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OK NYGAARD

OKNygaard arbejder med at skabe 
smukke og funktionelle byrum som 
både er til gavn for brugerne og op-
fylder behov f.eks. i forhold til klima-
sikring. Som en af Danmarks største 
anlægsgartnere arbejder OKNygaard 
hele tiden med at optimere sine ar-
bejdsprocesser og sikre de bedste løs-
ninger til kunderne

OKNygaards erfaringer ved både små og 
store projekter i hele landet er, at anlægs-

processen bliver mere holdbar, hvis de får mu-
lighed for at byde ind med deres faglighed og at 
der fra starten er fokus på at opbygge et solidt 
samarbejde.

”Det er vores erfaring, at vi kan være med til 
at sikre et bedre resultat, hvis vi inddrages ak-
tivt i skabelsen af grønne byrum og udearealer. 
Den faglighed og erfaring vi byder ind med til 
et projekt, kan både rådgiver og bygherre be-
nytte, så vi i samarbejde kan udtænke kreative 
og økonomisk fordelagtige løsninger”, fortæller 
områdedirektør for Anlæg i OKNygaard, Lars 
Bering Sonne.

Anlægsgartner OKNygaard arbejder strategisk 
ud fra tanken om, at et øget samarbejde allere-
de fra opstartsfasen i et projekt, er med til både 
at forebygge problemer og sikre hurtigere og 
bedre løsninger på de udfordringer, der måtte 
opstå.

Et af virksomhedens tiltag er en samar-
bejdsworkshop, hvor der bl.a. bliver skabt en 
forventningsafstemning mellem projektets par-
ter. Formålet er at kunne bidrage med faglige 
indspark og erfaring i at skabe de bedste løs-
ninger for kunden. Og OKNygaards erfaring er 
netop, at jo tidligere i fasen, de kan være en del 
af projektsamarbejdet, jo bedre arbejdsproces 
og jo bedre slutresultat.

Økonomisk mest fordelagtig
Det handler ikke nødvendigvis om økonomi, 
men om planlægning og gode løsninger. Med 
god planlægning er det  muligt for OKNygaard 
at byde ind med sin faglighed og dermed ska-
be en smidigere proces og sikre den ønskede 
kvalitet af slutresultatet.
”Vi har netop anlagt et haveanlæg mellem to 
lejlighedskomplekser, hvor der samtidig var 
opført en p-kælder under anlægget. Det kræ-

vede en del alternative løsninger for, at de 
praktiske elementer kunne udføres. De løsnin-
ger er blevet til i et tæt samarbejde mellem os,  
rådgiver og totalentreprenør og har resulteret 
i et færdigt projekt, som vi er meget tilfredse 
med”, fortæller Lars Bering Sonne.

Når faglig viden inddrages i et tæt samarbejde 
mellem projektdeltagerne, er der langt større 
sandsynlighed for et holdbart og tilfredsstil-
lende slutprodukt. Det gælder uanset om der 
er tale om rene anlægsprojekter eller færdige 
udearealer, hvor OKNygaard står for driften.

I OKNygaard er struktureret og stram styring af 
projekterne kombineret med god dialog og kom-
munikation dét, der skal sikre kunderne tryghed 
i projektet.

”På alle projekter afholdes der ugemøder, hvor 
den sidste udvikling og de næste opgaver bliver 
gennemgået. Hvis bygherre f.eks. er et boligsel-
skab, kan vi oprette en hjemmeside, hvor bor-
gerne kan få information om projektet og blive 
adviseret hvis der f.eks. skal lukkes for vandet”,  
fortæller Lars Bering Sonne. områdedirektør for 
Anlæg, Lars Bering Sonne.

Et tidligt samarbejde er vejen til de bedste løsninger

190902_OKNygaard_magasinet_landskab.indd   1 21/10/2019   09.59
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G9

L A N D S K A B
PARK & BYRUM

I SAMSPIL MED NATUREN
 www.G9.dk

PROJEKT:
NY BUSSTATION VED VELLINGE ENGE, SVERIGE

KREATIVE LØSNINGER I CORTEN
Med ønske om at inventaret fremstår som integrerede elementer på engen, er cortenstål 
valgt som det primære materiale. Flere af produkterne er desuden udsmykket med 
laserskårne mønstre, med reference til den omkringliggende natur. 

I samarbejde med Edges landskabsarkitekter har G9 udviklet og produceret en række 
specialløsninger, såsom træhulsriste, insekthoteller, fuglehuse og niveauforskudte kanter 
med integrerede bænke.
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TREEPEDIA

HOW GREEN IS 
YOUR CITY?

Researchers at MIT, in collaboration with the 
World Economic Forum, launch TREEPE-
DIA, a new platform that uses Google Street 
View data to measure and compare the green 
canopy in cities around the world.

Measuring the Green Canopy
Researchers at the MIT Senseable City Lab 
have developed an interactive website that 
uses Google Street View data to measure the 
urban ‘Green Canopy’, or the above ground 
portion of trees and vegetation in cities 
around the world. Treepedia will allow city 
dwellers to view the location and size of trees 
within their communities and to submit input 
to help tag, track, and advocate for more such 
trees in their cities. 

The green canopy is an important and 
integral part of urban life. Trees help miti-
gate extreme temperatures, provide a natu-
ral respite from traffic, noise, and congestion, 
and improve the quality of life for those living 
in urban environments. However, the average 
citizen is often removed from understanding 
the individual features of their unique envi-
ronmental habitats. How, then, can citizens 
be better engaged in this process so that they 
can play a more integral role in helping to 
shape the green canopies in their neighbor-
hoods?

Take action to improve!
In order to address these questions, the MIT 
Senseable City Lab has developed an innova-
tive metric utilizing Google Street View pan-
oramas, called the ‘Green View Index’ — by 
which cities can evaluate and compare green 
canopy coverage. The Green View Index en-
ables scientists and city dwellers to monitor 
the urban tree coverage – and take action to 
improve it. They can play a more active role in 
addressing concerns about the adverse effects 
of climate change, and to campaign on behalf 
of the landscapes they dwell in.

“As many cities experience warming tem-
peratures, increased storm frequency, and 
continued air pollution, the well-being of our 
urban trees has never been more important. 
We present here an index by which to com-
pare cities against one another, encouraging 
local authorities and communities to take 
action to protect and promote the green 
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canopy cover,” says Carlo Ratti, Director of 
the Senseable City Lab.

Initially, Treepedia launches in 10 global 
cities including Geneva, Tel-Aviv, and Boston 
and will continue to expand in more munic-
ipalities across the globe. Users can imme-
diately perceive which areas are green and 
not green in a city, investigate the amount of 
green coverage at a given point, and compare 
their city to different cities around the world. 
In the future, users will also have the possi-
bility to add unique tree information on an 
open-source street map and engage with city 
officials in order to request that new trees be 
planted in certain areas.

Adopt a Tree
“The future of cities cannot be one of unsus-
tainable expansion; it should rather be one of 
tireless innovation. In this context, Treepedia 
builds on the work undertaken by the World 
Economic Forum’s Global Agenda Council 
on the Future of Cities and in particular the 
‘Adopt a Tree through Your Social Network’ 
innovation in the Top 10 Urban Innovations 
report, to leverage technology to enable citi-
zens to explore the green canopy of their city. 
We hope that this endeavor will give citizens a 
greater appreciation of their city’s green can-
opy and appreciate that the green canopy can 
assist in responding to climate change.” Alice 
Charles, Global Agenda Council on the Future 
of Cities, World Economic Forum
Contact: senseable-trees@mit.edu

TREEPEDIA
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G.N. BRANDTS HAVE 
Hans Ove Pedersen fra frivilligeforeningen 
’Brandts Haves Venner’ siger om den smukt 
bevarede have i Ordrup, Gentofte Kommune: 

”Ørnekulsvej 3 var i ca. 30 år centrum 
for fagets vorden og udvikling. Krumtappen 
hvorom hele gartnerverdenen drejede sig. 
Udgangspunktet for faget med G.N.Brandt, 
Erstad Jørgensen og C.Th. Sørensen som 
bærende kræfter. Brandts private have er 
Brandts design med den enorme planteviden 
som grundlag for menneskers blomsterglæde, 
som han respekterede.”

Haven har i den grad en historisk fortæl-
ling at formidle og burde nærmest være en 
obligatorisk del af landskabsarkitektstude-
rendes studieforløb. Også derfor arrangerede 
DL en rundtur i haven – en rejse tilbage til år 
1914, til G.N. Brandts laboratorium for ideer, 
som stadig kan opleves i sine originale struk-
turer og rammer.

G.N. Brandt var en af sin tids mest bane-
brydende landskabsarkitekter og står bag flere 
anerkendte haver og anlæg. Hans virke inklu-
sive denne have er velbeskrevet i Danmarks 
Havekunst, bind II af kunsthistoriker fil.dr. 
Lulu Salto Stephensen. De i alt tre bind om 
havekunstens udvikling i Danmark er i øvrigt 
et ’must have’ for alle os i landskabsarkitekt-
faget. 
Susanne Renée Grunkin
formand for Danske Landskabsarkitekter

RUNDE FØDSELSDAGE
70 år: Tage Kansager 26. november
40 år: Henrik Abildgaard Nonnegård 29. no-
vember

NORSK DEBAT OM INFRASTRUKTUR
Mobilitet og infrastruktur er temaer, som en 
del landskabsarkitekter beskæftiger sig med. 
Det handler ikke mindst om, hvordan det inte-
greres bedst i og omkring byerne, så både tra-
fik, transit, støj, byliv, klimasikring, skalafor-
hold og selvfølgelig det grønne er tænkt ind i 
en æstetisk helhedsløsning. I april i år lød en 
kritisk stemme fra en landskabsarkitekt i de-
batten i Norge: Hvorfor skal en ringvej se ud 
som en motorvej, når man kan få en sammen-
hængende gade og et levende bymiljø? Debat-
indlægget er skrevet af Tord Eirik Enger, land-
skabsarkitekt hos Arkitema Architects. 

Beslutningstagere og den norske offent-
lighed bør lytte til fagligheden. De må også 
gerne kaste et blik på interessante danske 
eksempler på velintegreret infrastruktur som 
Thomas B. Thrigesgade i Odense og Silkeborg-
motorvejen. 

https://www.aftenposten.no/meninger/
kronikk/i/0np8e6/Hvorfor-ma-Ring-3-se-ut-
som-en-motorvei--Tord-Eirik-Feldt-Enger  

VI ER SÅ STOLTE AF UDVALGET FOR 
CIRKULÆR ØKONOMI
Hvordan vi får integreret cirkulær økonomi  
i anlægsprojekter er et af de helt essentielle 
spørgsmål nu. Udviklingen peger på, at vi er 
nødt til at tage langt bedre vare på vores res-
sourcer. Det gælder ikke mindst i byggebran-
chen, som i medierne er udråbt som en af de 

store klimasyndere. Vi skal arbejde for bæ-
redygtige byer og lokalsamfund – det er Ver-
densmål nr. 11.  

Danske Landskabsarkitekters bidrag er 
blandt andet vores Udvalg for Cirkulær Øko-
nomi. Med møder og arrangementer både i 
København og Aarhus er det lykkedes at få 
sat godt gang i tankerne og indsatserne om 
det cirkulære. Vi er SÅ stolte af det kæmpe 
arbejde, som vores bestyrelsesmedlemmer 
Jakob Sandell Sørensen og Martin Hedevang 
Andersen har gjort i den forbindelse. Ved 
seneste arrangement 27. august 2019 var 
der rundvisning på Københavns Kommunes 
lager for brugt byrumsinventar med genan-
vendelige byggematerialer fra næsten alle 
bydele i København. Arrangementet fik denne 
anmeldelse af Københavns Kommunes stad-
sarkitekt Camilla van Deurs:

”I dag havde jeg fornøjelsen af at være 
på tur med Danske Landskabsarkitekter til 
Københavns Kommunes materialedepot til 
en snak om genanvendelse og cirkularitet 
i byens rum. Her var bl.a. Rådhuspladsens 
Dragespringvand, alle plantestativer som 
tidligere stod på Nørrebrogade, mosaiksten 
til Amalienborg og meget andet guld, som 
gerne skal tilbage i vores byrum. Tak til Mar-
tin Hedevang Andersen for det gode arrange-
ment!”

Foto: Nina Trock-Jansen

Foto: Mikkel Eye
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TRÆERNES TALETID
Christina Capetillo

Det er træernes tid. Træer er det, vi taler om og det er dem, dette nummer af LANDSKAB har fokus på. 
Træer – det anslås at der er 3.000 mia. af dem på planeten. Om 150 år kan dette tal være halveret, mener 

forskere, med mindre der indtræder et paradigmeskift i vores omgang med det, der er mest af på vores pla-
net. 82,5 procent af vægten af alt levende liv på Jorden er planter. Menneskearten udgør 0,1 promille af Jor-
dens samlede biomasse, opgjort i kulstofindhold. Når træer bliver mange nok, danner de skove. Når menne-
sker bliver mange nok, rydder de skovene. Hver dag forsvinder 200 km2 urskov – det svarer til det dobbelte 
af Paris. Forskere holder øje med, hvornår steder som Amazonas regnskov når det kritiske tipping point – 
øjeblikket, hvor verdens største regnskov ophører med at være et naturligt kulstoflager og i stedet bliver en 
kilde til kulstofudslip, når økosystemet er blevet degraderet til savanne.

Biologen Stefano Mancuso skriver i kataloget til udstillingen Nous les Arbres i Paris (læs anmeldelse af 
udstillingen på s. 222-225) om sin fascination af træerne: 

“Trees are extraordinary beings in every respect. You do not become the primary source of a planet’s 
life by chance. Trees seem, from every point of view, to be much more modern organisms than animals. So 
much so, that on closer inspection they should not even be defined as individuals… In a sense, the way they 
are structured is the quintessence of modernity: they have a modular, cooperative, and distributed struc-
ture without command centers, able to perfectly withstand catastrophic and repeated predation without 
losing functionality.

They are basically every engineer’s dream. Next time you look at a tree, stop and think about it.”

Billedkunstneren Nicolai Howalt stoppede op ved den omtrent 9.500 år gamle rødgran Old Tjikko i Sve-
rige. De ældste træfossiler vi kender, er 385 mio. år gamle. Vi, Homo sapiens, har været her i blot 300.000 
år. Howalts atmosfæriske fotografier indkapsler træets livsspand, den iboende tidslige dimension i foto-
grafiet og vores egen flygtighed.

I stedet for at fælde skovbeplantningen på byggegrunden til Botanical Garden Art Biotop stoppede Junya 
Ishigami op og så mulighederne i at flytte 318 træer og lade dem indgå i en kongenial symbiose med 160 
damme. Ishigami ønskede, at træer og damme tilsammen skabte et drømmeagtigt landskab. En ny natur i en 
skala som vi kender fra naturen, men med en tæthed der ikke findes naturligt, og som ligger i forlængelse af 
den japanske gårdhavetradition, tsubo-niwa. Junya Ishigami er den første modtager af den nystiftede arki-
tekturpris The Obel Award, som han blev tildelt i oktober i år for Water Garden.

Træer har værdi – økonomisk, æstetisk og som naturressource. Susanne Renée Grunkin skriver om 
herlighedsværdien og de sociale perspektiver i byens træer og opfordrer til, at fællesejet bytræerne og de 
grønne områder i endnu højere grad indtænkes i byerne.

Erik Dahl Kjær diskuterer, hvordan vi bedst ruster nye plantninger til fremtidens klima. Nye og mere 
kompatible frøkilder og arter eller hjemmehørende træ- og buskarter, som tilpasses og gøres mere robuste, 
er en del af svaret, som der samarbejdes om på europæisk plan. 

Rainer Stange opridser den grønne tråd – gadetræernes historie – og skriver om erfaringerne med de 
nye parkgader i Bjørvika i Oslo. 312 træer fordeler sig i gaderne, i alt 54 arter. Stange opfordrer til at vi gen-
optager træplantningsaktionerne fra 1980’erne – Plant a Tree, Make a Difference! 

