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ARNE JACOBSEN URE 
Legendarisk dansk design siden 1939
Arne Jacobsens verdensberømte urdesigns kan nu købes i Arkfo Webshop

Arne Jacobsen tegnede tre vægure til tre forskellige bygninger. Roman Clock er fra 1942, da Arne 
Jacobsen tegnede Århus Rådhus. Efterfulgt af City Hall Clock, der er tegnet til Rødovre Rådhus I 
1956. Det sidste Bankers Clock tegnede Arne Jacobsen til Danmarks National Bank i 1971. I dag 
findes vægurene også som armbåndsure og bordure. Besøg Arkfo webshop og se mere.

 A.J. BANKERS CLOCK vægur, dia 48 cm 
 Tegnet af Arne Jacobsen til Danmarks National Bank i 1971
 (findes også i dia 16, 21 og 29 cm ) 

 Pris: 5.095 kr.
 Særpris for abonnenter: 4.076 kr

Arkitektens Forlag | The Danish Architectural Press | www.arkfo.dk

AJ.indd   3 24/02/15   10.43
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- Energibevidst rådgivning 
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
 

- Vandbehandling
- Belysning

- Interaktion
- Stort vandlaboratorium

Vanddesign  
til det offentlige rum

Østerled 28   4300 Holbæk
 Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

Sven Bech_2014.indd   1 21/01/14   11.59

www.arkfo.dk/butikken

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

TELEFON  39 63 36 80
MOBIL  28 87 36 80

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

Vi bygger grønt

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

BEDRE BUS NØRRE CAMPUS
Vejtræer og rabatbeplantning, 2015

59 59 53 42 ·  www.malmos.as 
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Gennem sit virke som landskabsarkitekt 
har Einar udvist stort inititativ og været bane-
brydende i sin faglige måde at gribe sager an 
på og dermed udbredt forståelse for land-
skabsarkitekters arbejde og faglige kunnen på 
det brede arbejdsfelt fra havearkitekt til land-
skabsplanlægger i stor skala. Han tog initita-
tiv til at få oversat den europæiske landskabs-
konvention (ELC) til islandsk og lagde mange 
kræfter i arbejdet for at få regeringen til at til-
træde den i 2012. Einar har i mange år arbej-
det på at indsamle kilder og skrive om islandsk 
havekunst. Han er medstifter af og første for-
mand for SAMGUS, foreningen af kommu-
nernes stadsgartnere og miljøledere og var 
bestyrelsesmedlem i Landvernd (Icelandic 
Environment Association) 1974-85 og Náttúru-
verndarráð (Naturværnsrådet) 1981-92. 

Einar tog afgang fra Kunstakademiets 
Arkitektskole i København, landskabsafde-
lingen i 1972. Lige siden har han virket som 
landskabsarkitekt både på egen tegnestue og 
som stadsgartner i kommunen Kópavogur. 
Han har undervist i Háskóla Íslands (Islands 
universitet), Garðyrkjuskóla ríkisins (Sta-
tens gartnerskole) og i Landbúnaðarháskóla 
Íslands (Islands landbrugsuniversitet).
Sif Hjaltdal Pálsdóttir
Oversat og bearbejdet af Ulla R. Pedersen

Havekulturfondens hæderspris 2015
Havekulturfondens hæderspris er tildelt 
have- og parkingeniøruddannelsen. Prisen 
blev uddelt på Danske Parkdage 2015, som 
fandt sted i Esbjerg. Da de første studeren-
de på have- og parkingeniøruddannelsen for 
fem år siden tog hul på studiet, var det efter 
et mangeårigt ønske fra branchen. Der var 
ganske enkelt et hul mellem håndværkernes 
og planlæggernes faglighed. At udfylde dette 
tomrum – og gøre det professionelt – var 
netop et af hovedargumenterne for, at Have-
kulturfonden har givet hædersprisen til den 
nye, grønne ingeniøruddannelse.
Havekulturfondens formål er at fremme have-
kultur, idet ordet ’have’ skal forstås i videste be-
tydning. Med prisen følger 25.000 kr. og en sta-
tuette. 
www.havekulturfonden.dk

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 7. Deadline 13. september, udk. 13. november
Nr. 8. Deadline 11. oktober, udk. 11. december

Skolens 21 hektar store område kommer ikke 
kun til at fungere som dagstilbud, men skal 
også huse 40 plejefamiliers boliger i tæt forbin-
delse med skolens bygninger. Arkitektonisk og 
planlægningsmæssigt ligger der en særlig op-
gave i at skabe rum om både private boliger, 
skole og områdets mange offentlige tilbud. 

Mange aspekter af projektet er anderle-
des end dem, vi normalt kender til på de nor-
diske breddegrader. Klimaet er ekstremt på 
alle måder i forhold til det, vi er vant til her-
hjemme. Et benhårdt fastlandsklima, hvor 
det er bidende koldt om vinteren og meget 
varmt om sommeren, giver udfordring for en 
beplantning, der skal bruges aktivt i undervis-
ningen hele året. 

Vega Landskab vandt opgaven i august 
måned sammen med den aarhusianske teg-
nestue Cebra, der står for den bygningsmæs-
sige del af vinderforslaget. De to danske fir-
maer deltog i en prækvalificeringsrunde i 
konkurrence mod fem andre udvalgte arki-
tektfirmaer fra bl.a. USA, Japan samt Holland 
og vandt med deres cirkulære forslag: Smart 
School Meadows. Skolen forventes at stå klar 
i september 2018
Inf. pressemeddelse fra Vega,
www.vegalandskab.dk

Einar E. Sæmundsen æresmedlem i FÍLA, 
foreningen af islandske landskabsarki-
tekter, på generalforsamlingen den 21. 
april 2015
Einar E. Sæmundsen stiftede sammen med 
fire andre landskabsarkitekter foreningen 
FÍLA i året 1978. Han var formand 1980-82 og 
2005-09, sad i utallige nævn og udvalg og har 
gennem årene lagt mange timer og kræfter i at 
opbygge et godt foreningsliv og udbrede kend-
skabet til landskabsarkitekters arbejde. 

Smart School i Sibirien

En by i Sibirien bliver beriget med en Smart 
School, der med holistisk pædagogik og ba-
nebrydende arkitektur skal bygge bro mel-
lem byliv og natur. En fremtidens skole, der 
skal udgøre et socialt og kulturelt mødested 
for et helt lokalsamfund. To danske tegnestu-
er, Cebra og Vega landskab står bag vinderfor-
slaget.

Seks timers flyvning mod øst i det sydlige 
Sibirien ligger byen Irkutsk, et populært stop på 
den transsibiriske Jernbane op til den smukke 
Bajkalsø. En universitetsby, der med en lokal 
velgørers midler nu skal være frontløber inden 
for nytænkende læring, moderne arkitektur og 
integrering af natur i skolemiljøet. 

Anne Galmar, der er partner i tegnestuen 
Vega Landskab og med sine kolleger står bag 
den landskabsmæssige del af vinderforslaget, 
udtaler: ”Det er et helt vildt spændende pro-
jekt at være en del af. Det er meget visionært på 
alle måder – også i sin måde at tænke landskab 
ind som et bærende element i læringen. Begre-
bet Smart School betyder nemlig i dette projekt 
både, at små nyttehaver samt opdræt af hus-
dyr skal være en aktiv del af undervisningen og 
livet på skolen. Men også at hele den store byg-
gegrund ses som et læringsområde, hvor ele-
verne kan opleve, at den nye skov vokser op, 
og at der opstår små biotopområder omkring 
regnvandssøer. Og det er en fantastisk opgave 
for os som landskabsarkitekter med fokus på 
netop landskab og læring”.

Et af de bærende elementer i opgaven er at 
skabe offentlig adgang til skolens sportsfaci-
liteter og rekreative områder ved bredden af 
søen, som skolens grund støder op til. Skolen 
skal være samlingspunkt for hele lokalmiljøet. 
Derfor er både sportsstadion, bueskydnings-
bane og offentligt opholdsområde ved søen 
tegnet ind i planen. 

Situationsplan og visualisering af skole og landskab. 
Smart School i Irkutsk. Ill. CEBRA VEGA 
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Das gute Licht.
For en bedre orientering.

LED-lyselement, med symmetrisk lysfordeling, tæthedsklasse IP 65, 
isolationsklasse II, 4400 lumen. Udviklet til energieffektiv belysning 
af udendørs arealer, armaturet overbeviser med højt lysudbytte, 
lang levetid og muligheden for at vælge farvetemperatur. Særlig 
velegnet til strukturering og styring af person- og biltrafik.
BEGA distribution i Danmark: Solar A/S · Industrivej Vest 43
6600 Vejen · Tlf. 765 27 000 · bega@solar.dk · www.bega.com

BEGA_Lichtbau_AZ_Landskab_10|15_228x308_DK.indd   1 10.09.15.37kw   15:12



A64 LANDSKAB  6  2015

53th IFLA World Congress:
Tasting the Landscape
Torino, Italien, 20-22. april 2016
The 53th IFLA World Congress will be held 
in Turin, Italy, from April 20th to 22nd 2016, 
organized by the Italian Association of Land-
scape Architecture (AIAPP).
call@ifla2016.com, www.ifla2016.com

Copenhagen Landscape Lectures
Copenhagen Landscape Lectures er en åben 
forelæsningsrække for alle med interesse i, 
hvordan vi former vores omgivelser.

I efteråret 2015 stilles skarpt på by- og 
landskabsarkitekturens kunstneriske, æste-
tiske, økologiske og kulturelle potentiale i 
udvikling af den bæredygtige by.

Copenhagen Landscape Lectures arrange-
res af Forskergruppen for Landskabsarkitek-
tur og -Urbanisme ved Sektion for Landskabs-
arkitektur og Planlægning på Københavns 
Universitet IGN. CLL er støttet af Center for 
Strategisk Byforskning og Havekulturfonden.
Af efterårsprogrammet resterer:

Mandag 5. oktober kl. 16.30. Peter Carl, 
professor ved the CASS, London Metropoli-
tan University: Om begrebet practical wisdom 
i forhold til arkitektur og design.

Onsdag 7. oktober kl. 16.30. Ross Ander-
son, lektor i arkitektur ved University of Syd-
ney & Jasper Ludewig, arkitekt fra Sydney: 
Om projektet Made Ground: A Spatial History 
of Sydney Park

Onsdag 18. november kl. 16.30. Monika 
Gora, landskabsarkitekt og kunstner i GORA 
art&landscape, Malmø: Om projektet How 
Much for a Tree?

Onsdag 2. december kl. 16.30. Panelde-
bat om fremtidens bæredygtige by med Tina 
Saaby, stadsarkitekt i København og Deane 
Simpson, lektor ved Kunstakademiets Arki-
tektskole. 

Arrangementerne er gratis, alle er vel-
komne. Efter hver forelæsning inviteres til et 
glas vin og en uformel snak. 

Alle arrangementer foregår i Festaudito-
riet på Bülowsvej 17, Frederiksberg. 
Yderligere inf.: Svava Riesto, svri@ign.ku.dk
www.landscapelectures.dk

Fynske Planlæggeres efterårsprogram
Lørdag 24. oktober 2015 kl. 8-18: Arkitektonisk 
rundvisning på M/S Museet for Søfart. 

Onsdag 4. november 2015 kl. 17-19: Ny For-
skerpark og nyt Teknisk Fakultet i Odense. 
Tirsdag 8. december 2015 kl. 15-17: Rundvis-
ning på CLAY, Keramikmuseum Danmark i 
Middelfart. 
Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA 
om, at al tilmelding til arrangementerne sker via 
arrangementsoversigten på www.ida.dk
Arr. af Akademisk Arkitektforening – Østifter-
ne, Den Danske Landinspektørforening, Fyn,
Ingeniørforeningen i Danmark, Danske Land-
skabsarkitekter, Foreningen af Byplanlæggere, 
Teknisk Landsforbund, Fyn.
www.fynskeplanlaeggere.dk

Havehistorisk Selskab
Temaet for efteråret 2015 er beskyttelse og 
benyttelse af historiske haver. Af efterårs-
programmet resterer:

Torsdag 29. oktober 2015 kl. 17, formentlig 
Rolighedsvej 23, 2, Frederiksberg, tjek www.
havehistoriskselskab.dk inden mødet
Foredrag og debat: Enghaveparken, Kbh V 
Simon Harboe fra Kulturstyrelsen og Flem-
ming Rafn fra Tredje Natur vil fortælle om 
baggrunden for og planerne om fornyelse af 
Enghaveparken. Se mere om projektet under 
www.tredjenatur.dk/2015/06/brugerdesign-i-
enghaveparken 

Tirsdag 17. november 2015 kl. 17, Roligheds-
vej 23, 2, Frederiksberg 
Foredrag: Bevaring og pleje af reliktplanter på 
Hammershus og Bornholm i øvrigt v. natur-
vejleder Tino Hjorth Bjerregaard. 
www.havehistoriskselskab.dk

Er grønt blot til lyst? 
Seminar 13. november 2015
De offentlige grønne områder i Danmarks by-
er, herunder København, Aarhus, Aalborg og 
Odense, har skiftet karakter og indhold gen-
nem foreløbig fire generationer af grønt. Se-
minaret belyser udviklingen i fire byer og 
giver bud på fremtiden. Klimavinklen, her-
under havstigning og regnvandshåndtering, 
har høj prioritet i alle fire byer.

København arbejder sammen med staten 
og nabokommunerne Tårnby og Dragør for på 
Vestamager at etablere en ’akkrediteret natur-
park’, som kombinerer fredning med rekre-
ative anlæg. Aarhus har i centrum udviklet 
midlertidige grønne områder på Store Torv og 
på Frederiks Allé. Aalborg udnytter sine tidli-

gere kridtgrave og udvikler grønne indfalds-
veje og en grøn ring omkring centrum med 
nye byområder syd for byen. Odense udvikler 
langs den tidligere trafikåre Thomas B. Thri-
ges Gade grønne lommer og grønne tage, lige-
som udviklingsarealerne ved havnen nord for 
byen er ved at tage form.

Program
Seminarets formål og indhold v. ordstyrer 
Poul Sverrild, museumschef, mag. art., By-
planhistorisk Udvalg

Historisk rids v. stadsarkivar Henning Bro, 
cand.mag. i historie og samfundsfag, ph.d., KU

Københavns Kommune v. områdechef 
Lykke Leonardsen, Københavns Kommune
Byrumseksperimenter i Aarhus v. kreativ 
direktør og partner i Schønherr Rikke Juul 
Gram, landskabsarkitekt MAA, MDL

Aalborg Kommmune v. stadsgartner Kir-
sten Lund-Andersen, landskabsarkitekt MDL, 
Aalborg Kommune

Odense Kommune v. chef for Bystrategisk 
Stab, arkitekt MAA, Jannek Nyrop, Odense 
Kommune

Fremtidsperspektiver – med eksemplet 
Vestamager v. seniorforsker Ole Hjorth 
Caspersen, geograf, ph.d. og postdoc Rikke 
Munch Petersen, ph.d., landskabsarkitekt 
MAA, MDL, Sektion for Landskabsarkitek-
tur og Planlægning, Københavns Universitet

Opsamlende diskussion v. Poul Sverrild 
og afslutning v. formand for Byplanhistorisk 
Udvalg Michaela Brüel, arkitekt MAA

Tid: 13. november 2015, kl. 8.30 -16.30
Sted: Festauditoriet, Frederiksberg Campus, KU, 
Bülowsvej 17, Frederiksberg
Arrangør: Byplanhistorisk Udvalg, Dansk 
Byplanlaboratorium i samarbejde med 
Sektion for Landskabsarkitektur og Planlæg-
ning, Københavns Universitet og DL
Tilmelding: via www.byplanlab.dk 
Pris for deltagelse: 1.200 kr. for erhvervsak-
tive og 400 kr. for studerende og arbejdsløse. 
Prisen omfatter deltagelse og forplejning inkl. 
morgenmad, frokost og kaffe

Byplanhistorisk Udvalg, 
Dansk Byplanlaboratorium 
Nørregade 36, 1165 København K
db@byplanlab.dk, www.byplanlab.dk
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DESIGN: AART DESIGNERS
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SÅ MANGE TRÆER SKAL DER TIL!
… for at byens borgerne oplever sig som 
både yngre og sundere….
The Washington Post bragte den 9. juli en ar-
tikel om et omfattende studie i Toronto, der 
viste, at offentlige træer mærkbart forbedrer 
borgernes sundhed og psykiske helbred. Ef-
fekten af træer gjaldt både borgernes subjek-
tive opfattelse af egen sundhed og de objektive 
sundhedsmålinger.

Studiet er bemærkelsesværdigt i kraft 
af dets omfang – en sundhedsdatabase for 
over 30.000 borgere, et omfattende datasæt 
over byens træer (530.000 var kategorise-
ret ved art, placering og kronediameter) sup-
pleret med satellitopmålinger af ikke-offent-
lige grønne områder som private gårdhaver, 
baggårde og haver. Særligt kombinationen af 
satellitopmålinger og den store sundhedsda-
tabase drog undersøgelsen stor fordel af. Et 
interessant udkomme af undersøgelsen var, 
at den viste større effekt ved offentlige træer 
ikke mindst gadetræer, der tilsyneladende gav 
større effekt end ikke-offentlige træer. Under-
søgelsen peger på årsager som, at de offent-
lige træer er tilgængelige for alle. Når grønne 
omgivelser er tilgængelige for alle, får alle 
udbytte af den stressreducerende virkning, 
ligesom det grønne også tilskynder flere til 
mere fysisk aktivitet.

Vi er bekendte med den positive effekt, som 
træer har på luftkvaliteten, og vi er blevet 
mere opmærksomme på de kognitive og psy-
kologiske fordele ved grønne omgivelser. Men 
dette store studie går et skridt videre til at 
kvantificere, hvor mange flere træer der skal 
til for at øge sundhedseffekten. I studiet er 
der taget højde for parametre som indkomst, 
alder og uddannelse. 

“… med 10 flere træer i en ’city block’ * i gen-
nemsnit bliver opfattelsen af sundheden forbed-
ret i et omfang, der kan sammenlignes med en 
stigning i den årlige personlige indkomst på $ 
10.000 og at flytte til et kvarter med $ 10,000 
højere gennemsnitsindkomst eller svarende til 
at føle sig syv år yngre.” (Berman** bemærker, 
at selvopfattelsen af sundhed ganske vist er 
subjektiv, men tilføjer, at det “korrelerer tem-
melig stærkt med de objektive sundhedsmæs-
sige observationer i dette studie.)”, skriver 
reporter Chris Mooney.

