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ker og bynatur • Ekebergparken i Oslo • 

In memoriam, Ib Asger Olsen og Henning 

Rasmussen  • Summary



Japanisme på dansk
Kunst og design 
1870–2010
 Ny stor bog om japanisme i dansk kunst, design og arkitektur 
af Mirjam Gelfer-Jørgensen 

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

Pris: dkk 450

Læs mere og se interview med forfatteren på www.arkfo.dk/shop
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Nyheder – www.arkfo.dk/shop
Gratis forsendelse i Danmark ved køb af 3 bøger eller flere

ANTON ROSEN
En ener i dansk arkitektur

Monografi om Anton Sophus Rosen (1859–1928) – den store 
danske jugendstil-arkitekt, som fornyede dansk arkitektur 
med selvstændige fortolkninger af samtidige udenlandske 
strømninger. Hans fantasifulde bygninger kan opleves mange 
steder i Danmark, især kan et par danske provinsbyer glæde 
sig over at have flere centrale værker fra hans hånd, om end 
de mest monumentale er at finde i København. Hans arkitek-
tur er både normbrydende og præget af stor alsidighed. Intet 
var for stort – intet for småt for Rosen. Hans bygninger påkal-
der sig altid en umiddelbar interesse, fordi de skiller sig ud fra 
omgivelserne med særlig karakterfulde former, selvstændige 
planløsninger eller markante materialesammenstillinger. 

Forlaget Vandkunsten
Forfatter Lone Jensen
Pris: 500 kr. 

Christina Capetillo, Torben Eskerod,
Carsten Ingemann og Henrik Saxgren
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UDEN FOR MYLDRETID 

I mere end et år har de fire fotografer Christina Capetillo, Tor-
ben Eskerod, Carsten Ingemann og Henrik Saxgren rejst gen-
nem Danmarks yderområder for at skabe billeder, der kan give 
de gængse fordomme om ’Udkantsdanmark’ modstand. Uden 
for myldretid rummer mere end 100 tankevækkende foto-
grafier, som tilbyder en rejse i åbne landskaber og oversete 
byrum, en invitation til at se ind i mørket, en refleksion over 
menneskers måde at være i verden på og over behovet for at 
sætte skel mellem natur og kultur. Udgivelsen er også katalog 
til en vandreudstilling, som kan ses på Fuglsang Kunstmu-
seum fra 24. januar til 16. marts.

Realdania
Pris: 250 kr. 

s1-23_Arkitekten_02_2014 .indd   17 24/01/14   13.14

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

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

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

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

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

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

A r k i t e k t e n s  f o r l A g  w w w. a r k F o . D k / s H o p
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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

NY_DEICHMANN_22_11_13.indd   1 28/11/13   14.21

Sven Bech_2014.indd   1 21/01/14   11.59

KontaKt os på 4817 3126 eller birK-holm@birK-holm.dK  
Gå også på www.birk-holm.dk og www.birkholmshop.dk hvor du i 
shoppen jævnligt bør tjekke årstidens stÆrKeste tilbUd.

Vi leVerer top 
KValitet til alle 
Vores KUnder.

Vi leVerer top 
KValitet til alle 
Vores KUnder.

Tlf. 59 59 53 42 · www.pmalmos.dk

STUB - flytbar plantekasse
til byrum, parker og events

www.arkfo.dk/webshop

www.arkfo.dk/webshop.indd   1 27/01/14   13.42
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Det Særlige Bygningssyn har indstillet 
De Geometriske Haver i Herning og 
Vitus Berings Park i Horsens til fredning
De Geometriske Haver i Herning og Vitus Be-
rings Park i Horsens er indstillet til fredning, 
som nogle af de første i historien. ”Det er for 
mig det bedste, jeg har tegnet – noget af det, 
der giver sindet en uforklarlig glæde”. Sådan 
sagde landskabsarkitekt C.Th. Sørensen selv, 
efter han havde tegnet De Geometrisk Haver.

C.Th. Sørensens første forslag til Vitus Berings Park i 
Horsens, dateret 1954. Forslaget blev realiseret i Her-
ning, i 1960’erne i mindre målestok, i 1983 i Birk

Tegningerne var oprindelig lavet som et for-
slag til en ny bypark i Horsens på bestilling 
fra byrådet og skulle være en mindepark for 
søfareren Vitus Bering. Men byrådet sagde 
nej tak til C.Th. Sørensens forslag. Godt nok 
havde de bedt om noget ekstraordinært, men 
ikke så ekstraordinært.

I stedet tegnede C.Th. Sørensen et andet 
forslag til Vitus Berings Park i Horsens, og De 
Geometriske Haver endte nogle år efter land-
skabsarkitektens død med at blive etableret i 
Herning.

Nu har Det Særlige Bygningssyn indstillet 
både Vitus Berings Park og De Geometriske 
Haver til fredning.

”C.Th. Sørensen er simpelthen en af de 
mest betydningsfulde landskabsarkitekter, 
vi har. Han har betydning både nationalt og 
internationalt som en af modernismens store 
landskabskunstnere,” siger Mogens A. Mor-
gen, kontorchef for Arkitektur, Design og 
Kunsthåndværk i Kulturstyrelsen.

De Geometriske Haver – eller Den Musikalske 
Have, som den også kaldes – består af en række 
geometriske figurer af avnbøg. Ideen bag er 
yderst enkel, men alligevel svær at gennem-
skue, når man står på jorden tæt op af de høje 
bøgehække. Haven starter med en 10 meter 
lang væg, som i det næste element bliver til en 
trekant, dernæst en firkant, så en femkant ind-
til det ender i en perfekt rund cirkel.

Det Særlige Bygningssyn skriver i sin 
begrundelse for fredning, at Den Musikalske 
Have er et enestående eksempel på modernis-
mens havekunst.

Vitus Berings Park bliver ligeledes kaldt 
’en milepæl’ i dansk landskabsarkitektur. Det 
Særlige Bygningssyn skriver i sin begrun-
delse, at ”parken med sine afvekslende rum 
og store frodighed både er en værdig repræ-
sentant for dansk landskabsarkitekturs guld-
alder i perioden 1945 til 1960’erne og en ene-
stående repræsentant for en funktionalistisk 
park i velfærdssamfundets begyndelse sidst i 
1950’erne”. Derudover nævnes det, at parken 
ligger som en befriende grøn oase i et kvarter, 
der ellers er domineret af store femetagers 
boligbebyggelser fra 1935 til 1960.

Vitus Berings Park i Horsens er tegnet af C.Th. Søren-
sen som friareal i et nyt byområde med store boligkar-
réer i 1954-56. 
I den ovale plads i parkens midte er et mindesmærke 
over søfareren Vitus Bering, som blev født i Horsens. 
Mindesmærket er flankeret af to kanoner, der var med 
på Berings sidste færd. Derudover er belægningen foran 
monumentet udformet som et tremastet sejlskib

Det var først i 2010, at det ved en lovændring 
blev muligt at frede grønne områder, som ikke 
ligger i tilknytning til en fredet bygning. Ind-
til videre er kun Vor Frue Kirke Plads i Ka-
lundborg blevet fredet. Den er, ligesom de to 
andre, tegnet af C.Th. Sørensen. Men ifølge 
Mogens A. Morgen kommer man den næste 
tid til at se flere grønne fredninger.
www.kulturstyrelsen.dk

Mindesmærker i Danmark 
Med 4,8 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden 
kan KØS, Museum for kunst i det offentli-
ge rum, søsætte et storstilet landsdækkende 
projekt, der i 2014 sætter mindesmærker til 
debat. For hvem eller hvad giver det mening at 
sætte mindesmærker i dag? Hvem eller hvil-
ken gruppe mangler et monument eller skulp-
tur i Danmark? Og hvordan skal et nutidigt 
mindesmærke se ud? Resultatet bliver i sep-
tember 2014 vist på udstillingen Mindesmær-
ket i dag: Fra magt til mennesker om danske 
mindesmærker i international sammenhæng.

De 10 udvalgte mindesmærker er: Min-
desmærke for hjemløse, Assistens Kirkegård, 
Nørrebro, Leif Sylvester, 2013; Monument over 
Danmarks internationale indsats efter 1948, 
Kastellet, København, Finn Reinbothe, 2011; 
AlfabetTurèll, Vangede, Kenn André Stilling, 
2011; Skulpturportræt af Lise Nørgaard, Ros-
kilde, Mette Agerbæk, 2010; Nørrebros Hjerte, 
Nørrebro, Bjørn Nørgaard, 2010; Rytterstatuen 
af Christian X, Aarhus, Helen Schou, 1955; Roe-
pigerne, Sakskøbing, Gottfred Eickhoff, 1940; 
Dybbøl Banke, Sønderjylland, 1864; Skibelund 
Krat, Vejen, 1864; H.C. Andersen-monumenter 
til debat, Odense.
www.koes.dk

Kenn André Stilling, AlfabetTurèll, 2011.
Landskabsarkitekt: 1:1 landskab 
Foto Peter Strøm

De Geometriske Haver, også kaldet Den Musikalske 
Have blev tegnet af C.Th. Sørensen i 1954, men først 
opført efter hans død. De regnes som et af hans bedste 
værker. De nu høje hække af avnbøg blev plantet i 1983.
Akvarel 1954



LANDSKAB  1  2014 A3

Belysningen gør en forskel . . . 
D E N M A R K

 
er et LED parkarmatur til det offentlige rum, i flere 
forskellige LED-varianter. 

En tovejs lysfordeling fordeler lyset mere bredt til 
vejen og mere snævert til fortorvet. 
 

Reflektorer med symmetrisk lysfordeling er til-
gængelige for konventionelle lyskilder. 
 

ICONIC er næsten vedligeholdelsesfri og opfylder 
de højeste krav til vejbelysning. 

Det integrerede tryk-balance system forhindrer 
kondens, og øger dermed levetiden. 

•  IP65. 
•  Reflektor til store afstande. 
•  Asymmetrisk lysfordeling. 
•  Integreret solafskærmning for gangsti side. 
•  Bajonet for værktøjs-fri glas sænkning. 
•  Til Zhaga LED-moduler. 

5 års Hoffmeister system garanti.

Torbenfeldvej 1   -   2665 Vallensbæk Strand   -   Tlf.: 43 53 53 35   -   Mail: info@deluxdk.com   -   www.deluxdk.com   -   Showroom: HOUSE of DREAMS 

ICONIC, 
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Udstilling: Uden for myldretid
Christina Capetillo, Torben Eskerod, Carsten 
Ingemann og Henrik Saxgren har i mere end et 
år rejst rundt i Danmarks yderområder. Resul- 
tatet er mere end 100 smukke, tankevækken-
de og fascinerende fotografier af store åbne 
landskaber, mennesker, mørke, hække og 
oversete byrum.

Kunstnernes arbejde og udstillingen er 
støttet af Realdania som en del af det særlige 
indsatsområde Yderområdernes potentialer.
Fuglsang Kunstmuseum
Nystedvej 71
4891 Toreby, Lolland
www.fuglsangkunstmuseum.dk
Til og med 16. marts 2014

Udstilling: SOM DET BLÅ. Arbejder af
landskabsarkitekten Torben Schønherr
Med fotografier i stort format, skitser, planer 
og modeller inviterer udstillingen indenfor i 
Torben Schønherr og tegnestuens landskabs-
arkitektur. Udstillingen ledsages af et rigt il-
lustreret katalog.
Ribe Kunstmuseum
Sct. Nicolaj Gade 10
6760 Ribe
www.ribekunstmuseum.dk
Til og med 21. april 2014 

Arkitekturbiennalen i Venedig 2014
Hvert andet år valfarter arkitekturinteresse-
rede til Venedig, når arkitekter fra hele verden 
præsenterer deres tanker og projekter på ar-
kitekturbiennalen, i år 14. Internationale Ar-
kitekturbiennale i Venedig, som kurateres af 
den hollandske arkitekt Rem Koolhaas. 

Dansk Arkitektur Center har udpeget Stig L.  
Andersson som kurator for den danske pavil-
lon. ”Stig L. Andersson er en internationalt 
anerkendt dansk landskabsarkitekt. Med 
ham i spidsen for det danske bidrag til arki-
tekturbiennalen i 2014 forventer jeg en unik, 
tankevækkende og poetisk udstilling, som 
med afsæt i den danske arkitekturhistorie vil 
give publikum en oplevelse af, hvordan vi kan 
tænke og udvikle fremtidens Danmark”, siger 
Kent Martinussen, adm. direktør i Dansk 
Arkitektur Center.

Rem Koolhaas har med overskriften Fun-
damentals formuleret temaet for hovedudstil-
lingen og dermed sit ønske til, hvad de mere 
end 40 nationale udstillinger skal tage afsæt i. 

Det skal handle om modernitetens arkitektur 
og ikke om arkitekter. Det skal handle om de 
sidste 100 års traditioner og retninger og ikke 
om nutidige stjernearkitekter. Det skal handle 
om, hvad arkitekturen er i en tid, hvor de nati-
onale arkitekturretninger mere eller mindre 
er blevet erstattet af en global tænkning.

”Det er min ambition at skabe en udstil-
ling, der undersøger fundamentet for den 
danske modernitets fremkomst, dens kollaps 
samt ser på, hvor dette kollaps kan føre os hen 
i fremtiden. Jeg vil gerne vise en udstilling, 
som fortæller om den begejstrede, komplekse 
og dynamiske danske modernitet, ikke alene 
inden for arkitekturhistorien, men også inden 
for videnskaben, kunsten og poesien. Og føre 
disse historier ind i nuet som et indspark i dis-
kussionen om Danmarks fremtid ved at vise, 
hvordan vores æstetiske sansning af verden 
er en væsentligt kraft, når vi skaber ram-
merne for fremtidens by og liv”, siger Stig L. 
Andersson.
Den Internationale Arkitekturbiennale i Vene- 
dig åbner 7. juni 2014 og kan ses indtil 23. no-
vember 2014. Dansk Arkitektur Center er af 
Kulturministeriet udpeget som kommissær for 
den danske pavillon på den Internationale Ar-
kitekturbiennale i Venedig. Det danske bidrag 
til den 14. Internationale Arkitekturbiennale er 
støttet af Kulturministeriet, Realdania og Sta-
tens Kunstfonds Arkitekturudvalg.
Inf.: www.dac.dk

Havekulturfondens hæderspris 2013
Havekulturfondens hæderspris 2013 er til-
delt landskabsarkitekt Palle Kristoffersen, der 
gennem 25 år har forsket i bytræers vækst og 
pleje. 

Havekulturfondens formand Ivan Hyl-
lested Pedersen motivede tildelingen af 
Hædersprisen 2013 således: ’Store frodige 
bytræer gør byer smukke. Store frodige træer 
påvirker luftkvaliteten, temperaturen, og 
vindhastighederne i byerne i den rigtige ret-
ning i en tid, hvor problemer med CO2-udslip, 
stigende temperaturer, øget nedbør og større 
vindhastigheder i høj grad sætter dagsorde-
nen. Store frodige træer i byerne kommer ikke 
af selv, de er et produkt af en stor indsats fra 
bl.a. planlæggere og gartnere, der i dag blandt 
andet baserer deres arbejde på den forskning, 
som Palle Kristoffersen har udført i de sidste 
25 år. Viden om produktionen i planteskolen, 

etablering af plantebede, vækstmedier, plan-
temetoder, drift og beskæring. 

Palle har igennem alle årene formidlet 
sin forskning på en enkel og forståelig måde, 
og har med stor succes været rundt i en lang 
række af landets kommuner og undervist de 
gartnere, der står for plantning og pleje af 
vores træer. Hans engagement har brændt sig 
fast, og hans budskaber huskes og bliver brugt 
i det daglige arbejde.’ 

Palle Kristoffersen er i dag slotsgartner i 
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, der 
har ansvar for en række af landets fornemste 
haveanlæg. Palle Kristoffersen har selv bl.a. 
ansvar for udvikling og drift af Det Kongelige 
Biblioteks Have og Amaliehaven i København.

Havekulturfondens formål er at fremme 
havekultur, idet ordet ’have’ tages i videste 
betydning som beplantning i forbindelse med 
bebyggelse. Ved uddeling af fondens midler 
skal såvel havekulturens miljøskabende side, 
som individets skabende udfoldelse tages 
i betragtning. Endvidere er det i fundatsen 
muligt at foretage ’præmiering af enkeltper-
soner, der i særlig grad har virket for havekul-
turens fremme’. Fonden har siden 1993 uddelt 
hædersprisen til en lang række personer, der 
på forskellig vis har sat havekultur på dags-
ordenen. Med prisen følger bronzeskulptu-
ren De kurtiserende Traner, udført af kunst-
neren Helen Schou. 
www.havekulturfonden.dk

Kirkegårdskonferencen 2014:
19. marts 2014
Konferencen sætter fokus på den langsigtede 
strategi – hvordan sikres kirkegårdens helhed 
og struktur, når nutidens og fremtidens behov 
skal tilgodeses. En udviklingsplan være med 
til at give overblik og ro i arbejdet. Konferen-
cen omhandler bl.a., hvordan man kan imø-
dekomme efterspørgslen efter mere natur-
prægede gravsteder, hvordan man sikrer en 
bestand af store træer i forsvarlig tilstand, og 
hvordan medarbejdernes møde med de efter-
ladte på kirkegården håndteres bedst muligt.

Program: 
Velkomst v. Gertrud Jørgensen, sektionsle-
der, IGN, KU

Kirkegårdenes udvikling – set fra ministe-
rens stol v. Manu Sareen, minister for ligestil-
ling og kirke
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Udviklingsplanen trin for trin, hvordan kan 
opgaven gribes an – og hvad er relevant ind-
hold? v. Anne Mette Dahl Jensen, seniorråd-
giver, IGN, KU

Udviklingsplaner på små og mellemstore 
kirkegårde. Eksempler på planer, der tager 
hånd om kirkegårdens arkitektur og struktur 
v. Henning Looft, landskabsarkitekt MDL 

Skov- og naturkirkegårde. Tanker om 
markens liljer og blomster fra paradisets enge 
v. Charlotte Skibsted, landskabsarkitekt MAA, 
MDL og kirkegårdskonsulent

Registrering af gravminder. Gravminder 
er en vigtig del af kulturarven, og en arbejds-
gruppe lægger op til at ændre praksis for regi-
strering og forvaltning af bevaringsværdige 
gravminder v. Peter Fischer-Møller, biskop, 
Roskilde Stift

Kunsten at tale om døden. Døden er stadig 
et af de sværeste emner at tale om, men alter-
native vinkler kan være en vej frem v. Anders 
Lund Madsen, journalist

Mødet med sørgende mennesker på kirke-
gården. For mange er det en selvfølge at for-
holde sig til de sørgende, men det kan være 
krævende, og opgaven kan med fordel indgå 
i arbejdsbeskrivelsen v. Inger Hybschmann, 
faglærer, AMU Nordjylland

Udfordringer i driften af en naturpræget 
kirkegård. 45 års erfaringer fra Herning Nor-
dre Kirkegård v. Torben Rasmussen, kirke-
gårdsleder, Herning Kirkegårde

Ny skovafdeling på en mindre kirkegård. 
Torpen Kirkegård har omdannet randplant-
ning til urneafdeling med skovstemning v. 
Lene Halkjær Jensen, kirkegårdsleder, Hum-
lebæk Kirkegård

Kirkegårdens træer: Bevar og plant nyt. 
De store træer er en central del af kirkegår-
denes identitet, og det kræver både, at man 
løbende planter nye træer, passer på de mid-
aldrende og bevarer de gamle længst muligt 
v. Iben M. Thomsen, seniorrådgiver, IGN, KU

Opsamling og afslutning v. Gertrud Jør-
gensen

Tid og sted: 19. marts 2014, Nyborg Strand, 
Østerøvej 2, Nyborg

Tilmelding senest 10. marts 2014 via 
www.ign.ku.dk/kirkegaard 
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Seminar 21. marts 2014: Kunst i krydsild: 
Konflikt og forhandling i nutidens 
storbyrum
Samtidskunsten træder i stigende grad ind 
på byens scene, forlader galleriets og muse-
ets konventionelle udstillingslokaler og tager 
del i storbyens hverdagsliv. Tendensen til at 
ophæve grænserne mellem kunsten, hver-
dagslivet og byen resulterer i en stadig stør-
re variation i brugen af medier: Det er ikke 
længere nødvendigvis den klassiske dekora-
tionsopgave eller det traditionelle monument, 
som fungerer som forbillede. I stedet medvir-
ker samtidskunsten til at udvide det æstetiske 
felt og til at redefinere kunstens rolle i det of-
fentlige rum.

Seminaret Kunst i krydsild: Konflikt og for-
handling i nutidens storbyrum stiller skarpt 
på, hvem samtidskunsten i det offentlige rum 
retter sig mod, og hvilke effekter og affekter 
det medfører. Ideen med seminaret er dels at 
undersøge det udvidede spektrum af kunstne-
riske strategier, dels at diskutere selve begre-
bet om det offentlige rum. 