Oliver Bühler, Thomas Randrup og Søren Holgersen introducerer den nye trænorm VAT 19 og soft-
wareplatformen i-Tree. Bytræernes mange positive egenskaber taget i betragtning gør det uomtvisteligt: 
bytræerne skal respekteres og med de nye værktøjer er det muligt at opgøre hvad det enkelte træ eller en 
bytræbestand er værd i kroner og øre.

For Steen Bisgaard synes hver af de 567 sider i C.Y. Frostholms bog Træmuseet at være værdifuld med 
CYFs refleksioner over træernes historie sammenflettet med autobiografiske optegnelser og fotografier.

Liv Oustrup skriver om bogen Malmös träd. En håndbog, men også et politisk manifest. Gennem oplys-
ning og æstetisk mediering viderebringes, hvorfor det, man tog for givet – byens træer, har værdi og skal 
værnes om. Ved at udpege noget specifikt får det værdi, økonomisk, politisk og æstetisk.

Feltnoten er skrevet af Margrethe Holmberg. Et billede på den oplevelse, hun havde under en rejse, og 
på den indsigt hun fik, da hun satte sig ned og brugte tid på at være sammen med træerne.

I Paris har Fondation Cartier givet træerne taletid. Udstillingen Nous les Arbres giver os, træelskerne, 
mulighed for at komme helt ind under barken på træerne og ind under huden på dem, der bor og lever med 
træerne tæt på. Nous les Arbres udstillingen, bogen og filmene skaber tilsammen et plateau af skønhed, livs-
kraft og videnskabelig evidens, der indgiver håb om, at det ikke er for sent. Træerne findes, også efter os.
CC
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Træet Old Tjikko står i et øde landskab i 1.000 
meters højde på en fjeldside i Dalarna i Sveri-
ge og betragtes med sine imponerende 9.500 
år som verdens ældste træ. 

Kunstneren Nicolai Howalt har fotografe-
ret dette særlige, omtrent 5 meter høje, gran-
træ. Et enkelt negativ er siden blevet til de 
mange fotografier i hans nye bog Old Tjikko; 
i alt 96 variationer på ca. 96 forskellige typer 

OLD TJIKKO
Nicolai Howalt

af ældede analoge lysfølsomme fotopapirer, 
hvor udløbsdatoen for længst er overskredet. 
Resultatet er en nærmest organisk udtryks- 
og perceptionsmæssig diversitet; en æstetik, 
hvor hvert enkelt fixerede billedværks præ-
mis, på lige fod med det oprindelige fotogra-
fiske forlæg, er indgået i den billedskabende 
proces.

"Det er derfor, disse fotografier af et enkelt, 

forblæst træ er så arkaiske: de viser os en 
anden slags tid, som vi havde glemt, at vi sta-
dig bebor. De minder os om en fjern fortid, vi 
stadig sidder fast i. Ligesom en kraftig zoom-
bevægelse, der ophæver en simultan distan-
cering, efterlader de os svimle over på én gang 
at flytte os væk fra verden og komme tættere 
på den.” 
Lars Kiel Berthelsen
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The project is located in a meadow near the 
site of a new hotel in the natural setting of 
Nasu in Tochigi. Before, the meadow site was 
a paddy field; earlier still a forest overgrown 
with moss. Traces of the site’s history, such as 
a sluice gate to draw water in remained. The 
site of the new hotel was  a forest where many 
trees would have to be cut down in order to 
make way for the building. Since the total area 
of the forest and the meadow were nearly the 
same, the project relocates the entire forest 
to the adjacent meadow. This act transforms 
the meadow, not only by moving the forest 
but also by superimposing all layers from the 
history of the site’s former environment. The 
landscapes of the paddy field and the mossy 
forest are overlapped as one.

Landscapes that were originally here, but 
never met, mix and mingle with each other. 
Trees from the adjacent forest are rearran-
ged on the site and water is drawn in from 
the existing sluice gate to fill countless ponds, 
which are all connected to the existing irriga-
tion system with water flowing continuously 
at different rates. The ponds and trees are 
spread across the entire site at a density that 
is never found in nature. Moss laid out beau-
tifully to fill the spaces in between. Without 
adding or discarding anything that was here, 
a hitherto unseen new nature appears on the 
site.

Planning landscapes as if  planning 
architecture. Extending the scale of architec-
ture and increasing the accurac y and 
specificity of the landscape are realized simul-
taneously. By planning specific shapes of trees 
and ponds, the vague scenery of the forest is 
given framework, and considered as a space 
with as much detail as possible. 

By moving trees to the adjacent site and 
rearranging them, the pieces of the puzzle are 

TREES + PONDS= 
WATER GARDEN 
Junya Ishigami Associates
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intentionally shifted. Autonomy of each tree 
is born. 

Luminous spaces appear between 318 
unique tree shapes, at the same time 160 
ponds are designed among these trees. Trees 
that are moved and rearranged are all deci-
duous trees such as beech, quercus, and 
canine. These tree species cannot coexist with 
water in close proximity in the existing natu-
ral environment. By applying waterproofing 
in the ponds, this coexistence and a new rela-
tionship which never existed are created. 

How can human beings intervene in the 
natural environment? Will the new nature 
created by them change our living environ-
ment? By planning nature in a detailed way, 
natural environment and human environ-
ment mingle, intertwine and merge more 
closely.

“I wish to think about architecture freely; 
to expand my perspective on architecture as 
flexibly, broadly, and subtly as possible, bey-
ond the stereotypes of what architecture is 
considered to be. As architects we need to 
listen with care and humbleness to the voices 
of all the people on this earth who are in need 
of architecture. Perhaps we might set aside 
the generalities of architecture—the com-
mon practices, categories, and styles—and 
reconsider architecture afresh, as if construc-
ting buildings in a world where all concepts of 
architecture are non-existent.”
Junya Ishigami, architect

Botanical Farm Garden Art Biotop Water Gar-
den is the recipient of the Obel Award 2019 by 
The Henrik Frode Obel Foundation

Photos: Yasuyuki Takagi
Drawings: Junya Ishigami Associates
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ANTROPOSCENISK 
MONUMENT
Christina Capetillo

Plantage II, 280316. Arahama, Sendai, Tohoku (JP) 
fra serien Antroposcenisk Arkiv, 2017
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Plantage I, 280316. Arahama, Sendai, Tohoku (JP) 
fra serien Antroposcenisk Arkiv, 2017
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Herlighedsværdier er oftest noget, vi taler om 
i forhold til, hvor og hvordan vi bor. Herlig-
hedsværdier ligger i det, der ikke direkte er en 
del af boligen eller ejendomme. Herligheds-
værdier er snarere det, du får i tilgift omkring 
din bolig eller ejendom. Essensen af herlig-
hedsværdier er at være omgivet af skønhed, 
grønt, ro og tryghed – helst på én gang.

I landlige omgivelser er herlighedsværdi 
at kunne nyde havudsigt, naturskønhed, dyre-
liv, stilhed og tryghed. Idet flere og flere flytter 
ind til byerne, er det nærliggende at spørge – 
har vi en pendant til dette i byerne?

Det kunne være udsigt til vand som havn, 
hav, sø, kanal eller å. Det kan være omgivel-
ser med bynatur – parker og grønne byrum, 
biodiversitet, og det kan være omgivelser 
med reduceret trafik, stillegader og byliv med 
naboer og medborgere, så der ikke er helt øde. 

Forbundet med markedsøkonomi
Men disse herligheder er jo også forbundet 
med markedsøkonomien. Havudsigt koster 
penge, ligesom udsigt til et smukt landskab. 
Hvis man bor i byen, er lejligheder, der ligger 
ud til grønne områder, dyrere end dem, der 
ikke gør. Med andre ord: vi kan ikke komme 
udenom, at landskabelige kvaliteter, natur-
skønne omgivelser eller grønne nærområder 
er med til at presse boligpriserne i vejret. 

Forskning viser, at vi bliver gladere og 
føler os sundere, når vi er i nærheden af natu-
ren. Livet i det grønne gør, at vi trives, vi kan 
mærke det behagelige indeni. Og det er smukt 
og behageligt at se på.  

Med træer og mere grønt omkring os 
sikrer vi i øvrigt dels mangfoldigt plante- og 
dyreliv, dels et godt mikroklima i byens rum 
med positive effekter i forhold til både fysisk 
og psykisk velvære. Med en stigende tilflyt-
ning til de stadigt voksende byområder er det 
derfor ekstra vigtigt at tænke det grønne ind 
i byområderne.

Planlægning af herlighedsværdier
Som landskabsarkitekter arbejder vi med at 
svare på efterspørgslen på herlighedsværdi-
er – vi planlægger herlighedsværdier. Vi skal 
forstå nutidens og fremtidens opfattelse af, 
hvad der er god og vedkommende natur, så 
vi proaktivt kan skabe den herlighed, der bli-
ver efterspurgt – og som økosystemerne har 

behov for. Landskabsarkitekter skal som en 
kok kunne sammensætte det grønne og løfte 
det op, til det får kvalitet.

Det handler om skønhed, om at opleve 
både horisont og dybde, at stimulere tan-
kerne, at vække nysgerrighed, at forsvinde. 
Herlighedsværdi afhænger af kultur og det, 
man genkender sig selv i – minder og relatio-
ner. I et præstationssamfund længes vi mere 
efter herlighedsværdier, som vi oplever indi-
viduelt og ikke bliver målt og vejet på. Tiden 
som begreb betyder også noget. At gå i en gam-
mel park som Søndermarken med 200 år på 
bagen er betydningsfuldt for herlighedsvær-
dien.

Immaterielle værdier og sociale perspek-
tiver
Men herlighedsværdier i byerne er mere end 
det. Vi er generelt priviligerede i vores sam-
fund. Vi er ikke under pres i forhold til basa-
le behov, så vi har overskud til at efterspørge 
flere immaterielle værdier – herunder herlig-
hedsværdi. 

Men der er flere årsager til, at det er vigtigt 
med flere grønne kvadratmeter i byerne. Ud 
over den aktuelle debat om tab af levesteder 
for planter og dyr er der et væsentligt socialt 
perspektiv.  

Flere grønne områder af god kvalitet 
i byerne har også det formål, at ALLE har 
mulighed for at få noget herlighedsværdi, 
selv om man ikke har penge eller overskud 
til aktivt at skaffe sig det. De gavnlige effek-
ter ved udelivet i smukke, behagelige og trygge 
grønne omgivelser kommer alle til gode, så vi 
skal planlægge for at skabe herligheder, der er 
for ALLE. uanset pengepung.

HERLIGHEDEN ligger i den natur, der 
kan gøre os mennesker små og ydmyge. 

HERLIGHEDEN ligger i den natur, vi har 
tilbage, og den vi kan udvikle, som er robust 
og bæredygtig nok til, at de nye generationer 
også kan opleve herlighedsværdier.

På den måde løfter begrebet sig til at kunne 
favne meget mere end ’herlighed’!
Susanne Renée Grunkin, formand DL

HERLIGHEDSVÆRDIER
– også i byerne

Susanne Renée Grunkin

Noter:
1 . Værdien af et hus stiger med op til 10% i gennemsnit 
for hver ekstra 10 hektar park eller bynært naturare-
al, der findes inden for 500 meters gangafstand, og 
med op til 2% for hver 10 hektar inden for 1.000 meters 
gangafstand. Både værdistigning og rækkevidde er la-
vere for lejligheder i de større byer, men ikke meget. 
Nærhed til kysten øger en boligs værdi med 15-30% for 
dem, der ligger tættest på kysten, og falder mod nul 
ved ca. 300 m fra kysten. ”Fra Byliv der betaler sig” 
udgivet i et samarbejde mellem Miljøministeriet v/ 
Naturstyrelsen, By & Havn, Kildebjerg Ry A/S og Aar-
hus Kommune i 2013.  
Foto/Photo: Susanne Renée Grunkin
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TRÆERNE HAR DERES 
EGEN KLIMAUDFORDRING
Erik Dahl Kjær

Klimaændringer er på den politiske dagsor-
den. Kraftige regnskyl skaber store proble-
mer i byerne. Den tørre sommer i 2018 var et 
100 års-ekstrem, men der går næppe 100 år, 
før vi igen oplever tilsvarende ekstremt vejr. 
Træplantning er en del af klimatilpasningen. 
Grønne områder i byerne kan skabe køligere 
områder og opsamle vand ved ekstrem ned-
bør. Træplantning i skovene er et redskab til 
at binde CO2 og på sigt skabe biobaserede al-
ternativer til fossilt brændstof. 

Men træerne har samtidig deres egen kli-
maudfordring. Vi ved, at træarter gennem 
racedannelse er tilpasset lokale klimaforhold. 
Så vil de træer, som plantes i dag, overhovedet 
være egnet til fremtidens klima? 

Bekymringen bestyrkes af, at man for-
venter markante temperaturstigninger. Og 
ændrede vejrforhold kan blive kombine-
ret med skadevoldende insekter, svampe og 
bakterier. Nye skadevoldere kan indvandre 
sydfra på grund af mildere klima, og eksiste-
rende insekter kan få større opformeringspo-
tentiale. Og helt nye skadevoldere kan komme 
til Europa som følge af øget samhandel. 

Træarternes fænologi
Elmesyge og senest asketoptørre er markante 
eksempler på, hvor stor skade introducerede 
svampe kan anrette. Og træerne vil være eks-
tra udsat for skadevoldere, hvis de i forvejen 
er svækkede som følge af klimaændringer. 

Det hele kompliceres yderligere af, at træ-
arternes fænologi styres af en kombination 
af varmesum og daglængde. Mens varme-
summen i fremtidens klima forventes øget, 
så forbliver daglængden den samme. Kan det 
betyde, at træerne oplever øget risiko for frost 
om foråret og efteråret? Fremtidens klima 
kan blive en farlig cocktail for vores træer og 
buske.

Robust og tilpasningsdygtig
Hvordan kan man bedst ruste nye plantnin-
ger til fremtidens udfordringer? Det spørgs-
mål har Institut for Geovidenskab og Na-
turforvaltning på Københavns Universitet 
været optaget af i en årrække. Robusthed 
handler om at kunne modstå stress, der op-
står som følge af fx tørke eller angreb af ska-
devoldende insekter. Udgangspunktet er det 
enkelte træ, hvor det gælder om at vælge en 
sund og vækstkraftig plante, der kan passe til 
både dens nuværende og fremtidige vækst-

vilkår. Men når man planter forskellige træer 
eller buske i blanding, kan success-kriteriet 
blive, at plantningen trives. Nogle individer 
kan falde ud, men hvis andre klarer sig, kan 
beplantningen som helhed måske opfylde sit 
formål. Diversitet kan skabe risikospredning i 
forhold til en usikker fremtid, når man på den 
måde bruger flere arter. Men diversitet hand-
ler også om variation inden for arter. I byerne 
planter man ofte udvalgte sorter, som for træ-
ernes vedkommende typisk er udvalgte klo-
ner. Det vil sige et udvalgt træ (orteten), som 
opformeres vegetativt. Alle planter (ramet-
erne) i en sort bliver herved genetiske identi-
ske. Det medfører ensartethed og forudsige-
lig vækstform, farver eller vækstrytme. Men 
hvis variation i udspringstidspunkt og blom-
string er ønskelig, og hvis variation i evnen 
til at vokse under forskellige forhold er vig-
tig, kan maksimal ensartethed i et plantema-
teriale vise sig som en ulempe. Høj genetisk 
diversitet i plantematerialet kan her være en 
positiv parameter. Men planterne skal jo sta-
dig kunne opfylde deres formål.

 
To strategier
Man kan vælge to strategier som svar på 
klimudfordringen. Man kan søge efter nye 
arter og frøkilder, som man tror passer til det 
fremtidige danske klima, eller man kan ind-
bygge øget robusthed og tilpasningsevne i det 
plantemateriale, som er benyttet hidtil. Man 
kan selvfølgelig også kombinere de to strate-
gier.

I forhold til nye arter og frøkilder, er det 
oplagt at tænke på plantemateriale, som i dag 
benyttes længere sydpå i Europa. Men selvom 
træerne skal vokse i fremtidens klima, skal 
de jo begynde i nutidens klima. Hvis de ikke 
er hårdføre, nytter det ikke, at de ville have 
været egnede om 50 år. Og selvom vi kendte 
fremtidens klima (hvad vi ikke gør), ved vi 
ikke, hvilke klimaparametre som er afgørende 
for at få et godt match. Er det minimumstem-
peratur om vinteren? Nedbør i vækstsæson? 
Forskel mellem sommer- og vinter tempera-
tur? Eller? Hertil kommer, at vores plantede 
arter indgår i et kompliceret samspil med en 
række andre arter. 

