.havehistoriskselskab.dk

Geopark Odsherred
Odsherreds berømte randmoræner i Vejr-
højbuen, Lammefjorden og Sejrøbugten har 
været brugt som skoleeksempel i det meste 
af det tyvende århundrede på det, geologer 
kalder ’den glaciale serie’. Og nu får området 
også UNESCO’s officielle klassificering i form 
af titlen som Geopark – den første af sin art i 
Danmark.

Geopark Odsherred er en nøglelokalitet 
for at forstå istidslandskabet i Danmark og i 
Nordeuropa. Professor Henrik Vejre fra Insti-
tut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 
har siddet i Geopark Odsherreds bestyrelse 
siden 2012 og bidraget til ansøgningen til Glo-
bal Geoparks Network under UNESCO. Her-
udover har han gennem forskningsprojektet 
Diaplan fulgt Odsherred Kommunens arbejde 
med at skabe Geoparken ved systematisk at 
følge kommunens planlægning og forvaltning.

Globale geoparker er et forholdsvist nyt 
fænomen, der første gang blev præsenteret 
i 2006. Harzen i Tyskland, området omkring 
den islandske vulkan Katla og Shetlandsøerne 
i Nordatlanten er allerede er klassificerede 
som globale geoparker af UNESCO.
Inf. Det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitet

Stedet tæller
Da kampagnen Stedet Tæller sidste år efter-
lyste gode idéer til fysiske projekter, modtog 
kampagnen 88 projektidéer fra yderområder 
over hele landet. I første omgang fik 26 pro-
jekter støtte til at videreudvikle og konkreti-
sere deres idéer, og heraf modtager 10 projek-
ter nu støtte til at blive ført ud i livet.

De udvalgte projekter spænder vidt, men 
har det til fælles, at de nytænker og aktiverer 
yderområdernes særlige, stedbundne poten-
tialer: Klassiske feriebyer genopfinder sig selv 
med udgangspunkt i historien, nye aktivite-
ter giver tomme bygninger liv igen, og ikke 

mindst skal nye netværk og samarbejder for-
binde mennesker og steder.

Med Stedet Tæller vil Realdania vise nye 
veje til mere livskvalitet lokalt i Danmarks 
yderområder. Realdania har derfor afsat i 
alt 115 mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske 
projekter i yderområderne gennem to ansøg-
ningsrunder, som begge nu er afsluttede.

Udvalgte projekter i fokusområdet Kva-
litet i kysternes turistbyer: Solnedgangsplad-
sen, Gammel Skagen; Fanø Bad, Fanø; Eigil 
Fischers Ferieby og Femmøller Strand samt 
Molehovedet i Assens

Udvalgte projekter i fokusområdet Mulig-
hedernes Danmark: Career Campus, Ringkø-
bing; Landsbyen de 7 sogne, Mors; Maribo 
Domkirke og søbred, Maribo; Camønoen, 
Møn; Matchmakingzone, Klitmøller samt Sti-
nesminde Havn, Mariager Havn.
www.realdania.dk

Stedsans – 25 indgange til kunsten derude
Stedsans – 25 indgange til kunsten derude mar-
kerer Statens Kunstfonds 50 års jubilæum. 
Bogen stiller skarpt på de diskussioner og fag-
lige overvejelser, der knytter sig til kunsten i 
det offentlige rum. Hvilke kunstneriske og po-
litiske bevæggrunde ligger der bag de ideer, 
som ender som skulpturer på byens pladser 
eller som udsmykning af offentlige bygninger? 
Hvad kan kunsten, når den bevæger sig ud af 
museet? Hvad betyder den for et givent sted? 
Hvem er den skabt for, og hvem bestemmer, 
hvordan den skal se ud? Bogen er rigt illustre-
ret med en lang række helt nye fotografier.

Statens Kunstfond har i forbindelse med 
bogudgivelsen i samarbejde med en række 
kulturinstitutioner arrangeret seks busture 
ud til nogle af de ca. 1.200 kunstværker, der 
findes rundt omkring i Danmark. De seks 
kunstture er arrangeret af KUNSTEN i Aal-
borg, Viborg Kunsthal, Vejen Kunstmuseum, 
Brandts, Gl. Holtegaard og ARKEN. 

Læs mere om de enkelte kunstture på 
kunstmuseernes hjemmesider.
Camilla Jalving (red): Stedsans – 25 indgange
til kunsten derude. Med tekstbidrag af Ulrikke
Neergaard, Lise Skytte Jacobsen, Lars Juel
Thiis, Malene Vest Hansen, Torben Schønherr,
Sidsel Kjærulff Rasmussen og Louise Straarup.
Fotos Torben Petersen. Strandberg Publishing, 
2014. 300 s. 250 kr. Kan gratis downloades 
som e-bog på www.kunst.dk

Odsherred
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Ekstraordinær generalforsamling i
Dansk Landskabsarkitektforening
DL afholder ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag 21. oktober 2014, kl. 15.30 i Arkitekter-
nes Hus, Strandgade 27A, 1401 København K. 
Bestyrelsen kommet til den konklusion, at det 
er nødvendigt, at ændre foreningens navn, og 
indstiller derfor, at navnet ændres fra Dansk 
Landskabsarkitektforening til Danske Land-
skabsarkitekter. Forkortelsen DL vil være u-
ændret. DL’s vedtægter kan downloades fra 
DL’s hjemmeside

Dansk Landskabsarkitektforenings 
medlemsdatabase
DL har brug for din hjælp, idet der mangler 
vigtige oplysninger i Dansk Landskabsarki-
tektforenings medlemsdatabase. Som et led 
i at målrette indsatsen på de fokusområder, 
som generalforsamlingen vedtog i marts, og 
som bestyrelsen nu arbejder videre med, er 
DL gået i gang med at udarbejde statistisk 
materiale over foreningens medlemmer; 
f.eks. hvilke landsdele medlemmerne bor i, 
men også hvor i landet de arbejder. DL vil også 
gerne skabe sig overblik over, hvor mange af 
medlemmerne der er privat eller offentligt 
ansat. 

Desværre har mange ikke oplyst eller fået 
opdateret, hvor de arbejder i dag. Disse oplys-
ninger vil være til stor hjælp at have med i 
arbejdet. Gå derfor ind på din medlemspro-
fil på www.landskabsarkitekter.dk via login 
senest 1. november og tjek, om DL har de rette 
data på dig, herunder fødselsdato og -år. Har 
du glemt dit login, kan du nemt få tilsendt et 
nyt via login. 

 
Medlemskontingent for 
Dansk Landskabsarkitektforening
Er du placeret i den rigtige medlemsgruppe 
og betaler du det rette kontingent? Er du ble-
vet ledig, er du stadig studerende eller måske 
helt nyuddannet? 

Tjek DL’s hjemmeside under fanebla-
det Landskabsarkitekt MDL  og se, hvil-
ken type kontingenter vi kan tilbyde. Der er 
flere muligheder for at få nedsat kontingent. 
Ændring af medlemstype kan du efterføl-
gende selv gøre. Det er nemt og ændres via 
dit login på DL’s hjemmeside. 

Når himlen åbner sig – og byen forvandles
Julie Kaalby Bjerre er nyuddannet landskabs-
arkitekt MDL fra Arkitektskolen Aarhus. Ju-
lies Kaalby Bjerres afgangsprojekt er præsen-
teret på Dansk Landskabsarkitektforenings 
hjemmeside, se under fanebladet Nyheder– 
Studieprojekter.

Afgangsprojektet arbejder med at tilpasse 
Aarhus midtby til fremtidens øgede nedbørs-
mængder. Gennem en omdannelse af ådalens 
lavtliggende og centraltplacerede Mølleeng til 
en skybrudspark: Byens skybrudseng skabes 
er en ny blå-grøn lunge og rum for oplevelser 
med vand og ny natur i midtbyen.

Guidet tur: Moesgård Museum
Torsdag 23. oktober, kl. 16
I 2005 vandt Arkitekt Kristine Jensens Tegne- 
stue projektkonkurrencen for det nye Moes-
gård Museum. Tegnestuen har stået for land-
skabsplanen til det 10,3 ha store område samt 
projektering af park, stier, beplantning og 
parkeringsarealer. Landskabsarkitekt MDL 
Kristine Jensen guider rundt i landskabet 
omkring det nye museum og fortæller om 
projektet.
Gratis deltagelse, men tilmelding via 
Login på DL’s hjemmeside
Mødested: hovedindgangen, Moesgård Museum, 
Moesgård Allé 20, 8270 Højbjerg

Open lecture: And what if the trees grow? 
Torsdag 23. oktober, kl. 16.15
At the start of his period as visiting research-
er at the University of Copenhagen the Dutch 
landscape architect and researcher Noël van 
Dooren will speak about the vital role of time 
in landscape, and at the same time the sur-
prising absence of time in representations 
made by landscape architects. He believes 
landscape architecture should develop its own 
drawing tradition in which time is the basis. 
Noël van Dooren is currently completing his 
PhD on the same subject.
Auditorium von Langen, ny bygn. 1. sal
Det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet, Københavns Universitett
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg

Runde fødselsdage
65 år: Tage Kansager, 26. november
40 år: Jesper Fog, 25. oktober,
Tine Langsted Krogstrup, 16. november 

Studietur til Japan med NLA
NLA, Norske landskapsarkitekters forening, 
arrangerer en studietur til Japan for at opleve 
hanami – den japanske fejring af kirsebær- og 
blommetræers overdådige blomstring.
Tid: 19. marts til 1. april 2015 med mulighed 
for forlængelse.
Inf. www.landskapsarkitektur.no

Seminar: Forenkling eller bureaukrati –
Kommune- og lokalplanlægningens 
udfordringer
7. november 2014, kl. 8.30-16.30
Det 31. seminar, arrangeret af Byplanhisto-
risk Udvalg under Dansk Byplanlaboratorium, 
fokuserer på kommune- og lokalplanlægnin-
gens hidtidige udvikling – og de udfordringer, 
som fysisk planlægning står overfor.

Rammer og vilkår for planlægningen er 
ændret bl.a. som følge af de offentlige struk-
turreformer i 1970 og 2007, ophør af stats-
lig godkendelse af de kommunale planer, 
øget politisk kompetence til kommunerne, 
ændrede former for varetagelse af statslige 
interesser etc.

Grundstammen i planloven er baseret på 
den planlovsreform, der blev gennemført i 
første halvdel af 1970’erne, men der er siden 
foretaget mange ændringer, bl.a. vedrørende 
planernes indhold, udformning og tilvejebrin-
gelse.

Er der områder, hvor planlovgivningen 
idag kan gøres enklere? Hvordan fungerer 
planloven som redskab til håndtering af nuti-
dens og fremtidens store udfordringer? Det 
gælder bl.a. klimaændringer, befolknings-
forskydninger mod de større byer, ændrede 
erhvervsstrukturer, øget vægt på byomdan-
nelse samt varetagelsen af statslige interes-
ser i en situation med forventning om øget 
decentralisering til kommunerne? Hvad kan 
vi lære af de tidligere planers udformning og 
kvalitet samt borgernes inddragelse i plan-
lægningen.