Hvad kan vi bruge den viden til? En stor 
del af vores arbejde er netop med det offent-
lige rum, som er til for alle! Men det er også 
afgørende, at beslutningstagere som borgme-
stre, politikere og direktører i forvaltningerne 
har den viden og også er optaget af at priori-
tere det grønne. Vi landskabsarkitekter skal 
bidrage til at formidle den betydning og kva-
lificere vores bygherrer, når de skal træffe de 

vigtige beslutninger om at investere i plads til 
træer i byen og ressourcer til at drifte dem – 
og til mere bynatur i øvrigt! For det er i virke-
ligheden beslutninger, der bidrager til at for-
bedre borgernes velbefindende. 

*) En ’city block’ svarer til kvarteret mellem 
"street" og "avenue" i de storbyer, hvor byud-
viklingen er planlagt i grid frem for at ske med 
naturlig tilvækst. Der findes ingen direkte over-
sættelse til dansk. Eksempelvis er et standard 
grid på Manhattan 80 m × 274 m

**) medforfatter på studiet, hvor psykolog 
Omid Kardan fra University of Chicago i øvrigt 
var leder af studiet 

STUDIESTART PÅ KADK
... og DL var med til at byde velkommen …
I forbindelse med introforløbet for de nye ar-
kitektstuderende på KADK den 26. august, 
var DL inviteret ud for at fortælle om både 
foreningens arbejde og om faget landskabs-
arkitektur. Louise Axholm, bestyrelsesmed-
lem og direktør i Danielsen Urban Landscape 
blev rigtig godt modtaget af de op mod 200 in-
teresserede studerende. 

Som noget nyt er det allerede nu, i begyn-
delsen af studiet, at de nye studerende skal 
vælge linje. For DL var invitationen derfor 
af stor betydning, og vi håber naturligvis, at 
en stor del af dem vælger linjen for Bygnings-
kunst, By og Landskab.
Susanne Renée Grunkin, 
formand for Danske Landskabsarkitekter

Runde fødselsdage
60 år: Eva Ekbrant, 22. november
50 år: Julie Bjergbakke, 7. november,
Louise Risør, 22. november
40 år: Katrine Binzer, 21. oktober,
Signe Moos Andersen, 7. november,
Louise Undall Vrou, 10. november,
Trine Plambech, 19. november,
Karen Andersen, 21. november,
Matilda Andersson, 27. november

Billedet er taget i en af Frederiksberg Kommunes mange 
boliggader, hvor træer spiller en fremtrædende rolle, 
ikke mindst i forhold til rum, identitet og atmosfære. 
Frederiksberg Kommune er en af de få kommuner i 
Danmark, der har en egentlig træpolitik. 
Foto Susanne Renée Grunkin
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der mere eller mindre er udsprunget fra Sven Hansen/Arkitektskolen Aarhus. Nyere tegnestuer i 
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LANDSKABSARKITEKTUR OG 
ARKITEKTSKOLEN AARHUS
Annemarie Lund

Her i efteråret 2015 er det 50 år siden, at de første studerende kunne begynde en uddannelse på Arkitektskolen 
Aarhus. I sin artikel pointerer Kristine Jensen, at arkitektskolen i Aarhus helt fra starten i 1965 og i opposition 
til Kunstakademiets Arkitektskole var stærkt motiveret af praksis: “AAA-skolen var fræk og selvstændig, men 
alligevel funderet på samme historiske tradition, som Kunstakademiet Arkitektskole og Det Kongelige Aka-
demi blev grundlagt på i 1754”.

I LANDSKAB 6-2015 beskrives undervisning og forskning inden for landskabsarkitektur gennem de fem 
årtier, og fem tidlige landskabsarkitekttegnestuer, hvor Sven Hansen har været inspirator, er beskrevet. 

Sven Hansen var en karismatisk figur – som udøvende landskabsarkitekt, som underviser, som redaktør af 
HAVEKUNST sidst i 1940’erne og som Danmarks ambassadør for havekunsten i udlandet. Hans værker – ofte i 
samarbejde med tidens store arkitekter – står stadig stærkt; et enkelt, seminariet i Holbæk, er endda fredet. Sir 
Geoffrey Jellicoe kaldte Sven Hansen havekunstens enfant terrible for den kompromisløse, viljestærke måde, 
han var  landskabsarkitekt på. Der savnes en monografi om Sven Hansen. 

Sven Hansen nævnes i alle artikler – og mange gange. Som underviser ved Arkitektskolen Aarhus var han 
med fra dag 1 som den ene af blot seks lektorer og tre professorer. Preben Skaarup fortæller, at Sven Hansen stil-
lede den allerførste opgave på skolen, en motorvej der skulle lægges smukt i landskabet. ”I skal gøre Danmark 
smukkere” og ”landskabet er grundlag for al menneskeskabt virksomhed”, var Sven Hansens enkle budskab. 

Sven Hansen gik af som professor i 1980. De følgende fire år var I.P. Junggreen-Have en værdsat underviser, 
hvorefter undervisningen frem til omkring 2000 blev varetaget af tre faste lærere: Preben Skaarup, Leif Johan-
nesen og Ole Mouritsen. Ellen Braae var lektor nogle år i 00’erne. I 2014 blev Tom Nielsen udnævnt til professor, 
og han underviser nu sammen med lektor Stefan Darlan Boris i by og landskab. “I dag arbejder landskabsarki-
tekten oftest i en større skala; det handler netop om landskabet og i dag ofte det urbane landskab, og hvordan 
man får by og landskab til at smelte sammen”, siger rektor Torben Nielsen i Leif Leer Sørensens interview. Dette 
skalaspring er grunden til, at AAA ikke mere har en egentlig landskabsafdeling, men har samlet uddannelsen af 
byplan- og landskabsarkitekter i Studio Urban Design | Landscape Architecture.

I AAA’s tidlige år var forskningen ikke formaliseret, Niels Albertsen og Tom Nielsen fremhæver dog publi-
kationer som Nils Ole Lunds Teoridannelser i arkitekturen, 1970 og Sven Hansens Eksempler på landskabs- og 
havekunst, et udvalg af egne arbejder, 1980 som eksempler på tidlig forskning. Også  Ole Mouritsen og Søren 
Bisgaard forskede i 1970’erne i landskabsområdet. Senere har ikke mindst skolens ph.d.-studerende stået for en 
stor del af skolens landskabs- og landskabsurbanismeforskning – med afhandlinger fra Kristine Jensen i 1996, 
Ellen Braae og Jonna Majgaard Krarup i 2003, Rune Bach, Thomas Juel Clemmesen, Anne Tietjen og Stefan 
Darlan Boris i perioden 2008-10. Tre af de seneste ph.d.-projekter, to afsluttede (Martin Odgaards og Marie 
Markmans) og et igangværende (Katrina Wibergs) beskrives kort i hver sin artikel.

Hvis man læser teksterne grundigt, vil man bemærke, at der er divergerende meninger:
– Om hvorvidt den store landskabsskala egentlig er noget nyt, som rektor Torben Nielsen fremhæver, mens 

Torben Schønherr husker, ”Men landskabet trak mest, skalaen, dette den ene dag at planlægge hele Danmark, 
eller en by, for næste dag at tegne på en trappesten til en kirke.”

– Og om det er godt at samle uddannelsen af byplan- og landskabsarkitekter. Preben Skaarup er ikke over-
bevist: ”På arkitektskolerne eksisterer en misforstået opfattelse af, at landskabs- og havekunst og byplanlæg-
ning er nærtliggende arbejdsområder, som med fordel kan slås sammen på én afdeling eller et institut. For land-
skabsarkitektuddannelsen har det betydet større afstand mellem uddannelse og praksis.” 

– Om der stadig er mange egentlige havekunstopgaver i den lille og mindre skala. Rektor Torben Nielsen 
tvivler, men er åben for at uddanne landskabsarkitekter med en højere grad af faglig specialisering, end det sker 
i dag ved AAA. I tegnestueartiklerne ses trods alt en del eksempler i mindre skala.

Sven Hansen arbejdede med en meget tæt forbindelse mellem uddannelse og praksis; utallige studerende 
var igennem hans tegnestue – i måneder eller år. Hvad denne til dels mesterlærelignede uddannelse har bety-
det, fremgår bl.a. af de fem tegnestueartikler. Gennem tiden er nogle landskabstegnestuer er vokset fra små til 
store firmaer, og store arkitektfirmaer har etableret landskabsafdelinger. 

Hvilke tegnestuer, der tidligt opstod fra Sven Hansen/Arkitektskolen Aarhus, og hvordan de har delt sig og 
udkrystalliseret nye tegnestuer er søgt illustreret på modstående side. At Stadsgartnerens kontor i Aarhus, med 
Ole Skou Rasmussen som leder gennem mange år, lige skyder sig ind fra venstre, markerer blot, at landskabs-
arkitektur og drift heraf i offentligt regi er en overordentlig vigtig del af faget. AL
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Rektor Torben Nielsen, Arkitektskolen 
Aarhus, gør status over landskabsud-
dannelsen og ser fremad. For ham er den 
kunstneriske og holistiske tilgang til op-
gaven og evnen til at udarbejde løsnings-
forslag, som ingen havde forventet, det 
der skal karakterisere arkitekten – også 
landskabsarkitekten. Og så handler det 
om at kunne give fysiske svar på tidens 
samfundsmæssige udfordringer. 

LANDSKABSARKITEKTEN ER GÅET OP I SKALA 
Leif Leer Sørensen

”Begrebet ’landskab’ har forandret sig. Da 
Arkitektskolen blev oprettet i 1965, og først 
Sven Hansen og siden Junggreen Have stod 
for undervisningen, handlede det i høj grad 
om havekunst. Man arbejdede meget detalje-
ret i en forholdsvis lille skala. I dag arbejder 
landskabsarkitekten oftest i en større skala; 
det handler netop om landskabet og i dag ofte 
det urbane landskab, og hvordan man får by 
og landskab til at smelte sammen,” indleder 
Torben Nielsen, når han skal svare på spørgs-
målet: Hvad er status på skolens landskabsud-
dannelse i dag?

Ifølge rektoren er dette skalaspring grunden 
til, at Arkitektskolen Aarhus i dag ikke læn-
gere har en egentlig landskabsafdeling eller et 
studio, som faglige specialer i dag er opdelt i på 
kandidatuddannelsen. Her er uddannelsen af 
byplan- og landskabsarkitekter samlet i Studio 
Urban Design | Landscape Architecture.

Den ændring, der er sket af fagområdet, 
mener Torben Nielsen også er årsagen til, at 
der i dag sjældent etableres egentlige land-
skabstegnestuer. Tendensen er mere, at de 
store arkitektfirmaer etablerer landskabsaf-
delinger.

Kantinegården, Arkitektskolen Aarhus, tegnet af Sven Hansen, renoveret af Preben Skaarup. Foto Aage Lund Jensen
Canteen courtyard, Aarhus School of Architecture, architect Sven Hansen, renovated by Preben Skaarup. Photo Aage Lund Jensen
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Generalist versus specialist
Hvad skyldes den forskydning i skala, som du 
taler om?
”Dels er der ikke nær de egentlige havekunst-
opgaver, som der var førhen; dels har vi over 
årene oplevet nogle store samfundsmæssige 
forandringer, som har ændret landskabsarki-
tektens opgaver; de har fået en mere overord-
net og ofte strukturel karakter. Dels tror jeg 
også, at akademiseringen af arkitektuddan-
nelsen spiller ind. Projekterne kommer mere 
til at handle om idé og koncept end om detal-
jerede formgivningsmæssige løsninger.”

Det sidste, er det godt?
”Jeg tror, det er nødvendigt, fordi opgaver-
ne bliver mere og mere komplekse. Men det 
rejser naturligvis det evigt tilbagevendende 
spørgsmål, uanset hvilken uddannelse det 
handler om: Hvordan balancerer vi forholdet 
mellem at uddanne generalister og speciali-
ster? Her mener jeg, at arkitektuddannelsen 
til enhver tid handler om at uddanne gode 
formgivere. Vi skal uddanne nogle kandida-
ter, der kan give fysiske svar på de udfordrin-
ger, vi står overfor. Som tør gå nye veje og give 
svar, som ingen havde forventet. Det at kunne 
sætte ting på form, det er, hvad der først og 
fremmest karakteriserer arkitekten i forhold 
til andre faggrupper.”

Dagsordensættende projekter
Men ud over at være en god formgiver er der 
vel også behov for en eller anden form for spe-
cialisering i forhold til den kompleksitet i op-
gaverne, som du taler om. Også når det gælder 
landskabsarkitekter?
”Bestemt. Derfor vil jeg da heller ikke afvise, 
at skolen kan få behov for at etablere et selv-
stændigt studio i landskab. Men de seneste 
afgangsprojekter viser, at vi faktisk uddanner 
kandidater, der mestrer landskabsdisciplinen. 
Og en række af skolens ph.d.-projekter inden 
for området har været med til at sætte en sam-
fundsmæssig dagsorden.”

Her henviser han til et par af de sene-
ste års ph.d.-projekter: Marie Markmans 
Landscape sprawl – an artistic response to 
living in the Antropocene fra i år og Martin 
Odgaards Biodiversitetens byer – om natur-
bygning i dansk byplanlægning fra 2014. Begge 
projekter handler om at bringe landskabet 
ind i byen. Det første blandt andet ved at 

omdanne parcelhusenes prydhaver til bære-
dygtige nyttehaver; det andet om at skabe 
større biodiversitet i byen. Et igangværende 
ph.d.-projekt: Katrina Wibergs Waterscapes 
of Value giver bud på, hvordan vi håndterer 
de stigende vandmængder, så de skaber mer-
værdi i det urbane landskab.

De nævnte projekter har en samfundsmæssig 
karakter – og dermed vel også en politisk 
karakter?
”Det er rigtigt. De seneste år har vi arbejdet 
ud fra visionen: Engaging through Architec-
ture. Gennem projekter, eksperimenter og ny-
tænkning vil vi gerne have de studerende til 
at engagere sig i verden omkring os og på den 
måde kan være med til at finde løsninger på 
de udfordringer, som samfundet står overfor. 
Vi uddanner dem til at kunne give fysiske og 
kunstnerisk begavede svar. 

Det ser du også i afgangsprojekterne inden 
for landskab. De viser et ønske om at byde ind 
og bidrage til forbedringer af samfundet. Og 
i den forstand, at de kan være med til at vise 
løsninger på samfundsmæssige problemstil-
linger og på den måde sætte en dagsorden, ja 
så får projekterne en politisk dimension. Ikke 
partipolitisk, men politisk.”

En balancegang
Tilbage til forholdet mellem generalisten og 
specialisten. Er der ikke behov for at uddanne 
landskabsarkitekter med en højere grad af fag-
lig specialisering end tilfældet er i dag? 
”Det vil jeg som sagt ikke afvise. Det er da 
uden tvivl et fagligt felt, som vi kan give stør-
re opmærksomhed, end vi gør i dag. Men arki-
tektbranchen vil på den ene side gerne ’fodres’ 
med generalister, som er fleksible i forhold til 
forskellige arbejdsopgaver, samtidig med den 
gerne vil have specialister, når den har brug 
for det.”

Hvor er balancen?
”Jeg tror det handler om, at vi skal blive bedre 
til at tænke i livslang uddannelse. Både skolen 
og erhvervet. Det er svært at konkurrere med 
uddannelser, der kan bruge fem år på speciali-
sering. Det kan vi ikke. På den treårige bache-
loruddannelse skal vi uddanne i de generelle 
arkitektfaglige færdigheder, og så har vi to år 
på kandidatuddannelsen til at specialisere i. 
Det er ikke meget. Her kunne man godt fore-

stille sig forskelige former for specialisering 
som en slags efteruddannelse. Det skal vi så 
udbyde, og erhvervet skal være klar til at in-
vestere både tid og penge.”

Opgør med zapperkulturen
Kan der gøres noget inde for de eksisterende 
rammer?
”Et skridt kunne være at gøre op med zap-
perkulturen. I dag kan kandidatstuderende 
skifte studio fra semester til semester. Det 
bør vi nok overveje at gøre op med for at sikre 
en tilstrækkelig faglig dybde. Det kunne give 
en større grad af specialisering. Men samtidig 
skal vi også tænke mere tværinstitutionelt, så 
de studerende i takt med en sådan specialise-
ring i højere grad samarbejder med andre fag-
grupper om studieopgaver for derigennem at 
sikre den tilstrækkelige faglige bredde.

Men når det er sagt, så synes jeg faktisk, at 
både de kandidater og de ph.d.’ere, vi uddan-
ner i disse år, viser, at det står ret så godt til 
– også når det gælder uddannelsen af land-
skabsarkitekter. I øvrigt er vores landskabs-
uddannelse internationalt akkrediteret og 
lever dermed op til de standarder og kvalifi-
kationer, der forventes ude i verden.”
Leif Leer Sørensen, kommunikationschef
ph.d., arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus

Rektor Torben Nielsen. Foto Thomas Lillevang
Rector Torben Nielsen. Photo Thomas Lillevang
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SVEN HANSEN OG ARKITEKTSKOLEN AARHUS
Preben Skaarup

Sven Hansen var med fra starten. Som lektor i 
landskabs- og havekunst var han en af de seks 
lektorer og tre professorer, der skulle starte 
undervisningen på Arkitektskolen i Aarhus.

Fordi lokalerne til de studerende knapt 
var klare, da skolen åbnede i oktober 1965, 
blev det besluttet, at Sven Hansen skulle stille 
den allerførste opgave ude i landskabet. En 
motorvejsopgave.

Motorvejsopgaven blev gennem flere år 
den første opgave, der mødte de nye stude-
rende, når de kom på skolen.

Planlæg et stykke af den jyske motorvej! 
Det var stadig i 1968 en ret overvældende 
oplevelse at blive sendt ud i landskabet vest 
for Brabrand Sø for at finde ud af, hvor en 
motorvej kunne ligge smukt i landskabet.

Når vi kom tilbage på skolen, forelæste 
Sven om det danske landskab. 

Rigt på nuancer og fattigt på kontraster. Viste 
smukke billeder af fjorde og bælter, der skar 
sig ind mellem bløde bakker og skove under 
en himmel med høje skyer.

Fuld af optimisme og fremskridtstro i for-
hold til den store udvikling, der var i gang i 
landskabet.

I skal gøre Danmark smukkere, var Sven 
Hansens enkle budskab.

Hver studerende byggede model af 1 
km2 landskab med motorvej. I flere år fyldte 
modellerne på væggene i Nørreport.

Det første studieår fortsatte som en tur 
rundt i de fagligheder, der var repræsenteret 
på arkitektskolen. Der blev opmålt stole, teg-
net håndtag, små huse, broer, større huse og 
analyseret og planlagt by.

På mit andet studieår, i 1969, dukkede 
Sven Hansen op igen. Denne gang som ansvar-

lig for hele studieåret. Her kom studerende 
med en konstruktøruddannelse ind. Nu var 
vi ca. 60 2. årsstuderende, som Sven Hansen 
sammen med en flok undervisningsassisten-
ter skulle holde i gang.

