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Nyheder - www.arkfo.dk/shop
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

Gottlieb Bindesbøll 
Danmarks første moderne arkitekt

Om arkitekten M. G. Bindesbøll (1800–1856), én af de vigtig-
ste skikkelser i dansk arkitekturhistorie og i kraft af Thor-
valdsens Museum den internationalt mest kendte danske 
arkitekt fra det 19. århundrede. Han er frontfigur i overgangen 
fra klassicisme til historicisme, men repræsenterer samtidig 
med byggerier som Landbohøjskolen og Lægeforeningens 
boliger en nøgtern tilgang, der foregriber det 20. århundredes 
mere pragmatiske arkitektursyn. Bindesbølls samlede værk 
peger således i mange retninger. Fælles for projekterne er 
imidlertid en personlig og uortodoks omgang med historiske 
stilarter, der er karakteristisk for en romantisk kunstopfat-
telse, og som resulterer i en arkitektur med en symbolladet, 
undertiden overraskende moderne, karakter. Rigt illustreret 
med nye fotografiske optagelser af Jens Lindhe samt med 
ikke tidligere offentliggjorte originaltegninger af  Bindesbøll.

Arkitektens Forlag
Forfatter:  Peter Thule Kristensen

Pris: 580 kr. 
Udkommer primo 2013 – forudbestil nu.

CRADLE TO 
CRADLE® 

I DET 
BYGGEDE 

MILJØ

EN MANUAL TIL DEN DANSKE BYGGEINDUSTRI

Cradle to Cradle® i det byggede miljø 
En manual til den danske byggeindustri 

Denne manual beskriver, hvordan aktører i den danske byg-
geindustri kan arbejde med Cradle to Cradle i praksis, og 
giver konkrete eksempler på metode, strategier og redska-
ber, der relaterer sig til byggeriets faser. Manualen adskil-
ler sig ved ikke at være en certificering med tjeklister og 
faste værdier, men en åben platform for innovation og nye 
forretningsmodeller, hvor ambitionen er at bringe klodens 
ressourcer i kredsløb. Bogen er den mest omfattende udgi-
velse om Cradle to Cradle inspireret byggeri til dato, og er 
rigt illustreret med forklarende tegninger og fotografier. Den 
er skrevet i et samarbejde mellem Vugge til Vugge Danmark 
og 3XNs innovationsselskab GXN samt grundlæggerne af 
Cradle to Cradle, William McDonough og Michael Braungart.
 
Vugge til Vugge Danmark og GXN 

Pris: 200 kr.
Udgivelsesdato: 22. januar

Illustration fra bogen. Foto: Jens M. Lindhe.
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Om nybruddet i dansk arkitektur i årene efter år 2000. Et nybrud eller en ny bølge 
igangsat af en række unge tegnestuer. Tegnestuer som bl.a. BIG, jds, Cobe, Transform 
og Nord. Disse tegnestuer udgør ganske vist ikke en koordineret, samlet bevægelse, men 
deres projekter rummer alligevel en række signifikante fællestræk. Disse fællestræk 
har medført at internationale medier betragter deres projekter under ét. Gennem inter-
views, essays og præsentationer af arkitekterne og deres arbejder i ord og billeder gives 
læseren et indblik i, hvordan det lykkedes 00’ernes bevægelse af unge danske tegnestuer 
at finde fodfæste på den danske såvel som den internationale arkitekturscene. Bogen 
er den første, omfattende indramning og behandling af det vigtigste nybrud i 00’ernes 
danske arkitektur. Rigt illustreret. 

PRIS: 350 KR

www.arkfo.dk/shop

     DEN NY BØLGE I DaNSK aRKItEKtuR
tHE NEW WaVE IN DaNISH aRcHItEctuRE

       DEN NY BØLGE I DaNSK aRKItEKtuR
tHE NEW WaVE IN DaNISH aRcHItEctuRE

      
 

DANISH ARCHITECTURE 2000-2012
IntervIews wIth: Bjarke Ingels (BIg); 
wIny Maas (MvrDv); shoheI shIgeMatsu 
(oMa) julIen De sMeDt (jDs). Projects By: 
Plot; BIg; jDs; coBe; transforM; norD; 
effekt; aDePt; kollIsIon; PolyforM; we; 
sleth; jaja

W57, New York, USA by BIG Culture House Northwest, Copenhagen, 2011 by COBE + TRANSFORM. Photo: Adam Mørk

The Måløv Axis, design of urban space and landscape by ADEPT.  Photo: Kaare Viemose Bike City, Chongming, Kina, 2011 by JDS
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10 kilometer 
rullegræs
blev lagt i

anledning af 
Århus Festuge

Byparken fik tildelt “Midlertidig arkitektur” prisen.

- 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

Tlf: 3968 0655 • Fax: 3968 1127 • Mesterlodden 13, 2820 Gentofte
www.svenbech.dk • svenbech@svenbech.dk 

• vedligeholdelse
• nyanlæg,
• renovering
• plantning, 
• beskæring
• totalentreprise
• snerydning
• kloak

ANLÆGSGARTNERFIRMA SIDEN 1921Dokument3  12/02/02  15:08  Side 1

RING PÅ 4817 3126 SKRIV TIL BIRK-HOLM@BIRK-HOLM.DK 
ELLER SE WWW.BIRK-HOLM.DK   

BIRKHOLM PLANTESKOLE a•s, FARREMOSEN 4, 3450 ALLERØD

TAL MED OS 
OM PLANTER!
TAL MED OS 
OM PLANTER!

Vi bygger Grønt
 John F A/S

Nyanlæg og vedligeholdelse

Medlem af
Danske 

AnlægsgartnereRosenlundvej 13 • 3540 Lynge
             Mobil 40 10 83 74 

John Frandsen  08/03/2004  15:27  Side 1
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DL’s generalforsamling 2013
DL afholder sin årlige generalforsamling fre-
dag 15. marts 2013 i København. Indkaldelse 
og KUREREN udsendes via mail til medlem-
merne. 

Hvis du alligevel ønsker at få tilsendt et 
print af KUREREN, skal du henvende dig til 
sekretariatet. DL’s bestyrelse håber, at du har 
lyst til at deltage i generalforsamlingen.
Info om sted: www.landskabsarkitekter.dk

DL’s Høstdebat 15. november 2012: 
Kan man frede noget der gror?
Opsummering fra Dansk Landskabsarkitekt-
forenings høstdebat 15. november 2012 under 
overskriften: Kan man frede noget, der gror?

Der var glæde og tilfredshed med at også 
selvstændige landskabsarkitektoniske værker 
nu kan fredes efter bygningsfredningsloven.

Men der var usikkerhed om, hvordan 
sådanne fredninger kunne administreres, da 
landskabsarkitektoniske værker forandres 
hurtigere end bygninger. 

Der var enighed om:
– At det idéen bag et værk, som er afgø-

rende for såvel en fredning som for værkets 
vedligeholdelse og for vurderingen af eventu-
elle ændringsforslag.

– At det er afgørende, at denne idé bliver 
formuleret og de bærende fredningsværdier 
beskrevet.

– At der på denne baggrund skal udarbej-
des en plan for værkets vedligeholdelse og 
løbende istandsættelse.

– At en sådan plan skal opdeles i aktivite-
ter på kort sigt, på mellemlang sigt og på lang 
sigt.

– At det kan være både nødvendigt og hen-
sigtsmæssigt, at nogle værker er fredet efter 
både naturbeskyttelsesloven og bygningsfred-
ningsloven. 

– At overordnede landskabstræk som 
Store Vejle Ådal eller Albertslunds samlede 
friarealer ikke hører til i den kategori af land-
skabelige værker, som bør fredes efter byg-
ningsfredningsloven.

Videre var der accept af, at spolier (ordet 
spolia er afledt af ordet spolium, som betyder 
krigsbytte) kan være et meget væsentligt både 
kulturhistorisk og arkitektonisk element.

Museumsgørelse blev opfattet som noget 
uheldigt og som det modsatte af en nutidig, 
respektfuld anvendelse af et værk. 

Hensigten med en fredning skal være, at 
dømme værket til livet, ikke fra livet, og at alle 
ændringer skal foregå i et kontrolleret forløb. 
’Genius loci’, stedets ånd, er det afgørende for 
fredninger. 
Lisbeth Brorsen, arkitekt MAA

Kan man frede havekunst?
Prof. Ib Asger Olsen skriver efter DL’s høstde-
bat: Kan man frede noget, der gror?
Tak for et godt seminar om et væsentligt pro-
blem i vores fag, der blev meget fint belyst af 
fire gode forelæsere. Det var en ekstra kvali-
tet, at tre af dem kom fra tilgrænsende fagom-
råder, så vi kunne se på os selv udefra.

Fredning forstået som sikring af et be-
stemt udtryk er ubrugeligt inden for områ-
der, hvor der til stadighed sker en fysisk pro-
ces, f.eks. inden for landskabsarkitektur, der 
jo konstant er under opbygning eller ned-
brydning. Det gælder også inden for byplan-
lægning.

Samtidig med den fysiske forandring er 
der også samfundsbehov, der ændres gen-
nem tiden, og som kræver justering af form 
og funktion. Fredning som begreb står for en 
bevarelse af et udtryk for en bestemt tid, altså 
en museal holdning.

Når fredningsbegrebet rejses inden for 
landskabsarkitektur er det for at bevare et 
særpræget, ofte meget personligt udtryk, 
f.eks. C.Th. Sørensens rumkonstruktion i Her-
ning. Man kan sige, at han her fremtræder 
som fri kunstner i en leg med sammensætning 
af forskellige rumformer. Det er interessant, 
men jo ikke fagets opgave, hvor man normalt 
skal arbejde med en æstetisk organisation af 
en praktisk virkelighed, herunder menneske-
lige behov, der skifter gennem tiden. Kunst-
neren arbejder isoleret med at omsætte egne 
problemer til et udtryk, mens landskabsarki-
tekten også på en kunstnerisk måde arbejder 
med at skabe en helhed ud af samfundspro-
blemer.

Derfor synes jeg, at begrebet havekunst 
skal erstattes med have- og landskabskvali-
tet, så man på ethvert tidspunkt i processen 
kan tale om kvaliteten. Det vil skabe en større 
nuancering end betegnelsen havekunst, hvor 
betegnelsen isolerer anlæggene fra resten. 
Men hvordan sikrer man så arealerne med 
parker og anlæg af høj kvalitet, når man ikke 
bruger betegnelsen fredning?

Man kunne forestille sig at sikre arealer ved 
en fredning af arealet i forbindelse med by-
udviklingen, så det ikke inddrages til andre 
formål, men at udviklingen på arealet hele 
tiden er under forandring i form af justering, 
forvaltning og pleje i forhold til samfundsud-
viklingen. Sikring af arealer til rekreativ ud-
foldelse kunne være den fysiske struktur for 
byudviklingen, ganske som Fingerplanen blev 
for Københavns udvikling. 

Justeringen af de grønne anlæg kan ske 
med forskellig hastighed. 

Under modernismen i 1900-tallet kunne 
man tale om en relativ stabil æstetik, hvor 
formgivningen af udearealer ret præcist var 
knyttet til fælles paradigmer i længere peri-
oder. Den ændrede sig under postmodernis-
men fra 1970’erne til en æstetik med stor 
ustabilitet og flygtighed, der hylder forskel-
lighed og forgængelighed.

Byplanlægningens teoretiker Finn Bar-
now siger i sin bog Teorier om byen, at post-
modernismen i arkitektur og planlægning er 
skamløst markedsorienteret. Derfor ser man 
i dag mange projekter, der kun har fokus på 
arealet og bygherren uden relation til omgi-
velserne. Et godt eksempel er Superkilen på 
Nørrebro.

Landskabsarkitekt Erik Brandt Dam viste 
et fint eksempel på en ajourført landskabskva-
litet: hans realiserede forslag til justering af 
Kongens Have i Odense. 

På glimrende vis inddrog han historiske, 
brugsmæssige, materialemæssige og påvirk-
ningsmæssige faktorer i planen eller juste-
ringen. Jeg bruger ordet justering, fordi han 
netop havde fanget stedets mangesidige 
karakter. Jeg vurderer anlægget til højeste 
kvalitet. 

Altså landskabskvalitet fremfor have-
kunst. Kunst er et budskab fra en kunstner 
uden mål for andre, i modsætning til land-
skabsarkitektur, der har et menneskeligt fæl-
lesskab som mål. 
Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt MDL
18. november 2012

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 2. Deadline 1. februar, udk. 22. marts
Nr. 3. Deadline 15. marts, udk. 25. april
Nr. 4. Deadline 20. april, udk. 7. juni 

DL, Dansk Landskabsarkitektforening   Strandgade 27A, 1.   DK-1401 Kbh K   Tel. +45 33 32 23 54
Formand er Karen Sejr

Daglig leder er Lillan S. Thomsen   dl@landskabsarkitekter.dk   www.landskabsarkitekter.dk
DL er medlem af Dansk Kunstnerråd,

 IFLA Europe, European Region of IFLA 
IFLA, International Federation of Landscape Architects
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Dansk Landskabspris 2012
Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN), 
Danske Arkitektvirksomheder (Danske ARK) 
og Dansk Landskabsarkitektforening (DL) 
stiftede i 2009 Dansk Landskabspris, og 20. 
december 2012 kunne de tre organisationer 
for fjerde gang uddele prisen. Dette skete ved 
en velbesøgt prisoverrækkelse på Dansk Arki-
tekturcenter i København, hvor DL’s formand 
Karen Sejr bød velkommen. 

Ønsket med prisen har været:
– At skabe opmærksomhed omkring land-

skabsarkitekturen og dens betydning. Ikke 
bare i fagkredse, men også i den brede befolk-
ning.

– At hædre de af vores kolleger, der gør et 
godt stykke arbejde, og som forhåbentlig kan 
bruge prisen som afsæt for at udvikle faget 
endnu mere.

Hvert år vælges et særligt tema, som de 
indstillede projekter skal relatere sig til.

Årets tema
Dette års tema for Dansk Landskabspris er 
’Drift og pleje’. Det er et på én gang selvfølge-
ligt, men også overset område af landskabs-
arkitektfaget. 

Landskabsarkitektur fremhæves ofte 
for det designmæssige og det æstetiske – for 
smukke linjer og spændende materialer. Dét, 
man kan se umiddelbart efter etableringen.

Men alle dem der arbejder med landskabs-
arkitektur ved, at et landskabsarkitektonisk 
værk som regel har brug for 10, 20, ja måske 
50 år for at stå i fuldt flor eller for virkelig at 
komme til sin ret. Og det er her plejen og drif-
ten spiller den helt store rolle. Landskabsar-
kitekturen er skrøbelig. Men med den rette 
pleje er den stærk, livsbekræftende og til stor 
glæde for os alle sammen.

Et fokus på ’drift og pleje’ skal også ses 
som en cadeau til alle de landskabsarkitekter 
rundt omkring i kommunerne, der sørger for 
at passe, pleje og udvikle landskabet og land-
skabsarkitekturen.

Juryen
Juryen består af én repræsentant fra hver af 
de tre organisationer: Charlotte Horn, land-
skabsarkitekt, Varde Kommune f. KPN, Jacob 
Fischer, kreativ direktør i GHB Landskabsar-
kitekter f. DanskeARK og Ellen Braae, profes-
sor, Skov & Landskab, KU f. DL. Traditionen 

tro har juryen inddraget særlige fagfolk, som 
er specielt stærke i årets tema. Det er Søren 
Holgersen, Grønt Miljø, og Per Malmos, P. 
Malmos A/S.

De nominerede
Juryen har modtaget i alt ni projekter til ind-
stilling til Dansk Landskabspris 2012. Af de ni 
har juryen nomineret tre projekter: Hjerting 
Strandpark i Esbjerg Kommune, Sletten i Hol-
stebro Kommune og grøn strategi i Vording-
borg Kommune.

Hjerting Strandpark nomineres af Dansk 
Landskabspris’ jury for et projekt, der for-
ener anlæg og drift med natur og oplevel-
sesmæssige værdier. Parken er anlagt med 
udgangspunkt i de stedlige naturtyper, som 
med skarpe grænser fordrer varieret drift. 
Med tiden kan den tilpassende drift fortsat 
modne projektet mere overbevisende og i 
fuld overensstemmelse med ideen om de for-
skellige naturtyper som parkens markante og 
bærende udtryk.

Sletten nomineres af Dansk Landskabs-
pris’ jury for den fremsynede og visionære 
indfaldsvinkel til at etablere skov som vari-
eret, oplevelsesrig, bynær skovtype, der som 
driftsbilligt landskabselement afgrænser byen 
mod det åbne land. Anlæg og drift er sam-
mentænkt tidligt i planlægningen. Det pro-
blematiske grænseland mellem have og skov 
er udviklet til en integrerende attraktiv zone 
med tydelig privat involvering i den voksende 
skov. 

Vordingborg Kommune nomineres af 
Dansk Landskabspris’ jury for det vedhol-
dende arbejde med udvikling af en differentie-
ret driftsstyring af meget forskellige natur- og 
parktyper, hvis særlige karakteristika skærpes 
gennem driften. Større renoveringer og nye 
grønne anlæg er udviklet gennem de senere 
år og er udtryk for den på alle niveauer stedse, 
ambitiøse planlægning af kommunens parker 
og naturområder. 

Dansk Landskabspris 2012 gik til Esbjerg 
Kommune for Hjerting Strandpark. Det er 
meget overbevisende, at Esbjerg Kommune 
gennem driften er ved at udvikle projektsi-
dens hensigter. Det er et projekt, hvor der er 
en klar sammenhæng mellem intentioner, 
det, der rent faktisk er gjort og det, der frem-
over skal gøres. Planen for Hjerting Strand-
park er  naturligvis todimensional. Den er i sin 

realisering blevet til en tredimensional ople-
velsesrejse gennem en række differentierede 
rum. Og den har tiden, den fjerde dimension, 
med i sin fortælling. Det er et landskabsværk, 
der fordrer tålmodighed, men som allerede 
nu, kun få år gammelt, giver oplevelser for 
alle.

Juryen fandt, at Hjerting Strandpark var 
et meget præcist svar på årets tema om drifts-
forhold indarbejdet allerede i projektfasen og 
dermed et stærkt forbillede for andre projek-
ter. Juryen tildelte derfor Esbjerg Kommune 
og deres rådgivere Dansk Landskabspris 2012. 
Med prisen følger en plakette og en check på 
50.000 kr.
Inf.: Lillan Thomsen, DL, der er sekretariat for 
Dansk Landskabspris 2012. 
dl@landskabsarkitekter.dk 

DLØ: fyraftensarrangement
Torsdag 22. november 2012 inviterede DLØ 
til fyraftensarrangement under temaet ’Ind-
retning af gode offentlige legepladser og gode 
uderum til leg og læring ’.

De to oplægsholdere var Anne Dahl Refs-
hauge, der er landskabsarkitekt, og som netop 
har afsluttet sin ph.d.-grad i design og brug af 
offentlige legepladser i urbane grønne områ-
der, og Winie Ricken, der er arkitekt og for-
sker med en ph.d.-grad i skabelsen af lærings-
miljøer i et godt samspil mellem arkitektur og 
pædagogik.

Ca. 25 landskabsarkitekter, planlæggere 
og arkitekter var samlet til kaffe og kage i de 
venligst udlånte lokaler hos Møller og Grøn-
borg i Aarhus C. Her blev der lyttet til de to 
inspirerende oplæg, der bidrog med ny viden 
og redskaber til, hvordan vi skaber uderum, 
der fordrer flertydighed, interaktion og sam-
arbejde – uderum til leg og læring – altid med 
fokus på brugerne (både børn og voksne), for-
målet og, hvad det er for et sted?
Randi Lahn Andersen, landskabsarkitekt MDL

Runde fødselsdage
75 år: Hans Peter Kofoed-Hansen, 4. februar
70 år: Per Stahlschmidt, 19. april
65 år: Kirsten Jensen, 19. februar
50 år: Lars Bach, 17. februar
Lene Madsen, 16. april

DL’s formand Karen Sejr overrækker
 Dansk Landskabspris 2012 til borgmester
i Esbjerg Kommune. Johnny Søtrup. 
Tv. parkchef Mette Esbjerg Jørgensen, 
Esbjerg Kommune og bestyrelsesformand 
Birger Nielsen, Lida og Oskar Nielsens Fond. 
Foto Lars Hartmann

DL, Dansk Landskabsarkitektforening   Strandgade 27A, 1.   DK-1401 Kbh K   Tel. +45 33 32 23 54
Formand er Karen Sejr

Daglig leder er Lillan S. Thomsen   dl@landskabsarkitekter.dk   www.landskabsarkitekter.dk
DL er medlem af Dansk Kunstnerråd,

 IFLA Europe, European Region of IFLA 
IFLA, International Federation of Landscape Architects
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finske 
landskaber
Annemarie Lund

Redaktionsudvalget var i eftersommeren 2012 på studietur i Helsinki og omegn. Hensigten var 
at få indblik i den omfattende byudvikling, der netop nu tager fart i hovedstaden, men også at 
udvide kendskabet til og fornemmelsen for finsk landskabsarkitektur. Og med en fælles skan-
dinavisk indsats er det så blevet til dette udvidede nummer af LANDSKAB. 

Helsinki vokser i disse år ganske stærkt; siden 2005 er indbyggertallet steget med omkring 
6.000 årligt. Der er anlagt en ny havn i Nordsjö, ca. 15 km nordøst for centrum, og derved er 
store arealer centralt i Helsinki, dvs. såvel Västra hamnen som Sörnäs hamn, blevet ledige og 
parate til byudvikling. Samtidig er oliehavnen Degerö lukket ned, og her er planlægningen af 
et nyt boligområde, Kronobergsstranden, begyndt. For første gang i hundrede år skabes såle-
des nye bydele helt tæt indtil den gamle bykerne. Og det fører det gode med sig, at der anlægges 
omfattende strandparker og havnepromenader. Målet er at skabe signifikante parker og at gøre 
strandlinjen tilgængelig for alle. Jouni Heinänen, der er landskabsarkitekt ved byplanlægnings-
kontoret i Helsingfors, redegør indledningsvis og meget instruktivt for Helsinkis overordnede 
byudvikling. Tegnestuen MASU PLANNING er involveret i flere af de nye bydele, bl.a. Bushol-
men i Västra hamnen og Hanaholmen i Fiskehamnen. Malin Blomqvist beskriver tegnestuens 
projekter med parker, havnepromenade og gaderum.

Også den indre by ændres og fornyes. Baneområdet Mellersta Böle har længe ligget som 
en meget bred og adskillende kile mellem Västra og Östra Böle, der kun er forbundet med én 
broforbindelse. Området ved Böle Station er et af de største knudepunkter for kollektiv trafik 
i byen, og Malin Blomqvist redegør for tegnestuens arbejde med at omlægge og forbedre gade-
rum og torve i dette trafikteknisk temmeligt komplicerede byområde. 

En meget væsentlig ny stiforbindelse og nu også ’bystrøg’ er Banan/Baana, som Krista Muu-
rinen og Teresa Rönkä fra tegnestuen LOCI skriver om. Banan er etableret i traceet for en tidli-
gere jernbaneforbindelse, der løber tværs gennem byen, fra Tölöviken til Busholmen. I og med at 
havnevirksomheden her er ophørt, har traceet, der ligger som en markant, ret dyb kløft gennem 
byen, fået en helt anden sammenkoblende funktion. Nemlig som en central, tværgående rute for 
gående og cyklende. Og i tillæg hertil er det blevet et populært område for ophold og boldspil. 

En givende måde at udvide sit kendskab til landskabsarkitektur er at besøge tegnestuer og 
interviewe kolleger. Camilla Rosengren, der gennem mange år har drevet tegnestuen Miljöby-
rån Ab med Christina Laurén, har talt med professor em. Tom Simons. Som så efterfølgende 
beretter om sin helt unikke moshave på Mölandet – og ikke mindst, de tanker og teorier, stedet 
og moshavearbejdet afføder. Næsten transcendental meditation.

Gretel Hemgård, der siden 1982 har haft sin tegnestue i Helsinki, fortæller levende om sin 
uddannelse og de betydende arbejdsår i udlandet samt tegnestuens vigtigste projekter, bl.a. 
Arabiastranden, Gumtäkt botaniske have og Kajsaniemi park. Gretel Hemgård blev i oktober 
hædret for sit kunstneriske virke med udnævnelsen til æresmedlem i den finske landskabsar-
kitektforening MARK.

’Finsk trädgårdskonst har utvecklats under kalla stjärnor’, indleder Camilla Rosengren sin 
artikel om havekunstens historie i Finland. Kontakten til internationale strømninger var indtil 
midten af 1800-tallet ganske sparsom, så udbredelsen af havekunstens nye ideer skete langsomt. 
Der anlagdes ikke mange haver og parker, og det barske klima begrænsede, hvad man kunne 
dyrke. Indførsel af nyt plantemateriale fra udlandet var usædvanligt, så langt op i 1800-tallet 
var man nødsaget til at bruge planter hentet ind fra naturen eller opdyrket fra frø. Historien 
om et jernværks storhedstid og koblingen til en af Finlands fineste og mest betydende haver, 
Fagervik vest for Helsinki, udfolder Ranja Hautamäki for os. 

Som observatører udefra funderer og reflekterer redaktionsudvalget over ligheder, forskelle 
og kontraster; betages af det uundgåeligt gennemslagskraftige naturgrundlag, den stærke natur-
følelse og landets markante arkitekturdesign. 

Beskrivelserne af tankesæt, uddannelsesforløb, længerevarende ophold i udlandet, inter-
nationale kontakter, samarbejder og venskaber væver sig sammen og bidrager til forståelsen af, 
hvor vigtig faglig udveksling på tværs af landegrænser er. Vores nysgerrighed er vakt, vi længes 
efter at kende mere til den finske fornemmelse og lydhørhed over for landskabet. AL

Redaktionsudvalget og 
Gretel Hemgård 
ved Arabiastranden. 
Foto Bjørn Ginman
Editorial board and 
Gretel Hemgård 
at Arabiastranden. 
Photo Bjørn Ginman

Mölandet Mölandet
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Helsingfors gamla rutplancentrum ligger vid 
Finska vikens norra kust, på bergiga uddar 
och öar. Staden har sedan början av 1800-talet 
vuxit inåt land från Helsingforsudden. Nu är 
en betydande förändringsprocess på gång. 
För första gång på mer än hundra år skapas 
det nya stadsdelar intill innerstaden. Bostä-
der behövs, sedan år 2005 har invånarantalet 
stigit med i medeltal 6000 personer om året. 
Prognosen för hela huvudstadsregionen är 
över 400 000 nya invånare inom de följande 
40 åren.