Det handler ikke kun om ’skadevoldere’ – 
faktisk er der knyttet en myriade af forskellige 
svampe og bakteriearter til vores træer. Der 
er tale om samspil, som vi kun har et overfla-
disk kendskab til. Det er derfor svært at for-
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udsige, hvordan nye arter vil klare sig i Dan-
mark, uden at lave egentlige forsøg. Og nye 
forsøg tager tid. 

Der findes heldigvis mange erfaringer og 
forsøg med indførte arter og frøkilder. Ind-
førte arter har gennem 200 år været en inte-
greret del af skovene, og i havebruget har inte-
ressen for indførte arter været endnu større. 
Parker og haver bugner af udenlandske arter. 
Her om efteråret er det ikke mindst de ame-
rikanske og asiatiske løn, benved og kornel 
arter, som imponerer med deres høstfarver. 
Et farvespil som overgår deres europæiske 
slægtninge.

Fremtidens arter og plantemateriale
På IGN udnytter vi eksisterende forsøg til at 
lære mest muligt om, hvordan arter og frøkil-
der reagerer på at blive flyttet fra et klima til 
et andet. I Arboretet i Hørsholm er afprøvet  
flere tusinde arter, og igennem flere år har 
vi arbejdet med at afdække, hvilke oprindel-
ser, som har klaret sig godt i det hørsholmske 
klima, hvilke som ikke har været egnede – og 
især hvorfor. I en række gamle træartsforsøg 
har vi med årringsanalyser sammenlignet, 
hvordan forskellige skovtræarter har reage-
ret på de seneste 50 års klimaekstremer. 

For stilkeg, vintereg og bøg findes inter-
nationale forsøg, hvor frøkilder er blevet flyt-
tet mellem de europæiske lande. Her har vi 
fx haft mulighed for at undersøge, hvordan 
danske ege klarer sig i Frankrig og omvendt. 
For de fleste arter mangler sådanne forsøg, 
men der arbejdes på nye forsøg med sydlige 
herkomster af fx avnbøg, tarmvrid røn, fug-
lekirsebær, ægte kastanje og valnød – arter 
som har været en del af det danske landskab 
i århundreder, men måske i fremtiden bliver 
endnu vigtigere arter. 

Nye frøkilder
Når der i dag anbefales plantemateriale til 
plantning i skove og landskab, er udgangs-
punktet stadig materiale, som bygger på træer 
eller buske, der har vist sig egnede til danske 
forhold. Naturstyrelsens frø- og genetikenhed 
har i samarbejde med IGN gennem en årræk-
ke anlagt nye frøkilder af hjemmehørende 
træ- og buskarter. 

Strategien har været, at sikre plantemate-
riale til skov og landskab, som er lokalt base-
ret, hårdført og sundt, men samtidig bygger 
på stor genetisk diversitet og tilpasningspo-

tentiale. Tilpasningspotentiale både på kort 
og lang sigt. På forskningssiden har målin-
ger i de mange nye frøkilder givet en hel ny 
indsigt i lokal tilpasning og tilpasningsevne i 
vores hjemmehørende arter. Viden, som kan 
benyttes ved videreudvikling af frøkilderne. 
Strategien med at opretholde genetisk diver-
sitet i fremtidens frøkilder handler også om 
at øge arternes evne til at modstå nye skade-
voldere. 

Vi har i det seneste årti arbejdet intensivt 
på IGN med at forske i asketræer, som kan 
bedre kan modstå asketoptørre. Da sygdom-
men kom til Danmark for 15 år siden, bemær-
kerede vi, at nogle få asketræer næsten ikke 
blev skadet af svampesygdommen. Ved hjælp 
af data fra Naturstyrelsens frøkilder kunne vi 
påvise, at denne egenskab i betydeligt omfang 
er genetisk styret. Ud fra denne viden er alle-
rede nu anlagt nye askefrøkilder. 

Der er stadig alt for meget, som vi ikke ved 
om træers evne til at tilpasse sig nye vækst-
vilkår. I de senere år er man blevet opmærk-
som på nogle helt nye molekylære mekanis-
mer, og som forsker er der nok af spændende 
muligheder at tage fat på. Og det haster, for 
desværre er det allerede på høje tid at tænkte 
klimatilpasning, når man i dag planter frem-
tidens træer. 

IGN's forskning i træers tilpasning til nye 
skadevoldere og fremtidens klima er fordelt 
på en række personer og projekter ved Sek-
tion for Skov, Natur og Biomasse. Forsknin-
gen har bl.a. været er støttet af Villum Fon-
den, G.B. Hartmanns Fond og 15. juni Fonden. 
Gennem de senere år har de tre ph.d. stude-
rende, Lea Vig McKinney, Weiwei Huang og 
Albin Lobo, modtaget Heilmanns forskerpris, 
som anderkendelse for deres forskning i dan-
ske træers klimatilpasning. Der findes link til 
en række publicerede artikler på KU’s hjem-
meside.
Erik Dahl Kjær, professor, Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning, KU

Top: Ny frøkilde af fuglekirsbær ved Himmelev baseret 
på stor genetisk bredde. 
Midten: Vortebirk anlagt af Naturstyrelsen ved Ane-
bjerg. Frøkilden indeholder stor genetisk diversitet, 
men alle træer er målt ,og kun de sundeste, mest rette 
træer er efterladt til frøhøst. 
Nederst: Podning af Ask, V791. Dette asketræ blev ud-
valgt til frøavl i 1940’erne, men da asketoptørre kom til 
Danmark 60 år senere, viste netop denne klon sig sær-
ligt modstandsdygtigt og indgår i nye frøkilder. 
Fotos: Erik Dahl Kjær
Top: New seed source of bird cherry, at Himmelev 
based on a wide genetic range.
 Middle: Silver birch, established by the National Na-
ture Agency at Anebjerg. The seed source has a wide 
genetic diversity, but all the trees are measured and 
only the soundest, most upright trees are preserved for 
seed harvest.
Bottom: Grafting of Ash, V791. This ash tree was se-
lected for seed-growing in the 1940's, but when the 
Ash Dieback fungus came to Denmark 60 years later, 
it was this clone that proved to be especially resistant 
and now part of the new seed sources. 
Photos: Erik Dahl Kjær
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GATETRÆRNES HISTORIE 
OG DRONNING EUFEMIAS GATE
Rainer Stange

Gatetrærne spiller en helt spesiell rolle i byen 
på grunn av sin størrelse og lange levetid. 
De bringer det grønne inn til hver leilighet i 
den tette byen. Treplantingene introduserer 
skjønnhet og liv i det offentlige byrom, også 
når gatene er tomme for mennesker. Det går 
en ”grønn tråd” gjennom byformingens his-
torie: fra middelalderens torgtre og beplanta 
allmenninger, via de grønne promenadene i 
århundra som følger, videre til den store by-
treaksjonen på midten av 1800-tallet og fram-
over til den annen verdenskrig, via mangel på 
bytrær i bilismens tidsalder, til miljøbevegel-
sen på 1970-tallet og ny byvekst med renes-
sanse av bykulturen i vårt århundre.  

Torgtreet
Fra den nordiske skapelsesberetning Voluspá 
kjenner vi mytene om verdenstreet Yggdrasil.  
De norske tuntrærne representerer en lang 
historie tilbake til førkristen tid. Tuntretra-
disjonen ble hentet inn fra landsbygda som 
torgtreet, som er hogd i løpet av århundrene, 
og ikke blitt erstattet med nye. 

Høymiddelalderens grøntstruktur i 
Bergen
Bergen var den mest betydningsfulle byen i 
Norge og den største byen i Norden i høymid-
delalderen. De bergenske allmenningene er 
offentlige gater på tvers av stredene eller lang-
gatene. Magne Bruun skriver i heftet Trær i 
byen: ”at vi kjenner lovreguleringer allmen-
ningen tilbake til Magnus Lagabøters tid på 
slutten av 1200-tallet. Etter de store bybran-
nene på i 1500-tallet ble allmenningene utvi-
det og treplantinger ble påbudt for å hindre 
brannsmitte. Dette er den første dokumen-
terte grønnstrukturen i en skandinavisk by. 
De regelmessige lindeplantningene i Østre 
Murallmenningen har kanskje sammenheng 
med dette.”

Promenadene
I fyrstenes promenadeanlegg på 16-og 
1700-tallet strekker de beplanta jaktstier seg 
som en forlengelse av slottsanleggene utover 
landskapet. Verdens største landskapsarkitekt 
André le Nôtre (1613-1700) forlenget Louv-
re-aksen fra Tuilleriene til Boulogneskogen, 
som en offentlig, flere km lang, grønn bypro-
menade vestover, i dag kjent som Avenue des 
Champs-Élyssées. Hadde le Nôtre levd i dag, 
kunne han ha snakket om landskapsurbanis-

me, der hagekunst ble til byplan og territori-
um. 

300 år med gatetrær i Trondheim
Trondheim ble ødelagt av en storbrann i 1681. 
Cicignon fikk i oppdrag å lage en klassisk by-
plan med brede, velregulerte avenyer og gater 
i en skeiv korsform. De brede gatene egnet 
seg ideelt for treplantinger. Christian Gart-
ner, som hadde hatt gartnerpraksis fra nett-
opp Louvre og Versailles, ble ”planérmester” 
for de nye gatene i byen allerede på slutten av 
1600-tallet. Treplantingene i gatene ble på-
budt fra 1709 og tok fart utover 1700-tallet. 
Den store gatebredden på avenyene gir plass 
til landets flotteste alleer. 

Karl Johans Gate
Karl Johans gate ble anlagt rundt 1840 i en ba-
rokk byplan med klassiske forbilder med mor-
gensola i øst og solnedgang i vest. Den ligger 
fint plassert mellom to små åser, og skaper ett 
av de vakreste byprospektene med en aveny 
i hengekøyeform opp til det Kongelige slott. 
Symmetrien og perspektivet til Slottet ble 
gjenopprettet i 2005. Alléen er nå restaurert 
og supplert. Fortauene er utvidet under linde-
kronene, slik at Karl Johans gate igjen er blitt 
Norges fremste promenadegate. 

Storhetstid
Industrialismen medførte enorm byvekst. Av-
enybygginga fra 1600-tallet ble tatt opp igjen, 
men nå med mer infrastruktur. Det grønne 
fikk en bærende rolle og skulle blant annet 
være helsebringende for den eksploderende 
befolkninga. 

Napoleon Bonaparte III og Baron von 
Haussmann ledet den storslagne byfornyelsen 
av Paris fra 1852-70 som kom til å danne skole 
for hele verden. Den internasjonale Parisut-
stillingen i 1867 viser en hierarkisk gatestruk-
tur, der boulevardene er plassert som årringer 
og avenyene skjærer gjennom den tette byen 
med tilsammen 236 km nye avenyer med 110. 
000 gatetrær, som etter 150 år har satt stan-
dard og er blitt til 400.000 gatetrær. 

Katastrofe 
Etterkrigstida stod i bilismens tegn. Trafikk-
ingeniørene viste liten nåde for forfedrenes 
gateplantinger, slik at de fleste alléer og tre-
rekker ble hogd når gatene ble omdannet til 
veier. Det offentlige byrom ble utformet på 

bilens premisser etter at samferdselsingeni-
ørenes trafikktellinger og prognoser ble gitt 
all prioritet i våre offentlige byrom. Byen ble 
ulevelig med bilen, og forstedene og landsbyg-
da ble avhengig av bilen. 

Treplantingsaksjon 
Den vellykkede aksjonen i Storbritannia i 
1973, ”Plant a tree”, var forbildet for Treplan-
tingsåret 1977, som introduserte begrepet ”by-
miljø”, der det grønne ofte var representert, 
både som aksjon for nyplanting og som beva-
ring av gamle trær. Den spredte seg videre til 
Danmark med Treplantingsåret i 1982, som 
fikk vernet en rekke alléer truet av veiutbyg-
ging. 

Ny rolle 
Vi er midt i ei miljø- og klimakrise. Et bære-
kraftig og levende bymiljø er mer aktuelt enn 
noen gang med vår tids befolkningsvekst og 
urbanisering, vi blir rundt 10 milliarder men-
nesker på jorda i år 2100. For første gang i jor-
das historie er det flere mennesker som bor 
i byen enn på landsbygda. Under denne ster-
ke byveksten er det viktig å være bevisst på at 
gater og byrom skal inneholde en bærekraftig 
dimensjon. Det blir snakket så mye om bymil-
jø, men dette miljøet må det arbeides med; ga-
tetrærne balanserer dette ved at stammen tar 
så lite plass på fortauet, og gir plass til bylivet 
under de grønne kronene. 

Parkgater
De nye hovedgatene i Bjørvika er bygd som 
parkgater. Trikken er plassert asymmetrisk 
i gata for å gi plass til et bredt, beplanta for-
tau på solsida, slik at vi får et fortau med plass 
til utekafeer i blondeskyggen til gatetrærne. 
10.000 m2 eller 10 dekar med nye fortau dan-
ner generøse byrom. Det er brukt lys granitt 
som kantstein og som belegg på fortauene. 
110 gatekrakker er plassert ut for vår kom-
fort. Universell utforming og belysning er ut-
ført etter siste standarder.

Jord, vann og luft = Grønt
Det er gjort en rekke tiltak for at gatetrærne 
skulle trives. Nøkkelen til grønn suksess lig-
ger i oppbyggingen av fortauet. Først er det 
rotvennlig forsterkningslag under bærelaget 
i hele de 43,2 meternes bredde. Deretter har 
hvert eneste tre fått mange kubikkmeter med 
matjord i svære, skreddersydde betongkasser 
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uten bunn og topp, og med hull i sidene. Det er 
egne kummer for hver 20. meter som slipper 
oksygen ned til røttene. Det er imponerende å 
se tilveksten til de eksotiske trærne som trives 
i det hyperurbane gatemiljøet. 

Botanisk Gate
En palett av over 312 gatetrær fordelt på 54 
sorter og arter er plantet i lunder. Sortsvalget 
tilfredsstiller strenge krav til moderne gate-
trær tilpasset Oslos forhold og et klima i end-
ring. Elimineringsmetoden gjør at vi sitter 
igjen med over 50 sorter av gode gatetrær som 
i et gatearboretum. De er etikettert og ordnet 
geografisk på Dronning Eufemias gates nor-
dre fortau. Det er rett og slett oppløftende og 
fantastisk å erfare hvordan lundene er med 
å skape sterke steder i den lineære parkgata. 

Blondeskygge
Gatetrærne skal tilfredsstille en rekke fakto-
rer; som salting, forurensning, bystress, tørke, 
kulde, kastevind mellom høyhus og refleks fra 
glassfasader. De kan stammes opp til sterke 
gatetrær og danne gode kroner med gjennom-
gående stamme. Blomstring, fruktsetting, de-
korativt bladverk, høstfarger, interessant bark 
og stilig vintersilhuett er ettertrakta egenska-
per. Trær med sammensatte og små blader 
er spesielt verdsatt. Det er plantet lunder av 
arter og sorter av alm, ask, lind og lønn på det 
søndre, mer skyggefulle fortauet. 

Fjordtrikk på grønn løper
Trikken kjører på en grønn løper av gress som 
en kontrast til den mektige bygningsmassen 
som flankeres av søyleeik. Klipte geitvedbord 
og klatreroser på slanke stativer danner et sik-
kerhetsmessig, grønt og blomsterrikt element 

mellom trikketraseen og kjørebanen.

Skandinavias største gatearboretum
Dronning Eufemias gate er Norges største ga-
tetreprosjekt og har fått stor nasjonal og in-
ternasjonal oppmerksomhet. Titusenvis av 
folk går på de brede fortauene hver dag og gle-
der seg over de vakre gatetrærne som skaper 
det gode bymiljøet, som alle snakker om. 