Disse spørgsmål behandles i et historisk 
perspektiv, og der lægges op til en diskussion 
om den videre udvikling af kommune- og 
lokalplanlægningen.
Tilmelding – via www.byplanlab.dk

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 7. Deadline 14. september, udk. 14. november
Nr. 8. Deadline 12. oktober, udk. 12. december
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MOD EN NY AGENDA
Kim Dirckinck-Holmfeld

Hvis man slår tilbage i Akademisk Arkitektforenings konkurrenceannaler, optræder landskabsar-
kitektur praktisk taget ikke som selvstændig disciplin i de første 75 år fra 1907 til 1982. Selv om de 
lejlighedsvis havde været i konkurrence f.eks. med Fælledparken i København (1918) og en Folke-
park i Odense (1919), var landskabs- eller havearkitekterne, som de kaldtes på den tid, højst nævnt 
blandt medarbejderne i konkurrencerne. Det er karakteristisk, at en skikkelse som G.N. Brandt ikke 
er selvstændigt repræsenteret blandt 1. præmietagerne, og at C.Th. Sørensen kun nævnes en enkelt 
gang (ved Aarhus Universitet, 1930). 

Man kan ikke heraf slutte, at havearkitekturen ikke er repræsenteret i konkurrencerne, men fra-
været af kreditering viser, at faget måtte kæmpe for sin position som en selvstændig disciplin, aner-
kendt ikke blot som kreative anlægsgartnere, men på linje med bygningsarkitekterne. 

Det er en position, som bl.a. G.N. Brandt argumenterer for, og som han motiverer i artiklen ’Den 
kommende have’, der første gang udkom i Wasmuths Monatshefte für Baukunst, 1930: ”Den kom-
mende have vil sikkert blive udformet som en modvægt til den moderne storbys ’sten, træ, jern’. Det 
fremtidige bymenneske vil ud fra en særlig sjælekval kræve, at den moderne have bliver helt grøn ... 
Da den næste generation vil leve et dobbeltliv: et gråt byliv og et grønt haveliv, må den kommende 
have være ’100 procent grøn.’” 

Her finder landskabsarkitekturen sin begrundelse som en modsætning til den grå – og under-
forstået ustimulerende arkitektur – der må modsvares af en ny grøn disciplin, der har til opgave at 
udfri det moderne menneske fra dets ’kvide’ i den arkitektskabte stenørken, netop som vederkvæ-
gelse for den sjælekval, som de livløse bygninger udvirker.

Brandt må have fornemmet, at den da kæmpende funktionalisme var baseret på en endimen-
sionel rationalitet, der – uanset ideologi – flugtede med industrisamfundets tænkning og med en 
dampmaskines retorik som Hannes Meyers, der alene så arkitektur som et resultat af funktion gange 
økonomi. Her var arkitekturens tredje ben, ’skønheden’, betragtet som vammelt føleri, hvilket lod en 
ladeport af opgaver stå åben for landskabsarkitekterne, der efter Brandts devise måtte lappe på mas-
sesamfundets byer, ikke mindst fordi det grønne, levende materiale ikke uden videre lod sig reducere.

Og sådan blev det i store træk. Landskabsarkitekterne påtog sig opgaven at skabe det kit, der 
kunne binde mere eller mindre åndsforladte ’grå’ strukturer sammen, men det blev tillige starten 
på en stadig stigende selvbevidsthed i et fag, der for længst har konstitueret sig i sin egen ret.

Og mere end det: Landskabsarkitekterne udfordrer i dag de byggende på områder, der ellers helt 
har været deres ressort. Det vil fremgå af den bog, der udkommer den 28. oktober, Ny Agenda 2, og 
som gør status over de bedste danske landskabsprojekter gennemført i perioden 2009-13. 

Bl.a. viser Stig L. Andersson en ny agenda for byens planlægning med ’midlertidighed’ som det 
centrale begreb. Det er en ny og løfterig metode til en oplevelsesrig og trinvis udvikling af byområ-
der som f.eks. Fredericias forladte industrihavn.

På visse områder er klimaforandringerne kommet landskabsarkitekterne til undsætning, netop 
fordi de her kan forene nytte i form af f.eks. vandafledning, som er langt billigere end kloakering, med 
skønhed og naturoplevelser eller, som det er sket i Lemvig, med en stormflodssikring, der bliver en 
strukturerende, forskønnende og praktisk anvendelig del af havnemiljøet.

Også fedmeepidemien har skabt landskabelige opgaver, der resulterer i, at sagesløse mennesker 
nu skal rende og hoppe gennem store dele af byen, der på smukkeste måde udtrykker den sundheds-
fetichisme, der har grebet danske beslutningstagere. Desuden udvikles temaer som ’dyrk din by’ og 
andre borgerinddragende projekter, der giver beboerne medejerskab over ellers offentlige arealer.

Og skønheden, hvis betydning for sindets vederkvægelse omsider er evidensmæssigt dokumen-
teret, har stadig sin plads i faget som f.eks. i genfortolkningerne af vores historiske arv eller i projek-
ter som anlæggene ved Noma og Nyboder m.fl.

Mon ikke den gamle mester G.N. Brandt ville have nikket anerkendende til de mange talentfulde 
projekter, som er skabt midt i den største økonomiske krise i mands minde. 

Danske landskabsarkitekter har for længst kæmpet sig ud af de akademiske arkitekters skygge, 
og faget er oven i købet det bedst beskrevne, med kæmpeværket Danmarks Havekunst I-III, land-
skabsguiden foruden det forhåbentlig tilbagevendende værk Ny Agenda, der hidtil har dokumenteret 
10 års dansk landskabsarkitektur. Og glem så ikke nærværende, veldrevne tidsskrift LANDSKAB. 
Kim Dirckinck-Holmfeld

Ny Agenda kaldes den fem-årli-
ge dokumentation af landskabs-
arkitekturen, som DL’s tidligere 
formand Knud W.Ø. Larsen tog 
initiativ til i 2007, og som blev 
udgivet af forlaget Bogværket. 
Knud W.Ø. Larsen står også bag 
den anden udgivelse i serien, der 
således sammen med den forrige 
bog nu har beskrevet et tiårs 
bedste landskabsprojekter.

Ny Agenda 2 udkommer 
28. oktober ved en reception 
kl. 16-18 i Dansk Arkitektur
Center, og alle er velkomne 
i Strandgade 27 B den dag.
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NY NØRREBRO PARK SYV ÅR EFTER
Camilla Hedegaard Møller

Det er helt åbenlyst, at man på Nørrebro 
har taget Ny Nørrebro Park til sig, og på 
sommerdage fremstår den stuvende fuld 
af mennesker og aktivitet. De sidste syv 
år har som sådan været succesfulde, men 
de er langtfra gået stille af. Store og små 
aktører som Cityringen, lindetræsbe-
skyttere, piratfester og en selvbyggerha-
ve har sammen med mængder af skrald 
og pushere fra Jægersborggade sat deres 
tydelige præg på parkens liv og fysiske 
udformning. Parken er stadig både kon-
tekstuel og cool, men den fremstår på 
mange måder ændret og anderledes, end 
da den blev indviet i 2007. 

Ny Nørrebro Park som strategi 
Samtalen foregår d. 11. september 2012 på 
Steen Høyers kontor på Arkitektskolen. Lige 
nu prøver jeg at forstå det projekt, der sene-
re i samarbejde med GHB Landskabsarkitek-
ter og i regi af Kvarterløft blev til Ny Nørrebro 
Park på Nørrebro. Man kan sige, at projektet 
har et både strategisk, strukturelt og rum-
ligt niveau. Det strategiske forklarer Steen 
Høyer med metaforen et skab. Et skab er en 
fast ramme, hvori der kan fyldes forskellige 
elementer. De kan flyttes og fjernes igen. Par-
kens serielle struktur er på samme måde den 
faste rumlige ramme, der kan fyldes og tøm-
mes med de programmer, der må være ønsker 
og behov for nu og i fremtiden. Afslutnings-
vist fortæller Steen, at det billede han ser for 
sig, når han tænker på projektet, ligger langt 
frem i tiden. Når træerne bliver gamle om 
cirka 50-70 år, så vil meget være anderledes. 
Cirka halvdelen af træerne vil stå tilbage, og 

de stadig danne den stærke, grønne grund-
struktur i parken. Indretningen og brugen af 
parken vil være forandret, men det kommer 
ikke nødvendigvis landskabsarkitekten ved, 
der er plads til forandringer, som nu dyrk-
ningshaverne for eksempel. Terrænet og alt 
under øjenhøjde er ikke vigtigt, men træerne 
har vokset sig store og markante. Det bille-
de er han glad for. Hvad der sker derimellem, 
vedkommer ikke nødvendigvis ham. Man må 
ikke forstå det sådan, at han ikke er interesse-
ret, men han har sluppet parken. 

Her to år efter nævner jeg den kommende 
artikel for Steen Høyer, da vi tilfældigt mødes. 
Han synes, at den nye byhave er rigtig fin. Helt 
god faktisk. Ved han, at der er piratfester 
under markedshallens gule tag? Det morer 
ham, og det var jo den slags, han havde håbet 
på. Metroen jo… det skal nu nok gå, når de 
genopretter parken, men det dårlige vedlige-
hold, det må jeg ikke glemme at påpege. 

Parkens karakteristiske gule klokketårn The park’s characteristic yellow bell tower
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Hvor meget kan en park tåle at forandre 
sig?
Nørrebroparken er et godt eksempel på, hvor-
dan en park efter sin åbning fortsat kan være i 
forandring på flere niveauer. Hvad er der sket, 
som har haft rumlige implikationer? Hvem og 
hvilke dynamikker står bag? Er det i overens-
stemmelse med parkens bærende idé, eller er 
den langsomt ved at blive udvandet og ændret 
til en helt anden slags park? Selv om forsla-
get blev tegnet på et statisk stykke papir, var 
det alligevel strategisk tænkt til at imødekom-
me uforudsigelighed og samtidig holde på de 
grundlæggende kvaliteter. 

Hvordan har det virket i praksis? Er pro-
jektet robust, ja bæredygtigt? Kan det være 
sandt, at da landskabsarkitekterne afleve-
rede Ny Nørrebro Park til København, var det 
stærkeste middel til at få indflydelse på par-
kens fremtid parken i sig selv? Det tager de 
følgende afsnit fat på.