Efter att en ny hamn i Nordsjö öppna-
des år 2008, blev två centrala hamnområden, 
Västra hamnen och Sörnäs hamn, lediga för 
utveckling. Den första delgeneralplanen i Väs-
tra hamnen, planen för Busholmen, trädde i 
kraft år 2006. Delgeneralplanen för Fiske-
hamnen i Sörnäs fastställdes år 2008. Man 
har redan börjat bygga både i Fiskehamnen 

och på Busholmen, och byggandet väntas 
fortsätta ända till 2030-talet. Samtidigt har 
Degerö oljehamn stängts och planering för 
ett nytt bostadsområde – Kronobergsstran-
den – har börjat där.

Här skapas inte bara bostäder och arbets-
platser utan också högklassiga strandnära 
stadsrum. Varje strandprojekt har signifi-
kanta parker, som både invånare och andra 
stadsbor kan njuta av. Strandlinjen ska vara 
tillgänglig för alla. Denna princip, vilken har 
följts länge, har varit möjlig tack vare stadens 
stora jordägande, som omfattar över 60 % av 
stadens landyta.

Invid öppna havet 
Cirka 22 000 invånare kommer att bo på Bus-
holmen och Ärtholmen. I hjärtat av Bushol-
mens stadsplan finns en s-formad park, som 
är över en kilometer lång. En allmän land-

Helsingfors 2013
Jouni Heinänen

skapsarkitekturtävling om parken avgjordes 
år 2006 med WES Partners från Hamburg 
som vinnare. Tyvärr kunde fortsättningsar-
betet inte gå vidare med vinnarna och pla-
neringen börjades på nytt. Den finska byrån 
VSU har nu planerat norra halvan av Goda-
hoppsparken, vars byggarbete börjar under 
de närmaste åren. Parkens karaktär präglas av 
mängder av trädplantering med träd av olika 
arter, aktivitetsställen samt broar och konst-
närligt utformade stödmurar av betong där 
parken möter stora gator. Man kan gå längs 
parken ända till havet utan att korsa trafik-
leder. Förutom Godahoppsparken har Bus-
holmen några mindre strandparker och en 
idrottspark. 

I delgeneralplanen för Ärtholmen upptas 
hela östra stranden av en cirka 5 ha stor park. 
Ärtholmens strandpark ligger invid öppna 
havet och har vyer ända till horisonten.

De sydligaste delarna av Ärtholmens strandpark kommer att ha en havsnära 
atmosfär, med öppna vyer mot horisonten. Ill. Tietoa Oy
The southernmost parts of Ärtholmen’s strandpark will have a maritime atmo-
sphere, with views to the horizon. Ill. Tietoa Oy

Avsevärda hamnområden intill innerstaden har blivit lediga. Staden bygger livligare än någonsin inom de närmaste åren. Karta: Helsingfors stad, stadsplaneringskontoret
Large areas of the harbor area running in to the inner city are vacant today. The city will build more vigorously than ever in the years to come. 
Map: The Helsinki city planning office

1:100 000
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Innerstaden växer österut
Fiskehamnens stadsplan är urban, mycket tät 
och står i omedelbar kontakt med den östra 
innerstadens struktur. Den viktigaste nya par-
ken ligger i Fiskehamnens centrum, där cirka 
30 våningar höga hus kommer att vara sky-
skrapor i Helsingfors skala. Fiskehamnspar-
ken är ett triangulärt stadsrum, med utsikt 
över hamnviken mot den gamla stadskärnan. 
Syftet är en multifunktionell park med öppna 
gräsytor och torglika delar. Slutliga parkpla-
ner görs upp inom de närmaste åren. Förut-
om Fiskehamnsparken, 5 km av stränder och 
kanaler och en stor strandpark norr om om-
rådet, kan framtidens 18 000 fiskehamnsbor 
njuta av den gamla folkparken på ön Blåbärs-
landet, som kan nås från Fiskehamnen med 
en ny cykel- och gångbro.

Temporära aktiviteter har varit ett viktigt 
tema i Fiskehamnens planering. Till exempel 

Idéplan för Busholmens idrottspark, skapat av Köpenhamn-baserat MASU PLANNING. 
Ill. MASU PLANNING
Conceptual plan for Busholm’s sport park, designed by Copenhagen-based MASU PLANNING. 
Ill. MASU PLANNING

Nederst. Framtidens Busholmen kommer att växa omkring Godahoppsparken. På Ärtholmen planeras 
bostäder för 4500 personer och en lång strandpark. Ill. Tietoa Oy
Bottom. The future Busholm will grow around the Godahoppsparken. On Ärtholmen, housing is 
planned for 4,500 inhabitants and a long beach park. In the background one can see Fiskehamnen and 
Kronobergsstranden. Ill. Tietoa Oy
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en strandpromenad, en graffitivägg och ett projekt för miljökonst har 
välkomnat folk till det ödsliga tidigare hamnområdet under byggnads-
tiden.

Ljusets stadsdel
Kronobergsstrandens bostadsområde skall bli ett hem för cirka 10 000 
invånare. Området på östra sidan av Kronobergsfjärden kommer att bli 
en ny havsfasad mot centrum och sjöfästningen Sveaborg. Därför sat-
sar stadsplanerarna på belysning. Den ska planeras enligt de vinnan-
de förslagen i en internationell tävling som ordnades år 2012. West8 / 
Speirs and Major Associates och Bartenbach LichtLabor delade första 
priset. En internationell tävling är också på gång om broförbindelse 
mellan innerstaden och Kronobergstranden. 

I oktober 2012 öppnade man Kronobergsstrandens första ljus-
konstverk, Silo 468 av Tapio Rosenius / Lighting Design Collective. 
Den gamla oljecisternen, 16 m hög och 35 m bred, påminner om områ-
dets industriella historia.
Jouni Heinänen, landskapsarkitekt MARK, 
Helsingfors stads stadsplaneringskontor

Silo 468, en gammal oljecistern, är Kronobergstrandens första redan förverkligade 
ljuskonstverk. Foto Tuomas Uusheimo
Silo 468, a former oil tank is now Kronobergstranden’s first light-art work.
Photo Tuomas Uusheimo

Herunder, tv. Fiskehamnens byggande fortsätter till 2030-talet, men området är 
redan öppet för allmänheten. Bl. a. temporära strandpromenader och en graffitivägg 
tillsammans med det närliggande kulturcentrets verksamhet i Söderviken har lockat 
folk till Fiskehamnen. Foto Anni Bäckman/Helsingfors stads mediebank
Herunder, th. Fiskehamnsparken kommer att ligga vid de höga husen i Fiskehamnens
centrum. Parken öppnar sig mot havet i nordöst och sydväst. Ill. Jarmo Roiko-Jokela
Below, left: Fiskehamn’s building projects will continue until the 2030’s, however the 
area is already open to the public. This includes temporary beach promenades and a 
graffiti wall that together with the present Södervik’s cultural activities have attract-
ed people to the area. Photo Anni Bäckman/Helsingfors city mediebank
Below right: Fiskehamn’s park will lie near the city center’s high-rise buildings. The 
park opens toward the sea to the northeast and southwest. Ill. Jarmo Roiko-Jokela

Fiskehamnens stadsplan. Ill. Helsingfors stad, stadsplaneringskontoret
Fiskehamn’s town plan. Ill. The Helsinki city planning office

1:10 000
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banan fÖr foTgÄngare oCH CYklisTer
(’banan’/’baana’ är helsingforsslang för gatan, ’den urbana scenen’)

Krista Muurinen og Teresa Rönkä

Banan är en gång- och cykelbana i kärnan av 
Helsingfors. Den har byggts i ett banschakt för 
en gammal hamnbana och tagits i bruk som-
maren 2012. Järnvägen som ledde från Tölövi-
ken till Busholmens hamn byggdes i utkanten 
av staden år 1894. Banan som har konstrue-
rats så att den ligger lägre än den omgivande 
staden bildar ett konkret schakt i stadsstruk-
turen. Över detta schakt byggdes flera broar i 
takt med att staden växte och utvidgade sina 
gränser. Efter att godshamnverksamheten på 
Busholmen upphörde 2008 kunde järnvägs-
förbindelsen användas i ett annat syfte. 

Staden beslöt sig för att använda ban-
schaktet som gång- och cykelväg och Banan 
är ju tack vare sitt centrala läge en förbätt-
ring av nätverket för den lätta trafiken i cen-
trum. Ända från början har man velat utveckla 
Banan till en gång- och cykelbana som erbju-
der upplevelser och kopplar samman de olika 
stadsdelarna. Banan är både en trafikled och 
ett område för vistelse, spel och rekreation, 

som har förbundits med gatuplanet med hjälp 
av flera ramper och trappor. Redan nu kan 
man säga att Banan har kommit väl till pass 
eftersom den har haft flera tusen användare 
varje dag.

Vid planeringen av Banan har man be- 
tonat det stadsbildsmässiga utseendet och 
respekterat ledens historia som hamnbana 
utan att kompromissa med den lätta trafikens 
vilkor och dagens kvalitetskrav på offentliga 
utrymmen. Målet med planeringen har varit 
att förstärka platsens karaktär genom att 
beakta dess historiska bakgrund och de nuva-
rande särdragen. Man har velat skapa en tyd-
lig och okomplicerad Bana. En central princip 
i strävan efter ett enhetligt utseende har varit 
att bevara de grova materialen med mörka 
toner som är så typisk för hamnområden.

Man har velat utnyttja de ursprungliga 
konstruktionerna och materialen i en så stor 
utsträckning som möjligt. Nivåskillnaderna i 
terrängen har lösts genom att använda sten-

block som har ingått i järnvägens dräne-
ringskonstruktioner och tagits tillvara från 
banschaktet. Öppna bergväggar har bevarats 
i så stor utsträckning som möjligt men arbe-
tet med att rengöra och stärka bergytorna i 
banschaktet blev mera omfattande än beräk-
nat. Av säkerhetsskäl har man varit tvungen 
att även betongspruta bergväggar. Som 
betongfärg valdes mörkgrå för att betongen 
bättre skulle passa in i helhetsbilden längs 
Banan. De största ytorna med sprutbetong 
har man gjort mjukare med hjälp av klätter-
växtplanteringar. Den nya användningen av 
schaktet har också förutsatt omfattande repa-
rationer av broarna som går över Banan. Sju 
broar har belysts med specialljus för att fram-
häva varje bros särdrag.

Områdets historia som hamnbana enbart 
för godstransport har inspirerat till plane-
ringslösningar där också de nya konstruktio-
nerna längs Banan anknyter till dess histo-
riska bakgrund. 

I det tydliga schaktavsnittet fästs uppmärksamheten vid de bevarade schaktkonstruktionerna. Signalränderna som har gjorts av tillgänglighets- och säkerhetsskäl betonas i 
utformningen av Banan. Fotos LOCI maisema-arkkitehdit Oy/Krista Muurinen
In the characteristic cross section of the former railway cut, attention is drawn to the preserved construction. Signal lines for the sake of accessibility and safety were empha-
sized in the design of the Banan. Photos LOCI maisema-arkkitehdit Oy/Krista Muurinen
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Banan är cirka 1,3 kilometer lång och består av 
fyra delar som alla har sin egen karaktär. Den 
östligaste ingången till Banan ligger mellan 
riksdagshuset och dess tillbyggnad i ett om-
råde som hör till de centralaste miljöerna i 
Helsingfors. Platsens karaktär har framhävts 
genom att välja ständigt gröna växter för slän-
terna som avgränsar Banan samt svart granit 
som ytmaterial, vilket skapar ett genomtänkt 
utomhusutrymme som ändå är underordnat 
de värdefulla byggnaderna.

Därefter följer den del av Banan, som är 
mest lik det ursprungliga banschaktet, smal 
och med branta väggar. Banans basyta är fort-
farande asfalt. Trappförbindelserna, redska-
pen och utrustningen är mörkgrå. Man har 
velat behålla helhetsbilden så enfärgad och 
enkel som möjligt. Växtlighet finns huvudsak-
ligen på de smala kanterna på gatunivån där 
man har velat bevara det förvildade utseendet.

I takt med att Banan böjer av åt sydväst 
blir schaktet bredare och lederna förgre-
nas och bildar en korsning med anknytande 
vägar. Av säkerhets- och dräneringsskäl har 
man varit tvungen att höja ytan på Banan med 
upp till två meter på vissa ställen. Tack vare 
detta känns Banan inte längre så tunnelaktig, 

Konstnär Janne Siltanen har gjort två konstverk för Banan; en väggmålning samt konstverket Love Helsinki
Artist Janne Siltanen made two works for the Banan; a wall mural and the piece Love Helsinki

Planritning, LOCI maisema-arkkitehdit Oy. 
Ill. Mikael Saurén
Plan, LOCI maisema-arkkitehdit Oy. 
Ill. Mikael Saurén

De olika färdriktningarnas dynamiska intryck dämpas 
av tydliga val av material och växter
The dynamic impression of the different traffic path di-
rections is dampened by the conscious choice of mate-
rials and vegetation

Gräsmattor och buskplanteringar samt ytans utform-
ning framhäver Banans böjda, dynamiska form och 
riktning. Nivåskillnaderna har lösts genom att an-
vända gamla hällstenar som har ingått i banschaktets 
dräneringskonstruktioner
Lawns and bushes as well as the surface treatment em-
phasize the Banan’s form and direction. The changes 
in grade were solved by using old stone elements that 
were originally part of the cut’s drainage system
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på vissa ställen inte alls. Man har strävat efter 
att skapa en ursprunglig känsla av vertikalt 
utrymme genom att plantera träd längs kan-
terna av Banan, i synnerhet alar som områ-
det en gång fick sitt namn efter. Med hjälp av 
en noggrann placering och gruppering av nya 
växter på slänterna har man betonat Banans 
böjda form och riktning. Gräsplanteringar, 
som är lika stora som öppna godsvagnar på 
tåg, ligger efter varandra på en plats där gods-
tåg fick försöka många gånger innan de kom 
upp på den branta backen.

Efter kurvan blir Banan återigen smalare 
innan den så småningom breddas till ett all-
aktivitetsområde. Planteringar, vistelseom-
råden och aktivitetsområden är erinringar av 
tåg som ständigt fick trafiken att stocka sig på 
gatan som tågen korsade. Vid denna punkt är 
Banan som bredast och ligger på samma nivå 
som den omkringliggande miljön.
Krista Muurinen og Teresa Rönkä, 
landskapsarkitekter MARK, 
LOCI landskapsarkitekter Ab i samarbete med 
Helsingfors stads byggnadskontor

Banan/Baana, Helsingfors
Byggherre: Helsingfors stads byggnadskontor
Byggtid: 2010-13, ibruktagning 2012
Planering: Banan är som projekt ett lyckat exempel på samarbetet mellan de olika 
förvaltningsorganen i Helsingfors. Planeringen har utförts som konsultarbete i två faser.
Planering 2008-12. Granskning av generalplanen för miljön och byggnadsplanen för miljön
samt byggnadsplanerna för de tekniska konstruktionerna: LOCI maisema-arkkitehdit Oy/
Krista Muurinen, Pia Kuusiniemi, Leena Buller, Liisa Dahlqvist
Konstruktionsplanering: Sito Oy, Ramboll Finland Oy
Kommunalteknisk planering, jordbyggnads- och trafikledsplanering, planering av den 
estetiska renoveringen av broarna samt den allmänna miljöplanen: Ramboll Finland Oy/
Helmer Berndtson

De kraftiga färgerna på aktivitetspunkterna längs 
Banan syftar på tågvagnar och hamncontainrar
The bright colors at Banan’ activity spots were in-
spired by old railway coaches and shipping containers
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ProsjekTforTellinger 
Nina Marie Andersen

På studietur i Helsinki by besøker vi Baana; en 
nedlagt jernbane som er omarbeidet til gang- 
og sykkelsti. Den går i en nedsenket trasé, 
som en slags omvendt High Line: Vi får ikke 
utsyn, men skjermes for det som ligger om-
kring ovenfor. Trafikkstøyen er dempet og vir-
ker å være fra en verden som ikke angår oss; 
den tilhører et annet landskap.

Vi følger Baana i hele dens lengde, fra 
Musikkhuset til Sandviken, og med oss er 
Krista Muurinen fra landskapsarkitektkon-
toret Loci. Hun har jobbet med prosjektet og 
orienterer om at stien vi går på ligger over 
nivået til den opprinnelige jernbanelinjen. 
Hun legger til at det var viktig for de prosjek-
terende at terrenget ikke ble hevet for mye, 
for slik å holde fast ved følelsen av ”å være 
nede”. 

Jeg kan godt forstå argumentet; å opprett-
holde dimensjoner er en fin måte å bevare his-
toriske lag når byrom transformeres. Traseen 
er til tider smal og de opprinnelige murene 
strekker seg mange meter opp, noe som gir 
utgangspunkt for romlige erfaringer som skil-

ler seg fra dem vi kjenner fra områdene oven-
for.

Linjen for den gamle skinnegangen er 
stort sett horisontal, men har på ett sted en 
markant stigning. Her fases murene ut, omgi-
velsene åpenbarer seg og det er tilstrekkelig 
bredde for å skille gående og syklende. Med 
et selvfølgelig grep innlemmes beplantning 
og sitteflate i forløpet, og det ser tilforlatelig 
ut. Muurinen framfører imidlertid en histo-
rie som har motivert denne utformingen: Den 
handler om at smågutter i sin tid veddet på 
hvorvidt jernbanens tunge godsvogner kom 
seg opp den leie motbakken eller måtte rygge 
ned for å forsøke igjen. 

– Vi ble fascinert av denne fortellingen 
og ville ivareta den ved å planlegge plantebed 
som i plan hadde nøyaktig samme dimensjo-
ner som godsvognene, forklarer Muurinen.

Bedene består av robuste granittkanter 
som rammer inn ulike typer prydgress. Denne 
variasjonen skal illustrere det ulike innhol-
det i vognene som forsøkte seg på den utfor-
drende bakken.

Historien er søt og får meg til å trekke på smi-
lebåndet, men jeg spør meg om landskapsar-
kitektur er rette medium for å formidle den? 
Den landskapsentusiastiske litteraturvite-
ren Jane Gillette hevder at fysiske anlegg 
[real gardens] ikke kan mene noe videre i seg 
selv og at evnen til å tilby skjønnhet og glede 
nettopp ligger i denne begrensningen 1. Hun 
påpeker at det er vanskelig for landskapsar-
kitekter å uttrykke komplekse ideer gjennom 
anlegg, og likeså er det vanskelig for publikum 
å lese slike. 

Dette må sies å gjelde for Baana-prosjek-
tet også. Godsvognbedene var fine. Det fun-
gerte bra! Hvem trenger da historien om små-
guttene som veddet? 

Publikum behøver definitivt en forkla-
ring for å assosiere de rektangulære granitt-
formene med godsvogner. At det ikke var øko-
nomi i prosjektet til informasjonsskilt gjør 
historien utilgjengelig for majoriteten av pas-
sasjens fotgjengere og syklister, men jeg tror 
ganske sikkert at fraværet av informasjon 
ikke forringer opplevelsen. Mye kan imidler-
tid tyde på at prosjekterende landskapsarki-
tekter trenger slike historier for å legitimere 
formene de gir prosjektene sine. 

Utforming av landskapsarkitekturanlegg 
kan ikke baseres på at publikum besitter den 
type bakgrunnskunnskap som ”veddemålshis-
torien” er et eksempel på. De må stå på egne 
ben og tale for seg selv, både funksjonelt og 
estetisk. 

Gillette mener at vi må spørre oss hva 
slag ideer som forutsetter landskapsarki-
tektur [gardens] for å uttrykkes fullt og helt. 
Som regel kan vel anlegg fungere utmerket 
for publikum uten å representere noe spe-
sielt. Historier som Muurinens kan derimot 
tilføre prosjekter som Baana en ytterligere 
dimensjon. Sike uttrykte anskuelser aktivi-
seres av prosjekter og springer således ut i 
fra landskapsarkitekturen, men de funderes 
i erfaring, enten det dreier seg om gjenfortel-
linger eller personlig erkjennelse. 

Fortellinger beriker prosjektene – også 
uten å være materialisert. Noen ganger kan 
fortellingen være interessant nok i seg selv. 
Nina Marie Andersen, landskapsarkitekt NLA

 Jane Gillette, ”Can gardens mean?” Landscape 
Journal 1, (2005): 85–97

Baana. Foto Nina marie Andersen Baana. Photo Nina marie Andersen
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I starten af det nye årtusinde undersøgte den 
finske seniorforsker og ph.d. Marketta Kyttä 
børns muligheder i forskellige finske bymil-
jøer. Et af områderne var Töölö, en bydel i 
Helsinki. Hendes resultater viste ikke over-
raskende, at børn i dette område havde færre 
muligheder i udemiljøet end børn i eksempel-
vis landsbyer uden for hovedstaden. På lan-
det havde de i højere grad selv mulighed for at 
skabe steder, hvis der f.eks. var funktioner, de 
manglede, og her spillede adgangen til natur 
en stor rolle. Det gjorde børnenes mulighed 
for fri bevægelighed i udemiljøet også. 

Børnene i Töölö var mest tilfredse med 
mulighederne for at gynge og spille bold. Til 
gengæld var de mindre tilfredse med mulig-
hederne for f.eks. at klatre og konstruere no-
get. De savnede også mulighed for at lege med 
vand på trods af bydelens nære beliggen-
hed til havet. Og endelig var de ret begræn-
sede i deres færden, hvilket naturligvis aftog 
med alderen, hvorved utilfredsheden med 
begrænsningerne også aftog. Resultaterne 
fra Töölö-undersøgelsen er sikkert repræsen-
tive for de fleste børns muligheder i Helsinki 
på det tidspunkt.

Med Baana, den nye cykel- og gangsti 
tværs gennem den sydvestlige del af byen, 
har Helsinkis børn dog fået bedre mulighe-
der for at bevæge sig frit til fods og på cykel i 
sikker afstand fra biltrafikken. Baana har end-
videre et område, hvor der er lagt op til leg og 
boldspil for alle aldersgrupper. Da redaktions-
udvalget besøgte stedet, var det i skoletiden, 
og derfor var det primært unge fyre, der var 
aktive på skateboards eller på basketbanen. 
Janne Siltanens store skulptur, Love Helsinki, 
forekom at være ideel til skateboarderne, men 
bruges ganske givet også af mindre børn til 
jorden-er-giftig-leg eller lignende.

I Helsinki-bydelen Kamppi blev parken 
Lappbrinken renoveret i 2010. Her er der også 
lagt vægt på børns muligheder ved etablering 
af en stor, forsænket og centralt placeret oval 
kunststofbane samt adskillige legeområder 
(omend disse er rimeligt traditionelle i deres 
udtryk). Til stor utilfredshed for områdets 
beboere gik et stort område med skovagtig 
beplantning desværre tabt ved renoveringen. 
Dette må også siges at være et tab for børnene, 
der netop her havde mulighed for at skabe 
deres egne steder og funktioner. Til gengæld 
har det forsænkede område skabt mulighed 

for skøjtebane om vinteren og gode kælke-
bakker på skråningerne.

Marketta Kyttä har siden hen arbejdet 
videre med at undersøge både børn, unge og 
voksnes muligheder i bymiljøer og har sam-
men med bl.a. ph.d.-studerende Anna Broberg 
på Aalto University udarbejdet en metode 
kaldet SoftGIS. Den web-baserede metode 
er taget i brug til at analysere byer i flere ver-
densdele og består i, at deltagerne via GIS 
udpeger steder, der er betydningsfulde for 
dem, samt steder, hvor de bliver begrænset i 
deres udfoldelse. Navnet ’SoftGIS’ henviser 
netop til, at det er byens ’bløde’ og oplevede 
værdier (eller mangel på samme), der kort-
lægges, og ikke ’hårde’ fakta som arealstør-
relser, belægningstyper osv., som GIS ellers 
typisk anvendes til. De genererede data kan 
bruges i byudviklingssammenhænge, da de 
giver planlæggerne en værdifuld viden om 
borgernes ønsker og værdier i tilknytning 
til et specifikt sted. Denne viden kan indgå i 
analyser på lige fod med densitet, mængden af 
grøn infrastruktur, sammenhænge og funktio-
nel diversitet. Både Helsinki og andre byer har 
brugt disse data i deres byudviklingsarbejde.

Selv om børnene i Helsinki – sammenlignet 
med landsbybørn – måske mangler visse funk-
tionelle muligheder i deres udemiljø, så viser 
Kyttä og kollegers nyeste forskning også, at 
børnene oplever det positivt at bo i byen, da 
de ofte har en aktiv skolevej og kort afstand til 
steder, der betyder noget for dem. Og i de nye 
boligområder i Helsinkis nedlagte industri-
havne ser det ud til, at der planlægges mange 
såkaldte ’meningsfyldte steder’ til børnene. 

Især ser det ud til, at tilgængelighed til 
havet i høj grad tilgodeses. Dette ses også 
ved Arabiastranden, et område som tidligere 
husede Arabias porcelænsfabrik, og som nu er 
omdannet til boligområde med en park langs 
vandet. Under vores besøg her kunne man 
helt nede i vandkanten se en fin lille hule, der 
var konstrueret i en selvgroet pilebusk sup-
pleret med drivtømmer og andet godt fundet 
langs bredden. Ganske givet et eksempel på et 
’meningsfyldt sted’ for en gruppe børn i Hel-
sinki.
Anne Dahl Refshauge, ph.d., 
landskabsarkitekt MDL
Tak til Anna Broberg, Aalto University, 
for information

børnenes Helsinki
Anne Dahl Refshauge

Baana. Foto Annemarie Lund Baana. Photo Annemarie Lund
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sTadsrum Till nYa delar 
av Helsingfors
Malin Blomquist

Genom en rad uppdrag åt Helsingfors Stads-
planeringskontor har MASU PLANNING haft 
möjlighet att arbeta med många av de nya ut-
vecklingsområdena i huvudstaden. En kom-
binerande faktor för de kommande stadsde-
larna är att de är gamla industriområden av 
en eller annan form. Beroende på områdenas 
placering och byggeriets täthetsgrad har för-
utsättningarna för stadsrummen och – livet 
– varit olika i varje projekt, vilket gjort arbe-
tet med designmanualerna intressant och ut-
manande.