Seminaret tager afsæt i forskningspro-
jektet Kunst i offentlige rum – Konflikt og for-
handling som kritiske rumlige praksisformer 
af ph.d.-stipendiat Sabine Nielsen ved KØS 
og KU. 
Arr.: KØS, Museum for kunst i det offentlige rum
Sted: Københavns Universitet, Njalsgade 134, 
Bygning 22, Aud. 22.0.11, København S
www.koes.dk

Konferens i Helsingborg 3 april 2014: 
Publika parker och trädgårdar
– hållbara upplevelser
För sjunde året i rad arrangeras den populära
konferensen om trädgårdsturism med inspi-
rerande föreläsningar och erfarenhetsutbyte 
samt trevligt mingel – den viktiga mötesplat-
sen för dig som jobbar med publika ”gröna” 
anläggningar i offentlig eller privat regi.

Konferensen bjuder på en exposé kring 
spännande projekt som delats in i två teman: 
under förmiddagen presenteras idéer och 
uppslag där innovativ utveckling kring pub-
lika mötesplatser står i fokus. Under efter-
middagen får vi höra om lyckosamma projekt 
när det gäller restaurering av kulturhistoriskt 
intressanta parker och trädgårdar. Föredrags-
hållarna kommer från Italien, Portugal, Eng-
land, Tyskland och Sverige.

Konferensen är på engelska och ett samarran-
gemang mellan Movium, SLU, SSPPG, Hel-
singborgs stad, Malmö stad, i samarbete med 
EGHN – European Garden Heritage Network.

Program
Welcome! Peter Danielsson, Mayor, City of 
Helsingborg, Roswitha Arnold, Vice Chair-
man, EGHN, Cecilia Liljedahl, Project Leader, 
SSPPG & Göran Nilsson, State Extension Spe-
cialist, Movium SLU
News from EGHN – European Garden Herita-
ge Network, Christian Grüssen, Project Lea-
der, EGHN
Theme innovations:
Arte Sella – the Contemporary Mountain in 
Italy, Emanuele Montibeller, Art Director, 
Arte Sella
Olympic Park in new shape – the transforma-
tion of the 2012 Olympic Games Park in Lon-
don to a major new public park, Phil Askew, 
Landscape Architect and Urban Designer, 
London Legacy Development Corporation 
Greening the city – the transformation of Drott-
ninggatan/Järnvägsgatan in Helsingborg to a 
more human and greener street path with clea-
ner air, Martin Hadmyr, City Head Gardener, 
City of Helsingborg
Theme successful restoration projects:
Restoration of historical parks – experiences 
and future challenges, Mariachiara Pozzana, 
architect, Studio Architettura e paesaggio, 
Italy
Park Monserrate in Portugal – winner of Euro-
pean Garden Award 2013: Best developed histo-
ric park, Nuno Oliveira, Technical Director, 
Parques de Sintra Monte da Lua
Gunnebo House and Gardens – back to the 18th 
century. Restoration of a manor with its gar-
dens and recreating an orangery, Lena Viks-
tröm, Executive Director, & Stefan Günther,
Building Curator, Gunnebo
Kew Gardens – a UNESCO World Heritage 
Site. Restoration of the 19th century Tempera-
te House – the largest glasshouse still in exi-
stence from that grand period of architecture,
Richard Barley, Director of Horticulture, Kew 
Gardens, London
Avgift: 2 900 kr exkl. moms
Plats: Dunkers Kulturhus, Kungsgatan 11
Anmälan senast 10 mars via www.movium-slu.se

NLA fagdag 2014:
Det grønne i nye Oslo 28. mars 2014
Program
Velkomst og presentasjon av dagen v/ presi-
dent Kathrine Strøm og Linda Lomeland

Blågrønn bypolitikk v/klima- og miljømi-
nister Tine Sundtoft

 Time Dimension in Landscape v/land-
skapsarkitekt Joao Gomez da Silva, Portugal 

Vandet spejler himlen v/landskapsarkitekt 
Jeppe Aagaard Andersen, Danmark

Pecha Kucha Bjørvika, 8 x 5 min: Ellen de 
Vibe, Plan- og bygningsetaten Oslo kommune: 
Middelalderparken; Hans Edvardsen, Bymil-
jøetaten: Gater og plasser; Anne Fagerheim 
MNLA, Statens vegvesen Region øst: Para-
digmeskifte; Rainer Stange MNLA, Dronninga 
landskap: Det nye avenysystemet i Bjørvika; 
Niels de Bruin, White Arkitekter: Havnepro-
menaden; Morten Evensen, Grindaker: Søren-
gaplanen; Kjersti Vallevik Håbjørg, bar bakke: 
Takterrasse Sørenga; Tone Lindheim, Bjør-
bekk & Lindheim: Ekebergparken

Eftermiddag: Befaring til haveneprome-
naden, Dronning Eufemias Gate, Sørenga, 
takhage med utsikt, Middelaldeparken og 
Ekebergparken. En vesentlig del av fagdagen 
benyttes til å besøke nye og spennende pro-
sjekter i Bjørvika og omegn. Prosjektene lig-
ger i nærhet til hverandre, og befaring skal 
foregå til fots. 

Sponsorer: Vestre AS, Stiliom Norge AS, 
Kompan Norge AS, Graphisoft, Iguzzini, Stol-
per AS, Elverdal AS, Luminator AS, Hesselberg 
Bygg AS, Blidsberg Mekaniska AB, Streetlife, 
Wallax AS, Kebony AS, Nola Industrier AB.

Priser: Deltakeravgift inkl lunsj, medlem 
NLA, NAL og NIL og FAGUS medlemsorgani-
sasjoner: kr. 2.950, ikke medlem kr. 3.950. Stu-
dentmedlem kr. 600, student ikke medlem kr. 
800. Arbeidssøkende kr. 1.000. Gallamiddag i 
Speilsalen, Grand Hotel: 1.300 kr.

Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, 
Oslo. Påmeldingsfrist: 25. februar 2014
Arr: Norske landskapsarkitekters forening
Josefines gt. 34, 0351 Oslo
post@landskapsarkitektur.no 
Tel. +47 23 33 24 60, +47 918 53 106
www.landskapsarkitektur.no
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DL, Dansk Landskabsarkitektforening Strandgade 27A, 1.   DK-1401 Kbh K   Tel. +45 33 32 23 54
Formand er Karen Sejr
Daglig leder er Lillan S. Thomsen   dl@landskabsarkitekter.dk   www.landskabsarkitekter.dk
DL er medlem af Dansk Kunstnerråd,
 IFLA Europe, European Region of IFLA 
IFLA, International Federation of Landscape Architects

Dansk Landskabsarkitektforenings 
generalforsamling 2014
DL’s generalforsamling afholdes i år fredag 
den 21. marts 2014 på Arkitektskolen i Aar-
hus i Laden Nord. DL arrangerer et fagligt 
arrangement i forbindelse med generalfor-
samlingen. Efterfølgende kan man tilmelde 
sig en fælles middag, så dagen kan afsluttes 
i godt kollegialt selskab. Der arrangeres bus-
transport fra København til Aarhus med et 
antal stop undervejs. Kommer der medlem-
mer nord for Aarhus, arrangeres det også. Vi 
håber, at medlemmer fra hele landet har lyst 
til at deltage. Indkaldelse til generalforsam-
lingen udsendes i februar. 

Tredive års udgaver af 
tidsskriftet LANDSKAB kan afhentes
Landskabsarkitekt Ib Møller har som med-
lem af Dansk Landskabsarkitektforening gen-
nem årene samlet et anseeligt antal af gamle 
numre af tidsskriftet LANDSKAB. Ib Møller 
har besluttet at donere de omkring tredive år-
gange af LANDSKAB til interesserede. 
Henvendelse til Ib Møller, tel. 20 46 22 05 

Rabat på arkitekturbøger
Medlemmer af Dansk Landskabsarkitektfor-
ening får 15 % rabat ved køb af bøger fra Arki-
tektens Forlag og 12 % rabat ved køb af bøger 
i Dansk Arkitekturcenter. Studerende får eks-
tra studievenlige priser hos Arkitektens For-
lag ved fremvisning af studiekort.

Telefon Have & Landskab 2014
Telefon Have & Landskab er en telefon- og 
adressebog med oversigter over grønne fag-
folk, herunder landskabsarkitekter, stads- og 
kommunegartnere, anlægsgartnere, brolæg-
gere, kirkegårdeledere, planteskoler m.v. Her-
til kommer oversigter over relevante samar-
bejdspartnere og organisationer.

Telefon Have & Landskab udgives af Dan-
ske Anlægsgartnere i samarbejde med otte 
organisationer: Danske Arkitektvirksom-
heder (Landskabsnetværket), Dansk Land-
skabsarkitektforening, Kommunale Park- 
og Naturforvaltere, Danske Anlægsgartnere, 
Brancheforening for Indendørs Beplant-
ningsfirmaer, Brolæggerlauget, Dansk Træ-
plejeforening og Danske Planteskoler.

Telefonbogen er gratis og kan bestilles på
sh@dag.dk

NLAs årbok 2013-14
NLAs årbok 2013-14 viser 63 nye prosjekter, 
oversikt over landskapsarkitekter i Norge, 
medlemsoversikt med mer. Format: 17 x 24 
cm. 176 sider. Årboka sendes ut til NLAs med-
lemmer, landskapsarkitektkontorer, alle lan-
dets kommuner og en rekke andre offentlige 
og private institusjoner. Ønsker du å stå på dis-
tribusjonslisten for årlig utsendelse, mail til 
post@landskapsarkitektur.no.
Norske landskapsarkitekters forening (NLA):
NLAs årbok 2013-14, Eget forlag, 2013. 176 s., 
gratis. ISBN: 978-82-92265-14-7

Forårskurser fra 
Akademisk Arkitektforening
Arkitekternes Efteruddannelse har i deres 
kursuskatalog for foråret 2014 seks nyheder 
og en række efterspurgte gengangere inden 
for projekt og metode, kommunikation, le-
delse, byggeri, planlægning og IT. 

Medlemmer af Dansk Landskabsarkitekt-
forening deltager til medlemspris.

Se kursusprogrammet på Arkitektforenin-
gens hjemmeside: www.arkitektforeningen.
dk/arkitektforeningens-efteruddannelse

IFLA 51th World Congress og konkurren-
ce for landskabsarkitektstuderende – 
Buenos Aires, Argentina
Den internationale federation af landskabs-
arkitekter, IFLA, afholder sin 51. verdenskon-
gres i Buenos Aires den 5.-7. juni 2014.

I forbindelse hermed er der udskrevet 
en konkurrence for landskabsarkitektstude-
rende; temaet er forladte, nedslidte og forure-
nede områder i krise. Frist for indsendelse er 
den 5. maj 2014.
Program, tilmelding, studenterkonkurrence: 
www.iflaargentina2014.com

 
Konference: Byens gulv
26. februar 2014 i Nyborg
Konferencen Byens gulv afholdes på Nyborg 
Strand, Nyborg den 26. februar 2014 med ind-
ledende forelæsning Byens gulv fra tegnestu-
en Topotek 1 og afsluttende forelæsning 40 
års arkitektur på 40 min. af Dennis Lund.

Konferencens tolv indlæg fordeler sig på 
tre parallelle spor: 

Planlægning & Strategi: LAR i byen – euro-
pæiske eksempler v. Torben Gade, GBL grup-
pen for by & landskabsplanlægning; Nye fi-

nansierings- og organisationsmodeller, når 
Forsyningen laver byrum v. Frederiksberg 
Forsyning; Byrumsanalyser og byens gulv som 
grundlag for et rigt byliv v. Jacob Blak, Gehl 
Architects; De nye byrum i København v. stads-
arkitekt Tina Saaby

Teknik & Innovation: Driftudfordringer 
på faste og løse belægninger v. Kim Hjerrild, 
Københavns Kommune; Innovation and 
development of new paving systems v. RP 
Systems (B); Best Management Practice – Per-
meable Pavements, North Carolina v. Dr. Wil-
liam Hunt, NC State University (US); Doku-
mentation af bære- og infiltrationsevne af 
permeable befæstelser v. Thomas Rohde, Vej-
direktoratet

Rum & Arkitektur: Byens gulv som arkitek-
tonisk disciplin v. Marianne Levinsen, Mari-
anne Levinsen Landskab; Nye byrum i Køben-
havn, Nørreport og Nordhavn, v. Mads Birgens, 
COBE; Udvikling af nye belægningsmaterialer 
v. Morten Borup, GHB Landskabsarkitekter 
i forstaden; Paving design v. LANDLAB (NL)
Pris 1950 kr.
Program: www.ign.ku.dk/byens-gulv

Runde fødselsdage
85 år: Peder Borup, 18. februar
80 år: Erik Heeser Nielsen, 27. februar
75 år: Hanne Hauer, 17. februar
70 år: Lone van Deurs, 8. april,
Svend Kierkegaard, 18. april
65 år: Jette Hansen-Møller, 22. februar,
Carsten Bønne Lassen, 9. marts
60 år: Torben Christian Zinn, 19. februar
50 år: Michael Jensen, 3. marts,
Bente Vestergaard Nielsen, 4. marts,
Torben Ove T. Møbjerg, 25. marts
40 år: Catrine Hancke, 14. marts,
Mette Faber Nielsen, 15. marts,
Jette Krogh Kristensen, 4. april,
Mette Larsen 16. april,
Louise Axholm, 23. april

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 2. Udk. 28. marts
Nr. 3. Deadline 28. februar, udk. 28. april
Nr. 4. Deadline 13. april, udk. 13. juni
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SKOVPLANTNINGER I BYOMRÅDER
Annemarie Lund

Et gennemgående træk i dette nummer er fornemmelsen for vækstlighed, trangen til at arbejde med vækster 
samt forholdet mellem det naturprægede og det landskabsarkitektonisk strikt styrede. Da Ib Asger Olsen 
tilbage i 1970’erne af det daværende Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, fik til opgave at skrive Skovplant-
ninger i byområder – betydning, planlægning, etablering, havde han næppe forestillet sig, at det skulle blive 
en næsten legendarisk publikation, og at den ville blive fremhævet gang på gang her i 2014. Derimod tror jeg, 
han havde regnet med – dengang i byekspansionens store epoke – at der i de følgende år ville blive etableret 
rigtig mange småskove, lunde, markhegn, tykninger, holme og krat i forbindelse med nye byområder og gen-
nem forbedring af friarealerne i 1960’ernes og 1970’ernes store montagebyggerier. Det var på den tid mange 
landskabsarkitekters erklærede mål at etablere frodige plantninger og derved give børn som voksne mulig-
hed for oplevelsen af planternes dynamik. Og en specielt svær opgave for en landskabsarkitekt er det jo ikke.

Skovplantninger i byområder udkom i 1974. I udstyr er den tidstypisk: en lille, nøgtern publikation på 
bare 68 sider, i A4-format og nr. 25 i rækken af SBI-publikationer ’Ny viden om byplanlægning’. I indhold 
et felttog for skovplantninger. Med kapitler om skoven som landskabselement, om skoven som bybygnings-
element, om skovens rekreative såvel som dens økologiske betydning og med ’brugsanvisning’ på, hvordan 
man rent praktisk gør, skæres det her ud i pap, hvor nemt, billigt, nyttigt, givende, det er at etablere en skov-
plantning. Og hvor gode rekreative muligheder i kombination med strukturerende effekt i de bebyggede 
områder, man herved ville få. Det er en instruktiv drejebog til etablering fra en optimistisk tid.

I publikationen fremlægges 10 gode eksempler. Det er købstæders lystskove som Hobro Skov fra 1832, 
skovene ved Esbjerg, etableret omkring 1900 samt Ahl Plantage ved Ebeltoft, hvor Ib Asger Olsen givetvis har 
leget som barn. Af nyere byskove, anlagt i forbindelse med byudvikling, fremhæves Brøndbyskoven, 1952-53; 
fra Ole Nørgårds tegnestue: skovplantninger i Munkebo, 1959, DTU, 1962 og Albertslund Vest, 1964-65; fra 
Vesterholts tegnestue: skovholme i tilknytning til Odense Universitetscenter, 1971-72; fra Gunnar Walle-
wiks tegnestue: skovbælter ved Greve Strandby, 1967-77 og fra Sven-Ingvar Anderssons tegnestue: skov-
bræmmerne i Gullestrup ved Herning, påbegyndt 1968.

 Per Stahlschmidt, der mere end 25 år drev tegnestue med Ib Asger Olsen, karakteriserer i sine mindeord 
Ibs faglige ståsted som ’funktionalist på et økologisk grundlag med et socialt sigte’. Stahlschmidt fremhæver, 
at ’Kravet om et økologisk grundlag for projekterne betød, at løsningen skulle være bæredygtig. Bæredygtig 
ikke kun i den Brundtlandske forstand ressourcemæssigt, men også hvor prætentiøs løsningen må være. Ib 
Asger Olsen talte om, hvad landskabet kan bære, dvs. hvilke belastninger naturgrundlaget kan tåle … Øko-
logi betød også, at planternes udvikling over årene var en vigtig faktor for anlægget. Ib Asger Olsen elskede 
at plante skovbevoksninger, der kunne udvikle sig til modne plantesamfund … Sigtet med landskabsarkitek-
turen var for Ib Asger Olsen socialt, hans hjerte bankede for de ikke formuende. At skabe legemuligheder 
og naturoplevelser for den brede befolkning var for ham det mest meningsfulde, man kunne foretage sig.’

Som medlem af Dansk Landskabsarkitektforenings tænketank (LANDSKAB 2-2011) bidrog Ib Asger 
Olsen med kommentarer til udbygningen af Helsingørmotorvejen; bl.a. med stærke argumenter imod de 
planlagte, meget omfattende rydninger af biologisk righoldige skovplantninger til fordel for rækker af stam-
mede træer. Desværre hjalp det ikke, i dag er det meste ryddet. Som Per Stahlschmidt skriver, har ’ tidsån-
den inden for landskabsarkitekturen’ ændret sig. 

Ekebergparken i Oslo er et urgammelt stykke kulturlandskab, højtbeliggende og med udsigt over Oslo 
Fjord. Førhen var stedet, som navnet siger, præget af egetræer, i dag er det beplantet med fyr, gran og birk. 
Gennem de sidste par hundrede år har man målbevidst kæmpet for at bevare Ekebergparkens smukke natur 
og undgået, at området er blevet bebygget. Christianias Magistrat købte i 1889 med hjælp fra bl.a. fagfor-
eninger en del af området for at sikre menigmand adgang til frisk luft og rekreation, og Oslo kommune fort-
satte opkøbene. Bjørbekk & Lindheim har i deres arbejde med Ekebergprojektet gået skånsomt til værks, 
placeret kunst, tydeliggjort fortidsminder og varieret skovparken, så man på sin vandring kommer igennem 
forskellige landskabstyper: tæt skov, lysninger, åben skov med solitære træer, krat, udsigtspunkter m.m.

Hvad man kan gøre med ’bunden’ i plantninger, eller hvad man oftest forsømmer at gøre, er Jane Schuls 
ærinde i artiklen Byparker og bynatur. Etablering af en form for bynatur er heller ikke et nyt emne, men der 
sker der efter Jane Schuls mening ikke nok – i Danmark vel at mærke. Jane Schul fremhæver, at indplant-
ning af et urtelag i bynære skove såvel som i byens parker er højst relevant, og hun giver eksempler på fæno-
menet bynatur i lande som USA, England, Holland, Tyskland og Sverige. Jane Schul peger endvidere på, at 
klimaproblemerne endog kan komme til at gavne vores byer – hvis kunne finde ud af at integrere bynatur i 
bebyggede områder. Vi skal turde eksperimentere med planterne, kan vi konkludere. AL

Ung skovplantning i Store Vejleå dalen, 
Albertslund Vest. Etableret 1964-65 
med 9.000 planter pr. ha, 84% eg og 
16% ask. Foto AL, 1974



2 LANDSKAB  1  2014

Hvordan defineres begrebet bynatur? Er 
den vegetation, der bare er i byen, er det 
en ringere udgave af den, der findes ’ude 
på landet’, eller kan vi etablere en byna-
tur med selvstændig karakter, baseret på 
de betingelser, der nu en gang er i byerne? 
Og er der overhovedet ret meget natur i et 
land som Danmark, der har været et land-
brugsland siden bondestenalderen? Hvis 
øjne skal fælde dommen? Lidt polemisk 
kan man godt føle sig fristet til at spørge: 
biologerne eller brugerne?