Tegn en by på Yding Skovhøj. Sådan lød 
opgaven, som tog udgangspunkt i, at den 
jyske motorvej, som allerede var velkendt fra 
motorvejsopgaven, naturligvis skulle løbe op 
over Danmarks højeste punkt, hvor der pas-
sende kunne bosættes 10.000 mennesker.

Svens optimisme og tillid til sine stude-
rende var dybt inspirerende. Nok også skræm-
mende for nogle.

Undervisningsassistenterne havde nok 
at se til – og Sven Hansen gav kritik. Den var 
uden vaklen. Ingen var i tvivl om, hvad der 
var skidt, og hvad der var godt, når et projekt 
havde været fremlagt og diskuteret.

Sven Hansens undervisning på arkitekt-
skolen var i høj grad praksisorienteret. Baseret 
på hans egen praksis som landskabsarkitekt.

Efter en start, hvor Sven Hansen i 1932 var 
ansat hos stadsgartneren i Aarhus og tegnede 
røde broer i Marselisborgskovene, arbejdede 
han fra 1936-45 hos G.N. Brandt og var kirke-
gårdsinspektør på Mariebjerg Kirkegård 1936-
65. I denne periode begyndte Sven Hansens 
samarbejder med nogle af de bedste danske 
arkitekter. Sammen med dem vandt han vig-
tige konkurrencer, havde egen tegnestue fra 
1945 og løste store opgaver i hele landet. Der 
blev lagt mærke til ham. Gæsteprofessorater 
ved amerikanske universiteter med tildeling 
af fellowship fra Harvard. Han var konsulent 
for UNESCO, da Abu Simpel skulle flyttes og 
lavede et herligt, stort tænkt forslag til et amfi-
teater, der bevarede templerne på deres plads 
nede i den kommende Lake Nasser.

Da C.Th. Sørensen i 1963 skulle gå af som 
professor på Kunstakademiets Arkitektskole, 
søgte Sven Hansen stillingen. Det endte med, 
at valget stod mellem Sven-Ingvar Andersson 
og Sven Hansen. Der blev holdt prøvefore-
læsninger, og Sven Hansen drillede siden i al 
venskabelighed Sven-Ingvar med, at han kun 
vandt, fordi han besvimede ved sin forelæs-
ning.

Efter flytningen til Aarhus i forbindelse 
med ansættelsen på arkitektskolen blev Sven 
Hansen en selvfølgelig samarbejdspartner for 
de store tegnestuer i byen: Friis & Moltke, Kjær 
& Richter, C.F. Møller, og vandt vigtige opgaver.
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Der var således store opgaver i gang på tegne-
stuen, og mange undervisningsassistenter og 
studerende var ansat i perioder på Sven Han-
sens tegnestue i Brabrand. Der var også stadig 
en tegnestue i København. 

Da vi afleverede Yding Skovhøj-opgaven, 
var Sven så tilfreds med resultatet, at vi to stu-
derende, som havde lavet opgaven sammen, 
dagen efter blev tilbudt sommeransættelse 
på tegnestuen i København. Vi skulle pro-
jektere ankomst- og parkeringsarealet under 
den store søjlebårne behandlingsbygning ved 
Herlev Hospital: en opgave som Sven Han-
sen havde vundet sammen med arkitekterne 
Brüel, Bornebusch og Selchau.

Sven Hansen ville have hele fladen lagt i 
chaussésten. Vi foreslog asfalt som en bedre 
bund for pile og streger. Projektet kom ikke 
meget længere den sommer.

Sven Hansen var en inspirator. Ingen 
opgave var for stor at stille afdelingens stude-
rende. Alle opgaver var enormt vigtige. Tilli-
den til at vi kunne løse dem var ubegrænset. 
Diskussionen ligeværdig.

Kritikken var klar og tydelig. Et studieop-
gave kunne godt være dårligt løst, men det var 
kun hvis engagementet var lunkent eller over-
lægget gustent, at Svens kompromisløshed og 
temperament kom til udfoldelse.

Sven kom ikke meget på afdelingen ud 
over opgaveintroduktioner og kritikker, men 
det var hans afdeling, og vi var hans stude-

Ebba og Sven Hansen, have i Brabrand, 1970. Haven syd for huset var terrasseret med præcise skråninger, så der 
opstod tre haverum: terrassehave ved huset, rhododendronhave og staudehave. Fotos Preben Skaarup, 1982
Ebba and Sven Hansen’s garden in Brabrand, 1970. The garden south of the house was terraced with precise 
slopes, creating three garden spaces: the terrace garden by the house, the rhododendron garden and the perennial 
garden. Photos Preben Skaarup, 1982
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rende. Vi stolede helt på ham som vores lærer. 
Han tog mange af os ind på tegnestuen til at 
løse små og store opgaver.

Hvis studieåret og den afsluttende kri-
tik var gået godt, inviteredes der til sommer-
fest med lam stegt over gløder på bålpladsen 
øverst i Ebba og Svens have i Brabrand. 

Der var fest og lam hvert år. De studerende 
kom i haven og kendte den. Også fra deres 
engagementer på tegnestuen.

Såkaldte Danmarksture, ugelange ture 
rundt i landskaber og steder, sikrede, at de 
studerende kendte og forstod kulturlandska-
bet og de danske landskabstyper.

Sven Hansen smittede med sin begej-
string. Så kunne man selv finde ud af resten.

En af Sven store forelæsninger hand-
lede om dansk havekunst med Frederiksborg 
Slotshave som højdepunktet. Mere båret af 
begejstringen for havekunstens storhed og 

kunstneriske kraft end af redegørelsen for 
stiltræk og historiske omstændigheder. Det 
var vistnok den bundne prøveforelæsning fra 
konkurrencen om professoratet i København, 
der blev arbejdet videre på.

Den frie prøveforelæsning var så grund-
laget for Sven store forelæsning om landska-
bet, motorvejene og de store projekter. Sven 
begyndte med at konstatere, at ’landskabet er 
grundlag for al menneskeskabt virksomhed. 
Vi ændrer landskabet, og landskabet ændrer 
bagefter os.’

Den første studierejse med Sven Hansen gik 
til Rom, hvor den samme begejstring for renæs-
sancen og barokkens store anlæg blev videre-
givet. De spanske, franske og engelske haver 
hørte naturligt med til den almene dannelse.

Sven Hansen førte sine første to stude-
rende til afgang som landskabsarkitekter i 
1970. Han var lektor fra 1965 og blev først pro-

fessor i landskabs- og havekunst 1976 og gik af 
i 1980 efter at være fyldt 70 år.

Landskabsafdelingen var i hele perioden 
med Sven Hansen som leder en lille afdeling 
med 2-4 tilmeldte studerende årligt og 6-12 
studerende i alt på afdelingen.

Efterskrift
Kort tid efter afgang blev jeg af Sven Hansen 
hentet tilbage til skolen som undervisnings-
assistent på landskabsafdelingen. Sven havde 
stadig store opgaver på tegnestuen og deltog 
i mange konkurrencer. Da jeg sammen med 
Søren Bisgaard, som skrev den første forsk-
ningsopgave ved afdelingen, vandt en stor 
konkurrence på egen hånd, begyndte jeg at 
lave konkurrencer for Sven Hansen og blev 
ansat på tegnestuen fra 1980.

Fra 1980 blev I.P. Junggreen-Have lek-
tor på landskabsafdelingen og var frem til sin 

Sven Hansen, anlæg ved Entreprenørskolen, 1967-68. 
Arkitekt: Friis & Moltke. Skolen med de græsdækkede tage lig-
ger smukt ind i det tørre, bølgende landskab. I kontrast hertil 
er det indre gårdrum en plan og stenet vandhave. Fotos AL
Sven Hansen, the scheme at the Danish Contractors Associa-
tion School, 1967-68. Architect: Friis & Moltke. The school 
with the grass-roofed buildings is beautifully set in the dry, 
undulating landscape. In contrast to this, the inner courtyard 
is a flat and stony water garden. Photos AL
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pensionering fra stillingen i 1984 en inspire-
rende og meget værdsat underviser både på 
afdelingen og på hele arkitektskolen. Uden at 
dette dog gav sig udslag i, at afdelingen blev 
prioriteret med flere ressourcer.

I 1984 vendte jeg tilbage til arkitektsko-
len som leder af landskabsafdelingen – eller 
måske snarere som ansvarlig for fagområdet – 
for de studerende var få og bemandingen mini-
mal. Arkitektskolens faglige prioriteringer var 
dengang alene styret af de studerendes afde-
lingsvalg.

Det lykkedes dog i løbet af nogle år at til-
trække flere studerende og dermed at få prio-
riteret fagområdet højere på Arkitektskolen.

Over en 10-årig periode fra slutningen 
af 1980’erne og frem til ca. 2000 havde afde-
lingen tre faste lærere (Preben Skaarup, Leif 
Johannesen, Ole Mouritsen) og 20-25 stude-
rende årligt fordelt på tre studietrin. Dette var 

grundlag for at tiltrække studerende, opar-
bejde og opretholde et godt studiemiljø. Der 
kom en lang række stærke kandidater ud.

Uddannelsen var stadig både praksisbase-
ret og praksisorienteret. 

På arkitektskolerne eksisterer en misfor-
stået opfattelse af, at landskabs- og havekunst 
og byplanlægning er nærtliggende arbejds-
områder, som med fordel kan slås sammen 
på én afdeling eller et institut. For landskabs-
arkitektuddannelsen har det betydet større 
afstand mellem uddannelse og praksis.

På AAA har der siden 2003 været ét insti-
tut for by og landskab. Ellen Braaes ansæt-
telse som lektor skulle styrke fagområdet 
landskabs- og havekunst, men der blev ikke 
givet tilstrækkelig opbakning. Ellen er i dag 
som professor på KU med til at uddanne langt 
hovedparten af de nye danske landskabsarki-
tekter.

I en periode, hvor alt blev landskab, hvor land-
skabsarkitektfaget har vundet dagsorden og 
opgaver, hvor tegnestuerne er vokset fra små 
til store virksomheder, har arkitektskolerne 
mistet betydning som uddannelsessteder for 
landskabsarkitekter. 

Med udnævnelsen af Tom Nielsen som 
professor i By og Landskab og med Stefan 
Darlan Boris i et nyt lektorat på arkitektsko-
len er der måske blevet rum for nye mulig-
heder. Aarhus Landskabslaboratorium kan 
i bedste fald blive en ny indgang til en prak-
sisbaseret fornyelse af uddannelsen til land-
skabsarkitekt på Arkitektskolen Aarhus. En 
æstetisk, kunstnerisk praksis baseret på teo-
retisk og praktisk viden om naturgrundlaget.
Preben Skaarup, landskabsarkitekt MAA, MDL

Sven Hansen, anlæg ved Ikast Gymnasium og Handelskostskole, 1974-75. Arkitekt: Friis & Moltke. 
Foto Preben Skaarup
Sven Hansen, scheme at Ikast Gymnasium and Business School, 1974-75. Architect: Friis & Moltke. 
Photo Preben Skaarup

Sven Hansen, anlæg ved Bjerringbro Gymnasium, 1980-81. Arkitekt: Friis & Moltke. 
Spejlbassiner var et gennemgående Hansensk motiv. Foto AL
Sven Hansen, scheme at Bjerringbro Gymnasium, 1980-81. Architect: Friis & Moltke. 
Reflecting pools are a typical Hansen motif . Photo AL
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ET KUNSTNERISK FAG – PUNKTUM
Kristine Jensen

Hvordan laver man egentlig et kort tilbage-
blik på undervisningen i landskabsarkitektur 
på Arkitektskolen i Aarhus (AAA) igennem 50 
år? Man ku’ nemt lave en CV-opremsning af 
de mange udmærkede mennesker, der igen-
nem årene har været tilknyttet institutionen 
og her har udfoldet deres viden om alt imel-
lem by og land. Herigennem kunne vi uden 
tvivl nyde variationerne over landskabsarki-
tektonisk erfaringsdannelse, men det fortæl-
ler ikke om fokus eller formål med AAA’s hold-
ning og indstilling til fagområdet lige nu?

Det kan næppe være en hemmelighed, at 
barnet over en årrække har været voldsomt 
forsømt fra skoleledelsens side, både den 
nuværende og de forrige. Og at mange byg-
gekunstafdelinger, som den hedengangne 
afdeling X, i årevis varetog undervisningen af 
kommende landskabsarkitekter. At det ikke 
er en billig kritik, kan man desværre opleve 
ved at gennemgå en ansøgningsrunde, hvor 
der stort set ikke findes landskabsarkitekter 
blandt ansøgerpotentialet her på den jyske 
udkant.

Også derfor er det så glædeligt tiltrængt, 
at der inden for det seneste år er sket noget 
på AAA, hvor Tom Nielsen er tiltrådt som pro-
fessor for planlægning – også for landskab. Og 
sammen med landskabsarkitekt Birthe Urup 
har et utroligt velfungerende samarbejde 
omkring Studio Urban Design | Landscape 
Architecture.

Men det vel også kun 35 år siden Sven 
Hansen gik af som professor i landskabs- og 
havekunst.

Arkitektskolen i Aarhus var fra starten 
i 1965 praksisorienteret og var stærkt moti-
veret af praksis i opposition til den akademi-
tunge skole i København, netop Kunstakade-
miets Arkitektskole. AAA skolen var fræk og 
selvstændig, men alligevel funderet på samme 
historiske tradition, som Kunstakademiet 
Arkitektskole og Det Kongelige Akademi blev 
grundlagt på i 1754. Hvilket vil sige en kunst-
nerisk defineret arkitekturtradition, som er et 
særkende for den danske arkitekturtradition.

AAA’s professorer og rektor delte lige 
over på både tegnestuer og undervisning. 
Men skolen var også internationalt og bredt 
fagligt funderet med professorer og lektorer 
på alle fagområder. Med undervisning inden 
for Bybygning, Bygningskunst, Restaurering, 
Møbel- og Rumkunst, Industrielt Design, 

Fysisk Økonomisk Planlægning, Lokalplan-
lægning osv. Selvfølgelig flest hoveder på byg-
ningskunst, Knud Friis, Johan Richter, Ole 
Buhl og Yannos Politis. Nils Ole Lund på teori 
og historie, Johannes Exner på restaurering, 
Hans Mammen på fysisk økonomisk planlæg-
ning, Alistair Nairn på bybygning og så ikke 
mindst Sven Hansen som professor på land-
skabsarkitektur og havekunst. Mon ikke alle 
så det som en win-win situation med mulig-
hed for at kunne mønstre de bedste stude-
rende til deres tegnestuer?

En række af AAA’s professorer var også 
stærkt repræsenteret i Akademiet og Aka-
demiraadet (Statens rådgiver i kunstneri-
ske spørgsmål), og op igennem 1960’erne og 
70’erne var blandt andre AAA’s rektor C.F. 
Møller og møbelprofessor Arne Karlsen dybt 
involveret. Og især professor Sven Hansen, 
der i mange år sad som formand for i det den-
gang magtfulde Landskabsudvalg. Bordenden 
var, der hvor Sven Hansen sad.

Havekunst og landskabsarkitektur var en 
del af AAA-skolens faglige felt, og med Sven 
Hansen for bordenden blev der undervist i 
den danske tradition, som Steen Eiler Ras-
mussen og G.N. Brandt grundlagde tilbage 
i 1930’erne på Kunstakademiets Arkitekt-
skole. Deraf den særlige danske tradition, der 
er unik set i et internationalt perspektiv, hvor 
landskabsarkitekter uddannes på arkitektsko-
lerne ud fra en kunstnerisk baseret praksis- og 
projektorienteret metode fremfor en naturvi-
denskabelig havebrugsorienteret tilgang som 
f.eks. i Sverige og Norge. Det var et credo for 
Sven Hansen, at faget var akademi- og kunst-
nerisk baseret.

Det var Georg Boye der i 1950’erne og 
60’erne var med til at grundlægge uddannel-
sen på KVL – nu Københavns Universitet, 
hvor han senere blev professor i Anlægsgart-
neri. Her blev uddannelsens udgangspunkt 
et naturvidenskabeligt, i havebrugskultu-
ren også som kulturhistorie, som Boye var 
ekspert i, sammen med den anlægstekniske 
vinkel. C.Th. Sørensen, datidens professor 
i Havekunst på KA, og Boye debatterede da 
også livligt og ofte om det rette grundlag for 
uddannelsen. Et vanligt stridspunkt, der må 
siges latent at være indlejret i diskussionen 
om arkitektur og uddannelse.

For Sven Hansen, selv elev af G.N.Brandt, 
var den diskussion ikke svær, det var et kunst-

nerisk fag. Punktum. Hvis man kom for langt 
frem i det hortikulturelle pensum og blærede 
sig med et par latinske navne, blev man slået 
tilbage. Dels var der ingen grund til at for-
plumre udgangspunktet med naturvidenskab, 
når man i sidste ende skulle bruge sin viden og 
indsats på at formulere et kunstnerisk udtryk. 
Dels skulle man koncentrere sig om opgaven: 
”Hvis du vil specialiseres, er der veje til det, 
men du skal være generalist ud i materialelæ-
ren, så start med at lære dig 7 træer at kende, 
og stop så med det.”

Den kunstnerisk baserede, men bredt 
definerede tilgang var tidligt repræsenteret 
på AAA af Sven Hansen, som stod for en per-
sonbåret tradition, med MEGET højt selv-
værd, – og med ligeså stor loftshøjde. Sven 
Hansen praktiserede en vidensbaseret til-
gang til det kulturlandskab, han betragtede 
som genstandsfelt for den æstetiske prak-
sis. Det vil sige landskabets dimension – som 
proces, rum og materiale. Sven Hansen var 
en vidunderlig kæphøj autoritet, som også 
praktiserede mesterlære-ideer på den årlige 
studietur til italiensk eller fransk havekunst. 
Hvor han viste sig lige fortrolig med europæ-
isk havekunst som med landskabets rolle som 
identitetsbærer af kultur og historie. Omdrej-
ningspunkterne for undervisningen. Han var 
særlig kendt for evnen til at sammenfatte byg-
ninger og landskab i stærke og overbevisende 
helhedsbetragtninger med terrænet som 
udgangspunkt.

Tilbage i 1970’erne fandt jeg mesterlærens 
Grand Tours og fokuseringen på ’landskabets 
store muskler’ totalt konkursramt. Men i dag 
er jeg ikke så sikker på, at de ikke kunne vali-
deres: f.eks som Grand Tours til energiland-
skaber som havvindemølleparker eller Hover 
Dam, men tag endelig ud og se den store gra-
nitmur ved DR.DK ude på Randersvej .