Viktiga utgångspunkter i projekten har 
varit ett starkt närvarande industriellt arv 
och en mer eller mindre existerande natur, 
grundförutsättningen för ett behagligt stads-
rum i mänsklig skala. Därmed förmedlingen 
av områdets placering i ett historiskt utveck-
lingsförlopp, utan att glömma eller kompro-
missa med funktionalitet och plats för form-
givning av ett nytt innehåll och ny identitet.

Uppdragen har gått ut på att arbeta vidare 
med gaturummens hierarki och förstärka den 
med arkitektoniska medel, samtidigt med att 
rent praktiskt lösa de tekniskt trafikmässiga 
problemställningarna och komma fram med 
ett genomgående, kännetecknande uttryck för 
stadsdelens offentliga rum.

Hanaholmen – Hanasaari
Som en del av den nya stadsdel som utformas 
på de gamla hamnområdena öst om centrum 
(Fiskehamnen/Kalasatama), är Hanaholmen 

(Hanasaari) ett gammalt kraftverksområde 
med anor från första hälften av 1900-talet. 
Den nya stadsdelen kommer till oviss framtid 
att ha ett existerande stort kolkraftverk som 
dominerande granne, vilket påverkar både ut-
formning och placering av olika funktioner. På 
grund av kraftverket avskärs den nya stadsde-
len volymmässigt från resten av hamnområ-
dena. Stadsdelen är placerad på ett område 
som delvis fungerat som öppen stenkolsdepot 
och har därför kännetecknats av höga back-
formationer i stadsbilden.

Som ett resultat av en planeringstävling 
år 2006 (ALA Architects), kommer de fem 
planlagda kvarteren att ge ett hem åt omkring 
2000 invånare. 

Byggnadernas fotavtryck är organiskt 
formade och trappar upp från 2-18 våningar 
i några skulpturala terrassformationer som 
möjliggör havsutsikt åt så många invånare 
som möjligt. Samtidigt placerar kvarteren sig 
så tätt på varandra som möjligt, så att mel-
lanliggande gaturum uppfattas som intimt 
urbana.

Uttolkning av det existerande industri- 
och kraftverksområdets stämning har varit en 
av utgångspunkterna i formgivningen av det 
nya bostadsområdets offentliga rum. Existe-
rande kajkanter i granitblock, gamla stålske-
nor, stenkolhögarnas former och dimensio-
ner och existerande högvuxna träd hjälper 
till att bygga upp områdets nya identitet som 
bostadsområde. 

Samtidigt placeras det på en tidslinje där ut-
vecklingen bara lägger sig som ett nytt lager 
på det existerande.

Det nya Hanaholmen har på ett ganska 
begränsat område många olika slags rumslig-
heter och kvaliteter. Stadsrummen kan klart 
uppdelas i två grupper:

1. De inre, mer urbana områdena i den nya 
stadsdelen framstår halvprivata och riktade 
till de lokala invånarna. Gaturummens enhet-
liga uttryck och material förstärker stadsde-
lens identitet och igenkännbarhet. 

2. De offentliga, strandnära områdena, 
som placerar sig efter varandra liksom pärlor 
på ett snöre. En cykel/gång förbindelse som 
följer hela stadens kustlinje kopplar de olik-
artade platserna samman till en helhet, riktad 
till hela stadens befolkning. 

Tuppens och Hönans Park
Första ”pärlan” vid ankomst från centrum-
hållet är Tuppens och Hönans Park (Kukon 
ja Kanan puisto), en mindre park uppbyggd 
på fyllnadsjord. 

Som kontrast till sina omgivningar fram-
står parkens uttryck mjukt organiskt, inspi-
rerat av en platstypisk strandlund, med 
klungor av klibbalar, Alnus glutinosa, utpla-
cerade på kortklippt gräs, varierat med sänkta, 
meandrande former av högre gräs och blom-
mor. Mellan de lekfullt formade skärmarna 
av högre vegetation uppstår lugna fickor för 
uppehåll. 

Längst ut på udden har man placerat ett offentligt havsbad för åretrunt användning, med tillhörande café/saunabyggnad
Out along the point there is a public swimming area for all year use, with a café and sauna building

Hanaholmen, Fiskehamnen
Hanaholmen, Fiskehamnen
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Hanaholmen, Fiskehamnen, Helsingfors 
Uppdrag: 2009
Uppdragsgivare: Helsingfors stad, Stadsplaneringskontoret
Landskapsarkitekt: MASU PLANNING
Underkonsult: Trafix Oy
Areal: parker 1,3 ha, gatu- och torgareal 2,3 ha

Havsbad
Längst ut på udden har man placerat ett of-
fentligt havsbad för året runt användning, 
med tillhörande café/saunabygnad. Höjd-
skillnaden på nästan 3m från gatu- till havs-
nivå löses genom sluttande och nedtrappan-
de träytor. Formspråket är lånat från de gamla 
stenkolshögarna och skärgårdens strandklip-
por, och fungerar som en stor sydvänd up-
pehållsyta. Uddens karga, havsnära uttryck 
förstärks av helgjutna betongytor och tall-
planteringar.

Strandpromenad
En ca 500 m lång strandpromenad på områ-
dets sydöstliga sida följer Hanaholmsuddens 

materialvärld. Den gamla kajkanten av gra-
nitblock och förankringspollare av stål sparas 
och inarbetas i den nya formgivningen med 
stora betong- trä och stålytor. En nivåskillnad 
på ca 60cm mellan den gamla kajkanten och 
den nya gatunivån inarbetas i en uppehållszon 
med träytor nedsänkta i stora trappsteg i be-
tong. Zonen skiljer också åt cykelled på övre 
och gångtrafik på nedre nivå. 

Gaturum
Ett centrum-liknande uttryck eftersträvades 
i gaturummen både i material och dimensio-
ner. På grund av vindförhållandena mellan de 
nya storkvarteren men också de stora fasad- 
höjderna behövdes trädplanteringar för att 

skapa en behaglig gatumiljö i mänsklig skala. 
Enligt standarder tillämpade i Helsingfors 
stad, var gaturummen för smala för storväx-
ta träd. 

För att optimera trädens effekt med en så 
stor lövkrona som möjligt, föreslogs därför att 
träden planteras snett ut från fasaden, med ett 
för stället karakteristisk, skulpturalt uttryck 
som följd. 

Därtill introducerades en uppdelnings-
princip för trottoarernas asfaltbeläggning 
med hjälp av stålskenor. Vid uppgrävning 
och lappning får hela området mellan två ske-
nor ny beläggning. Därmed bildas det så små-
ningom en randning i gråtoner av olika åld-
rars asfalt.

HANASAAREN YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITELMA 03.11.2009

34

10 // KATUTILAT // MATERIAALIT, PINNAT

Ote katusuunnitelmasta 1:200
Hanasaarenlaituri

Alimpana periaatekuva ajan mittaan 
muodostuvasta jalkakäytävien raidoi-
tuksesta. Yksi metallikourujen välikkö 
uusitaan kerralla, jolloin muodostuu eri-
ikäisten asfalttipintojen raidoitus.

Kilimanjaronkadun ja Uralinkadun Ha-
nasaarenlaiturin  risteyskohdat päällys-
tetään nupukivillä autoliikenteen vauh-
tihidasteeksi.

Gaturum: För att optimera trädens effekt med en så stor lövkrona som möjligt, föreslogs att träden planteras snett ut från fasaden
Street space: In order to optimize the effect of the trees with as large crowns as possible, it was suggested that the trees be planted aslant of facades

Hanaholmen, offentliga rum
Hanaholmen, public space

Th. Tuppens och Hönans Park är mjukt organiskt utformad med klungor av klibbalar
Right. Hanens and Hönans Park have a soft organic form language with clusters of 
common alders

Hanaholmen, Fiskehamnen
Hanaholmen, Fiskehamnen
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Mellersta Böle – Keski-Pasila
Bangårdsområdet Mellersta Böle har länge 
framstått som en bred klyfta mellan Västra 
och Östra Böle och därmed västra och östra 
Helsingfors, endast sammanbundet av broför-
bindelsen Bölebron (Pasilansilta). Området, 
ett öppet, oåtkomligt rum definierat av trafik 
och rörelse, är direkt kopplat till centrum av 
Helsingfors genom det för tillfället mäktigt 
ensamstående postmodernistiska vidundret 
Böle Station, som fungerar som avlastnings-
station för centralstationen. Stationsområdet 
fungerar redan idag som en av de största knut-
punkterna för kollektiv trafik i Helsingfors.

Som utgångspunkt för planeringen av 
den sydliga delen av det nya området fung-
erar det vinnande förslaget av Cino Zucchi 
Architetti från 2009 med 10 höga tornhus (20-
40 våningar) med kontor, service och bostä-
der. Sammankopplat med Böle Station plane-
ras ett nytt Centrumkvarter, Finlands största 
sammanhängande butiks-, service- och kon-
torenhet på 100.000-140.000 vånings-m2. 
Därtill är det i de norra delarna av området 
kvarter med både boende och kontor.

Dessa stadsmässiga superstrukturer är en ut-
maning i skapandet av behagliga stadsrum i 
mänsklig skala. De höga tornhusen skapar 
vindförhållanden och mikroklimat i mark-
nivå motsvarande den man hittar i den yttre 
skärgården. 

En stor del av området är byggt på däck-
konstruktion, vilket bl.a. leder till utmaningar 
när det gäller gatuträdplanteringar. Också tra-
fikmässigt är området genom sin knutpunkts-
funktion intressant genom att man ställ-
vis färdas i upp till tre på varandra liggande 
nivåer. 

Hierarki: De tre gatorna
Planeringsområdets offentliga rum är uppde-
lade i tre helheter: Bölebron, Bölegatan och 
Lokvägen. Den sistnämnda har den största 
trafikmängden, men framstår mer som en 
genomfartsgata. Den största kvalitetsmässi-
ga vikten läggs på Bölebron och Stationstorget 
i förbindelse med den, eftersom största delen 
av områdets kollektiv- och lätta trafik samt 
fotgängare passerar där. Bölegatan igen fram-
står som en lokalgata med höga kvalitetskrav 
på de mindre korsningarna som sammanbin-
der Mellersta- med Västra Böle.

Bölebron (Pasilansilta)
Som områdets centrala och viktigaste gata 
sammanbinder Bölebron de olika delarna 
av Böle. Gatan, byggd delvis på den gamla 
brokonstruktionen, fungerar också som en 
knutpunkt för lokal- och långdistanståg samt 
spårvagns- och busstrafik. Största delen av 
områdets butik-, service- och kontorslokaler 
är placerade i förbindelse med gatan och de 
angränsande tornhusen. Gatan bjuder på en 
stämning av urbant centrum i sina material 
och dimensioner och en klar trafikhierarki. 

Direkt påverkat av tornhusen är vindför-
hållandena på Bölebron ställvis nästan farligt 
starka, om de inte åtgärdas. Därtill ger torn-
husen stora skuggområden som är beaktade 
i formgivningen.

För att skapa en behaglig fotgängarmiljö 
avgränsas de granitbelagda promenadlika 
kantområdena av stora, backlika former med 
gräsplanteringar. Formerna möjliggör träd-
planteringar som behövs på bro-områdets 
kalla däckkonstruktioner. Tillsammans med 
vindskydd på de mest utsatta ställena ger 
dessa behövlig läeffekkt. Upphöjda kanter 

på de inre sidorna av planteringarna möjlig-
gör förutom högre backar också uppehåll på 
de ställen där mikroklimatet är lämpligast. 
Kullarna avstänger inte den visuella kontak-
ten mellan gång- och fordonstrafik. Samtidigt 
optimeras de gröna ytorna i gatumiljön.

Området framför stationsbyggnaden, i den 
östliga ändan av Bölebron, framhävs visuellt 
till en egen helhet med sammanhängande gra-
nitbeläggning och en luftigt svävande, orga-
niskt formad takkonstruktion. Den fungerar 
både som ett landmärke och ett samman-
bindande element mellan de olika trafikfor-
merna. 

Bölegatan (Pasilankatu)
Gatan riktar sig mer till lokalmiljön än Böle-
bron, och har ett klassiskt boulevardlikt ut-
tryck, där gaturummet domineras av träd-
planteringar. 

Genom att inte tillåta bilparkering, har det 
varit möjligt att göra ett relativt smalt gatu-
rum trots den breda mellanfilen för bussar 
och spårvagnar. Som på Bölebron urskiljer 
kollektivtrafikfilen sig genom en egen, karak-
teristisk beläggning. Därtill skiljs bil- och kol-
lektivtrafik åt av en dubbelsidig trädplante-
ringszon av tallar.

Genom att uppdela planteringsområdet i 
en varierande rytm, uppnår man utsiktlinjer 
tvärs genom gaturummet. Träden och de höga 
gräsplanteringarna ömsom tätnar och öpp-
nar sig, för att bilda ett intressant och rums-
ligt varierande uttryck när man rör sig längs 
med den långa, raka gatan. Bölegatan uppde-
las också genom rondellkorsningarna, som 
har en framhävd, öppningsaktig materialbe-
handling.

Lokvägen (Veturitie)
Gatans rumsliga utmaningar med hård tra-
fik i många nivåer skulle som utgångspunkt 
utnyttjas och omvandlas till positiva, kän-
netecknande delelement. Den trafikerade 
genomfartsgatan fungerar även som en lo-
kalgata, och därför har det från stadens sida 
arbetats med en lösningsmodell, där genom-
fartstrafiken förs i tunnel genom de mest cen-
trala delarna av stadsdelen. 

MASU arbetade med att undersöka lös-
ningar för olika tunnelmodeller och formgiv-
ningsmässiga möjligheter i stadsmiljön. För 
att möjliggöra en lokalgatustämning intill 

Bangårdsområdet Mellersta Böle, 
diagram över kvalitetshierarkin
The former railway yard Mellersta Böle, 
diagram of the quality hierarchy
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tornhusen arbetades det i alla tre förslag med 
gatuparkering och lägivande grönska. 

Mängden sammanhängande gatuträd och 
gröna ytor optimerades också för att upp-
mjuka intrycket av det stora, öppna trafik-
rummet. 

Genom mittområdet i gatans stora ron-
dell, sammanbinds de olika nivåerna med 

en tredimensionell installation, genom vil-
ken det är möjligt att se från Bölebron ner till 
Lokvägen och vidare ner till tunnelnivå. På 
natten upplyses installationen och skapar ett 
landmärke som även kan ses högst upp från 
tornhusen. 
Malin Blomqvist, landskapsarkitekt MARK, 
MDL, MASU PLANNING

61

VETURITIE / VERSIO 3 

Leikkaus 1:200 B-B1

Leikkaus 1:200 A-A1

KESKI-PASILAN KATUYMPÄRISTÖN JA VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA   23.12.2011

Tässä vaihtoehdossa tunnelin pituudesta 
johtuen ajoväylät johdetaan kahteen erilli-
seen putkeen. Tunnelin orgaaninen muoto-
kieli kuitenkin säilyy. 

Lokvägen/Veturitie, genomfartstrafiken förs i tunnel genom delar av stadsdelen Lokvägen/Veturitie, the through traffic is led in a tunnel through parts of the central city

Bölegatan/Pasilankatu riktar sig till lokalmiljön och 
bildar ett klassiskt boulevardlikt uttryck, var gatu-
rummet domineras av en dubbelsidig trädplantering 
av tallar
At Bölegatan/Pasilankatu the focus is on the local 
setting and offers a classical boulevard like expres-
sion, where the street space is dominated by twin rows 
of pine trees

Mellersta Böle – Keski-Pasila, Helsingfors
Uppdrag: 2011
Uppdragsgivare: Helsingfors kommun, Stadsplaneringskontoret
Landskapsarkitekt: MASU planning
Underrådgivare: Trafix Oy, Valoa Design Oy
Areal: ca.3,2 km torg- och gaturum, hela området 16 ha

40

PASILANKATUKESKI-PASILAN KATUYMPÄRISTÖN JA VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA   23.12.2011

Suunnitelma 1:500

MAISTRAATINPORTTI

ESTERINPORTTI

PASILANSILTA

joukkoliikenne

ajo

ajo

ajo

ajo

pp

pp

pp

pp

jk

jk

jk

jk

ist

pyspys

pyspys

ist

ist

pysäkki pysäkki

pysäkki pysäkki

Bölebron/Pasilansilta sammanbinder de olika delarna av Böle och fungerar som en trafikmässig knutpunkt för lokal- och långdistanståg samt spårvagns- och busstrafik. 
De granitbelagda promenadlika kantområdena avgränsas av stora, backlika upphöjningar, som möjliggör trädplanteringar
Bölebron/Pasilansilta connects the different parts of Böle and serves as a junction for local and long distance trains as well as tram and bus traffic.
The granite paved promenade-like edge areas are bordered by large hill-like forms that provide areas for planting trees
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greTel Hemgård
– international erfaring og høje krav til kvalitet og kunstnerisk virke 

Gretel Hemgård fortæller til Annemarie Lund

Hvordan har din uddannelse og dit arbejdsliv 
ført dig derhen, hvor du er nu?
Under skoltiden drömde jag att få arbeta med 
ritpennan. Jag trodde bestämt att jag hellre 
vill (och kan) rita än skriva eller tala, inte som 
konstnär utan med något konkret. Uppväx-
ten på en bondgård ger en pragmatisk start-
grop. Jag ville först bli inredningsarkitekt men 
kom inte in. Då blev trädgårdsarkitekturen ett 
lockande alternativ. Men jag visste ännu in-
genting om yrket, än mindre om landskaps-
arkitektur. 

I en svensk damtidning hade jag sett bilder 
på en trädgård av Gunnar Martinsson och fick 
ögonen upp för yrket. I Finland hade utbild-
ningen börjat 1965, två år innan jag tog stu-
denten, men jag chansade inte eftersom bara 
5-7 personer antogs årligen. I stället fick jag 
ställa in mej på studier utomlands. Där jag 
började i Danmark och Norge krävdes någon 
form av trädgårdsutbildning före studiestart, 
så jag tog in på trädgårdsmästarskolan i Åbo. 
Jag sökte till Köpenhamn, till Ås i Norge, samt 
till Tekniska högskolan i Hannover, där jag 
blev antagen och började år 1969.

I Hannover formades och vidgades upp-
fattningen om landskapsarkitektur funda-
mentalt. 1970-talets engagemang i miljöfrå-
gor, sociala och inte minst politiska frågor 
var förvirrande i början. Det blev mera teori 
än ritpenna och språkbarriären var natur-
ligtvis hämmande i början. Jag minns hur jag 
länge var rädd att någon skulle be mej förklara 
vad en landskapsarkitekt gör. Men bredden på 
utbildningen, det aktiva studentlivet, de pro-
jektorienterade studierna och inte minst kol-
lektivboendet har definitivt haft betydelse för 
mej både som person och som landskapsar-
kitekt. 

Den person som påverkat min yrkeskar-
riär mest är den svenske landskapsarkitekten 
Göran Johnson som då var i Hannover. Han 
lockade mej som rithjälp till ett pilotprojekt 
med fokus på regional landskapsplanering 
lett av professor Kiemstedt . Området var vin-
distriktet Südpfalz och Rehn-dalens då ännu 
växande industriområden. Arbetet gav mej 
mycket värdefull erfarenhet om planering. 
Där hittade jag temat för både ett studiepro-
jekt och till slut också för diplomarbetet samt 
vinkunskaper på köpet. 

Efter studierna blev det ett halft års sam-
arbete med Kiemstedt i Berlin. Så trädde 

Göran återigen fram. Han lockade mej till ett 
forskningsprojekt på Alnarp. Först ville jag 
inte byta land igen. Ändå blev det Alnarp och 
en medverkan i något som hette ’Öresunds-
projektet’ tillsammans med Erik Skärbäck och 
många fler med var sitt specialområde. 

Min uppgift var att hitta en metod för be-
dömning av det visuella landskapet för rekre-
ation i Malmöhus län. Temat låg nära mitt 
diplomarbete så jag var rätt påläst vid det här 
laget men miljön och språket var nytt. Jag 
hade ju inte använt mitt modersmål svenska i 
yrkeslivet tidigare. Intressant var att uppleva 
ett nytt landskap men också en ny akademisk 
krets, annorlunda än den i Tyskland. Också 
studieformen var annorlunda. Men det rådde 
en bra kollektiv stämning på Alnarp. Studen-
terna där verkade inte underkastade arkitek-
ternas dominanta syn på planering likt sina 
finska studiekolleger. 

Först efteråt har jag riktigt förstått 
hur viktigt det var att på Alnarp reflekte-
ra över yrkesrollen och hur forskning och 
utbildning där driver yrket framåt. Som ett 
utmärkt exempel på det ser jag grundandet 
av MOVIUM med Eivor Bucht som primus 
motor. 

Efter fyra viktiga år på Alnarp utan bruk 
av ritpennan annat än privat, var det dags att 
ta steget till Finland och planeringsverklig-
heten. Jag fick anställning hos Leena Iisak-
kila, en av våra framstående landskapsarki-
tekter och kom till Helsingfors hösten 1980. 
Efter ett år hos Leena jobbade jag kort med 
Camilla Rosengren och Christina Laurén i 
deras ’Miljöbyrån Ab’. Sedan erbjöds jag ett 
eget projekt av Museiverket och kunde ta det 
avgörande steget att starta eget. Alternativet 
hade varit anställning på en större ingenjörs-
byrå, vilket jag också erbjöds. Det hade varit 
nyttigt men vågade mej på en egen tegnestue. 
Uppdrag började komma in och ganska snart 
anställde jag min första medarbetare och blev 
varm i kläderna. Under några års tid var jag 
delägare i en planeringsbyrå med arkitekter 
parallellt med eget och egna anställda. 

Forbilleder eller inspirationer, såvel personer 
som landskabstyper?
Det är inte lätt att sortera fram tydliga före-
bilder. Ny kunskap inspirerar liksom platser 
man ser. Varje uppdrag söker sina egna inspi-
rationskällor. 

Grunden till mina egna värderingarna lades 
nog under studieåren. Jag minns hur Jan 
Gehls Livet mellem husene på 1970-talet kom 
som en gåva när vi i Hannover försökte hitta 
oss tillrätta i litteraturen om sosialpsykologi. 
För mej var Gehl den första som konkret gav 
länken mellan människan och platsen. 

Jag läste också regelbundet LANDSKAB 
under studietiden och beundrade C Th Søren-
sens landskapsarkitektur och minns bygglek-
parkerna. Man kan se att människan är för-
stådd i C TH:s anläggningar. Så har det också 
varit i mötet med den schweiziska landskaps-
arkitekten Dieter Kienast. En gång på 1990-
talet satt jag i samma tävlingsjury med Dieter 
Kienast i Berlin och visst var han inspire-
rande och rolig. Han var konstnärligt innova-
tiv samtidigt som han förstod de stora sam-
manhangen på ett ytterst ansvarsfullt sätt. 

 Vad gäller landskapstyper är jag påver-
kad av både barndomens agrarlandskap och 
Europas öppna kulturlandskap, ty jag söker 
mej helst till gränsen mellan det öppna 
och slutna, till skuggan av ett träd och låter 
blicken betrakta både när och fjärran. Också 
den inhägnade trädgården fascinerar, gärna 
med välvalda vyer till yttervärden. Främst av 
alla står trädgårdarna i Alhambra och Gene-
ralife i Granada med sina enastående stäm-
ningar. Alvaro Sizas arkitektur ha gett mej lik-
nande upplevelser av samspel mellan byggnad 
och omgivning.

Som landskapsarkitekt vill jag erbjuda 
platser behagliga att uppleva och menings-
fulla som mötesplatser. Jag blir ledsen om 
generöst öppna partier i staden försvinner, 
när de i en rädsla för tomhet fylls med alltför 
mycket eller omotiverad småskalighet. När 
Sven-Ingvar Andersons park Museumplein 
i Amsterdam blev färdig tackade stadsborna 
honom för att han hade gett staden en him-
mel. Jag förstår dem ty kontraster mellan det 
täta och öppna är viktiga urbana värden. 

Fortæl lidt om, hvilke former for projekter, din 
tegnestue arbejder med?
Som för de flesta andra byråer omfattar våra 
projekt ett brett spektrum i skala och tema. 
Intresset för det historiska växte när jag på 
1980-talet hade det första uppdraget med en 
gammal herrgårdspark. Jag valdes till kor-
responderande medlem i expertkommittén 
ICOMOS-IFLA för historiska landskap. 
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Gretel Hemgård, landskabsarkitekt MARK. Trädgårdsmästare 1969. Afgang fra TU Hannover 1975 . 
Medarbejder i projektgruppen Landsschaftsplanung Südpfalz 1972-76, forskningsassistent ved SLU Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur 
i Öresundsprojektet 1992-93. Arbejdede hos Leena Iisakkila 1980-81. Egen landskabsarkitektvirksomhed fra 1982. Hedersmedlem af MARK 2012.
Eksempler på projekter: Dispositionsplan for botanisk have i Gumtäkt 1986-87, renoveringsplan 2008; renoveringsplan for den gamle botaniske have 
i Kajsaniemi 2007-; Strandparken ved Arabiastranden og Majstadsstranden i Helsingfors 1996-2012; gågade og centralpark i Dickursby centrum, 
fra konkurrenceforslag til projektering for Vanda stad 2007-13; strandpromenade og omgivelser til operahuset i Wuxi, Kina

Dessa möten har gett mej insikter och säkert 
bidragit till att historiska anläggningar blivit 
något av ett specialområde för mitt kontor. 

Trädgårdshistoriska studier är alltid 
fängslande men tidskrävande och i det blir 
ekonomin ibland lidande. För närvarande job-
bar vi med en kulturhistorisk utredning av ett 
1800-tals villaområde i Helsingfors. Samtidigt 
pågår arbetet med två av Alvar Aaltos univer-
sitetsmiljöer: den vid Tekniska högskolans 
huvudbyggnad i Otnäs och den på universi-
tetskampus i Jysväskylä. 