Klimaforbedrer og Co2-bruker
Horisontale og vertikale, minerale overflater 
gir tørre og ubehagelige hete situasjoner om 
sommeren, flomtopper ved de stadig sterke-
re regnskylla og kalde, trekkfulle situasjoner 
om vinteren. Bytrærne demper disse klima-
tiske ulempene på plasser og gater. Gatetrær-
ne filtererer sollyset og gir den etterlengtede 
friske, blondeskyggen om sommeren, samti-
dig som det er høyere temperaturer under tre-
kronene på natta og om vinteren. Riktig bruk 
av vegetasjon demper gatenes vindtunneler 
og høyhusenes kastevinder. En undersøkelse 
fra Universitetet i Agder viser at det skadeli-
ge svevestøvet for menneskenes lunger absor-
beres av løvtrærnes blader. Trærne forbruker 
dessuten CO2 og produserer ren oksygen. 

Ny Gatetreaksjon
Trærne hadde i de foregående århundrene 
mytologiske, spiselige, representative og hel-
sebringende egenskaper. I dag får gatetrærne 
en økologisk dimensjon, ved at de rett og slett 
skal redde oss fra økologisk undergang. 

Vi utfordrer herved til en ny og urban tre-
plantingsaksjon for det 21. århundre! 
Rainer Stange, grundlegger Dronninga Land-
skap, professor AHO
 

 Litteratur:
1694/1994 ”Horticultura” Christian Gartner, 
Trondhjem, gjenopptrykket, transkribert med 
forklaringer og forord  av Gudmund Balvoll og 
Gunnar Weiseth, Oslo, 1994
1867 ”Les promenades de Paris” Alponse Alp-
hand, Paris
1977 ”Plant et tre” Andreas Vevstad, Oslo
1984 ”Trær i byen” Magne Bruun, Oslo
1993 ”Urbanisme végétale” av Caroline Ste-
fulesco, Paris 
2006 ”Trær og alleer” Statens vegvesen, Oslo
2007 ”Norske hager gjennom 1.000 år”, Magne 
Bruun, Oslo
2007 ”Porträtt av träd”, Bengt Edlund, Stock-
holm
2019 ”25 Grønne prosjekter for Oslo”, Oslo

Foto/Photo: Venstre side, øverst/Left page, top: 
Camilla Jensen. Nederst/Bottom: Rainer Stange. 
Denne side/This page: Rainer Stange. 
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Det er vanskeligt at sætte kroner og ører på 
træer, som ikke dyrkes med produktion for 
øje. For hvordan værdisættes træernes bi-
drag til det gode liv i byen? Hvad med æste-
tisk, kulturhistorisk eller økologisk betyd-
ning? Og hvor meget er træernes bidrag til 
et bedre lokalklima eller deres optag af CO₂ 
værd? Det er vanskeligt, men det kan være 
nyttigt eller endda nødvendigt. For eksem-
pel, når der skal fastsættes en erstatning for 
ødelagte eller beskadigede træer. Eller når 
der skal argumenteres for plantning af træer 
i skarp konkurrence mod så meget andet. 

Aktuelt har branchen adgang til to nyt-
tige værdisætningsværktøjer, der hver især 
har deres særlige anvendelsesområder: VAT 
19 og iTree. 

VAT 19 til erstatningssager
Er der behov for at fastsætte en erstatnings-
værdi for et eller flere træer, som for eksempel 
er beskadiget under et byggearbejde, kommer 
den netop opdaterede værdisætningsnorm 
for træer i byrum, have, park og landskab VAT 
19 til sin ret. VAT 19 efterfølger VAT 03, som 
var den første danske norm på området.

Erstatningsværdien efter VAT 19 tager ud-
gangspunkt i hvad det ville koste at etablere 
et planteskoletræ af samme art og på samme 
sted som det træ, der skal værdisættes. Der-
efter relateres planteskoletræet til størrelsen 
på det værdisatte træ, sådan at træets størrel-
se afspejles i værdien. Etableringsomkostnin-
gerne beregnes for den specifikke lokalitet. 
Sammenlagt giver disse faktorer den såkald-
te basisværdi.

Herefter vurderes træets sundhed inden 
skaden for at tage højde for en mulig værdi-
forringelse gennem ældre sår, råd, problemer 
i rodzonen, skadevoldere og lignende. Også 
træets placering påvirker dets værdi. Her vur-
deres for eksempel træets synlighed, arkitek-
toniske relationer, sansemæssige kvaliteter 
samt stedbundne økosystemtjenester. I sid-
ste konsekvens kan en god placering mere end 
fordoble basisværdien. Som det sidste indgår 
en aldersfaktor i beregningen. Aldersfaktoren 
sikrer, at træets værdiudvikling reduceres i 
takt med, at den tid, træet kan nydes, aftager. 
Faktoren træder først i kraft, når træerne har 
opnået mindst 2/3 af deres forventede sam-
lede levealder.

HVAD ER TRÆET VÆRD?
Nye værktøjer til bytræer 

Oliver Bühler, Thomas Randrup, Søren Holgersen

Træers økosystemtjenester
i-Tree er en softwareplatform, som værdi-
sætter træers økosystemtjenester. Økosy-
stemtjenester er defineret som naturens og 
økosystemers værdier for mennesker, fordi 
de opretholder eller forbedrer vores livsvil-
kår og -kvalitet. 
I-Tree fokuserer primært på de tjenester, som 
kaldes regulerende, f.eks. hvor meget nedbør 
bytræerne fanger med deres kroner – vand, 
som derfor ikke belaster afløbssystemerne og 
skal renses. I-Tree kvantificerer også optag af 
kuldioxid, luftrensning ved fjernelse af fin-
partikler samt reducerede opvarmnings- eller 
nedkølingsudgifter for bygninger via bereg-
ning af træernes skyggeeffekter.

Det særlige ved i-Tree er, at den bygger på 
en lang række fagfællebedømte videnskabe-
lige studier. Modellerne, beregningerne og 
grundinformationerne i i-Trees maskinrum 
er derfor dobbeltjekket, hvilket er med til at 
give værktøjet og dets beregninger en høj tro-
værdighed.

Programmet trækker bl.a. på studier om 
vandoptag og partikelabsorbering, men har 
også brug for lokale data som for eksempel 
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VAT 19 45

ALDER

ETABLERINGSOMKOSTNING

SUNDHED

Rødder .........................

Stamme/hovedgrene

Antal points (0-5 hvor 5 er bedst)
PLACERING

Synlighed .........................

Arkitektonisk relation ....

Sansemæssige kvaliteter

Økologisk tilpasning ......

Reg./støttende økosyst. ..

Sum / 10 ...........................

Lokalitet ...............................................................................................................

Art .........................................................................................................................

Dato ......................................... Sagsnr. ...............................................................

 =

VÆRDISÆTNING AF TRÆER

Antal points (0-5 hvor 5 er bedst)

(            )x 3

TRÆETS VÆRDI

   x   x   x

Mindre grene/kviste
løv/knopper ..............

Sum / 15 ....................

kr.

STØRRELSESTILLÆG

(            ) x            )( =

Nyt træs pris

Nyt træs
stammeomfang

Skadet træs
stammeomfang

Nyt træs
stammeomfang

cm cm

Etableringsomkostning

kr.   +
Størrelsestillæg

kr.(            )
Sundhed AlderPlacering

= kr.

Bud 1 Bud 2

kr.

Gennemsnit

cm19

år år

år
Hvor den aktuelle alder er under 2/3 af
den forventede alder sættes Alder = 1

Aktuel alder

Forventet alder

Forventet alder

Alle priser er eksklusive moms
Gennemsnit anføres med to decimaler.
Resultat angives i hele 100 kr.

kr.
19

4

5

4

0,87

3

5

3,5

2,00

5

3,5

90 25

90
1 (1,47)

0,87 2,00 1

116

Smallegade

Platanus acerifolia

13.6.2019

35.000

35.000

2.685
13.708

13.708

84.800

vat18.pmd 07-08-2019, 15:5245

Eksempel på en værdisætning med VAT 19. Træet er 
en del af en trærække, som står i et hævet bed med en 
belægning af chaussésten. Træet er sundt og place-
ret godt, men med en middel synlighedskarakter tages 
der højde for, at det enkelte træ i denne usystematiske 
plantning ikke er altafgørende for plantingens samle-
de funktion. Foto: Søren Holgersen
Example of a quality evaluation according to VAT 19. 
The tree is part of a row that stands in a raised bed 
with sett stone pavers. The tree is healthy and well 
placed, but with a medium character in visibility, al-
lowances made for the single tree in this unsystemat-
ic planting is not decisive for the aggregate function. 
Photo: Søren Holgersen

dagslængder, lokale temperaturgennemsnit 
og nedbørsmængder, byens geografi og meget 
mere. Og så har i-Tree brug for en forholds-
vis omfattende træregistrering, som ikke blot 
omfatter art og antal, men også informationer 
om træernes størrelse. Alle disse informatio-
ner tilsammen gør det muligt at beregne øko-
systemtjenesternes værdi i kroner og øre.

I og med, at i-Tree kan redegøre for den 
økonomiske værdi af økosystemtjenester, 
er det et godt værktøj i en politisk dialog om 
indsatser og ressourcer. Amerikanske studier 
har via iTree-beregninger f.eks. fastlagt, at for 
hver dollar, forvaltningen investerer i byens 
træer, opnår samfundet værdier svarende til 3 
dollars. Sådanne beregninger kan være stærke 
overfor befolkningen og medvirke til at øge 
forståelsen for bytræernes nytte og værdi. 
iTree er stadig under udvikling på det euro-
pæiske marked, og særligt i Skandinavien er 
flere udviklingsprojekter igang, herunder med 
en række kommunale forvaltninger.

VAT 19 og i-Tree har således forskellige 
vinkler på værdisætningen: Er det et enkelt 
træ, der skal værdisættes fx i forbindelse med 
en erstatningssag, er det VAT, der bør vælges. 

Er det en bytræbestand, der skal undersøges i 
forhold til dens bidrag til økosystemtjenester, 
er det derimod i-Tree.  

VAT 19 kan købes i Danske Anlægsgartne-
res webshop under www.dag.dk. 

Du kan læse mere om i-Tree på hjemme-
siden www.itreetools.com
Oliver Bühler, studielektor, Skovskolen, KU;
Thomas Randrup, profesor i parkforvaltning, 
SLU; Søren Holgersen, redaktør, Grønt Miljø
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NOUS LES ARBRES
Udstilling på Fondation Cartier  i Paris

Christina Capetillo

Jean Nouvels glasbygning til Foundation Car-
tier er trukket tilbage fra boulevard Raspail. 
En treetages glasskærm er rejst i skellet mel-
lem boulevard og fondens have. Det store glas-
hus er både spejl og prisme – det møder sine 
omgivelser ved at reflektere sollyset og spej-
le træerne og planterne. I facaden blandes 
transparente felter med uigennemsigtige fla-
der, mens de udvendige brandtrapper og sva-
legange giver rytme og variation.

En kæmpe libanonceder står foran indgan-
gen, plantet af Chateaubriand tilbage i 1823, 
da området var del af en større park. En fro-
dig vertikal have af kunstneren Patrick Blanc 
vælter ud af et parti i glasfacaden. Cartierha-
ven er tegnet af den tyske kunstner Lothar 
Baumgarten i 1994 – et Theatrum Botanicum 
med en amfiteater i baghaven, der vender 
ind mod bygningens facade, som kan åbnes 
helt op. Inde og ude smelter sammen: Bou-
levardens træer skimtes bag glasskærmene, 
havens mange træer spejler sig i facaderne, og 
en uformel gangsti leder de besøgende igen-
nem den vilde, men planlagte, skødesløse have 
og lige ind i udstillingen. 

Nous les Arbres er en kongenial udstilling.
Hus og have, indhold og ramme, kunst og arki-
tektur er et sammenhængende og komplekst 
hele, der vækker og stimulerer ens sanser og 
krop, tanker og følelser. Fondation Cartier har 
bragt en blandet skare af kunstnere, biologer 
og filosoffer sammen for at undersøge forbin-
delsen mellem mennesker og træer – intellek-
tuelt, videnskabeligt og æstetisk.

Planterevolution og intelligente træer
Videnskabeligt er samtiden fuld af nye opda-
gelser og ikke kun antagelser. Vi kan tale om 
en plante revolution nu, hvor vi anerkender, 
at træer og planter, ud over at have kolossalt 
stor betydning som klimatisk ressource, også 
kan føle, kan huske – er intelligente. Kunst-
nere fra store dele af verden er inkluderede i 
udstillingen, der viser et spænd af medier og 
fremstillingsformer både i de to udstillingssa-
le og ude i haven.

Frankrig har en rig tradition for tværfag-
lige samarbejder inden for kunsten og viden-
skaberne. Et eksempel er La Mission Photo-
graphique DATAR, som tilbage i 1984 gav 29 
franske og udenlandske fotografer i kommis-
sion at mediere deres oplevelser af det fran-
ske landskab i dialog med humanistiske viden-
skabsfolk og forfattere. Raymond Depardon 

var en af de 29 fotografer. Han er siden blevet 
en af Frankrigs højt estimerede dokumenta-
rister og fotografer. Til udstillingen Nous les 
Arbres har han sammen med Claudine Nou-
garet skabt filmen Mon Arbre. Filmens greb 
er enkelt. Ved hjælp af den faste kameraop-
stilling, som Depardon ynder at benytte, står 
mennesker frem, en efter en, og taler om 
deres forhold til træer. Det er oftest solitære 
træer i en landsby, på en mark med en udsigt, i 
en have – høje cypresser, et kroget fyrretræ, et 
atlascedertræ, tulipantræer. Vi betragter per-
sonerne, der taler, mens de kigger på træet, 
som vi ikke ser. Og det er tydeligt, at træerne 
er behæftede med følelser og erindringer – at 
træer vækker tanker om opvækst, om barn-
dom, om familie og om at føle sig hjemme et 
sted. Det er fint, at filmen vises inde i udstil-
lingssalen i stueplan, og ikke i en black box. 
Det skaber sammenhæng og sætter tonen i 
rummet: We all have a tree in our heart, siger 
en af personerne i filmen, vi berøres af træer, 
de har betydning for vores liv. 
I salen vises også en mængde redskaber og vo-
tivgaver af træ med klare referencer til men-
neskekroppen. Uden træet ingen redskaber 
til at kultivere jorden, ingen udvikling, hver-
ken praktisk eller religiøst, synes værkerne at 
tale om.
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Bordherbarier som live malerier
I rummet ved siden af er det skovens tæthed 
som gestaltes. Luiz Zerbinis store monotypi-
er i klare farver med direkte aftryk af blade 
og plantedele og sammensatte, komplekse 
mands-høje malerier fylder rummet sammen 
med et bordherbarium, der fremstår som et af 
hans malerier, live. 

Yanomamifolket fra Amazonas og kunst-
nere fra Gran Chaco-regionen i Paraguay viser 
en mangfoldighed af tegninger af livet med 
træerne. Deres kunstneriske vidnesbyrd taler 
om tabet af kultur og eksistensgrundlag i takt 
med rydningen af regnskoven.

Fabrice Hyber viser store lærreder fulde 
af ord og diagrammatiske observationer om 
planters mutationer, metamorfoser og vækst-
principper. Han kalder et af de største for Pay-
sage biographique. I løbet af 20 år har han 
transformeret sin dal i det vestlige Frankrig 
til en frodig skov. Han har egenhændigt sået 
og plantet 300.000 træer. Den kunstneriske 
og den organiske proces følges ad: Man går 
i gang, og gennem den gentagende gestus – 
enten at plante et frø eller male et strøg, ska-
ber man noget. Det er vidunderligt enkelt og 
samtidig meget komplekst. Jeg fortrylles dog 
mere af aktionen og indsigten end af den dia-
grammatiske karakter i værkerne.

Træernes arkitektur
I underetagen rammesættes udstillingen af 
forskningsresultater og metodiske arbejder 
som fx Cesare Leonardi og Franca Stagnis 
imponerende systematiske optegninger af by-
træer i 1:100, med og uden løv. Typologien af 
træer, deres skyggevirkninger og kromatiske 
variationer er kernen i referenceværket L’Ar-
chitettura degli Alberi (1982) og blev design-
fundamentet i deres senere forslag til urbane 
parker, der også vises på udstillingen.