Op igennem 1980’erne, 90’erne og frem til 
omkring 2010’erne har en lang række land-
skabsarkitekter været forbi AAA som forskere 
og undervisere inden for landskabsarkitek-
tur og havekunstens traditionelle diskurser, 
imellem det byggede og det groede, by og land, 
kunst og videnskab. 

Landskabsarkitektur har i flere perioder, 
både i en undervisnings- og forskningsmæs-
sig sammenhæng, været dårligt forvaltet på 
grund af et uklart fokus og manglende prio-
ritering.

Sven Hansen, vold omkring Radio- og Tv-huset i Aarhus, 1971-73. Foto Aage Lund Jensen, 1980’erne
Sven Hansen, berm around the Radio and Tv building in Aarhus, 1971-73. Photo Aage Lund Jensen, 1980’s
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I modsætning til fagets internationale op-
mærksomhed og situationen hos AAA’s dan-
ske konkurrenter KA og KVL (nu KU) har 
det faglige felt på AAA været stærkt underre-
præsenteret og har stadig kun enkelte ansat-
te med tilknytning til en landskabsarkitekto-
nisk praksis. Dette på trods af, at Aarhus huser 
nogle af landets største landskabsarkitekt-
tegnestuer. Generelt er både arkitektfaget og 
især landskabsarkitektfaget tværdisciplinæ-
re fag, der generelt har været tilrettelagt som 
professionsfag, hvilket er mindre synligt i dag.

I en lang periode har AAA prioriteret plan-
lægningstraditionen inden for forskning, hvor 
landskabsarkitektur i traditionel forstand 
synes erstattet af ’landskabsurbanisme’, som 
tværdisciplinær retning, der har dannet bag-
grund for en stadig større del af AAA’s under-
visnings -og forskningsfelter inden for land-
skabsarkitektur.

Det giver en anden betragtning, hvor landskab 
i højere grad undersøges og betragtes med ur-
bane briller, som base og infrastruktur. Med 
vægtning på analytisk byplanlægningsmeto-
dik, der nok henter hjælp i landskabsarkitek-
turteori. Bl.a. aspekter inden for dyrknings-
kunsten, f.eks. som strukturerende grænser 
eller elementer. En kritik går på, at det ofte 
bliver øvelser ud i performance management, 
altså modsat traditionens praksisorienterede 
diskurs, der ser landskab som proces, materie, 
form og rum, som genstand for en æstetisk af-
søgning af landskabets dimension som kultur-
bærer i forhold til aktuelle problemstillinger.

En realitet er, at arbejdet med kulturland-
skabets fysiske forandring er mere aktuel end 
nogensinde, ikke blot p.g.a. aktuelle klimati-
ske problemstillinger, som er den store gave 
til landskabsarkitekturen i dag. Men også 
fordi resultatet af ændringer i landbrug og 

urbaniseringsmønstre bl.a. betyder, at de regi-
onale forskelle i de danske byer og landskaber 
vokser. Samtidig er det storkommunerne, der 
både skal varetage beskyttelsen og benyttel-
sen af det åbne landskab.

I den private såvel som i den offentlige 
sektor er der i den forbindelse generelt man-
gel på dygtige landskabsarkitekter med en høj 
faglig profil, hvis ikke problemstillingerne 
skal sande til i bureaukratiske regelsætnin-
ger. En række faglige udfordringer, der sættes 
under pres af de mange ønsker om tværdisci-
plinære sammenhænge inden for forskning- 
og undervisning.

Derfor stort tillykke til skolen og ikke 
mindst til professor Tom Nielsen.
Kristine Jensen, landskabsarkitekt MAA, MDL, 
adjungeret professor ved Kunstakademiets 
Arkitektskole
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LANDSKABSUDDANNELSEN PÅ AAA 
NU OG I FREMTIDEN
Stefan Darlan Boris og Tom Nielsen

Der uddannes efter 50 år stadig landskabs-
arkitekter på Arkitektskolen Aarhus. I dag er 
uddannelsen en 2-årig specialisering på kan-
didatdelen, der er placeret sammen med ud-
dannelsen i Urban Design. Men også på ba-
chelordelen bruges landskabsarkitekturen 
som udgangspunkt for dele af den grundud-
dannelse i arkitektur, der gives. 

Landskabsarkitektur på 
bacheloruddannelsen
Berøringsfladerne til landskabsarkitektur og 
–planlægning på bacheloruddannelsen byg-
ger på en refleksiv landskabstilgang, der inde-
bærer en refleksion-i-praksis og ikke kun en 
refleksion-over-praksis. 

Her er fokus på opbygningen af ny viden 
gennem den studerendes egne handlinger, 
som de udfolder sig i de enkelte studiesitua-
tioner og projektopgaver. Vi kalder det ’situe-
ret læring’, som ikke alene handler om, at ting 
skal være smukke for øjet, men snarere om 
fysisk engagement og aktiv deltagelse, krops-
lige erfaringer og ikke mindst glæden ved at 
forundres.

Det er en tilgang, der åbner op for et særligt 
fokus på landskabsarkitekturens formverden 
og spændingsfeltet mellem fortsat forandring 
og menneskelig, dvs. midlertidig, forankring. 
Her spiller begrebet kontekst en afgøren-
de rolle som et handlingsorienteret begreb, 
der har rod i det latinske ’contexere’, at væve 
(Spirn). Det gør det, fordi vi gerne vil klæde 
den bachelorstuderende på til at kunne arbej-
de med projekter, der ikke slutter sig om selv, 
men rækker ud i en omverden, der er levende 
og foranderlig.

Det kommer eksempelvis til udtryk i 
hovedopgaven på 1. år og i de faglige introduk-
tionsforløb på 2.-3. år, hvor den studerende 
arbejder i en vekselvirkning mellem krops-
lig baseret og situeret læring og eget projek-
tarbejde. I hovedopgaven på 1. år foregår det 
i en vekselvirkning mellem landskabsfaglige 
workshops og et individuelt og i arkitektfaglig 
henseende bredt funderet projektarbejde. I de 
faglige introduktionsforløb på 2.-3. år foregår 
det i langt højere grad som fagligt fokuserede 
opgaveforløb, der kredser om en specifik land-
skabsfaglig problemstilling.

Kandidatuddannelsen som 
landskabsarkitekt
Den egentlige og mere specialiserede uddan-
nelse af landskabsarkitekter findes på kandi-
datuddannelsen. Den er internationalt ak-
krediteret af IFLA (som Sven Hansen i øvrigt 
var medstifter af ). Der undervises på Studio 
Urban Design | Landscape Architecture, og 
som det fremgår af navnet, er det en kandi-
datuddannelse, der ikke eksklusivt definerer 
sit fokus som landskabsarkitektur, men som 
arbejder i krydsfeltet mellem Urban Design 
og Landskab, og – kunne det tilføjes – mel-
lem planlægning og design. Intentionen med 
at placere uddannelsen af fremtidige land-
skabsarkitekter i denne sammenhæng er at 
give de studerende en indsigt i det fagområ-
de, vi grundlæggende forstår som tilhørende 
de åbne rum, det der ligger mellem og uden 
for husene, og som aldrig udvikles eller domi-
neres af en enkelt faglighed eller et enkelt per-
spektiv, men faktisk kan hævdes at være den 
organisatorisk og rumligt mest komplekse af 
de felter, arkitekter arbejder med. Denne pro-
fil og retning, som uddannelsen af landskabs-



LANDSKAB  6  2015 159

arkitekter er blevet givet på AAA de sidste 10 
år, er inspireret af udviklingen i praksis, hvor 
landskabsarkitekter siden 00’erne i stigende 
grad er begyndt at dominere også det, der tra-
ditionelt var forstået som byplanlægning og 
bybygning. Men valget af at ’hybridisere’ eller 
’pode’ landskabsuddannelsen med byfagene 
er også inspireret af den teoretiske udvikling 
af faget inden for landskabsurbanismen og er-
kendelsen af, at den overordnede kontekst for 
landskabsarkitektur såvel som for byplanlæg-
ning er et ’totallandskab’ (Sieferle), hvis ka-
rakter grundlæggende er hybridt; både vildt 
og kultiveret, både bebygget og åbent, både 
gammelt og nyt, og som kan opleves som et 
meget direkte sansbart udtryk for ’det antro-
pocæne’. 

Inden for dette felt arbejder vi dog med en 
fokusering på offentlige, kollektive eller åbne 
rum i byerne og landskabet. I vores perspek-
tiv er landskabsarkitektur først og fremmest 
offentlig arkitektur. Eller rettere: Det er den, 
vi interesserer os mest for i uddannelsen. Vi 
søger derudover at tage en humanistisk til-
gang til arkitekturen. Det betyder naturlig-

vis ikke, at alle steder skal fyldes med men-
nesker, eller at beskyttelsen af natur, flora og 
fauna ekskluderes. Vi ser det at arbejde med 
natur, kulturlandskaber og menneskets habi-
tater som forskellige sider af samme sag. Men 
kendskabet til menneskets brug og oplevelse 
af byens rum og landskaber er centralt i vores 
tilgang. 

To af vores favorittegninger er Nollis kort 
over Rom og Per Smeds geomorfologiske kort 
over Danmark. Nollis kort, fordi det viser byen 
(der naturligvis er meget andet også) som en 
komposition af offentlige rum. Det differen-
tierer ikke mellem inde og ude eller mellem 
monumentale, designede byrum og åbninger 
og nicher i byens væv. Per Smeds kort viser 
det landskabelige morfologiske grundlag, 
der især er skabt under sidste istid, og som al 
landskabsarkitektur på en eller anden måde 
må forholde sig til. Det spændingsfelt, som 
disse to tegninger skaber, finder vi interessant 
at lade de studerende udforske landskabsarki-
tekturens muligheder indenfor.

Det der kendetegner de fleste af projek-
terne er, at de arbejder med en meget lang 

’indflyvning’ til det, der kunne defineres som 
det arkitekttoniske problem eller formgiv-
ningsspørgsmålet. Dermed kommer de stude-
rende gennem arbejde med repræsentationer, 
analyser og koncepter til at forstå og definere 
det arkitektoniske problem, de arbejder med. 
Denne øvelse, der kan synes fjern fra en tra-
ditionel klientdrevet arkitektfaglig praksis, 
finder vi værdifuld som grundlag for den kri-
tiske tænkning om landskabsarkitekturens 
mulige rolle, som er et af de helt nødvendige 
redskaber, de studerende efter vores mening 
skal gives. 

Visionen for landskabsarkitektur 
I fremtiden er det fortsat vores ønske at ud-
vikle uddannelsen i en kontekst af by-land-
skab hybridtænkningen. Samtidig er det vores 
ønske endnu mere bredt og dybtgående at in-
troducere landskabsfagets metodikker, teori 
og historie bredt på skolen, så kommende ge-
nerationer af arkitekter, der ikke i udgangs-
punktet arbejder med landskab, faktisk for-
står fagligheden og ’kontekst-kontrakten’, der 
ligger i den. Vi er meget bevidste om, at vi ikke 

Tv. Udsnit af La Pianta 
Grande di Roma. 
Giambattista Nolli, 1748. 
Nollis kort over Rom viser 
byen som en komposition af 
offentlige rum
Left: a section of La Pianta 
Grande di Roma. 
Giambattista Nolli, 1748. 
Nolli’s map of Rome shows 
the city as a composition of 
public spaces

Th. Landskabskort over Dan-
mark. Blad 2, Midtjylland. 
Per Smed, 1981. Kortet viser 
det landskabelige morfolo-
giske grundlag, der især er 
skabt under sidste istid
Right: Landscape map of 
Denmark. Sheet 2, 
Mid Jutland. Per Smed, 1981. 
The map shows the mor-
phological landscape basis, 
which was primarily created 
during the last ice age

Studerende i Aarhus Landskabslaboratorium, 2014. 
Foto Stefan Darlan Boris
Students at the Aarhus Landscape Laboratorium, 2014. 
Photo Stefan Darlan Boris
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kan give de studerende særlige tekniske kom-
petencer og meget af den specialviden, som 
også er centrale for en landskabsarkitekt. Det 
vi kan give de studerende er evner til at forstå 
og samarbejde med alle de andre faggrupper, 
der er involveret i skabelsen og transformati-
onen af landskaber. I det perspektiv er skole-
skoven et centralt projekt.

Skoleskoven – et landskabslaboratorium
Aarhus Landskabslaboratorium (skolesko-
ven) er et tværfagligt projektsamarbejde mel-
lem AAA, Aarhus Kommune, Naturhistorisk 
Museum og Institut for Bioscience (AU) med 
Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU) som 
dialogpartnere. Projektsamarbejdet blev ini-
tieret i 2013 som et bidrag til at gøre Aarhus 
vild med vilje og er i 2015 under etablering. 
Det omhandler en ny habitat- og oplevelsesrig 
byskov på 10 ha, der indgår som værkstedsdel 
(HabLab) i Kulturby 2017-projektet Rethink 
Urban Habitats. 

Intentionen med skoleskoven er at udvik-
le en fysisk platform for eksperimenter, der 
gentænker, etablerer og formidler nye typer 
bynatur og biodiversitet i Aarhus. Skolesko-
ven bliver således et vindue til omverden for 
skolens undervisere og studerende, der her 
kan udføre landskabseksperimenter samt af-
vikle arkitekturbegivenheder og -workshops 
og derigennem gå i dialog med Aarhus Kom-
mune og byens borgere om skolens arbejde 
og fremtidens bynatur. På den måde realise-
rer skoleskoven Arkitektskolens intention om 
at engagere sig i sin omverden gennem dialog 
og konkrete arbejder i 1:1.

Skoleskoven er placeret i Aarhus Ådal i 
et restlandskab, der er opstået som et resul-
tat af mange års byudvikling og udbygningen 
af store infrastrukturelle anlæg. Projektom-
rådet indgår i Kommuneplan 2013 som en del 
af den rekreative grønne kile på sydsiden af 
Aarhus Sydmotorvejen og er i kommunepla-
nen udpeget som et såkaldt grønt knudepunkt 

i byens ydre grønne ring i overgangen mellem 
byens gamle forstadskvarterer og de grønne 
kiler. Formålet med den ydre grønne ring er at 
formidle maksimal kontakt mellem den tætte 
by og de bynære landskaber, og hensigten er, 
at grønne ruter og knudepunkter som skole-
skoven realiseres gradvist, efterhånden som 
mulighederne opstår. Ved opførelse af den 
nye arkitektskole på godsbanen, vil der blive 
etableret en direkte forbindelse mellem sko-
len og skoleskoven langs Aarhus Å, og skole-
skoven vil bidrage til at fastholde og udbygge 
den tætte kontakt mellem by og land, som er 
ét af Aarhus’ kendetegn.
Stefan Darlan Boris, landskabsarkitekt, MDL, 
ph.d., lektor, By og landskab, Arkitektskolen 
Aarhus, og Tom Nielsen, arkitekt MAA, ph.d., 
professor, By og landskab, Arkitektskolen Aarhus

Spirn, A. W. (2000). The Language of Landscape, New 
Haven: Yale University Press
Sieferle, R. P. (2004). Total Landscape. Topos, 47, 9/04

Landskabseksperiment #15, Aarhus Landskabslaboratorium, 2014. Foto Stefan Darlan Boris
Landscape experiment #15, Aarhus Landscape laboratorium, 2014. Photo Stefan Darlan Boris
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Harriet Bartlett. Marseille: Hybrid City. Afgangsprojekt 2015. Projektet arbejder med udviklingen af havnefronten og det historiske kvarter Le Panier i Marseille. 
Et af grebene er at etablere en åben botanisk have omkring katedralen, der fortæller og udvikler byens identitet, bygget på værtskabet for planter (og de mennesker, 
der er rejst med) fra hele Middelhavet. Projektet arbejder både med det strategiske, strukturelle og konkrete sansemæssige niveau, der understøtter denne fortælling
Harriet Bartlett. Marseille: Hybrid City. Degree project 2015. The project addresses the development of the waterfront and the historical quarter Le Panier in Marseille. 
One of the ideas is to establish an open botanical garden around the cathedral, which narrates and develops the city’s identity as host for plants (and those people that 
accompanied them) from the entire Mediterranean region. The project works both on the strategic, structural and concrete sensual levels that support this narration

Julie Guiraud. Winescape. Afgangsprojekt 2015. Projektet arbejder med omstil-
lingen og den rumlige arkitektoniske genfortolkning af vinproduktionens land-
skaber i Languedoc. Formålet er at understøtte omstillingen fra produktion af 
konsumvin til højkvalitetsprodukter samt modvirke fraflytningen fra området. 
Projektet arbejder fra en regional til en lokal skala, både strategisk og konkret 
rumligt med at etablere nye sammenhænge og strukturer, der kan genaktivere 
lokale fællesskaber og introducere turisme på en følsom måde
Julie Guiraud. Winescape. Degree project 2015. The project deals with the 
conversion and the spatial architectural reinterpretation of the wine producing 
landscapes in Languedoc. The purpose being to support the conversion from the 
production of table wines to high quality products as well as to discourage 
migration from the area. The project works on a scale ranging from the regional to 
the local, both strategic and spatially by establishing new contexts and structures 
that can reactivate local communities and introduce tourism in a sensitive way

Sigrid Marie Poulsen. Landskabsfortællinger på Fur. Afgangsprojekt 2015. 
Projektet er centreret om at styrke fortællingen og oplevelsen af Furs fascinerende og 
særlige natur. Der peges på landskabsarkitektoniske tiltag i forskellige skalatrin, som 
ud fra stedets egne principper og karakter fremhæver og formidler dets kvaliteter samt 
udfolder positive udviklingsmuligheder. Et af de mest markante tiltag er skåret i moler-
klinten, der direkte og kropsligt formidler stedets og landskabets karakter
Sigrid Marie Poulsen. Landscape narrations on Fur. Degree project 2015. 
The project centers around the enhancement of the narration and experience of Fur’s 
fascinating and unique nature. It indicates landscape architectural initiatives in 
different scales, which based on the place’s own principles and character accentuate and 
communicate its qualities as well as opening positive opportunities for development. 
One of the most distinctive initiatives is the cut into the moler cliff that directly and 
physically communicates the character of the place and the landscape
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OM LANDSKAB OG FORSKNING 
– ARKITEKTSKOLEN AARHUS (1965-2015) 
Niels Albertsen og Tom Nielsen 

Begyndelsen
Fra Arkitektskolens begyndelse (1965) fand-
tes der ikke forskning i formaliseret forstand. 
Skolen var først og fremmest en uddannelses-
institution. Men der blev skrevet, forsket og 
publiceret alligevel. Nils Ole Lunds Teoridan-
nelser i arkitekturen udkom i 1970. Sven Han-
sen (1910-89), der blev ansat som lektor på 
skolen i 1965 og senere blev professor i land-
skabsarkitektur (1976-80), var først og frem-
mest en praktiserende og undervisende arki-
tekt, men han formulerede sig også skriftligt 
om egne værker og landskabsarkitektoniske 
principper og vurderinger, se f.eks. Eksempler 
på landskabs- og havekunst, et udvalg af egne 
arbejder (1980). Med nutidens meget brede 
forskningsforståelse kan det kaldes praksisba-
seret landskabsarkitekturforskning i den for-
stand, at de skriftlige arbejder har handlet om 
at eksplicitere, hvad praksis går ud på og bør 
gå ud på. Mere formaliseret forskning fandt i 
de sene 1970’ere sted gennem tildeling af kan-
didatstipendier til nyligt uddannede arkitek-
ter og nogle af skolens ansatte efter individuel 
ansøgning og engagement. Der var ingen over-
ordnet strategisk forskningsplanlægning om 
f. eks. at fremme landskabsfaglig forskning. 
Men også landskabsområdet blev i 1979 tilgo-
deset gennem tildelinger af stipendier til Ole 
Mouritsen, hvis projekt Landbruget i landska-
bet omhandlede integreret planlægning i det 
åbne land, og Søren Bisgaard, som forskede i 
emnet Økologi og landskabsplanlægning. 