Det er heldigvis efterhånden slået fast med 
syvtommersøm, at ’det grønne er godt for øj-
nene’. Det er en erfaring, der er videnskabe-
ligt belyst i alle ender og kanter. Senest har en 
række forskere på Alnarp og ved Københavns 
Universitet for IPFRA (International Federa-
tion of Park and Recreation Administration) 
samlet og vurderet en mængde videnskabeli-
ge artikler fra hele verden med henblik på en 
generel validering af en række påstande om 
effekterne af byparker i rapporten Benefits of 
Urban Parks. A systematic review 1. Noget af 
det, der er blevet undersøgt, er bevisligheden i 
byparkers gavnlige effekt i følgende sammen-
hænge:

Urban parks and direct and indirect health 
effects
Urban parks and social cohesion
Urban parks and tourism 
Urban parks and house prices
Urban parks and biodiversity
Urban parks, air quality and carbon 
sequestration
Urban parks and water management
Urban parks and cooling

Gennemgangen af de mange artikler viser, 
at det samlet set kan konkluderes, at der er 
”(moderate til) stærke beviser” på globalt 
plan for de positive virkninger af byparker-

BYPARKER OG BYNATUR
Jane Schul
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ne på de med fed markerede områder. For de 
øvriges vedkommende er der svagere til/eller 
moderat dokumentation – ofte på grund af et 
utilstrækkeligt antal undersøgelser. Det er 
dog oplagt, at hvis man ser på New York, så vil 
effekten af etableringen af parken The High 
Line have haft en positiv betydning for antal-
let af turister!

På det i denne sammenhæng vigtigste 
område – sundheden og biodiversiteten – er 
der dog ingen tvivl i undersøgelsen. Grønt 
i bred forstand er sundt og burde kunne ses 
overalt i byen. Både i form af træer, facadebe-
grønning og blomstrende parker. Især da bor-
gerne selv udtrykker stor lyst til planter. Det 
ses både igennem de svar, der gives på spørgs-
mål desangående, og på det, der kan iagttages. 
Guerilla gardening, Urban farming, sommer-
blomster udsåede på små felter bar jord og 
espalierede roser op ad facaderne. 

Alligevel er der stadig både arkitekter og 
landskabsarkitekter, der mere eller mindre 
fravælger den grønne dimension. Det kan 
være i erkendelse af vanskelighederne ved 
integreringen af bynatur i det industriali-
serede byggeri. Derfor kan man som land-
skabsarkitekt sommetider ønske sig tilbage 
til de ’gode gamle dage’, før opfindelsen af de 
kæmpestore, altgravende og tungttrykkende 
maskiner, der billiggør husene, men reducerer 
eller ødelægger muligheden for at etablere de 
tilhørende grønne områder. 

Engang – i barokken – var det alminde-
ligt, at man etablerede haverne og parkerne, 
før man byggede husene – ud fra det meget 
logiske ræsonnement, at husene var færdige, 
når de var færdige, mens haverne krævede tid 
for at nå deres fulde potentiale. At det er tek-
nisk muligt at plante fuldvoksne træer, hjæl-
per ikke så meget, hvis man først har ødelagt 
jorden, så de ikke kan gro.

Det kan også være af utryghed/modvilje 
mod ’den ustyrlige natur’ – fordi holdningen 
måske er den, at ’det grønne’ hører hjemme 
ude på landet og ikke har en naturlig plads i 
byen (det burde et blik på, hvad der kan spire 
frem i fugerne på vores fine granitbelægnin-
ger ellers kunne overbevise om). Eller er der 
simpelthen usikkerhed om, hvad der kan lade 
sige gøre? Det er for mange forskellige plan-
ter, og vi ved ikke, hvad de hver især kan.

Skal der endelig være grønt, er det ofte 
gjort med en meget spartansk holdning – 

med henvisning til den nordiske tradition 
for enkelhed. Vi er mange, der er præget af 
landets store mand på dette område – C.Th. 
Sørensen (1893-1979) – for hvem formgivnin-
gen ofte var væsentligere end frodigheden. 

G.N. Brandt (1878-1945) citeres i sin bog 
Haver 2 for disse betragtninger vedrørende 
havekunst: ”Al kunstnerisk udformning af 
haver følger to ganske forskellige retninger, 
der almindeligvis betegnes som den arkitek-
toniske og den landskabelige”. 

Hvortil Sørensen replicerer: ”Jeg har selv 
set problemet således, betragtet den ’landska-
belige’ have som så temmelig ukunstnerisk og 
med stor glæde fundet citater her og der, som 
kunne understøtte dette synspunkt.”

Det efterlader ikke megen tvivl om den 
Sørenske prioritering. Men hvad med bio-
diversiteten? Hvor bliver den af ? Og byna-
turen? Det ene bør ikke udelukke det andet. 
Men kombinationen af at have fået kravet til 
form og enkelhed ind med modermælken og 
derudover være vokset op med en manglende 
uddannelsesmæssig tradition for at priori-
tere plantekendskabet særlig højt – hverken 
på gartnerskolerne eller på de højere uddan-
nelsesinstitutioner – har nok været medvir-
kende til, at vi har haft svært ved at komme i 
gang med at udnytte bynaturens muligheder. 

Vi er stadig tryggere ved monokulturen, 
selv om det er en klassisk lære fra landbruget, 
at monokultur bedst kan lade sig gøre gennem 
intensiv sprøjtning. Naturen laver kun yderst 
sjældent monokultur frivilligt. 

Ser vi os omkring, er bynatur et fæno-
men, som man andre steder har arbejdet med 
i mange år, både i England, USA og mere nær-
liggende lande som Sverige, Holland og i sær-
deleshed Tyskland. Det er en historie, der 
har rødder tilbage til slutningen af 1800-tal-
let – begyndelsen af 1900-tallet. En igang-
sætter var forfatteren William Robinson 
(1838-1935), der med sin bog The Wild Gar-
den 3 (1870) slog til lyd for en helt ny plante-
anvendelse i forhold til den daværende – med 
de mange tusinde eksotiske udplantnings-
planter, der prægede tidens byparker. Ikke 
så meget fordi de var eksotiske, som fordi de 
blev brugt så ’kunstigt’ og ekstremt arbejds-
krævende. Og fordi tidens industrialisering 
betød, at der blev længere og længere for den 
almindelige engelske arbejder ud til de land-
områder, der med det grønne kunne bidrage 

til sjælens og kroppens restituering efter det 
barske fabriksliv. 

Robinsons interesse gik ikke på at undgå 
brugen af de fremmede planter, men på at 
finde frem til de, der – sammen med de mange, 
fine hjemmehørende – kunne danne basis for 
en driftsvenlig, frodig og smuk beplantning. 

Han brugte meget tid på at besøge plan-
teskoler, botaniske haver og andre lande 
med sammenlignelige klimaer som Frankrig 
og USA og berettede om sine erfaringer i 
både bøger og artikler. Om han i forbindelse 
med sine rejser til USA stiftede bekendtskab 
med vor landsmand Jens Jensen (1860-1951), 
stadsgartner i Chicago, er det ikke lykkedes 
mig at finde frem til. Men kontakten er der i 
hvert fald indirekte gennem Frederick Law 
Olmstead (1822-1903), som havde læst hans 
bog og været meget inspireret af den i arbej-
det med Central Park – som tager sit udgangs-
punkt i det stedets oprindelige, amerikanske 
landskab. Selv om han ikke var helt så fokuse-
ret på kun at anvende hjemmehørende, ame-
rikanske planter, som tilfældet blev med Jens 
Jensen 4. 

Jens Jensen var sønderjyde og voksede op 
på den tyske side af grænsen så kort tid efter 
1864, at det var nærliggende at blive endog 
meget regionsbevidst fra barnsben af. Om 
dette – sammen med et grundigt botanisk 
kendskab, som han dels havde med hjemme-
fra og dels havde erhvervet på Tune Land-
brugsskole – havde været med til at præge 
hans holdning til planteanvendelsen, er selv-
følgelig svært at sige med sikkerhed, men 
dog meget nærliggende. Han emigrerede til 
USA i 1884 og slog sig ned i Chicago og blev 
her meget betaget af den midtvestlige præ-
rievegetation. Hans studier af de forskellige 
lokale plantesamfund blev prægende for hans 
arbejde med Chicagos byparker og har gjort 
ham mere berømt uden- end indensogns. En 
tidligere zoologisk have blev f.eks. omlagt til 
The American Garden – kun tilplantet med 
hjemmehørende træer, buske og stauder, som 
han fik indsamlet lokalt og flyttet til den nye 
park. Heller ikke dengang var ’vilde planter’ i 
almindelig produktion. Og han delte Robin-
sons holdning til vigtigheden af, at byens 
borgere i den hastigt voksende storby havde 
parker, hvor man kunne mødes og nyde den 
amerikanske natur, når der nu blev længere 
og længere ud til den ægte vare. 

Kineserøen i Frederiksberg Have. Jeg har selv – tilbage i 1990’erne – været med til at udvikle mulighederne for at 
kombinere vildt og tamt: Grove prydstauder og ukrudt på Kineserøen. Mere interessant end snebærmonokultur – 
og mere biodiverst. Foto Jane Schul
Kineserøen (the Chinese Island) in Frederiksberg Gardens. Back in the 1990’s I was involved in exploring the 
possibilities of combining wild and tame: coarse ornamental perennials and weeds on Kineserøen. 
More interesting than a snowberry monoculture – and more biodiversity. Photo Jane Schul
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Også i Holland var landskabet under hastig 
ud- og afvikling. Byerne voksede og naturen 
skrumpede. Der blev mindre og mindre plads 
til de vilde planter. Det fik den meget bota-
nisk interesserede hollandske lærer Jacobus 
P. Thijsse 5 (1865-1945) til at blive oprigtigt 
bekymret for specielt den amsterdamske ar-
bejderklasses adgang til naturen og til grønne 
områder. I særdeleshed da de meget intensivt 
dyrkede hollandske landbrugsområder i sig 
selv var ganske naturfattige. Han tog initiativ 
til, at der blev skrevet en række bøger om den 
hollandske natur – særligt beregnet for sko-
lebørn. Han var meget engageret i byplanlæg-
ning og slog til lyd for at den gode by skulle 
have grønne områder og parker langs alle ho-
vedfærdselsårer. De grønne spredningskor-
ridorer – som vi ville kalde dem i dag – skulle 
på den måde forbinde byen og det omgivende 
land. Han delte dog mere Robinsons syn på 
planteanvendelse end Jensens og bekymrede 
sig mindre om, hvorvidt planternes dåbsat-
test var i orden, men så meget desto mere om 
deres brugsmæssige egenskaber, deres evne 
til at fungere i de mulige plantesamfund, be-
stemt af naturlige jordbunds- og lysforhold. 
Det resulterede i anlæggelsen af nogle af de 

fineste byparker i Amsterdams nærhed, i Am-
stelveen – de såkaldte Heemparker. Tilplante-
de med hjemmehørende planter og forvilde-
de prydplanter – de såkaldte ’stinzenplanten’, 
som i Holland opfattes som et positivt begreb. 
Parkerne er ikke som små stykker naturgen-
opretning, men skabt som fortættede oplevel-
ser af det oprindelige Holland. Ikke lavet for 
at være vedligeholdelsesfrie – hvad de da hel-
ler ikke er – men for inden for en lille skala at 
rumme essensen af landet.

Til trods for at disse parker stadig eksiste-
rer og vedligeholdes i Thijsses ånd, er han nok 
væsentlig mindre kendt herhjemme end den 
jævngamle tysker, Willy Lange 6 (1864-1941) . 
Selv om Lange af eftertiden er blevet lagt vold-
somt på is, takket være sine meget german-
ske tanker i den problematiske tid i den før-
ste halvdel af 1900-tallet, kulminerende med 
nazismen, var han rent plantemæssigt ikke 
nær så puritansk som vores egen Jens Jensen 
i Chicago. Eller som hans nulevende ameri-
kanske kollega, Ken Druse 7. 

For Jensens vedkommende var modviljen 
mod ’de fremmede’ nok ikke så meget udløst 
af angsten for, at det ur-amerikanske, hjem-
mehørende skulle udkonkurreres af degene-

rerede udefrakommende, invasive arter. Det 
var næppe heller et begreb, der var opfundet 
dengang. Snarere var det ønsket om at vise de 
amerikanske byboere skønheden i deres eget 
lands planter. På samme måde som den brasi-
lianske landskabsarkitekt Roberto Burle Marx 
gjorde det i forbindelse med sine mange pro-
jekter over hele Brasilien. Viste byernes bor-
gere kvaliteten i det hjemmehørende. I dag 
er såvel Ken Druse som den danske Natur-
styrelse meget fortrolige med begrebet ’inva-
sive arter’. Vores sagesløse kattehale er der-
ovre blevet til en amerikansk trussel – på lidt 
samme måde som vi har problemer med deres 
gyldenris. Og selvfølgelig skal det tages alvor-
ligt.

Det er langt fra ønskeligt, at planter som 
glansbladet hæg (Prunus serotina), bjørneklo 
(Heracleum mantegazzianum), japansk pile-
urt (Fallopia japonica) eller rynket rose (Rosa 
rugosa) overtager det ganske og danske land, 
og det er rimeligt, at planter af den slags bli-
ver udnævnt til ’landskabsukrudt’. Men når 
emnet er ’bynatur’ er sagen måske ikke helt 
så lige til. Specielt når der er tale om en plante 
som den velkendte rose, der ofte går under 
navne som hybenrose, klitrose og lignende. 
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At vi selv – både som privatpersoner og som 
offentlige myndigheder – har bragt den ud til 
steder, hvor vi gerne har villet udnytte dens 
gode sundhed, robusthed, duft, lange blom-
stringstid og evne til at binde sandet, og bag-
efter opdager, at den gør jobbet i klitrækkerne 
lidt for godt, bør ikke betyde, at den skal band-
lyses fra al mulig anden anvendelse. 

Et oplagt eksempel er den menneske-
skabte Køge Bugt Strandpark med kunst-
museet Arken. Området blev skabt ved ind-
dæmning og oppumpning af sand i 1977-79 og 
dernæst tilplantet med – gæt – rynket rose, 
sammen med den ligeledes udløberdannende 
havtorn (Hippophaë rhamnoides). Det præger 
selvfølgelig i høj grad området den dag i dag. 
Der er sandsynligvis også indplantet mare-
halm og hjælme som sandflugtsbeskyttelse, 
mens den øvrige klitflora med strandasters, 
hindebæger, strandkål osv. har været henvist 
til at indfinde sig af sig selv. Og stadig er det. 

Et ønske om at øge den botaniske biodi-
versitet gennem indplantning/udsåning af 
en række hjemmehørende arter i forbindelse 
med et større nyanlæg omkring Arken er ble-
vet afvist af Naturstyrelsen 8 med den begrun-
delse, at de urteagtige planter var velkomne 
til at indvandre selv, men kun af sig selv. Hvor 
skal indvandringen komme fra, omgivet som 
området er af enten vand eller by? Bynatur? 
Heldigvis har parken udviklet sig til et vigtigt 
yngle- og rasteområde for en lang række fug-
learter, men de kan jo også lettere flytte sig.

Som den rynkede rose omtales i dag, har 
man nærmest fået indtryk af, at det er forbudt 
at plante den. Det til trods for at den rent fak-
tiske har så mange gode ovennævnte egenska-
ber, at den – og dens mange hybrider – burde 
være selvskrevne som planter til bymæssige 
sammenhænge, hvor roser er ønskelige. Til 
den lange række af gode egenskaber kommer 
yderligere, at den tåler næsten alle slags jord-
bundsforhold, næsten alle slags lysforhold og 
kan beskæres med en buskrydder. Udløber-
problemerne – hvis det altså er problemer og 
ikke fordele – optræder ikke i større mæng-
der på normale, næringsholdige jorder. Udlø-
bere er jo til for at sikre en plante tilstrække-
lig nærings- og vandtilførsel. Er jorden god 
nok, er der ikke behov for at danne nær så 
mange udløbere. Desuden kan man vælge sor-
ter, som ikke breder sig ret meget som f.eks. 

’Moje Hammarberg’ – eller hvis man er bange 
for frøspredning – sorter med få hyben som 
’Ritausma’ 9. 

Et andet ligeledes relevant emne er ind-
plantning af urtelaget i bynære skove – og par-
ker for den sags skyld. Det er ikke noget, der er 
tradition for. Skove plantes først og fremmest 
af skovfolk, der af gode grunde har træerne 
som deres vigtigste fokusområde. I tilfældet 
med Vestskoven beskrives det af Københavns 
Skovdistrikt på deres hjemmeside således: 

”Efterhånden som skoven vokser sig stor, 
vil de forskellige dyr og planter, som normalt 
findes i de danske skove, vandre ind. For plan-
ternes vedkommende vil der sikkert gå årtier, 
før der naturligt vil vokse anemoner og andre 
af skovbundens typiske planter. Jordbunden, 
som er fed lerjord, er simpelthen for nærings-
rig. Enkelte steder er der dog gjort forsøg med 
udplantning af anemoner. Anemonerne hol-
der sig i live, men spreder sig ikke. Få steder er 
der naturligt forekommende urteagtig skov-
vegetation.” 

At det er rigtigt, at der vil gå årtier inden 
skovbundens planter ankommer, er til over-
flod dokumenteret igennem et speciale Blom-
strende skov, udarbejdet af landskabsarkitekt 
Julie Foged Andersen på Københavns Uni-
versitet i 2010. Heri dokumenterer hun, at 
indvandringshastigheden for den tilhørende 
skovbund ligger på 80-100 år. Det er selvføl-
gelig også årtier, ganske mange endda. Så lang 
tid er det ikke en gang sikkert, at en bynær 
skov kommer til at bestå. Var det så ikke rime-
ligt, at vi netop i denne sammenhæng søgte 
at øge biodiversiteten gennem en hjælpende 
hånd i form af indplantning eller udsæd? Selv 
om metoden ikke nødvendigvis lever op til 
biologers krav. 

Hvorfor sker det så ikke i højere grad? Det 
er ikke, fordi emnet ’bynatur’ ikke interesse-
rer. Det gør det i meget høj grad. Det vil et blik 
i kildehenvisningerne i den tidligere omtalte 
rapport fra IFPRA kunne dokumentere. 

En forklaring kunne være, at emnet ikke 
har tilstrækkelig politisk gennemslagskraft. 
En anden kunne være, at vi ikke har den for-
nødne viden til at kunne etablere bynatu-
ren. Hvad enten den skal bestå af hjemmehø-
rende arter eller ikke-invasive eksoter. Som 
i en skovbundsmæssig sammenhæng kunne 
være noget så harmløst som f.eks. lærkespore 

og skovmærke eller erantis og vintergækker. 
Eller både-og.

I sidstnævnte tilfælde – den manglende 
viden – er erkendelse og nysgerrighed to vig-
tige muligheder for at afhjælpe problemerne. 
Åbne øjne en tredje. Fælles for hovedparten 
af de ovenfor omtalte historiske personer var 
den grundlæggende kærlighed til og den fun-
damentale, solide viden om en af landskabs-
arkitektens vigtige byggesten: planterne. 
Den viden er en afgørende forudsætning for 
skabelse af bynatur. En væsentlig forklaring 
er den, at man her i landet igennem en lang 
årrække har haft en meget snæver indfalds-
vinkel til arbejdet med planteanvendelsen, så 
den i høj grad har udelukket de urteagtige –
som immervæk udgør omkring 90 % af vores 
planter. Det præger i den grad videnniveauet 
hos såvel de udførende som de projekterende. 
Hvad er det for planter, der kunne berige vo-
res parker og bynære skove? Og hvordan kan 
vi være sikre på, at vi ikke slipper djævelen 
ud af sækken ved at indplante for os ukendte 
eksoter? 

For det første er det altid godt at slå koldt 
vand i blodet. Et kik i professor Johan Langes 
(1911-2007) bog om kulturplanternes indfør-
selshistorie 10 vil kunne give en fornemmelse 
af, hvor mange planter der er kommet til lan-
det i historisk tid, og hvor få af dem der er endt 
med at blive invasive. Dernæst er reglen, at 
hvis man tager alle nyindførte, eksotiske arter, 
så vil 10 % kunne sprede sig. Af de 10 % vil 10 
% kunne etablere sig fast. Af de 10 % vil yder-
ligere 10 % kunne blive invasive (Williamson 
1996, fra CIS-workshop 2010, Jes Søe Peter-
sen, KU). Altså hvis der frivilligt eller ufrivil-
ligt bliver bragt 1.000 ny arter til landet vil 
10 % = 100 af den kunne sprede sig, altså gro 
uden hjælp. Heraf vil 10 % = 10 kunne etablere 
sig fast og 10 % = 1 kunne – altså ikke ville – 
blive invasiv. Så risikoen er meget begrænset. 
Så stor er tilførslen af ukendte planter heller 
ikke. 