Cityringen, kærlighedstape og kunstigt
græs*
Parkens tværgående struktur af trærækker og 
gule markedshaller samt de omtrent 80-årige 
lindealléer udgør de bærende dele af Ny Nør-
rebro Parks struktur. To år efter parkens åb-
ning blev den fredet sammen med syv andre 
parker i København, og fire år efter etablere-
de Metroselskabet i 2011 en byggeplads på de 
brede arealer lige syd for Hillerødgade, hvor 
store dele af lindealléerne findes. Der er ikke 
tale om at etablere en station, men derimod 
om at grave metrotunnel, og parken vil være 
genskabt i 2018. 

Byggepladsen satte kontroverser i gang. 
Foreningen af Naboer til Nørrebroparken, 
FANN, gjorde i 2011 opmærksom på, at metro-
selskabet havde lovet ikke at fælde træer, og 
nu stod ca. 35 træer for skud. Et hurtigt opslag 
i Cityringens VVM fra 2008 viser en stiplet, 
foreløbig ramme for byggepladsen hensyns-
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fuldt placeret inden for lindealléerne. Nogle 
sider længere fremme kan man læse, at man 
måske kommer til at fælde enkelte allétræer i 
forbindelse med kørsel til pladsen. Men reali-
terne havde allerede overhalet VVM-arbejdet, 
og luftfotoet under var af den gamle park, selv 
om Ny Nørrebro Park var etableret året inden. 
Metroselskabet ændrede af interne grunde 
efterfølgende planer. En ny fordel var, at man 
således kunne få plads til en kunstgræsbane 
til fodboldklubben Nørrebro United, der ville 
miste deres fodboldbaner i græs. 

Desværre ville det betyde, at omkring 35 
træer skulle fældes. FANN kæmpede for at 
bevare lindetræerne ved bl.a. at skrive ’offer’ 
på lindetræerne, sætte kærlighedstape på og 
stå frem i medierne. I 2011 tog Metroselska-
bet pressionen til efterretning, og antallet af 
dødsdømte lindetræer kom ned på ca. 15. 

Året efter åbnede kunstgræsfodboldbanen, 
som har været flittigt brugt siden. De mulige 
byggepladsindretninger vendte de to forenin-
gers interesser mod hinanden, da kontrover-
sen skiftede fra træer versus byggeplads til 
træer versus foldbold. Eksemplet viser også, 
at selv om Metroselskaber er en stærk aktør, 
så havde borgernes engagement i lindetræer-
ne kraft til at få rykket ved selskabets beslut-
ning.

Byhaven, kampen om Sumpen og 
advarsler om bøder på 2. mio*
På den anden side af Jagtvej lå bilforhand-
leren Engstrøm i årevis som en barriere for 
den gennemgående cykelsti, Nørrebroruten. 
Uklarhed om lejekontrakten var en sten i 
skoen for Københavns Kommunes jurister, 
der forsøgte at få frigjort grunden. Den ved-

holdende forretningsmand rømmede ende-
ligt grunden i 2011, da metrobyggeriet skulle 
bruge dele af arealet til skurvogne. Køben-
havns Kommune havde inden gjort ham op-
mærksom på, at det kunne koste bøder i omeg-
nen af 2 mio. kr. om dagen, hvis han forsinkede 
metrobyggeriet. Det skal i parentes bemærkes, 
at det var anden gang, bilforhandleren måtte 
flytte sin virksomhed til fordel for kollektiv 
trafik. Selv om Engstrøm lå uden for parken, 
fik han og en række andre tilkomne eller æn-
drede programmer også arkitektoniske im-
plikationer for selve parken. Med metrobyg-
gepladsen måtte hundegården også vige, og 
man byggede en midlertidig gård ved Jagtvej. 
Med Engstrøms exit kunne man føre Nørre-
broruten lige igennem parken, og hundegår-
den blev mindsket og flyttet til det sted, hvor 
cykelruten midlertidigt havde været placeret. 

Th. I dette område lå Sumpen og materialegården
Herunder. Parkens nordligste del, hvor grus er ved at blive omlagt til græs
Right. In this area lay a former gathering place and material storage area.
Below. The northern area of the park where the gravel is being replaced by grass
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En ny hundegård er blevet etableret i samarbej-
de med hundeejere ved Ågadeparken for sam-
let set at forbedre hundenes forhold i området.

De medtagne lærketræer med beskadi-
get bark i Nørrebroparkens hundegård ser 
ud til at være de egentlige tabere i pladska-
balen. ’Sumpen’, et indhegnet område med et 
lille halvtag til øldrikkere i Nørrebroparken, 
fungerede fra 1990’erne og frem til 2012, hvor 
det blev overtaget af pushere, efter at politiet 
havde presset dem ud af den nærliggende 
Jægersborggade. 

Samme år blev det midlertidige ’busstop-
pested’ stablet på benene længere nordpå i par-
ken, men dette sted manglede en indhegning til 
øldrikkernes løse hunde og blev ikke en succes. 
I september 2013 bød kommunen så øldrik-
kerne velkommen i den nye ’Humlehaven’, der 
ligger ved Hillerødgade Svømmebad. Derved 

var Sumpens oprindelige funktion i sin kom-
munalt anviste form gledet helt ud af parken. 
Materialegården, der lå tæt på den tidligere 
Sumpen, er nu også væk, og området fremstår 
meget rodet og åbent, modsat tidligere. 

Lige på den anden side af Stefansgade 
opstod der i 2012 derimod en fortætning. 
Byhaven 2200 er et iøjnefaldende dyrknings-
fællesskab for urbane haveentusiaster. For-
eningen bag har indtaget et relativt stort areal 
med højbede, farvestrålende hegn, bænke, 
vandbeholder m.m. Arealet er offentligt til-
gængeligt og lejet til formålet for tre år. Park-
forvalteren valgte dette sted til haven, da det 
ikke rigtig var blevet indtaget af andre. 

Hundeluftning uden snor flytter altså 
langsomt rundt, Sumpens brugere mødte pisk 
fra den ene side og gulerod fra den anden, og 
urbant havehold er på eget initiativ kommet til.

Piratfester, byhøst og morgenskrald*
Nu til det allermest flygtige, som alligevel 
viser sig at få fysiske aftryk: de mere eller min-
dre organiserede begivenheder på begge sider 
af loven. 

I Københavns Erhvervsservice giver man 
løbende tilladelse til arrangementer som tøj-
byttemarked, kulturelle markedsdage, pop 
op-teater med folkekøkken, zumba, yoga, 
Distortion, Skolernes Motionsdag etc. Og det 
er ikke kun den omsiggribende trend med at 
dyrke grønt i byen, der er nået Nørrebropar-
ken. Af hjemmesiden byhoest.dk kan man se, 
at parken er kortlagt som indsamlingssted for 
hyld, hyben og kirsebær. 

Nu til noget mere lyssky. Hos Center for 
Drift Nord i Københavns Kommune modtog 
man i 2012, bl.a. via Lokaludvalget, klager over 
støj fra den gule markedshal ved Hørsholms-

Parkens sportsfaciliteter bruges flittigt, og graffiti får næsten frisekarakter.
De tværgående trærækker ses tydeligt
The park’s sports facilities are frequently in use and the graffiti has an 
almost frieze-like character. The transverse tree rows are clearly evident
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gade. Sagen var, at den var blevet et tilholds-
sted for piratfester. De festende spillede høj 
musik på uforudsigelige tidspunkter om nat-
ten. Løsningen blev en specialdesignet støj-
måler under taget, der ved høje lyde både 
oplyste rummet kortvarigt og samtidig sendte 
en sms til parkforvalteren og Center for Miljø, 
der således kunne holde tal på unoderne. 

Nørrebroparken synes aktiv hele året 
rundt. Særligt i sommermånederne er der vir-
kelig mange mennesker, og nogle af dem efter-
lader rigtigt meget skrald, som giver markper-
sonellet en stor arbejdsbyrde. 

De allermest flygtige programmer sæt-
ter måske i sig selv ikke blivende fysiske spor, 
men summen af dem og forsøget på at hånd-
tere dem kan alligevel udgøre en determine-
rende faktor. Det skal vi høre lidt mere om nu.

At drive rammerne for en ny bykultur *
Med bl.a. Steen Høyers udeblivende ros af 
parkens drift kontakter jeg Center for Drift 
Nord i Københavns Kommune, hvor parkfor-
valterne hører til. Hvilke overvejelser ligger 
bag driften? 

På samtalen med dem forstår jeg, at de 
massive mængder af skrald er en betragte-
lig byrde. Nørrebroparken er et hotspot i for-
hold til affald, og man har indtryk af, at bor-
gere efterlader mere skrald end tidligere. I 

sommerperioden kan gartnere og sæsonan-
satte bruge i omegnen af ¾ dele af deres tid 
på at samle skrald. 

Tilsyneladende har der udviklet sig en 
slags festkultur, der får parken til at ligne en 
festivalplads, når de ansatte møder op om 
morgenen. Det slider og sætter sit præg. Cen-
tret prioriterer deres ressourcer og kan have 
skiftende fokusområder som f.eks. træer eller 
opgradering af legepladser i en periode. Sam-
tidig er der en fordeling mellem byens forskel-
lige områder, hvoraf nogle kan have historisk 
værdi, andre kan have borgernes og/eller poli-
tikernes bevågenhed. 

Driften må altså vurderes over en læn-
gere tidsperiode og i et samlet byperspektiv, 
hvor skiftende behov og ikke mindst klimaet, 
der spiller ind på både brugen og de biologi-
ske aspekter, er en evig ukendt faktor i regne-
stykket. 

Ikke kun drift og vedligehold indgår som 
parkforvalternes opgave, det gør forslag til 
konkrete ændringer også. Parkforvalteren 
har altså et vist råderum, når landskabsar-
kitekten er væk. I Nørrebroparken er råde-
rummet relativt stort, men hensynet til de 
bærende elementer sætter en begrænsning. 
Hvad angår parkens fremtid, så vurderer man, 
at dens stærke grønne struktur gør den lang-
tidsholdbar.

Perspektiv
Hvorledes var det så, at parken i sig selv var 
det bedste værn mod at blive ødelagt? Modsat 
f.eks. Superkilen, der i forhold til materialer, 
farvesætning og inventar må være byrumme-
nes svar på det total- og specialdesignede Her-
lev Hospital, så har parkforvalteren og Lokal-
udvalget et stort råderum i Nørrebroparken 
til at imødekomme borgerønsker og skabe for-
andringer, der ikke skader parkens arkitekto-
niske kvaliteter. Råderummet ligger mest i det 
programmatiske, den visuelle sammensathed, 
der er åben for nye elementer og en materia-
lemæssig ligefremhed. 

Området, hvor Sumpen og materialegår-
den oprindelig lå, er undtagelsen, der viser, at 
der er grænser for, hvad parken kan tåle. De 
efterladte belægninger og mange stier truer 
med at opløse denne del af parken i rampone-
ret rod. Der er sandsynligvis tale om en kort-
varig tilstand, for der er en grillplads på teg-
nebrættet i kommunen. 

De bare pletter i græsset under volleyball-
nettet, slidt inventar, vimplerne der snor sig 
fast om masterne og klokketårnets nu talrige 
nuancer af grumset gul med graffiti skærer 
helt sikkert nogle i øjne. 