Jeg dvæler længe over botanikeren og bio-
logen Francis Hallés fantastiske skitsebøger 
og analytiske tegninger. Der er noget tegne-
serieagtigt over Hallés streg – en lethed hvor-
med han gengiver sine analyser af træerne, af 
deres arkitektoniske struktur. 

Han har altid tegnet træer, siger han i et 
interview i det omfangsrige og interessante 
katalog, der ledsager udstillingen. Fotografiet 
kan ifølge Hallé ikke bruges til repræsentati-
oner i botanikken, fordi det ikke kan adskille 
planten fra dens omgivelser. Og så går det for 
hurtigt. For Hallé er det centralt at bruge tid 

Fotos/Photos: Eric Sander, 
Thibaut Voisin
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på at forstå træet foran ham. 
Feltarbejdet har bragt ham rundt til især 

verdens tropiske regnskove – ofte ved hjælp af 
minizeppelinere, som nedsænker en netflåde, 
der gør det muligt for forskerne at nærstudere 
trækronerne 50 meter over jorden uden at 
ødelægge urskovens bund. På væggen hæn-
ger et af resultaterne af de mange rejser – en 
stor transekt (162,5 x 145 cm) tegnet på mani-
fold med titlen Forest profile, French Guyana. 

Hallés forskning viser, at der findes 24 
strukturmodeller, som de ca. 60.000 træar-
ter, vi kender i dag, alle indordner sig under 
(de er gengivet på side 227). I en af  filmene, 
som ligger på Fondation Cartiers hjemme-
side om nogle af værkerne og udstillerne, 
siger han, at han elsker træer, fordi de er så 
diskrete. De står bare der og gør det, de gør, og 
så er det op til os at bemærke dem. Hallé har 
brugt sit liv på at give træerne taletid – for at 
forhindre, at de sidste urørte skove forsvinder, 
inden vi overhovedet når at komme frem til, 
hvor mange arter de rummer.

Oprindelige territorier
Filmen EXIT af arkitekterne Diller Scofidio 
+ Renfro fra New York, kendt for The High 
Line, udarbejdet sammen med James Corner 
og Piet Oudolf, prøver overordnet at svare på 
spørgsmålet: Hvor meget er tilbage af vores 
oprindelige territorier? Midt i det frodige og 
celebrerende udstillingsrum skaber filmen et 
faktuelt og urovækkende overblik gennem at 
afkode en mængde data fra forskellige orga-
nisationer om fænomener og hændelser som 
naturkatastrofer, havstigninger og migration. 

Byernes excentriske træer 
Det symbiotiske forhold mellem mennesker 
og træer afspejles på en anden måde end hos 
Raymond Depardon i den peruvianske kunst-
ner Sebastián Mejías sort/hvide fotografier 
fra Santiago de Chile. De er fulde af humor og 
styrke, træerne – mest palmer – som Mejía 
isolerer i sine billeder. I det urbane net funge-
rer de excentriske træer som konkrete pejle-
mærker, men gennem Mejías billeder oplever 
jeg dem også som markører af den fraværende 
naturtilstand i vores byer. Træerne var her før 
os – og de vil være her længere end os…

Udstillingen breder sig til haven, hvor det 
nøgternt videnskabelige blander sig med den 
personlige fortælling: Filmskaberen Agnès 

Varda har rejst et monument fuldt af ømhed 
– en træstamme fra hendes egen have med 
katten Nini gengivet i bronze; et havehus – 
La Cabane du chat, hvor der projiceres en film 
om katten Zgougous gravsted. Vardas værker 
minder os om, hvordan planter, dyr og men-
nesker vokser sig store, fordi vi passer på dem 
og elsker dem.

Installation om træernes indre liv
Biologen Stefano Mancuso har sammen 
med den hollandske kunstner Thijs Bierste-
ker skabt Symbiosia, et techno-poetisk og vi-
denskabelig evidensbåret værk. Mancuso er 
professor i planteneurobiologi og forsker i 
planters intelligens, sensitivitet og kommuni-
kationsevner. I Symbiosia er data fra en række 
sensorer, der er monteret direkte på rødder, 
stamme og krone på to træer i haven, omsat 
til lyd og billeder. I realtid oplever vi hvordan 
træet reagerer – på forurening, på klimatiske 
forandringer, på sine omgivelser – på os, men-
nesket.

Ikke kun udstilling, også bog og film
Udstillingen blander tre narrative spor – et vi-
densspor om træer fra botanik til new plant 
biology, et æstetisk spor fra naturalistiske me-
dieringer til drømmeagtige forestillinger og 
et spor om samtidens globale ødelæggelse af 

træer påvist gennem visuel dokumentation 
og vidnesbyrd. Nous les Arbres er som sådan 
ikke kæmpestor, men den er righoldig i alle 
tre spor og udtrykker sig med stor indsigt og 
empati, ny viden og originale værker. Så: oplev 
den, køb bogen, se filmene!

Jeg går der fra med det tunge katalog i 
muleposen og ser på boulevardens træer med 
andre øjne. Har planter hukommelse, kom-
munikerer de med hinanden, er de forbundne 
over store afstande? Det gør vi mennesker, og 
afstanden mellem mig og træerne føles ikke 
længere så stor. Jeg må hjem og plante træer.
CC

Nous les Arbres – Trees
Foundation Cartier pour l’art contemporain, 
261, boulevard Raspail, Paris
Vises til 5. januar 2020

Trees, Bruce Albert (ed.) katalog, 2019. Fon-
dation Cartier pour lárt contemporain, Paris. 
350 s. med 400 illustrationer. 
ISBN: 978-2-86925-145-8
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Fotos/Photos: Thibaut Voisin
Venste side/Left page: Cesare 
Leonardi, Fraxinus excelsior
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33Francis Hallé, Moabi, Baillonella toxisperma,  
Langoué, Gabon (detail), 2012, pencil and ink on paper

A Life Drawing  
Trees
Interview with Emanuele Coccia
See also pages 184–191, 201–221, 358–359

35

Is it because you find them so extraordinary  
that you felt the desire to draw trees? 

My maternal grandfather always sketched 
trees, but only for his own aesthetic pleasure.  
He was Parisian, like me, but worked  
in Brittany. He spent his life drawing, painting,  
and engraving scenes from this region.  
I have spent my life drawing trees, but with  
a slightly different purpose, although there  
is a clear connection. I loved my grandfather. 
For me, drawing is a normal way  
of representing things.

Essentially botanists have always needed  
an aesthetic intermediary.

Botanists have always drawn. I’ve seen some 
magnificent collections of old plant drawings 
at the University of Padua! It seems to me that 
entomologists also drew, even though they use 
photography today. The photographic medium 
cannot be applied to botany because it can’t 
separate the plant from its environment. Another 
much more important reason is that trees 
are extremely complex, immense structures. 
Photographing in 1/50th of a second is not 
adequate if you truly want to get to know a tree.  
I work deep in the forest and sometimes I need  
a whole morning to draw a tree. I move around  
it, I look at it from the front, from the side, 
from below, from above. All angles are good. 
Questions come to my mind and the answers 
appear before my eyes. It takes time to become 
familiar with a tree, and photography is much  
too rapid a medium.

When I draw a tree, when I record the external 
forms of plants, I feel like I belong, that I’m really 
doing what I’m supposed to do here on Earth.  
I forget about time.

Do you lose track of time because you draw  
the trees in detail? Do you sketch before you draw?  

In the field, I make pencil sketches  
in my notebooks and take notes. At the start  
of my career, I used small notebooks that I found 
in the countries I visited, bought in school supply 
stores, on street corners, but these were very 
fragile. Nowadays, with experience, I prefer  
to use thick white paper in large notebooks  
that close with a magnetic clasp.

Francis Hallé’s first drawing of a plant  
(Capsella bursa-pastoris), June 1957

A Life Drawing Trees
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Emanuele Coccia: Francis, you have traveled  
all over the world, spending time in tropical forests, 
observing and drawing thousands of trees in your 
notebooks. I can’t even begin to imagine the number 
of species and trees you must have stored in your 
memory. However, I am curious: What is your first 
memory of a tree? 

Francis Hallé: I was four years old and France 
was occupied by Germany. My family couldn’t 
stay in Paris. We moved 40 kilometers out  
of the capital, seeking refuge on a hectare  
of forest and garden. There were nine of us: my 
parents, and my brothers and sisters. Thanks  
to this small plot of land, we not only lived very 
well during the war, but we were also able to help 
our neighbors. I remember thinking that it was 
possible to meet all our needs with just a piece 
of forest and a small vegetable patch. I especially 
remember a chestnut tree, not a very big one,  
I used to climb. After reaching the top of one 
tree, you could easily climb a big Corsican pine 
tree at least forty meters high. For me, trees were 
akin to easy, welcoming roads. They provided  
an entire landscape and a way of seeing the 
world from above. All the work I did later  
on canopies is linked to my childhood memories.

Was this when you decided to devote your life  
to trees?

That happened long after. When I entered  
the Sorbonne in Paris, I was not really interested 
in plants, but rather animals, indeed like  
99 percent of students, by the way. Today, I like 
animals, but I can’t take them seriously because 
they move all the time. I’ll even go a step further:  
I’m an animal myself, and if you show me one, 
even if I don’t know what species it is, I can 
already identify a lot of things about it. I’m not  
a zoologist, but I know how it moves, I can 
recognize the front and the back, the paws,  
the rear, I know it has two identical profiles, right 
and left. I also know that if I give it food it will be 
happy, and if I clap my hands it will be frightened 
and run away.

As a student, I lived not far from the 
Boulevard Raspail. On my balcony, a small plant 
had grown, although I didn’t take care  
of it. I didn’t know what it was, I didn’t even know 
that such a thing could have a name. The plant 
survived thanks to the Parisian rain. I watched  
it grow over the course of a year, produce 

beautiful flowers, with a pure and rigorous 
aesthetic, give seeds and reproduce.  
The following year, the same plant was growing 
in all of the pots. It was magical!

At that time, I thought that a tree necessarily 
had to have leaves. I learned in my studies that 
some species don’t. In the tropics, many trees 
have no leaves and yet they are still alive. This 
is when I realized that plants were much more 
interesting than animals. I didn’t know anything 
about them, and I had everything to discover.

Can we say that with trees, you experienced a kind of 
wonder, an aesthetic encounter that animals  
were unable to evoke?

Absolutely. For me, trees are much more 
beautiful than animals. Animals are dirty, noisy, 
and when they die, they smell awful. When  
a tree dies, it doesn’t smell bad because  
its molecules contain less sulfur. I wonder if our 
initial relationship to trees is aesthetic rather than 
scientific. When we come across a beautiful  
tree, it is an extraordinary thing.

Francis Hallé

Francis Hallé in the branches  
of a moabi, Gabon, 2012

36

When I return to my camp or when I’m 
in a laboratory at a table, I put my sketches 
and notes together. I do some drawings 
in marker or pen. I never color them in while I’m 
in the fi eld; it’s almost impossible. I add color 
when I get back home. Doing a watercolor while 
you are in a tropical forest, under the rain, 
is not very practical. I can do it but I need 
the right conditions.

Originally, all of these drawings were 
somewhat random, but over the years I was 
able to categorize them in folders by plant 
family. To be able to compile all the Asteraceae, 
Apocynaceae, Violaceae, and so on that I had 
drawn all around the world was very interesting.

Your notebooks, which are absolutely sublime, 
resemble the notebooks that anthropologists used 
as tools in the nineteenth and twentieth centuries. 
But yours bear witness to the plant kingdom. 
You consider plants to be on the same level as humans. 
This is remarkable.

I do have one regret: that I’m solely 
considered a botanist. I wouldn’t call myself 
an ethnographer, nor do I consider myself 
an artist. But when I travel, I am as interested 
in the countries I visit as the plants that grow 
there. Tropical countries fascinate me. These 
are the least known and most interesting regions 
on the planet. The notion of time, for example, 
is diff erent between the tropics and Europe. 
Time doesn’t have the same meaning. 
I am European, I live with the past, the present, 
and the future, and this seems so obvious 
to me that I have diff iculty 
understanding that my African 
or Asian interlocutor does not have 
the same temporal references 
as I do. For them, everything 
is circular. Things and events recur 
regularly. Once we understand 
this, the dialogue changes 
completely.

Above: notebooks of drawings and notes
Right: Francis Hallé’s off ice, Montpellier, 2019

Francis Hallé



LANDSKAB  7  2019 227

37

Preparatory sketches for a forest profile, 
excerpts from notebooks 29, 32, and 41, 
1978–1981, pencil and ink on paper

A Life Drawing Trees 38

Indonesia, Gabon, the Galapagos Islands, Malaysia, 
Tasmania, Thailand … You have traveled all over 
the world observing and drawing trees. What has your 
greatest encounter been? How do you choose what 
trees to draw?  

You appreciate diff erent trees depending 
where you are: Africa, America, or Asia. In Africa, 
I love the moabi. In America, the rubber tree. 
In Asia, the durian. I still haven’t found a favorite 
tree in Europe yet. 

I mainly focus on drawing the tree’s 
architectural structure. When I’m in the forest, 
I always begin with an ideal tree; one that 
is neither too young nor too big, but which 
reveals as much of its architecture as possible. 
In the rainforest, this process is quite easy 
because there are plenty of young trees. 
You quickly realize that the shape of a tree, even 
when young, is never random. Each species 
has its own “architectural model,” that is, a tree’s 
growth and development follow a genetic 
program that relies on three principles. First, 
the distribution of branches on the trunk, which 
can be continuous, rhythmic—in other words, 
a new level is added each year—or irregular. 
It can also be nonexistent, as many trees have 
no branches, such as palms. Second, 
the orientation of the branches, which can 
be vertical, oblique, or horizontal. Third, the 
position of the fl owers. These can be terminal
—the carrier axis terminates in the fl ower head—
or lateral, which means that nothing prevents 
the main support from growing; in other words, 
it has the possibility of infi nite growth.

It’s extremely simple. With these three 
principles, you have the basis of an infi nite 
combinatorics. The very high number of possible 
combinations is probably too large since the 
architecture of the trees that we know today
—approximately 100,000 species—makes use 
of only twenty-four models. Whatever tree 
you look at will display one of these architectural 
structures. The challenge would be to fi nd 
a plant that does not conform to one 
of these patterns!

Distribution of branches on the trunk 

Position of the fl owers

Direction of the branches

Francis Hallé

39A Life Drawing Trees Typology of 24 architectural tree models, 
named for the botanists who discovered them 40 Francis Hallé

Astrocaryum, French Guiana, 
undated, pencil on paper

Psychotria,  
San Lorenzo Protected Forest, 

Panama, 2003, pencil on paper

Uddrag af interview med Francis Hallé i "Trees", udstillingskatalog, Fondation 
Cartier pour l'art contemporain, 2019. Excerpt from an interview with Francis Hallé 
in "Trees,” exhibition catalog, Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2019
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Lige del eksistens, botanik og landskab

C.Y. Frostholm: Træmuseet. Rævens Sorte Bib-
liotek. 2018. 567 s. illustreret. ISBN 978-87-
7378-384-9

 
C.Y. Frostholm er fotograf og forfatter og har 
skrevet en vildtvoksende og meget smuk bog 
om træer, natur og det at rejse, både ud og ind 
i sig selv.

I en række essays og fotos beskriver Frost-
holm udvalgte træer og steder i Danmark, 
Portugal og resten af verden. Hvert essay har 
et træbillede som omdrejningspunkt; Pessoas 
træ, en cypres på Princip Real i Lissabon, 
takstræerne i Danmark og Skotland, klodens 
ældste levende træ, de over 5.000 år gamle 
børstekoglefyrretræer i White Mountain, 
USA eller Fremmedgørelsens skov i Lissabon.

CYF er den urbane botaniker (eller arkæ-
olog), som vil lære alle byens træer at kende, 
træ for træ.  Byen er en skov ,man kan fare 
vild i, og skoven en by. Hvordan beskriver 
man et træ? Alle beskrivelser kommer fra 
mennesket, men aldrig fra træet selv? På et 
tidspunkt overvejer han, om et fotografi af et 
træ uden film i kameraet kan fremkalde en 
særlig slags stoflighed.