 Som motvikt till att bevara är det roligt att 
skapa nya anläggningar. En del uppdrag byg-
ger på tävlingsframgångar liksom ett aktuellt 
projekt med en gågata, ett torg och en park i 
centrala Dickursby norr om Helsingfors. 

Ett annat projekt är utemiljön till ett nytt 
konstmuseum i mellersta Finland med arki-
tekten från Barcelona. Det mest långvariga 
projektet har varit strandparken vid de nya 
stadsdelarna Arabiastranden och Majstads-
stranden nordost om Helsingfors centrum. 
Den jobbade vi med redan under stadspla-
neskedet på 1990-talet och de sista delarna 
är ännu inte färdiga. Den nya botaniska träd-
gården i Gumtäkt är ett annat stort och vik-
tigt projekt. I Kina blev utemiljön vid ett stort 
nytt operahus i Wuxi färdigt i år. Det uppdra-
get fick jag av PES arkitekter som vann arki-
tekttävlingen. 

 Jag har två till tre anställda på mitt kontor. 
Av dem har Tiina Taipales kunnighet i mate-
rialkännedom och detaljer varit mej till stor 

Kajsaniemi park, Kajsaniemigatan, Helsingfors
Byggår: 1800-talet, 1930-talet. Dispositionsplan till grund för stadsplanering 2007, 
byggår oviss 
Byggherre/uppdragsgivare: Helsingfors stadsplaneringskontor 
Landskapsarkitekt: Gretel Hemgård. Medarbetare: Tiina Taipale, Aino Aspiala, 
Anna Levonmaa

Kajsaniemi park, norr om Helsingfors järnvägsstation, 
 är den äldsta av stadens parker. Här finns också uni-
versitetets botaniska trädgård från 1829. År 2000 ord-
nades en internationell landskapsarkitekttävling men 
det vinnande förslaget fördes inte vidare av olika skäl. 
Vi fick uppdraget av stadsplaneringsavdelningen 
genom en anbudstävling år 2007 att med respekt för 
parkens historia ge förslag på upprustningsåtgärder 
och omdisponeringar av vissa funktioner. Bland annat 
skulle botaniska trädgården få en ny entré direkt från 
parken och den stela vattenbassängen från 1930-talet 
göras mera tillgänglig och attraktiv

Kajsaniemi park, north of Helsinki’s main station is 
the oldest of the city’s parks. Here one can also find the 
university’s botanical gardens from 1829. In 2000, an 
international landscape architecture competition was 
held, but for a number of reasons the winning propos-
al was not realized. We received the commission from 
the city planning department via a closed competition 
in 2007 that with respect for the park’s history sought 
proposals for improvement and the reorganization of 
a variety of functions. This included giving the Botani-
cal Gardens a new entrance directly from the park, 
and making the formal reflecting pools from the 1930’s 
more accessible and attractive 
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hjälp och nytta i över 25 år. Vilja Larjosto är en 
yngre och mycket kunnig landskapsarkitekt 
så jag tycker vi är ett bra team. Ibland för litet 
när arbetena hopar sig. Behöver vi ekspert-
hjälp, anlitar vi underkonsulter såsom ljus-
designare, arkitekter, konstnärer, ingenjörer. 
 
Hvad er de største udfordringer som landskabs-
arkitekt i Finland i dag
För det första måste vi bli fler. För att nå bätt-
re positioner i samhället måste vi ha resurser 
att driva intresset för bättre utemiljö. Fören-
ingen har inte en fungerande administration 
och när alla dessutom ständigt är fullt syssel-
satta, mej själv medräknad, händer väldigt lite 
på det strategiska planet. Utbildningen släpa-
de långt in på 1980-talet med alltför få person-
resurser och studieplatser och var integrerad 
i arkitektutbildningen. Begåvade studenter, 
av dem oftast de manliga, hoppade över till 
arkitekterna. Samtidigt ökade antalet yrkes-
högskolor för trädgårdstekniker på olika håll 
i landet och bland dem intresset för planering. 
Kåren kallar sig landskapsplanerare och med-
lemstalet motsvarar landskapsarkitekterna. 
De tävlar om uppdragen ute i kommunerna. 
Beställaren ser ofta inte skillnaden i kvali-
tet. Den största utfordringen är nog att samla 
kåren till att motverka en ökad splittring av 
resurser och åtmistone se till att det satsas 
både på bredden och djupet av landskapsar-
kitektutbildningen. 

Jag önskar framsteg framför allt i: 
– Fler landskapsarkitekttävlingar, öppna 

eller inbjudna , som kan bidra med nytän-
kande och nya landskapsarkitektkontor samt 
mera offentlighet. 

– Satsning på aktiv forskningsmiljö inom 
landskapsarkitekturlinjen på Aalto univer-
sitetet för att skapa och att stöda branschen 
med kunskap.

Hvor bevæger faget sig hen i Finland, hvilke 
impulser ude- som indefra er mest betydende?
Svåra frågor då jag saknar överblick över nu-
läget. Det har skett mycket på 2000-talet, 
men landskapsarkitekturen har inte profile-
rat sig internationellt sett. Det såg lovande ut 
då stadsdelen Tapiola på 1950-60-talet fick de 
renodlat modernistiska anläggningarna. Men 
hur blev det sen? Det har vi diskuterat i åratal. 

Impulserna kommer ofta utifrån men 
när ideerna väl landar på den finska marken 
har de på gott och ont genomgått en förfinsk-
ningsprocess, påverkad av alla inblandade. 

Idag verkar storleken på vinterns plog-
bilar, EU:s säkerhetskrav på lekparker eller 
polisens krav på belysning allt mer definiera 
utformningen av våra parker från myndig-
hetshåll. Det krävs kloka planlösningar och 
allt vassare argument för att övertyga. 

Vi har alltid tagit intryck över gränserna 
än från väster, än från öster. Under 1970-80-
talet sökte en del av oss teorier från den fin-
ska förhistorien och agrarsamhället i syfte att 
kunna definiera det genuint finska landskapet 
som också helst skulle styra planeringen. Det 
var då kåren splittrades, tills återföreningen 
1997 då MARK bildades. 

Om något enskilt land gett impulser till 
vår landskapsarkitektur så är det säkert Dan-
mark. Därifrån återvände de landskapsarki-
tekter som jobbade med Tapiola. Numera är 
impulserna globala att beskåda i publikatio-
ner eller på webben. Sedan har vi landskapsar-
kitektens ekologiska ansvar inom klimat-, vat-
ten- naturresursfrågorna som jag inte kan gå 
in på här. Den medvetenheten och kompeten-
sen följer med långsamma steg utvecklingen i 
Tyskland, Holland och andra nordiska länder. 
Gretel Hemgård og Annemarie Lund
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Den nya strandparken vid Arabiastranden och Majstadsstranden i Helsingfors är helt byggd på fyllnadsjord söderom den åmynning där Helsingfors grundades år 1550. 
Därav namnet Gammelstadsviken. Fyllnadsmassorna ligger väl stabiliserade på djupa lerlager och är inte pålade. Detta har krävt att fokus i planeringen rent tekniskt legat 
på själva strandlinjen, den viktigaste resursen för parken, som pga vattnets och isens krafter också var den mest krävande. Ingenting som kräver betongfundament, murbruk 
eller överstiger 50 cm fyllnad var tillåtet. Gestaltningen är enkel med en sammanhängande gabionmur på pålad mark vid gränsen till kvartersgårdarna, trädgrupper med 
björkarter i söder och pilarter i norr som placerats med tanke på havsutsikt från husen, en promenadväg nära stranden åtskild från den regionala cykelleden samt en svag ku-
pering av de öppna gräsytorna
The new beach park at Arabiastranden and Majstadsstranden in Helsinki is built entirely on landfill, south of the river mouth where Helsinki was founded in 1550. 
Thus the name Gammelstadsviken. The land fill is stabilized by deep layers of clay without pile support. This has implied that the technical focus in the planning has been 
placed on the coastline, the park’s most important resource, which due to the forces of water and ice was also the most demanding. No concrete foundations, brickwork or any-
thing higher than 50 cm of fill was allowed. The design is simple with a continuous gabion wall marking the border to the neighborhood courtyards, tree groups with different 
birch species to the south and willows to the north, which are placed with regard to the view of the water from the buildings. A promenade near the beach is separated from the 
regional bike path and the slightly hilly, open grass areas

Arabiastrandens och Majstadens strandpark, Helsingfors
Byggår: 2000-12
Byggherre: Helsingfors byggnadskontor, gatu- och parkavdelningen
Landskapsarkitekt: Gretel Hemgård. Medarbetare: Tiina Taipale, Mikla Koivunen
Konstnär: Howard Smith (Kaj Francks gatan) 
Entreprenör: Stara 
Foton: Gretel Hemgård, Annemarie Lund, Lulu Salto Stephensen
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jorden runT i gumTÄkT boTaniska TrÄdgård
Camilla Anderson

Gumtäkt botaniska trädgård grundades 1987 
och är Helsingfors andra botaniska trädgård. 
Platsen är en herrgård med anor sedan 1498, 
där de nuvarande herrgårdsbyggnaderna upp-
fördes 1841-44. En mindre park i engelsk stil 
anlades i slutet av 1800-talet. Ett intressant 
sammanträffande är att herrgården var barn-
domshem åt Peter Forsskål, som senare blev 
en av Linnés lärjungar. 

Den botaniska trädgården omfattar sex 
hektar och består av två delar – kulturväxt-
trädgården, som innehåller nytto- och pryd-
nadsväxter och den växtgeografiska trädgår-
den, som innehåller en globalt unik samling av 
cirka tusen arter hämtade enbart från natur-
liga växtplatser. Liksom växtjägarna under 
1700- och 1800- talen for ut i världen för att 
utforska, dokumentera och samla in andra 
kontinenters flora, lades grunden till Gum-
täkts samlingar genom tre insamlingsresor 
till områden med liknande klimat som södra 
Finland: Hokkaido i Japan, nordöstra Kina 
och västra Kanada. 

Trädgården i engelsk stil började anläggas och 
planteras 1987 efter landskapsarkitekt Gretel 
Hemgårds plan. Under årens lopp förvildades 
trädgården och 2007 startades en renove-
ring för att rädda den unika samlingen. Även 
denna planerades av Gretel Hemgård. Först 
2009 öppnade trädgården för allmänheten.

De växtgeografiska avdelningarna är pla-
cerade för att spegla kontinenternas läge på 
jordklotet. De stora världshaven symbolise-
ras av grässtråk som skiljer östra och västra 
Nordamerika från Europa respektive Japan 
och Fjärran Östern. Avdelningarna breder ut 
sig som en solfjäder från dammen, så att alla 
avdelningar ska kunna utnyttja de naturliga 
förutsättningarna på platsen. Målsättningen 
har varit att skapa olika slags miniatyrland-
skap, som ger en bild av hur plantorna växer 
tillsammans i det vilda.

Till skillnad från traditionellt uppbyggda bo-
taniska trädgårdar där växterna är ordnade 
efter släktskap, lyfter Gumtäkt fram växterna 
i sitt växtgeografiska sammanhang och efter-
liknar de förutsättningar som finns i den ur-
sprungliga växtmiljön. Framtidens botaniska 
trädgård går ett steg längre och skapar stor-
skaliga biotoper där markbyggnad och bota-
niskt djup kombineras med medveten vegeta-
tionsgestaltning och starka naturupplevelser. 

Härvid kan de botaniska trädgårdarna bli 
en stor källa till kunskap och inspiration för 
biotopgestaltning i urbana miljöer. I våra stä-
der används generellt endast ett fåtal arter, 
trots oändliga möjligheter. Att öka mångfal-
den av både arter och uttryck skulle berika 
våra parker och stadsmiljöer, samt skapa en 
ökad tålighet mot t.ex. trädsjukdomar och kli-
matförändringar. De botaniska trädgårdarna 
har här en betydelsefull roll för att samla, 
testa och sprida nytt växtmaterial, såväl nya 
arter som bättre lämpade provenienser för 
olika klimatzoner.
Camilla Anderson, landskapsarkitekt LAR/
MSA, Gatukontoret, Malmö stad 

Dahurbjörk, Betula davurica, från nordöstra Asien – 
en vacker och ovanlig björkart för nordliga klimat.
Foto Camilla Andersson
Dahurbjörk, Betula davurica, from northeastern Asia 
– a beautiful birch species in a northern climate.
Photo Camilla Andersson

Gumtäkt botaniska trädgård, Jyränkövägen 2, Helsingfors
Byggår: 1986-87, planterings- och etableringstid för vegetationen 1988-2000, 
upprustningsplan 2008. Trädgården öppnades för allmänheten i juni 2009
Byggherre: Helsingfors universitet
Landskapsarkitekt: Gretel Hemgård. Medarbetare: Tiina Taipale 
www.luomus.fi/svenska/gumtakt

Gumtäkt botaniska trädgård. Foto Lulu Salto Stephensen Gumtäkt botanical garden. Photo Lulu Salto Stephensen
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den finske birk
Charlotte Horn

Jeg har et ambivalent forhold til birk. I Vest-
jylland, hvor jeg har mit virke, præger den 
herskende vind oftest vores to hjemlige arters 
vækstform negativt, hvis der ikke er sikret læ. 
Birk forekommer også overrepræsenteret i 
parcelhusområdernes forhaver og tager plad-
sen for de mange velegnede forhavetræer, vi 
har her i Danmark. Birken virker ofte visuelt 
forstyrrende i blandede løvtræsbevoksninger. 
Den præsenterer sig bedst i flok, som ensarte-
de landskabsplantninger. Men undtagelsesvis 
som solist, hvis den trives og fremstår graciøs; 
det gælder bl.a. for nogle af de sorter af vorte-
birk, der er selekteret gennem forsøgsarbejde.

Det siges, at birken bliver smukkere i 
vores nordiske nabolande. Jeg fandt det der-
for værd at reflektere over og studere birken i 
forbindelse med besøget i det sydlige Finland. 

Ligesom i Danmark er vortebirk og dun-
birk Finlands to hjemmehørende arter. Betula 
pendula, vortebirken, dominerer. 

Birken er et udpræget pioner- og lystræ 
og er i Finland meget synlig i skovens kanter 
langs de bugtede veje, eller når den omkran-
ser de mange søer. Birkestammerne er både 
mere hvide og mere rette end i Danmark. Et 
forhold, der kun forstærkes, jo længere man 
kommer mod nord og øst i Finland (og Sve-
rige). 

Birkens løse og ofte forskelligartede vækst 
har i Danmark affødt den landskabsarkitek-
toniske opfattelse, at de to europæiske arter 
er mindre egnede til at danne alléer eller til 
at stå på række. 

I Finland har birken imidlertid været 
brugt som allétræ ved indkørslen til større 
gårde m.m. Der findes således flere fine og 
bevaringsværdige gamle alléer.

Birk som skovtræ
Finland er det skovrigeste land i Europa, og 
birken udgør hvert femte træ i skovene, der 
ellers domineres af nåletræerne skovfyr og 
gran. Birken er vigtig for den finske papir- og 
træindustri og til opvarmning. Den er hurtigt-
voksende og optræder som skovens lette for-
tropper i dyrket skov og i de mere ekstensivt 
drevne, lysåbne områder, som der forekom-
mer mange af i det finske landskab. Betula pu-
bescens, dunbirk, tager over mod nord, hvor 
vækstgrundlaget veksler til det mere vand-
fyldte. 

Finland har lange traditioner for at bruge 
birkens ved, bark og saft til alsidige produkter, 
som bruges i industrien og i hverdagen. Vorte-
birkens træ foretrækkes til optænding i sau-
naen, idet den ikke soder, og dens ris regnes 
for de helt rigtige til saunaris. Birkesaft som 

helsedrik har været kendt gennem tiderne. 
Saften er fuld af vitaminer og mineraler. 

Finlands nationaltræ
Betula pendula er Finlands officielle national-
træ. Den indgår i flere af landets betydende 
fortællinger og sagaer og er stærkt knyttet til 
den finske kultur. Birken er således et vigtigt 
træ i Kalevala, som er Finlands store natio-
nalepos fra 1835. Den er sammensat af sange, 
som Elias Lönnrot har samlet på vandrin-
ger i Østfinland. Eposset fik stor betydning 
for det finske folks selvforståelse og dannel-
sen af en særlig finsk identitet. Birken står 
således stærkt i det mentale finske landskab. 
Den repræsenterer renhed og godhed og er 
et vigtigt symbol på forår. Den forbindes med 
noget hjemmehørende, noget nostalgisk og er 
stærkt knyttet til naturen i Finland. 

Birk i byområder
Blandt de finske landskabsarkitekter har den 
generelle tendens været, at birken ikke anven-
des som et bytræ. Den hører skoven og mar-
kerne til. Den opfattes som et så finsk træ, at 
det anses som kitsch og useriøst at bruge den 
i finsk landskabsarkitektur. 

Et nyere eksempel på anvendelse af birk i 
naturpræget, bynært område er dog Arabia-
stranden, projekteret af Gretel Hemgårds teg-
nestue. Mellem det nye byudviklingsområde 
og kysten er der etableret en park, hvor for-
skellige Betula pendula-sorter danner en slags 
birkearboret. Der er anvendt i alt otte forskel-
lige sorter; én slags i hver plantning. Plantnin-
gerne er endnu så unge, at de enkelte sorters 
individuelle karakteristika ikke rigtigt kan 
aflæses.

Der findes flere smukke birkesorter, der 
kan anbefales anvendt herhjemme. Særligt 
skal nævnes B. pendula ’Arvi’, et slankt træ 
med gennemgående stamme, som ved for-
søgsstationen Hornum, blev selekteret fra 
finske frøkilder. 

Birk som trend 
I designlandet Finland er birken tydeligvis 
en trend som motiv og symbol. Et besøg i Ma-
rimekkos butik i Helsinki viser flere smukke 
tekstiler med motiver af birk, ligesom de ka-
rakteristiske sort-hvide, rette stammer er ble-
vet benyttet som tapetmotiv. 
Charlotte Horn, landskabsarkitekt MDL

I Finland har birk været brugt som allétræer og vejtræer. 
Her ses indkørslen til Östergård ved Barösund. Foto Jacob Fischer 

In Finland, Birch has been used as avenue and street trees. 
Here is the driveway to Östergård near Barösund 
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TrÄdgårdskonsT i finland
– att upptäcka och bevara

Camilla Rosengren

Finsk trädgårdskonst har utvecklats under 
kalla stjärnor. Kontakterna till de stora in-
ternationella strömningarna var sparsam-
ma ända till mitten av 1800-talet. Vi fastna-
de länge i de olika stilperioderna, det anlades 
oerhört lite trädgårdar, varken stora eller små, 
för att inte tala om parker, privata eller offent-
liga, ända till slutet av 1700-talet. 

Orsakerna var många, ett kallt klimat och 
karga jordar begränsade allt odlande. Handel 
och sjöfart var viktiga för spridning av både 
idéer och trädgårdsväxter, men ledde i fattiga 
förhållanden inte till trädgårdsanläggningar 
i någon nämnvärd mån. De långa avstånden 
till länder där det fanns plantskolor gjorde att 
man långt in på 1800-talet måste använda väx-
ter som flyttades från naturen, eller driva upp 
sina växter från frö. 

Äldsta tider 
Finland var en avlägsen del av Sverige ända 
till år 1809. Före 1740-talet bodde godsägarna 
sällan själva på de fåtaliga finska storgodsen, 
ställena var främst produktionsgårdar, med 
kreatur, åkerodling och skog. Någon motsva-
righet till de pampiga slottsträdgårdar som 
anlades i Sverige under stormaktstiden efter 
det trettioåriga krigets slut, med kontinentens 
stora barockparker som förebild, fanns inte i 
Finland. 

Upplysningstiden – nyttans tidevarv 
Efter 1740-talet började herrgårdarnas ägare 
bo mer permanent på gårdarna, vilket förde 
med sig ett uppsving i trädgårdsanläggning. 
Gårdarna var fortfarande, enligt europeiska 
mått, små och fattiga, inte estrader för stor-
stilade fester, men det fanns en ny iver i byg-
gande och odling. 

Tidens lärde, präster och vetenskapsmän, 
förde från 1740-talet fram nyttan av träd-
gårdsodling, och uppmuntrade till att pröva 
nya växter och metoder. Förebilderna kom till 
stor del genom akademiskt bildade som stu-
derat i Sverige, flera som Linnés lärjungar. 
Upplysningstidens trädgård var en mer eller 
mindre symmetrisk, kvadratiskt indelad, 
inhägnad rut-trädgård. 

Den småskaligt kuperade terrängen kräv-
de ofta terrassering med slänter och stöd-
murar. Planer som kunde studeras fanns på 
typritningar för officers- och tjänstemanna-
bostäder. Kontrasten mellan t.ex. Wijnblads 
trädgårdsplaner och vad som förverkligades 
är stor.

Vatten 
Både de gamla herrgårdarna och bruken lig-
ger intill vattendrag, där man haft kvarnar och 
fördämningar. I synnerhet bruken behövde 
vattenkraft till smedjorna. På köpet fick man 

måleriska spegeldammar och forsarnas skum-
mande och dånande dramatik. Fontäner fanns 
inte i 1700-talsträdgårdarna, men nog grävda 
dammar. 

Herrgårdsträdgårdar växer fram
De flesta herrgårdar hade enkla trähus som 
huvudbyggnad. Två stora stenslott byggdes 
på 1600-talet, Villnäs i sydvästra Finland och 
Stor-Sarvlaks i östra Nyland. Båda var omgiv-
na av vidsträckta odlingslandskap. Småning-
om fick de beundrade trädgårdar, men det gick 
långsamt till och med på dessa storgods. För-
hållandena var liknande på andra stora går-
dar, till exempel Åminne i Salo. 

Villnäs två kilometer långa rätlinjiga 
landsvägsallé, är en ansats till en barockan-
läggning, men träden började man troligen 
plantera först på 1790-talet. Allén består 
huvudsakligen av björk, det vanligaste alléträ-
det i gamla trädgårdar i Finland. Villnäs hade 
troligen en renessansmässig trädgård med 
kvadratisk rutindelning mycket tidigt, men 
säkrare uppgifter finns först från slutet av 
1700-talet. På 1800-talet anlades promenad-
landskap med alléer mellan kullar och hagar. 
En av de få bevarade gamla trädgårdsbyggna-
derna i parken är en strandpaviljong i klassi-
cistisk stil, ritad av Carl Ludwig Engel, en av 
1800-talets mest betydande arkitekter. Han 

Herunder. Sarvlaks, vy mot huvudbyggnaden. Den geometriska anläggningen är från början av 1930-talet. 
Foto Camilla Rosengren
Plan. Trädgårds- och parkanläggningen å Sarvlaks, plan omkring 1900
Below. Sarvlaks, view toward the main building. The geometrical complex is from the early 1930’s. 
Photo Camilla Rosengren
Plan. Garden and park planning of Sarvlaks, plan from around 1900
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var född i Tyskland och kom till Finland från 
St.Petersburg för att delta i projekteringen av 
den nya huvudstaden Helsingfors. 

Stor-Sarvlaks fick sina första korta alléer 
i slutet av 1700-talet, planterade av den före-
tagsamma och experimentlystna förvaltaren 
Petter Nyberg, men den långa, raka björkallé, 
som numera leder fram mot husets huvud-
entré, planterades först på 1820-talet. Går-
dens äldsta trädgårdar var här, som vanligt, 
skilda nyttoträdgårdar, humlegård, örtagård, 
en fruktträdgård, men också ett lusthus finns 
omtalat på 1760-talet. Under 1800-talets 
gång skapades en helhetskomposition som 
en förlängning av byggnader och ankomst-
gård med trädgården flyttad in i den genom-
gående huvudaxeln. Nära gården anlades en 
landskapspark med utsiktsplatser och nya 
utländska trädarter och med en stor fördäm-
ning i gårdens bäck. Planerare var huvudsak-
ligen ägarna själva. 

På många stora herrgårdar röjdes 1800- 
talets fria planteringar närmast huvudbygg-
naderna bort på 1920- och 1930-talet. På Sarv-
laks ritade trädgårdsarkitekten Paul Olsson 
en axial symmetrisk plan med stark huvud-
axel med avlånga, häckinramade, parterrlik-
nande kvarter i mittaxeln som avslutades med 
en liten fontän i en kvadratisk vattenbassäng 
på ankomstgården. 

Engelska landskapsträdgårdar
Åminne i Halikko i sydvästra Finland är en av 
de äldsta herrgårdarna med en engelsk land-
skapsträdgård. Här, liksom på Stor-Sarvlaks, 
var det en kunnig och av planering intresse-
rad förvaltare, Adolf Busch, som på 1770-talet 
hade idéer och kunskaper om hur en stor gård 
med många byggnader av olika slag skulle pla-
ceras i ett vidsträckt åkerlandskap: långa allé-
er, rätlinjigt och symmetri runt huvudbyggna-
den, fritt format parklandskap utgående från 
gamla beteshagar längre bort. 

Den som förverkligade planerna på 
Åminne i början av 1800-talet var ägaren 
Gustav Mauritz Armfelt, Gustav III:s gunst-
ling, intresserad av bildning och konst, teater, 
musik och arkitektur. Han var efter politiska 
intriger länge på flykt i Europa och Ryssland, 
och drömde om att få slå sig ner i lugn och på 
sitt gods. Efter att Sverige förlorade Finland 
till Ryssland år 1809 gjorde han ny karriär i 
tsarens tjänst. För Åminne gjordes planer 
på utsökta paviljonger, växthus och båthus, 
broar och brunnar. Plantor av ek och skogs-
lind importerades från Sverige. Finlands enda 
kända ha-ha har funnits runt landskapspar-
ken. Av trädgårdsbyggnaderna finns numera 
bara ett runt tempel kvar, också det har rivits 
och byggts upp på nytt i flera repriser. Efter 
perioder av igenväxning av landskapsparken 

har här sedan år 2001 genomförts ett stort 
upprustnings- och restaureringsarbete. Dess-
utom sköts hela området numera på en hög 
nivå med betydande insatser när det gäller 
skötsel och underhåll.