Landskabsarkitekturen i 
forskeruddannelsen
I 1987-88 blev der indført en ny stillings-
struktur, som dels normaliserede stilling-
kategorierne i forhold til de øvrige høje-
re læreanstalter (professor, lektor, adjunkt, 
kandidatstipendiat), dels havde til formål at 
formalisere og opprioritere forskningen ved 
Danmarks to arkitektskoler. Endvidere blev 
det fra 1988 muligt for Arkitektskolen i Aar-
hus at tildele licentiatgraden (fra 1994 ph.d.-
graden). Den første licentiatstuderende blev 
indskrevet i 1988. I 1991 blev der oprettet en 
forskningsafdeling, hvor alle fastansattes, 
adjunkters og forskerstuderendes forskning 
kom til at høre hjemme til fælles nytte. Alt 
dette satte en bevægelse igang, som er pågå-
et siden: styrkelse af forskningen og forsker-
uddannelsen, herunder ikke mindst med den 

virkning, at en stadigt stigende del af skolens 
forskning udføres af ph.d.-studerende. Det 
har også gjort sig gældende på landskabsom-
rådet, hvilket vi i det følgende vil koncentre-
re os om. 

Det første projekt blev tildelt landskabs-
arkitekt Kristine Jensen som licentiatpro-
jekt. Afhandlingen Om at tænke med landskab 
i arkitektur: et studie (1996) var et pionerar-
bejde inden for ph.d.-forskningen i landskabs-
arkitektur. Afhandlingen var praksisrettet og 
med et kunstnerisk afsæt til landskabsarki-
tekturen og for så vidt i forlængelse af traditi-
onen fra Sven Hansen, men nu med baggrund 
i 1980’ernes og 1990’ernes æstetikdiskussio-
ner og referencer ind i filosofien. Ellen Braae 
blev den næste ph.d.-studerende i landskabs-
arkitektur med et projekt om konvertering 
af ruinøse industrilandskaber. Afhandlingen 
(2003) omfattede både teoretisk-historiske 
analyser, analyser af adskillige cases og en 
destillering fra sidstnævnte af designstrate-
gier, som kan støtte professionel praksis. En 
omarbejdning af afhandlingen er udkommet 
som bog i 2015: Beauty Redeemed: Recycling 
Post-Industrial Landscapes. Jonna Majgaard 
Krarup gennemførte projektet Vedrørende 
Landbrug-s-Landskab-s-Æstetik, forsvaret i 
2003, der som titlen indikerer lagde vægt på 
det æstetikteoretiske aspekt og på landbrugs-
landskabet. Sidstnævnte reflekterer, at pro-
jektet var tilknyttet den første store satsning 
inden for landskabsfeltet, nemlig forsknings-
projektet Det agrare landskab – Landbrugs-
bygninger og -landskaber. I arkitektskolens 
sammenhæng lå dette omfattende tværinsti-
tutionelle og tværfaglige forskningsprojekt 
(samlet 15 mio. kr.) i forlængelse af den første 
formaliserede landskabsforskning, Ole Mou-
ritsens projekt om og interesse for landbrugs-
landskabet. 

Landskabsurbanisme
Den næste store strategiske satsning fandt 
sted i sammenhæng med Center for Strate-
gisk Byforskning (CSB) (2004-). I 2003 opret-
tede arkitektskolen Institut for By og Land-
skab, som sammen med Skov & Landskab på 
KVL og Geografisk Institut ved Københavns 
Universitet og med finansiering fra Realda-
nia etablerede CSB som tværinstitutionelt 
og tværfagligt forskningscenter (samlet bud-
get ca. 43 mio. kr., heraf 25 mio. fra Readania). 

Vedrørende landskabet blev der i CSB lagt 
vægt på at undersøge, hvordan landskabsbe-
grebet, -planlægningen og –arkitekturen kan 
forstås og finde relevans i forhold til det, man 
kaldte ’den grænseløse by’, dvs. urbane forma-
tioner, hvor grænsen mellem by og landskab 
er utydelig og under opløsning. Tilgangen 
til denne emnekreds blev i høj grad præget 
af den internationale bevægelse i faget, der 
gik under overskriften Landscape Urbanism. 
Omkring år 2000 og det første årti derefter 
revitaliserede denne bevægelse den akade-
miske, teoretiske diskussion om landskabsar-
kitekturen på en særlig relevant måde for et 
forskningsperspektiv, der søgte en integreret 
by-landskabstænkning med fokus på planlæg-
ningsrelaterede spørgsmål. Landskabsurba-
nismen var også et nyttigt perspektiv, når un-
dervisningen inden for landskabsarkitektur, 
byplanlægning og urban design skulle koor-
dineres og samles på Institut for By og Land-
skab, hvis formål samtidig var at styrke forsk-
ningsindsatsen.

Instituttets fokus på landskabsurbanis-
men blev styrket gennem tilknytning af en 
række gæsteprofessorer og -forelæsere, der 
alle var internationale kapaciteter: Charles 
Waldheim, Alan Berger, Paola Viganò, Kelly 
Shannon, Grahame Shane. Tendensen til, at 
forskningen i høj grad blev gennemført af 
ph.d.-studerende, fortsatte i forbindelse med 
satsningen på landskabsurbanisme. Rune 
Bach, Thomas Juel Clemmesen, Anne Tietjen 
og Stefan Darlan Boris gennemførte projekter 
om henholdsvis Den grænseløse bys landska-
ber (2008), Vejnettet og det urban-rurale land-
skab (2008), Towards an Urbanism of Entang-
lement: Site explorations in polarised Danish 
urban landscapes (2009, udgivet som bog i 
2011) og Urban skov og landskabsinfrastruktur 
(2010). Bidrag fra disse og andre forskere med 
tilknytning til landskabsurbanismen på Arki-
tektskolen Aarhus kan læses i Thomas Juel 
Clemmensen (red.): Grænseløse byer – nye 
perspektiver for by- og landskabsarkitekturen 
(2011). Et koncentreret udtryk for satsningen 
på urbane landskaber kan læses i JoLa, det vel 
nok vigtigste internationale forskningstids-
skrift inden for landskabsarkitektur: Quali-
fying Urban landscapes (2010, Thomas Juel 
Clemmensen, Morten Daugaard, Tom Niel-
sen). I dette tidsskrift videregiver også Ste-
fan Darlan Boris Urban forest and landscape 
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infrastructure: towards a landscape architec-
ture of open-endedness (2012) og Thomas Juel 
Clemmensen The Management of Dissonance 
in Nature Restoration (2014) aspekter af deres 
forskning. 

Senere ph.d.-forskning har bredt det land-
skabsurbane perspektiv ud til en mere omfat-
tende naturbetragtning, som inddrager biodi-
versitet, klimaforandringer og tanken om det 
antropocæne som en ny geologisk tidsalder, 
fundamentalt præget af menneskers aktivitet. 
Udvidelsen er kommet til udtryk i afhandlin-
gerne Biodiversitetens byer. Om naturbygning 
i dansk byplanlægning (Martin Odgaard, 2014) 
og Landscape sprawl – an artistic response to 
living in the Anthropocene (Marie Markman, 
2015) samt i et igangværende projekt, der fra 

et landskabsarkitektonisk perspektiv beskæf-
tiger sig med tilpasning til klimaforandringer 
som ressource i håndtering af vand i (urbane) 
landskaber (Katrina Wiberg). 

Fremtiden
I 2011 foretog Arkitektskolen Aarhus en 
strukturomlægning. Institutterne blev ned-
lagt og erstattet af platforme, herunder plat-
formen by og landskab. Denne ændring har 
affødt et behov for nyorganisering af forsk-
ningen. Overvejelserne herom er ikke afslut-
tet i skrivende stund, så det er lidt svært helt 
præcist at sige, hvad fremtiden vil bringe for 
landskabsforskningen. Men så meget kan dog 
siges: forskningen vil blive styrket gennem et 
nybesat professorat i by- og landskabsplan-

lægning (Tom Nielsen), et nybesat lektorat 
i landskabsarkitektur (Stefan Darlan Boris) 
og en kommende besættelse af et adjunktur 
inden for fagområdet (endnu ikke opslået). 
De hidtidige erfaringer med udforskning af 
det landskabelige i bredere sammenhænge og 
hybride former vil helt givet også blive fast-
holdt og udviklet. Endelig kan der knyttes håb 
og forventninger til aktuelle bestræbelser på 
at oprette et landskabslaboratorium, der kan 
virke som fysisk platform for tværfagligt sam-
arbejde om forsknings- og undervisningseks-
perimenter med landskabsarkitektur. 
Niels Albertsen, cand.scient.pol., professor 
emeritus, Arkitektskolen Aarhus og Tom Niel-
sen, arkitekt MAA, ph.d., professor, By og land-
skab, Arkitektskolen Aarhus

Hybridt by-landskab, Løgten ved Aarhus. Foto Tom Nielsen Hybrid town-landscape, Løgten near Aarhus. Photo Tom Nielsen
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BIODIVERSITETENS BYER 
– OM NATURBYGNING I DANSK BYPLANLÆGNING
Martin Odgaard

Den nedadgående biologiske mangfoldighed 
udgør en af de største globale miljømæssige 
ubalancer. Vi har det problem, at naturen ikke 
bliver værdsat, og når vi ikke formår at intro-
ducere og værdsætte naturoplevelser i vores 
hverdag, risikerer vi blot at fortsætte med at 
forarme naturen. I den forbindelse må vi som 
landskabsarkitekter og byplanlæggere spørge 
os selv, hvor vi kan gavne

I afhandlingen blev der sat en række 
spørgsmål op til at behandle denne grund-
læggende fordring. Det første dækkede over 

en analyse af de forvaltningsmæssige ramme-
betingelser, der er gældende i krydset mellem 
byplanlægning og naturudvikling. Det andet 
spørgsmål var, hvilken landskabsøkologisk 
viden man kan inddrage, når man som arki-
tekt arbejder for fremme af biodiversitet. En-
delig ville jeg afdække, hvilke arkitektoniske 
virkemidler, der blev benyttet i aktuel praksis, 
og relatere disse til det landskabsøkologiske 
vidensfelt. Analysen af rammebetingelser og 
tilstødende vidensfelter skulle altså give et nyt 
indspark til arkitekturens praksis.

I afhandlingen var hovedmomentet en ana-
lyse af tre aktuelle arkitektkonkurrencer, der 
alle tre rummede et potentiale for naturud-
vikling. Selv om de rummede variationer i 
deres ønsker for byernes udvikling, viste der 
sig nogle gennemgående pointer og anbefalin-
ger fra min side.

For det første bør konkurrenceforslagene 
ikke tages til indtægt for økologiske effekter, 
der ikke kan argumenteres fagligt for. Dette 
kan virke selvindlysende, men ikke desto min-
dre bliver der ofte benyttet faglige termer, 

Ph.d.-projekt ved Arkitektskolen Aarhus 2010-14
Hovedvejleder: Tom Nielsen
Projektvejleder: Boris Brorman Jensen

Skovparti med bøgetræer ved Rønde. Plantningens smukke orden kontrasteres af den totale mangel på liv i skovbund og trækrone. Fuglene har sågar brug for et fuglehus. 
Foto Martin Odgaard 
Wooded area with beech trees near Rønde. The beautiful order of the trees contrasts with the total lack of life on the forest floor and the tree tops. The birds here really need a 
birdhouse. Photo Martin Odgaard
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som indholdet ikke kan bære. Dette er, blandt 
andet, et demokratisk problem. For det andet 
er der den pointe, at man i arkitektkonkurren-
cer for områder med naturpotentiale, burde 
kræve økologisk sagkundskab i de deltagende 
hold eller i det mindste anvendelse af land-
skabsøkologisk argumentation. Det tredje 
indsatsfelt ligger inden for den måde, konkur-
renceprojekter bliver illustreret på. Inden for 
alle tre projekter er der anvendt en traditio-
nel tilgang til repræsentation, og der benyt-
tes ofte frodige kollager uden at anvise en tro-

Tidsperspektivet ignoreres ofte i landskabsarkitektkonkurrencer. Illustration herunder viser sammenhængen mellem tid, biodiversitet og udgifterne til vedligeholdelse 
i High Line-projektet i New York. Her er en tidligere højbane blevet forvandlet til grøn oase og er i dag en meget populær park. 
Ill. © James Corner Field Operations and Diller Scofidio + Renfro, Courtesy of the City of New York 
The time perspective is often ignored in Landscape architecture competitions. The illustration below shows the relation between time, biodiversity and the maintenance costs 
for the High Line-project in New York. Here a former elevated railway was converted to a green oasis and is today a very popular park. 
Ill. © James Corner Field Operations and Diller Scofidio + Renfro, Courtesy of the City of New York

værdig vej hen mod frodigheden. Den fjerde 
pointe går på det arbejde, der ligger forud for 
arkitektkonkurrencerne. Hvis ikke naturinte-
resser er et bærende motiv i programmerin-
gen og bedømmelsen, kan man ikke forvente 
et højt niveau i forslagene.

Byen kan gøre, og har gjort, skade på 
vore omgivelser. Den rummer dog også store 
potentialer for at sikre fodfæste for dyre- og 
planteliv, hvilket jeg søgte at illustrere med 
min afhandling. Vi kan skamme os over aldrig 
at gøre nok, forsøge at holde byen adskilt fra 

naturen og tro, at vi dermed gør den en tjene-
ste. Denne naive tilgang bør vi dog lægge bag 
os og acceptere, at vi dominerer vore omgi-
velser. Vi bør bruge denne viden til at skabe 
nye smukke og levende bydele til gavn for dyr, 
planter og mennesker.
Martin Odgaard, cand. arch., ph.d., 
by- og landskabsarkitekt

Afhandlingen kan lånes fra Arkitektskolernes 
biblioteker, Det Kongelige Bibliotek og Stats-
biblioteket
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LANDSKABSSPREDNING – ET KUNSTNERISK SVAR 
PÅ AT LEVE I DEN ANTROPOCÆNE ÆRA
Marie Markman

Ph.d.-projekt ved Arkitektskolen Aarhus 2011-15
Hovedvejleder: Claus Peder Pedersen
Projektvejleder: Tom Nielsen

Det er særligt at opleve den frihed, der på Ar-
kitektskolen Aarhus gives til at forfølge ideer 
og tanker omkring forskningsmetoder. Arbej-
det med landskab var en del af mit ph.d.-pro-
jekt ved Arkitektskolen og med til at give et 
kunstnerisk svar på livet i den antropocæne 
æra og medførte et nyt syn på forskning og 
metode. Det efterfølgende er billeder fra ar-
bejdet med landskab og forskning. 

I 2012 melder seks kvindelige studerende 
fra Arkitektskolen Aarhus sig til at anlægge 
et spiseligt landskab (Traffic Island Edible 
Landscape) i Nørreport – en af de mest trafi-
kerede veje i Aarhus. Transformationen fra en 
sandstampet midterrabat til et spiseligt land-
skab skaber billeder, der får forbipasserende 
til spontant at involvere sig i samtaler. Alene 
ubehaget ved den blotte tanke om at spise et 

jordbær, der modnedes i højde med lastbi-
lernes udstødning, fik forbipasserende til at 
reflektere over, hvordan landskabet kunne 
blive anderledes i vore byer. Diskussioner om 
landskab lader vente på sig, men Arkitektsko-
len Aarhus åbnede op for diskussionerne.

I midterrabatten i Nørreport samlede jeg 
efterfølgende og frem til slutningen af 2014 
skod og andet affald, mens jeg passede land-
skabet og talte med forbipasserende om det 
at forske med udgangspunkt i at lave land-
skab. Jeg vandede og forskede, forskede og 
vandede, og imens overvejede jeg, hvordan 
jeg kunne bidrage til de studerendes bille-
der af, hvad en landskabsarkitekt og forsker 
arbejder med; om det er en tilfældighed, at det 
alene er kvindelige studerende, der har rea-
liseret landskabet; og at der på Arkitektsko-

len i Aarhus er ganske få kvinder over ph.d.-
niveau, der forsker. Ja, tankerne flyver, når 
man laver fysisk arbejde. Konkluderende 
tænkte jeg, at det undersøgte felt, altså det at 
arbejde med landskab, bringer andre former 
for viden frem, end jeg ville kunne have fået 
på anden vis.

Undervejs i ph.d.-projektet finder jeg, at 
termen at ’lave’ landskab åbner op for vær-
didiskussioner og måder at leve på. Meto-
den udforsker grænserne mellem praksis og 
forskning og anvender forskydning af vante 
måder at arbejde på, der medfører diskussion 
af landskabets rolle. Termen landskabsspred-
ning introduceres som forskningsstrategi og 
som et modtræk til byspredning. Metoden, 
som er forankret i kunstnerisk kritisk praksis, 
leder til en anden form for landskab. Metoden 

Arkitektstuderende indsamler skovbund til den amerikanske kunstner Fritz Haegs værk Edible Estates: Prototype Garden #14: Aarhus; Denmark (2013), 
som de realiserer i samarbejde med kunstneren. Foto Marie Markman
Architecture students gather fragments of the forest floor for the American artist Fritz Haeg’s work Edible Estates: Prototype Garden #14: Aarhus; Denmark (2013), 
which they realized together with the artist. Photo Marie Markman
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åbner for nye billeder af, hvilken rolle land-
skab kunne spille.