Yderligere er det nu til fulde dokumente-
ret i den engelske biolog Dr. Jennifer Owens 
bog Wildlife of a garden 11, der er en gennem-
gang af alle de dyrearter, der igennem en 
årrække fra 1972 til 2010 har besøgt hendes 
helt almindelige villahave i Leicester. En have, 
der kun er på 741 kvm, med en skønsom blan-
ding af hjemmehørende og eksoter og belig-

Heempark. Jac. P. Thijssepark i Amstelveen, lige syd for Amsterdam er en af de hollandske Heemparker – og et af 
de smukkeste eksempler på æstetisk udnyttelse af vilde og forvildede planter. Den karakteristiske gulblomstrede 
er Narthecium ossifragum, benbræk, som også er vildtvoksende herhjemme. Foto Jane Schul
Heempark. Jac. P. Thijssepark in Amstelveen, just south of Amsterdam is one of the Dutch Heemparker – and one 
of the most beautiful examples of an aesthetic use of wild and wandering plants. The characteristic yellow flowers 
are Narthecium ossifragum, bog asphodel, which also grows wild here in Denmark. Photo Jane Schul



6 LANDSKAB  1  2014

gende i et almindeligt forstadsområde. I løbet 
af den periode har hun registeret 2.673 for-
skellige arter og blandt mange andre tabel-
ler over forskellige dyrs frekventering af for-
skellige planter, kan det læses, at der er 46 
forskellige møllarver, der har levet på 40 for-
skellige hjemmehørende planter, mens 38 
arter har benyttet sig af de eksotiske. Og en 
bestemt type af sommerfuglelarve spiste af 
12 af hjemmehørende, men hele 42 af uden-
landske planter. Forholdene vil næppe være 
radikalt anderledes herhjemme, så måske skal 
man også revidere påstanden om, at hjemme-
hørende er det eneste rigtige, en smule. 

For at vende tilbage til vores forgængere 
med hensyn til arbejdet med bynaturen og de 
naturprægede beplantninger, så har den for-
ståelige, politiske modvilje mod Willy Lange 
måske været medvirkende til, at vi i den grad 
er uvante med at se på Tyskland som et land, 
vi kan lære noget af. Det er jo England, der er 
havelandet, det ved vi alle. Med vanlig tysk 
grundighed er det dog her, man netop kan 
finde mange af de oplysninger, som ville lette 
os det rette plantevalg. 

Allerede i 1940 kom første udgave af Karl 
Foersters (1874-1970) bog Lebende Gartenta-
belle 12 med mængder af gode forslag til, hvilke 

planter, der egnede sig til hvilke situationer. 
En bog som Die Stauden und ihre Lebens- 
bereiche 13 af Richard Hansen og Friedrich 
Stahl, der udkom første gang i 1981, bygger 
videre bl.a. på Foersters arbejder. Den fin-
des i en svært opdrivelig og dyr, men engelsk 
udgave: Perennials and their garden habitats 14. 
Den har været med til at udgøre det viden-
mæssige grundlag for meget af det arbejde, 
som folk fra Sheffield University, bl.a. Nigel 
Dunnet og James Hitchmough, har udført, og 
hvis driftsikre, naturalistiske plantninger bl.a. 
kunne ses sidste år i forbindelse med Olympi-
aden i London.

Det kan også ses i planteskolekataloger 
som f.eks. Bruns og Spruyts, henholdsvis 
tysk og belgisk. Sidstnævnte er et billedløst, 
billigt staudekatalog, men med plads nok til 
den lille bogstav-tal kombination, der er med 
til at lette valget for den mindre kyndige. Ud 
for hver plante står ikke bare de almindelige 
oplysninger om lysforhold, og hvilke måneder 
den blomstrer i, men også en signatur for om 
den er løvfældende eller vintergrøn, højden 
på blomst såvel som på blade og – f.eks. for en 
plante som storrodet storkenæbs vedkom-
mende betegnelserne BR1/BR2/OP1/, som 
kan læses ud fra denne signaturforklaring:

1 (tør), 2 (normal), 3 ( fugtig)
Bos (skov) B
Bosrand (skovbryn) BR
Open plaatsen (åbne områder) OP – OPB (åbne 
områder med bedkarakter) 
Steppe-heide SH 
Heide H 
Alpinum A
Gemengde boord ( bed) GB
Oever (vandkant) O
Water W

Der er altså tale om en plante, der kan trives 
både i skovbrynet og busketranden og i det al-
mindelige bed og både på tør og normal jord. 
Havde der nu stået både OP1 og OP3, ville der 
have været tale om en plante, der ville kunne 
fungere godt i en regnbedsmæssig sammen-
hæng, for så ville der have været tale om en 
plante, der kunne trives i såvel bedets tørre 
som våde perioder – og stadig se fornuftig ud. 
Det er brugbar information. Signaturerne 
er en forenkling, udarbejdet af professor Dr. 
Joseph Sieber – ud fra systemet i Die Stau-
den und ihre Lebensbereiche, hvor listerne er 
meget mere udspecificerede. 

Resultaterne af denne tradition med at 
arbejde plantesamfundsmæssigt kan ligele-

Foersters fredede have i Bornim, lidt uden for Potsdam. Hans planteskole eksisterer stadig. Foto Jane Schul
Foerster’s listed garden in Bornim, just outside Potsdam. His nursery still exists. Photo Jane Schul



LANDSKAB  1  2014 7

des ses ved besøg i nogle af de mange tyske 
byparker, der er blevet etableret/fornyet igen-
nem det yderst velfungerende system af tilba-
gevendende haveudstillinger, hvad enten det 
er i form af Landesgartenschaus LAGA, Bun-
desgartenschaus BUGA eller Internationales 
Gartenschaus IGS. Her bliver der slået flere 
fluer med ét smæk: En del af udstillingen rum-
mer masser af farver og halløj og tiltrækker 
betalende besøgende – en anden del rum-
mer permanente omlægninger, renoveringer 
eller nyanlæg, der bliver det varige udbytte af 
sagen. 

Men så den politiske side af sagen. Som 
tidligere nævnt har der ikke været nogen tvivl 
om, at de meget spændende anlæg i forbin-
delse med Olympiaden har gjort et stort ind-
tryk. Heller ikke om at den hollandske plan-
temand Piet Oudolfs anlæg både i Chicago 
med Lurie Park og i New York med The High 
Line har gjort et politisk indtryk. Det samme 
gjorde daværende stadsgartner Stefan Matt-
sons i den svenske by Enköping, hvor arbej-
det med byens beplantninger resulterede i, at 
den i 2003 vandt førsteprisen i verdenskon-
kurrencen ”Nations in Bloom”. Dette blev 
tilmed gjort med en økonomi, der lå under 
gennemsnittet for en række tilsvarende dan-

ske kommuner – ifølge en rapport, udarbej-
det på KU-LIFE i 2006 af Christian Kjøller 
15. Parkarealet i Enköping ligger meget tæt på 
det danske gennemsnit; 27 kvm pr. indbyg-
ger mod 21 hos os. Parkbudgettet var på 175 
kr., mens det danske i gennemsnit var på 274 
kr. Til gengæld var – og er – arealet med pryd-
planter (primært stauder og løg) 10 gange så 
stort per indbygger i Enköping! Hvad mon 
det gør for biodiversiteten, når man betæn-
ker Jennifer Owens erfaringer? 

Københavns Kommune har en strategi 
om, at byen skal være ’en grøn metropol’, hvor 
der er fokus på byens grønne offentlige og til-
gængelige arealer. Der giver sig bl.a. udtryk 
i det grønne udspil Lommeparker, træer og 
andet grønt. Her lægges der op til, at byen 
skal være verdens miljømetropol i 2015. Her 
fokuseres meget på den motionsmæssige brug 
af de grønne områder, men kun lidt på alt det 
andet; at sidde stille, opleve årstidernes skif-
ten, at blive væk i sig selv. 

Udelukkende grønt er ikke nok i sig selv. 
Der skal mere til. Vilde og tamme blomster, 
løg, græsser, skovbundsplantninger, men 
måske færre græs-, granit- og fliseflader. Års-
tidsvariation, blomstring og frugtsætning – 
med deraf følgende øget biodiversitet. Den 

kommer ikke af sig selv, bare fordi vi plan-
ter flere træer. Slet ikke, hvis de stadig skal 
rummes inden for det meget begrænsede, 
velkendte udvalg af lind, lind, lind, lidt aller-
giprovokerende plataner og syge hesteka-
stanjer. Eller inden for principielt ’grønne’ 
områder med monokulturelle græsplæner 
og snebær. 

Hvor bagvendt det end lyder, kan vores 
alvorlige klimaproblemer måske komme 
vores byer – også København – til gavn på 
dette område. Det har endnu ikke været helt 
nok med det videnskabelige bevis på, at det 
grønne er billigt for samfundet. Vi er nødt til 
at udvide vores virkemidler til at rumme en 
større del af planteverdenen for at udvikle 
byernes natur. Det er vigtigt at få skabt glæden 
ved den selvfølgelige, kvalificerede integre-
ring af bynaturen i de bygningsprægede hel-
heder. At finde nye måder at håndtere vores 
stigende temperaturer og øgede regnvands-
mængder på. 

Det er ikke et spørgsmål om, at der skal 
plantes flere staudebede. Tværtimod. Men 
det, der skal plantes, skal kunne fungere – 
både rent driftsmæssigt og rent æstetisk. Det 
skal være forståeligt for byens borgere, også 
for de, der ikke er biologer. Derfor kan der 

Piet Oudolfs Drømmepark i Enköping var med til at bringe byen på verdenkortet i 2003. Foto Jane Schul
Piet Oudolf ’s Drømmepark in Enköping helped make the city internationally known in 2003. Photo Jane Schul



8 LANDSKAB  1  2014

være en god grund til at inkorporere nogle af 
de amerikanske prærieplanter i vores engag-
tige parkområder. Deres blomstringsperioder 
ligger gennemgående senere på sæsonen end 
de europæiske, og de trives for de flestes ved-
kommende godt på vores lidt tungere jorder. 
Der kan være en god grund til andre steder at 
samle planter, der kan forynges med en rotor-
klipper efter afblomstringen og ikke skal ’pud-
ses af for visne blomster’, som plejemanualen 
beskriver. At omdanne forårsfugtige græs-
plæner til lysviolette majtæpper af engkarse 
for dernæst at kunne slå dem, så de fungerer 
som normale græsfælleder resten af sæso-
nen. At skovbunden – også i vores parker – 
blev begrønnet af bregner, skovfrytle (Luzula 
sylvatica) og nældebladet klokke (Campanula 
trachelium), og skulle der så endelig smutte 
lidt stor tusindstråle (Telekia speciosa), sort 
foldblad (Veratrum nigrum) eller Trachyste-
mon orientale med ind, så vil jeg til enhver tid 
hævde, at dette vil være langt at foretrække 
frem for snebærrene. Men med et levende og 
påvirkeligt materiale følger ingen garantier. 
Vi skal turde eksperimentere med planterne. 
Jane Schul, landskabsarkitekt MDL
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Engkarse, Cardamine pratensis, er en fin lille hjemme-
hørende plante med blomstring i maj-juni. Den trives fint 
i græs og tåler klipning, så snart blomstringen er ovre. 
I Bernstorffsparken nord for København danner eng-
karse store lysviolette tæpper i enggræsset i maj-juni. 
En fantastisk attraktion, der sagtens kan konkurrere 
med dyrt anlagte løgplæner. Man kan kun undre sig over, 
at den ikke ses flere steder. Fotos Jane Schul
The cuckoo flower, Cardamine pratensis, is a fine little in-
digenous plant that flowers in May-June. It thrives in grass 
and tolerates cutting, as soon as the flowering period is over. 
In Bernstorffsparken north of Copenhagen cuckoo flowers 
form grand, pale-violet carpets in the meadow grass in May 
and June. A fantastic attraction, which can easily compete 
with expensively established bulbous plots. One can wonder 
why we don’t see this more often. Photos Jane Schul
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Under stor festivitas ble Ekebergparken åpnet 
26. september. Dette skjedde 10 år etter at den 
første ideen ble unnfanget og vi ble engasjert 
til å utarbeide en mulighetsstudie for parken. 

Ekebergområdet er et urgammelt kultur-
landskap. Det har blitt tatt i bruk på forskjel-
lige vis i overskuelig fortid og bærer tegn på 
å ha blitt bearbeidet lag på lag de siste 10.000 
år. Nå har dette store tidshjulet gjort nok en 
omdreining. Denne gang er deler av Ekeberg 
blitt utformet til en skogspark med kunst og 
tydeliggjøring av kulturminner. 

Planleggingen og de politiske vedtakene er 
gjort til høylytte protester fra en meget aktiv 
lokal aksjonsgruppe. På samme måte som da 
Frognerparken skulle finne sin form og debat-
ten gikk høyt i 1920-årene, særlig i Dagbladets 
spalter, har også planene for Ekebergparken 
ført til mye ståhei i media. Bakgrunnen for 
oppmerksomheten er initiativet fra Chris-
tian Ringnes om å etablere en skulptur- og 
kulturminnepark på Ekeberg, et område som 
er i kommunalt eie. Bystyret i Oslo har stilt 
seg positivt til initiativet og har godkjent de 
planene som er utarbeidet. 

Debatten har gått langs flere akser; et 
ønske om bevaring av ’uberørt’ natur stilt opp 
mot planene om å tilrettelegge for bedre til-

EKEBERGPARKEN I OSLO
Tone Lindheim

gjengelighet og aktiv bruk for flere. Et ønske 
om å bevare all eksisterende vegetasjon med 
tilhørende biotoper kontra planene om å 
foreta en varsom skjøtsel og åpne noe opp for 
å reetablere utsikten over by- og fjordlandska-
pet. Debatten har også kretset rundt hvorvidt 
det i det hele tatt bør plasseres skulpturer i 
parken, hva slags type skulpturer og hvorvidt 
Oslo kommune har latt seg narre ved å si ja til 
en gave på 300 mill kr øremerket planlegging 
og opparbeidelse, innkjøp av kunst og fram-
tidig vedlikehold av et 255 da stort offentlig 
område på Ekeberg. 

Et gammelt kulturlandskap
Ekeberg ligger og ruver som den store grøn-
ne flanken sør-øst for Oslo Sentrum. Området 
utgjør et dominerende sted i byens topografi 
og bidrar sterkt til den karakteristiske grønne 
innrammingen av byen som gir en så særegen 
karakter til byens innseiling. Landhevingen 
etter siste istid har endret landskapet kraftig; 
det som i steinalderen lå som strandkant er 
nå å finne som et landareal 90-100 meter over 
havets overflate. 

Ekeberg er et gammelt kulturlandskap, 
preget av menneskelig aktivitet gjennom tuse-
ner av år. Fornminnenes tidsdybde og omfang 

gjør dette til et svært interessant kulturmin-
neområde. Det er gjort funn som viser men-
neskelig aktivitet i området så tidlig som for 
10 000 år siden, i eldre steinalder. Det er gjort 
rike funn av gravhauger, skålgroper og stein-
settinger på Ekeberg som forteller en tydelig 
historie; her har mennesker hatt sine boli-
ger, her ofret de, her satte de sitt ting og her 
begravde de sine døde. 

Navnet Ekeberg forteller at dette i sin tid 
var et berg hvor veldige eiketrær vokste, dvs 
lokalklimaet må ha vært godt. Dette er et tre-
slag man knapt finner på Ekeberg i dag. Skips-
byggingen i indre Oslofjord trengte gode 
bygningsmaterialer, og eikeskogen ble sann-
synligvis hugget ned allerede i middelalderen. 
I vår tid er det furu, gran og bjørk som preger 
vegetasjonsbildet på Ekeberg. 

Møysommelig arbeid for å sikre arealene 
for folk i østre bydeler
Opp igjennom de siste århundrene har det 
vært gjort målbevisste bestrebelser for å iva-
reta Ekebergs vakre natur og beskytte mot 
ødeleggende utbygging. I sin bok Oslo kom-
munale parker og grønnanlegg 1810-1948 vier 
bygartner Marius Røhne mye oppmerksom-
het til utviklingen av Ekeberg.

Konows gate

Trappeanlegget

Svenskesletta

1000

Kirkegårdsmur

Ridesletta

Vannreservoar

Utsiktspunkt
«Munch»

Parklomme

Parklomme

Geitespranget

Kjærlighetsstien

Utsiktsstien
Spettestien

Ekeberg 
Camping

Sjømannsskolen

Ekebergrestauranten

Paviljong

Kongsveien

Valhallveien

Karlsborgvillaene

Skålgroper

Steinring

Skipssetting

N

Tv. Ekebergparken øst for Oslo, 255 da
Modstående side, th. De gamle Karlsborgvillaene var i 
elendig forfatning, men er rehabilitert til formidlings-
hus og kafé, hagene er utformet med mykt buede linjer
Modstående side, midte. Nye sittesteder i det tidligere 
monumentale trappeanlegget fra okkupasjonstiden. 
Rik vestlig utsikt over den innerste del av Oslofjorden
Left. Ekebergparken east of Oslo, 255 da
Opposite page, right. The old Karlsborg villas were in 
miserable condition, but have been restored and con-
verted to an information building and café, the gardens 
are designed with soft curved lines
Opposite page, middle: New seating area on the former 
monumental stairway from the occupation period

OSLO SENTRUM

EKEBERGPARKEN

Utsikt over Oslofjorden med seilskuter, ukjent dato mellom 1875 og 1896. Foto Axel Lindahl
View over Oslo Fjord with sailing ships, unknown date between 1875 and 1896. Photo Axel Lindahl
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I 1881 foreslo Christianias Magistrat å kjøpe 
779 mål av konsul Meyers eiendommer på 
Ekeberg. Med god drahjelp fra 25 fag- og ar-
beiderorganisasjoner lyktes det Borgermes-
teren å få formannskapet til å vedta kjøpet i 
1889. Prisen var da kr 82.000. Begrunnelsen 
var blant annet å skaffe byens stadig voksende 
befolkning adgang til et sted der det gikk an å 
trekke frisk luft. 

Det påpekes at mens byens befolkning er i 
stadig framvekst, blir det stadig færre rekrea-
sjonssteder for det store publikum, noe som 
særlig har konsekvenser for de østre byde-
lers tallrike arbeiderfamilier. Magistraten går 

videre inn på ”Gavnligheten – for ikke at sige 
Nødvendigheten af – navnlig for de Tusin-
der i vor By, der hele Ugen maa opholde sig i 
kvalme og usunde Boliger, Værksteder, Fabri-
ker osv – at have Adgang til ialfald en Gang 
om Ugen at faa fyldt Lungerne med frisk luft 
antages der neppe at være delte Meninger”.

Det sies videre at de klimatiske forhold 
medfører at man ”er nødt til i større Udstrek-
ning end i de fleste andre Lande at opholde 
sig inde i tillukkede og opvarmede Rum”. Det 
hevdes at tilgang på frisk luft vil bidra til opp-
retholdelsen av arbeiderklassens ”aandelige, 
moralske og sociale Velbefindende. Den fat-

tigere Befolkning som arbeider strengt under 
Trykket af smaa Kaar og mange savn tiltræn-
ger i høi Grad den Opfriskelse av Sindet som 
uskyldige Adsprædelser skjænke”. Det vil 
kunne ”drage dem bort fra Fristelser som en 
bekymringsfull og forkuet Tilværelse saa let 
ligger under for. De oppofrelser som maatte 
kunne gjøres for dette formaal ville visselig 
vise sig at bære rig Frugt i større Arbeidskraft, 
større Selvfølelse og større Tilfredshed inden 
de samfunnsklasser blant hvilke Usædelighe-
dens og Misnøiens Frø under de moderne 
Kulturforholde saa let finder en modtagelig 
Jordbunn”.

Ekebergparken, Oslo
Byggeår/Ferdigstilt: 2012-14
Oppdragsgiver/Byggherre: Oslo kommune og Christian Ludens Ringnes Stiftelse
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS ved Tone Lindheim, Svein Erik Bergem, 
Jon Christian Dannevig, Bjørn Amund Enebo, Karoline Storihle Ødegård 
Belysningskonsulent: Halvor Næss
Arkitekt for rehabilitering av Karlsborgvillaene og Turrells kunstinstallasjon: 
Trygve Peton Andresen
Rådg.ing.: Multiconsult v. Nils Forsén
Anleggsgartner: Braathen landskapsentreprenør
Fotos: Bjørbekk & Lindheim v. Svein Erik Bergem, Ivar Kvaal
Illustrasjoner: Bjørbekk & Lindheim
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Folkeparken som fenomen
Dette kjøpet i 1889 var starten på en serie 
kommunale oppkjøp av eiendommer på Eke-
berg inntil Oslo kommune i 1917 hadde skaffet 
seg et samlet areal på hele 2700 mål. I etter-
tid må dette sies å være en imponerende frem-
tidsrettet og målbevisst håndtering fra byens 
myndigheters side. Det var en klar prioritering 
av midler fra en slunken bykasse i en tid hvor 
behovene for investeringer til andre formål 
også var påtrengende. Dette var del av en mer 
omfattende sosial bevegelse. Satsingen var ba-
sert på et sosialt verdigrunnlag i samme ånd 
som etableringen av folkebibliotek, folkebad, 
folketeater, folkerestauranter og folkets hus.