Men er de ikke på netop dette sted udtryk for 
de storbykvaliteter, som Søren Ulrik Thomsen 
jævnligt efterspørger?
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Meningen med Ny Nørrebro Park var, at gøre 
parken til et identitetsgivende samlingssted. 
Det er lykkedes. Men når livet i parken skaber 
destruktive mængder affald, så ledes tankerne 
hen på udtrykket ´at sejre sig ihjel´. Skal vi på-
kalde flere penge, tåle mere affald til fordel for 
flere gartnertimer, eller glemmer borgere, at 
de i sidste ende alligevel selv betaler regnin-
gen for oprydningen?

Med Steen Høyers metafor om skabet 
med det skiftende indhold in mente, må det 
understreges, at den tværgående struktur er 
umistelig, og vil svækkes, hvis der ikke vær-
nes om træerne og markedshallerne. Og til-
lod man ikke skiftende programmer at flytte 
ind og ud, så var det i modstrid med projektets 
hensigt. Det er en af de vigtigste strategiske 
pointer i projektet, som har vist sig at fungere 
i praksis. På gensyn i 2021! 
Camilla Hedegaard Møller, arkitekt maa, mdl, 
ph.d.-studerende

Artiklen indgår som del af forfatterens igang-
værende ph.d.-studie om metodeudvikling i 
landskabsarkitekturdisciplinen på KADK, 
Institut for Bygningskunst, By og Landskab, 
Center for Byrumsforskning og Center for 
Idræt og Arkitektur

Referencer og kreditering
* Afsnittene er primært baseret på interview 
med parkforvalterne Henriette Lunn Vonsbæk 
og Thomas Gerhard samt tolkninger af hjemme-
siderne www.m.dk og www.2200n.dk, hvor de 
fleste hjemmesideartikler er skrevet af Thor-
sten Dam, enkelte af Thor Dam og Signe Als 
Nielsen. Dertil er oplysninger om arrange-
menter fra Københavns Erhvervsservice for 
perioden 2010-12 benyttet.
Digitale kilder: www.m.dk, www.byhoest.dk, 
www.2200n.dk, www.metrocityring.dk, www.
fredninger.dk

Litteratur: 
Landskab 8-2007 og Landskab 8-2004
Cityringen VVM-redegørelse og miljørapport, 
maj 2008, Metroselskabet I/S, Københavns 
Kommune, Frederiksberg Kommune
Ny Nørrebro Park, åben projektkonkurrence 
maj 2004, Kvarterløft Nørrebro park mfl. 
Kendelse om fredning af (…) Nørrebroparken 
(…) afsagt d. 29. oktober 2009 af Frednings-
nævnet for København

Luftfoto Metroselskabet/Dragør Luftfoto
Alle andre fotos af Søren Rønholt

Modsatte side, øverst. Tunnelbyggepladsen set fra luften og 
fra Hillerødgade. Bemærk lindealléen
Modsatte side nederst: Byhaven 2200
Denne side. De to markedshaller. Øverst stedet for bl.a. piratfester, 
nederst skaterområde
Opposite page, top. Tunnel building site seen from above and from 
Hillerødgade. Note the avenue of lime trees
Opposite page, bottom: Byhaven 2200 urban garden
This page. The two market halls. Top: an area for pirate parties. 
Bottom. Skater area
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ASSISTENS KIRKEGÅRD I KØBENHAVN FREDES
Susanne Guldager

Baggrunden for fredningen
Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde den 6. 
maj 2014 sagen om fredning af Assistens Kir-
kegård, således at kirkegården fredes. Natur- 
og Miljøklagenævnet underkender hermed 
Fredningsnævnet for København, der i 2012 
afviste Danmarks Naturfredningsforenings 
fredningsforslag for kirkegården.

Fredningsforslaget er udarbejdet for at 
sikre Assistens Kirkegård som et enestående 
kulturhistorisk anlæg i København. Med fred-
ningen beskyttes kirkegårdens arealmæs-
sige udstrækning, den righoldige natur og de 
mange kulturhistoriske træk, som gør kir-
kegården til et mindesmærke af stor natio-
nal betydning. Samspillet mellem de nævnte 
kvaliteter betyder, at kirkegården taler til fan-
tasien og skønhedssansen og dermed tilbyder 
enestående rekreation for sjæl og krop.

Arealmæssigt og historisk blev Assistens 
Kirkegård som et helstøbt kulturminde og 
et aktivt begravelsesanlæg anfægtet, da Kø-
benhavns Kommune og Metroselskabet be-
sluttede at inddrage en del af den ibrugværen-
de kirkegård til byggeplads og efterfølgende 
ankomstareal til metrostationen ved Nørre-
bros Runddel. 

Dette anlægsarbejde har betydet kræn-
kelse af gravfreden ved flytning af et større 
antal grave og flytning af den karakteristi-
ske fredede graverbygning. Uanset at man 
må anerkende vigtigheden af udbygningen af 
metronettet, er placeringen på Assistens Kir-
kegård en skandale. 

Den rejste fredningssag har som formål, at 
beskytte kirkegårdsarealet mod yderligere til-
tag, der vil forstyrre og forringe oplevelsen af 
anlæggets helhed. Med fredningen, der er sket 

i henhold til Naturbeskyttelsesloven, beskyt-
tes det plante- og dyreliv, som gør Assistens 
Kirkegård til en grøn oase i tæt-byen. Sam-
tidig er der mulighed for at bevare området 
som kulturhistorisk anlæg med struktur, byg-
ninger og mindesmærker – og med den helt 
særlige stemning, der gør netop dette anlæg 
unikt. Pladsen ved metrostationen, som 
afgrænses mod Jagtvej og Nørrebrogade af 
den fredede kirkegårdsmur, er en del af fred-
ningen. 

Planer gennem tiden
Ved kongelig resolution blev det allerede i 
1879 fastlagt, at Assistens Kirkegård efter 1980 
skulle omlægges til park for Nørrebros bebo-
ere. Hensigten var at undgå, at kirkegårds- 
arealet blev bebygget, som det var sket på de 
københavnske kirkegårde inden for volden. 
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Nederst. tv. Dispositionsplan 2020 deler arealet op i 4 arealkategorier med forskelligt fokus: det museale 
område, mindeparken, lokalkirkegården og parken. Samtidig skal anlægget fremstå som en helhed med 
varieret udtryk og med respekt for de kulturminder, der sammen med de gamle træer og bygninger er det 
bærende.
Nederst. th. Fredningens omfang iht. fredningsforslag 2014
Bottom, left. The Master Plan 2020 divides the area up in four area categories with different functions: 
the museum area, the memorial park, the local cemetery and the park. In addition the scheme should 
appear as a unified whole with a varied expression and with respect for the cultural monuments, 
which together with the old trees and buildings are the principal features.
Bottom, right. the scheduled area in accordance with the preservation proposal 2014

1. Musealt område Museal area
2. Mindepark Memorial park
3. Lokalkirkegård Local cemetery
4. Park Park

1

234
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Fristen for omlægningen blev imidlertid for-
længet 40 år, dvs. til udgangen af 2019, samti-
dig med at Københavns Kommune udarbej-
dede Dispositionsforslag år 2020 for Assistens 
Kirkegård. 

Planen inddeler det 20 ha store område 
i fire dele, som hver er tiltænkt sin særlige 
anvendelse og karakter. I det museale område 
og i mindeparken lægges hovedvægten på de 
kulturhistoriske interesser. Den yngste del 
af kirkegården mod nord og vest (ca. 1/3 del 
af det samlede areal) blev i planen udlagt 
som park, mens en mindre del af kirkegår-
den, efter lokalbefolkningens ønske, fortsat 
kunne anvendes som kirkegård. Lokalkirke-
gården fungerer derfor i dag som kirkegård 
med begravelser og urnenedsættelser, men i 
2150 skal denne funktion ophøre.

En ændret planstatus for kirkegården vil 
betyde øget sårbarhed. Uden særlig beskyt-

telse er vejen åben for yderligere inddragelse 
af areal til formål, som ikke er forenelige med 
ønskerne om at bevare Assistens Kirkegård 
som en helhed. Fredning er i dag den bed-
ste mulighed for at sikre de ca. 20 hektar, der 
på lang sigt kan videreudvikles som et grønt 
åndehul med en helt ekstraordinær karakter. 

Aktuel debat
Københavns Kommune, som er ejer af arealet, 
og Kirkeministeriet, som er lovgivende myn-
dighed, har været imod fredningen. Begge 
parter har ment, at den kirkelige lovgivning 
yder tilstrækkelig beskyttelse – også af et kir-
kegårdsanlæg, der er under så kraftigt pres, 
som det er tilfældet med Assistens Kirkegård.

Danmarks Naturfredningsforening og 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabs-
kultur, som har udarbejdet fredningsforslaget 
og klaget over Fredningsnævnets afvisning af 

forslaget, er af en anden opfattelse og mener, 
at netop metrobyggeriet, som har inddraget 5 
% af kirkegårdens areal, er et tydeligt eksem-
pel på, at der er behov for yderligere beskyt-
telse. 

I en tid, hvor de økonomiske interesser og 
kortsigtede gevinster ofte prioriteres forud 
for kulturværdierne, og hvor vigtige beslut-
ninger træffes uden åbenhed og offentlighe-
dens inddragelse i beslutningsprocessen, er 
det særlig vigtigt med skærpet opmærksom-
hed i forhold til sårbare offentlige byrum. 
Tendensen synes at gå i retning af færre bin-
dinger og flere muligheder for fri udfoldelse. 
Det er en farlig og kortsigtet vej. 

Opgaven for beslutningstager og planlæg-
ger er at sikre, at der ikke sælges ud af kul-
turarven på Assistens. Det gøres bedst ved 
at sikre faste rammer for fremtiden gennem 
planlægning af bevaringsindsatsen og af de 
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forandringer, der naturligt knytter sig til et 
dynamisk anlæg. 

En tilføjelse til lov om Folkekirkens kir-
kebygninger og kirkegårde (2014) udtrykker 
forståelse for den del af kulturarven, der er 
knyttet til kirkegårde. Loven fastsætter, at 
’umistelige kirkegårde’ ikke kan nedlægges, 
og at kirkegårde kan udpeges som bevarings-
værdige i forbindelse med de kirkelukninger, 
som er varslet. Det er meget glædeligt, at disse 
anlæg nu også officielt tillægges betydning, 
der rækker udover funktionen som begravel-
sesanlæg. Fredningen af Assistens er på tilsva-
rende måde udtryk for en større bevågenhed 
fra Natur- og Miljøklagenævnet i forhold til 
Assistens Kirkegårds særlige kvaliteter.

Fremtiden for Assistens 
Den aktuelle fredning af Assistens Kirkegård 
er fremover udgangspunktet for den detal-

jerede planlægning af de enkelte afdelinger, 
hvis differentierede udtryk allerede blev be-
skrevet i dispositionsplan 2020.