Det er nogle særlige år nu, friheden er stor 
og mulighederne mange – måske især hvis 
man grundlæggende tror på, at forskning er 
en kreativ handling. Udover værket Traffic 
Island Edible Landscape (2012) muliggjorde 
Arkitektskolen Aarhus realiseringen af vær-
ket Edible Estates: Prototype Garden #14: 
Aarhus; Denmark (2013) af den amerikan-
ske kunstner Fritz Haeg, som bl.a. har været 
med til at sætte biodiversitet på dagsorde-
nen. Endvidere muliggjorde Arkitektskolen 
seminaret Urban Agriculture: Edible Estates 
and the Mega Cities of Tomorrow (2013), hvor 
den østrigske forsker og kunstner Elke Krasny 
adresserede det antropocæne i overensstem-
melse med min forståelse af, at den menne-

skelige aktivitet siden industrialiseringens 
påbegyndelse afstedkommer ændringer på 
et planetarisk niveau. 

Fremtidens balancer defineres af ny viden 
og nye tanker, der danner mulige startpunk-
ter for nye tilgange og udformninger af det 
urbane. Vi skal tænke og arbejde tværfagligt 
og skabe perspektiver ud fra transformatio-
ner af urbane steder. Arkitektskolens forestil-
lingsbilleder af, hvad det urbane kunne være, 
er derfor helt centrale, og vi har brug for bil-
lederne for at kunne nå derhen. Det er en vær-
dig diskussion, hvad der skal være Arkitekt-
skolens forestillingsbilleder i fremtiden.
Marie Markman, billedkunstner og landskabs-
arkitekt MDL

www.phd.mariemarkman.com/?lang=en

Tv. Sammen med seks kvindelige arkitektstuderende 
anlægges i dagene 25.-27. april 2012 Et Spiseligt Land-
skab/Traffic Island Edible Landscape i en midterrabat 
i Nørreport, en af Aarhus mest trafikerede veje. 
Th. Maj 2012, pasning og vanding. 
Fotos Marie Markman
Left: Together with six female architecture students in 
April 25-27, 2012 a Traffic Island Edible Landscape 
was established on a center strip along Nørreport, 
one of Aarhus’ most heavily trafficked roads. 
Right: May 2012, care and irrigation. 
Photos Marie Markmann

Herover. Juni 2012, blomstrende koriander i Et Spiseligt Landskab/Traffic Island Edible Landscape
Herunder. Efterår 2013, modne solbær i Et Spiseligt Landskab/Traffic Island Edible Landscape. Fotos Marie Markman
Above: June 2012, flowering coriander in the Traffic Island Edible Landscape
Below: Fall 2013, ripe black currant in the Traffic Island Edible Landscape. Photos Marie Markman
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HAV+ 
– KLIMATILPASNING OG VAND SOM POTENTIALE 
FOR MERVÆRDI I URBANE LANDSKABER 
Katrina Wiberg

Et fundamentalt spørgsmål inden for klima-
tilpasning er håndtering af vand (her HAV): 
For meget vand, for lidt vand, for hurtigt vand, 
for urent vand og for ulige fordelt vand. Vand 
er i sagens natur vitalt og involverer værdi-
er på mange niveauer: Det udfordrer geopo-
litik, planlægning, bosætningsmønstre, in-
frastrukturelle strategier, materialebrug og 
daglige praksisser. Yderligere, så respekterer 
vand hverken traditioner eller administrative 
grænsedragninger på et kort. HAV rejser der-
for også spørgsmål om indbyrdes afhængig-

Ph.d.-projekt ved Arkitektskolen Aarhus 2013-16
Hovedvejleder: Tom Nielsen
Projektvejleder: Niels Albertsen

heder mellem op- og nedstrømsaktører, vores 
brug af distinktioner som f.eks. by og land, det 
byggede og naturen. Forskellige typer af vær-
disætning, vidensudveksling og samarbejds-
former bliver i den forstand vigtigt i forbin-
delse med HAV.

De grå dage og tværfaglig samskabelse
Hvordan forestiller vi os vores klimatilpas-
ningslandskaber i tørke eller bare på en almin-
delig grå dag? Hvordan italesætter vi vandska-
bers potentialer, hvis disse også skal tillægges 

en værdi i et større perspektiv? Hvilke omgivel-
ser ønsker vi fremadrettet og over tid?

Klimatilpasnings- og HAV-projekter som 
følge af øgede skybrudshændelser anskues i 
dette projekt som et potentiale for at skabe 
merværdi i vores urbane landskaber. Heraf 
følgende forskningsspørgsmål:

Hvordan kan landskabsarkitektur og land-
skabsarkitektoniske processer bidrage til tvær-
sektorielle og tværfaglige samarbejder med 
henblik på at skabe merværdi i forbindelse med 
klimatilpasning og håndtering af vand?

Efter regnen – vandet fra de omgivende bjerge giver floden kraft, Skykomish River, Washington, USA. Foto Katrina Wiberg
After the rain – the water from the surrounding mountains intensifies the rivers, Skykomish River, Washington, USA. Photo Katrina Wiberg
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Metoder – udveksling mellem 
forskning og praksis
Selve forskningsmetoden ligger i et spænd 
mellem forskning og praksis for at etablere 
udveksling mellem viden af både teoretisk og 
praktisk karakter. Projektet følger tre igang-
værende klimatilpasnings-HAV-cases i Aar-
hus Kommune, der fungerer som en praksis-
orienteret kontekst til at bibringe indsigt i 
potentialer for merværdi i de tidlige HAV-pro-
jektfaser. De valgte forskningsmetoder er ’re-
search by design’ og ’interaktionsforskning’. 

I denne sammenhæng betyder ’research by 
design’, at der bruges designmæssige til-
gange som site registrering, kortlægning og 
scenarier. Interaktionsforskningen består i 
en løbende interaktion med aktører fra de 
tre cases. Formålet er at italesætte værdi-
diskussioner igennem ’designkommenta-
rer’, der illustrerer stedslige potentialer for 
merværdi. 

Dette underbygges med best practice-
eksempler, herunder erfaringer fra et udveks-
lingsophold i Seattle og Portland.

Projektet peger på to af hinanden afhængige 
faktorer: At vidensudveksling og anerkendelse 
af modsatrettede værdier skal være til stede 
samtidig med en fysisk og projektspecifik af-
grænsning for at kvalificere værdidiskussio-
ner udover det generelle. Særligt for det knap 
så målbare begreb merværdi. Her kan land-
skabsarkitekturen gennem syntetiserende og 
visuelle tilgange have potentiale for at itale-
sætte samskabelse af merværdi i tværfaglige 
og tværsektorielle samarbejder.
Katrina Wiberg, ph.d.-studerende, arkitekt 

Herunder. Luften emmer af vand – som ´malet´på beton, Deception Falls, Washington, USA
Th. Regnfuld morgen på rastepladsen – vandet tegner små floder i asfalten og udvisker på lige fod grænsedragninger og topografien, Yakima, Oregon, USA
Nederst th. Over vand, under vand, forholdet mellem vand og land er i evig bevægelse, Columbia River, Oregon. Fotos Katrina Wiberg
Below: The air is saturated with water – as though ‘painted’ on concrete, Deception Falls, Washington, USA
Right: Rainy morning at a lay-bye – the water creates small streams on the asphalt while blotting out the edges and topography, Yakima, Oregon, USA
Bottom Right: Over water, under water, the relation between water and land is in constant movement, Columbia River, Oregon. Photos Katrina Wiberg
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UNDERVISNING OG PRAKSIS
Preben Skaarup

Sven Hansen hentede mig ind på AAA som un-
derviser umiddelbart efter afgang. 

Det var stort at få lov at fortsætte med at 
arbejde i det åbne, ubegrænsede felt, som stu-
diet gav rum for.

Siden overtog jeg hans tegnestue. 
Undervisning og praksis var altså tæt for-

bundet fra starten. 
Undervisningen gav det særlige rum 

og den anledning til refleksion, som betød, 
at praksis ikke bare blev en række opgaver 
bestemt af vundne konkurrencer, men en fry-
defuld udforskning af fagets muligheder.

Praksis gav de særlige og mangesidige 
erfaringer, som betød, at undervisningen fik 
den konsistens og tyngde, der er afgørende i 
god vejledning og kritik.

Det hele kom til at hænge sammen.
Undervisning kan godt være praksisorien-

teret uden at give paratviden om alle hjørner 
af praksis. Det må tegnestuerne tage på sig. 

Studiet skal videregive den faglige tradition og 
grundlægge en faglig forståelse, nysgerrighed 
og begejstring, der kan give retning og mening 
i arbejdet bagefter.

Mange af mine studerende fra afdelin-
gen har arbejdet på tegnestuen efter deres 
afgang. Tegnestuens opgavemængde har vari-
eret meget, så mange har været inde i kortere 
eller længere perioder. De er kommet videre 
derfra med en god portion erfaring om alt det, 
praksis også byder på, og som et studium ikke 
kan og ikke skal bindes af. 

Ofte har vi siden siddet på hver sin side af 
bordet – med rollerne byttet om, når jeg har 
skullet gennemgå et af tegnestuens projek-
ter for en bygherre, en teknisk forvaltning, 
en stadsgartner.

Udviklingen på landskabsarkitektuddan-
nelsen og på tegnestuerne gik i hver sin ret-
ning. Landskabstegnestuerne voksede fra små 
til store firmaer med behov for stadig flere 
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landskabsarkitekter, samtidig med at uddan-
nelsen blev nedprioriteret på AAA. Jeg forlod 
skolen i 2006 for at koncentrere mig om min 
egen tegnestue.

Tegnestuen fik flere og større opgaver. 
Faget begyndte at erobre dagsorden, og 

konkurrencer blev nu oftere udskrevet med 
landskabsarkitekter i spidsen for de konkur-
rerende hold – for at få svar på stadig mere 
komplekse bymæssige og landskabelige 
spørgsmål. Vi har vundet vores del. Det har 
været en fest – og forhåbentlig har vi bidra-
get til at løfte faget til den status, det har i dag.

Nedenstående kan måske være en karak-
teristik af den faglige og æstetiske praksis, 
som jeg håber har præget tegnestuens arbej-
der: At finde det enkle i kompleksiteten og 
kompleksiteten i det enkle.

Med stilfærdig omhu.
Det hele hænger stadig sammen.

Preben Skaarup, landskabsarkitekt MAA, MDL

Modstående side, nederst tv. 
To af tegnestuens medarbejdere på studietur. 
Retningen skal vælges, før energien slippes løs. 
Foto Preben Skaarup Landskab
Opposite page, below left:
Two of the office’s employees on a study trip. 
Which direction to proceed before starting out
Photo Preben Skaarup Landskab

Modstående side, tv. Kommandobroen
Th. Opskyllet
Det gode liv ved kysten. Nørre Vorupør
Udført 2010-14
Bygherre: Thisted Kommune
Landskabsarkitekt: Preben Skaarup Landskab
Ingeniør: Jelcon Bygherrerådgivning Aps
Fotos Carsten Ingemann for Realdania
Opposite page, left: The captain’s bridge
Right: Washed ashore
The good life by the sea. Nørre Vorupør
Built: 2010-14
Client: Thisted Municipality
Landscape architect: Preben Skaarup Landskab
Engineer: Jelcon Bygherrerådgivning Aps
Photos Carsten Ingemann for Realdania
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FORSTÅELSE, OVERBLIK OG HELHEDSTÆNKNING
Uffe Wainø

Jeg tog afgang som landskabsarkitekt fra Ar-
kitektskolen i Aarhus i 1974 og havde efter-
følgende mit faglige virke med base i Aarhus-
området de næste 16 år. I denne periode var 
jeg medstifter af flere landskabstegnestuer 
(Landskabstegnestuen i Århus 1977 med Lars 
Borgen, Lars Rohde Nielsen og Torben Schøn-
herr, Tegnestuen Torben og Uffe Wainø 1981, 
egen tegnestue 1990) og leder af den grønne 
afdeling i et større planlægningsfirma (Møller 
& Grønborg). Siden 1990 har jeg som medin-
dehaver drevet tegnestue i København (Thing 
& Wainø). De sidste par år har jeg medvirket 
til opstart af en landskabsafdeling i et større 
arkitektfirma i København (Gottlieb Paludan 
Architects).

Gennem mit faglige virke har jeg arbejdet 
med løsning af et bredt spekter af landskabs-
faglige opgaver inden for: 

– landskabs(karakter)analyser og udvik-
lingsstrategier

– store anlæg i landskabet
– byrum og friarealer

Løsning af en opgave involverer ofte flere 
mennesker. For mig har de menneskelige re-
lationer og det gode arbejdsmiljø altid været 
meget vigtigt – i erkendelse af at det er i fæl-
lesskab, vi skaber de bedste resultater. Dette 
gælder såvel inden for den enkelte tegnestues 
rammer som i forhold til andre samarbejds-
partnere såsom arkitekter, ingeniører, biolo-
ger, kunstnere, lysdesignere m.fl.

Noget om afsæt i de lokale landskaber
Mit udgangspunkt for løsning af de forskel-
ligartede opgavetyper har altid været det 
stedspecifikke, herunder brugerne og natur- 
og kulturgrundlaget. Og med baggrund heri 
at udarbejde løsninger, der fremstår i et en-
kelt og klart formsprog og i harmonisk sam-
spil med de helheder, de skal indgå i, samtidig 
med at de rummer såvel stor funktionalitet 
som store arkitektoniske kvaliteter.

De landskaber og byrum, vi arbejder med i 
vores professionelle virke, er meget forskellig-
artede, har vidt forskellige iboende kvaliteter 
og appellerer til meget forskelligartede anven-
delser og oplevelser. Det handler derfor om at 
udnytte stedets ånd formgivningsmæssigt og 
funktionelt, samtidig med at vi ikke begræn-
ser anvendelsesmulighederne ved at overde-
signe til specifikke funktioner.

Min professor på arkitektskolen i Aarhus 
brugte meget spørgsmålet: ”Elsker du ikke 
Danmark?” – specielt i trængte situationer 
hvor det kneb med at overbevise en bygherre 
om, at det projekt han fik fremlagt var den helt 
rigtige løsning på den stillede opgave. Men jeg 
tror nu, der lå meget mere i den sætning end 
ren og skær salgsteknik. Sven Hansen, som 
min professor hed, gentog nemlig også i sine 
forelæsninger, at ”landskabet er grundlag for 
al menneskeskabt virksomhed”. Sven Hansen 
hørte til en generation af landskabsarkitekter, 
der i deres virke tog udgangspunkt i det nære 
’landskab’ og satte en ære i at tænke i helhe-
der, også selv om det betød, at man brød ram-
merne for det egentlige projekt.

I en tid hvor internationale strømninger 
vælter ind over landet, og hvor hver en lille 
flække skal ligne Barcelona, kan man spørge 
sig selv om, for hvis skyld vi dropper vores 
lokale særpræg til fordel for disse nye strøm-
ninger. Vores udgangspunkt er jo, når alt 
kommer til alt, pæredansk – og hvis vi skub-
ber læsebrillerne op i panden og ser de store 

linjer, så vil vi opdage, at der er god grund til 
at prioritere det overordnede samspil med 
de helheder, det nye skal indgå i – hvad enten 
vi planlægger i bynære eller i landskabe-
lige omgivelser. Ved at tage afsæt i vores fæl-
les ’landskab’, når vi udformer nyskabelser i 
vores fysiske miljø, er det muligt at få det til 
at fremstå, så de giver mening for andre end 
fagfolk, også i stiliseret form. Vores gæster 
fra udlandet vælger netop Danmark som rej-
semål bl.a. på grund af vores autentiske kul-
turmiljøer og deres afsæt i naturgrundlaget.

Forankring af et nyt element i landska-
bet eller byområdet giver mening, når det nye 
indgår som en integreret del af helheden. Ikon-
projekter, hvis formål blot synes at skulle pro-
movere sig selv, gør kun sjældent et bybillede 
eller en landskabsoplevelse rigere. Det bety-
der ikke, at man skal afstå fra frembringelse af 
det unikke, men blot at man som landskabsar-
kitekt må forstå sin rolle og dermed, hvornår 
man kan give den mere eller mindre gas.

Det at bygge på de eksisterende og over-
ordnede landskabstræk sikrer, at det pågæl-
dende projekt kommer til at fremstå med en 
fysisk sammenhæng med det omgivende land-
skab, samtidig med at man ofte får foræret 
andre fordele som eksempelvis bedre mulig-
heder for lokal afledning af regnvand og lavere 
plejeniveau.

Også i vore byer kan man med fordel 
afdække det landskabelige grundlag og der-
ved opnå enklere løsninger, når det gælder 
klimatilpasning og pleje. 

Afslutning
Vi landskabsarkitekter har en del af ansva-
ret for, at den transformering, der hele tiden 
foregår omkring os, sker med forståelse og 
overblik, og under hensyntagen til samspil-
let med omgivelserne og det lokale særpræg. 
Det kræver, at vi uanset en opgaves størrelse 
hele tiden har for øje, hvordan en løsning spil-
ler sammen med helheden. At man ikke er til 
for at skabe opmærksomhed, men at man er 
ydmyg over for det ansvar og den rolle, vi fak-
tisk har eller kan påtage os – nemlig at frem-
tidssikre det danske landskabelige og bymæs-
sige særpræg og dermed være en del af noget, 
der er større. 

En vigtig del af vores DNA bør være forstå-
else, overblik og helhedstænkning. 
Uffe Wainø, landskabsarkitekt MAA, MDL

Udviklingsplaner for Søndersø og Otterup. Udviklingsplanerne består af overordnede strategiske forslag til byudvikling, erhvervsudvikling, infrastruktur og turisme, bl.a. med ud-
gangspunkt i byernes historie og deres bymæssige og landskabelige karaktertræk. Udviklingsplanerne blev udarbejdet i tæt samarbejde med borgerne via workshops. Udført 2013.
Bygherre: Nordfyns Kommune. Arkitekter: Gottlieb Paludan Architects. Samarbejdspartnere: 2+1 Idébureau
Development plans for Søndersø and Otterup. The development plans consist of comprehensive strategic proposals for urban development, commercial development, infrastructure 
and tourism, in part based on the towns’ history and their urban and landscape character. The development plans were created in a close collaboration with the local citizens via 
workshops. Carried out in 2013. Client: Nordfyns Municipality. Architects: Gottlieb Paludan Architects. Collaboration partners: 2+1 Idébureau
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Svanemøllestranden. En ny mole sammenkobler i et buet forløb, adgangsvej, strandpromenade og badestrand på et kystareal nord for Svanemøllen i København. 
Molen er udstyret med en bænk i hele forløbet og tjener til ophold og badning (udspring). Herudover danner molen ’ryg’ til en 4.000 kvm stor børnevenlig sandstrand. Udført 2010.
Bygherre: Københavns Kommune . Landskabsarkitekt: Thing & Wainø. Samarbejdspartnere: White arkitekter og Rambøll
Svanemølle Beach. A new curved pier links the access road, beach promenade and beach on a coast area north of Svanemøllen in Copenhagen. 
The pier is equipped with a bench running the entire length, which serves not only for sitting but also swimming(diving). The pier also forms a ‘spine’ for a 4,000 sqm 
child-friendly sandy beach. Built in 2010. Client: Copenhagen Municipality. Landscape architect: Thing & Wainø. Collaboration partners: White arkitekter and Rambøll 

Bro over Funder Ådal. Danmarks længste dalbro, planlagt og formgivet med henblik på at indgå i det markante dalstrøg som et enkelt og stærkt arkitektonisk element uden 
at sætte unødige aftryk i dallandskabet. Således blev brodækket skubbet ind over søjlerne fag for fag. Forslaget vandt 1. præmie i 2007, og broen stod færdig i 2012.
Bygherre: Vejdirektoratet. Landskabsarkitekt: Thing & Wainø. Samarbejdspartnere: Arkitekt Kresten Block, Niras, Ingenieur Consult og Züblin + Dywidag
Bridge over Funder River Valley. Denmark’s longest valley bridge, planned and designed to become a feature of the characteristic valley as a simple and powerful architectur-
al element without placing an undue footprint in the valley landscape. Thus the bridge deck was pushed in over the columns, bay by bay. The proposal won first prize in 2007, 
and the bridge was completed in 2012. Client: The Road Directorate. Landscape architect: Thing & Wainø. Collaboration partners: Architect Kresten Block, Niras, Ingenieur 
Consult and Züblin + Dywidag 
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RESTEN ER ARBEJDE
Torben Schønherr

Vi skulle vælge afdeling den første dag på sko-
len, og lederne af de forskellige afdelinger rej-
ste sig og fortalte os nye studerende, hvad vi 
kunne forvente os, hvis vi valgte deres afde-
ling. Bygningskunst, restaurering, townscape, 
byplanlægning, møbel- og rumkunst, land-
skab.