Denne satsingen fra byens myndigheter 
var i tråd med en samtidig europeisk bevisst-
het rundt allmenhetens behov for frisk luft, 
grønt og bevegelse i det fri. Iflg Karsten Jør-
gensen (i Arkitektur N 5-2004) var det den 
dansk-tyske C. C. L. Hirschfeld, professor i 
filosofi og de ’skjønne vitenskaper’ som i 1779-
85 publiserte verket Theorie der Gartenkunst, 
hvor han i kapittelet Volksgarten – folkeparker 
slår fast at de aller fleste større byer i Europa 
på denne tiden hadde anlagt promenader 
hvor folk kunne forfriske seg med inntrykk 
fra naturen etter en slitsom arbeidsdag. 

Hirschfeld beskriver relativt detaljert 
hvordan slike promenader, eller folkeparker, 
burde utformes for best mulig å motvirke byli-
vets stress. De skulle ha store trær som kastet 
god skygge, og det burde være varierte spaser-
veier, adskilt fra kjøreveiene. Parkene burde 
ha vann i form av bekker eller dammer, og ha 
godt med benker hvor man kunne hvile i skyg-
gen av et tre og glede seg over vakker utsikt. I 
tillegg skulle disse parkene ha serveringsste-
der hvor man kunne få kjøpt forfriskninger. 
Musikkpaviljonger og fornøyelsesetablisse-
menter var aktuelle bygninger….

Slike folkeparker ble bygd ut flere steder 
i Europa, først ved at adelen begynte å la all-
muen få adgang til å promenere i slottshagene. 
Etter hvert ble det etablert parker ikke bare for 
de få og rike, men for folk flest. Kjente eksem-
pler er Grosser Tiergarten i Berlin, Hyde Park 
i London og Central Park i New York.
Etter tysk mønster ble det også bygd en rekke 
folkeparker i Sverige, hvor de fikk stor betyd-
ning for kulturlivet i små og store industri-
samfunn. Også i Kina og andre kommunistis-
ke land er det en rekke folkeparker. 

Begrepet folkepark har ikke vært like vanlig 
brukt i Norge og har hatt litt forskjellig be-
tydning. Folkeparken på Bygdøy, på Hamar 
og Ravnedalen i Kristiansand er av de mest 
kjente. Ekeberg har ikke så ofte blitt kalt fol-
kepark, men har opp igjennom årene blitt kalt 
Ekebergparken eller Ekeberg skogpark. Men 
den fikk de aller fleste av de elementene som 
Hirschfeld lister opp som typiske for folke-
parken.

Ekeberg skogpark
En viktig kilde til forståelse for hvordan Eke-
bergparken kunne oppleves rundt forrige år-
hundre er gamle foto, mange av dem tatt av 
fotograf Anders Beer Wilse. Disse viser åpne 
landskap. Underskogen er fraværende. Bil-
dene viser spaserende mennesker i en søy-

lehall av slanke furustammer. Her var det rik 
utsikt til fjord- og bylandskap. Ekebergåsen 
sett nede fra Gamlebyen viser også et åpent 
og bart landskap. 

En annen viktig kilde er det notat som den 
pensjonerte dosent J.T. Landmark ved NLH 
utarbeidet til magistraten og kommunestyret 
i 1911. Landmark hadde også gode råd for for-
bedring av jordsmonnet, særlig for ”de nøkne 
fjeldskraaningers dækning”. Han foreslo at 
Ekebergparken skulle få tilført gatesøppel fra 
bykjernen, (dette bestod i stor grad av heste-
møkk og annet organisk materiale ) og at det 
kunne fraktes opp i store mengder med Spor-
veiene i stedet for at det dumpes i sjøen. Dette 
rådet ble fulgt opp. I vårt arbeid med Eke-
bergparken fra 2004 har vi flere steder støtt 
på små og overraskende tidligere søppelfyl-

Langs den strekningen Edvard Munch gikk og lot seg 
inspirere til maleriet Skrik har vi utformet et Munch-
punkt. Plass-støpt betong er lagt som et mykt foldet 
teppe over landskapet. Rik utsikt over bylandskapet 
og de samme landskapsformer og himmelfarger som 
Munch opplevde
It was along this stretch that Edvard Munch walked and 
found inspiration for his painting the Scream, and where 
we have established a Munch-point. In situ cast con-
crete lies as a soft folded carpet over the landscape. A 
grand view over the urban landscape and the same land-
scape forms and colored skies that Munch experienced
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linger som tydeligvis er lagt ut for å forsterke 
jordsmonnet og dermed vekstmulighetene på 
Ekeberg.

Ekeberg under 2. verdenskrig
Iflg Røhne har man både før, under og etter 
krigen drevet et kontinuerlig rydde-, drene-
rings- og skjøtselsarbeid i Ekebergparken. 
Under krigen ble etaten beordret til å ”be-
skjeftige ikke fullt arbeidsføre med nyttig ar-
beid”. Hele Ekebergsletta ble gravet opp og 
drenert.

Røhne påpekte at det ikke var noe område 
som ble så sterkt skadet av tyskerne som 
nettopp Ekeberg. Han fremhevet anlegget 
av krigskirkegården som det aller verste av 
det som skjedde av vandalisme på Ekeberg. 
Denne var 94 da stor og lå der Svensksletta 
og Ridesletta ligger nå. De to nivåene var for-
bundet med et monumentalt dobbelt trappe-
løp med ulike terrasser og avsatser. Kirkegår-
den rommet over 3000 tyske graver.

Etter krigen arbeidet Parkvesenet med å 
fjerne så mange av disse forhatte elementene 
som mulig. Gravene ble flyttet i 1953. En gjeng 
unggutter tok saken i egne hender, listet seg 
opp en mørk natt og sprengte bort store deler 
av det store trappeanlegget.

De siste tiårene har glemselens slør sen-
ket seg over Ekebergparken. Ekebergsletta 
er riktignok i flittig bruk i idrettssammen-

heng, med Norway Cup som årets store begi-
venhet. Men den tidligere folkeparken med 
gangveier, stier, benker og utsiktspunkt har 
imidlertid forfalt. Oppslagsskogen har vokst 
til og tidligere utsiktspunkter er tettet igjen 
av vegetasjon. 

Påstander og debatt
Det er et poeng å bringe denne historien fram 
i lyset, særlig sett på bakgrunn av alle de på-
stander som har kommet fram i pressen fra 
Ekebergparkens motstandere. Særlig tre for-
hold kan bringes fram: 



14 LANDSKAB  1  2014

Uberørt natur: I debatten har det framkom-
met påstander om at Ekebergskogen består av 
uberørt natur. Når man imidlertid øser fra de 
nevnte historiske kilder framkommer det med 
all mulig tydelighet at dette ikke er snakk om 
uberørt natur. Her har det skjedd en kultive-
ring og påvirkning av landskapet i uminnelige 
tider. De siste tiårenes manglende vedlikehold 
med dertil hørende oppvekst av krattskog har 
imidlertid gitt noen kritikere en illusjon om 
noe annet. Ekeberg er snarere et parkmes-
sig skoglandskap som i noen tiår ikke er blitt 
vedlikeholdt. Det har lenge vært påkrevet å ta 
igjen det forsømte.

Grad av tilretteleggelse: Flere hevder at 
dette er en skog uten synderlig tilretteleg-

ging. Kildene forteller imidlertid klart at man 
i stor grad sørget for god tilrettelegging for de 
mange. Ekeberg skogpark var da også til tider 
brukt av svært mange.

Gondolbane: Drømmen om tau- eller gon-
dolbane opp Ekebergskråningen er slett ikke 
ny, planer forelå allerede i 1933. Banen ble for 
øvrig regulert inn av Plan og bygningsetaten i 
Oslo kommune i 1996, dvs. lenge før det forelå 
noe initiativ om tiltak i Ekebergskogen.

Ny giv for Ekebergparken 
Vår første mulighetsstudie for Christian Ring-
nes ble gjort i 2004. Deretter fikk vi av Kultu-
retaten i Oslo kommune i 2009-11 oppdraget 
med å utarbeide underlag for reguleringspla-

nen. Siden 2011 har vi, etter oppdrag fra CLRS 
(Christian Ludens Ringnes Stiftelse) arbeidet 
med detaljprosjektering, byggemeldinger og 
oppfølging av anleggsarbeidene på Ekeberg.

 I vårt arbeid med Ekebergprosjektet har 
vi forsøkt å lytte intenst til stedet, studert his-
torien og lett etter spor av fordums glans. Vårt 
mål har vært å gå skånsomt til verks. I nært 
samarbeid med CLRS, Bymiljøetaten, Byanti-
kvaren og Riksantikvaren har vi i dyp respekt 
for tidligere kulturlag tilført et nytt lag i Eke-
bergskogen. 

Det nye laget består i å skape en attrak-
tiv skogspark hvor man kan bevege seg gjen-
nom sekvenser av ulike landskapstyper; tett 
skog som åpner seg i lysninger, åpen skog med 
enkelttrær, tidligere beitemark, tett krattskog 
og utsiktspunkt. Vi har tilrettelagt for en langt 
større tilstrømning til parken, etablert flere 
møte/oppholdssteder, tilrettelagt for kunst-
verk, tydeliggjort fornminnene og tilført noen 
nye kvaliteter. Det hele er gjort med vår tids 
formspråk og materialbruk.

Kulturminnene
Arkeologiske utgravinger finansiert av CLRS 
har vist at kulturminnene på Ekeberg er langt 
rikere og mer omfattende enn man var klar 
over. De fleste av disse er imidlertid meget 
små og uanselige, man stryker gjerne forbi 
dersom man ikke gjøres spesielt oppmerk-
som på dem. Derfor er formidling og tydelig-
gjøring av kulturminnene et viktig grep i Eke-
bergparkprosjektet. 

I kulturminnestrekningen i den sørøstre 
del av parken bringes den gamle skipsettin-
gen, gravhaugene, steinsettingen og skålgro-
pene fram i dagen og vies oppmerksomhet. 
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Vi har understreket skipsettingens bue ved å 
legge en perforert ubehandlet jernplate i til-
støtende parti i gangveien. Ordet skipsetting 
er tydelig lesbart som utskåret tekst i stålet. 
Stålplaten bretter seg opp og smyger langs 
skipsettingens ene buede langside. På under-
siden av denne oppbrettede buen er det gjemt 
et lys som stryker forsiktig over de små stei-
nene i skipsformasjonen. På motsatt side av 
gangveien bretter den perforerte jernplaten 
seg opp i en treavdekket sittebenk. 

Skålgropene litt lenger borte langs gang-
veien har fått den samme type markering; per-
forert stålplate med utskåret tekst over gang-
veien. Stålet brettes her i noen trappetrinn 
opp mot de små skålgropene som en gang i 
eldre jernalder eller vikingetid ble meislet ut i 
granitten med en diameter på 4-8 cm den gang 
dette området lå langs strandkanten. Også her 
er det lagt inn et forsiktig lys som stryker over 
skålgropene etter mørkets frambrudd. Også 
her brettes jernplaten opp i en treavdekket 
benk på motsatt side av gangveien. 

Området rommer også flere titalls grav-
hauger. Disse er tydeliggjort ved hjelp av 
intens skjøtsel slik at de framstår som små 
buede terrengformer. Ved hjelp av skilt og 
henvisning til en egen app kan brukerne av 
parken få en forståelse for hvilke historiske 
funn de her står overfor.

Vannreservoaret
Da vi begynte planleggingen på Ekeberg lå det 
gamle vannreservoaret fra tidlig på 1900-tal-
let som delvis nedgravde store tanker under 
en buet terrengform med et lite steintårn i 
forkant. På baksiden lå en fordypning i ter-
renget. På våre vandringer i Ekebergområdet 

slo det oss tidlig i prosessen hvor lite forekom-
ster av vann det var i skogen. Årsaken var selv-
følgelig all den omhyggelige grøftingen og gra-
vingen som hadde blitt utført i tidligere år. 

Et ønske om å tilføre et element av vann 
gjorde at vi planla et rolig vannspeil på bak-
siden av den eksisterende terrengformen og 
vanntårnet. Tanken var at det kunne ligge der 
som et 400 m2 stille tjern i skogen. I under-
laget for reguleringsplanen foreslo vi vannre-
servoaret som et velegnet sted for stedsspesi-
fikk kunst. 

Siden har Kunstfaglig utvalg, foreslått 
dette som et underjordisk sted for James Tur-
rells installasjon Ganzfeld og Skyspace. Vann-
speilet er utformet med to lineære treavdek-

kede sider. Der vannflaten møter eksisterende 
terreng på innsiden av fordypningen har tjer-
net fått en organisk og naturlig avgrensning. 
Her er det lagt en forsiktig sti og steder å sitte. 
Toppen av Turrells Skyspace stikker opp av 
vannspeilet. 

Stier, gangveier, parklommer
Folkeparkens gangveier var på dosent Land-
marks tid (1910) i mønstergyldig stand, men 
da vi startet opp arbeidet på Ekeberg var stier, 
gangveier, parklommer og utsiktssteder pre-
get av forsømt vedlikehold. Vær og vann 
hadde vasket bort det meste av toppdekket, 
trapper hadde gått i stykker, rekkverk, ben-
ker og murer likeså. 

Langs kulturminnestrekningen finnes steinsettinger, skålgroper og gravhauger. Disse er så små og uanselige at de tidligere ikke har blitt lagt merke til. 
Nå er de gjort tydeligere ved hjelp av intenst vedlikehold, og markeringer i form av perforerte plater i ubehandlet jern som forsterker skipsettingens lin-
jeføring og setter preg på gangveien inn mot funnene. Forsiktig lys siver ut over kulturminnene i mørketiden. Belysningen er spesialdesignet for Ekeberg
Along the cultural heritage path there are stone settings, bowl barrows and burial mounds. These are so small and inconspicuous that they have not 
earlier been noticed. They have now become more obvious through an intense maintenance and markings with untreated perforated steel panels, which 
reinforces the contour of the ship setting and mark the path in toward the old findings. A quiet light seeps out over the cultural findings after dark. 
The lighting was especially designed for Ekeberg



16 LANDSKAB  1  2014

Prosjektet måtte gi en betydelig oppgradering 
av eksisterende gangveier og stier. Gamle park- 
lommer er blitt reparert, trapper, rekkverk 
og murer blitt istandsatt. Nye uformelle sit-
testeder, benker, søppelbøtter og sykkelstativ 
er plassert ut. 

En forsiktig belysning av hovedgangvei-
runden samt stien opp fra Gamlebyen ved 
Konowsgate har bedret tilgjengeligheten 
etter mørkets frembrudd, men det har vært et 
klart mål at Ekeberg fortsatt skal ligge som et 
mørkt massiv nattestid og at det bare er Eke-
bergrestauranten og den tidligere sjømanns-
skolen som skal fremstå som lysende elemen-
ter sett fra byen. Derfor har vi i samarbeid 
med Halvor Næss utformet helt ny belysning 
både i form av stolper og pullerter. Målsettin-
gen er at de skal gli mest mulig umerkelig inn 
i skoglandskapet, samtidig som de gir grunn-
lag for fremkommelighet i parken også etter 
mørkets frembrudd

Utsiktssteder
Manglende vedlikehold og frafall av beitedyr 
har bidratt til at oppslagsvegetasjonen har 
fått fritt spillerom på Ekeberg. Man opplevde 
ofte at man var inne i ’tette skauen’ selv om 
man egentlig stod på brinken av et stort berg 
med en enorm potensiell utsikt rett fram for 
seg. En del av disse stedene er nå ryddet i nært 
samarbeid med Bymiljøetaten, slik at himmel, 
fjord og bylandskap igjen er blitt gode steder å 
hvile øynene på. Med tiden kan vi med fordel 
ta ut ganske mye mer av krattvegetasjonen i 
nært samspill med BYM. Utsiktspunktene har 
igjen fått gode benker å hvile på.

Munchpunktet
Det antas at Munch hentet motivet i maleriet 
Skrik fra utsikten under sine vandringer langs 
Geitespranget. Denne og Kjærlighetsstien går 
fra Konowsgate opp mot Ekebergrestauran-
ten i Ekebergparkens bratte vestside ned mot 
byen. Der to stier krysses, på et lite framspring 
har vi utformet et utsiktspunkt i plass-støpt 
betong. Det er formet som et teppe som er lagt 
forsiktig over landskapet og som faller i myke 
foldede trinn før det møter eksisterende ter-
reng. 

Dette er et sted der folk kan stanse opp på 
deres vandring oppover de bratte stiene, sitte 
ned og nyte en utsikt som riktignok er sterkt 
endret som følge av en enorm byutvikling, 

I bakkant av det gamle vannreservoaret har vi lagt et vannspeil, 
et lite tjern i skogen. James Turrell har utformet sin interessante lysinstallasjon 
Ganzfeld inne i det gamle reservoaret og Skyspace under vannspeilet
On the rear edge of the old reservoir, we placed a reflecting pool, a small pond in the 
forest. James Turrell designed the interesting light installation Ganzfeld in the old 
reservoir and Skyspace under the surface of the pond
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men som likevel kan ha noe av samme fabel-
aktige himmelfarger og landformer som man 
kjenner igjen i et av verdens mest kjente male-
rier. Stedet er tenkt som et samlings- og for-
midlingspunkt for maleriet Skrik. 

Trappeanlegget
Under krigen etablerte tyskerne et monu-
mentalt trappeløp i skråningen Svenskeslet-
ta og Ridesletta på Ekeberg. Dette ble i sin 
tid utformet som selve sentralnerven i deres 
store æreskirkegård. Her ble det bygget avsat-
ser, terrasser og murer. Hakekorset og ørnen 
var selvfølgelig på plass. Dette er stedet med 
den aller flotteste utsikten på hele Ekeberg, og 
det var nok ikke tilfeldig at det nettopp var her 
tyskerne etablerte det monumentale anlegget. 
Selv om kirkegården var fjernet, kunne rester 
av det gamle trappeanlegget fortsatt avleses 
i terrenget 

I utgangspunktet hadde vi utformet et nytt 
trappeanlegg her. Ihht. Byantikvarens ønsker 
er hovedformen til det gamle monumentale 
trappeanlegget reetablert. Vi har utformet 
rause, uformelle sittesteder i midtfeltet mel-
lom trappene.

Villahagene
De to gamle sveitservillaene er restaurert. 
Den ene er tatt i bruk som hus for formidling 
av kulturminnene, naturen og kunsten på 
Ekeberg. Et uthus er gjort om til Barnas Hus. 
Den andre villaen er ombygget til kafe. 

Hagene er satt i stand; smale grusganger 
kantet med stål er lagt i myke romantiske 
slynger i samsvar med den tiden sveitservil-
laene skriver seg fra. Forsiktig lys siver ned fra 
pullertbelysning og effektbelysning. Gamle 
prestegårdsplanter vil etter hvert gi et frodig, 
duftende og blomsterrikt miljø. Villahagene 
er blitt stedet for plassering av små klassiske 
skulpturer.

Kunstkonseptet
Etter at Kunstfaglig råd ble etablert av Oslo 
kommune som styrende for innkjøp og plas-
sering av kunst har en rekke internasjona-
le samtidskunstnere blitt invitert til å bidra 
med sine stedsspesifikke kunstprosjekter. Så 
langt er 30 kunstverk etablert i parken. Avta-
len mellom CLRS og Oslo kommune innebæ-
rer at opp til 80 kunstverk kan plasseres ut i 
løpet av 50 år. 

Noen av de mest kjente er James Turrell, Dan 
Graham, Jenny Holzer, Tony Oursler, Per Inge 
Bjørlo, Åse Texmon Rygh, Louise Bourgeoise, 
George Cutt, Sean Henry. Stort sett er kunst-
verkene innpasset som vakre og interessante 
smykker i den store skogsparken.

Det er fra alle involverte gjort store be-
strebelser på at de nye kunstverkene, tyde-
liggjøringen av kulturminnene, de nye land-
skapselementene og rehabiliteringen av den 
gamle folkeparken skal være i samsvar med 
stedets ånd og i dyp respekt for Ekebergsko-
gens stolte og rikholdige historie. Vårt mål 
har vært å bearbeide et forsømt område slik 
at folk gjerne vil ta det i aktivt bruk, nyte det, 
lære av det og ikke minst oppleve byen fra en 
helt ny vinkel. 
Tone Lindheim, landskapsarkitekt MNLA,
professor ved ILP – NMBU samt leder i 
Bjørbekk & Lindheim

Dan Graham har satt opp en speilende paviljong på stedet hvor fundamentene etter den gamle 
musikkpaviljongen står. Veggene reflekterer omgivende trær
Dan Graham has established a reflecting pavilion on the site of the foundations from the old music 
pavilion. The walls reflect the surrounding trees

Louise Bourgeoises fabelaktige skulptur The Couple er plassert høyt oppe mellom furukronene
Louise Bourgeoise’s fantastic sculpture The Couple was placed high up between the pine crowns



18 LANDSKAB  1  2014

IN MEMORIAM

Ib Asger Olsen
14. april 1935 – 20. december 2013
Ib blev født i Dråby ved Ebeltoft i 1935, hvor 
forældrene havde et handelsgartneri. Han 
blev uddannet gartner og gift med skolelæ-
rerens datter Hanne. Han blev hortonom fra 
Landbohøjskolen i 1961 og fik først job som 
konsulent i Østifternes Haveselskab og der-
efter på Erik Myginds tegnestue. I 1967 tog 
han Prøven i Havekunst på Kunstakademiets 
Arkitektskole og blev bagefter ansat på Sven-
Ingvar Anderssons tegnestue. Fra 1973 til 
1999 havde Ib og jeg tegnestue sammen.