Det er Københavns Borgerrepræsenta-
tion og den kommunale administration, der 
har ansvaret for Assistens Kirkegårds frem-
tid. Det er ikke en nem opgave at planlægge 
den forandringsproces, der skal afbalancere 
de mange forskelligartede interesser, som er 
knyttet til dette særlige anlæg. Styregruppen 
for Assistens kirkegård, som blev nedsat i for-
bindelse med dispositionsplanarbejdet, har i 
mange år været hvilende. 

Men der er behov for at en styregruppe 
bestående af en bred vifte af fagfolk igen får 
mulighed for at deltage i arbejdet med udvik-
lingen på Assistens. En ny styregruppe bør 
derfor nedsættes snarest og inddrages i det 
kommende arbejde med retablering af area-
lerne omkring metrostationen og med beva-

rings- og plejeplaner for de øvrige afdelinger 
på Assistens

Erfaringer fra andre store bykirkegårde i 
Europa, hvor tilsvarende bevaringshensyn og 
rekreative interesser er i spil vil kunne indg. 
Ligeledes skal borgerne på Nørrebro inddra-
ges. De har for længst taget anlægget til sig og 
bruger det på mangfoldige måder til aktivite-
ter, ophold og som ramme for begravelser. 
Susanne Guldager, landskabsarkitekt MDL

Alle fotos Annemarie Lund
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I 2014 har juryen med Dansk Landskabspris 
ønsket at hædre steder eller projekter, hvor 
der tydeligt og vellykket er arbejdet med at 
gøre det bedre at opholde sig og bo; steder 
eller projekter, hvor god landskabsarkitektur 
har skabt rammen for, at de lokale brugere og 
borgere oplever merværdi. 

I foråret 2014 blev den nye danske arki-
tekturpolitik lanceret under temaet ’Menne-
sker i centrum’. Årets tema for Dansk Land-
skabspris ligger i forlængelse heraf, og man 
ønsker at hædre ’et bedre sted at bo’. Temaet 
tager afsæt i arkitektpolitikkens fire fokusom-
råder: mødet med arkitekturen, demokrati, 
bæredygtighed og værdiskabelse. 

Formålet med uddelingen af landskabs-
prisen er at sætte fokus på landskabsarkitek-
tur og forvaltning af landskabet. Dansk Land-
skabspris skal være til inspiration for brugere, 
bygherrer, andre rådgivere, politikere og 

almindelige brugere. Årets tema hædrer pro-
jekter, der er mere end blot fysiske rammer: 
projekter, der synliggør værdien af tilgænge-
lige, grønne rum som sociale samlingssteder, 
der inddrager byens borgere.

Der har i år været indstillet projekter, hvor 
lige netop mødet mellem brugere og projekt 
har resulteret i løsninger, der ikke kunne være 
skabt på tegnebordet alene. 

Indstillingerne vidner om, at ’et bedre sted 
at bo’ kan være udløst af små som store greb: 
fra langsigtede planstrategier i sociale bolig-
byggerier ved Avedøre Stationsby Syd og i 
Vallensbæk til allétræsplantningers positive 
virkning i hovedgaden i Kgs. Lyngby. I Søn-
dersø har kommunen modigt valgt at fjerne et 
fejlslagent indkøbscenter og skabt en bypark 
i stedet, og i Vejle er en vej og en parkerings-
plads blevet fjernet for at skabe rum for en 
stor aktivitetspark – mens man på Vesterbro 

i København har skabt en frodig taghave sam-
men med fritidshjemmets brugere og lokale 
borgere. 

Spændet i årets indstillinger er yderst 
positivt. Temaet skulle appellere til projek-
ter, enkeltpersoner, offentlige og private pro-
jekter, og indstillingerne i år har været udover 
det forventelige. Engagementet i indstillin-
gerne viser en tydelig demokratisering af det 
offentlige rum, hvis succes er båret af aktive 
brugere. Vellykket landskabsarkitektur er i 
dag meget mere end blot fysiske rammer. Det 
er også projekter, der skaber steder af værdi, 
der rækker langt ud over projektet selv.

På baggrund af de indkomne forslag har 
juryen valgt to projekter med nedenstående 
begrundelser.

DANSK LANDSKABSPRIS 2014
Steen Himmer, Bo Holm-Nielsen og Lisbeth Westergaard
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Dansk Landskabspris 2014, den store:
Tagparadiset på Vestervangs Fritidshjem
Tagparadiset på fritidshjemmet Vestervang er 
tildelt Dansk Landskabspris 2014 med den be-
grundelse, at det er et forbilledligt projekt til 
stor inspiration for andre. Projektet har med 
små midler formået at vise en demokratisk 
værdiskabelse. Tilblivelsen er et vellykket ek-
sempel på en proces, hvor ansatte, ledelse og 
børn i samarbejde har været med til og til sta-
dighed er medskabende i at formgive ’et bedre 
sted at bo’. Det er et projekt, hvor brugerne på 
deres egen måde har skabt et taglandskab af 
høj æstetisk kvalitet. Det er ikke kun en smuk 
have, men også et sanseunivers, som skaber 
glæde for børn, forældre, ældre og ansatte.

Projektets formidling til byens borgere har 
gjort, at flere end nogen sinde før oplever glæ-
den ved nærheden til grønne byrum. Projek-
tet skaber med andre ord ’et bedre sted at bo’.

Tagparadiset tildeles prisen, da juryen fin-
der, at prisen her har en stor værdi for stedet, 
men også for formidlingen af, at små frodige 
landskaber i byen er værdiskabende for men-
nesker. Med prisen følger 40.000 kr.

Dansk Landskabspris 2014, den lille:
Mariaparken i Vejle 
Mariaparken i Vejle er tildelt Dansk Land-
skabspris 2014. Juryen finder, at processen 
og inddragelsen af brugerne er eksemplarisk. 
Parkens landskabelige behandling understøt-
ter på fineste vis den varierede funktionalitet, 
som brugerne ønskede. Særligt de to pavillo-
ner fremstår som effektive generatorer for 
livet i parken.

Byplanmæssigt er det beundringsværdigt, 
at Vejle Kommunes Midtbystrategi følges og i 
så tydelig grad forskønner og forbedrer forhol-
dene for byens beboere. Vejle Kommune gør 
sig store anstrengelser for at byen forbliver et 
godt sted at bo. Med prisen følger 10.000 kr.

Dansk Landskabspris uddeles af Park- og 
Naturforvalterne, Dansk Landskabsarkitekt-
forening og Danske Arkitektvirksomheder. 
I 2014 har juryen bestået af landskabsarki-
tekt MDL Lisbeth Westergaard, LIW Plan-
ning (Danske Arkitektvirksomheder), land-
skabsarkitekt MDL Bo Holm-Nielsen, 
ZoffmannHolm Landskabsarkitekter (DL) og 
landskabsarkitekt MDL Steen Himmer, Oden-
se Kommune (Park- og Naturforvalterne)

Nyttehaven på taget af Vestervang, fra idé til afprøvet pædagogisk redskab. 
Vestervangs korte, kronologiske gennemgang af projektet med målet 
’At skabe større trivsel i dagligdagen for børn og voksne i et urbant institutionsmiljø’
December 2011: Boe Sallingboe, indehaver af bygartnerfirmaet Altan-Alferne og far til Frey, som 
går på Vestervang, retter henvendelse til ledelsen med en forespørgsel, om man ikke skal lave en 
nyttehave på den store, ubenyttede tagterrasse på taget af fritidshjemmet. Bestyrelsen beder om 
tegninger og budget.
Januar 2012: Projektbeskrivelse med plantegning og planteliste, metodevalg og budget forelægges 
ledelsen. Der tages udgangspunkt i bydelens akutte mangel på rekreative områder og en generel 
betragtning om børnenes hverdag: ’Hvordan skal børn i fremtiden kunne sikres en naturlig tilgang 
til naturen og en forståelse af dens nytteværdi, når deres dagligdag overvejende består af bymiljø, 
indendørsaktiviteter og elektroniske adspredelser’. Ledelsen beslutter at gå videre med projektet.
Marts 2012: Der rettes henvendelse til store fonde som Realdania, Tryg, Velux og Nordea, som alle 
afviser at støtte projektet. Herefter kontaktes firmaer og private aktører, hvilket giver midler nok 
til, at noget af projektet kan sættes i gang. I første omgang etableres højbede til brug for børnenes 
eksperimenter med letdyrkelige grøntsager og bær.
Juni 2012: Første fase er færdig, og nyttehaven er blevet en realitet. Fritidshjemmets personale 
har været en aktiv del af etableringen, og børnene har også deltaget i processen, så alle kunne føle 
ejerskab. Med de pædagogiske erfaringer, man har høstet i foråret, beslutter fritidshjemmets be-
styrelse at give et tilskud til den videre etablering. Projektet kan dermed udbygges i henhold til 
den oprindelige plan.
September 2012: For at få projektet til at fremstå som den oprindelige plantegning, donerer Al-
tan-Alferne og samarbejdspartnere materialer og planter, som bringer nyttehaven tættere på at 
være en ’plantage’.
Oktober 2012: Tagterrassen får besøg af Center for Bydesign, Københavns Kommune og Område-
fornyelsen Centrale Vesterbro. Alle er meget begejstrede for projektet, og det foreslås at søge of-
fentlige puljemidler til færdiggørelsen af haven.
April 2013: Områdefornyelsen Centrale Vesterbro donerer sammen med Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter en pose penge til Boe Sallingboe til dækning af udlæg og til den endelige fær-
diggørelse af nyttehaveprojektet.
Juni 2013: På baggrund af de positive erfaringer med nyttehaven på taget, beslutter ledelsen sig 
for at lave et begrønningsprojekt med fokus på legeplads og facade. Der laves en planteplan med 
75 % stedsegrønt.
August 2013: Resultaterne af en grønnere institution gør, at ledelsen bevilliger penge til yderligere 
beplantning af legepladsen. Der arbejdes videre med en planteplan bestående af 75 % stedsegrønt.
December 2013: Vestervang Fritidshjem har nu en komplet nyttehave på taget, identisk i opbyg-
ning og plantevalg med den oprindelige plantegning. Legepladsen har gennemgået en levende for-
vandling og bliver i det daglige omtalt som ’junglen’. Effekten af den samlede begrønning tæller 
alt fra færre konflikter mellem børnene og mellem børn og voksne, lavere støjniveau, bedre forhold 
til naboerne, totalt ophør af hærværk og graffiti på ejendommen til større trivsel og et lavere sy-
gefravær i personalegruppen.