I Lissabon opsøger han små offentlige 
biblioteksskabe, der traditionelt stod i par-
kerne under nogle at byens mest markante 
træer. ”Et træ er et bibliotek med blade fuld af 
viden” og ”et træ er et digt”, siger Per Højholt. 
Bogskabene var revolutionære under Salazars 
diktatur, da deres formål var at udbrede læs-
ningen, også blandt arbejdere. Frostholm gra-
ver i læsningens historie og baggrunden for 
bibliotekerne, myterne og den umiddelbare 
oplevelse ved at være på stedet sammen med 
byens mennesker. 

Han følger digteren Fernando Pessoa 
med alter egoet Bernando Soares, de skif-
tende lejligheder, gader og restauranter hvor 
han har levet og skrevet i sit liv. Pessoa er en 

af Portugals vigtigste digtere, som skrev en 
lang række digte, der kredsede om identitet – 
hvem er jeg, og hvor mange er jeg? Han udvik-
lede en række såkaldte heteronymer, som var 
selvstændige forfattere, parallelle forfatter- 
identiteter, der ofte var i modstrid med hin-
anden. 

”Jeg er ingen”, siger Soares og glæder sig 
over, at naturen lever videre efter hans død.

Naturfilosoffen og miljøaktivisten Henry 
D. Thoreau er tilbagevendende med citater 
som ”jorden er ikke bare et fragment af død 
historie, lag på lag som bladene i en bog, der 
hovedsageligt skal studeres af geologer og old-
forskere, men levende poesi som bladene på et 
træ, som bereder vejen for blomst og frugt”.

Andre steder beskrives træernes økosy-
stem i detaljer. Som i eksemplet med mor-
bærfigentræets symbiose med en særlig hvep-
seart, unik for det enkelte træ. Et komplekst 
system, som det har taget naturen millioner af 
år at udvikle, og som brydes, når træet fjernes 
fra sit oprindelige miljø.

Melankoli og fremmedgørelse er gennem-
gående temaer, ”blade der falder som dråber 
af fremmedgørelse” står der et sted. Det gæl-
der også træer, som importeres uden deres 
økosystemer, bliver udsat for menneskers 
dumhed eller byernes krav om mere plads.  
Det er de store økosystemer og sammen-
hænge, som CYF savner. Vi lider, fordi natu-
ren er blevet til det omkring os, som vi ingen-
ting har til fælles med.

”En have er et udkast til en civilisation”. 
Træmuseet er et udkast til et natursyn, som 
er økologisk og med Thoreaus ord ”en pulse-
rende orden dannet af dragende tilnærmende, 
genklingende kroppe”.

Lige del eksistens, botanik og landskab. En 
bog, jeg allerede savner at læse igen.
Steen Bisgaard Jensen, tegnestueindehaver 
MAA MDL

Fotos/Photos: C.Y. Frostholm

BOGOMTALE

C.Y. FROSTHOLM

Træmuseet
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Om træers virkning og betydning

Camilla Anderson, Patrick Bellan, Gunnar 
Ericson: Träd i Malmö. Kira Forlag, 2018, 240 
sider inkl. kort. ISBN: 978-91-87875-22-9

I Malmø har der tidligere været udgivet en 
guide til byens træer, men mange træer 
nævnt er nu væk. Derfor er der udarbejdet en 
ny meget smuk og tilgængelig bog med tilhø-
rende mindre kortbog, hvor de vigtigste, eller 
de mest markante, træer i byen er beskrevet.

Der er flere træer i Malmø, end der er 
nævnt i bogen, men mange og meget forskel-
lige træer er nævnt og beskrevet. Bogen er 
opbygget i seks kapitler med hver sin over-
skrift og præsentation af de træer, der pas-
ser til dette kapitel: “Ti i top”, “Blomstrende, 
formede og spiselige”, “Træet skaber stedet”, 
“Fra hele verden”, “Træet beretter” og sidst 
”Store og gamle”. 

Det er både træer på offentlig grund og 
privatejede træer, der er medtaget. For hvert 
træ eller gruppe af træer er angivet billeder 
og beskrivelser af art, alder, placering. Der-
til en beskrivelse af det særlige ved denne art 
eller dette træ. Sidst er angivet, hvor mange 
af samme art der findes andre steder i byen.

Målgruppen for bogen er Malmøs borgere, 
men samtidig rækker bogen også ud over byen 
som en slags politisk manifest.

BOGOMTALE

Vi ved alle, hvilke fordele træer i byen giver: 
træer bidrager til biologisk mangfoldighed, 
skaber renere luft, medfører lavere sommer-
temperatur og virker som retningsvisere og 
stedsmarkører. Træer giver beboere en for-
nemmelse af årets gang, ligesom et smukt 
træ på den rette plads er en oplevelse i sig selv. 
Men hvis man ikke fortæller omverdenen 
hvad man har, så skønner de uvidende ikke på 
det. Det ses ofte, at det første nye husejere gør, 
er at fælde det træ, der slår skygge mod sove-
værelset. De ved ikke, at det træ drikker vand, 
der ellers ville ende i kælderen, eller at de vil 
skønne på skyggen, når barnevognen skal stå 
i haven. Og de færreste vil tænke på netop dét 
træ som betydningsfuldt for oplevelsen af den 
samlede by.

Ved at udgive en bog som denne videregi-
ves faglig viden om byens træer samtidig med 
en masse viden om træer generelt og deres 
effekt på vores liv. 

I bedste fald kan sådan en udgivelse med-
virke til, at byens borgere får forståelse for, at 
træer har en virkning og betydning for byen, 
som ikke kan undværes. Der ligger et stort 
arbejde i denne form for dokumentation, men 
set fra min stol, er det et forbilledligt arbejde, 
som vi andre burde lære af og tilsvarende 
udarbejde for vores byer.
Liv Oustrup, landskabsarkitekt MDL
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fr å n hel a vä r lden

Översatt blir det vetenskapliga namnet 
”tulpanbärande liljeträd”. Både det veten-
skapliga och det svenska namnet har trädet 
fått efter sina tulpanlika blommor. De sitter 
upprätt längs grenarna och är ljust gröna 
med gula och orange teckningar. Blomning-
en inträder i juli och är vanligtvis sparsam. 
Om föregående sommar varit varm kan 
blomningen däremot bli riklig. Ett klädsamt 
drag hos tulpanträdet är att inte alla blom-
mor slår ut samtidigt. Istället blir blomning-
en utdragen. Besökare kan därför njuta av 
enstaka blommor så sent som i september. 
Många Malmöbor har just detta träd som 
sitt blommande exotiska favoritträd.

Förutom en vacker blomning, kläs tul-
panträdet i en längsfårad ljus bark. Tulpan-
träden utvecklas ofta, likt här, till högresta 
individer. Blomningen inträffar vanligtvis 
först när trädet nått sena tonåren, så det kan 
ibland vara svårt att komma nära de vackra 
blommorna eftersom de sitter högt. Bladver-
ket däremot är en sevärd prydnad i sig självt. 
De stora, ljust gröna bladen har en egen-
domlig form – fyrflikiga och med avhuggen 
bladspets. Bladets vackra form sägs bland 
annat likna en t-tröja, eller en lyra. 

Sitt släktskap delar tulpanträdet varken 
med tulpan eller lilja så klart. Tulpan-
trädet tillhör till familjen Magnoliaceae, 
tillsammans med det omfångsrika släktet 
Magnolia. Släktet tulpanträd Liriodendron 
är betydligt mer sparsmakat. Förutom den 
här porträtterade arten innehåller släktet 
endast en till, det kinesiska tulpanträdet (L. 
chinense). Till utseendet är de båda arterna 
så snarlika att de troligtvis tidigare varit en 
och samma art inom ett och samma ut-
bredningsområde. Klimatförändringar och 
bildandet av nya bergskedjor har med tiden 
skapat två separerade utbredningsområden 
(populationer), som sedan utvecklats till två 
skilda arter.  

Till Europa introducerades tulpanträdet 
redan på 1600-talet. Denna individ har 

länge prytt Slottsparken och planterades 
omkring 1940. Den frodas väl i den fuktiga 
och näringsrika jorden. Växtplatsen påmin-
ner nog mycket om tulpanträdets naturliga 
växtplats. Hemmahörande i östra Nordame-
rika återfinns den i floddalgångar, där den 
växer tillsammans med andra fuktighets-
älskande arter såsom ambraträd (sid. 143), 
rödek (sid. 95), sumpcypress (sid.186) och 
svart valnöt (sid. 220). 

119. Tulpanträd Liriodendron tulipifera

Slottsparken

TULPANTRÄD Liriodendron tulipifera
Placering: Slottsparken, Kärret
Planteringsår: Kring 1940
Vetenskapligt namn: Artnamnet tulipifera betyder 

att den har tulpanlika blommor. Liriodendron är en 
sammansättning av lirio och dendron det vill säga 
lilja och träd.

Släkte/familj: Tulpanträdet ingår i familjen Magno-
liaceae, magnoliaväxter. Släktet Liriodendron har 2 
vildväxande arter: en i Kina och denna i Nordame-
rika.

Antal i Malmö: Cirka 120.
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Andra träd av 
samma art:
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Slottsparken
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Längs Sibbarps strand är det oxeln som 
härskar. Den bildar campingplatsens nästan 
trolskt täta trädtak, knyter i bastanta rader 
Sibbarp till Ön och länkar slutligen ihop 
stadsdelen med Västra hamnen längs Ri
bersborg. 

Oxelns muskulösa grenar, brett ovala 
kronor och släta, gråa bark framstår tydligt, 
vare sig träden står ensamma, i täta alléer 
eller i formella såväl som informella grupper 
längs i stort sett hela Malmös kust. Utöver 
det rymmer Malmö flera andra ståtliga oxel
prydda miljöer. Oxeln vinner därför titeln 
”Malmös vanligaste träd” och ligger också 
redan etta i kategorin ”Kustens mest frek
venta”. Det är inte så konstigt – oxeln är det 
träd i svenska floran som bäst klarar starka 
vindar, saltstänk, strålande sol och storman
de hav. Detta skiljer den från släktingen 
rönn som fordrar lugn och ro i skogens vrå 
för att frodas. I övrigt är släktskapet tämli
gen tydligt. Samma släta stammar, samma 
dovt gröna bladverk, samma elfenbensvita 
blommor om sommaren, samma brand
röda bär om hösten. Det som främst döljer 
släktskapet är att oxeln bär enkla, trubbigt 
flikade blad, medan rönnens är samman

satta. Men vi som känt av stadens väder och 
vind förstår nog varför oxeln i Malmö slår 
rönnen på fingrarna. 

Oxelns naturliga utbredning begränsas 
till Sverige. Den förekommer från Skåne till 
Uppland, men sällan längre norrut. Arten 
tros härstamma från sydöstra Sverige, där 
den finns längs kusten och på Östersjöns 
större öar. 

Det behövs inga kloner för att en oxelallé 
ska bli likformig. Oxlar blir nämligen häp
nadsväckande lika, något som länge för
bryllat även de mest pålästa. Viss variation 
inom en art är nämligen det normala – en 
fälad med enar uppvisar exempelvis allt från 
pelarformade jättar till krypande ris. Och 
fröförökad fortplantning brukar medföra 
viss variation, även inom en och samma art. 

Oxeln tros vara resultatet av en spontan 
korsning mellan vitoxel och tyskoxel. En 
lyckträff som ståtligt radas upp i alléer och 
som skänker grönska åt stadens mest väder
utsatta växtplatser.

001. Oxel Sorbus intermedia

Sibbarp

OXEL Sorbus intermedia
Placering: Sibbarp, campingen
Planteringsår: 1950
Vetenskapligt namn: Artnamnet intermedia syftar 

på artens uppkomst som en förmodad korsning 
mellan vitoxel och tyskoxel. Inter betyder mellan 
och media mellan – det vill säga mittemellan.

Släkte/familj/övrigt: Tillhör den stora familjen 
Rosaceae rosväxter där många av våra fruktträd är 
hemmahörande (äpple, päron med flera). Oxeln är 
Hallands landskapsträd.

Antal i Malmö: Cirka 5 150.



!

Hammars stig

Träd i närheten:

Sid. 204

Andra träd av 
samma art:

Sid. 62

Sid. 92 nederst

Sibbarp
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FELTNOTER
fra en lavning i Central Park, New York

Margrethe Holmberg

I den stille morgenstund er der ikke mange 
mennesker ud over mig, selvom der er mange 
bænke langs stien, der fører ind i parken. 

En mor med et barn i en klapvogn kom-
mer gående og lidt efter en ældre dame med 
en rulletaske. De sætter sig begge på en bænk.

Jeg ser ud over en skålformet lavning med 
få store solitære træer. Central Park er anlagt 
1860-1873, så træerne må være omkring 150 
år gamle. Midt i lavningen står et egetræ med 
en mægtig krone. Der sidder en ung fyr op ad 
stammen, foran ham står en orange trafik-
kegle. Han får selskab af en anden fyr, nu står 
de og sludrer for foden af egen.

I 2015, i oktober måned, tog jeg til Main. 
Jeg var så heldig at lande i det nordlige USA 
netop i den uge hvor sukkerlønnen peaker, 
mens solen skinner fra en blå blå himmel. 
Der var røde Sugar Maple – Acer saccha-
rum allevegne: I haven hos mine venner, som 
jeg besøgte, i skovene, langs landevejene, i 
den spredte bys mange grønne mellemrum. 
Turisterne og de lokale valfartede til sko-
vene, de daglige nyheder bragte reportager 
med ildrøde træer. På de sociale medier del-
tes billeder af træer i dybrøde, ildrøde, gyldne, 
orange, brune, lysegrønne, farver, og links til 
en populær forelæsning fra Harvard Univer-
sity, om efterårets nedbrydende processer i 
bladene. Mængden af klorofyl (som giver den 
grønne farve) forsvinder gradvist og de tilba-
geværende pigmentstoffer som carotenoider 
og anthocyanider bevirker, at bladene skifter 
til mere gullige og rødlige nuancer.

Jeg var taget til USA for at se træerne i 
efterårsfarver, og det var bestemt et beta-
gende syn. Men det der fascinerede mig 
mest, var den betydning træerne havde for så 
mange mennesker. Det var næsten et fæno-
men lige som Sakura Festivalen, japanernes 

fejring af kirsebærtræernes blomstring. Jeg 
fik en flaske Maple Syrup med mig fra Main og 
tog toget sydpå til New York, hvor jeg boede på 
et Hostel: YMCA, tæt på Central Park.

Efter nogle dage omkring Broadway, High-
line og Wallstreet fik jeg feber, kvalme og 
hovedpine. Vejret var friskt og klart. Jeg havde 
tænkt mig at tage til Brooklyn, men jeg kunne 
ikke noget som helst. På det lille hostelværelse 
var der for tæt og varmt. Jeg tog elevatoren 
de otte etager ned og gik langsomt hen til den 
nærmeste bænk i Central Park, hvor jeg sank 
ned. På den bænk kom jeg til at tilbringe halv-
anden dag.

Op ad skråningen står en stor sukker-
løn. Træets nederste blade er lysegrønne og 
gule, mens farverne højere oppe i træets top 
er gyldne og røde. Der kommer to par med 
børn, tæpper og picnictasker. De sætter sig 
på skråningen, lige inden for træets drypzone. 
Normalt bruger jeg ordet drypzone i bygge-
pladsbeskrivelser om den zone, der ikke må 
beskadiges. Her tænker jeg drypzonen som et 
rumligt sanset fænomen. Gruppen med børn 
og tæpper har fundet en placering med udsigt 
over lavningen, lige under den del af kronen, 
hvor grene bliver til kviste, som tillader lyset 
at komme ned mellem bladene. Her i perife-
rien af træet ligger de gyldne og brune blade 
mere spredt i græsset. Omkring stammen lig-
ger de helt tæt i dynger. Kronens underkant 
følger terrænet, det er som om træets krone 
smyger sig op ad skråningen.