Ib var lærer ved Institut for Landskaps-
planering, Sveriges Lantbruksuniversitet i 
Alnarp 1974-78. Fra 1979-87 var han lærer 
ved Institut for by- og landskabsplanlægning, 
Kunstakademiets Arkitektskole. I de næste 
tre år var han forskningsadjunkt på Institut 
for Have og Landskab, Landbohøjskolen, for 
derefter igen at være lærer på arkitektsko-
len. Fra 1994 til sin pensionering i 2003 var 
Ib professor i landskabsarkitektur ved Insti-

tut for Økonomi, Skov og Landskab, Landbo-
højskolen.

Ib har løst opgaver inden for de fleste af 
landskabsarkitektfagets områder, har delta-
get i masser af prisbelønnede arkitektkonkur-
rencer og har skrevet flere bøger, bl.a. Planter i 
miljøet, en lærebog om anvendelse af planter.

Første gang jeg mødte Ib, var den 18. 
januar 1973, altså for 41 år siden. Ib skulle for 
Statens Byggeforskningsinstitut skrive en 
bog om skovplantninger i byområder. Derfor 
ville han tale med Palle Schmidt på Landbo-
højskolen, og jeg var med til mødet. Samme 
aften skulle Ib rejse til Herning for at snakke 
med skovrider Tøttrup fra Hedeselskabet om 
bogen. Palle sagde ’Jamen Per, det er da lige 
noget for dig, tag dog med Ib til Herning ’. 
Det gjorde jeg. Uden den togtur havde mit liv 
været anderle-des. Ib og jeg snakkede uaf-
brudt, fra vi tog afsted fra Hovedbanegården, 
til vi næste aften var tilbage igen.

Kort tid efter ringede Ib og spurgte, om jeg 
kunne hjælpe med en ny opgave om rekreativ 

planlægning i Østhimmerland. Ib havde teg-
nestue i St. Kongensgade sammen med Steen 
Høyer. De havde overtaget en del af Sven- 
Ingvar Anderssons tegnestue, hvor de begge 
havde været ansat. Sammen lavede vi en land-
skabsanalyse for Østhimmerland, som Peter 
Bredsdorffs tegnestue brugte som grundlag 
for planlægningen. Ib og Steen havde for-
skellig arbejdsmåde, og i oktober 1973 over-
tog jeg Steens plads og blev kompagnon med 
Ib. Næste forår flyttede vi tegnestuen fra St. 
Kongensgade til Dyrehavevej i Klampenborg. 

Det var vidunderligt for mig at indgå i et 
arbejdsfællesskab med Ib. Han var en herlig 
samtalepartner, uanset om det handlede om 
den konkrete opgave, om landskabsarkitektur 
i almindelighed, undervisning, politik eller en 
blanding af alle fire emner. 

Vi brugte en god del af honoraret til at tale 
os ind til opgavens essens, vi endevendte ste-
dets karakter og muligheder i marken, vi jong-
lerede med begreber, så man kunne italesætte 
landskabets æstetik. Vi udvekslede undervis-
ningserfaringer, og vi diskuterede, hvordan 
landskabsarkitekten burde være tillidsmand 
for folket i stedet for at være folkets ridefoged. 

Det var et samtalerum, hvor der var højt 
til loftet og plads til både svinkeærinder, vilde 
påstande, humor og selvironi. Ibs empati og 
samtalekunst var også en af hemmelighederne 
i hans succes som underviser. En anden hem-
melighed at han undgik at komme med facit-
lister, han gav næring til de studerendes 
holdningsdannelse, men passede på ikke at 
pådutte dem sin egen holdning. Undervisnin-
gen skulle inspirere til tænkning, ikke være 
indoktrinerende. 

Når vi på tegnestuen vidste, hvor vi ville 
hen med en opgave, var Ib ferm, systematisk 
og koncentreret, når han skitserede, tegnede 
konkurrencer og projekterede.

I de 26 år, vi drev tegnestuen, var Ib i en 
årrække deltidsansat som lærer ved Sveri-
ges Lantbruksuniversitet i Alnarp og senere 
ved Kunstakademiets Arkitektskole i Køben-
havn. Jeg var halvtidsansat lektor på Landbo-
højskolen. Det var før e-mailen og mobiltele-
fonens tid, så telefonsvareren måtte klare det 
for os, når tegnestuen var ubemandet. Det var 
ikke så smart ved byggesager, og derfor løste 
vi mest konsulentopgaver, især for Vejle Amt 
og Skovbo, Køge og Greve kommuner. 

Ekskursion med klubben af gamle landskabsarkitekter i haven ved Mogens Nielsens fritidshus på Orø: Lodewijk 
Wiegersma, Ib Asger Olsen, Peter Thorsen, Mogens Nielsen og Knud W.Ø. Larsen. Foto Per Stahlschmidt 2012
An excursion with the club of elderly landscape architects in the garden at Mogens Nielsen’s holiday cottage on Orø: 
Lodewijk Wiegersma, Ib Asger Olsen, Peter Thorsen, Mogens Nielsen and Knud W.Ø. Larsen. Photo Per Stahlschmidt 2012
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Jeg vil karakterisere Ibs faglige ståsted som 
funktionalist på et økologisk grundlag med et 
socialt sigte. Funktionalisme betød for Ib, at 
de praktiske problemer skal løses i en afkla-
ret form – form følger funktion! Det betyder, 
at problematisering og analyse går forud for 
syntese. Og det stiller krav om, at løsningen 
er fornuftig, ærlig, skræddersyet til stedet og 
krav om æstetisk kvalitet uden overflødigt tin-
geltangel. Som ægte funktionalist testamente-
rede Ib sin krop til lægevidenskaben – nytte-
hensynet var til stede til det sidste!

Kravet om et økologisk grundlag for pro-
jekterne betød, at løsningen skulle være bære-
dygtig. Bæredygtig ikke kun i den Brundtland-
ske forstand ressourcemæssigt, men også 
hvor prætentiøs løsningen må være. Ib talte 
om, hvad landskabet kan bære, dvs. hvilke 
belastninger naturgrundlaget kan tåle. Og 
han talte om, hvad løsningen kan bære. Med 
det mente han, hvor meget power og udstyr, 
der ville være rimeligt det pågældende sted. 
Det var forkert at stræbe efter et Amalien-
borg-niveau alle vegne. Økologi betød også, at 
planternes udvikling over årene var en vigtig 
faktor for anlægget. Ib elskede at plante skov-
bevoksninger, der kunne udvikle sig til modne 
plantesamfund.

Sigtet med landskabsarkitekturen var for 
Ib socialt, hans hjerte bankede for de ikke-for-
muende. At skabe legemuligheder og naturop-
levelser for den brede befolkning var for Ib det 
mest meningsfulde, man kunne foretage sig. 

Da tidsånden inden for landskabsarkitek-
turen vendte ryggen til de funktionalistiske 
idealer i 1990’erne, kom et andet af Ibs talen-
ter til udfoldelse: hans stridslyst. Ib havde en 
grundlæggende uvilje mod autoriteter, han 
elskede en faglig dyst og satte gerne tingene 
på spidsen for at sætte blus under debatten. 

Kampberedt gik han i kødet på tenden-
serne til at vende de gamle dyder ryggen til 
fordel for nymodens spektakulære iscene-
sættelser, der for Ib manglede alvor, dybde og 
økologisk forståelse. 

Han kunne provokere uden at skabe per-
sonlige modsætningsforhold, fordi det var 
sagen ikke manden, han angreb. Og hans ven-
lige og rare gemyt med et jysk islæt af lune 
gjorde det muligt for ham at sige nogle fræk-
heder, som vi andre ikke ville være sluppet 
godt fra.

Typisk for Ib rumsterede tvivlen ved siden af 
indignationen. For måske kunne den nye tids 
landskabsarkitektur være resultatet af et pa-
radigmeskift, altså at problemet ikke var dår-
ligere kvalitet, men at der var opstået en an-
derledes målestok for kvalitet. 

At kæmpe mod tidsånden ville svare til, 
at man i år 1800 anså skiftet fra barokhave 
til engelsk landskabshave som et udtryk for 
sædernes forfald.

For godt en måned siden var Ulla og jeg 
på et hyggeligt besøg hos Ib og Hanne. Ib lig-
nede sig selv, var nærværende og havde ingen 
smerter, men hukommelsen var det blevet 
værre med. Og frustrationen over ikke at være 
i stand til at skrive et fagligt indlæg var stor.

Vi vidste, det var alvor. Men at det kom til 
at gå så stærkt, vidste vi ikke. For os der er til-
bage er det uforståeligt, sørgeligt og smerte-
fuldt, at Ib ikke er her mere. Ubarmhjertigt 
måtte Ib de sidste år se i øjnene, at kræften 
fratog ham de personlige og faglige udfoldel-
sesmuligheder. 

Ib var en mand med jordforbindelse, person-
lig integritet, omfattende viden, handlekraft 
og entusiasme. Nu må Hanne leve uden sin 
kærlige, opbakkende mand, Helene og Anne 
Louise uden deres milde og omsorgsfulde far 
og Nanna og Klara uden deres generøse og 
medlevende morfar. Det er en gave at have 
været ven med Ib. Vi er mange, der vil bevare 
et stykke Ib i os, og vi er mange, der vil have et 
stort savn efter ham. 

Ved mindesammenkomsten for Ib på Kul-
turværftet i Helsingør den 4. januar, kunne vi 
se ud på et solbeskinnet landskab. Der var ny 
landskabsarkitektur ved Søfartsmuseet, ny og 
rekonstrueret landskabsarkitektur omkring 
Kronborg, udsigt over Øresund og i baggrun-
den Sverige – en syntese af steder og emner 
der optog i Ib i hans indholdsrige liv. Ibs aske 
vil blive sat ned på Egebæksvang Kirkegård 
i Espergærde med en plade i græsset. Æret 
være Ib Asgers minde.
Per Stahlscmidt, landskabsarkitekt MDL

Ib Asger Olsen og Per Stahlschmidt. Kraftfulde gråpopler langs vejstrækning i Herfølge syd, plantet ca. 1980. 
Foto Per Stahlschmidt 2011
Ib Asger Olsen and Per Stahlschmidt. Powerful Grey Poplars along the road in Herfølge syd, planted ca. 1980. 
Photo Per Stahlschmidt 2011

Oversigt over vegetationstyper på normal morænejord, 
opstillet efter successionsfaser og kulturpåvirkning; 
skovbrug, landbrug eller havebrug. 
Illustration fra Planter i miljøet
Diagram showing the various types of vegetation on 
normal moraine soil, organized according to order of 
succession and cultural influences; forestry, farming or 
gardening. Illustration from Planter i miljøet
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Mindeord om Ib Asger Olsen, med fokus på Ib 
som plantekender, forfatter og professor
Jeg har kendt Ib, siden vi mødtes på Landbo-
højskolen i 1959, hvor han gik på årgangen et 
år før mig. Det var før studiet blev delt op i en 
produktions- og have/landskabslinje.

Mit kendskab til Ib var i de år perifert, og 
vores veje gik i hver sin retning. Ib gik arki-
tektvejen og jeg produktions- og plantevejen.

Netop dette førte os senere ind i et tæt 
samarbejde, da Ib blev professor efter J. Palle 
Schmidt, og jeg forblev censor i faget Plan-
tekendskab og planteanvendelse. Ib havde en 
stor viden om planterne, bl.a. med baggrund i 
sin gartneriske uddannelse, og vi havde derfor 
en fælles baggrund. Ib mestrede at få denne 
viden omsat til, hvordan planterne kunne 
anvendes i grønne miljøer og de funktioner, 
planterne kunne have. Ib havde også evnen til 
at få sine studerende til at forstå dette.

Denne viden og evne kommer også til 
udtryk i hans bog Planter i miljøet fra 1991, 
rev. udgave 1999. Her viser Ib sin indlevelse 
i planternes verden, deres mulige funktioner, 
vækstbetingelser, forvaltning samt vegetati-
onsformer. Denne viden havde Ib forstået at 
bibringe de studerende. Ved eksamensbordet 
beholdt Ib sin stringente linje, og Ibs retfær-
dighed var afgørende i vurderingen. Ibs lune 
og positive indgang til faget kom frem. 

Efter både Ib og jeg gik på pension, har vi 
arbejdet sammen om bogen Træer og buske 
i by og land, der udkom i 2010. Det var en 
berigelse, at Ib var parat til også her at lade 
sin viden komme til udtryk gennem bogens 
opbygning, struktur og den måde, planterne 
skulle præsenteres på. Bogen er på flere områ-
der en forlængelse af Planter i miljøet, og en 
række betegnelser, som Ib anvendte der, har 
vi så også anvendt i den nye bog.

Ib var med i redaktionsudvalget for bogen. 
Han holdt fanen højt, når det drejede sig om 
sproget; at beskrivelserne var saglige, der 
måtte ikke være holdninger, såsom ordene: 
smuk, overdådig m.fl., men beskrivelserne 
skulle være præcise og med sammenlignelige 
størrelser og udtryk. Og alligevel skulle spro-
get være let forståeligt, og det var Ib god til at 
gøre det. En særlig opgave havde Ib sammen 
med Mogens Nielsen og jeg om de tegninger 
af træer, som skulle karakterisere hver art. 
Landskabsarkitekt Signe Moos Andersen teg-
nede, og vi hjalp hende med at betone det sær-

lige ved hver arts form og struktur, så træet 
blev genkendeligt for læseren.

Dette førte til, at vi udarbejdede standar-
der for vækstformer og for grenstrukturer, 
hvorefter betegnelserne så skulle falde inden 
for disse standarder. Hele denne proces førte 
til, at bogen Træer og buske i by og land er rigt 
illustreret med tegninger.

Ib havde en stor generel viden om sit fag 
og tilgrænsende fagområder. Han udviste for-
ståelse for forskellige holdninger, og derfor 
var der ofte bud efter Ib til forskellige opgaver.

Ib blev fra 2004-09, altså efter han blev 
pensioneret fra sit professorat, formand for 
Have- og Landskabsrådet, der bestod af for-
skellige grønne organisationer, bla. repræ-
senterende anlægsgartnere, planteskoler og 
landskabsarkitekter. Ib formåede at lægge op 
til samarbejde og derved skabe resultater.

Også et andet initiativ fortjener at blive 
nævnt her; Ib tog initiativ til at oprette et by-
træarboret, placeret nær Arboretet i Hørs-
holm. Det blev en samling af de mest betyd-
ningsfulde arter og sorter af de store og 
mellemstore træer, der hyppigst anvendes. 
Dette har givet mulighed for at få viden om 
sorter ved systematisk sammenligning, og her 
er udført og publiceret forskellige registrerin-
ger. Tak til Ib for indsatsen.
Poul Erik Brander, hortonom, tidl. forsknings-
leder ved Danmarks Jordbrugsforskning

Mindeord for læremesteren Ib Asger Olsen
I slutningen af 1990’erne dannede Ib og vi en 
salon. Egentligt var der tale om, at Ib var ph.d.-
vejleder for Christine, men da Jonna begyndte 
at deltage i Ibs vejledningstimer med Christine, 
udviklede det sig til et fagligt diskussionsrum, 
hvor både Ibs forskning og vores ph.d.-projek-
ter og meget andet fagligt, og knap så fagligt 
stof, blev diskuteret – det blev til en salon.

Salonmøderne med Ib blev til den mest 
givende faglige vejledning og sparring, vi har 
oplevet – Ib øste af sin viden og erfaring, dril-
lede og gnækkede godmodigt, når han fan-
gede os i svage argumenter eller halvfærdige 
analyser. Salonmøderne fortsatte, efter vi var 
blevet færdige med vores afhandlinger, og det 
faglige venskab udviklede sig til personlige 
venskaber. Nogle af salonmøderne blev holdt 
hjemme hos Ib, hvor Hanne tålmodigt lagde 
øre og hus til, og Ib muntert fremviste de nye-
ste ’indflyttere’ i haven og serverede nypluk-

kede jordbær. Ib var som underviser og vej-
leder en læremester, der lærte os at lære – at 
studere. Han demonstrerede med sit væsen 
og væren, at den menneskelige skala i arki-
tekturen er meget mere og meget andet end 
en metrisk, kvantitativ størrelse. Vi lærte, at 
den menneskelige skala i arkitekturen blandt 
andet handler om at have hjertet med. 

Ved mindehøjtidligheden for Ib 4. januar 
2014, holdt vi denne tale til Ib:

Kære Ib, der var noget med dig og hjerter.
Der er ingen tvivl om, at dit hjerte sad på det 
helt rigtige sted. Dit hjerte var et generøst og 
rummeligt hjerte. I dit hjerte var der plads til 
både Hanne, din familie og landskabsarkitek-
turen. Du lukkede os ind i dit generøse hjerte; 
det mærkede vi tydeligt.

Ib, du var et åbent og ærligt menneske, 
fyldt med nysgerrighed på livet, på landskabs-
arkitekturen og på landskabsarkitekterne. Du 
var et rummeligt menneske, og du rummede 
også faget i hele dets bredde og med alle dets 
facetter. Du åbnede landskabsarkitekturen 
for mange og kastede dig lystigt ud i debatten 
om stort og småt – du var en velmenende pro-
vokatør. Du skabte med din ligefremhed, din 
sunde fornuft, din bundsolide faglighed og din 
humor et åbent debatrum, hvor alle var vel-
komne; det mærkede vi tydeligt.

Ib, du var og blev en gartner. Du kunne få 
mennesker og projekter til at gro og folde sig 
ud – alle fik en faglig ballast at suge næring fra.
Du kultiverede mennesker og faget med kon-
struktiv kritik, overraskende skæve vinkler og 
kulsort galgenhumor. Du iagttog nysgerrigt og 
interesseret, hvordan vi og faget voksede til, 
mens du med kærlig og sikker hånd lugede de 
værste vildskud fra. Du var en dygtig og kærlig 
læremester; det mærkede vi tydeligt.

Ib, for dig var landskabsarkitekturen ikke 
et medie til at fremstille og fremhæve dig selv.
Du søgte ikke at skille dig ud fra mængden på 
bekostning af andre og på bekostning af faget 
– derfor var du så enestående. Du var drevet af 
et oprigtigt ønske om at forstå og udvikle faget 
og gøre noget godt for menneskene og landska-
berne. Du var en beskeden, men stor humanist. 
Du var funktionalist i dit hjerte; du var en hjer-
tevarm funktionalist. Det var ikke nogen dårlig 
kombination; det mærkede vi tydeligt.

Kære Ib, dit store hjerte er holdt op med at 
banke. Det bankede for Hanne, din familie, for 
landskabsarkitekturen – for landskaberne og 

Ib Asger Olsen og Per Stahlschmidt, Elkrafts administrationsbygning, 
Ballerup, 1981 
Denne side. Fritliggende hegnsplantninger på græsfladen formidler 
de tunge bygninger uden at lukke friarealet 
Modstående side. Plan og hvidpil i bunddække af vedbend
Eksempel fra Planter i miljøet
Ib Asger Olsen and Per Stahlschmidt, Elkraft’s administration building, 
Ballerup, 1981 
This page: Freestanding hedge plants on the lawn mediate the heavy 
buildings without closing off the free areas
Opposite page: Plan and white willows on a ground cover of ivy
Example from Planter i miljøet
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menneskene – det bankede livligt og for livet. 
Dit liv er endt, Ib, og livet må gå videre uden 
dig. Vi savner dig; det mærker vi tydeligt.

Kære Ib, du bor i vores hjerter.
Christine Waage Rasmussen, landskabsarki-
tekt, ph.d. og Jonna Majgaard Krarup, arkitekt 
MAA, ph.d. 

Ib Asger Olsens verksamhet i Sverige
Inom landskapsarkitekturen har vi en lång tra-
dition av kontakter och utbyten mellan Dan-
mark och Sverige. Danska landskapsarkitek-
ter har anlitats inte minst under perioder av 
förändringar inom landskapsarkitekturen i 
Sverige. Slutet av 1800-talet var ett dynamiskt 
skede när herrgårdskulturen blomstrade och 
offentliga parker började etableras i städerna. 
I Sverige var det ont om fackutbildade, i mot-
sats till Danmark som hade en väletablerad ut-
bildning av landskabsgartners, dåtidens land-
skapsarkitekter. Under 1900-talet har utbytet 
mellan Danmark och Sverige fortsatt i utbild-
ning och praktisk verksamhet, sedan slutet av 
1900-talet också i forskning. 