Jeg valgte landskabsafdelingen, fordi Sven 
Hansen fortalte, at vi bare skulle lære, at natu-
ren var baggrund for alt menneskabt, at vi 
skulle elske Danmark, og hvis vi ikke forstod 
det, var der ikke meget håb for os.

Vi var 60, som valgte Sven, og sikke en fest. Vi 
elskede ham, fordi han sagde tingene stort og 
stærkt og aldrig var i tvivl om, at han havde 
ret i alting.
Vores første opgave var at tegne en by til 
10.000 mennesker på Yding Skovhøj, så var vi 
ligesom i gang.

Senere gik jeg på møbel- og rumkunst hos 
Arne Carlsen, med en afstikker til townscape, 
så mit studie begyndte med landskabet, en by i 
et landskab, et hus i et landskab, et hus i en by, 
et rum i et hus, en stol, og endte med en gaffel. 

Og Ole Buhl var der hele tiden på sidelinjen.
Studieture, mødet med Rom, den italien-

ske renæssance, havekunsten, kunsten.
Jeg erobrede den sidste side i ugeavisen og 

leverede et digt hver uge i hele studietiden og 
fik udgivet en digtsamling på Arkitektens For-
lag (Digte fra byen Rom)

Skolen var en vildt berusende oplevelse, 
der var noget før det, og alt efter det, og jeg 
vidste, at resten af livet bare skulle være som 
på skolen, frit, søgende, fabulerende, græn-
seløst.

Herning Gymnasium. Udført 2014. Bygherre: Herning Gymnasium. Landskabsarkitekt: Schønherr. Arkitekt: Cubo Arkitekter. Ingeniør: CC Contractor. Foto Jens Lindhe
Herning Grammar School. Built 2014. Client: Herning Gymnasium. Landscape architect: Schønherr. Architect: Cubo Arkitekter. Engineer: CC Contractor. Photo Jens Lindhe
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Ribe Katedralskole. Udført 2015. Bygherre: Ribe Katedralskole. Landskabsarkitekt: Schønherr. 
Ingeniør: Ingeniørgruppen Varde A/S. Kunstner: Laila Westergaard. Fotos Carsten Ingemann
Ribe Cathedral School. Built 2015. Client: Ribe Katedralskole. Landscape architect: Schønherr. 
Partners: Ingeniørgruppen Varde A/S. Artist: Laila Westergaard. Photos Carsten Ingemann

Men landskabet trak mest, skalaen, dette den 
ene dag at planlægge hele Danmark, eller en 
by, for næste dag at tegne på en trappesten til 
en kirke.

Og det filosofiske, forholde sig til altet, det 
store i det mindste, landskabets åbenhed for 
tanken.

Så det var det. Resten er arbejde.
Torben Schønherr, landskabsarkitekt MAA, 
MDL
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SKALA- OG SCENESKIFT
Frode Birk Nielsen

I sommers kontaktede Annemarie Lund mig 
og fortalte, at Arkitektskolen i Aarhus i år 
kan fejre 50 års jubilæum, og spurgte, om jeg 
i den anledning havde lyst til at skrive et ind-
læg til LANDSKAB. Min første reaktion var: 
50 år – det kan ikke passe. Da jeg startede på 
Landskabsafdelingen efter to år på skolens 
grunduddannelse, fejrede vi skolens 10 års ju-
bilæum, og det opleves langtfra som værende 
40 år siden. 

Men det er det så, og det betyder, at dette 
fag har fyldt alt og påvirket min måde at se, 
tænke og agere på i de forløbne år, altså 
hovedparten af mit liv. Jubilæet er derfor en 
god anledning til at se på, hvad uddannelsen 
og faget har betydet for mig personligt, og 
hvor det har ført mig hen.

Umiddelbart lå det ikke i kortene, at jeg 
skulle være landskabsarkitekt, ja faktisk 
kendte jeg overhovedet ikke begrebet ’land-
skabsarkitekt’, før jeg som 20-årig startede på 
Arkitektskolen i Aarhus i 1973. Efter to år på 
basisuddannelsen skulle vi vælge afdeling, og 
mit valg faldt på Afdeling for Have- og Land-
skabskunst – som den officielt hed – ledet af 
professor Sven Hansen, og det møde blev skel-
sættende for mig. Det var Svens kongstanke, 
at afdelingen – som navnet antyder – skulle 
rumme alle discipliner inden for området, 
spændende fra havekunstneriske opgaver i 
mindre skala til landskabs- og landsplanopga-
ver i stor skala. I min studietid koncentrerede 
jeg mig primært om opgaver af sidstnævnte 
type, og jeg forestillede mig, at det var den 
type opgaver, jeg senere hen skulle beskæf-
tige mig med.

Sådan gik det dog ikke, for nogen tid efter, 
jeg havde afsluttet uddannelsen i 1980, blev 
jeg kontaktet af Sven, der spurgte, om jeg var 
interesseret i tre ugers arbejde på hans teg-
nestue i forbindelse med en aktuel arkitekt-
konkurrence. Da den var afsluttet, startede 
tilfældigvis et andet af tegnestuens projek-
ter, nemlig detailprojektering af haveanlæg 
omkring det nye Musikhus i Aarhus. Der var 
umiddelbart ikke andre på tegnestuen til at 
tage sig af sagen, og jeg blev tilbudt at fort-
sætte. Det var ’learning by doing’, og på den 
måde fik jeg lært både at detailprojektere – 
hvilket vi absolut ikke fik indøvet på skolens 
landskabsafdeling – ligesom jeg fik skærpet 
min fornemmelse for havekunstens væsen 
og virkemidler.

De evner fik jeg for alvor brug for senere, da 
jeg i 1988 – sammen med Jonna Majgaard – 
vandt 1. præmie i en nordisk arkitektkonkur-
rence om nyt parkanlæg ved Malmöhus Slott. 
Efter præmieoverrækkelsen fik vi af bygher-
ren at vide, at man snarest ønskede projek-
tet videreudviklet, detailprojekteret og rea-
liseret. Det var den konkrete årsag til, at jeg 
kunne starte tegnestue, hvilket jeg følte mig 
godt rustet til med syv års tegnestueerfaring i 
bagagen. Der gik dog ikke mere end et års tid, 
så kom der økonomisk krise i Sverige, og pro-
jektet blev udskudt på ubestemt tid – og det er 
det vist nok stadigvæk.

Det var i krisetider i begyndelsen af 
1990’erne med kun få opgaver i spil. Der-
for var det en kærkommen ’appelsin i turba-
nen’, da tegnestuen i 1992 vandt 1. præmie i 
byplankonkurrencen om Holstebro Bymidte. 
Desværre blev intentionerne fra konkurren-
cen heller ikke i dette tilfælde realiseret, idet 
det efterfølgende byrådsvalg resulterede i nye 
magthavere, der straks droppede det tidligere 
byråds planer på området. Alligevel fik projek-
tet stor betydning for tegnestuens omdømme 
og udvikling. 

Eksempelvis blev tegnestuen kort efter 
engageret til opgaven som landskabsarkitekt 
i forbindelse med renovering af Åboulevar-
den og genåbning af Aarhus Å, en opgave der 
kom til at fylde meget på tegnestuen de kom-
mende år. Efterhånden som projektet reali-
seredes, blev vi kontaktet af andre kommu-
ner med intentioner om at højne kvaliteten 
af centrale, historiske byrum, hvilket resul-
terede i omfattende arbejder i andre bymid-
ter som Holbæk, Aalborg, Ikast, Fredericia og 
senere København og Odense.

Udover bymidteprojekterne brændte jeg 
for udvikling af alternativ energi, med sær-
lig fokus på vindkraft. Desværre var der ikke 
blandt bygherrer interesse for brug af land-
skabsarkitekt i den sammenhæng, møllerne 
blev nærmest per automatik opstillet langs 
skel og markveje. Derfor ansøgte jeg Energi-
styrelsen om og fik bevilget midler til bogen 
Vindmøller og landskab – arkitektur og æstetik. 
Da det senere i slutningen af 1990’erne blev 
obligatorisk, at der skulle udarbejdes VVM 
forud for opstilling af større vindmøller, frem-
stod tegnestuen nu som en af de eneste med 
ekspertise på området, hvilket gav nye opga-
ver i en helt anden skala. 

At tegnestuen i 2008 blev en del af Sweco Ar-
chitects, åbnede op for at dyrke opgaver uden 
for Danmarks grænser, hvilket resulterede i, 
at vi som landskabsarkitekter blev involveret 
i projekter som letbane i Lund og projekt for 
by- og skulpturpark i Yinchuan. Sidstnævnte 
projekt blev opstartet med skitseforslag for-
året 2013, og netop hjemvendt fra indvielsen 
af parken kan jeg konstatere, at den nu er fær-
diganlagt. Det har været meget tilfredsstillen-
de at opleve den tillid og ikke-bureaukratiske 
tilgang til opgaven, som bygherren har mødt 
os med, ligesom det har været en glæde at se 
anlægget blive taget i brug samt konstatere, at 
anlægget er udført på håndværksmæssigt højt 
kvalitetsniveau. 

Som beskrevet har uddannelsen som land-
skabsarkitekt ført mig vidt omkring – sågar til 
Kina – og det har været en spændende rejse. 
Når jeg tænker tilbage på, hvad jeg drømte 
om, dengang jeg gik ud fra arkitektskolen med 
dugfrisk eksamensbevis i hånden, kan jeg sige, 
at jeg til fulde har fået mine faglige drømme og 
ønsker opfyldt. Det synes jeg, er stort at kunne 
konstatere.
Frode Birk Nielsen, landskabsarkitekt MAA,
MDL, Sweco Architects A/S

Aaboulevarden, Aarhus. Opført: 1995-2010
Bygherre: Aarhus Kommune
Arkitekt: Stadsarkitektens Kontor
Ingeniør: Rambøll
Landskabsarkitekt: Birk Nielsens Tegnestue
Foto Frode Birk Nielsen
Aaboulevarden, Aarhus. Built: 1995-2010
Client: Aarhus Municipality
Architect: Stadsarkitektens Kontor
Engineer: Rambøll
Landscape architect: Birk Nielsens Tegnestue
Photo Frode Birk Nielsen

Vindmøllepark, Lønborg Hede. Udført: 2011-12
Bygherre: Local Energy
Planlæggere, landskabsarkitekter: Sweco Architects
Foto Sweco Architects
Windmill park, Lønborg Hede. Built: 2011-12
Client: Local Energy
Planners, Landscape architects: Sweco Architects A/S
Photo Sweco Architects
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Park i Yinchuan, Kina. Udført 2014-15 
Bygherre: Minsheng Real Estate Dev. Co ltd
Totalrådgiver og projektleder: Sweco Architects. Underrådgiver: SWK, Beijing 
Ingeniører: Sweco Environment 
Foto Frode Birk Nielsen
Park in Yinchuan, China. Built: 2014-15 
Client: Minsheng Real Estate Dev. Co ltd
Head consultant and project leader: Sweco Architects
Associated consultants: SWK, Beijing 
Engineers: Sweco Environment 
Photo Frode Birk Nielsen
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POETISK OVERSKUD
Line Krath

Ny Moesgaard Museum, park og udearealer i samarbejde med Henning Larsen Architects, 2005-14. Foto Ulrik Samsøe Figen
New Moesgaard Museum, park and outdoor spaces in collaboration with Henning Larsen Architects, 2005-14. Photo Ulrik Samsøe Figen

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue arbejder 
med landskabsarkitektur og byplanopgaver, 
og visionen er at skabe et poetisk overskud i 
hverdagens møde mellem byen og landskabets 
rum. Med landskabet som udgangspunkt ar-
bejder tegnestuen med, at ethvert sted for-
tjener opmærksomhed og rummer potentia-
le for en særlig oplevelse, hvis opgaven løses 
med respekt for historien, konteksten og stor 
kunstnerisk indsigt.

Tegnestuen er grundlagt i 2002 af Kri-
stine Jensen, som er uddannet landskabs-
arkitekt på Arkitektskolen Aarhus i 1983 og 
færdiggjorde sin ph.d. Om at tænke med land-
skab i arkitektur fra samme institution i 1996. 
Ph.d.’en fra 1996 bragte landskabskunsten ind 
i arkitekturens verden – og bygningsarkitek-
turen ind i landskabet – set som en samlet hel-
hed. Hermed blev landskabskunst med ét til 
en arkitektonisk disciplin i modsætning til et 
grønt appendiks. 

I 2005 vandt Kristine Jensen konkur-
rencen om Prags Boulevard i København, og 
grundstenen for at udvikle og starte tegne-
stuen var lagt. Projektet blev på mange måder 
banebrydende for, hvordan byens fælles rum 

i borgerdialog kan bringes til værdighed i et 
ellers overset byområde. 

Årene efter var travle år med mange kon-
kurrencer og skitseprojekter. Blandt andet 
blev de første skitser til projektet for Ny Moes-
gaard Museum i Aarhus i samarbejde med 
Henning Larsen Architects tegnet i disse år. 
Projektets landskabelige greb har sikret 
Moesgaard Museum status som et af byens 
vigtigste udflugtsmål.

I 2010 vandt projektet til Nicolai Kultur-
hus i Kolding den prestigefyldte Rosa Barba 
European Landscape Prize og projektet blev 
omtalt og publiceret i en lang række interna-
tionale medier.

De sidste par år er flere af tegnestuens 
midtbyprojekter blevet færdige, og borgerne 
i Viborg og Svendborg kan nu nyde, at byens 
gader har fået nye belægninger og inventar, og 
at byens rum på ny kan danne rammen for et 
dynamisk byliv. 

Senest har tegnestuen sammen med bil-
ledhuggeren Ingvar Cronhammar formid-
let kulturarven i Jelling ved at forene nyt og 
gammelt, så området i dag fremstår enkelt 
og skulpturelt i respekt for, at Jellingmonu-

menterne af UNESCO er udpeget som en del 
af verdensarven. Tegnestuen har netop udgi-
vet og beskrevet projektet og tilblivelsen i teg-
nestuens første publikation.

Aktuelt er projektet til de bynære havne-
pladser og havnefronten ved Dokk1 i Aarhus, 
der genetablerer Aarhus’ tabte forbindelse til 
havet. Projektet er færdigudført i 2017. 

I øjeblikket har tegnestuen flere store 
igangværende projekter, heriblandt Nyt Aal-
borg Universitetshospital og nyt stort fakultet 
til Universitet i Oslo. Derudover udvikles pro-
jektet til Järva Begravningsplads i Stockholm, 
som i en åben international konkurrence blev 
vundet i 2010 i samarbejde med arkitekt Poul 
Ingemann. 

I 2014 blev tegnestuen hædret med Nykre-
dits Arkitekturpris, og projektet til Syddansk 
Universitet i Kolding, Ny Moesgaard Museum 
og Monumentområdet i Jelling modtog arki-
tekturpriser. Kristine Jensen er i år blevet 
tildelt ærestitlen adjungeret professor ved 
Kunstakademiets Arkitektskole i København.
Line Krath, ass. partner, arkitekt MAA, 
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
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Park Paseo, midlertidigt byrum i Rådhusparken, Aarhus Festuge 2014. 
Foto Thomas Mølvig
Park Paseo, temporary urban space in the Town Hall Park, Aarhus Festival 
week 2014. Photo Thomas Mølvig

Havnefronten ved Dokk1 i Aarhus, i samarbejde med Schmidt, Hammer, 
Lassen, 1. præmie i konkurrence 2010. Udføres 2009-17.
Øverst tv. Pier 2, forslag til spejlbassin på havnen. Tv. Plan af havnefronten. 
Herover. Plads ved Dokk1
The waterfront by Dokk1 in Aarhus, in collaboration with Schmidt, Hammer, 
Lassen, 1st prize in competition in 2010, built 2009-17
Top left: Pier 2, proposal for a reflecting pool at the harbor in Aarhus. 
Left: Plan of waterfront. Above: Square by Dokk1
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SUMMARY
The landscape architect has gone up in scale,
p. 150
Leif Leer Sørensen 
Rector Torben Nielsen, Aarhus School of Archi-
tecture, takes stock of the landscape program 
and looks to the future. To him it is an artistic 
and holistic approach to the problem and the 
ability to produce proposals for solutions that 
no one expected, that which is characteristic of 
the architect – in this case the landscape archi-
tect. And thus it deals with the ability to give a 
physical answer to today’s social challenges. The 
concept ’landscape’ has changed. When the Ar-
chitect School was founded in 1965, and origi-
nally Sven Hansen and later Junggreen Have 
were responsible for the program, it dealt pri-
marily with landscape architecture on a high-
ly detailed level at a comparatively small scale. 
Today, landscape architects most often work at 
a larger scale; primarily with the landscape itself 
and often the urban landscape, and how one can 
get cities and landscape to coalesce. According 
to Torben Nielsen, this increase in scale is the 
reason that the Aarhus School of Architecture 
no longer has a real landscape department. The 
education of city planning and landscape archi-
tects is gathered today in the Studio Urban De-
sign | Landscape Architecture.