Mens jeg har betragtet gruppen med 
picnictæpperne, er der sket en hel masse 
omkring egetræet. En flok små børn er kom-
met for at træne fodbold (Soccer). To fyre står 
klar med et net fuld af sølvfarvede fodbolde og 
nogle lette mobile fodboldmål. Med stor tål-
modighed og pædagogik introducerer de den 

lille flok entusiastiske børn til spillets teknik-
ker. Først træner børnene med hver sin bold, 
senere spiller de i hold. Først nu bemær-
ker jeg, at græsset er slidt af i en stor cirkel 
omkring stammen, nærmest som en projek-
tion af trækronen. 

I løbet af formiddagen er der kommet 
langt flere mennesker omkring mig på bæn-
kene. På hovedstien over bakkeskråningen 
ses silhuetter af joggere, cyklister og turister 
i hestevogne.

Fodboldspillet er gået lidt i opløsning. En 
pige i en stribet farvestrålende kjole er gået 
om på den anden side af egetræet og er ved at 
fylde den orange trafikkegle med blade. Flere 
børn bliver tiltrukket af Pippi Langstrømpe 
og vil også lege med. Hun løfter den fyldte 
kegle over hovedet og alle bladene regner ned 
over hende. De nærmeste børn griner, løber 
og fortsætter med at fylde keglen og hvad de 
ellers kan finde med efterårsblade.

Jeg er blevet sulten og følger flowet af 
mennesker til kælderetagen i den nærmeste 
Food Court  med tag-selv-diske med alverdens 
lune retter og friske salater. Tilbage i parken 
sidder jeg ligesom de andre omkring mig og 
spiser take away fra en plasticboks.

Picnic-gruppen er i mellemtiden gået.
Der kommer et brudepar og en fotograf, 

som går målrettet mod sukkerlønnen. De stil-
ler sig op foran træet i mange forskellige posi-
tioner, fotografen beder dem sætte sig i græs-
set. Hun beder dem kysse og smile kærligt til 
hinanden. Det føles næsten lidt for privat at 
iagttage dem.

Der kommer en familie med et tæppe. De 
vælger at sætte sig på præcis det samme sted 
som den forrige gruppe, ved kanten af sukker-
lønnens krone, midt på bakkeskråningen med 
bakke i ryggen og udsigt over lavningen. En 

I den stille morgenstund er der ikke mange 
mennesker ud over mig, selvom der er mange 
bænke langs stien, der fører ind i parken. 

En mor med et barn i en klapvogn kom-
mer gående og lidt efter en ældre dame med 
en rulletaske. De sætter sig begge på en bænk.

Jeg ser ud over en skålformet lavning med 
få store solitære træer. Central Park er anlagt 
1860-1873, så træerne må være omkring 150 
år gamle. Midt i lavningen står et egetræ med 
en mægtig krone. Der sidder en ung fyr op ad 
stammen, foran ham står en orange trafik-
kegle. Han får selskab af en anden fyr, nu står 
de og sludrer for foden af egen.

I 2015, i oktober måned, tog jeg til Main. 
Jeg var så heldig at lande i det nordlige USA 
netop i den uge, hvor sukkerlønnen pea-
ker, mens solen skinner fra en blå blå him-
mel. Der var røde Sugar Maple – Acer saccha-
rum allevegne: I haven hos mine venner, som 
jeg besøgte, i skovene, langs landevejene, i 
den spredte bys mange grønne mellemrum. 
Turisterne og de lokale valfartede til sko-
vene, de daglige nyheder bragte reportager 
med ildrøde træer. På de sociale medier del-
tes billeder af træer i dybrøde, ildrøde, gyldne, 
orange, brune, lysegrønne farver og links til 
en populær forelæsning fra Harvard Univer-
sity om efterårets nedbrydende processer i 
bladene. Mængden af klorofyl (som giver den 
grønne farve) forsvinder gradvist, og de tilba-
geværende pigmentstoffer som carotenoider 
og anthocyanider bevirker, at bladene skifter 
til mere gullige og rødlige nuancer.

Jeg var taget til USA for at se træerne i 
efterårsfarver, og det var bestemt et beta-
gende syn. Men det, der fascinerede mig 
mest, var den betydning, træerne havde for så 
mange mennesker. Det var næsten et fæno-
men lige som Sakura Festivalen, japanernes 
fejring af kirsebærtræernes blomstring. Jeg 

fik en flaske Maple Syrup med mig fra Main og 
tog toget sydpå til New York, hvor jeg boede på 
et Hostel: YMCA, tæt på Central Park.

Efter nogle dage omkring Broadway, High-
line og Wallstreet fik jeg feber, kvalme og 
hovedpine. Vejret var friskt og klart. Jeg havde 
tænkt mig at tage til Brooklyn, men jeg kunne 
ikke noget som helst. På det lille hostelværelse 
var der for tæt og varmt. Jeg tog elevatoren 
de otte etager ned og gik langsomt hen til den 
nærmeste bænk i Central Park, hvor jeg sank 
ned. På den bænk kom jeg til at tilbringe halv-
anden dag.

Op ad skråningen står en stor sukker-
løn. Træets nederste blade er lysegrønne og 
gule, mens farverne højere oppe i træets top 
er gyldne og røde. Der kommer to par med 
børn, tæpper og picnictasker. De sætter sig 
på skråningen, lige inden for træets drypzone. 
Normalt bruger jeg ordet drypzone i bygge-
pladsbeskrivelser om den zone, der ikke må 
beskadiges. Her tænker jeg drypzonen som et 
rumligt sanset fænomen. Gruppen med børn 
og tæpper har fundet en placering med udsigt 
over lavningen, lige under den del af kronen, 
hvor grene bliver til kviste, som tillader lyset 
at komme ned mellem bladene. Her i perife-
rien af træet ligger de gyldne og brune blade 
mere spredt i græsset. Omkring stammen lig-
ger de helt tæt i dynger. Kronens underkant 
følger terrænet, det er som om, træets krone 
smyger sig op ad skråningen.

Mens jeg har betragtet gruppen med 
picnictæpperne, er der sket en hel masse 
omkring egetræet. En flok små børn er kom-
met for at træne fodbold (Soccer). To fyre står 
klar med et net fuld af sølvfarvede fodbolde og 
nogle lette mobile fodboldmål. Med stor tål-
modighed og pædagogik introducerer de den 
lille flok entusiastiske børn til spillets teknik-
ker. Først træner børnene med hver sin bold, 

senere spiller de i hold. Først nu bemær-
ker jeg, at græsset er slidt af i en stor cirkel 
omkring stammen, nærmest som en projek-
tion af trækronen. 

I løbet af formiddagen er der kommet 
langt flere mennesker omkring mig på bæn-
kene. På hovedstien over bakkeskråningen 
ses silhuetter af joggere, cyklister og turister 
i hestevogne.

Fodboldspillet er gået lidt i opløsning. En 
pige i en stribet farvestrålende kjole er gået 
om på den anden side af egetræet og er ved at 
fylde den orange trafikkegle med blade. Flere 
børn bliver tiltrukket af Pippi Langstrømpe 
og vil også lege med. Hun løfter den fyldte 
kegle over hovedet, og alle bladene regner ned 
over hende. De nærmeste børn griner, løber 
og fortsætter med at fylde keglen, og hvad de 
ellers kan finde, med efterårsblade.

Jeg er blevet sulten og følger flowet af 
mennesker til kælderetagen i den nærmeste 
Food Court  med tag-selv-diske med alverdens 
lune retter og friske salater. Tilbage i parken 
sidder jeg ligesom de andre omkring mig og 
spiser take away fra en plasticboks.

Picnicgruppen er i mellemtiden gået.Der 
kommer et brudepar og en fotograf, som går 
målrettet mod sukkerlønnen. De stiller sig 
op foran træet i mange forskellige positio-
ner, fotografen beder dem sætte sig i græsset. 
Hun beder dem kysse og smile kærligt til hin-
anden. Det føles næsten lidt for privat at iagt-
tage dem.

Der kommer en familie med et tæppe. De 
vælger at sætte sig på præcis det samme sted 
som den forrige gruppe, ved kanten af sukker-
lønnens krone, midt på bakkeskråningen med 
bakke i ryggen og udsigt over lavningen. En 
tryg og god placering i landskabet. Landskabs-
arkitekt og professor Sven-Ingvar Andersson 
har i bogen Bygninger og landskab beskrevet 
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syv grundlæggende placeringer for bygnin-
ger, og dermed menneskelig identifikation, i 
en entydig og klar relation til landskabet: Midt 
på (Eremitageslottet), oppe på (Ronchamp), 
midt i (Frederiksborg slot), ved kanten af 
(Sydney Operaen), ved foden af (Charles og 
Ray Eames eget hus), inde i (Louisiana), i en 
niche (Sophienholm). 

Bag mig ligger store granitsten og klippe-
formationer. På et lille klippestykke står en 
kvinde og taler i mobil. Hun står og balancerer 
på kanten af stenen, som om hun godt ved, at 
hun tager sig godt ud i den asymmetriske pla-
cering. Senere ser jeg andre indtage stenen, de 
sidder og hænger og står omkring den.

En hel skoleklasse er samlet. Som en flok 
får på en bakke står de meget skulpturelt for-
delt på klippeformationen.

I løbet af eftermiddagen kommer der flere 
mennesker, enlige eller i grupper, de tager bil-
leder af sig selv og hinanden med sukkerløn-
nens stamme og krone som baggrund. Mon 
lyset under den gyldne krone er med til at 
tegne det gode portræt? De stiller sig i posi-
tur og smiler og går rundt om træet.

En familie går omme bag træet. De sam-
ler blade, sludrer og leger og balancerer på de 
højtliggende rødder.

Børnene, som kommer forbi, skal lige 
prøve at kaste blade op i luften og se dem dale 
ned igen.

Jeg kommer tilbage dagen efter, hvor lyset 
er et helt andet. Solen skinner fra en skyfri 
himmel, træernes farver står langt stærkere. 
Trækronernes skygger tegner fladen under og 
ved siden af træerne og beskriver den bløde 
terrænform.
Folk kommer og sætter sig omkring træerne 
som dagen før. De tager billeder og sætter sig 
på den samme placering ved kanten af suk-
kerlønnens krone, på stenene og bænkene og 

snakker i deres mobiltelefoner eller med hin-
anden. Børnene leger med bladene og spiller 
bold.

Central Park, som er 3,4 km2, besøges 
årligt af 25 mio. mennesker. Parken er omgi-
vet af højhuse og karreer og fremstår som en 
stærk kontrast til den kompakte by. Det er 
det ikoniske billede, som vi kender og har set 
i film, på plakater mv. 

Parken er tegnet af landskabsarkitekterne 
Frederick Law Olmsted og Calvert Vaux og er 
udformet som en romantisk bypark med slyn-
gede stier, vandløb, søer, broer, skulpturer, 
pavilloner, legepladser og en zoologisk have 
mv. Visse steder kan parken virke overlæsset 
med funktioner, men dens størrelse bevirker, 
at den kan bære så mange elementer der afvi-
ger fra parkens substans, som er træerne, sti-
erne og terrænet. 

Det var måske det, jeg fik forærende på en 
tilfældig bænk i min tilstand som tilskuer på 
min rejses sidste dage – substansens betyd-
ning: træer i et let kuperet terræn, præcist 
placeret, så de danner gode rum for menne-
skers rekreation og sociale aktiviteter.
Margrethe Holmberg landskabsarkitekt MAA 
MDL
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SUMMARY

Amenity values, p. 214. Susanne Grunkin
Amenity values are usually what we speak of 
in relation to where and how we live. Ameni-
ty values lie in that which is not directly part 
of the home or property. Amenity values are 
more a question of what one achieves as an 
extra feature around one’s home or property. 
The essence of amenity values is that one is 
surrounded by beauty, greenery, calm and se-
curity – preferably at the same time.

In rural surroundings an amenity value is 
the ability to enjoy an ocean view, the beauty 
of nature, wildlife, calm and security. In that 
more and more move into the cities, it is nat-
ural to ask – do we have a counterpart to 
this in the city? This could be a view to the 
water such as a harbor, the sea, lake, canal or 
a stream. It could be the surroundings with 
urban nature – parks or green urban spaces, 
biodiversity and it can be surroundings with 
reduced traffic, quiet streets and city life with 
neighbors and fellow citizens so it is not com-
pletely deserted.

However, these amenity values are also 
dependent on market economics. A view to 
the sea costs money just as a view to a beau-
tiful landscape. If one lives in the city, apart-
ments that lie on the edge of green areas are 
more expensive than those that don’t. In 
other words: we can’t escape the fact that sce-
nic qualities, natural beauty or green localities 
imply higher housing costs.

As landscape architects we work with 
answering the  demand for amenity values – 
we plan amenity values. We must understand 
the current and the future notion of what is 
good and meaningful nature, so we proactive 
can create the amenities that are in demand 
– and that ecosystems require. Landscape 
architects, like cooks, should be able to cre-
ate the green areas and ensure their quality.

It’s a question of beauty, the ability to 
experience both the horizon and depth, to 
stimulate thoughts, to arouse curiosity, to 
disappear. Amenity value is dependent on cul-
ture and the ability to recognize oneself in - 
memories and relationships. In a meritocracy 
we have a greater longing for amenity values, 
which we experience individually and which 
we are not being measured by. Time as a con-
cept is also significant. To stroll through an 
old park like Søndermarken, with its 200-year 
history is meaningful for its amenity value.

But amenity values in the cities are more 
than this. Generally speaking, we are privi-
leged in our society. We are not under pres-
sure to satisfy our basic needs, so we have the 
ability to demand more immaterial values - 
including amenity values.

But there are other reasons why it is 
important with more green square meters in 
the cities. Besides the current debate on the 

loss of habitats for plants and animals, there 
is an important social perspective. 

More qualitative green areas in the cit-
ies also have the purpose of ensuring that 
EVERYONE has the possibility of experi-
encing amenity values even if one hasn’t the 
money or energy to actively achieve these. 
The beneficial effects with outdoor living in 
beautiful, comfortable and safe green sur-
roundings offer benefits for everyone, so we 
must plan on creating amenities that are 
accessible for EVERYONE, regardless of their 
financial situation.

AMENITY lies in the nature that can 
cause us to feel small and humble. AMENITY 
lies in the nature that remains and that we 
can develop, one that is robust and sustain-
able enough that the new generations can 
also experience amenity values. In this way 
the notion is increased to embrace more than 
‘amenity’!

What is a tree worth? p. 220. Oliver Bühler, 
Thomas Randrup,Søren Holgersen

It’s difficult to put a price on trees that are 
not cultivated for commercial reasons. How 
can one evaluate the trees’ contribution to 
the good life in the city? What about aesthetic, 
culture  historical or ecological importance? 
And how much do trees contribute to a bet-
ter local climate or the value of their absorp-
tion of CO2? It is difficult but can be useful 
or even necessary. As an example, when one 
must determine a compensation for destroyed 
or damaged trees, or when arguments must be 
made for the planting of trees in close compe-
tition with so many other things. 

Currently the field has access to useful 
evaluation tools that each have their own spe-
cial fields of application: VAT 19 and i-Tree. 

If the need arises for the determination of 
the compensation value for one or more trees, 
such as damages due to building activity, the 
recently updated value determination norm 
for trees in urban spaces, gardens, parks and 
landscape VAT 19 is very useful. VAT 19 fol-
lows VAT 03, which was the first Danish norm 
in this area.

The compensation value according to VAT 
19 is based on what it will cost to establish a 
forest nursery tree of the same species at the 
same place as the tree that is to be evaluated. 
Thereafter the forest nursery tree is seen 
in relation to size of the tree in question, so 
that the tree’s size is reflected in the evalua-
tion.     
The establishment costs are calculated for the 
specific location. Together these factors pro-
vide the so-called basic value.

Subsequently the tree’s health prior to the 
damage is evaluated, in order to include a pos-
sible depreciation due to older damages, rot, 

problems in the root zone, injury causes etc. 
Also the tree’s location influences its value, 
in this case one evaluates the tree’s visibil-
ity, architectural relations, sensory qualities 
as well as local ecosystem contributions. The 
final consequence of a good location can more 
than double the tree’s basic value. And finally 
the tree’s age factor is included in the calcu-
lation.