Hertonäs 
Hertonäs i Helsingfors är en av de äldsta går-
darna med en samkomponerad anläggning, 
där en engelsk landskapsträdgård med dam-
mar och böjda, trädkantade stigar är inflätad 
i en axial geometrisk formträdgård med par-
terrer och raka allér, som avslutas med lust-
hus. Hela parken är troligen anlagd som en 
helhet i början av 1800-talet. Formen är ele-
gant och behärskad, ett anspråkslöst drag är 
att man odlade fruktträd i parterrerna. Ett av 
kvarteren var en nyttoträdgård, inramad av 
stickelbärs- och vinbärsbuskar. Planerare var 
ägaren, viceamiralen C.O. Cronstedt. Ofta var 
det officerare som hade utbildning i geometri 
och planering av försvarsanläggningar som ri-
tade de gamla trädgårdarna. Många hade släk-
tingar i Sverige och vistades tidvis där. Militä-
rer reste på olika uppdrag på kontinenten, och 
kom hem med nya intryck.

Bruksträdgårdar
Runt järnbruk anlades många trädgårdar på 
1700-talet. Ofta var ägarna personer som flyt-

Modsatte side, tv. Pipers park, Sveaborg 
från 1700-talets slut, traditionellt ansedd 
som en av Finlands äldsta landskapsparker. 
Piper var officer på fästningen, släkt med 
Fredrik Magnus Piper i Sverige. 
Foto Camilla Rosengren
Opposite page, left: Piper’s park, Sveaborg 
from the end of the 1700’s, traditional-
ly considered to be one of Finland’s oldest 
landscape parks. Piper was an officer at the 
fort, and related to Fredrik Magnus Piper 
of Sweden. Photo Camilla Rosengren

Th. Hertonäs, uppmätningsplan, 
Elsi Borg, Elina Nissilä, Eva 
Kuhlefelt, Elli Ruuth, 1920. 
Ritningen ingår i en serie av kar-
teringar av herrgårdsparker, 
under ledning av prof. Armas 
Lindgren. THA
Tv. Hertonäs. Parterrens form 
och syrenhäckarna är troligen 
ursprungliga från 1810-talet. 
Pionerna planterades som en-
hetliga rabatter troligen först på 
1950-talet. De förnyades i up-
prustningen år 1999, och blom-
mar numera bra efter en dålig 
start. Foto Camilla Rosengren
Hertonäs, survey map, Elsi Borg, 
Elina Nissilä, Eva Kuhlefelt and 
Elli Ruuth, 1920. The drawing is 
part of a series of maps of estate 
parks made under the direction of 
professor Armas Lindgren. THA
Hertonäs. The form of the par-
terres and the lilac hedges are 
probably originally from the 
1810’s. The peonies were planted 
in uniform borders probably in 
the beginning of the 1950’s. They 
were renewed in the renovation in 
1999, and now bloom much better 
after an unfortunate start. 
Photo Camilla Rosengren
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tat till Finland från Sverige, som på Fagervik. 
Här fanns ibland en trädgårdstradition och ett 
kunnande i släkten. På 1800-talet planerades 
stora anläggningar i romantisk landskaps-
stil, med lusthus och utsiktsplatser mot vat-
ten och stora fruktträdgårdar, som på Svartå 
och Fiskars.

Romantiska parker och närheten till 
St. Petersburg 
Den ryska tiden från 1809 till 1918 förde med 
sig nya kontakter österut, som också inne-
bar tillgång till förmögenheter, som inte varit 
vanliga i finska förhållanden. Det anlades flera 
stora romantiska parker som lämpade sig 
både för stora fester och ett liv i förnäm av-
skiljdhet. I St.Petersburg fanns plantskolor, 
fröfirmor och trädgårdsmästare, för att inte 
tala om alla de palats man kunde beskåda där. 
Handelskontakterna blev livliga, bland annat 
exporterades vindruvor från finska herrgår-
dar till St.Petersburg.

Parken på Monrepos utanför Viborg var 
ett legendariskt resemål för resenärer på 
1800-talet. Trädgården i landskapsstil, 
med romantiska källor, öar, broar, begrav-
ningsplatser och strandpromenader ägdes 
och anlades av en tjänstemannasläkt från 
St.Petersburg. Numera ligger gården på den 
ryska sidan, men konsthistoriker, landskaps-
arkitekter, arkitekter, hortonomer och stu-
derande från Finland har deltagit i restaure-
ringsarbeten på Monrepos i samarbete med 

ryska forskare. Arbetet framskrider långsamt 
på grund av svårigheter med finansieringen.

En känd gammal trädgård är Träskända i 
Esbo, på 1800-talet ägd av Aurora Karamzin. 
Hon hade genom ett tidigare giftermål i den 
ryska gruvägar- och industrisläkten Demidoff 
ärvt en enorm förmögenhet, och lät på Träs-
kända anlägga en romantisk trädgård med 
utsiktsplatser, lusthus och blomstergrupper. 
Stora fester och jakter hölls här, med bland 
annat tsaren som gäst. Huvudbyggnaden var 
ett trähus, liksom på de flesta herrgårdar i 
Finland. Den förstördes tillsammans med 
stora konstskatter i en eldsvåda, och har inte 
återuppförts.

Städernas tillväxt, 
industrisamhällen uppstår
Mot slutet av 1800-talet flyttade allt fler väl-
bärgade stadsbor, konstnärer och tjänstemän 
om somrarna ut till villor och hus, som man 
antingen hyrde eller köpte på landsbygden 
och i skärgården. Man hade husdjur och träd-
gård och sålde ofta egna trädgårdsprodukter 
på torgen.

Trädgården var en oumbärlig del av villa-
miljön, både som statussymbol, vistelseplats 
och som del av hushållets ekonomi. Träd-
gårdsarkitekter både planerade och byggde, 
och hade dessutom egna plantskolor.

Jugend
Jugendstilen fick fotfäste vid sekelskiftet, och 
samtidigt föddes en ny typ av trädgårdar. De 
hade en arkitektonisk rumsindelning i min-
dre skala än de luftigt planerade herrgårds-
trädgårdarna. Murar, terrasser, trappor och 
pergolor, byggdes av sten som sprängdes och 
höggs på platsen i samband med husbygget. 
Granhäckar, syrenbersåer, buskrosor, kläng-
växter och naturligtvis lättodlade sommar-
blommor användes mycket. 

1920-1930-talet 
Många större trädgårdar rustades upp efter en 
förfallsperiod under första världskriget. Svan-
te Olsson, hans son Paul Olsson och Bengt 
Schalin hörde till de ofta anlitade trädgårds-
arkitekterna. De planerade skolgårdar, offent-

liga parker, industrianläggningar och ett stort 
antal villaträdgårdar.

I städerna byggdes på 1910- och -20-talet 
nya arbetarbostäder, som ibland försågs med 
individuella trädgårdar i litet format inne 
i kvarteren, med odlingsland, vistelseplat-
ser och lusthus i rad. Elisabeth Koch ritade 
modeller och skrev böcker med tanke på 
folkliga mindre trädgårdar, som blev mycket 
populära. De gamla rutmönstren var fortfa-
rande stommen. 

Funktionalism och modernism 
Den rätlinjiga stilen i trädgårdsarkitekturen 
avlöstes på 1950-talet av en ny fritt formad 
rumsgestaltning. I de privata trädgårdarna 
anlades slingrande skifferstensgångar, gräs-
mattor och njurformade dammar. Bara små 
rester av rutindelade odlingsland fanns kvar i 
något hörn. På de nya bostadsområdena med 
våningshus fanns varken odlingsland eller vis-
telseplatser. I arkitekturen strävade man efter 
hus fritt placerade i skog och terräng. En lång 
period av utveckling av planeringen av utemil-
jön i de nya bostadsområdena tog vid.

Historiska trädgårdar blir en trend
Under 1900-talets gång försvann största delen 
av de gamla trädgårdarna med rabatter, ber-
såer, lusthus, dammar, växthus, köksträdgår-
dar, skogsparker. Inför den totala förstörelsen 
vaknade ett nytt intresse för gamla trädgårdar 
också i Finland. Att studera och rädda rester-
na av historiska trädgårdar blev en stor trend, 
både bland yrkesfolk och bland den stora all-
mänheten. Ännu är trädgårdarna dåligt ut-
forskade och skyddade. Men perennrabatter 
och gammaldags rosor, gamla syrensorter, al-
léer och klippta häckar är tillbaka i parkerna, 
kurser om allt som rör gamla trädgårdar får 
nya åhörare: museifolk, parkarbetare, forska-
re och amatörer. 

Bristande resurser för skötsel har varit 
en avgörande orsak till att de gamla trädgår-
darna har försvunnit. Snart står vi inför ett 
nytt skede, att tillräckligt väl sköta och bevara 
de upprustade trädgårdarna.
Camilla Rosengren, landskapsarkitekt MARK,
Miljöbyrån Ab

Idéplan över parken på Åminne, O.C. von Fieandt, 
troligen från 1810-talet. Åminne Arkiv
Huvudbyggnaden på Åminne, Salo, i en färgsättning 
från 1980-talet. Grupperna med sommarblommor på 
ankomstgården har man hållit i representativt skick 
också då landskapsparken tidvis vuxit igen. Numera 
är hela området upprustat. Foto Camilla Rosengren
Conceptual plan of the park at Åminne, O.C. von 
Fieandt, probably from the 1810’s. Åminne Archives’
main building at Åminne, Salo, with a color scheme 
from the 1980’s. The groups of summer flowers in the 
arrival yard are kept in presentable condition and also 
the landscape park has finally grown up again. Now 
the entire area has been renovated. 
Photo Camilla Rosengren
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Ovan. Rosenlund, år 1777, känd som Aspegrens träd-
gård i Jakobstad. Prästgårdsträdgård med upplys-
ningstidens kvadratiska kvarter. Terrasseringar och 
stödmurar behövdes, för att få till stånd tillräckligt 
svagt lutande ytor i trädgården, enligt 1700-talets 
krav. Suolahti 1912
Rosenlund sov en törnrosasömn, men efter tiotal år av 
planering är den upprustad och återuppbyggd, med 
både frivilligt arbete och bidrag från EU, ett av de 
främsta målen för finsk trädgårdsturism. 
Photo Christina Laurén
Top. Rosenlund, 1777, known as Aspegren’s garden in 
Jakobstad. The priest quarters’ garden with the En-
lightenment Age’s square plots. The terracing and re-
taining walls were necessary in order resolve the slight 
slope through the park, according to the demands of 
the 1700’s. 
Suolahti 1912
Rosenlund slept a sleeping beauty sleep, but after doz-
ens of years of planning it has been renovated and re-
built, with both volunteer work and subsidies from the 
EU, one of the main objectives for Finnish garden tour-
ism. Photo Christina Laurén

Ribbinghof, radhus på Brändö i Helsingfors. Bostäderna har en direkt anknytning 
till trädgården, ett helt nytt drag i planeringen. De större lägenheterna har skild 
vistelse- och nyttoträdgård på olika sida av huset. Armas Lindgren, 1910-talet
Ribbinghof, town hall in Brändö, Helsinki. The housing units are directly connected 
to the park, a completely new feature of the planning. The large apartments have 
separate leisure and vegetable gardens on different sides of the building. Armas 
Lindgren, 1910’s

Gräsvikens arbetarbostäder i Helsingfors från 1910-
talet. Varje bostad har en trädgård i mitten av gården. 
Foto Camilla Rosengren 
Gräsviken’s worker housing in Helsinki from the 
1910’s. Each unit has a garden in the middle of the 
courtyard. Photo Camilla Rosengren
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fagervik – TrÄdgårdskonsT i bruksmiljÖ
Ranja Hautamäki

Parkanläggingarna på bruksherrgården Fa-
gervik i Ingå hör till de äldsta i Finland. Redan 
i mitten av 1700-talet blev trädgårdarna här 
kända för sin skönhet. Flera generationer 
brukspatroner vårdade och förnyade träd-
gården och parkerna, som med tiden kom att 
rymma en mängd klassiska trädgårdselement.

Herrgårdens historia tar sin början i mit-
ten av 1600-talet, då Carl Billsten grundade 
ett bruk vid Stora strandvägen nära den segel-
bara havsviken Fagervik. Johan och Mikael 
Hisinger från Stockholm köpte bruket 1722. 

Under Johan Hisingers tid förnyades alla 
produktionsanläggningar och boningshus på 
herrgården. Vid stranden höjde sig ett ståt-
ligt corps de logis med två flygelbyggnader i 
rokokostil på 1770-talet. I dalen mellan ber-
gen och forsen anlades den första nyttoträd-
gården med åtta kvarter. 

Placeringen av trädgården begränsades 
å ena sidan av terrängformerna och å andra 
sidan av bruksanläggningarna, som låg vid 
forsen. Därför står trädgården avskilt och for-
mar inte en tidsenlig, axial komposition med 
gårdsplanen. I trädgården odlades fruktträd, 
köksväxter och som prydnad kantblommor. 
Fagervik var den första orten i Finland och 
Sverige, där man odlade potatis på 1730-talet, 
tack vare de tyska blecksmederna. 

Johans son Mikael började på 1780-talet 
skapa en landskapspark, som blev den för-
sta romantiska parken i Finland. Idéerna till 
landskapsparken hämtade han under sin stu-
dieresa, grand tour, då han bekantade sig med 
de berömda europeiska trädgårdarna, t.ex. 
Ermenonville och Chantilly i Frankrike. 

Han utvidgade trädgården till sluttningen 
mot berget, terrasserade gångar och byggde 
en grotta och ett gotiskt torn på utsiktsplat-

sen. Den gamla nyttoträdgården omvandlades 
till en formträdgård i fransk stil. 

Skogen norr om trädgården omvandlades 
till en naturpark och på det natursköna Brän-
näsholm byggdes en kinesisk paviljong med 
silkesmålningar och en busklabyrint för barn. 
Parken som förr var en enkel nyttoträdgård i 
dalen, tog så småningom över hela landskapet. 

Mikaels tid var den viktigaste för trädgår-
den men också hans son Fridolf komplette-
rade parken med nya byggnader och detaljer 
i mitten av 1800-talet. I den franska trädgår-
den byggdes orangerier på den översta terras-
sen och en kulissbyggnad som avslutning på 
mittalléens perspektiv.

Den pittoreska parken fick ett gotiskt lust-
hus och det s.k. Linnétemplet med lindar i cir-
kelform. Fridolfs son Eduard fortsatte sina 
förfäders arbete på 1880-talet, han ökade 
planteringarna och anlade tre springbrunnar i 
trädgården. Med hans arbete fick Fagervik sin 
slutliga skrud, varefter ägarna främst har kon-
centrerat sig på att hålla trädgården i skick. 

Herrgården Fagervik är ett privat hem, 
som sedan början av 1700-talet har tillhört 
samma släkt. Herrgården är skyddad enligt 
byggnadsskyddslagen. 

Fagerviks herrgård under Johan Hisingers tid. Vid stranden byggdes på 1770-talet ett ståtligt corps de logis med två flygelbyggnader i rokokostil. I dalen mellan bergen och 
forsen anlades en nyttoträdgård med åtta kvarter. Trädgården utvidgades senare till en fransk formträdgård. Foto Soile Tirilä 1999. Ritning Ranja Hautamäki
Fagervik’s manor house during the time of Johan Hisinger. In the 1770’s a stately corps de logis was built on the edge of the lake with two wings in rococo style. 
In the vale between the mountain and the stream, a vegetable garden was established with eight plots. The garden was later transformed to a French formal garden. 
Photo Soile Tirilä 1999. Drawing Ranja Hautamäki

Sjö

Huvudbyggnad Orangeri

Smedbostäder

Kyrka

Trädgård

Smedbostäder Blacksmith housing
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Uppmätningen av formträdgården och den 
pittoreska parken år 1920, då anläggnin-
garna ännu blomstrade i all sin glans och 
detaljerna och lusthusen fanns kvar. 
Uppmätning av Elsi Borg och Elli Ruuth, 
Tekniska högskolan
Plan of the formal garden and the pictur-
esque park in 1920, when the complex still 
flourished in all its splendor and details, 
and the gazebo still existed. Survey draw-
ing by Elsi Borg and Elli Ruuth, Tekniska 
högskolan

Top. Formträdgården med sin trädallé och 
springbrunn sedd från landsvägen
Ovan. I mitten av 1800-talet byggdes en 
kulissbyggnad som avslutning på mittallé-
ens perspektiv. Byggnaden var ursprungli-
gen avsedd för arbetarna. 
Foton Soile Tirilä 2000
Tv. Springbrunn med tre amoriner.
Foto Anne Dahl Refshauge
Top: Formal garden with its avenue of trees 
and fountain, seen from the road
Above: In the middle of the 1800’s, a false 
front building was built to terminate the 
view on the center avenue. The building was 
originally intended for workers. 
Photon Soile Tirilä 2000
Left. The fountain with three cupids. 
Photo Anne Dahl Refshauge
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Ett kinesisk lusthus som både till bot-
tonplan (11 x 7,5) och fasadkomposi-
tion motsvarar paviljongen på Fager-
vik. NoM
A Chinese gazebo, which in plan 
(11 x 7.5) and facade composition is 
similar to the pavilion at Fagervik. 
NoM

Mikael Hisinger omvandlade skogen 
till en engelsk naturpark samt bygg-
de en kinesisk paviljong på Brännäs-
holm på 1790-talet. Interiören är rikt 
dekorerad med silkesmålningar och 
ornament. 
Foto Ranja Hautamäki 1999
Mikael Hisinger transformed the 
forest to an English natural park and 
built a Chinese pavilion on Brännäs-
holm in the 1790’s. The interior is 
richly decorated with silk paintings 
and ornamentation.
Photo Ranja Hautamäki 1999

Den pittoreska trädgården terrasserades på sluttningen mot berget på 
1790-talet. På terrasserna anlades gångar och utsiktspunkter från vilka 
man kunde beskåda landskapet. Foto Ranja Hautamäki 1999
On the slope up the mountain in the picturesque garden, terraces were 
established in the 1790’s. Here paths and vantage points were created from 
where one could view the surrounding landscape. 
Photo Ranja Hautamäki 1999

Uppmätningsritning över bruksområdet 
på Fagervik gjord av Elsi Borg och Elli 
Ruuth, Tekniska högskolan, 1920. 
Den vidsträckta engelska parken sträck-
er sig langs sjön till Brännäsholm, som 
på kartan kallas ’naturpark’. 
1. Formträdgården
2. Pittoreska parken
3. Engelska parken 
4. Kinesisk paviljong
Survey drawing of the area at Fagervik 
by Elsi Borg and Elli Ruuth, Tekniska 
högskolan, 1920. 
The extensive English park stretches 
along the lake to Brännäsholm, which on 
the map is called a ’nature park.’ 
1. The Formal garden
2. The Picturesque park
3. The English park
4. The Chinese pavilion

1
2

34
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Uppmätningen över formträdgården och den pittoreska parken år 1999. Även om många detaljer har försvunnit, finns det mycket kvar att beundra. Den ståtligaste delen är 
formträdgården med sina fontäner, alléer, terrasser och orangerier. I den pittoreska parken hittar man Filosofernas gång, stenterrasser, Linnétemplet och ruinerna av grottan. 
Ritning Ranja Hautamäki. Foto AL
A survey plan of the formal garden and the picturesque park in 1999. Even though many of the details have disappeared, there is still a lot remaining worth admiring. The most 
impressive being the formal garden with its fountains, avenues, terraces and orangeries. In the picturesque park one can find the Philosophers’ path, stone terraces, the Linnae-
us temple and ruins of the grotto. Drawing Ranja Hautamäki

De vidsträckta åkrarna vid Fagervik är fort- 
farande jordbruksmark. Den andra huvud-
näringen är skogsbruket och produktionen av 
sågvirke. Bruksbyn är också levande. Smed-
bostäderna hyrs ut som sommarstugor och i 
brukskyrkan ordnas bröllop och konserter. 
De viktigaste produktionsbyggnaderna har 
restaurerats och öppnats för allmänheten. I 
det gamla förtenningshuset verkar ett som-
markafé. 

I trädgården och parken finns mycket kvar 
att beundra, även on många detaljer har för-
svunnit sedan trädgårdens glanstid. Den syn-
ligaste och ståtligaste delen är formträdgår-
den med sina fontäner, alléer, terrasser och 
restaurerade växthus. Den engelska parken 
som långsamt hade vuxit igen, har gallrats 
för att ge mer ljus åt de ädla lövträden. Den 

kinesiska paviljongen har omsorgsfullt kon-
serverats. En mera dold värld kan man hitta 
i den pittoreska parken i sluttningen. Av de 
ursprungliga detaljerna återfinns här Filoso-
fernas gång, stenterrasser, Linnétemplet och 
ruinerna av grottan. På utsiktsplatsen där kas-
tellet fordom stod, öppnar sig en vid vy över 
herrgårdslandskapet. Denna vy, som fordom 
har skildrats i många teckningar, berättar oss 
ännu i dag om den långa trädgårdstraditio-
nen på Fagervik och om en växelverkan mel-
lan naturen, landskapet och människan. 
Ranja Hautamäki, landskapsarkitekt MARK

Källa: Fagervik. Trädgårdskonst i bruksmiljö. Irma 
Lounatvuori (redaktör), Ranja Hautamäki, Jouni 
Kuurne, Pentti Alanko. Svenska litteratursällskapet i 
Finland. Helsingfors 2004

Orangeri. Foto Lulu Salto Stephensen
Orangery. Photo Lulu Salto Stephensen
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Tom Simons är den i internationella samman-
hang bäst kända arkitekten från Finland när 
det gäller forskning och undervisning i land-
skapsarkitektur. Under hans studietid vid 
Tekniska högskolan i Otnäs fanns det inga 
regelbundna kurser i landskapsplanering på 
Arkitektavdelningen. Tom Simons avlade sin 
arkitektexamen år 1966. Han närmade sig sitt 
kommande arbetsfält först efter det. Han job-
bade under korta perioder på olika kända ar-
kitektbyråer, och verkade som generalplane-
rare i en kommun i Helsingforsregionen men 
sökte något annat. År 1969 grundade Tom en 
egen landskapsplaneringsbyrå tillsammans 
med arkitekten och bildkonstnären Richard 
Ahlqvist. 

1960-talet var en turbulent tid, inte minst 
inom arkitektur och samhällsplanering. Kriti-
ken mot de etablerade hierarkierna i samhäl-
let och inom universitetsvärlden växte sig allt 
starkare. Studerande och forskare från olika 
områden strålade samman inom proteströrel-
ser av olika slag.

Tom intresserade sig för framtidsstudier, 
övergripande samhällsplanering och natur-
skydd och kom in på ämnet landskap och 
landskapsplanering tillsammans med sam-
hällsvetare, geografer och biologer.

Den första undervisningen i trädgårdsar-
kitektur inleddes på 1960-talet vid Helsing-
fors Universitet. Man kom snart fram till att 
landskapsarkitektur kunde få en starkare 
position inom planerarvärlden genom att 
flyttas till Tekniska högskolan och arkitekt-
utbildningen där. Flytten skedde år 1969, 
ämnet bytte samtidigt namn till landskaps-
planering. 

Tom var en outsider bland landskaps-
arkitekterna, men insider på arkitektavdel-
ningen, eftersom han hade sin bakgrund där. 
Han hade inget stort intresse för hortikultur 
och trädgårdar, det kom först senare, det var 
den stora skalan inom planering som intres-
serade honom.

Tom kommer från en familj av akademi-
ker och forskare, och närmade sig landskaps-
arkitekturen på ett vetenskapligt sätt, stude-
rade då aktuell litteratur, i huvudsak från den 
anglosaxiska världen. Ian Mc Hargs Design 
with Nature, Kevin Lynchs The Image of the 
City och Jane Jacobs Life and Death of Great 
American Cities hörde till hans inspirations-
källor.

Tom simons 
– stigfinnare i landskapsarkitekturen, arkitekt och landskapsestet

Camilla Rosengren

Mellan åren 1976-86 hade han landskaps-
planeringsbyrå tillstammans med Richard 
Ahlqvist, arkitekten Vilhelm Helander och 
biologen Sauvo Henttonen. Till tidens vik-
tiga arbeten hör skriften Vad tål landskapet 
och översiktliga landskapsplaner för städer-
na Kervo och Nådendal. Ett omfattande pro-
jekt som pågick flera år var restaurerings- och 
upprustningsplan över världsarvsområdet, 
fästningen Sveaborg.

Tom Simons avlade teknisk licentiatex-
amen år 1974, den första inom ämnesområ-
det landskapsplanering, och hade därigenom 
vetenskapliga meriter för en professur. Han 
efterträdde den första biträdande professorn 
Katri Luostarinen 1982. Också i den följande 
omgången, då den första ordinarie professu-
ren inrättats, utnämndes Tom Simons. Ämnet 
hade igen bytt namn, nu hette det, och heter 
fortfarande, landskapsarkitektur. Det var en 
mycket konfliktfylld process. Landskapsarki-
tekterna hade, trots att de var så få, bildat flera 
läger, beroende på var och när de hade stude-
rat. En gruppering stödde sig på den tyska tra-
ditionen med naturvetenskaplig och teknisk 
inriktning. En annan grupp inriktade sig mer 
på allmän utveckling inom planeringen, väg-
planering, skolor, daghem och betoning av det 
arkitektoniska uttrycket. 

Utformningen av studieprogram och 
etableringen av lärarpersonal och forskar-
tjänster nådde en jämnare balans i början av 
2000-talet. I schismerna inom landskapsar-
kitektkåren, som ledde till en period då det 
fanns två olika landskapsarkitektföreningar 
i landet, blandade sig Tom Simons aldrig. 
Han avgick med pension från sin professur 
år 2004. 