Fritidshjemmet Vestervang, Dannebrogsgade 47, København V
Udført: 2012-13
Projektet er udviklet af Altan-Alferne og færdiggjort sammen med børn og voksne fra 
Vestervang Fritidshjem
Hovedsponsor: Områdefornyelsen Centrale Vesterbro i samarbejde med 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
Fotos: Steen Brogaard
www.tagparadiset.dk

Tagterrassen er forvandlet til en stor nyttehave, hvor 
børnene dyrker grønsager og laver mad af høsten. 
I kasserne er pæretræer, figentræer, blåbærbuske, jord-
bær, salat m.m. En tank sørger for regnvandsopsamling 
til vanding. Tagterrassen danner også ramme om 
lektielæsning, frokostpauser og fødselsdage
The roof terrace has been converted to a vegetable garden 
where children cultivate vegetables and make meals from 
the harvest. The boxes contain pear trees, fig trees, blue-
berry bushes, strawberries, salad, etc. A tank stores rain-
water for irrigation. The roof terrace also serves as a set-
ting for homework, lunch breaks and birthday celebrations
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MARIAPARKEN I VEJLE
Mads Peder Rasmussen

Mariaparken er en ny grøn offentlig park midt 
i Vejle med særligt fokus på idræt og bevægel-
se. Omdannelsen af den tidligere asfalterede 
parkeringsplads – Marias Plads – med biler 
mellem rækker af træer i mistrivsel og den 
lukkede amtmandshave gav mulighed for at 
tilføre byen en stor sammenhængende, grøn 
bypark på ca. 13.500 kvm. Mariaparken er ble-
vet åben og imødekommende og ligger som en 
direkte grøn forbindelse mellem Vejles vest-
lige parker, Byparken og midtbyens gågader 
i øst. Parken kan både rumme større musik- 
og bevægelsesarrangementer, en hyggelig pic-
nic mellem træerne, rulleskøjteløb, boldspil 
og skøjteture i vintermånederne.

Parkens grundlæggende træk består af et 
blødt formet, græsklædt terræn, der bølger op 
og ned og ind og ud. Terrænet formidler over-
gangen mellem den højtliggende østby og de 
lavtliggende arealer omkring åen, der løber 
i kanten af parken. De bløde bakker danner 
rum omkring opholds- og aktivitetslommer 
og virker afskærmende i forhold til de om-
givende, trafikerede veje. Lavningerne leder 
vandet væk fra opholdsfladerne. 

Parkens øvrige bestanddele – stisystem, 
bevægelsesbane og pavilloner understøtter 
med blødt formede kurver parkens landska-
belige helhed. Hertil kommer en mangfoldig-
hed af forskelligartede træer – med biodiver-

sitet for øje – gamle og nye, store og små i en 
uformel sammenstilling.

Udover at være et sted for idræt og bevæ-
gelse skal Mariaparken også være et smukt og 
rart sted at opholde sig for alle aldre. Parken 
indeholder både aktive, urbane zoner, land-
skabelige opholdszoner, mindre, afskærmede 
og større, åbne rum, hvilket muliggør en alsi-
dig brug af parken året rundt.

Hvor mange andre idrætslegepladser mest 
appellerer til drenge og unge mænd, er det 
med de mange kultur- og opholdsmuligheder 
i Mariaparken hensigten at skabe et centralt 
aktivitetsområde, der også er interessant for 
piger og unge kvinder. 

Parken fremstår som en moderne fortolkning af en folkepark The park appears as a modern interpretation of a people’s park
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Overgangene mellem aktive og rolige zoner 
har fået en særlig udformning, så man kan op-
holde sig på kanter og bander. Her er rig mu-
lighed for at hænge ud og være med .

Parken har en forsænket, organisk formet 
aktivitetsflade på ca. 1.300 kvm til boldspil, 
rulleskøjteløb og andre aktiviteter. Kanten 
omkring banen bevæger sig op og ned. Nogle 
steder er kanten blevet smal og lav, andre ste-
der er kanten høj og bred for at danne sidde-
mulighed og bande og samtidig give mulighed 
for at rumme den teknik, der er nødvendig 

for skøjtebanens funktion. Banen er belyst, 
så den også kan benyttes om aftenen og i den 
mørke vintertid, hvor den fungerer som midt-
byens skøjtebane.

Nord for bevægelsesbanen ligger parkens 
naturlige midtpunkt og mødested. Her er en 
kiosk og materialebank, hvor man kan låne 
sportsrekvisitter til bl.a. fodbold, håndbold, 
basketball, volleyball, hockey, badminton, 
tennis, frisbeegolf, speedminton, slacklines, 
hulahopringe samt leje skøjter og købe varm 
kakao m.m. i den kolde vintertid. 

I den nordligste ende af parken ligger en pavil-
lon – udformet som en organisk formet over-
dækning, der kan anvendes til dans, musik og 
andre arrangementer. Omkring scenen er der 
siddetrin og plads til ca. 500 tilskuere på area-
let syd for pavillonen. Man kan tænde lysspots 
og farvet lys i pavillonen og styre lyden med 
sin smartphone via bluetooth.
Mads Peder Rasmussen, landskabsarkitekt

Uddrag af juryen for Dansk Landskabspris’ beskrivelse: Midt i Vejle, mellem handelsstrøg, kunstmuseum, skoler, ældrecentre og banegård, ligger 
det nyeste bud på en folkepark. En parkeringsplads og en vej er fjernet for at give plads til et stort, sammenhængende byrum, der ved sin placering 
og de mangfoldige aktivitetstilbud skaber merværdi. 
Parkens stærke fundament i tilblivelsen var en demokratisk proces, hvor alle naboer kom med ønsker til parkens brug. Borgerdialogen pegede på, 
at de unge ønskede forskelligartede rum med plads til både aktiviteter og afslapning. Parken er en del af en langsigtet midtbystategi, og det, at den 
er skabt på et så solidt strategisk grundlag vidner om en både modig og visionær byplanlægning. 
Parken er til stor inspiration for andre; den aktive inddragelse af borgerne i rådgivningsprocessen vidner om genuine intentioner om at skabe den 
bedst mulige park og derved et endnu bedre sted at bo

Banen er belyst, så den også kan benyttes om aftenen 
og i den mørke vintertid, hvor den fungerer som midt-
byens skøjtebane
The activity area is illuminated, so that it can be used 
in the evening and during the dark winters, when it 
serves as the midtown ice-skating rink
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Mariaparken, Orla Lehmannsgade/Vedelsgade/Blegbanken/Enghavevej /Flegborg, Vejle
Realiseret: 2012-13
Bygherre: Vejle Kommune
Landskabsarkitekt: Bascon. Medarbejdere: Charlotte Baad Gustin, Mads Peder Rasmussen, Christine Haastrup Pedersen og Anne Mette Boye
Arkitekt: Ravn Arkitektur ( bygninger)
Entreprenør: Aagaard Gruppen (anlæg og landskab), Jorton og Sportsbyg (multibane), Christian Berg ( køleteknik)
Fonde: Lokale og Anlægsfonden , Ministeriet for by, boliger og landdistrikter
Præmieret med Dansk Landskabpris 2014 og Vejle Kommunes arkitekturpris 2013, nomineret til byplanprisen 2014
Fotos: Carsten Ingemann, Vejle Kommune (s. 162 og 165 øverst)

Parken har en forsænket, organisk formet aktivitetsflade på ca. 1300 kvm til boldspil, 
rulleskøjteløb og andre aktiviteter. Kanten er nogle steder smal og lav, andre steder er 
kanten høj og bred for at danne siddemulighed og bande
The park has a recessed, organically formed activity area of about 1,300 m2 for ball games, 
roller skating and other activities. In some areas the edges are narrow and low, in other 
places they are high and wide to offer seating and to serve as side boards
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LAND RECORDS, 2014
Christina Capetillo

Jorddepot, Ejby Soil depot, Ejby
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LAND er en udstilling af samtidig topo-
grafisk landskabsfotografi, der blev vist 
på Phototek Esbjerg indtil 19. oktober, og 
som blev vist i Museumsbygningen i Kø-
benhavn i maj.
Udstillingen er kurateret af fotografen 
Finn Larsen i samarbejde med Museums-
bygningens leder Banja Rathnov. De ud-
stillende kunstnere er væsentlige land-
skabsfotografer og billedkunstnere fra 
Danmark, Sverige, England, USA og Ita-
lien: Jem Southam, John Gossage, Guido 
Guidi, Christina Capetillo, Bror Bernild, 
Jeanette Land Schou, Svend Dalsgaard, 
John S. Webb, Sander Broström, Gerry 
Johansson, Ann Johnsson og Finn Larsen. 

Gennem mine fotografiske arbejder undersø-
ger jeg det tidslige sammenfald mellem stadi-
er af natur i kulturen og kulturspor i naturen. 
Jeg er interesseret i steder, som traditionelt 
ikke tillægges værdi og tit overses, idet de 
udtrykker en æstetisk anonymitet. Naturen 
går fra at være land til landskab gennem bil-
leddannelse – gennem udpegningen af noget 
frem for noget andet. Naturen gøres nærvæ-
rende, landskabet bliver et billede, vi kan for-
binde os til. Dette er mit sigte – at trække mit 
syn på verden ind i verden.

I serien LAND RECORDS optræder en 
række af disse oversete steder, eller hvide 
pletter, i landskabet som branddamme, skov-
rejsningsområder, motorvejsrabatter og jord-
depoter, i en tilstand mellem det uordnede og 
det regulerede. Et hus tæt ved havet oplever 
vi som et idyllisk sted, men det hænder, at 
det hærges og tilintetgøres af storm og uvejr. 

Strandklitter skaber smukke og rekreative 
kystlandskaber, men rummer også kræfter 
stærke nok til at opløse og ødelægge bygnin-
ger og anlæg. Vi forbinder skovens rum med 
stilhed og ro, selv om plantager også rummer 
renafdrift og naturbrand. Steder som disse 
er til stadighed i en proces af opbygning og 
nedbrydning, enten som et resultat af men-
neskers handlen eller naturens latente kræf-
ter. Serien LAND RECORDS registrerer for-
andringerne og bevidner de handlinger, der 
finder sted i landskabet.
Christina Capetillo, ph., arkitekt MAA

Alle fotos Christina Capetillo

Til udstillingen er udgivet en 28 siders gratis 
avis, LAND – bl.a. med en artikel af Bo Fritz-
bøger– som kan fås i Museumsbygningen, 
Kastelsvej 18, København Ø

Hus, Korshage Home, Korshage Hus, Brösarp Home, Brösarp. 
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Skov, Rødhus Forest, Rødhus
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Vandhul, Hemmet Pond, Hemmet

Vandhul, Asserbo Pond, Asserbo
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Skov, Give Forest, Give
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Jordarbejder, Give Landworks, Give
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SUMMARY
New Nørrebro Park seven years later, p. 150
Camilla Hedegaard Møller
The citizens of the Nørrebro quarter have 
embraced the New Nørrebro Park, and on a 
warm summer day it is packed with people 
and activities. In view of this, the last seven 
years have been successful, but it has been 
a far from peaceful development. Large and 
small players such as the City Ring, Lime tree 
preservationists, pirate parties and a do-it-
yourself garden, together with huge amounts 
of rubbish and many drug pushers have clear-
ly had an influence on life in the park and its 
physical development. The park is still cool 
and contextual, but in many ways appears 
changed and different from when it opened 
in 2007. 