The age factor ensures that the tree’s 
development in value is reduced in keeping 
with the length of time that the tree can be 
useful. This factor is first employed when the 
tree has reached at least 2/3 of its total life 
expectancy.

i-Tree is a software platform that evalu-
ates trees’ ecosystem contributions. Ecosys-
tem contributions are defined as nature and 
the ecosystem’s value for people, because they 
maintain or improve our living conditions and 
quality. 

The special feature of i-Tree is that it is 
based on a long number of professionally 
evaluated scientific studies. The models, cal-
culations and basic information are included 
in i-Tree’s program base and therefore double 
checked, which aids in giving the tool and its 
calculations a high level of reliability.

In that i-Tree can account for the eco-
nomical value of ecosystem contributions, 
it is a good tool in a political dialogue about 
efforts and resources. American studies have 
via i-Tree, calculations that for example have 
determined that for every dollar the admin-
istration invests in the city’s trees, soci-
ety achieves values equivalent to three dol-
lars. These kinds of calculations can have a 
strong effect on the citizens and contribute to 
increase the understanding of city trees’ ben-
efits and values. I-Tree is still under develop-
ment in the European market, and especially 
in Scandinavia there are several ongoing 
development projects, including a number of 
municipal administrations.

VAT 19 and i-Tree have thus different 
approaches to value determination: If a sin-
gle tree is to be evaluated, such as in connec-
tion with a damage assessment, VAT should 
be chosen. On the other hand if it is a question 
of an urban tree stand that must be investi-
gated in relation to its contribution to the eco-
system, then i-Tree is the best solution.  

VAT 19 can be purchased in Danske 
Anlægsgartneres webshop at www.dag.dk. 

One can read more about i-Tree on the 
homepage www.itreetools.com
Pete Avondoglio
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I skovområdet mellem Køln og Aachen kæm-
per en broget flok af økoaktivister for beva-
relsen af Hambacher skoven. Eller rettere – 
det der er tilbage af den 12.000 år gamle skov, 
der bid for bid er blevet skovet for at udvinde 
mere og mere råstof i en af Tysklands største 
open-pit brunkulsminer.

Skoven er besat
Aktivisterne har siden 2012 bygget træhuse, 
kædet sig fast til træerne og bygget barrika-
der for at undgå, at træerne fældes, skoven 
forsvinder, og området ryddes. Besættelsen 
af skoven har kostet for aktivisterne og deres 
sympatisører – i form af afsavn for de, der bor 
i primitive træhuse og telte i skoven, off-grid, 
og med livet som indsats. Sidste efterår ryd-
dede tysk politi skoven – en yngre journalist 
omkom, da han faldt ned fra en gangbro mel-
lem træhusene. 

De har gjort en forskel
Hambi-aktivisternes vedvarende pres har 
sammen med andre miljøaktivisters indsats 
haft effekt – RWE, den største kulkraftprodu-
cent i Tyskland,  har meddelt, at de udsætter 
den planlagte efterårsrydning og forhandler 
i stedet for. Træhusene, der blev ryddet sid-
ste år, er blevet genopbygget af aktivisterne  
fordi: Hambi bleibt.
CC

NYT FRA DEN BESATTE SKOV

Foto: Anonym aktivist
Photo: Anonymous activist
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Operaparken er navnet på et nyt grønt frirum, 
der efter planen skal åbne i 2023, og som kom-
mer til at ligge i hjertet af København. I en tid 
med voldsom byggeaktivitet i hele Køben-
havn kommer naturen mere og mere i klem-
me. Derfor skal en af byens mest attraktive 
byggegrunde ikke bebygges, men beplantes. 
På Sydøen mellem Operaen og Papirøen har 
COBE tegnet et frodigt, levende og sanseligt 
byrum. Et rum, hvor naturen sætter tempoet 
midt i en hektisk byudvikling. 

En moderne romantisk park
København har en smuk tradition for grøn-
ne områder. Lige siden de første skibe med 
eksotiske frø fra hele verden anløb Køben-
havns havn, har det grønne slået rod som de 
haver og parker, der i flere hundrede år har 
udgjort byens grønne frirum. Operaparkens 
komposition er inspireret af 1800-tallets ro-
mantiske haver og romantikkens landskabs-
malerier. Den lave engelske have er plantet i 
forgrunden, mens canadiske træer rejser sig 
i baggrunden som et bagtæppe. I Operapar-
kens front skråner landskabet ned mod van-
det, så planterne og landskabet møder vandet 
i havnen. 

Om tanken
Operaparken er designet med tanke på vind 
og vejr. Biodiversitet og klimavenlighed er et 

grønne områder ligger øde hen. Væksthuset 
leder ned til den underjordiske parkering med 
plads til 300 biler. En stor biotop skaber for-
bindelse mellem parkens planter og kælder-
etagen, og paneler fastholder det harmoniske 
og varme udtryk fra parken. 

Et økologisk og økonomisk kredsløb
Den underjordiske parkering og den over-
jordiske park udgør et kredsløb, der er lige så 
økologisk som økonomisk bæredygtigt. Lige-
som regnvand genanvendes til vanding, finan-
sierer indtægterne fra parkeringen parkens 
drift og vedligehold. Der bliver således ingen 
driftsudgifter for teatret eller kommunen. 
Parken er doneret af A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond.
Illustrationer: COBE 
Pressemeddelelse: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond

OVER OG UNDER 
JORDEN: PARK 
TIL OPERAEN

gennemgående greb. Regnvandet behandles 
som en særlig ressource for parken og ledes 
fra tage og belægninger ned i forsinkelses-
bede. Det overskydende vand ender i under-
jordiske vandreservoirer, der anvendes til at 
vande parken. Materialerne i parken er lang-
tidsholdbare og kan genbruges, ligesom dele 
af jorden fra det nuværende jordlag på øen bli-
ver genanvendt til udvidelse af parkens vestli-
ge side. De mange træer og planter bryder den 
kraftige vind fra havnen og havet og stopper 
vindturbulensen. Desuden hæves terrænet, så 
øen sikres mod oversvømmelse ved skybrud 
og større vandstigninger. 

Året og naturen rundt
Parken skal være en indbydende attraktion 
hele året. Derfor er samtlige træer, planter 
og blomster nøje valgt ud fra deres skift i far-
ver og blomstringer, så parkens flora altid har 
noget at byde på uanset årstiden. Beplantnin-
gen skifter udseende, duft, farver og tæthed 
efter sæson og afhængigt af, hvor i parken, 
man opholder sig. Hver sæson skaber således 
en ny ramme for parkens gæster. 

Parkens hjerte
Foruden det grønne haveanlæg kommer par-
ken til at indeholde et væksthus med café og 
underjordisk parkering. Væksthuset er de-
signet som en glasbygning med et tyndt, svæ-
vende tag. Bygningens placering i midten af 
parken gør den til en overraskelse, der først 
åbenbarer sig, når den besøgende bevæger sig 
gennem det tætte landskab. Væksthuset og 
den omkransende café skal sikre, at Operapar-
ken bliver et aktivt besøgsmål hele året. Også i 
vintermånederne, hvor mange af byens andre 
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IN SITU TIL SPECIELLE OPGAVER:

KONTAKT OS FOR SPECIAL LØSNINGER

•Sandkasser  •Støttemure  •Bænke  •Byrumsmøbler  •Kantsten  •Vandrender

+45 6080 7010 www.kantdesign.dkinfo@kantdesign.dk fb.me/kantdesign.dk instagram.com/kantdesign.dk

Vi kan støbe
kanter fra

10 cm x 10 cm

til
50 cm x 40 cm
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Ett konstprojekt i två delar – en rumslig vi-
deoinstallation och bok, av Gunilla Bando-
lin, Monika Gora och Nils Bergendal 

I fokus står en park med 100-åriga träd och 
betydelsen av förlusten av dem. 
Sommaren 2012 skövlas en unik park, parken 
runt Gottorps gård i utkanten av Malmö. Går-
den och parken är dödsdömda, då Bunkeflos 
villamatta trycker på och den nya yttre ring-
vägen bildar en gräns. Ett av träden i parken 
är en sällsynt jättelik blodbok, som varit klät-
terträd åt generationer av barn i trakten

Vilken förlust led Malmöborna i och med 
att Gottorps park skövlades? Vad kostar ett 
träd? 

För den vedförsäljare som anlitas för att 
såga ner träden är veden det enda värdet. Vad 
är värdet för Malmös stadsträdgårdsmästare, 
som i ord och text säger sig värna stadens 
stora träd? Hur resonerar den ekolog som 
sysslar med gröna stråk och värdet av biolo-
gisk mångfald?  Vad är ett träd värt för ett barn 
som klättrar i det? För någon som bara vill stå 
intill det och känna dess närvaro?

I vår  videoinstallation ”Vad kostar ett 
träd?” vill vi beskriva det konstnärliga och 

mänsklige värdet av ett träd. Men inte bara 
den skönhet vi upplever när vi ser på träd, 
utan skönheten i att klättra i träden, finnas i 
och under dem. Det man upplever av trädnär-
varo när man vistas i de stora trädens närhet. I 
vår skrift ”Vad kostar ett träd?” har vi genom 
intervjuer och foton undersökt hur det kunde 
gå som det gick med Gottorps park och träd. 

Projektet har genomförts med stöd från 
Konstnärsnämnden. 
Monika Gora

VAD KOSTAR 
ETT TRÄD?
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Telefon 65 97 26 56 
pkp@kortegaard.dk 
www.kortegaard.dk

Træerne på 
”Amager Skibakke” 
kommer fra den 
fynske muld

Træerne og buskene på Amager Ressource 
Centers skibakke er vokset op i den fynske 
muld. Her er de blevet plejet med passion 
efter miljørigtige og bæredygtige princip-
per. Du er altid velkommen til at henvende 
dig til os og få kvalificeret rådgivning om, 
hvordan du for eksempel tænker grønt i 
tide med danske træer i forbindelse med 
dine projekter. 
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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
standard:

Dansk 
importør af: SikkerVand®

Totalleverandør
– også af professionel rådgivning 

Experience the works of 30 European ar-
chitects and researchers at the 2nd Bien-
nale in artistic research in architecture: 
WORKS+WORDS 2019
Artistic research develops new ground wi-
thin the field of architecture and combines 
the making of works with reflections in words. 

The sustainable development goals set by 
the UN in 2015 form the current conceptual 
framework at KADK. WORKS+WORDS 2019 
relates to this agenda and aims to demon-
strate how artistic research covers a diverse 
field from exploratory to realised projects. 
This includes open-ended explorations and 
works aimed at societal impacts. 

Architectural practice tries to intervene 
in a positive way in the world. However, a pro-
blem cannot be thoroughly addressed if the 
solution is the only object. Artistic research 
formulates a standpoint from which architec-
tural practice engages the world. It is a way of 
considering architectural issues through the 
making of drawings, architectural models 
and buildings. It includes a variety of practi-
ces, from experimenting with the tools of the 
architect to building with reflection and care.

The biennale includes both primary 
researches, the outcome of which is by defini-
tion unpredictable, and realised projects that 
address crucial issues in society. In this way, it 
demonstrates how the entirety of the field is 
necessary to produce sustainable answers to 
current challenges. 

The exhibitors are selected from submissi-
ons to an open call addressed to architecture 
schools in Europe. 

In addition to the selected works, the 
biennale has invited architects Peter Mär-
kli, Francesca Torza, Sarah Wigglesworth 
and Günther Vogt to exhibit their works, for 
inspiration and to further the dialogue bet-
ween experimental practice and research.

WORKS+WORDS 2019 is curated by the 
architects Anders Abraham, Christina Cape-
tillo and Peter Bertram, KADK.
WORKS+WORDS 2019  at The Great Exhibi-
tion Hall, KADK, Danneskiold Samsøes Allé 
51, 1435 Copenhagen. From November 28 to 
January 19, 2020. All days 11-18.

WORKS+WORDS 2019 
BIENNALE AT KADK
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OKNygaard arbejder med at skabe 
smukke og funktionelle byrum som 
både er til gavn for brugerne og op-
fylder behov f.eks. i forhold til klima-
sikring. Som en af Danmarks største 
anlægsgartnere arbejder OKNygaard 
hele tiden med at optimere sine ar-
bejdsprocesser og sikre de bedste løs-
ninger til kunderne

OKNygaards erfaringer ved både små og 
store projekter i hele landet er, at anlægs-

processen bliver mere holdbar, hvis de får mu-
lighed for at byde ind med deres faglighed og at 
der fra starten er fokus på at opbygge et solidt 
samarbejde.

”Det er vores erfaring, at vi kan være med til 
at sikre et bedre resultat, hvis vi inddrages ak-
tivt i skabelsen af grønne byrum og udearealer. 
Den faglighed og erfaring vi byder ind med til 
et projekt, kan både rådgiver og bygherre be-
nytte, så vi i samarbejde kan udtænke kreative 
og økonomisk fordelagtige løsninger”, fortæller 
områdedirektør for Anlæg i OKNygaard, Lars 
Bering Sonne.

Anlægsgartner OKNygaard arbejder strategisk 
ud fra tanken om, at et øget samarbejde allere-
de fra opstartsfasen i et projekt, er med til både 
at forebygge problemer og sikre hurtigere og 
bedre løsninger på de udfordringer, der måtte 
opstå.

Et af virksomhedens tiltag er en samar-
bejdsworkshop, hvor der bl.a. bliver skabt en 
forventningsafstemning mellem projektets par-
ter. Formålet er at kunne bidrage med faglige 
indspark og erfaring i at skabe de bedste løs-
ninger for kunden. Og OKNygaards erfaring er 
netop, at jo tidligere i fasen, de kan være en del 
af projektsamarbejdet, jo bedre arbejdsproces 
og jo bedre slutresultat.

Økonomisk mest fordelagtig
Det handler ikke nødvendigvis om økonomi, 
men om planlægning og gode løsninger. Med 
god planlægning er det  muligt for OKNygaard 
at byde ind med sin faglighed og dermed ska-
be en smidigere proces og sikre den ønskede 
kvalitet af slutresultatet.
”Vi har netop anlagt et haveanlæg mellem to 
lejlighedskomplekser, hvor der samtidig var 
opført en p-kælder under anlægget. Det kræ-

vede en del alternative løsninger for, at de 
praktiske elementer kunne udføres. De løsnin-
ger er blevet til i et tæt samarbejde mellem os,  
rådgiver og totalentreprenør og har resulteret 
i et færdigt projekt, som vi er meget tilfredse 
med”, fortæller Lars Bering Sonne.

Når faglig viden inddrages i et tæt samarbejde 
mellem projektdeltagerne, er der langt større 
sandsynlighed for et holdbart og tilfredsstil-
lende slutprodukt. Det gælder uanset om der 
er tale om rene anlægsprojekter eller færdige 
udearealer, hvor OKNygaard står for driften.

I OKNygaard er struktureret og stram styring af 
projekterne kombineret med god dialog og kom-
munikation dét, der skal sikre kunderne tryghed 
i projektet.

”På alle projekter afholdes der ugemøder, hvor 
den sidste udvikling og de næste opgaver bliver 
gennemgået. Hvis bygherre f.eks. er et boligsel-
skab, kan vi oprette en hjemmeside, hvor bor-
gerne kan få information om projektet og blive 
adviseret hvis der f.eks. skal lukkes for vandet”,  
fortæller Lars Bering Sonne. områdedirektør for 
Anlæg, Lars Bering Sonne.

Et tidligt samarbejde er vejen til de bedste løsninger
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MONO SPOT
Ny LED projektør til mast fra WILLY MEYER 

•	 Til LED  6-15-36-70Watt - 431-3391Lumen 

•	 IP 65 - IK08 - 3-4000K - Klasse II - DALI 

•	 Armaturhus i aluminium med hærdet sikkerhedsglas 

•	 Tiltinterval 80 ⁰, drejningsinterval 180 ⁰ 

•	 Spredningsvinkler LED:  6 ⁰ , 8 ⁰, 31 ⁰, 34 ⁰  og 55 ⁰  

•	 Variabel optik fra 11 ⁰ til 48 ⁰ 

•	 Med vejoptik og RGBW 42W eller Tunable White LED 

•	 Fås i sort, hvid og sølvgrå 

•	 Findes med smal, bred eller linær spredningsvinkel 

•	 Kan også monteres med arm

Formula Automobile, Lyngby
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