Tack vare sin spontana och utåtriktade 
natur och sina språkkunskaper har Tom haft 
lätt att knyta nya kontakter i olika samman-
hang. Han studerade planering av parker i 
Sovjetunionen vid institutet för arkitektur i 
Moskva år 1972, och ledde ett samarbetspro-
jekt mellan Sovjet och Finland om beaktande 
av naturförhållanden i planeringen under 
åren 1977-83. Han har verkat som gästprofes-
sor vid olika universitet bl.a. i Köpenhamn, i 
Harvard, i Amsterdam och i Tokyo. Hans resor 
gav också många internationella kontakter 
och möjligheter att bjuda in kända personer 
från hela världen till Finland: Ann Spirn, Dan 
Kiley, Marc Treib, Martha Schwartz, Gabriele 

Kiefer och Kazuo Makioka. Han har alltid vär-
desatt de nordiska kontakterna och har haft 
ett långt och givande utbyte med Per Friberg, 
Gunnar Martinsson och framför allt med 
Sven-Ingvar Andersson.

Ett hedersuppdrag som han värdesätter 
högt är medlemskapet i den vetenskapliga 
kommittén inom Fondazione Benetton Studi 
Ricerche, som verkar i Treviso. Kommittén 
arbetar bl.a. med att årligen utse en plats att 
belöna med det internationella Carlo Scarpa- 
priset för trädgårdar.

Ämnen som intresserat honom mycket 
är ekologi och naturlika parker, naturen som 
inspirationskälla. Det här syns i hans ännu 
pågående studier om Alvar Aaltos förhål-
lande till landskapet. Det avspeglas också i 
den naturnära mossträdgården på hans eget 
sommarställe på en bergig ö i skärgården, en 
av de få trädgårdar han själv har skapat. Den 
uttrycker minimalism, naturkänsla och för-
finad estetik, något som alltid funnits med i 
Toms profil som arkitekt. 

 Hans senaste arbete är installationen Den 
vilda Trädgården i Fiskars Design Village 2012 
inom ramen för utställningen Oas och fly-
tande trädgårdar i Fiskars sommaren 2012.
Camilla Rosengren, landskapsarkitekt MARK,
Miljöbyrån Ab

Den vilda Trädgården i Fiskars Design Village 2012
The wild garden at Fiskars’ Design Village 2012
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min mossTrÄdgård
Tom Simons

Medarbetare: Maj Simons

Utgångspunkten
För tjugofem år sedan köpte min far ett som-
marställe på Mölandet, en större ö i Helsing-
fors grannskap där min familj fick börja vis-
tas varje sommar. Jag fick snart också ärva 
det. Stället ligger ute i skärgården med en 
vid utsikt mot horisonten. Stranden består 
till största delen av stora röda klipphällar. 
De förhärskande naturtyperna på tomten är 
hällmarkstallskog och blåbärsgranskog mel-
lan öppna bergsklackar. Hällmarkstallskogen 
ligger ungefär sex meter ovanför havsytan. 
Det är där stugan och trädgården är placerade.

Vi var i början väldigt nöjda att stället var 
så lättskött. Inga gräsmattor att klippa, inga 
blommor, äppelträd och bärbuskar att sköta, 
inga ogräs att dra upp. Ingen frodig löv- eller 
lundmark, eller förvildade åkrar och ängar, 
som hade fordrat underhåll. Det fanns nog 
spår av en gammal trädgård (från 30-talet) 

med t.o.m. ett litet potatisland, samt låga 
stenmurar och stenbeläggningar, men de 
förra ägarna hade för länge sedan låtit den 
karga naturen ta över. Den hade gjort det med 
behag. De förvildade syrenerna, vresrosorna 
och bergeniorna hade anpassat sig vackert. 
Vi gladde oss åt det anspråkslösa i trädgår-
den och åt de vackra klipporna och tallarna. 

Efter några år började det dock klia i våra 
händer. Min fru Maj började röja några snår 
i de förvildade markerna och gjorde den ena 
överraskande upptäckten efter den andra i de 
gamla rabatterna. Snart nog fick hon ett stort 
intresse för trädgårdsarbete. I dag trivs igen 
många gamla växter och en hel del nya. Den 
naturlika karaktären och alla vilda blommar 
har dock bevarats.

Jag å min sida började se mig omkring 
och fäste min uppmärksamhet vid de fascine-
rande täcken av tallvitmossa som förekommer 

överallt i hällmarkstallskogen. Tallvitmossan 
trivs i försänkningar i berget där vatten sam-
las. På ett ställe väller tallvitmossan ner från 
högre belägna avsatser till lägre belägna mot 
en öppen bergsplatå. Jag började måla upp 
bilden av en glaciär som glider ner för bergs-
sluttningen och slutar med öar av isflak i öpp-
ningen. Den sporrade mig till att göra något 
för mossorna. Tallvitmossans kanter var dif-
fusa. Lingon- och blåbärsris hade trängt in i 
mosstäckena från alla sidor. Det störde mig. 
Mitt första arbete var att rycka bort riset. Jag 
började också putsa bort barr, kottar och löv 
från mossorna. När jag såg hur vackra de blev 
ville jag fortsätta att renodla dem. Långsamt 
utvidgade jag min intressesfär och började 
också fundera på det öppna området på pla-
tån. Ännu visste jag inte vad jag egentligen 
ville, men jag kände på mig att det kunde leda 
till någonting intressant.

Mossträdgården då jag började för ca tjugo år sedan. Foto Tom Simons Mossträdgården (moss garden) from a visit about twenty years ago. Photo Tom Simons
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En viktig gäst
Fotografen Karl-Dietrich Bühler kom till Fin-
land i slutet av 1990-talet för att söka intres-
santa objekt för sin bok om skandinaviska 
trädgårdar. Jag träffade honom då han höll 
på att avsluta sin rundresa och frågade om 
han var nöjd med vad han hade sett. Han var 
lite tveksam och hörde sig för om jag kunde 
rekommendera ytterligare någon trädgård. 
Det kunde jag inte, men jag kom i förbifarten 
att nämna att jag har en sommarstuga allde-
les nära Helsingfors där jag arbetar med ett 
mosslandskap. 

Karl-Dietrich Bühler blev genast intres-
serad och nästa dag kom han ut med sin fru 
Milena Matteini och tog en serie fantastiska 
bilder av mossorna. De blev sedermera publi-

cerade i hans bok Vandringar i skandinaviska 
trädgårdar (2000), som har översatts till flera 
språk.

Förutom att jag nu för första gången fick 
se mossorna genom en känd professionell 
fotografs ögon, fick jag också lov att formulera 
mig om mina mossor. Till dess hade jag inte 
läst något om mossor och framförallt var hela 
den oerhört rika japanska mossvärlden ännu 
fullkomligt främmande för mig. Så här for-
mulerade jag mig i Bühlers bok: ”Det fantas-
tiska med mossor är att de ger oss så mycket 
för en så liten arbetsinsats. En helt ny värld 
av former öppnar sig för oss. En värld med 
milda, balanserade färgkombinationer och 
fascinerande gränser mellan det nakna ber-
get och det mossbeklädda. Man behöver inte 

nödvändigtvis göra en direkt koppling till de 
välkända japanska trädgårdarna. Jag ser dem 
som en mycket rik del av vår egen natur. Min 
mossträdgård bygger på en känsla för och en 
medvetenhet om naturen och ett sätt att för-
stå naturen med händerna”.

Det japanska
Nästa viktiga sak inträffade kort därpå: jag 
fick kontakt med den japanska trädgården. 
Det skedde på många plan. Jag lärde känna 
en framstående japansk trädgårdsmästare, 
Kazuo Makioka, som i början av 2000-talet 
hade uppdrag i Helsingfors. Och jag fick möj-
lighet att resa till Japan i olika repriser och 
kunde bekanta mig med de kändaste japan-
ska trädgårdarna. Bekantskapen med Japans 

Tallvitmossan (Spagnum capillifolium) väller med välputsade kanter över stenarna. Foto Tom Simons
Red peat moss (Spagnum capillifolium) spreads out with clearly defined edges over the rocks. Photo Tom Simons

Mossträdgården idag. Foto Tom Simons
Mossträdgården today. Photo Tom Simons

En stig öppnad över berget genom fön-
sterlavarna. (Cladina stellaris). 
Foto Tom Simons
A path opened up the mountain through 
the reindeer lichen. (Cladina stellaris). 
Photo Tom Simons
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trädgårdskultur var avgörande för det fortsat-
ta arbetet med mossträdgården.

Jag inledde min kamp mot allting som 
vajar och rör sig i trädgården. Träd och bus-
kar fick stanna, men grässtrån och andra väx-
ter med örtstam såsom kruståtel, skogsko-
vall, kärleksört, skogssyra, därtill lingon- och 
blåbärsris och i liten grad ljung måste bort. 
Målet blev att uppnå ett fullständigt stille-
stånd och ett förhärskande lugn i trädgården. 
Allen S. Weiss skriver om det då han beskriver 
Ryoan-ji trädgården: ”där finns bara mossan, 
som växer på stenarna. Sådan mossa, likt pati-
nan på gamla bronsstatyer, ger det enda igen-
kännbara spåret av tidsförloppet, i en annars 
tidlös omgivning.” 1

Den behandlade mossmarken tenderar att 
bli större för varje år. När arbetet är gjort vilar 
en förtrollande stillhet över mossorna. Det är 
dock en tillfällig stillhet. De vilda växterna 
hotar hela tiden att ta tillbaka det jag erövrat. 

Ett annat kännetecknande japanskt inslag 
i min mossträdgård är bron av breda trädplan-
kor över ”glaciärryggen”. Den ursprungliga 
stigen som avskar glaciären hade stört mig 
länge och jag var väldigt glad när jag kunde 
diskutera en brolösning med Kazuo Makioka. 

En sommar då Kazuo Makioka var gäst 
hos oss satt han i mossträdgården och skis-
serade upp en lösning. Han föreslog att två 
långa, breda och stadiga träplankor skulle läg-

gas ut över mossan och mötas enligt ”märke-
stenar” (tanzaku-ishi) sättet att lägga ut 
trampstenar. Det hänvisar till de långa pap-
persremsorna på vilka dikter skrivs. 

Följande sommar hade jag fått ut plan-
korna till vårt sommarställe och Kazuo Maki-
oka råkade lämpligt igen vara i Helsingfors 
och hade nu med sig tre medhjälpare från 
Japan. Jag bjöd dem alla på middag och bastu 
och sedan kom plankorna vackert på sin plats.

Vildmarken tämjs
Från början var mossträdgården så gott som 
orörd vildmark. Mossorna, lavarna, lingonri-
set, blåbärsriset och den övriga undervegeta-
tion hade funnit sin balans tillsamman med 
de gamla tallarna, granarna, och enarna under 
hundrade år. För tjugo år sedan trädde jag allt-
så in och började rycka bort växter, borsta och 
putsa. 

Min strategi var från första början är att 
allt skall göras på mossans villkor. Till en bör-
jan hade jag nog inget hum om hur mossan 
verkligen mådde, men när den inte tycktes ta 
illa upp av mitt sätt att arbeta med den fort-
satte jag. Jag har nu lärt mig att om jag putsar 
bort barr, löv, levande växter och förmultnade 
växtdelar runt kanterna på mossmattorna 
breder de ut sig! Långsamt har jag på det sät-
tet skapat stora enhetliga mosstäcken av tall-
vitmossan. De är förunderligt vackra med sina 

mjuka former och skimrande färger – olika i 
olika väder och tider – och de börjar väcka 
uppmärksamhet.

Nu rensar jag också bort ovidkommande 
växtlighet från alla fönstermossor, björnmos-
sor och lavar på bergsplatån nedanför min 
”glaciär”.

Dance macabre
I mossträdgården har jag, såsom Sven-Ingvar 
Andersson i Marnas, uppfört ett verk tilläg-
nat döden. Sven-Ingvars verk heter Dödens 
Port och har sin historia. Mitt verk har jag gett 
namnet Dance macabre, Dödsdansen. 

För vid pass tio år sedan drabbades vi av 
en ovanligt lång torka som fortsatte långt in 
i november. I torkan hade skogens träd inte 
kunnat förbereda sig för den plötsliga starka 
kölden som just denna höst kom ovanligt 
tidigt. En stor mängd upp till 250 år gamla 
tallar dog. Vi sörjde.

Tallskogens förposter stod på vår klippas 
rand ut mot havet och skyddade skogen och 
vår stuga innanför. En del stod raka, andra, 
som hade växt upp i friare lägen i bergsskre-
vorna, krökte sig och vred sig likt jättelika 
vidunderliga bonsaiträd. Under ett år dog näs-
tan alla och följande år vräkte en höststorm 
dramatiskt ner dem på marken. Det var bara 
att såga upp dem till ved. Men de förvrängda 
långa grenarna sparade jag.

Mossträdgården på bergsplatån. Berget avtecknar sig med den genomskinliga tallskogen och havet som bakgrund. Foto Chikako Harada 
Mossträdgården on the plateau. The mountain stands out against the transparent pine forest and the sea in the background. Photo Chikako Harada
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För några år sedan fick jag idén att skapa en 
Dödsdans av grenarna för att påminna mina 
barn och barnbarn om katastrofen och all-
tings förgänglighet. Träd som stått i vår skog 
i hundratals år, vår stuga som är över åttio år, 
min fru och jag som åldras och mossorna och 
lavarna, en del av dem urgamla (det är också 
någonting som jag lärt mig) – allt kan plötsligt 
ändras och ta slut. Förebilden för mitt konst-
verk är den kända bokillustrationen Dance 
macabre av Michael Wolgemut (1493).

Jag placerade Dödsdansen i bortre kanten 
av mossträdgården där det ligger en gräs- och 
lövkompost. Döden är sorglig och oundviklig, 
komposten däremot inger förtröstan. Den 
tjänstvilliga naturen förvandlar där föregå-
ende säsongers död till ett löfte om en ny vår. 2

Sven-Ingvar Andersson skriver i sin 
underbara postuma bok Brev från min träd-
gård om döden, som också bör ha sin plats 
i trädgården: ”Varje ört blir hö. Efter varje 
frostnatt står dahliorna som svarta spöken, 
mördade mitt i sin mest praktfulla blomning. 
Perenna växter hukar sig under jorden... Säg 
som det är: döden härjar i trädgården varje 
höst. Obarmhärtigt”. 3

Men döden är inte påfallande närva-
rande i min mossträdgård. Mossan vissnar 
inte, den behöver ingen vintervila. Den trivs 
under snön. Och då andra växter vilar under 
senhöst och tidig vår, då infaller mossornas 
aktivaste växtperioder. På sommaren vilar de 
i stilla slummer.

Frågor, tankar, en vision
Under årens lopp har jag fått lov att tänka på 
vad meningen är med mitt idoga arbete med 
mossorna. Har jag en vision, som legitimerar 
mitt arbete med mossorna? 

Kan man längre se min mossträdgård som 
vild natur? Håller jag inte på och förvandlar 
marken till en förädlad trädgård, kulturmark? 
Enträget eliminerar jag ju alla andra vilda väx-
ter, ser på dem som ogräs, som ju kan definie-
ras som vilken växt som helst som växer på 

fel plats. 4 Frågan är då, varför får de inte växa 
vilt? Mitt enkla svar är att jag vill ge mossorna 
livsrum. Består inte min mossträdgård av två 
komponenter, en vild och en av människan 
dikterad? Jag går naturen till mötes. Då jag 
respekterar och vårdar om det vilda i mossan 
mår trädgården bäst. Natur och kultur sam-
sas. Men jag har inte alla trådar i min hand, 
det har man aldrig i en trädgård. Och om jag 
hade oinskränkt makt i trädgården skulle den 
vara färglös och ointressant. Det är just den 
ofullständiga kontrollen som ger mossträd-
gården dess atmosfär och charm.

Genom att följa med hur ”ogräs”, barr 
och kottar tränger på, hur människor, fåg-
lar och andra djur söndrar mossbädden och 
hur mossorna reagerar har jag kommit när-
mare mossornas villkor. En botanisk kompo-
nent har varit med i spelet. Å andra sidan har 
jag som landskapsarkitekt velat öppna mos-
sornas värld och platsens olika dimensioner 
för andra intresserade. Jag vill att man skall 
kunna gå in i mossträdgården, beundra de väl-
mående gröna mattorna i alla skiftningar och 
se enskilda mossors rika miniatyrformer, men 
också kunna stanna vid strategiska platser och 
blicka ut mot skogen och havet. Mossträdgår-
den måste vara iscensatt med kontraster, kon-
turer och geometriska former. Det behövs en 
landskapsarkitektonisk koreografi för att 
skapa rika upplevelser av mossornas fascine-
rande värld.

Så kan en blick in i det lillas värld öppna vyer som
inte bara är miniatyrkonst. Det minsta landskapet,
tuvans landskap omkring skon, har rätt betraktat
lika mycket att säga som den stora vittberömda dalen.
Harry Martinsson 5

Hur skapa mossträdgårdar?
Jag har lärt mig att mossor har en mycket in-
tressant livscykel. De växer på många olika 
sätt, de har en mångfald av skepnader och de 
kan flytta på sig. De kan också förankra sig på 
nytt om de blivit lösgjorda. När jag arbetar 

med mossorna stiger jag in i ett naturskeende, 
som är inte lika lätt att följa som med andra 
växter. Mossans liv är på många sätt ett mys-
terium. Slumpen spelar en viktig roll. Man de-
signar inte en mossträdgård. Den sköna for-
men står inte i fokus. Man kan bara försöka 
skapa gynnsamma förutsättningar för mos-
sorna att etablera sig och trivas och växa. Men 
det är inte lätt, det gäller att kunna göra natu-
ren till lags och vänta tålmodigt.

Min mossträdgård har varit ett försöksfält 
som jag mer eller mindre ensam experimen-
terat med. Det finns mossträdgårdar, men de 
görs nästan uteslutande i ”den japanska sti-
len” med stenar och sand. Exempel på träd-
gårdar där de existerande mossorna förädlats 
utgående från naturförhållandena på platsen 
är få, nästan inga. En orsak är onekligen det 
svåra med att skapa en mossträdgård. Den for-
drar andra strategier än normala trädgårdar. 
Och det saknas kunskap. En annan orsak är 
att mossorna inte har ett ekonomiskt värde. 
De förekommer inte som produkter på dagens 
lukrativa trädgårdsmarknader. Det skrivs 
heller nästan ingenting om dem. De är bort-
glömda och försummade. För det mesta upp-
fattas de som värdelöst ogräs, som bekämpas 
med gifter och annat för att inte förstöra växt-
ligheten i trädgårdarna.

Under de senaste åren har dock en liten 
öppning i attityden skett, man har kommit 
igång med en industriell produktion av moss-
bäddar. Gröna tak har igångsatt en helt ny 
industrigren för mossorna. Idag kan man köpa 
mattor av mossor att rulla ut som oändliga 
homogena mossfält. Mossan har blomstrat 
upp som en ny teknisk innovation. På många 
ställen i världen kan man också påträffa spek-
takulära vertikala vattendrypande mossväg-
gar och -murar.

Men hur skapa en mossträdgård i horison-
talt läge om man drar sig för att använda indu-
striellt producerade mossmattor och inte har 
en växande mossa i skogen till sitt förfogande 
som jag? 

Katastrofen. Sommaren 2004 var torkan rekordlång. 
Den varade ända in i november. Många gamla furor torka-
de bort. Jag tog tillvara grenarna och byggde verket Dance 
Macabre. Foto Tom Simons
Catastrophe. In the summer of 2004 there was a record 
drought. It lasted until November. Many old pines died out. 
I collected some of the branches and built the work Dance 
Macabre. Photo Tom Simons

I kanten av berget står verket Dance Macabre skapad av 
långa tallgrenar målade i askgrå färg. Bakom Dance 
Macabre ligger en kompost för upprivet växtmaterial. 
Foto Tom Simons
On the edge of the mountain lies the work Dance Macabre 
created from long pine branches painted ash grey. Behind 
Dance Macabre lies a compost heap for decaying plant 
material. Photo Tom Simons

Dödsdansen, av Michael Wolgemut (1493)
The Death Dance, by Michael Wolgemut (1493)
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På basen av min kunskap om mossorna ville 
jag rekommendera att pröva en helt ny stra-
tegi. Den för in i en annan alternativ värld i 
dagens landskapsarkitektur. En värld där 
den biologiska komponenten har huvudrol-
len. Gilles Clément är den främste föresprå-
karen. Han har lanserat begreppet det tred-
je landskapet: ett livsrum, som lämnats fritt 
för växter, djur och insekter att invadera och 
etablera sig i. 6 Utgångspunkten är övergiven 
och försummad mark, som ännu inte uppta-
gits i den industriella monokulturella produk-
tionens tjänst. En mark ännu fri från av EU 
patenterat växtmaterial och ogräsbekämp-

ningsmedel. Med kännedom om mossans ut-
bredningssätt kunde man på en sådan mark 
skapa en mossträdgård. Ett intressant och för-
visso mycket krävande projekt.

Försummade markytor kan påträffas på 
många ställen i dagens städer. Den intresse-
rade landskapsarkitekten kan börja med en 
liten bit. Den första uppgiften är att förbereda 
marken så att den är gynnsam för mossor att 
etablera sig. Det är ingen lätt uppgift. Några 
litteraturkällor finns att tillgå. 7 När växtpro-
cessen sätter igång får man inte ge fritt spel-
rum åt alla växter utan bara låta mossor spon-
tant kolonisera området. Mossorna kommer 
speciellt med vinden, men också med fåglar 
och skosulor. 8 Man kan också själv tillföra 
mossor. Men då är vi inne i en annan histo-
ria. Mossbildningen startar från noll, ”pacifist 
ground zero”, som Gilles Clément säger, och 
följer ingen slutgiltig plan. Landskapsarkitek-
tens roll är sufflörens, att viskande tillrätta-
lägga och hjälpa så att mossorna, insekterna, 
djuren och människorna känner sig hemma. 
Resultatet efter många års enträget arbete 
kan bli en unik vild trädgård där man visar 
hur människan och naturen kan mötas på ett 
annorlunda sätt. Det kunde utgöra ett beri-
kande bidrag till den breda floran av spontana 
trädgårdar i den aktuella gröna revolutionen i 
världens städer. Asfalten kan ”blomma” även 
på detta sätt.
Tom Simons, professor em.

Noter
1. Allen S. Weiss, Mirrors of Infinity. New York 1995, s.11
2. Om kompostens upphöjda ställning i trädgården 
skriver Michael Pollan välformulerat i sin bok En andra 
natur. Stockholm 1991
3. Sven-Ingvar Andersson, Brev från min trädgård. 
Malmö 2008, s.88
4. Ogräs diskuteras utförligt t.ex. av Michael Pollan 
och av Sara Stein, My Weeds. New York 1988
5. Harry Martinsson, Utsikt från en grästuva. 
Stockholm 1963, s.29
6. Se t.ex. Gilles Clément, Manifeste du Tiers paysage. 
Paris 2004 och Planetary Gardens – The Landscape 
Architecture of Gilles Clément. Red. Alessandro Rocca, 
Basel 2008
7. De två oftast citerade källorna är: Richard R. Smith, 
New Methods in Moss Gardening – How to Grow Moss 
in Gardens and Landscapes. Williamsfield, Illinois 
2009 och George Schenk, Moss Gardening. Portland, 
Oregon 2010. Själv har jag inte haft så stor nytta av dem 
Richard R. Smiths lilla häfte kan man köpa på nätet: 
www.newmossgardening.com
8. I Undervisningsministeriets stenträdgård i centrum 
av Helsingfors har jag lett ett projekt att bl.a. spontant 
etablera den kalkgynnande stora klockmossan (Enca-
lypta streptocarpa) på en kalkhaltig grusbädd. Det har 
tagit åtskilliga år men resultatet är lyckat

Tv. Författaren arbetar i mossträdgården. 
Foto Chikako Harada
Left. The author at work in Mossträdgården. 
Photo Chikako Harada

Tegning Tom Simons Drawing Tom Simons
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Skove, birkelunde, fyr og gran, en frodig, mos-
fyldt skovbund med bregner, blå- og tyttebær, 
svampe, mosbegroede sten, urfjeld og klipper, 
øer, søer og siv: typiske elementer i den fin-
ske natur. Alt komponeret sammen til en stor, 
monoton enkelhed, der ikke blot afspejler sig 
i finsk design, men også synes at ligge som en 
resonans for det stolte karaktertræk, sisu. 

Sisu er ifølge ordbogen ”karakterise-
ret ved en evne til stærk åndelig og legemlig 
anspændelse. Det er et bevinget ord for sej-
hed siden den finsk-russiske krig 1939-40”. Da 
Maija Isola tegnede sin berømte, stærkt stili-
serede mega-valmue i 1964 – den, som ken-
des fra det store blomstermønster Unikko 
for tekstilfirmaet Marimekko, afspejlede det 
et friskt pust af selvstændighed. Den forfær-
delige finsk-russiske vinterkrig var slut. Altid 
havde de været under pres fra Rusland og Sve-
rige, og deres egen stærke natur med de vejr-
mæssigt store udfordringer hjalp med til den 
nye nationale selvforståelse. Træet, og hvad 
man kunne få ud af det, øerne, de blanke, ure-
gelmæssige søer, naturens bestanddele som 
siv og blade – alt blev set, sanset og tolket i et 
design, der drager ved en egen overraskende 
styrke. Og ved en brugbarhed og stilrenhed, 
som det kræver nok så megen selvstændighed 
at forholde sig til. Det gælder både for møbler, 
glas, tekstil og beklædning samt ikke mindst 
arkitektur. At vi i Danmark har et så fortro-
ligt forhold til finsk design skyldes for en stor 
del butikken Form og Farve i København, som 

lærte os at værdsætte dette særlige designud-
tryk. Firmaets grundlægger, Torben Ørskov, 
fik herigennem knyttet stærke bånd til Fin-
land, ikke mindst til Armi Ratia, som havde 
grundlagt Marimekko i 1951. I løbet af bare ti 
år var Marimekko blevet et af Finlands mest 
succesfulde, internationale brands. 

I deres store butik på Esplanaden udstil-
lede Marimekko i 2012 trykte tekstiler i lange 
baner sammen med uafbarkede granstammer 
i form af podier i siddehøjde med tilhørende 
hynder. Naturen blev bogstaveligt talt invi-
teret indenfor i udstillingsvinduet. Udenfor, 
som en del af bybilledet, kunne man sidde på 
stammer. Her var det birk. Naturen i sin rå, 
næsten ubearbejdede form, taget ind i bysam-
menhæng. 

Mens man på Esplanaden på et stykke 
skinbarlig natur fysisk bemægtigede sig natur, 
inviteres man ved BAANA til at se på natur 
siddende i magelige havemøbler. 