Ib Asger Olsen kom i kontakt med svensk 
landskapsarkitektur redan under 1960-talet 
genom sitt arbete hos Sven-Ingvar Andersson. 
Men samarbetet med Sverige utvecklas först i 
början av 1970-talet under en period av stora 
förändringar i samhälle och profession. I Sve-
rige bokstavligen hyvlas naturmark bort för att 
ge plats för ett storskaligt industrialiserat byg-
gande av stadsdelar med en miljon nya bostä-
der under tioårsperioden 1965-74. 

Utvecklingen i Danmark är inte lika dra-
matisk, men inte heller här är det möjligt att 
fortsätta med småskaliga hantverksmässigt 
anlagda bostadsområden. Också i Norge kän-
ner man av att ett paradigmskifte äger rum. 
Behovet av nya kunskaper ökar men också av 
förslag till åtgärder som kan möta en framväx-
ande opinion som ser på naturen med mer eko-
logiskt inriktade glasögon. Det var bakgrunden 
till att ett nytt forskningsområde utvecklades 
med fokus på den yttre miljön. De nordiska 
byggforskningsinstituten initierade ett gemen-
samt projekt på temat urbana friytor/friarea-
ler. Inom denna ram presenterade Ib Asger 
Olsen sina erfarenheter och idéer i SBI-skrif-
ten Skovplantninger i byområder 1974. För mig 
och mina kolleger vid systerinstitutet i Sverige 
var arbetet välkommet. Vi behövde få inspira-
tion till nytänkande mitt i den allvarliga kritik 

av miljonprogrammets konsekvenser som vi 
precis hade dokumenterat i vår forskning. Ib 
Asgers gedigna praktiska erfarenhet parad med 
en vetenskaplig hållning berikade våra diskus-
sioner. 

Ib Asger Olsens intresse av att gestalta med 
naturen ledde till att han kom i kontakt med 
den unge landskapsarkitekten Roland Gustavs-
son i Alnarp. Ib blev hans mentor 1978-82 i ett 
doktorandprojekt som handlade om att förstå 
och gestalta lövskogars strukturella uppbygg-
nad, en fråga som Ib diskuterat i SBI-projektet 
(Roland Gustavsson, 1986, Struktur i lövskogs-
landskap, Stad och land vol 48, SLU). Efter 
många år av lärarkontakter engagerade sig Ib 
Asger Olsen 2001 i ett större europeiskt forsk-
ningsprojekt Neighbour Woods, där han åter 
kom att arbeta i nära samverkan med Roland 
Gustavsson och hans kolleger i Alnarp som ”en 
brobyggare, mellan det akademiska och prak-
tiken, mellan planering och arkitektur, mellan 
växtbyggande och arkitektur, mellan det ana-
lytiska och designtraditionen, mellan det kon-
kreta och det visionära, och mellan romantiken 
och modernismen” (Roland Gustavsson om Ib 
Asger Olsen vid minneshögtiden 2014-01-04).

Början av 1970-talet var turbulent i land-
skapsarkitektutbildningen i Alnarp. Studen-
terna krävde en mer samhällsorienterad och 
ekologiskt inriktad undervisning. När antalet 
studenter ökade och det behövdes nya lärar-
krafter engagerades Ib Asger Olsen. Studenter-
nas ifrågasättande passade Ibs temperament 
väl och han blev en mycket uppskattad lärare 
för blivande landskapsarkitekter i flera årskur-
ser under 1970-talet. Senare kom han att ofta 
anlitas i samband med exkursioner och som 
sakkunnig vid nyanställningar av akademiska 
lärare i Alnarp och i betygsnämnder. 

Ib Asger Olsen fick anledning att åter-
komma till diskussionen om paradigmskiftet 
under 1960-talet när han 2003 engagerades av 
arkitektskolan i Lund som fakultetsopponent 
på en avhandling där utemiljöerna i miljon-
programmets bostadsområden jämförs med 
1990-talets boendemiljöer (Eva Kristensson, 
2003, Rymlighetens betydelse: en undersök-
ning av rymlighet i bostadsgårdars kontext, 
Asplundsbiblioteket, Institutionen för arki-
tektur LU).

Ib Asgers Olsens stora betydelse för utveck-
lingen av undervisning och praktiknära forsk-
ning framför allt vid SLU i Alnarp honorera-

des år 2005, när Ib utsågs till hedersdoktor vid 
fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- 
och jordbruksvetenskap. 

Våren 2012 hölls ett symposium om nord-
isk landskapsarkitektur vid SLU i Uppsala, 
Urkunder och husgudar (publiceras våren 
2014). Syftet var att samla några pionjärer 
för utvecklingen av den moderna landskaps-
arkitekturen i Skandinavien. Ib Asger Olsens 
föreläsning formade sig till ett personligt tes-
tamente. Han lyfter fram förebilder som G.N. 
Brandt, C.Th.Sørensen, Sven-Ingvar Anders-
son m fl. I en analys av professionen konsta-
terade Ib Asger Olsen att landskapsarkitektu-
ren under de senaste 50 åren genomgått flera 
paradigmskiften, till följd av genomgripande 
förändringar av samhälle, teknik och familje-
förhållanden. När barnen är på institutioner 
och föräldrarna arbetar utanför hemmet är 
bostadens roll helt annan än ett halvsekel tidi-
gare. Landskapsarkitekturen har därför änd-
rat fokus till att behandla estetiska aspekter 
och utveckla dekorativa element i det offent-
liga rummet med inriktning mot fri konst, 
som ”strider mod landskabsarkitekturen som 
brugskunst”, en åsikt som också Sven-Ingvar 
Andersson ofta förde fram. Ib Asger Olsen är 
också kritisk mot utvecklingen inom under-
visningen med allt mer specialiserade lärare 
och en koncentration mot ”viden frem for den 
æstetiske organisering af den praktiske virke-
lighed som iflg. Elias Cornell er arkitekturens 
væsen” (anm. Cornell var professor i arkitek-
turhistoria vid Chalmers tekniska högskola 
Göteborg).

Visionen om landskapsarkitekturens prak-
tiska och sociala funktion i samhället som 
präglat Ib Asger Olsens verksamhet har starkt 
bidragit till hans uppskattade insatser under 
40 år. 
Eivor Bucht, landskapsarkitekt, ph.d, 
professor em. vid SLU

Ib Asger Olsen, æresmedlem i 
Dansk Landskabsarkitektforening
Ib Asger Olsen, honorary member of the
Danish Landscape Architect’s Association
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Henning Rasmussen 
24. oktober 1919 – 10. november 2013
Henning Rasmussen var min lærermester før 
og i en periode under min uddannelse som 
landskabsarkitekt. Fra hans tegnestue i Allers- 
lev syd for Præstø skabtes mange projekter i 
60-erne og 70-erne, bl.a. til Rigshospitalets 
udearealer, men i fagkredse var han ikke ret 
kendt. Han publicerede ikke sine projekter, og 
han deltog kun sjældent i faglige arrangemen-
ter. Henning var en markant personlighed og 
hans levnedsløb er sigende for landskabsar-
kitektfagets udvikling i de 50 år, han var fag-
lig aktiv.

Henning blev født på Nørrebro i Køben-
havn som søn af en hovmester på et af suk-
kerfabrikkens skibe. Efter folkeskolen kom 
han i 1933 i praktik som gartner og begyndte 
i 1938 på Landbohøjskolens havebrugsstu-
die, som dengang var fælles for landskabsar-
kitektur og gartnerisk produktion. Han blev 
havebrugskandidat i 1941, bl.a. sammen med 
Erik Mygind, der blev en kendt landskabsar-
kitekt, Knud Preisler, der blev kongelig have-
inspektør og Axel Thomsen, der blev Odenses 
berømmede stadsgartner. 

Fra 1941-43 var Henning arbejdsleder 
i Nordjylland i Hedeselskabets ’Flyvende 
Korps’, et arbejdsløshedsprojekt med træ- 
og læplantning. Derefter fik han jobbet som 
havebrugskonsulent i Østifternes Havesel-
skab for Præstø amt. I begyndelsen passede 
han handelsgartneriet i Allerslev ved siden af 
konsulentjobbet med havebesøg, telefonkon-
sultation og aftenforedrag. Og i en periode fra 
1955 til 1961 skrev han i sin rubrik i ’Landsbla-
det’ om havebrug på landet.

1954 blev et vendepunkt for Henning. 
Han blev optaget som studerende på Kunst-

akademiets afdeling for havekunst, hvor C.Th. 
Sørensen var professor. Mødet med kunstens 
verden var euforisk. Efter afgangseksamen 
med et projekt til restaurering af haven ved 
Nysø, blev han i 1957 lærer ved afdelingen. 
Med sin smittende entusiasme for havekun-
sten blev han en populær underviser hos de 
studerende. På et tidspunkt havde han gjort 
nogle opdagelser om forskrifter for plantning 
omkring de udflyttede gårde i slutningen af 
1700-tallet, og de studerende bad ham holde 
en forelæsning om emnet. Det blev skæbne-
svangert, for i professorvældets tid var der 
ingen pardon for den, der anfægter profes-
sorens domæne. Henning blev kaldt til C.Th. 
Sørensen og fik en fyreseddel. En udelukkelse 
fra den institution som Henning anså – og 
vedblev at anse – som livets kilde.

I frugthaven i Allerslev byggede Henning 
en smuk tegnestue, og sammen med sin uund-
værlige kone Lily opbyggede han en velfun-
gerende landskabsarkitektegnestue. Indtil 
han i 1966 sluttede som havebrugskonsulent 
var haveplaner til parcelhuse en væsent-
lig arbejdsopgave. Der blev tegnet et hav af 
haver rundt i amtet, og i denne opgavekate-
gori slog Hennings kreativitet og gartnerbag-
grund igennem med en klar formmæssig idé 
og frodig brug af planter. Der var typisk gul 
bambus og dekorative småtræer som hjorte-
taktræ ved terrassen, hække i skel og – adskilt 
af en smal græsgang fra hækken – et blandet 
busket af havebuske som forsytia, dronninge-
busk, syren o. lign. Træerne var typisk frugt-
træer. 

Anderledes med de større opgaver ved 
institutioner og etageboliger. Her var det 
funktionalismens paradigme om enkelhed, 
ærlighed og Less is more-mottoet, der gjaldt. 
Bygningernes modulnet blev forlænget ud i 
havearealerne, der var harmoni mellem byg-
ningernes og havens form, formen gik forud 
for planterne, og planens grafiske kvalitet var 
en vigtig indikator for haveanlæggets kvali-
tet. Flader udfyldt med havemyrte, storbla-
det vedbend, kinesisk bæræble eller stedse-
grøn liguster var almindelige og robinie, ask 
og lind typiske træarter. Mange store opga-
ver for Åndssvageforsorgen, fra 1966-70 bl.a. 
32 eksternatskoler rundt i hele landet, blev 
tegnet efter dette koncept. Det samme gjaldt 
Rigshospitalets udearealer fra 1970, Hennings 
største projekt.

Kirkegårde havde Hennings særlige interesse. 
Med inspiration i Trelleborg tegnede han den 
nye kirkegård i Farum 1968. Han renoverede 
150 kirkegårde, især landsbykirkegårde. Og 
endelig var han i en årrække kirkegårdskon-
sulent i Roskilde Stift med et samarbejde med 
biskop Hans Kvist, som han var glad for.

De store projekters kølige stramhed stod 
i kontrast til Hennings personlige gemyt. Det 
sangvinske temperament kunne bevæge sig 
fra 0 til 100 på ingen tid! Gnistrende af spon-
tanitet, indignation, begejstring, meddelel-
sestrang, filosofiske citater og humor kedede 
man sig aldrig i Hennings selskab. En januar-
dag i 1968, da Henning kom tilbage til tegne-
stuen fra frokost, sagde han: ’Lily og jeg har 
besluttet, at I (vi var fire ansatte) skal til Rom 
og møde kunsten, tegnestuen betaler!’ Det 
blev en åbenbaring for mig, hvor også lukkede 
steder som Vatikanhaverne og Villa Madama 
åbnede sig. Lily talte lige frit, uanset om det 
var italiensk, engelsk eller fransk, Henning 
var i sit es, jeg smagte min førte pizza, og jeg 
lærte, hvordan man kunne tage en by i sin 
favn. Sådan mindes jeg Henning.

Originaltegningerne fra tegnestuen er 
afleveret til Danmarks Kunstbibliotek, Sam-
lingen af Arkitekturtegninger.

Henning havde sammen med Lily fire børn: 
John, Anne, Bodil og Eva. Da han døde havde 
han syv børnebørn og tretten oldebørn. Han 
og Lily er begravet på Keldby Kirkegård på 
Møn med udsigt til Stege Nor, ikke langt fra 
deres fritidsgård.
Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt MDL

IN MEMORIAM
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Herover. Farum Kirkegård, oversigtsplan 1968
Øverst fra venstre. Farum Kirkegård, blomstrende magnolietræer i gravrum 
samt den cirkulære vold med blandet bevoksning set hhv. indefra og udefra. 
Fotos Charlotte Skibsted
Nederst fra venstre. Farum Kirkegård, hovedakse med avnbøgehække og 
avnbøgetræer. Fotos Charlotte Skibsted
Above. Farum Cemetery, site plan 1968
Top from left. Farum Cemetery, flowering magnolia trees in a burial space and 
the circular embankment with mixed planting seen from inside and out. 
Photos Charlotte Skibsted
Bottom from left. Farum Cemetery, main axis with hornbeam hedge and 
hornbeam trees. Photos Charlotte Skibsted
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SUMMARY

Urban parks and urban nature, p. 2
Jane Schul
How does one define the concept of urban na-
ture? Is it the vegetation that exists in the city, 
is it an inferior version of that which is found 
’out in the country,’ or can we establish an 
urban nature with an independent character 
based on the existing conditions in the cities? 

Fortunately by now, it has been firmly 
established that ’green is good for the eyes.’ 
This is a fact that has been scientifically elu-
cidated in every way. Yet still there are both 
architects and landscape architects, who to 
varying degrees seem to ignore the green 
dimension. It can be a case of uncertainty/
unwillingness toward ’the unruly nature’ 
– because the attitude is perhaps that ’the 
green’ belongs out in the country and has no 
natural place in the city. If things must abso-
lutely be green, it is often accomplished with 
a very spartan attitude - with reference to the 
Nordic tradition for simplicity.

If we look around, one can see that urban 
nature is a phenomenon that has been 
employed in other places for years, both in 
England, USA and more neighboring coun-
tries like Sweden, Holland and especially Ger-
many. A relevant topic is the establishment of 
herbaceous growth in woods near the city - or 
in parks for that matter. There is no tradition 
for this.

It is not because the topic ’urban nature’ 
has no interest. It does to a great degree. But 
perhaps we don’t have the necessary knowl-
edge to be able to establish urban nature. 
However, realization and curiosity are two 
important opportunities to remedy the prob-
lems. Open eyes are a third. And know-how 
is a decisive requirement in the creation of 
urban nature. Over the years we have had 
an extremely narrow approach to employing 
plants and landscaping, which has implied a 
lack of herbaceous growth – which after all 
makes up about 90% of our plants. This as a 
major effect on the level of knowledge at both 
the implementation and design levels.

And then there is the political aspect of 
this problem. There is not doubt that the very 
exciting scheme in connection with the Olym-
pics has made a great impression, as has the 
Dutch Piet Oudolf’s schemes in both Chicago 
at Lurie Park and in New York City with The 
High Line. And the former city gardener Ste-
fan Mattson in Enköping, Sweden where the 
work with the city’s planting resulted in the 
city winning first prize in 2003 in the interna-
tional competition “Nations in Bloom.” 

As awkward as it may sound, our serious 
climate problems can perhaps be an advan-
tage to our cities – also Copenhagen – in this 
area. Up until now the scientific evidence that 

the green areas are cost effective for society 
has not sufficed. We must widen our means to 
include a greater measure of the plant world 
in order to develop the city’s nature. It is 
important to create joy in the inevitable, qual-
ified integration of urban nature in the built 
environment. To find new ways of dealing 
with our rising temperatures and increased 
amounts of rainwater. We should be experi-
menting with plants. 

Ekebergparken in Oslo, p. 10
Tone Lindheim
The Ekeberg Park, 65 acres, has been estab-
lished on a wooded hillside rising just east 
of the Oslo city center. The land is owned by 
the city, but a private donor wanted to give 
the people of the city a recreational park 
with artworks, as well as a clear exposure of 
the local archaeological sites. There are trac-
es of human presence in several layers back 
through the ages. 

Now a new cultural layer has been added 
through a careful interaction with nature. 
This was accomplished with a deep respect 
for the documentation of earlier human 
activity, with a desire to make the area, badly 
neglected in recent decades, accessible and 
attractive for a steadily growing population. 

Footpaths, places to sit and lookout-points 
have been established and restored, and a dis-
crete lighting has been designed for the park. 

Archaeological remains dating ten thou-
sand years back to the Stone Age were so 
indistinct that people were not able to regis-
ter them. They have thus been clarified and 
dramatized. 

The remains of monumental steps, dating 
from the large German cemetery established 
during the last war, have been transformed 
into a place where people can meet and enjoy 
the sunset and the view of the fjord landscape. 

Extensive digging in the past has drained 
the whole Ekeberg area. We have thus formed 
a new small pond in the forest, in a natural 
hollow behind an old water tower and reser-
voir from the 20th century. James Turrell has 
established his artwork; the illuminated Ganz- 
feld in the old water reservoir and Skyspace 
under the water surface. So far, 30 works of 
art have been integrated in the park. Alto-
gether 80 works of art may be included. 

Ekeberg is where Edvard Munch was 
inspired to paint the iconic work of art, The 
Scream. On this spot, we have formed a spe-
cial Munch place, like a carpet spread over the 
landscape in soft folds. Here you can enjoy the 
marvelous view overlooking the city. 

Two old gardens around the art nouveau 
villas from 1910 have been transformed in a 
contemporary design. 

The park was opened in September 2013, and 
has been met with an overwhelming popularity. 

Obituary for prof. em. Ib Asger Olsen, 
April 14, 1935 – December 20, 2013, p. 18
Per Stahlschmidt
Ib Asger Olsen was educated first as a garden-
er and then as horticulturist at the Agricultur-
al College in 1961 and in 1967 got his degree 
in landscape architecture at the Royal Acade-
my of Architecture in Copenhagen. After that 
he worked at Sven-Ingvar Andersson’s office. 
From 1973 to 1999 Ib Asger Olsen and Per 
Stahlschmidt had their own office.

Ib Asger Olsen has taught at the Institute 
for Landscape Planning, at the Swedish Agri-
cultural University in Alnarp 1974-78, at the 
Institute for city and landscape planning at 
the Royal Academy of Architecture in Copen-
hagen in 1979-87 and 1990-94. From 1987-90 
Ib Asger Olsen was a research lecturer at the 
Institute for Gardens and Landscape at the 
Agriculture College in Denmark and from 
1994 to 2003 he was professor of landscape 
architecture there.

Ib Asger Olsen has solved problems in 
most of landscape architecture’s professional 
areas, has participated in many prize winning 
architecture competitions and has written 
several books including Planter i miljøet.

Per Stahlschmidt characterizes Ib Asger 
Olsen’s professional standpoint as that of a 
functionalist with an ecological approach 
and a social concern. The demand for an eco-
logical approach to his projects implied that 
the solution should be sustainable. Sustain-
able not only in the Brundtlandic sense, but 
also in terms of how ambitious the solution 
should be. Ib Asger Olsen spoke not of what 
the landscape could sustain, i.e., what strains 
one could place on the natural basis. Ecol-
ogy also meant that the development of the 
plants over the years was an important factor 
for a scheme. Ib Asger Olsen loved to plant 
wooded areas that could evolve into mature 
plant communities.

Ib Asger Olsen’s attitude was that the goal 
of landscape architecture was a social one, he 
had a great sympathy for the less affluent. To 
create opportunities for play and nature expe-
riences for the general public was in his eyes 
the most important thing one could strive after. 

When the Zeitgeist in landscape architec-
ture began to turn away from the functional-
istic ideals in the 1990’s, another aspect of Ib 
Asger Olsen’s talents developed: his fighting 
spirit. He had a very basic antiauthoritative 
attitude, and he loved a professional dispute 
and enjoyed provocation in order to fire up a 
debate.
Pete Avondoglio
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Potentialer i fremtidens landskaber
Fremtidens landskaber skal rumme mange 
funktioner, men hvordan får vi plads til både 
et effektivt produktionslandskab og til et har-
monisk natur- og rekreationslandskab, der er 
attraktivt at bo i? Et landsdækkende forsk-
ningsprogram skal i løbet af de næste fire år 
forbedre landskabsplanlægningen i Danmark. 
Der er sammenlagt afsat lidt over 12 mio. kr. 
til programmet, og det er helt unikt, at der 
samlet investeres så stort i forskning vedr. 
planlægning af det åbne land. 

Arbejdet med at forbedre planlægningen 
af fremtidens landskaber skal ske gennem 13 
planprojekter – fra Jammerbugten i nord til 
Guldborgsund i syd. Det kommer bl.a. til at 
ske gennem etablering af en folkeskov ved 
Odense, nytænkning af bosætningsformer 
på Nord-mors og udvikling af landskabet 
omkring Femern Bælt-forbindelsen. 