Sven Hansen at AAA, p. 152
Preben Skaarup
Sven Hansen was there from the very begin-
ning. As senior lecturer in landscape architec-
ture he was one of the six lecturers and three 
professors that should start the program at 
the Aarhus School of Architecture. In Octo-
ber 1965, in new rooms still smelling of wet 
paint, when the school opened, it was decid-
ed that Sven Hansen should present the very 
first problem. A highway problem, which for 
many years was the first problem the new stu-
dents faced when they arrived at the school. 
In 1968, it was quite an overwhelming experi-
ence to be sent out into the landscape to find 
out where a highway could be placed with re-
spect to the landscape. When we returned to 
the school, Sven gave lectures on the Danish 
landscape. Rich in nuances and scarce in con-
trast. He showed beautiful slides of fjords and 
straits that cut their way in between soft hills 
and forest under a sky with high clouds. Full of 
optimism and belief in progress in relation to 
the major changes that were occurring in the 
landscape.

You should make Denmark more beautiful 
was Sven Hansen’s simple message.

In the second year of study, Sven Hansen 
again appeared, this time as responsible for 
the entire academic year. Sven Hansen’s teach-
ing at the architect school was to a high degree 
practice oriented, based on his own work as 
landscape architect. Sven Hansen collabo-
rated with some of the best Danish architects. 
Together with them he won important archi-
tectural competitions, had his own office from 

1945 and solved major commissions throughout 
the country. He achieved international acclaim 
including visiting professorships at American 
universities as well as a fellowship from Har-
vard. He served as a consultant for UNESCO, 
when Abu Simpel was to be moved, and pro-
duced a wonderful, well conceived proposal for 
an amphitheater, which preserved the temples 
on their site down in the coming Lake Nasser.

 
An artistic profession – Period, p. 156
Kristine Jensen
From its very start in 1965, the Aarhus School 
of Architecture was practice oriented and 
strongly motivated by practice as opposed to 
the strongly academic school in Copenhagen, 
The Royal Academy of Architecture. The AAA 
school was audacious and independent, but 
still was founded on the same historical tra-
dition, as the Royal Academy of Fine Art and 
Architecture that was founded in 1754. This 
implies an artistically defined architecture tra-
dition, which is a salient feature of the Danish 
architectural tradition.

Landscape architecture was part of the 
AAA school’s professional area, and with Sven 
Hansen at the head of the table, the education 
respected the Danish tradition that Steen Eiler 
Rasmussen and G.N. Brandt founded back in 
the 1930’s at the Royal Academy. From this, the 
special Danish tradition, which is unique in an 
international context, where landscape archi-
tects are trained at architecture schools in an 
artistically based practice and project oriented 
method as opposed to a scientific horticulture 
oriented approach.

Landscape education at AAA – now and in 
the future, p. 158
Stefan Darlan Boris and Tom Nielsen
After 50 years, landscape architects are still 
being trained at the Aarhus School of Archi-
tecture. Today, the education is based on a 
2-year specialized master’s program. But also 
the bachelor program uses landscape architec-
ture as a basis for parts of the fundamental ed-
ucation in architecture. The actual and more 
specialized education of landscape architects 
is via the master’s program. It is internation-
ally accredited by IFLA (which Sven Hansen 
was co-founder of ). The program is offered by 
Studio Urban Design | Landscape Architecture, 
and as is apparent from the name, it is a mas-
ter’s program that is not exclusively defined by 
a focus on landscape architecture, but works 
in the overlapping areas of Urban Design and 
Landscape, as well as planning and design. 
The intention of placing the education of fu-
ture landscape architects in this context is to 
give the students an insight in the profession-
al area that we basically understand as belong-
ing to the open space that lies between and out-
side buildings, and which is never developed 
or dominated by a single profession or a single 
perspective, but in fact can be considered to be 

the organizational and spatially most complex 
of the fields that architects work with. This 
profile and direction, which the landscape ar-
chitecture program has been given at AAA dur-
ing the last ten years is inspired by the develop-
ment in practice, where landscape architects 
since the 00’s to an increasing degree have 
begun dominating that which is traditionally 
considered to be city planning and city build-
ing. But the decision to ‘hybridize’ or ‘graft’ the 
landscape education with urban studies is also 
inspired by the theoretical development of the 
profession in the area of landscape urbanism 
and the recognition that the overriding context 
for landscape architecture as well as city plan-
ning is a ‘total landscape,’ whose character ba-
sically is hybrid; both wild and cultivated, both 
built and open, both old and new. 

On landscape and research – The Aarhus 
School of Architecture (1965-2015), p. 162 
Niels Albertsen and Tom Nielsen
At the start of the architecture school in 1965 
there was no research in a formal sense. The 
school was primarily an educational institution. 
But writing, research and publication still took 
place. Nils Ole Lund’s Teoridannelser i arkitek-
turen was published in 1970. Sven Hansen (1910-
89), who was employed as senior lecturer at the 
school in 1965, and later became professor in 
landscape architecture (1976-80), was primar-
ily a practicing and teaching architect, but he 
also expressed himself in writing about his own 
work and landscape architectural principles and 
evaluations, such as Eksempler på landskabs- 
og havekunst, et udvalg af egne arbejder (1980). 
More formalized research took place in the late 
1970’s based on the awarding of research fel-
lowships for recently graduated architects and 
some of the school’s teachers on the basis of in-
dividual applications and commitment. In 1988 
the Aarhus School of Architecture was given the 
right to award licentiates (from 1994 Ph.D. de-
grees). In 2003 the architect school established 
the Institute for Urban and Landscape design, 
which together with the department of Forest & 
Landscape at KVL and the Institute for Geogra-
phy at Copenhagen University and with financ-
ing from Realdania established CSB as a multi-
institutional and cross-disciplinary research 
center. As far as landscape is concerned, CSB 
placed emphasis on investigating how the con-
cept of landscape, the planing and architecture 
could be understood and find relevance in rela-
tion to what one called ‘the boundless city’, that 
is to say, urban formations where the boundary 
between city and landscape is indistinct and in 
a state of dissolution. Later Ph.D. research has 
widened the urban landscape perspective out 
to more comprehensive views of nature, which 
implicate biodiversity, climate change and the 
concept of the anthropocene as a new geologi-
cal epoch fundamentally influenced by human 
activity.
Pete Avondoglio
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Moonstone 
Gothia towers, Göteborg
Design: Pamio Design

+45 38 28 58 53 · info@mastellone.dk

ByrumsinventarByrumsinventar

m a s t e l l o n e . d k
Harris bænke & Park affaldsbeholdere
søndersø Bypark
Design: sjit & metalco

LiBre torsion bænk
Fregatten Jylland, ebeltoft
Design: alfredo tasca

LiBre settore cirkelbænk
Design: alfredo tasca

PitoCCa – Lind torv
Design: sjit

saraH plint – Vedbæk Havn
Design: raffaele Lazzari

Littera trærist – Kolind 
Design: raffaele Lazzari

exPLorer affaldsbeholder – Holbæk 
Design: metalco

sedis bænk – ishøj rådhusplads
Design: antonio Citterio

sPenCer affaldsbeholder 
Helsingør, Kronborg
Design: alfredo tasca

PitoCCa plantekummer
Hjeritng strandpromenade
Design: sjit

sPyra cykelstativer – novo nordisk Hovedsæde, Bagsværd
Design: alfredo tasca

MoVe cykelstativer
Fn Byen, København
Design: sjit

+45 38 28 58 53 · info@mastellone.dk
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Arkitektskolen Aarhus 
– landskabsworkshop
De 1. årsstuderende på Arkitektskolen Aarhus 
beskæftiger sig i 2. semester med ’bosætning’ 
– i betydningen indtage eller gøre et udvalgt 
sted beboeligt. Mødet mellem land og vand er 
et vigtigt omdrejningspunkt. Hovedopgaven 
er delt op i fire faser. Fase 1 omhandler kort-
læsning og kontekstanalyse og udvikling af et 
landskabsprogram knyttet til specifikke loka-
liteter med forskellige biotoper i Aarhus Ådal 
på begge sider Brabrand Sø og Aarslev Engsø. 
Fase 2 er primært en studierejse til en land-
skabsrelevant destination med tilknyttede 
opgaver.

I fase 3 arbejdes der i grupper med rum-
lige interventioner i en workshop, hvor der i et 
konkret rum eksperimenteres med metoder 
og praksisser hentet fra landskabskunsten 
(land art eller art in nature). I opgavens fase 
4 foretages programmering og udvikling af 
et mindre arkitektonisk anlæg/bebyggelse, 
hvori bl.a. de fysiske resultater af workshop-
pens gruppearbejde (opmåling, skitsering 
m.m.) kan indgå i et bearbejdet individuelt 
format.

Workshoppen finder sted i en del af Aarhus 
Ådal, nærmere bestemt en lokalitet i og om-
kring Høskoven. Der er således biotoper be-
stående af skov, våde enge med pilekrat og 
søer, tjørn og åbne engstrækninger. Gennem 
lokaliteten løber Døde Å og et offentligt stisy-
stem. Hele herligheden fremstår som et ter-
rain vague-område, gennemskåret af motor-
vej og omgivet af parcel- og højhuse. 

Arkitektskolen Aarhus har i et tæt sam-
arbejde med Aarhus Kommune, der ejer jor-
den, fået mulighed for i årene fremover at 
bruge området som laboratorium for ekspe-
rimenter med, bl.a. hvordan diverse træarter 
vil udvikle sig i forskellige jordbundstyper 
(våde, tørre o.lign.). 

For andet år i træk inviterede lektor og 
landskabsarkitekt Stefan Darlan Boris mig 
til at indgå i et samarbejde om gennemførel-
sen af workshoppen, der fandt sted i den før-
ste uge af maj 2015. Herudover deltog lektor 
på arkitektskolen Morten Daugaard som vej-
leder. Skønt min erfaring som pædagog er 
begrænset (udover at have påtaget mig samme 
opgave sidste år, har jeg på Sicilien haft en til-
svarende workshop med en gruppe italienske 

landskabsarkitektstuderende) indvilligede jeg 
i igen i år at påtage mig opgaven. Arbejdet med 
de studerende er både inspirerende og livsbe-
kræftende.

De 150 studerende blev delt i 15 grupper. 
Hver gruppe skulle finde sit sted, og opgaven 
gik herefter ud på at ’bosætte’ stedet – i form 
af installatoriske, skulpturelle, arkitektoni-
ske, konceptuelle indgreb med fokus på rum-
mets begrænsning 360°. Kravet var, at mindst 
ét af de på forhånd valgte tilgængelige mate-
rialer (lægter i forskellige dimensioner, pre-
senninger, snor) skulle anvendes – dog med 
den mulighed at der kunne bruges alternative 
materialer og løsninger, hvis konceptet kræ-
vede det. 

“Haven, parken, skoven og stort set al natur 
i Danmark er præget af og formet af mennesker. 
I modsætning til vildmarkens tilsyneladende 
tilfældige og derfor skræmmende kaos føler vi 
os trygge i landskaber, hvor vi ser spor af men-
neskelig aktivitet. Som så meget andet her i til-
værelsen drejer det sig om at få styr på kaos.

I erkendelse af dette iboende behov for at 
forme vores omgivelser i vort eget trygheds-

Fotos Mikael Hansen
Foto Frederik Reese
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billede går opgaven derfor ud på, i respekt for 
rummets fysiske fremtræden, at gruppen sam-
arbejder om at indtage det valgte rum i form af 
indgreb, der er et resultat af en kollektiv beslut-
nings- og arbejdsproces.”

Det er imidlertid klart, at det er en vanske-
lig opgave for 1. års studerende og i skiftende 
vejrlig først at finde et sted, at blive enige om 
et koncept og derefter at få samarbejdet om 
realiseringen af et stedsspecifikt værk til at 
fungere på få dage. Vi lagde derfor heller ikke 
hovedvægten på de færdige resultater, idet vi 
anså eksperimentet og dermed de indhøstede 
erfaringer i arbejdet med et konkret projekt af 
praktisk karakter for det vigtigste udbytte af 
workshoppen. 

De fleste af grupperne startede (tøvende) 
med at foreslå løsninger med symbolske over-
toner. Opgaven var derfor at få dem til at se i 

stedet for at tænke: ”det vigtigste værktøj vi 
har er øjnene, og hvis vi ikke er i stand til at se 
,må vi hellere finde på noget andet at beskæf-
tige os med”. Det var hele ugen værd at opleve 
hvordan de grupper, hvor samarbejdet funge-
rede, og som valgte at kaste sig ud i eksperi-
menter med materialer og deres muligheder 
i det valgte rum, helt åbenlyst følte det som 
en befrielse at få mulighed for at udtrykke sig 
i leg – og med overraskende og øjenåbnende 
løsninger som resultat. 

For et par af grupperne lykkedes det ikke 
at leve op til forventningerne (deres egne), 
fordi samarbejdet af en eller anden grund ikke 
fungerede. Men det er muligvis dem, der i den 
sidste ende vil få mest ud af de erfaringer, som 
de har høstet under workshoppen. 
Mikael Hansen, billedkunstner
www.mikael-hansen.dk

Ny Agenda og Ny Agenda 2
Ny Agenda 2 giver et samlet overblik over 
dansk landskabsarkitektur 2009-13 og viser 
de bedste eksempler på dansk landskabsarki-
tektur, gennemført i de seneste fem år. På bag-
grund af indsendte projekter fra hele landet 
er udvalgt 39 eksempler. Ny Agenda 2 er fort-
sættelsen af Ny Agenda, der udkom i 2009 og 
gjorde status over perioden 2003-08. 
Annemarie Lund: Ny Agenda/New Agenda.
Dansk landskabsarkitektur/Danish landscape 
architecture 2003-08. Bogværket, 2009. 192 s. 
Annemarie Lund: Ny Agenda 2/New Agenda 2. 
Dansk landskabsarkitektur/Danish landscape 
architecture 2009-13. Øvrige forfattere: Lisa 
Dietrich og Thorbjörn Andersson. Bogværket, 
2014. 200 s. 
Ny Agenda og Ny Agenda 2 sælges via 
www.arkfo.dk/shop, enkeltvis eller i sæt

Foto Margarida N. Waco
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Små paradiser
Pris: 249 kr.
Abonnentpris: 199 kr.

SuperLux
Smart Light Art, Design and 
Architecture for the Cities 
Pris: 499 kr. 
Abonnentpris: 399 kr.

Wood Houses
Innovation & Design
Pris:  335 kr
Abonnentpris:  268 kr.  

Odsherreds arkitektur 
Pris: 269  kr.
Abonnentpris: 215 kr. 
 

Dorte Mandrup Arkitekter
Pris: 399 kr.
Abonnentpris: 319 kr.

NY AGENDA 1 og 2
SAMPAK - SÆRPRIS
Pris pr stk 298 kr. 
Sampak pris: 450 kr. 

Lost in space
Architecture and Dementia
Pris: 549 kr. 
Abonnentpris: 439 kr.

Contemporary Designers 
own Gardens
Pris:  594 kr.
Abonnentpris: 475 kr.

Huse der har formet os
Pris: 248 kr.
Abonnentpris:  199 kr.

Bogshoppen LAN 05 2015.indd   2 17/09/15   10.15



ARNE JACOBSEN URE 
Legendarisk dansk design siden 1939
Arne Jacobsens verdensberømte urdesigns kan nu købes i Arkfo Webshop

Arne Jacobsen tegnede tre vægure til tre forskellige bygninger. Roman Clock er fra 1942, da Arne 
Jacobsen tegnede Århus Rådhus. Efterfulgt af City Hall Clock, der er tegnet til Rødovre Rådhus I 
1956. Det sidste Bankers Clock tegnede Arne Jacobsen til Danmarks National Bank i 1971. I dag 
findes vægurene også som armbåndsure og bordure. Besøg Arkfo webshop og se mere.

 A.J. BANKERS CLOCK vægur, dia 48 cm 
 Tegnet af Arne Jacobsen til Danmarks National Bank i 1971
 (findes også i dia 16, 21 og 29 cm ) 

 Pris: 5.095 kr.
 Særpris for abonnenter: 4.076 kr

Arkitektens Forlag | The Danish Architectural Press | www.arkfo.dk

AJ.indd   3 24/02/15   10.43

Det ny København
Stadsarkitektens optegnelser 2001-2010
Det ny København – stadsarkitektens optegnelser 2001-
2010 er en guide til de byområder og byrum, der i 00’erne 
skød op overalt i København – fra Nordhavnen til Sydhav-
nen, fra Carlsberg til Ørestad. Som stadsarkitekt fra 2001 – 
2010 stod Jan Christiansen i spidsen for den fornyelse, der 
gjorde København til en moderne metropol med arkitektur i 
verdensklasse, samtidig med at byen bevarede sit særpræg 
og fik nye boliger og byrum som ramme om københavnernes 
daglige liv. Rigt illustreret. Fotografier af Laura Stamer.

Strandberg Publishing
Forfatter Jan Christiansen
Pris:  349 kr.
Abonnementsrabat 20%: 279 kr.
 

Et lille hus i byen
Fortællinger om Arbejdernes Byggeforening - nostalgi 
eller fremtid?
Et lille hus i byen fortæller om de tanker, der oprindelig lå til 
grund for Arbejdernes Byggeforening og dens bebyggelser. 
Den beretter om husenes store arkitektoniske kvaliteter og 
om det hverdagsliv, der udfolder sig i dem. Bebyggelserne, 
der blev opført som billige arbejderkvarterer, er i dag efter-
tragtede enklaver for velstillede københavnere. Populariteten 
bunder ikke alene i husenes historie, men også i en række 
andre forhold, som arkitekter og planlæggere kan lære af i 
dag. Bogen er bl.a. illustreret med arkitekturfotografen Jens 
Lindhes stemningsfulde billeder.  

Historika
Red. Marie Stender & Claus Bech-Danielsen
Pris: 249,95 kr.   
Abonnementsrabat 20%: 200 kr.

Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). For-
sendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af tre bøger eller flere. Vi tager forbehold for 
prisændringer og trykfejl. Find flere tilbud i webshoppen. 

Nyheder og tilbud - www.arkfo.dk/shop
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DELUX DENMARK - Torbenfeldvej 1 - 2665 Vallensbæk Strand - Tlf.: 43 53 53 35 - Mail: mm@deluxdk.com - www.deluxdk.com  

Belysningen gør en forskel . . .
Superlight Compact Nano 

Siden 1986 har Superlight Compact serien fra Willy Meyer sat standarder 
inden for design, kompakthed og kvalitet. Det er stadig i dag den mest 
kompakte og effektive LED projektør til udendørs applikationer. 
Den håndværksmæssige høje standard og de bedste materialer sikrer 
pålidelig drift, år efter år. 
 
Nano1:  1 x 3W  60 x 60mm.
Nano2 : 4 x 1,5W  76 x 76mm.
Nano3 : 9 x 3W  115 x 115mm.

www.deluxdk.com
 
www.meyer-lighting.com