BAANA, det gamle, nu nedlagte bane-
terræn, er i dag omdannet til et moderne 
parkstrøg. Her består de gamle, høje, skrå-
nende mure af både granitkvadre og en rå, 
delvis bortsprængt klippe. Sammenstillin-
gen er uhyre effektfuld. Natur i kultur. Gen-
nem denne modsætning har naturen fået en 
romantisk dimension. 

I BAANA er særligt udtryksfulde klippe-
partier fremhævet gennem rammer, der er 
fræset ind i klippen med påmonteret lys for-
oven, så man også kan se de maleriske brud-

flader by night. Naturen selv som billede. Med 
dens egen tekstur, farve og råhed. Næsten på 
egne betingelser. 

Naturen bliver for så vidt også billede lidt 
længere vestpå, længst væk fra Musikhu-
set. Ved hjælp af klare farver, malet dels som 
store felter på asfalten (bl.a. gult), dels på 
gadeinventaret er der skabt en art tredimen-
sionalt maleri: Blå bordtennisborde i beton, 
røde cykelstativer og et orange, højt gitterbur 
omkring boldspillet i direkte farveakkord med 
udvalgte (gule) husfacader, højt oppe over ter-
ræn. Tilsammen danner det hele et levende 
farvesat rum, komponeret sammen af gadens 
eget brugervenlige og robuste inventar. Det 
er flot set: At gøre gadens eget rum til et rum-
ligt, abstrakt maleri i 1:1 med enkle virkemid-
ler. Her bevæger man sig ind i et billede og bli-
ver aktør i urban natur, gadens natur. 

I det nye, store boligkompleks Arabia-
stranden kan man derimod sidde beskyttet 
på altaner, bag glas, og se ud på et koreogra-
feret landskab. ”Vi måste ta lära av naturen”, 
sagde Gretel Hemgård, idet hun pegede ud på 
græsengen ned mod det åbne vand, de unge 
birkelunde, sten- og strandvegetationen over-
vejende med siv og den slyngede å med en for 
biotopen naturlig plantevækst, hvor mange 
fugle lykkeligvis har vist sig at trives. Det mod-
satte ville have været tilfældet med den lige 
kanal, som projektets ingeniør havde fore-
slået. Her danner de forskellige vegetations-
billeder symboler på den store natur.

naTur i kulTur – deT Tredje landskab
Lulu Salto Stephensen
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Det samme kan man også sige om naturen 
trykt på stoffer. Tekstil natur. En blomst, et 
blad, et siv – mere skal der ikke til for at få 
naturen helt ind i stuen. De rummer alle den 
store fortælling om naturen – derude. Man 
kan f.eks. stadig erhverve sig de elskede siv 
i metermål, tegnet allerede i 1957 (hos Ma-
rimekko). Naturfragmenter omsat til et or-
namentalt, enkelt og letfatteligt sprog. Et 
andet eksempel på finsk design er Aalto-va-
sen (1936), som med sin form sammenfatter 
søernes bevægede form. Naturen synes at af-
spejle sig i det alt sammen.

 I Fiskars Bruk, halvanden times kørsel fra 
Helsinki, er hele området med dets gennem-
strømmende vand udlagt som én stor udstil-
ling. Det er centrum for finsk formgivning, 
kunst og kunsthåndværkertradition. Navnet 
Fiskars kender vi bl.a. fra saksene med orange 
skaft. I forbindelse med Fiskars Design Village 
2012 etableredes en række haver af forskel-
lig art: Flydende haver, en vild have, en have 
af lav. Alle haverne virkede som fremmedele-
menter, og hensigten var uden tvivl at synlig-
gøre naturen. Det virkede dog ikke lige over-
bevisende. Formentlig krævede det for megen 
abstrakt tænkning.

Museet i Fiskars Bruk viste en glimrende, 
gennemreflekteret og velkurateret udstilling 
om, hvad bl.a. træ kan anvendes til. Møbler af 
træ indtog naturligvis en fremtrædende plads. 
I tilknytning hertil udstillede Tom Simons & 
Johannes Enroth & Pentti Alanko en planche 

med titlen Det tredje landskab 2012. En større 
undertitel, Den vilde have, refererede til en 
rektangulær, med metalbånd indrammet, vild 
have på 4,5 m x 4,5 m, dvs. ca. 20 kvm, der var 
etableret udenfor. Et stykke natur i 1:1, som 
var den gravet op ude i den vilde natur (som 
vist på planchens lille fotografi). Et stykke 
natur taget ud af sin sammenhæng, udstillet 
og synliggjort. En plan af haven viste ikke blot 
indtegnede og omhyggeligt navngivne plan-
ter på fire sprog (finsk, svensk, engelsk og 
latin), men også en kurvestol flettet af grene 
og anbragt i et hjørne med udsigt over haven. 
Ude i den virkelige have gik stolen, lysende 
blåmalet, stemningsmættet i symbiose med 
den vilde frodighed. Stolen indbød til, at man 
skulle sidde i haven og tænke i naturen. Sto-
lens placering viste, at naturen også skulle ses, 
man skulle ikke bare være i den: Den vilde 
natur – havens natur – som forum for tan-
ken, som meditativt rum og som billede på 
vild natur.

Også Ulla Molin havde en sådan ’tænke-
stol’ i sin skånske have. Og Jørn Utzon havde 
på en fremtrædende plads i sin bjerghave på 
Mallorca sådan en stol. 

Plancheudstillingen – og haven – ville 
vise, at den vilde natur har sin egen skøn-
hed; at stedlige, hjemmehørende planter kan 
danne grundlag for havekunst; at det banale 
hurtigt kan blive sublimt. Synet og tanken 
kan vendes 180 grader, hvis man giver slip på 
gamle forestillinger. Hjemmehørende plan-

ter har en skønhedsværdi – en egen æstetik 
betinget af, at man lytter til planternes eller 
biotopernes særlige vækstbehov og giver dem 
gode vækstbetingelser. 

Tom Simons har selv praktiseret denne 
form for landskabelighed, hvor der lyttes 
til naturen, og hvor han med kunstnerisk 
hånd har betonet og fremelsket landskabe-
lige karaktertræk, især med mosser. Sådan 
som han har gjort det i familiens fritidshave 
på Mölandet. Moshaven bygger på en følelse 
for og en viden om arbejdet med naturen og 
er en måde at forstå naturen med sanserne og 
hænderne. Haven er et overbevisende eksem-
pel på en hjemmehørende have. Mos, sten og 
fyr. Den finske natur kondenseret til en have, 
som man ikke engang kan kalde en have, fordi 
den er groet ud af naturen selv. Ved netop – 
tilsyneladende – ikke at have gjort noget ved 
den er den blevet et billede i 1:1 på hjemlan-
dets egen natur. Men haven er nøje udtænkt 
og plejet. Et stykke æstetik. Det var vel dybest 
set det, den vilde have i Fiskars skulle lære os: 
at man ikke behøver at anlægge haver; natu-
ren, i betydningen det spirede liv, er selv have. 

Med sin evne – og vilje – til at se vild natur 
som potentiale for havekunst, til at kunne se 
en æstetisk dimension i det selvgroede er Tom 
Simons i nært slægtskab med G.N. Brandt, der 
gjorde sig til talsmand for ny-landskabelighed 
i havekunsten og inddrog kulturlandskabelige 
enkeltelementer i sin havekunst. Man kan 
kalde det lydhørhedens æstetik. 

Baana, Helsinki
Baana, Helsinki
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Tom Simons har da også gennem vore samta-
ler udtrykt sympati for Brandt. 

Men når den vilde have er med i en plan-
cheudstilling, hvis hovedoverskrift er Det 
tredje landskab, så forekommer det nødven-
digt her at diskutere forudsætningerne. Et 
statement på planchen lyder: Stræb med, ikke 
imod. Det, som tidligere regnedes som ukrudt, 
bør nu varsomt værdsættes. Det lyder uhyre 
sympatisk og bestemt efterstræbelsesværdigt.

En planchetekst forklarer, at Det tredje 
landskab er det, der ikke er planlagt; det, som 
gror frem af sig selv, i ’mellemrummene’, i 
udkanter, i forladte, værdiløse eller opgivne 
områder. Disse steder er blevet de vigtigste 
fristeder for biologisk diversitet. Det ind-
befatter overflødige områder i både urbane 
som landlige sammenhænge i form af ikke 
anvendte, udyrkede områder langs veje og 
marker, ved industriområder og ved naturre-
servater. Det tredje landskab er sat uden for 
beslutningsprocesser. Her henviste planchen 
til Gilles Cléments Manifesto of the Third 
Landscape fra 2004.

Tankegangen bag Det tredje landskab er 
da også relevant i forbindelse med det urbane 
landskab. Men da Finland stort set udeluk-
kende er natur, så synes Gilles Cléments tan-
kegang mig for abstrakt i denne sammen-
hæng. Anderledes relevant ville det være i det 

gennemregulerede Danmark eller i lande som 
England, Frankrig eller Holland. 

Planchen hævdede endvidere, at Det tredje 
landskab er forudsætningen for den vilde 
have, at det er en alternativ have, hvor hoved-
temaet er det spirende, det groende og sum-
mende liv. Den vilde have er ikke et design- 
objekt i almindelig forstand. Landskabsarki-
tekten planlægger den såkaldte infrastruktur 
i overensstemmelse med menneskets behov 
for gangstier, siddepladser etc. Men for øvrigt, 
fortæller planchen, er det landskabsarkitek-
tens rolle at følge med i – observere – de biolo-
giske processer samt at være dem behjælpelig 
og også at undgå at forstyrre dem.

Holdningen er besnærende. Alligevel fo-
rekommer den for teoretisk for et land som 
Finland. For finnerne er naturen overvæl-
dende. Naturen ligger lige foran dem i enorme 
mængder. Det tredje landskab er simpelthen 
det finske landskab, Europas største skovom-
råde, elsket af hele nationen og den kilde, der 
har givet næring til Finlands designmæssige 
prægnans.

Naturen er så fundamental, at havekun-
sten ikke for alvor synes at have fået rigtig fat. 
Finland er generelt ikke urbant. Finnerne har 
en grundlæggende kærlighed til deres natur. 
Naturen er den højeste autoritet og kilde til 
inspiration. Det kirkerum, der blev skabt af 

klippen i Tempelkirken i Helsinki, har lighed 
med naturens store rum – som noget man er i. 
Bliver opslugt i. Naturen er Gud selv. 

Hvad sker der, når vi inviteres til at se på 
naturen som billede? Gør natur til en udstil-
lingsgenstand? Lader den blive serveret for 
os? Så forholder vi os objektivt til den. Men 
hvad så, når vi går ind i den? Bliver en del af 
den? Lytter til den? Forstår den med vore 
hænder og fødder? Bliver vi så med vor egen 
natur en del af naturen? 

Det tredje landskab er naturligvis et til-
talende begreb i de samfund, hvor naturen 
betragtes som produktionsenheder. Her er 
der brug for en naturfortrolig havekunst.

Ved at gøre det spirende, selvgroende livs-
princip til havekunst er der imidlertid fare for, 
at det vil blive betragtet som en overlevelses-
form for den egentlige natur udenfor.
 Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil. dr.

Tak til Ilkka Kalliomaa for samtaler om det 
finske landskab, om finsk design og om sisu

Marianne Aav og Nina Strizler-Levine (red.): 
Finnish Modern Design. Utopian Ideals and 
Everyday Realities 1930-1997

Fotos Lulu Salto Stephensen, Annemarie Lund

Den vilda Trädgården, 
Fiskars Design Village 2012
Den vilda Trädgården, 
Fiskars Design Village 2012
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Hvad er det, vi ser og føler, når vi besøger et 
nyt sted ? Hvordan påvirker det os, når vi fin-
der os selv i ukendte landskaber, omgivet af 
skov i alle retninger, hvor det ikke er muligt 
at orientere sig, som man er vant til. Eller at 
være i det fuldstændig åbne landskab, hvor 
vind og vejr i sidste ende er de afgørende fak-
torer for folks færden. For en dansker vokset 
op i et forstadskvarter til København, hvor 
hver kvadratmeter er udnyttet og planlagt i 
detaljer, er Finland og Island ekstremer i hver 
sin retning. Sanserne bliver mættet af indtryk 
og påvirkninger, det er simpelthen ikke til at 
undgå, og det er skønt at lade landskaberne 
fylde krop og sjæl. Stedets ånd – eller ånder 
– er overalt. Finland er for mig en ny udfor-
dring. Og på trods af tyve års bosættelse i Is-
land kan landet stadig gøre indtryk, som var 
det første gang. Det er ikke muligt at løbe fra 
sine rødder i det lune og trygge Danmark, selv 
om tilpasningen nærmer sig det fuldkomne. 
Jeg venter for eksempel stadig på foråret efter 
jævndøgn i marts, selv om jeg godt ved, at vin-
teren slutter sidst i april i Island. En snebyge 
på det tidspunkt kan få mig ud af balance. Det 
indre ur er svært at stille.

Finland: de tusind søers og skovenes land. 
Skovene lægger sig over landet som et svøb, de 
føjer sig efter terrænet. Vejene er som skåret 
ud af skoven, ligger som slyngede bånd, skæ-
rer sig gennem træmassen. Det er svært at få 
øje på de klippeformationer, som bestemmer 
deres slyngede forløb. Og det er ikke til at se, 
hvor de fører hen. Man skal kende dem, lægge 
mærke til de små detaljer, var det ved dette 
træ eller sving, er det den rette klippe? Man 
kan ikke tage retning mod et punkt, et bjerg 
eller et kendetegn, for de kan ikke ses. 

indsYn–udsYn
– på besøg i det ukendte

Ulla R. Pedersen

Det er et landskab for dem, som kan finde vej 
gennem et virvar af snoede veje og spor om-
kring klipper og søer og sund. Det kræver ind-
syn. Man skal snuse sig frem som sporhunde. 
Have indsyn.

Det er som om, her ikke er nogen, ikke et 
menneske eller et hus kan man få øje på. Sko-
ven opsluger og lukker sig om det hele. Så duk-
ker der et hus op i en lysning, endda en butik 
og nogle biler på en parkeringsplads, men det 
hele ser lige så lukket ud som skoven. Dog er 
der liv, der er mennesker. De er som mumi-
troldene, som lever og ånder med skoven. 
Mon ikke de lever på skovens præmisser, den 
skyder op overalt, og de må føje sig? 

Hvordan er vejret i dag? Man må læne sig 
godt tilbage og kigge højt til himmels for at få 
øje på skyerne. 

Husene putter sig i den lune skov, de er 
bygget af skov og varmes op af skov. Her 
mangler ikke varme, skoven er fuld af den. 
Og den er fuld af kantareller og Karl Johan-
svampe. I små lysninger dyrkes der ribs og 
æbler og kartofler.

Man bader i sundet. Sidder i den lille sau-
na, maser sig sammen i heden; en hel masse 
nøgne kroppe løber så med håndklæde om 
livet og springer på hovedet i det iskolde vand 
i mørket. Tilbage til varmen i hulen, snakke 
og le og så i det kolde i mørket. Bade. Badstue. 
Det er ekstremerne i Finland, det ekstremt 
bevoksede land. 

Island: landet gjort af is og ild. Det træløse 
land. Det åbne landskab møder en, her er de 
store vidder. Man kan se langt, så langt øjet 
rækker. Så langt man ønsker. Vejene ligger i 
store kurver gennem landet, opbyggede som 
på diger. De løfter sig over terrænet og byder 

på udsyn. Det er ingen sag at overhale på de 
smalle veje, for overblikket er uhindret. Der er 
intet, som hindrer udsynet. Hvor skal vi hen? 
Der ligger bjerget, og gletsjeren rejser sig op 
af havet i det fjerne. Her er ligesom ingenting 
at se, alt suser forbi ens øjne, kun bjergene i 
horisonten bliver, hvor de er. Verden ligger for 
dine fødder! Udsyn. Der er så åbent, at nuan-
cerne forsvinder, det hele flyder sammen til 
et stort åbent landskab. Man må stoppe op 
og snuse, finde spor af mennesker. Søge ind-
syn. Følelsen af at være alene er absolut, der 
er virkelig ikke nogen til at forstyrre oplevel-
sen. Landskabet opsluger ens sjæl, man bliver 
som ét med det.

Der bor ikke mange mennesker her, det 
kan man se, for der er langt mellem husene 
ude på landet, og der er også langt mellem 
marker. Og dog er her tæt befolket, for i klip-
per og sten bor elverfolk og alfer. 

Når stormen raser over landet kryber man 
ind i de lune huse. Sætter sig i en varm kilde, 
tæt sammen, snakker og ler. De varme kilder 
ledes ind i husene, de er inde i husene og var-
mer dem op. De ligger i fortovene og drivhu-
sene, hvor man dyrker agurker og tomater og 
salater. Nogle dage blæser vinden og afkøler, 
men det kan være svært at finde ud af, hvorfra 
den kommer. Skyerne farer over himlen, og et 
flag blafrer i en flagstang. Der er stiv modvind 
og regn, og det regner vandret. Her er ingen 
læ, ingen nåde, man må tage landet, som det 
er, hårdt og barskt og ligetil, uden svøb. Andre 
dage byder på stille solskinsvejr, og landet 
viser sig fra sin blide side. Farvenuancerne 
i mos og lyng, på sten og klipper er overvæl-
dende. Ekstremernes ø, Island.
Ulla R. Pedersen, landskabsarkitekt FÍLA

Island. Fotos Helena Guttormsdóttir Iceland. Photos Helena Guttormsdóttir

Finland. Foto Lulu Salto Stephensen Finland. Photo Lulu Salto Stephensen
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Skærgårdslandskabet
Den ydre finske skærgård består af et vand-
spejl med granitklipper, formet og rundet af 
en barsk opvækst med istid og bølger. Som 
flodheste på dybt vand ligger klippeøerne 
tungt i vandskorpen og skvulper. Øerne er 
gennemskårne af lange smalle klippespræk-
ker, hvorfra der skyder blomstrende og livs-
glade vækster op, som insisterer de på, at her 
er der da dejligt at være, trods salt og blæst. 
I klippehulningerne står der blanke, næsten 
runde pytter af havvand, der er skyllet om 
bord. De rundede vandfigurer og de lange 
plantestreger tegner enkle og intense kom-
positioner på klippens grå baggrund.

Den indre skærgård består af et tæt landskab 
af øer i vand. Øerne er grønne, frodigt be-
voksede med løv og nål. Bevoksningen dan-
ner kontrastfyldte billeder med rå klippe, 
som tiltrækker farverige mosser og pletter af 
frugtbar muld, der har lagret sig i klippernes 
hulninger. Her har store ege, graner og birk 
etableret sig, lever og dør, og ender med at stå 
som karakterfulde nøgne silhuetter. 

Den indre skærgård er bebygget. Næn-
somt har man sat huse i landskabet, betinget 
af, hvor der var egnet bjerg som fundament. 
Bygningerne i den enkelte ejendom er delt op 
i funktioner og spredt ud på hver sit klippe-
stykke: stuehus, sauna, lade, brændeskur, toi-

en Have i skærgårdslandskabeT
Refleksioner ved genbesøg i Östergårds have skabt af landskabsarkitekt Måns Ginman

Jacob Fischer
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let, garage og – som terrasse – en nogenlunde 
flad klippe. 

Sådan er det i skærgården. Man bor i land- 
skabet, tager del i landskabet. Der er en usyn-
lig grænse mellem de private domæner og 
landskabet; og en usynlig grænse mellem 
naboer. Egentlige haver er der ikke, ingen 
hække, kun skærgårdslandskabet. Bortset fra 
haven på Östergård.

Skærgårdshaven 
Östergård syner af lidt mere end de fleste 
andre skærgårdshuse. Der er to høje etager, 
to glasverandaer og et rødt tegltag i stedet for 
blik. Det hvide træhus har stået højt hævet 

over vandet i 100 år, kun adskilt fra sundet af 
en gruppe høje, slanke fyrretræer med oran-
gegylden bark og grøn top; den slags man som 
landskabsarkitekt drømmer om at have i sine 
projekter. Men her står de, drømmefyrrene, 
som en selvfølgelig og selvgroet del af skær-
gårdslandskabet og passer på det gamle hus; 
giver beskyttende læ og filtrerer lyset, der 
sammen med sundets vandspejling blander 
sig i et flimmer på facadens bræddebeklæd-
ning. Fyrretræer og hus: samme alder, samme 
højde, samme materiale.

Östergård er mere end bare et hvidt hus. 
Östergård er en del af en større ejendom, der 
strækker sig som et bælte hen over Barö, en 

af de helt store øer, lige før skærgård bliver til 
fastland. Et markant lige skovbryn mod øst 
styrer landskabet omkring Östergård og dan-
ner bagtæppe for iscenesættelsen af det hvide 
hovedhus, de tre røde sekundære bygninger 
og den hækomkransede have. Man kommer 
til Östergård ad en let slynget birkeallé. Hvor 
vejen stopper ved en port, står man på en høj-
deryg, vel 15 meter over vandet, hvorfra grun-
den skråner stærkt ned mod sundet. Først her 
dukker det hvide hus overraskende op.

Hækken tegner haven, og haven bliver til, 
i sin egentlige betydning: det hegnede. Der er 
brug for at holde dyrene ude: æbler, tomater, 
bær og rodfrugter frister elge og hjorte, og der 

Tegning Jacob Fischer 
Drawing Jacob Fischer 
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er brug for læ til dyrkning. Men hækken har 
også funktion som indramning, der adskiller 
haven fra det omgivende landskab: Den hol-
der havens magi og intimitet inde og det stor-
ladne landskab ude. En adskillelse mellem det 
kultiverede og det selvgroede. Når et sted ind-
rammes, dannes et rum, og rum giver visuel 
resonans – rummet giver igen, det er noget. 
Der skabes et indenfor og et udenfor, og land-
skabet udenfor får ny betydning af hækken.

Hækken er gjort af det, der er mest af i de 
omgivende skove på øen: gran. Gran, der er 
hentet i skoven som små selvsåede planter, sat 
og klippet tæt, rundet foroven og enkelte ste-
der formet som en bølgende søslange, sådan 
bare for sjov. Huller i hækken giver adgang til 

haven, og hullerne lukkes med simple låger af 
sølvgrå planker. Hækken ikke bare omkran-
ser haven, den opdeler den også i to lige store 
afsnit. 

På skråningen ned mod sundet ligger 
frugthaven med mange forskellige æblesorter 
disciplineret på rad og række og frugtbuske, 
hvis nederste grene betænksomt bliver hjul-
pet op fra jorden af et træstativ. På højderyg-
gen lidt længere inde ligger dyrkningshaven 
med alverdens krydderurter og grøntsager 
dyrket i højbede. Midt i det hele ligger terras-
sen afskærmet med pil og syren og omgivet af 
en overvældende staudehave med arter, der 
aldrig ville trives uden for hækken. Herfra er 
der udsigt ud over frugthaven og sundet.
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Bjørn Ginman og Måns Ginman
Bjørn Ginman and Måns Ginman
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Overalt, både inden for og uden for hækken, 
finder man steder for det stille ophold. De fle-
ste af Östergårds steder har et navn, og det er 
netop navnet, der gør dem til et sted. ”Knol-
den”, ”Det sorte Bjerg ”, ”Saunabænken”, 
”Stranden” og ”Broen” er kendte bestemmel-
sessteder. Steder, der er gode om morgenen. 
Steder, der er gode, når den kolde østenvind 
står på. Steder, der er svalende, når somme-
ren er hed og vindløs. Steder, hvor det bare er 
rart at sidde med en kop neskaffe og lytte til 
skærgårdens vand.

Hæk skaber rum, skaber steder, skaber 
have – et sted man kan gå ind i og ud af igen. 
Man lukker samvittighedsfuldt lågerne efter 
sig. Landskab og have skal holdes hver for sig.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL

Måns Ginman, der både var uddannet gartner 
og landskabsarkitekt, har nænsomt formet ste-
det og gjort Östergård til et samlet værk i land-
skabet. Måns er født og opvokset på Öster-
gård. Han flyttede til Danmark for at studere 
og havde i mange år sit faglige virke her, først 
som ansat på Ole Nørgårds tegnestue og sene-
re som en part af trekløveret Ginman Harboe 
Borup Landskabsarkitekter. Som ældre flyttede 
han tilbage til Östergård og boede der fast i de 
sidste ti år af sit liv indtil sin død i 2010. I dag 
ejes stedet af Måns’ børn: Stina, Lennart, Mette 
og Bjørn. Bjørn Ginman er landskabsarkitekt, 
så haven er i gode hænder.

Fotos Jacob Fischer, Bjørn Ginman, 
Annemarie Lund

b indhold LA113.indd   42 30/01/13   10.18



LANDSKAB  1  2013 43

chronicle 8 er anvendt

samTaler med mYg
Ulrik Kuggas

Skovbundens mos lyser mellem de snorlige 
stammer og beriger den rejseaktivitet (i mini- 
bus og bil), som vi troede blot ville være et 
nødvendigt onde. Egentlig skulle vi have fun-
det et hotel i Helsinki, men da vi havde småt 
med penge og samtidig modtog et generøst til-
bud fra Ginman-familien, endte vi med at bo i 
den finske skærgård. Det skulle af flere grun-
de vise sig at være en god idé. Primært fordi 
det at bo i et træhus på kanten af en sø, fyre 
op i et komfur som samtidig er husets masse-
ovn og efter fællesspisningen pendulere mel-
lem saunaen og søen, det forekommer så finsk 
som noget. 

Men også penduleringen mellem hoved-
staden og dens skærgård giver mening. For 
mens man i skærgården bevæger sig rundt i 
mønstre dikteret af de naturgivne forhold, er 
Helsinki i hovedtræk opbygget med en grund-
plan i gridstruktur. Det forlener byen med en 
vis form for statelighed, hvilket præcis var 
meningen, da russerne gjorde Helsinki til 
hovedstad i 1809. At det må have krævet en god 
del sisu at gennemtvinge en så stringent plan 
på den kuperede klippegrund er så en anden 
historie. Men qua sin linearitet og de mange 
nyklassicistiske bygninger holder byen den 
ellers massivt tilstedeværende natur i skak. 