Forskningsprogrammet Fremtidens Land-
skaber ledes af lektor Lone Kristensen og pro-
fessor Jørgen Primdahl ved Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning, KU. 

 Det åbne land er i princippet det, der lig-
ger uden for byerne. Det er landbrug, skove 
samt naturområder, landsbyer, kulturmil-
jøer, veje og stier. Landbruget og landbrugets 
udvikling har gennem tiden været den helt 
centrale udviklingsfaktor i det åbne land og 
vil også i fremtiden have en vigtig rolle. Men 
mange nye funktioner spiller en stigende 
rolle, f.eks. friluftsliv, bosætning og naturbe-
skyttelse. 

Forskningsprogrammet består af 13 plan-
projekter, hvoraf de 11 ledes af de deltagende 
kommuner og to af Danmarks Jægerforbund. 
Programmet finansieres af 15. Juni Fonden, 
Nordea-fonden, Realdania, Tips- og Lotto-
midler til Friluftslivet samt de deltagende 

partnere: Aalborg Universitet, Arkitektskolen 
Aarhus, Københavns Universitet, Syddansk 
Universitet, Videncentret for Landbrug, de 
involverede kommuner og Danmarks Jæger-
forbund. 
De 13 projekter:
Fremtidens landskaber på Nordbornholm 
(Bornholms Regionskommune), Visioner for 
det åbne land og landsbyer med udgangspunkt 
i det sydlige Hornsherred (Frederikssund Kom-
mune), Det nye herregårdslandskab – med 
fokus på vindenergi (Guldborgsund Kommu-
ne), Landskabet i kommuneplanlægningen 
(Jammerbugt Kommune), Fremtidens land-
skab omkring Femern Bælt forbindelsen (Lol-
land Kommune), Landskabet på Nordmors 
(Morsø Kommune), Elmelund skov (Odense 
Kommune), projektets titel endnu ikke oplyst 
(Odsherred Kommune), Fremtidens søland-
skab i Ringsted Kommune (Ringsted Kommu-
ne), Limfjordslandskabets status og fremtid i 
Nordfjends (Skive Kommune), Viborg Natur-
park, etape 1 – Den grønne kvadrant (Viborg 
Kommune), to projekter om ”Vildtforvaltning 
og landskabet” (Danmarks Jægerforbund)
www.fremtidenslandskaber.dk

Vegecol på Slotsplassen i Oslo
Slotsplassen i Oslo og dele af stierne i parken, 
der grænser op til slotspladsen, er blevet be-
klædt med granitskærver fastlimet i binde-
midlet Vegecol af Dansk Overfladebehandling 
I/S (DOB). DOB har som underleverandør i 
det store norske projekt udlagt omkring 25 
tons vegetabilsk bindemiddel belagt med 250 
tons røde granitskærver. 

Samarbejdet startede, da Norske Stats-
bygg sidste år beså stierne i Botanisk Have i 
København, hvor natursten er fastholdt til 
underlaget med det miljøvenlige bindemiddel 

Ved det norske kongeslot er røde granitskærver limet 
til den underliggende asfalt med det gennemsigtige 
produkt Vegecol

Landskabet på Nordmors. 
Foto Morsø Kommune

Vegecol, der er baseret på planteolier. Stats-
bygg valgte derfor at bruge Vegecol ved reno-
veringen af slotspladsen.

Vegecol holder nu på de røde granitskær-
ver, og dermed er et mangeårigt problem løst. 
Når det regnede kraftigt eller længe, drev løse 
sten fra den skrånende plads ned på Frede-
riks Gate og videre ad Oslos hovedstrøg Karl 
Johans Gate. Det eroderende grus efterlod 
pladsens belægning hullet og revnet.

Målet med renoveringen var bl.a. at be-
vare Slotsplassens udseende, og det er lyk-
kedes; pladsen ser ud som før. Den karakteri-
stiske røde norske granit fremstår klart, fordi 
Vegecol hjælper til at bringe stenenes farve 
frem. Særlige granitbeklædte render hjælper 
regnvand væk.

’Vi valgte denne belægning, fordi materia-
let er gennemsigtigt og derfor let at reparere, 
uden at der opstår farveforskelle. Derudover 
har belægningen de samme dynamiske egen-
skaber som asfalt, dog med kosmetisk udse-
ende af løst grus, hvilket var et stærkt ønske. 
Det var også vigtigt for Det kongelige hoff, 
Parkforvaltningen og Statsbygg, at Vegecol er 
et naturmateriale med et positivt CO2-aftryk, 
forklarer Kjersti Sandvik fra Statsbygg.

Statsbygg er den norske stats byggerådgi-
ver og har været bygherre for projektet.

Dansk Overfladebehandling (DOB), stiftet 
i 1981, udfører naturlige belægninger til veje, 
stier og pladser; ejet af 50% af Colas Danmark 
A/S og 50% af Pankas A/S.
www.dob.dk
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Tagbærmarken på KU, Frederiksberg 
Urban agriculture, Urban farming, Edible city, 
Den spiselige by – kald det hvad du vil. Urban 
agriculture er et efterhånden udbredt fæno-
men. Idéen om at trække landets kvaliteter 
ind til byen er tiltalende for mange. 

Måske fordi vi har hørt for meget om store 
virksomheders fusk og fejlinformation om 
den mad, vi køber i supermarkedet. Måske 
fordi vi føler en for stor distance til og har 
bekedens viden om den mad, vi spiser. Måske 
er det vores urinstinkter, der sætter ind som 
reaktion mod den ekstreme effektivisering af 
fødevareproduktionen. Eller måske, fordi der 
er kommet fokus på, at der i København og i 
mange andre storbyer i dag er pladsmangel. 
Det kan have rettet opmærksomheden mod, 
at mange tagarealer, som er uudnyttede, kan 
benyttes til grønne formål. 

Under alle omstændigheder er fænome-
net i fremdrift både i Danmark og globalt. 
Der er mange måder at gøre det på, f.eks. 
som Brooklyn Grange har gjort det. Brook-
lyn Grange anvender et system kaldet Green-
Roof System, som v.h.a. beskyttelseslag og 
drænlag gør det muligt at fylde et helt tag-
areal med vækstmedie og dermed skabe en 
’mark’ på taget. Eller projekter som Blågaard 
Skole og Prags Boulevard 43, hvor der plan-
tes i højbede.

Projekt Tagbær København
Vi er fire landskabsarkitektstuderende ved 
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, 
KU. På eget initiativ igangsatte vi hen over 
foråret 2013 projektet Tagbær. Projektet var 
som udgangspunkt midlertidigt og kørte frem 
til sommersæsonens afslutning. 

Vores mål var at afprøve, hvordan et land-
brug kunne fungere i byen og i højden. Gen-
nem kurser på studiets første år, stiftede vi 
bekendtskab med Urban agriculture, og gen-
nem en kritisk tilgang satte vi os for at afprøve 
både fordele og ulemper ved fænomenet. 
Yderligere ønskede vi at teste den urbane 
konteksts påvirkning af afgrøderne; hvilken 
indvirkning luftforurening har på planter-
nes vækst og bærrenes spiselighed. Projekt 
blev etableret på et tagareal på en af Landbo-
højskolens bygninger, beliggende centralt på 
Frederiksberg. Interessen og udfordringen 
ved udnyttelsen af bytaget som dyrknings- og 
opholdsareal var for os oplagt at udforske. 

Som landskabsarkitektstuderende var det na-
turligt for os også at have fokus på design og 
rumlighed. Via simple pallekonstruktioner 
skabte vi rum for ophold og variation i niveau-
er. Dog grundet tekniske udfordringer ift. per-
sonsikkerhed, tagkonstruktionens holdbar-
hed og vindforhold blev dette et sekundært 
element i projektets udformning. 

Begrænset af projektets midlertidige ka-
rakter og begrænset økonomi blev vi nødsaget 
til at finde en solid, men midlertidighed løs-
ning til konstruktionerne. 

Planterne blev plantet ud i plantesække og 
placeret på pallerne for at beskytte tagpappet 
mest muligt. For at spare tid på både opsæt-
ning og nedpakning besluttede vi os for ikke 
at dække hele taget med et vækstmedie, men 
i stedet benytte plantesække, som er mobile 
og nemme at placere. Plantevalget faldt på 
jordbærplanten. Opmærksomheden på bær-
ret opstod, da vi gennem et sommerferiejob i 
jordbærmarker på landet blev bekendt med 
jordbærplantens egenskaber – en taknem-
lig og relativ hårdfør plante med elskværdige 
bær. 

Proces og egne erfaringer
Først indhentede vi godkendelse fra driftstek-
nisk afdeling ved KU SCIENCE. Tagarealet 
blev kun godkendt til forsøgsformål og ikke til 
alment ophold. Kun med støtte og faglig vej-
ledning fra mange venlige sjæle har projektet 
kunnet realiseres. 

Prøveresultater af bærrene
Professor ved KU, Andreas De Neergaard fra 
Institut for Plante- og Miljøvidenskab, har 
draget nytte af projektets placering til videre 
undersøgelse af bærrene. Han har undersøgt, 
hvorledes omfanget af byens forurening har 
influeret på afgrøderne, der var placeret i ca. 
12 meters højde.

Resultaterne fra analysen viste, at der er 
meget lave niveauer af alle de målte tungme-
taller. Niveauet af bly i tagbærrene har vist sig 
at være det samme som i Brugsens købe-jord-
bær. Det ligger på 1% af EU-grænseværdien, 
dvs. hvis niveauet var 100 gange højere, måtte 
bærrene stadig spises. 

Niveauet af cadmium ligger lidt højere i 
tagbær end i købebærrene, men det skyldes 
en naturlig variation af indholdet i jorden, 
ikke luftbåren forurening. Niveauet er ca. 
10% af grænseværdien i bærrene, dvs. selv 10 
gange så meget er i orden. Der er endvidere 
målt kobber, og zink, hvor der heller ingen 
forskel er.

Refleksioner
I dag henligger taget, som det gjorde før pro-
jektet: tomt, aflåst og ubenyttet. En sidste, 
men lige så relevant del af projektet var at få 
mere fokus på uudnyttede tagarealer. Vi ser 
det som en oplagt mulighed for den tidligere 
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole at 
udnytte taget som en grøn forsøgsstation for 
universitetets studerende og ansatte. Vores 
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mål med taget er langt fra nået, men har helt 
sikkert fået en rigtig god start. Vi håber på i 
samarbejde med andre, som har samme inte-
resse for taget som os, at få opbygget en per-
manent løsning for tagets arealer. Projektet 
på taget har givet os mange erfaringer. Sådan-
ne erfaringer er unikke, og det ville være fan-
tastisk, hvis andre studerende og ansatte her 
kunne videreudvikle viden. 

Projektet step-by-step: 
1. Opsætning/ konstruktion af palleelementer 
(marts)
2. Fordeling af jordsække på paller (slut marts)
3. Vandingssystem – tilslutning af timer (april)
4. Opsætning af sikkerhed; rækværk/afskærm-
ning (maj)
5. Udplantning af jordbær, tre sorter (slut maj)
6. Testprøve/jordanalyse, evt. mangel på 
næringsstoffer ( juni)
7. Gødning og kalkning ( juni)
8. Høst; udbytte (slut juni - start august)
9. Testresultat af bærprøver v. Andreas De 
Neergaard (midt juli)
10. Besøg af Bonderøven (start august)
11. Pakke ned (slut august)
12. Refleksion, tagets fremtid, planternes 
videre liv 

Følg os på Facebook, søg ’Københavnske Tagbær’
Projektet sponsores af Ringsted Pallehandel, 
Pindstrup Mosebrug, Orev Vandingssystemer, 
FlevoPlant, konsulent Torkild Todsen, bæravler 
Gunnar Steengaard, DSR, JordbrugsAkademi-
kernes Fagforening (JA), Foreningen af Land-
skabsarkitekt- og BydesignStuderende (FLS)
Salg af bærrene: fra fakultetets lokale café, 
Café Væksthuset 
Bonderøven besøgte vores taghave i forbindelse 
med en dokumentar om byhaver på DR2: www.
dr.dk/tv/se/bonderoeven-kommer-til-byen
2,5 tons paller, 150 jordsække, 60 meter van-
dingssystem, 1.500 planter blev slæbt op på 
taget, 127 kg jordbær blev høstet
Vi anvendte tre sorter: Fragaria x ananassa 
’Sonata’, Fragaria x ananassa ’Felicia’ og Fra-
garia x ananassa ’Florence’ 
Sorterne og smagsforskelle se: www.pilegaar-
den-hvidsten.dk/jordbaersorter
Naja Jessen, Annesofie Feidenhansl Milner, 
Hans Bruun Pedersen og Annabell Wallin
Steengaard, landskabsarkitektstuderende 
ved KU og drivkraft bag projekt Tagbær 

Fjällnatur i centrala Stockholm
3000 kvm orörd fjällnatur i centrala Stock-
holm – är det möjligt? Ja, på Sveavägen 44 – 
så centralt man kan komma. 

Bakom svaret finns ett projekt signerat 
landskapsarkitekt Johan Paju på FOJAB arki-
tekter. På Sveavägen 44 ligger ett helt kvar-
ter som ursprungligen var Skandias gamla 
huvudkontor, byggt på tidigt 40-tal. Fasaden 
är skyddad och ser likadan ut nu som då. Kvar-
terets inre, som tidigare varit ett sammelsu-
rium av många olika byggnader, är nu igen-
byggt så när som på två mindre atriumgårdar. 
Totalt är det 65.000 kvm om- och tillbyggnad 
av kontor, butiker, hotell och bostäder. Taket 
har i princip blivit en enda stor, sammanhäng-
ande och plan yta med mindre hål.

Hela kvarteret ska Breeam-certifieras och 
projektbudgeten var baserad på en lösning 
med ett sedumtak. När Johan Paju fick upp-
draget blev idén att matcha den budget som 
var satt, men ändå skapa mervärden: ’ Sedum 
är ganska tråkigt, och det är inte beträdbart. 
Jag tänkte: Vi gör tvärtom – vi frösår i ett sub-
strat, en grund jordmån, och gör ett äkta land-
skap som inte är en färdig produkt. Uppe på 
ett tak ser det ut som på ett fjäll, i princip. Det 
är blåsigt och utsatt, och det är nästan inga 
växter som överlever. Därför valde vi växter 
och växttyper från just sådana situationer – 
fjällvegetation och ytterskärgårdsvegetation. 
Det här blir den första vilda parken i Stock-
holm. Och den kommer att vara helt orörd. Vi 
kommer att slåttra den en gång per år bara.’ 

Man anlägger tre otuktade naturtyper; blomst-
rande torräng, krattskog – som är marvuxen 
buskskog, vanlig i ytterskärgården – och klap-
perstensfält med nästan bara sten och mossor. 
Det är grunden. Svävande över detta byggs ett 
trädäck som en promenad med sittplatser, 
cirka 500 kvm stort och upphöjt cirka 35 cm, 
så att man kan sitta på kanten.

Johan Paju berättar att det finns några 
projekt som påminner lite om detta i NYC. 

Ett av dem, Time Landscape av Alan Sonfist, är 
ett stycke land på Manhattan som planterats 
med ett för platsen ursprungligt växtmaterial. 
Eftersom betingelserna är de samma, växer 
nu sakta fram en skog som berättar om hur 
naturen på Manhattan såg ut på 1600-talet.

Takträdgården i Stockholm kommer att 
stå färdig våren 2014.
www.fojab.se

Store Tårn på Christiansø
Christiansø og Frederiksø ligger 20 kilome-
ter nordøst for Bornholm. De to øer blev be-
fæstet af Christian V i 1684-85 som svar på 
svenskekongens anlæggelse af flådehavnen 
i Karlskrona. Store Tårn og fæstningen på 
Christiansø er opført som en af verdens før-
ste fremskudte flådebaser. Tårnet er et ene-
stående kulturhistorisk bygningsværk og ud-
gjorde sammen med Lille Tårn på Frederiksø 
forsvaret af indsejlingen til øernes naturli-
ge havn. Begge tårne er sammen med resten 
af fæstningsværket opført i granit og er fre-
det. Siden slutningen af 1800-tallet har Store 
Tårn stået ubeskyttet uden tag, og det barske 
Østersøvejr har gjort, at tårnet er stærkt på vej 
mod at ende som en ruin.

Et nyt projekt skal ikke bare sikre tårnet 
for eftertiden gennem en omfattende restau-
rering, men samtidig gøre det til en attraktion 
for øens besøgende. Tårnet bliver overdæk-
ket med et glastag, der etableres med fald ind 
mod tårnets indre mur, så taget ikke ses ude-
fra. Projektet tager udgangspunkt i et skitse-
projekt af arkitekt Mette Maegaard Nielsen. 
Projektet er nyskabende og så nænsomt mod 
den historiske bygning, at det allerede har fået 
positivt tilsagn fra fredningsmyndighederne.

Sammen med glasoverdækningen vil et 
indskudt dæk i tårnet skabe et unikt arkitek-
tonisk rum til skiftende kunstinstallationer. 
Tårnets underetage vil – ligesom i fæstnings-
tiden – henligge i næsten totalt mørke, men 
ligeledes danne ramme for kulturoplevelser.

Projektet startes i 2014, og det forventes, 
at Store Tårn er klar til de første besøgende i 
løbet af 2017. Den samlede økonomi for pro-
jektet udgør 30 mio. kr., hvoraf Realdania 
bidrager med halvdelen, mens Augustinus 
Fonden bidrager med 2 mio. kr. Forsvarsmi-
nisteriet står for selve driften af fæstnings-
anlægget.
www.realdania.dk
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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

Generøs By
Karsten R.S. Ifversen og Jens Markus 
Lindhe
Pris: 380 kr.

Mesterværker
Michael Sheridan
Pris:  499 kr.
Særtilbud: 399 kr.

In Touch
Landscape Architecture Europe
Red.: EFLA
Pris: 399 kr.

At bygge med øje for fremtiden
Ulrik Stylsvig, Anne Beim, Tenna Beck 
Pris: 250 kr.
Særtilbud: 200 kr. indtil 1. marts 

10 Stories of Collective Housing
Aurora Fernández Per og 
Javier Mozas
Pris: 375 kr.

Energi + Arkitektur 
Hanne Lehrskov, Karin Kappel m.fl.
Pris: 275 kr. 
Særtilbud: 220 kr. indtil 1. marts 

Japanisme på dansk 
Kunst og design 1870–2010
Mirjam Gelfer-Jørgensen
Pris: 450 kr.  

P.V. Jensen-Klint 
Thomas Bo Jensen
Pris: 600 kr.
Særtilbud: 420 kr. indtil 1. marts

Bindesbøll
Danmarks første moderne arkitekt
Peter Thule Kristensen
Pris: 580 kr.
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Nyheder – www.arkfo.dk/shop
Gratis forsendelse i Danmark ved køb af 3 bøger eller flere

ANTON ROSEN
En ener i dansk arkitektur

Monografi om Anton Sophus Rosen (1859–1928) – den store 
danske jugendstil-arkitekt, som fornyede dansk arkitektur 
med selvstændige fortolkninger af samtidige udenlandske 
strømninger. Hans fantasifulde bygninger kan opleves mange 
steder i Danmark, især kan et par danske provinsbyer glæde 
sig over at have flere centrale værker fra hans hånd, om end 
de mest monumentale er at finde i København. Hans arkitek-
tur er både normbrydende og præget af stor alsidighed. Intet 
var for stort – intet for småt for Rosen. Hans bygninger påkal-
der sig altid en umiddelbar interesse, fordi de skiller sig ud fra 
omgivelserne med særlig karakterfulde former, selvstændige 
planløsninger eller markante materialesammenstillinger. 

Forlaget Vandkunsten
Forfatter Lone Jensen
Pris: 500 kr. 

Christina Capetillo, Torben Eskerod,
Carsten Ingemann og Henrik Saxgren

C
h

ristina C
apetillo, Torben Eskerod, 

C
arsten Ingem

an
n og H

en
rik Saxgren

Uden for myldretid
U
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UDEN FOR MYLDRETID 

I mere end et år har de fire fotografer Christina Capetillo, Tor-
ben Eskerod, Carsten Ingemann og Henrik Saxgren rejst gen-
nem Danmarks yderområder for at skabe billeder, der kan give 
de gængse fordomme om ’Udkantsdanmark’ modstand. Uden 
for myldretid rummer mere end 100 tankevækkende foto-
grafier, som tilbyder en rejse i åbne landskaber og oversete 
byrum, en invitation til at se ind i mørket, en refleksion over 
menneskers måde at være i verden på og over behovet for at 
sætte skel mellem natur og kultur. Udgivelsen er også katalog 
til en vandreudstilling, som kan ses på Fuglsang Kunstmu-
seum fra 24. januar til 16. marts.

Realdania
Pris: 250 kr. 
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