In September 2012 I interviewed profes-
sor Steen Høyer to gain an understanding of 
the project that subsequently in collabora-
tion with GHB Landskabsarkitekter and in the 
framework on the Kvarterløft urban renewal 
program resulted in Ny Nørrebro Park. The 
project consists of strategic, structural and 
spatial levels. Steen Høyer explained the stra-
tegic level using a cabinet as a metaphor. A 
cabinet has a fixed frame in which one can 
insert different elements. It can be moved and 
removed again. The park’s serial structure is in 
a similar way a fixed spatial framework, which 
can be filled and emptied with the programs 
that one wants or needs now and in the future. 
Finally Steen said that the vision he sees when 
he thinks about the project lies far in the 
future. When the trees grow up in ca. 50-70 
years, it will all be quite different. About half 
of the trees will still be standing and form the 
strong green basic structure of the park. The 
organization and use of the park will remain 
somewhat the same, but it will not necessar-
ily depend on the landscape architect; there is 
room for change. The terrain and everything 
under eye level are not important, as the trees 
will grow tall and distinctive. What happens 
between them is not necessarily his business. 
One should not misinterpret this to mean that 
Steen Høyer is not interested, but that he has 
relinquished the park to its users. 

And now, two years later I mentioned 
this article to Steen. Is he aware of the fact 
that there are pirate parties under the Mar-
ket Hall’s yellow roof? This amuses him and 
it was just this kind of event that he hoped 
would occur.

With Steen Høyer’s metaphor of the cab-
inet with varying content in mind, it should 
be emphasized that the transverse structure 
is inalienable; it can be weakened if the trees 
and market halls are not safeguarded. And if 
one did not allow changing programs to move 
in and out, it would create a discrepancy with 
the intention of the project. This is one of the 
most important strategic points in the proj-
ect and it has proved to function in practice.

Assistens Cemetery in Copenhagen 
scheduled as a monument, p. 156
Susanne Guldager
The Environmental Board of Appeals, on May 
6, 2014, ruled on the scheduling of Assistens 
Cemetery so that it is now protected. Thus the 
Environmental Board reversed the decision 
of the Nature Conservancy Board for Copen-
hagen, which in 2012 rejected the Danish So-
ciety for Nature Conservation’s preservation 
proposal for the cemetery.

The preservation proposal was drawn up to 
ensure Assistens Cemetery’s role as a unique 
culture-historical scheme in Copenhagen. The 
scheduling now protects the cemetery’s area, 
its rich nature and the many culture-histori-
cal features that make it a monument of great 
national significance. The interplay between 
the above-mentioned qualities implies that the 
cemetery addresses one’s fantasy and sense of 
beauty and thereby offers unique recreational 
opportunities for both body and soul.

In terms of area and history, Assistens Cem-
etery as a coherent cultural monument and an 
active cemetery was threatened when Copen-
hagen Municipality and the Metroselskabet 
decided to confiscate part of the still active cem-
etery for use as a building site and subsequent 
access area for the metro station at Nørrebros 
Runddel. This construction work has implied a 
desecration of many burial sites due to the mov-
ing of a great number of graves and the charac-
teristic, protected gravedigger building.

As early as 1879 it was determined that 
Assistens Cemetery, after 1980, should be con-
verted to a park for the citizens of the Nørre-
bro quarter. The goal being to avoid the cem-
etery area being used for buildings, as had 
previously happened with the Copenhagen 
cemeteries within the ramparts of the old city. 

However the deadline for the conversion 
was extended another forty years, i.e., to the 
end of 2019, coincident with Copenhagen 
Municipality’s development of a feasibility 
plan 2020 for Assistens Cemetery. The plan 
divides the 20 hectare area in four parts, each 
with its own special usage and character.

The current scheduling of Assistens Cem-
etery will form the future basis for the detail 
planning of the individual parts. Perhaps one 
can gain inspiration for this by studying the 
efforts of other large urban cemeteries in 
Europe, where similar preservation consid-
eration and recreational interests are at play.

Danish Landscape prize 2014, p. 160
Steen Himmer, Bo Holm-Nielsen and
Lisbeth Westergaard
In 2014 the jury for the Danish Landscape 
prize wanted to honor places or projects, where 
clear and successful efforts to work with im-
proving the conditions for life and work; places 
or projects where good landscape architecture 
had created a framework to allow local users 

and citizens to experience increased benefits. 
In spring 2014 the new Danish architecture 
policy was launched with the theme ’Focus on 
People.’ This year’s theme for the Danish Land-
scape Prize lies in continuation of this by hon-
oring ’a better place to live.’ The theme is based 
on the architecture policy’s four focus areas: 
the confrontation with architecture, democ-
racy, sustainability and increased benefits. 

The Roof Paradise on Vestervang’s Youth 
Center was awarded the major Danish Land-
scape Prize 2014 and 40,000 kr. on the grounds 
that it is an exemplary project and a great 
source of inspiration for others. With mod-
est means the project has managed to pro-
vide a democratic increase in benefits. The 
establishment of this is a successful example 
of a process in which the employees, leader-
ship and children in collaboration have been 
involved and still are in the design, not only 
of a beautiful garden, but also a sensory uni-
verse for the benefit of children, parents, 
elderly and the employees. The Roof Paradise 
was awarded the prize as the jury found that 
in this case the prize is of great value for the 
place, and also for the general acknowledg-
ment of the fact that small, lush landscapes 
in the city can increase benefits for people.

Mariapark in Vejle was awarded the minor 
Danish Landscape Prize 2014 and 10,000 kr. 
The jury found that the process and the inclu-
sion of the users are exemplary. The park’s 
landscape treatment in a refined fashion sup-
ports the varied functions that the users were 
looking for. In terms of city planning it is admi-
rable that Vejle Municipality’s Midtown strat-
egy was respected and to a great degree graces 
and improves conditions for the local citizenry.

LAND RECORDS, 2014, p. 138 
Christina Capetillo
Through my work I investigate the conver-
gence between records of nature in culture 
and cultural traces in nature. I am drawn to 
places usually neglected, as they are connect-
ed with a degree of aesthetic anonymity. In 
the act of creating images we turn land into 
landscapes by pointing out something over 
something else. Nature is made present; land-
scape becomes an image to which we can re-
late. This is the aim of my projects – to draw 
my view of the world into the world. 

In the series LAND RECORDS a number 
of these overlooked places, or blank spots in 
the landscape, like fire ponds, plantations, 
highway land and earth fills, appear in a state 
between wild and regulated. A home by the 
sea is normally an idyllic place, but in some 
cases a storm hits the shore and ravages the 
surroundings. Dunes form beautiful recre-
ational landscapes along the coast, but con-
tain forces strong enough to dissolve and 
destroy buildings and the urban fabric.
Pete Avondoglio
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Intelligent styring af afløbssystemer 
og vand på terræn
For at kunne håndtere de øgede mængder 
regnvand, er mange kommuner i øjeblikket 
i gang med at udvide afløbssystemerne. Der 
bygges f.eks. nye regnvandsbassiner eller ek-
sisterende dele af afløbssystemet opgraderes. 
Der vil være mange penge at spare i anlægs-
omkostninger, hvis vi kan udnytte kapacite-
ten i det eksisterende afløbssystem bedre end 
i dag – i stedet for at udvide det. 

Derfor er GTS-instituttet DHI gået sam-
men med DTU Miljø, DTU Compute og Aar-
hus Vand om at udvikle et system, der ved 
brug af aktiv styring af afløbssystemet bedre 
kan udnytte den eksisterende infrastruktur.

Kernen i projektet er et softwareprodukt, 
der opsamler og beregner data om regn- og 

vandstrømme. Dataene bliver så brugt til både 
styring med det samme i realtid og til varsling.

Ved at sammenholde oplysninger om, 
hvor vandet til enhver tid befinder sig og 
forudsige, hvor meget og hvor i byen der vil 
komme regn i den nærmeste fremtid, er det 
muligt at finde den optimale indstilling af 
hele byens vandsystem. Ved hele tiden aktivt 
at styre vandets vej i kloakkerne sikrer man, 
at vandet ledes frem til det bassin eller ren-
seanlæg, der udnytter det samlede system 
bedst muligt. På den måde reduceres behovet 
for eksempelvis at investere i større bassiner. 

Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i 
Samstyringsprojektet, som er en løsning, DHI 
har udviklet og afprøvet i fuld skala i samar-
bejde med Aarhus Vand og andre partnere. 
Målet for Aarhus, og dermed Aarhus Vand, var 

at undgå udledning af urenset spildevand fra 
overløb. I tilfælde af ekstremregn, hvor man 
oplever vand på gadeniveau, vil projektet også 
se på, hvordan man kan lede vandet hen i de 
områder, hvor det gør mindst skade. 

Det nye udviklingsprojekt vil videreud-
vikle den skræddersyede løsning i Aarhus til 
en mere generel løsning. Det er derfor en vig-
tig del af projektet, at løsningen bliver så flek-
sibel, at den vil kunne bruges af byer verden 
over. 
Klimaspring er en Realdania-kampagne, der 
støtter en kommerciel udvikling af nye løsnin-
ger til håndtering af regnvand i tætte, eksiste-
rende byområder. Realdania har afsat 60 mio. 
kr. til kampagnen, der løber fra 2013 til 2017.
www.realdania.dk

Tidssvarende
Holdbart

Miljørigtig

KEBONY – DET NYE TRÆ
Kebony bearbejder bære

dygtigt lyst træ ved 
hjælp af en patenteret 
modificeringsproces. 

 Resultatet er en smuk 
brun farve, som gradvis 

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

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

For mere information om Kebony,  
ring 20 27 58 55 eller se på www.kebony.dk
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Aquaform fra GH form
Aquaform er GH forms program af produk-
ter til brug for bortledning af regnvand. Pro-
duktprogrammet inkluderer linjeafvanding 
med riste i støbejern, rustfast stål eller bron-
ze, render i polymerbeton og støbejern samt 
åbne linjeafvandingstyper, hvor vandet ledes 
til punktafvandingsriste med fast eller flyden-
de karm. 

Alle Aquaform-produkter er fremstillet efter 
normangivelse DS/EN1433 og udført i de 
bedste materialer. Aquaform-produkterne 
kan bruges sammen med flise- og stenbelæg-
ninger, i asfalt eller grusarealer. Riste, karme, 
åbne linjeafvandinger og punktafvandinger 
i støbejern fremstilles på eget jernstøberi i 
Danmark.

Der er miljøprofil på GH forms linjeafvan-
ding, f.eks. Campus linjeafvandingsrist til Bør-
sen i København. Risten blev skabt af industri-
affald – stålskrot fra en stålvarefabrik i Ballerup, 
som blev transporteret 42 km væk til jernstøbe-
riet i Køge. Her blev affaldet omsmeltet og støbt 
til riste, inden det endelige produkt blev kørt 46 
km ind til Børsen. Dermed tilbagelagde ristene 
under 100 km på landevejen, inklusive frem-
bringelse af råmateriale, produktion og levering. 
Samme miljøprofil vil importerede produkter, 
grundet lange transportafstande, ikke have.

Aquaform linjeafvandingsprogram omfat-
ter udover riste et komplet rendesortiment i 
bredder, der matcher ristene. Programmet 
inkluderer lavprofilrender fra 100 mm i ind-
bygningshøjde til dybe render med en total 
indbygningshøjde på 276 mm. 

Alle riste til polymerbetonrender er støbt 
med ’ører’, der skjuler det underliggende 
kantprofil fra renderne, hvilket muliggør, at 

belægningen kan lægges helt op til risten. Der 
anvendes som standard et kantprofil, som sik-
rer, at der ikke kan ske galvanisk tæring imel-
lem rist og karm, især ved brug af riste i for-
skellige materialer. Kantprofilerne ligger godt 
beskyttet i den samlede konstruktion for at 
sikre, at de ikke belastes.

Linjeafvandingsristen er fastgjort til ren-
den enten med en fjeder i rustfast stål eller med 
bolt. Låsefjederen er ikke synlig, når risten lig-
ger i renden. Anvendes linjeafvandingen sam-
men med asfalt, skal der benyttes rustfaste 
kanter på renderne, på én eller begge sider.

I forbindelse med projekter, hvor stedets 
særlige karakter ønskes fremhævet, er det 
muligt at få produceret linjeafvandingsristen 
i egen udformning. Det kan være en udform-
ning, der tager udgangspunkt i stedets topo-
grafi, fauna, historie el.lign. Der kan tillige 
fremstilles belægningssten eller -plader i stø-
bejern med samme mønstre og formater som 
ristene. Udvikling af riste og belægningssten 
til projekter sker i samarbejde med Aquaform, 
der indestår for mærkning af risten i sammen-
hæng med renden.

Af forskellige typer kan nævnes: Cam-
pus linjeafvandingsrist, Campus Straight lin-
jeafvandingsrist, Water Cell linjeafvanding, 
Jugend linjeafvandingsrist, alle designet 

Omega linjedræn, udviklet af Københavns Universitet. 
Foto Anders Hviid Photography

Campus 360 linjeafvandingsrist og rende af støbejern, 
designet af SLA. Denne form for linjeafvanding er ad-
skiller sig fra linjeafvanding med rist af støbejern og 
rende af polymerbeton, da den i sig selv – uden omstøb-
ning af beton – opfylder belastningsklasse I, 60 tons. 
Er udviklet i samarbejde med HOFOR, da denne type 
ikke fandtes på markedet. Foto Anders Hviid Photo-
graphy

Th. Water Cell linjeafvandingsrist designet af SLA.
Foto Christian Wolff-Petersen

Herunder og th. Jugend linieafvandingsrist, 
designet af SLA. Fotos Anders Hviid Photography

Orbit linjeafvandingsrist, designet Arkitekt Kristine 
Jensens tegnestue. Foto Anders Hviid Photography
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af SLA; Drops linjeafvandingsrist designet 
af Henrik Jørgensen Landskabsarkitekter, 
Linear linjeafvandingsrist designet af Hen-
ning Larsen Architects og Orbit linjeafvan-
dingsrist, udviklet i samarbejde med Kristine 
Jensens Tegnestue til Urban Mediaspace, 
Aarhus Havn.

Punktafvandingsristen Plaza har en med 
fast karm og kraftig godstykkelse og er desig-
net af Henning Larsen Architects.

Dock-Line åben linjeafvanding, tegnet 
af Arkitema, er et belægningselement af stø-
bejern med markerede langsgående profiler, 
beregnet til at sætte i jordfugtig beton.

Omega linjedræn er udviklet af Køben-
havns Universitet i samarbejde med GH form. 
Omega linjedræn kan bruges til afvanding af 
grusbelagte arealer, f.eks. slotsgrus.Den sær-
lige udformning af kanten på Omega linjed-
ræn gør, at den omgivende højde fra grusfla-
den kan varieres. Ved vedligeholdelse i form af 
afretning af grusarealet kan vedligeholdelses-
redskaber nemt passere linjeafvandingsren-
den. Det komplette produktprogram indehol-
der hjørneelementer, afslutningselementer og 
udløbselement, der kan kombineres med ned-
sivningsbeholder eller føres til afløb. Linjeaf-
vandingen indbygges i lige linjer som en del af 
det samlede gruslag. 
www.ghform.dk

– anlæg og drift af udearealer

STIK FINGEREN I JORDEN

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

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

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

Ingvar Cronhammar og arkitekt  
Kristine Jensens Tegnestue
GCPro™ 

Mere information her:
www.graphicconcrete.com/references

®

Beton, der går nye veje

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

Elements
Rem Koolhaas m.fl.
Pris: 1199 kr.
Abonnementspris: 959 kr. 

Peter Zumthor 1985-2013
Buildings and Projects 
Pris: 1925 kr.
Abonnementspris: 1540 kr.

Atelier Bow-Wow NYHED
A Primer
Red. Laurent Stalder, 
Meruro Washida m.fl.
Pris: 694 kr.

Making
Thomas Heatherwick
Pris: 349 kr.

Unpacking my Library: 
Architects and Their Books 
Pris: 179 kr.

Ai Weiwei NYHED
Spatial Matters 
Art, Architecture and Activism
Pris: 449 kr.

The Architect Says
Quotes, Quips, and Words of Wisdom
Pris: 119 kr.

Louis Kahn
The Power of Architecture
Pris: 649 kr. 

Wegner poster
70 x 100 cm
Pris: 450 Kr. 
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Nyheder – www.arkfo.dk/shop 
Gratis forsendelse i Danmark ved køb af 3 bøger eller flere

PHILIP DE LANGE
BYGMESTEREN DER GENOPBYGGEDE KØBENHAVN 

Om Philip de Lange, som var blandt Københavns mest indflydelses-
rige og ansete arkitekter og bygmestre i 1700-tallet. Han uddan-
nede sig i Haag og kom til København i 1729 for at være med til at 
genopbygge byen efter den ødelæggende brand året før. I løbet af 
de næste godt tredive år rejste han den ene markante bygning efter 
den anden. Mest kendte er bygningerne på Holmen, fx Mastekranen, 
Hovedvagten og Arsenalet, men også Hovedpostkontoret, Asiatisk 
Kompagni og flere af de smukke gamle huse langs Københavns kana-
ler er hans værk. Rigt illustreret med nye fotos og historiske billeder. 

Strandberg Publishing
Forfatter: Badeloch Vera Noldus
PRIS: 299,95 KR.
 

GULVET ER GLAT
HISTORIER FRA KONJUNKTURRUTSJEBANEN 

Året er 2008, og Henrik er ansat i et af Københavns førende arki-
tektfirmaer. Alt er hunky dory, men så rammer krisen. Henrik må 
vinke farvel til fast indtægt og kaffe to go. Og i a-kassens jobplaner 
er der ikke plads til at tegne uden for stregerne.
Gulvet er glat er en tur i konjunkturrutsjebanen. En lille roman om 
arkitektur, luftkasteller og livet som arbejdsløs.

Byens Forlag
Forfatter: Rasmus Graakjær
Pris: 199 kr.  
 

Badeloch Vera Noldus

philip de lange
Københavns  

store bygmester

Philip de Lange, en ung murermester, indvandrede til København  
fra Haag i 1729. Som en datidig gæstearbejder kom han for at deltage  
i genopbygningen af hovedstaden, der var blevet reduceret med en 
tredjedel efter den voldsomme brand i 1728. Der var brug for ham.

Philip de Lange vendte aldrig tilbage til sit hjemland. Han blev i  
Danmark, hvor han hurtigt opbyggede en strålende karriere som  
en af tidens mest benyttede bygmestre. Det lykkedes ham at skabe 
gode forbindelser til især Søetaten og Admiralitetet, og det er da også 
hans bygninger på Holmen, som vi kender ham fra: Arsenalet, Hoved
vagten, Mastekranen. Men Philip de Lange byggede også Asiatisk 
Kompagnis imposante hovedkvarter på Christianshavn foruden en 
stribe byhuse for borgerskabet og en enkelt herregård – Glorup på Fyn.

Med sin nederlandske klassicisme satte Philip de Lange sit tydelige 
præg på den danske kulturhistorie. Han bragte en international  
arkitektur til hovedstaden, som stadig står den dag i dag og minder  
os om, at vi er en del af verden.

Vilhelm Hammershøi.  
Fra det gamle Asiatisk  
Kompagni. (1902).   
Fotograf Pernille Klemp

ph
ilip de lange

Badeloch 
Vera 

Noldus
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Gottlieb Bindesbøll (1800–1856) 
var ikke kun Danmarks første 
moderne arkitekt. Han var også 
en af de bedste. Dog er der aldrig 
udgivet en stor bog om arkitektens 
samlede værker. Det råder vi bod 
på nu. I fuld format blændes der op 
for de mest kendte bygninger som 
Thorvaldsens Museum, Brumleby 
og Landbohøjskolen men også for 
mindre kendte men lige så fantastiske 
værker; herregårde, hospitaler, 
møbler, kirker, rådhuse, luksusvillaer, 

gravmonumenter, stationsbyg ninger 
med mere. Peter Thule Kristensens 
monografi om Bindesbøll er på samme 
tid en videnskabelig afhandling og 
beretningen om den verden som 
omgav arkitekten og hans huse, 
skrevet i et flydende sprog, som 
kan læses af alle. En lang række 
originaltegninger og skitser publiceres 
for første gang sammen med Jens 
Lindhes nye fotografiske optagelser af 
alle Bindesbølls realiserede værker.

Peter Thule Kristensen
Gottlieb Bindesbøll – 
Danmarks første moderne arkitekt
Foto af Jens M Lindhe. 
Tilrettelægning: Michael Jensen.

496 sider
Kr. 580,-

Bogen er også udgivet i en 
engelsk oversættelse ved Martha 
Gaber Abrahamsen: Bindesbøll – 
Denmark’s First Modern Architect

Læs mere, se intervews med 
forfatteren og bestil bogen på 
www.arkfo.dk
eller hos din lokale boghandler.

TEN TUR Helside.indd   1 31/03/13   13.02



Belysningen gør en forskel . . . 
 

Det mener vi
 

og

ALLER HUSET  
AUDI FREDERICIA

IT & TELESTYRELSEN
DEN BRUNE KØDBY

OJD TRADING
VÆRDIPARK SKANDERBORG 

DOLL HERSTEDVESTER

www.deluxdk.com