Så snart man forlader byen dukker den op 
igen; naturen. Som på disse kanter forekom-
mer uhyre stemningsfuld. Måske kan man 
påstå, at de 200.000 søer, de langt flere træer 
(fordelt på få arter) og overalt denne klippe-
grund iklædt mos og lav fører til, at naturen 
opleves som et uendeligt antal variationer 
over det samme tema. Et landskab uden ret-
ning; et landskab man befinder sig i snarere 
end overskuer.

– Og hvad så, vil nogen sige. Det samme 
gælder vel for Sverige og Norge.

Jo, til dels, men jeg tror, at det har haft en 
særlig betydning for finnerne, som, i en søg-
ning efter egen identitet, bogstaveligt talt 
har taget naturen til sig. I den sammenhæng 
kan finsk design beskrives som et naturkon-
centrat. Måske er det det, der gør, at man i 
enkelte øjeblikke omvendt oplever naturen 
som designet.

Vi lagde vejen forbi Vitträsk. Det på én 
gang muntre og knugende bygningskonglo-
merat, bygget fra 1901 af tre arkitekter, er en 
milepæl inden for nationalromantisk arkitek-
tur. Her sad Eliel Saarinen og tegnede flere af 

Helsinkis markante, jugend-inspirerede byg-
ninger, hvoraf den mest kendte nok er hoved-
banegården. Alligevel er den syntese mellem 
modernisme og naturinspiration, der 20-30 
år senere gav finsk arkitektur sit eget stærke 
udtryk, langt vigtigere set i en national sam-
menhæng. Her tænker jeg naturligvis først og 
fremmest på Alvar Aaltos virke. 

Overgangen fra den klassiske arkitektur 
til modernismen fik en særlig stor betydning 
i Finland, fordi det gav mulighed for at distan-
cere sig fra Sverige og Rusland, som helt op til 
1917 skiftevis regerede landet. Aalto formåede 
at tilføre naturinspirerede elementer til den 
nøgterne modernisme og lagde dermed kimen 
til en arkitektur, der udover at menneskelig-
gøre modernismen, medvirkede til at give den 
unge nation sin identitet. At særligt det sidst-
nævnte – identiteten – var vigtig at håndhæve, 
kan aflæses af, at Aaltos tegnestue, alene i Fin-
land, har tegnet i hundredvis af bygninger. 
Det ville i en dansk kontekst svare til, at Jørn 
Utzon, efter gennembruddet i Sydney, havde 
fået opført en mængde bygninger i Danmark, 
hvilket beklageligvis ikke er tilfældet. 

Netop dét, at det finske landskab i så høj 
grad er givent, betyder, at en væsentlig del af 
finsk arkitektur har at gøre med at placere 
bygninger i en naturbåren kontekst. Og gerne 
så tæt på de eksisterende træer som muligt, 
tænker man, når man ser sig omkring. Da den 
finske tegnestue Heikkinen-Komonen, i sam-
arbejde med Jeppe Aagaard Andersen, i 1991 
vandt konkurrencen om – og efterfølgende 
byggede – filmhøjskolen i Ebeltoft, var det 
netop en udviklet evne til at læse og profitere 
af landskabets potentiale, der gjorde, at deres 
projekt blev valgt frem for de danske tegne-
stuers.

Men hvad så med den finske landskabs-
arkitektur? Vi så ganske fine ting undervejs. 
Særligt nyanlæg som Baana og Arabiastran-
den og haven ved Fagervik gjorde indtryk. Og 
de kommende års byudviklingsprojekter på de 
aflagte havnearealer omkring Helsinki ligner 
en gylden mulighed for faget. Samtidig er det 
dog tydeligt, at man som landskabsarkitekt i 
Finland arbejder under vanskelige vilkår. Og 
fordi man er så forholdsvist få landskabsar-
kitekter, er det vanskeligt at opnå og opret-
holde en gennemslagskraft over for ’opdrags-
giverne’ og de øvrige aktører inden for byggeri 
og anlæg. Måske kan man sige, at landskabs-

arkitekturen i Finland, i højere grad end i de 
øvrige nordiske lande, ligger indlejret i arki-
tekturen? Det ovenstående er ikke sagt for 
at holde de enkelte nordiske lande op mod 
hinanden. Der foregår landene imellem en 
livlig udveksling, ikke mindst af studerende. 
Og oplevelsen af en nordisk samhørighed fik 
på vores tur til Helsinki næring af, at både 
Island, Norge, Sverige, Danmark og Finland 
var repræsenteret i rejsegruppen.

Samtaler med myg
En sidste påstand skal være den, at grunden til 
at det finske sprog er blevet så pudseløjerligt 
er, at det blev nødt til at udvikle sig i en ret-
ning, der var meget langt fra russisk og svensk.

– Argh, holder det nu vand? Så kunne de jo bare have 
talt engelsk
Hallo, hvem der?
– Kan det ikke være lige meget, svar nu bare på spørgs-
målet
Øh, ok, men nej, så havde det jo ikke været deres eget sprog
– Eller tysk
Igen; det havde så ikke været deres eget
– Deres helt igennem eget
Ja, det er virkelig særegent
– Eller blot sært
Nej, stop nu, det er både særligt og smukt
– Og komplet uforståeligt
Øh, ja, men de forstår det jo selv
– Uforståeligt for andre, mente jeg selvfølgelig
Nå, sådan, er det ikke noget med, at de i Ungarn…
– Man kan lige så godt tage sig en snak med myggene
Tjoh
– Som på de her kanter er så store som…
Tekopper?
– Nej større…øh, hvad var nu de to andre ting?
Kan du ikke din H.C. Andersen?
– Jo, jo eller delvis. Men H.C. Andersen havde vel heller
ikke noget med Finland at gøre
Nej, han droges mod de hede lande
– Tænk hvis han havde mødt Tove Jansson
De var jo ikke samtidige
– Hallo, vi taler eventyr her
Ok: ”Tinsoldaten i Mumidalen”
– Du skal ikke lave sjov med alting
Det bestemmer jeg vel selv
– Og da særligt ikke med dit eget ophav, for er der ikke
noget om, at du selv er halvt finsk?
KLASK!

Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL
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summarY
Helsinki 2013, p. 2 
Jouni Heinänen
Helsinki’s old grid plan center lies along the 
north coast of the Gulf of Finland, on rocky 
headlands and islands. Since the early 1800’s, 
the city has constantly grown and now an ex-
tensive conversion process is ongoing. For 
the first time in more than a century, new 
city quarters are being established near the 
city center. The prognosis for the metropoli-
tan area predicts more than 400,000 new in-
habitants within the next 40 years.

After the new harbor in Nordsjö opened 
in 2008, two central harbor areas, Västra 
hamnen and Sörnäs hamn, were left ready 
for development. Work has already started at 
Fiskehamnen and Busholmen and is expected 
to continue until the 2030’s. Also, the Degerö 
oil harbor closed and plans for a new residen-
tial area – Kronobergsstranden – are ongo-
ing there. This implies not only housing and 
workplaces, but also high quality coastal 
urban spaces. These projects include signifi-
cant parks, which will be open to the residents 
and other urban neighbors. 

Banan for pedestrians and bicyclists, p. 5
Krista Muurinen and Teresa Rönkä
The Banan (is slang for street – the urban 
scene) was established along the cut of a for-
mer harbor railway and was completed in 
summer 2012. The Banan serves as both a 
traffic route and area for leisure, play and 
recreation, and is connected to street level by 
several ramps and stairways. In the conver-
sion of the Banan, emphasis was placed on the 
expression of the urban context and respect 
for the historical narration of the harbor line 
without compromising the conditions of the 
light traffic and today’s quality demands for 
public spaces. The goal of the planning was to 
reinforce the area’s character by respecting 
its historical background and existing char-
acteristics. The main principle in the quest 
for a uniform appearance was to preserve the 
coarse materials and the dark tones that are 
so characteristic of the harbor area.

Urban spaces for the new quarters in 
Helsinki, p.10
Malin Blomquist
The new Hanaholmen quarter has an exist-
ing coal-fired power plant as a domineering 
neighbor, and this affects both the design and 
the location of functions. The interpretation 
of the existing industrial and power plant 
areas atmosphere has been one of the start-
ing points in the design of the new residen-
tial area’s public spaces. The existing dock 
edges of granite block, old rail tracks, the di-
mensions of coal piles and existing tall trees 
help to edify the area’s new identity as a resi-
dential area. For many years, the railway yard 
Mellersta Böle has served as a barrier between 

western and eastern Helsinki, which were 
only connected by the Bölebron bridge. These 
urban superstructures presented a challenge 
in the creation of a pleasant urban space with 
a human scale. 

Gretel Hemgård, p. 14 
Gretel Hemgård and Annemarie Lund
The office’s projects cover a wide spectrum in 
scale and theme. Historical schemes became a 
speciality for the office. At the moment, a cul-
tural historical study is being done of a villa 
quarter in Helsinki from the 1800’s. At the 
same time, there is an ongoing project for two 
Alvar Aalto university schemes: the Technical 
university main building in Otnäs and the uni-
versity campus in Jysväskylä. 

As opposed to preservation, it can be 
amusing to create a new scheme. A number 
of projects are based on competition prizes, 
for example an ongoing project for a pedes-
trian street, a square and a park in central 
Dickursby north of Helsinki. Another proj-
ect deals with the surroundings for a new 
art museum in central Finland designed 
by a Barcelona architect. The longest proj-
ect has been the coastal park by the new city 
area at Arabiastranden and Majstadsstran-
den northeast of central Helsinki.  We 
started work with this already in the 90’s 
and the last areas are not yet completed. 
The new botanical gardens in Gumtäkt are 
another large and important project. In 
China, the outdoor area around a new opera 
house in Wuxi will be completed this year. 

Landscape architecture in Finland, p. 20
Camilla Rosengren
Finnish landscape architecture has devel-
oped under unfavorable conditions. Contact 
with the large international currents was rare 
up until the mid 1800’s. For years we were 
stuck in the different style periods, and very 
few gardens were established, neither large 
nor small, not to mention parks, private and 
public until the end of the 1700’s. There were 
many reasons for this, and the cold climate 
and barren soil limited all cultivation. Trade 
and shipping were important for the spread-
ing of both ideas and garden plants, and the 
poor conditions implied that few garden 
schemes were established. The long distance 
to the countryside where the plant schools 
were meant that far into the 1800’s one was 
forced to employ plants that were moved from 
nature, or cultivated from seeds. 

Fagervik – landscape architecture in a 
production setting, p. 24 
Ranja Hautamäki
The park scheme at the Fagervik rural estate 
and the accompanying ironworks is one of the 
oldest in Finland. Already in the mid 1700’s 
the park was known for its beauty. Several 
generations of landowners nursed and re-
newed the garden and park, which in time 
came to house a large number of classical el-

ements. The estate’s history had its begin-
nings in the mid 1600’s, when Carl Billsten 
founded a factory near the navigable Fager-
vik bay. In the garden and park, there are still 
areas worth admiring, the most impressive 
being the formal gardens with fountains, av-
enues, terraces and renovated greenhouses. 
The English park, which had gradually grown 
up again, has been thinned out to give light 
to the more special tree species. The Chinese 
pavilion has been carefully restored. A more 
secluded world can be found in the pictur-
esque park. Of the original details remaining 
are the Philosophers’ path, stone terraces, the 
Linnaeus temple and the grotto ruins. On the 
vantage point, where the mansion used to be, 
there is an extensive view out over the estate 
landscape. 

Tom Simons – pathfinder in landscape 
architecture, architect and landscape 
aesthete, p. 28
Camilla Rosengren
Tom Simons is most known in an internation-
al context as a Finnish architect in terms of 
research and teaching in landscape architec-
ture. Tom Simons received his technical li-
centiate degree in 1974, the first in the area of 
landscape planning, and through this he had 
the academic qualifications to become a pro-
fessor. Thanks to his spontaneity, extrovert 
nature and language skills, it has been easy 
for him to establish a broad network. Areas of 
great interest to him are ecology and nature 
as a source of inspiration. This is evident in 
his ongoing studies of Alvar Aalto’s relation-
ship to the landscape. This is also reflected in 
the naturalistic moss garden at his own sum-
mer place on a rocky island in the archipelago, 
one of the few gardens created for himself. It 
expresses a minimalism, natural atmosphere 
and a refined aesthetic, things that always de-
fine Tom’s image as an architect. 

Östergård’s garden designed by landscape 
architect Måns Ginman, p. 38
Jacob Fischer
Östergård is part of a large property that ex-
tends like a belt across Barö, one of the largest 
islands lying just where the archipelago joins 
the mainland. A distinctive linear forest edge 
steers the landscape at Östergård, providing a 
background for the orchestration of the white 
main building, the three red secondary build-
ings and the hedged-in garden. One arrives via 
a winding birch avenue. At the end of the road 
there is a portal, on a ridge, 15 meters over sea 
level, from here the site slopes steeply down to 
the strait. On the slope lies an orchard with a 
variety of apple trees. On the ridge lie the herb 
and vegetable gardens. In the middle of it all 
lies a terrace, sheltered by willows and lilacs 
and surrounded by an enormous herbaceous 
garden. From here there is a view over the or-
chard and the strait. The hedges create spac-
es that create places that create the garden. 
Pete Avondoglio
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ling mellem inde og ude eller nye forbindel-
ser mellem skolen og lokalområdet. Det kan 
også handle om at gøre skolegården til lokal-
områdets nye, attraktive mødested, både for 
lærere, elever og naboer – og både i og uden 
for skoletid.

Bag ’Drøn på skolegården’ står et partner-
skab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfon-
den og Kræftens Bekæmpelse. 

Kampagnen har et samlet budget på godt 
21 mio. kr. til at gøre de bedste ideer for lan-
dets skoler og kommuner til virkelighed og 
skabe ny viden og inspiration. Hertil kom-
mer en estimeret medfinansiering på mini-
mum 10 mio. kr.
Se mere på www.drøn.dk
Tilmeldingsfrist 28. februar

Hæderspris til forsker i bytræer
Palle Kristoffersen, seniorrådgiver ved Skov & 
Landskab, KU, er blevet tildelt Træplejeprisen 
2012 af Dansk Træplejeforening. Det er første 
gang, prisen går til en forsker. Palle Kristof-
fersen får prisen for 25 års forskningsindsats 
i bytræers pleje og vækstforhold.

Træprisen 2012 er sammenfaldende 
med Dansk Træplejeforenings 25 års jubi-
læum, og prismodtageren Palle Kristoffer-
sen er næsten en selvskrevet kandidat til at 
modtage prisen. Han har gennem de sidste 
25 år forsket i bytræer, rådgivet om pleje og 
beskæring af byens træer og skabt opmærk-
somhed omkring de særlige krav, der stilles 
til bytræer, bl.a. via etableringen af Danmarks 
eneste arboret for bytræer – Bytræarboretet 
i Hørsholm.

Skab drøn på skolegården
Hvordan kan skolegården blive et sted, der 
sætter gang i bevægelsen – også uden for sko-
letid? Med en landsdækkende kampagne in-
viterer Realdania, Lokale og Anlægsfonden og 
Kræftens Bekæmpelse kommuner og skoler 
til at nytænke og udfordre den traditionelle 
skolegård, så den bliver et sted, hvor man får 
lyst til at røre sig. Fokus er på de mindre, men 
innovative fysiske indgreb og på, hvordan sko-
lerne kan understøtte elevernes lyst til leg og 
bevægelse.

Det er langt fra alle skolegårde, der invi-
terer til, at man får gang i kroppen. Samtidig 
viser flere undersøgelser, at mange børn og 
unge rører sig for lidt, og det er et problem – 
ikke bare for børnenes og de unges sundhed, 
men også for deres indlæringsevne, motorik, 
livsglæde og sociale kompetencer. Da børn og 
unge tilbringer en stor del af deres tid i skolen, 
er der basis for at se på, hvordan skolens ram-
mer – og hermed skolegården – kan invitere 
til fysisk aktivitet.

Det er baggrunden for ’Drøn på skole-
gården’ – en landsdækkende kampagne, som 
inviterer alle landets kommuner og skoler til 
at deltage i et udviklingsforløb. Frem til 28. 
februar kan man byde ind med en konkret 
skolegård, en problemstilling og en vision for, 
hvordan indretningen af skolens udearealer 
kan skabe mere leg og bevægelse – især blandt 
de børn, der ikke rører sig så meget i forvejen.

Kampagnen sætter fokus på de små, men 
nytænkende fysiske tiltag, som for relativt få 
midler skaber stor effekt. Måske er der tale om 
et anderledes indrettet stiforløb, en ny kob-

Dansk Træplejeforenings formand Tage Kan-
sager begrundede bl.a. tildelingen af Træple-
jeprisen 2012 således: 

’Palle Kristoffersen er ikke bare forsker. 
Han har fingrene helt nede i substansen. Vi 
finder ham iklædt kedeldragt og gummi-
støvler kl. 7 om morgenen. Han har givet os 
ny værdifuld viden og indsigt – og er med fra 
start til slut; hos producenterne af træer, i 
planlæggernes arbejde med projektering og 
drift af de offentlige træer, over etablerings-
beskæring, sundhedskontrol og frem til det 
tidspunkt, hvor de skal ryddes.’

Palle Kristoffersen er også primus motor 
for Skov & Landskab og Dansk Træpleje-
forenings årlige Bytræseminar, der hvert år 
samler omkring 200 parkforvaltere, land-
skabsarkitekter og træplejere om emner som 
rodvenlige befæstelser, etableringsbeskæring 
og kvalitetsstandard for træer. Hans arbejde 
kendetegnes ved et nært samarbejde med 
praksis som f.eks. planteskoler, træplejere og 
landskabsarkitekter.

Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning – IGN
Institut for Geografi og Geologi og størstede-
len af Skov & Landskab på Københavns Uni-
versitet er pr. 1. januar 2013 fusioneret til et 
nyt institut: Institut for Geovidenskab og Na-
turforvaltning (IGN). Instituttet indgår i ’Geo- 
center Danmark’ og i ’Det Nationale Center 
for Skov, Landskab og Planlægning’.

Forskningen på det nye Institut for Geovi-
denskab og Naturforvaltning omfatter fagom-
råder som geologi, geografi og geoinformatik, 
skov, natur og biomasse, landskabsarkitek-
tur, parkforvaltning og by- og landskabsplan-
lægning. Forskningen danner baggrund for 
undervisning på en lang række bachelorud-
dannelser, kandidatuddannelser, erhvervsud-
dannelser, ph.d.-programmer samt efter- og 
videreuddannelser. Herudover udfører insti-
tuttet rådgivning og myndighedsbetjening 
navnlig for Miljøministeriet og kommuner.

Instituttet indgår i ’Geocenter Danmark’, 
der er et nationalt center for geovidenskabe-
lig forskning, uddannelse, rådgivning, inno-
vation og formidling på højt internationalt 
niveau. Geocenter Danmark er et formaliseret 
samarbejde mellem de fire selvstændige insti-
tutioner: De Nationale Geologiske Undersø-
gelser for Danmark og Grønland (GEUS), 

Fra skolegårde til par-
ker og byrum. Rum til 
bevægelse kan skabes på 
mange måder, og inspi-
ration kan hentes mange 
steder fra.
Ved Carlsbergs nedlagte 
bryggeri i København  in-
viterer tre midlertidige 
byrum til leg og bevæ-
gelse. Her Boble Plads. 
Foto Realdania
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Institut for Geoscience ved Aarhus Universi-
tet samt Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning og Geologisk Museum begge ved 
Københavns Universitet.

Instituttet indgår desuden i ’Det Natio-
nale Center for Skov, Landskab og Planlæg-
ning’ (fortsat kaldet ’Skov & Landskab’), der 
er et nationalt center for forskning, uddan-
nelse og rådgivning i skov og skovprodukter, 
landskabsarkitektur og landskabsforvaltning 
samt byplanlægning og bydesign. Skov & 
Landskab går på tværs af institutterne: Insti-
tut for Geovidenskab og Naturforvaltning og 
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi 
på Københavns Universitet. Skov & Landskab 
har egen bestyrelse, der repræsenterer afta-
gere, interessenter og medarbejdere.

Det nye Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning, der er på ca. 450 personer, 
samt ’Skov & Landskab’ ledes af Niels Elers 
Koch, der desuden indgår i centerledelsen af 
Geocenter Danmark.

Midlertidig hjemmeside: www.ign.ku.dk
Mere information om instituttets forskning, 
uddannelses- og formidlingsaktiviteter findes 
på de to ’gamle’ hjemmesider for Institut for 
Geografi og Geologi og Skov & Landskab.
Inf.: Institutleder Niels Elers Koch, 
nek@life.ku.dk

Call for papers: ECLAS 2013
ECLAS – The European Council of Landscape 
Architecture Schools – is the representative 
and network of Europe’s universities and high 
schools of landscape architecture. 

The Department of Landscape Architec-
ture at the HafenCity University Hamburg, 
led by Prof. Christiane Sörensen, is hosting 
and curating the ECLAS Conference 2013 in 
Hamburg.

Subject of the Conference is Specifics. 
The Call for papers is online and we ask for 
abstracts dealing with the following topics 
and questions:

– Nature happened yesterday
– Who owns the landcape?
– Best practice landscape architecture
– Landscape and structures 
– Events and conversion

Deadline: 28th February
Guidelines for abstract and conference 
programme: www.eclas2013.de

Superkilen i København
AIA, American Institute of Architects, og det 
amerikanske magasin ARCHITECT har kåret 
Superkilen i København som et af verdens 
bedste projekter i 2012.

 Byrumsprojektet Superkilen på Nørrebro, 
designet af BIG/Topotek1/Superflex og ind-
viet i sommeren 2012, vækker international 
opmærksomhed. 

I kølvandet på den prestigefyldte Mies 
van der Rohe-nominering sidste år udnæv-
ner de amerikanske arkitekters sammenslut-
ning AIA nu Københavner-projektet som et af 
årets bedste bud på byrumsdesign ud af i alt 
700 ansøgninger og 28 prismodtagere i for-
skellige kategorier. Juryen roser bl.a. Super-
kilen for dets stærke og originale æstetiske 
udtryk: ”Superkilen er en fornøjelse! Projek-
tet er ikke alene originalt, men også gennem-
ført i sit udtryk. Et af de mest interessante 
aspekter er inddragelsen af lokalbefolknin-
gen, hvor designerne med en åben og opfind-
som metode har fået det maksimale ud af 
området med et begrænset budget. Projektet 
demonstrerer værdien af stærke visuelle og 
rumlige greb, der er forankret i de moderne 
storbyers multikulturelle virkelighed. Desig-
net, som tog udgangspunkt i de lokale bor-
geres ønsker, har på paradoksal vis skabt et 

byrum med en klar identitet og sjove pladser”, 
2013 Institute Honor Awards for Regional and 
Urban Design Jury. 

Superkilen fremhæves endvidere i det 
amerikanske magasin ARCHITECT’s årlige 
temanummer i kategorien PLAY: ”Teamet bag 
Superkilen har gjort en indsats for at repræ-
sentere enhver nationalitet i området gennem 
konkrete tiltag eller sjove påfund… man har 
fået smæk for skillingen for de 34 $ per kva-
dratmeter”, Elizabeth Ranieri, ARCHITECT 
Magazine.

 En bog om projektet, finansieret af byg-
herrerne Realdania og Københavns Kom-
mune, tegnestuen BIG, landskabsarkitekterne 
Topotek1 og kunstnerne Superflex, er under-
vejs og forventes at udkomme på det svenske 
forlag Arvinius i sommeren 2013. 

Design Museum i London har nomineret 
Superkilen i deres Designs of the Year 2013 
konkurrence. Vinderen forventes offentlig-
gjort april 2013.
Se interviewet om Superkilen med Bjarke Ingels 
og andre involverede på Youtube.
 Inf.: www.big.dk/#projects-suk 

Superkilen.
Foto Iwan Baan

Superkilen. Foto Iwan Baan
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PRODUKTNYHEDER
De følgende produktnyheder er udvalgt af 
Jørgen Hegner Christiansen, arkitekt MAA, 
redaktør af HFB, fra nyhedsspalten på Håndbog 
For Bygningsindustriens hjemmeside www.hfb.dk
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Vandingsløsninger
Firmaet OREV har i mere end 10 år været en 
af de førende udbydere af vandingsanlæg i 
Danmark. Det begyndte med praktiske løsnin-
ger til vanding af drivhuse og gartnerier, men 
udviklede sig hurtigt til et kundesegment, der 
omfatter en lang række forskellige kundety-
per: drivhuse og gartnerier på friland, planta-
ger, frilandsbrug, universiteter og forsknings-
centre, landskabsarkitekter, forhandlere, 
handelsvirksomheder samt landbrugsrådgi-
vere. OREV har konstant udvidet grænserne 
for den almindelige opfattelse af, hvad der er 
muligt, og hvad der kan lade sig gøre inden 
for kunstvanding. OREV tilbyder rådgivning 
om opbygning og styring af vandingsanlæg – 
store som små, og fører både tilsyn ved kon-
struktion af nye projekter, samt hjælper med 
opbygningen.Produktsortimentet omfatter: 
drypslanger, dryppere, mikrosprinklere, mel-
lemstore sprinklere, sprinklertilbehør, PE- og 
PVC-rør, produkter til landskabsbrug styresy-
stemer dataindsamlingsudstyr, kokosmuld til 
gartneri og friland drivhustilbehør
www.orev.dk

Bench B udendørsbænk
På imm cologne 2013-messen i januar præ-
senterede den spanske møbelproducent BD 
Barcelona Design deres nye bænk-koncept 
Bench B, udviklet i samarbejde med den tyske 
designer Konstantin Crcic. 

Bænken er en videreudvikling af en serie 
møbler, baseret på extruderede aluminium-
profiler, som startede med et flyvingeagtigt 
bord på op til seks meters længde, efterfulgt af 
en tilhørende stol, the B Chair, der dog over-
vejende er af træ.

Greenville legepladskoncept
Er det et klatrenet? Er det et legehus? Det er 
en hybrid af begge dele. Og det er et godt bud 
på, hvordan legepladser i fremtiden kan ind-
rettes til glæde for børn og voksne. Grundtan-
ken er at udvikle inspirerende og udfordrende 
klatrenet og samtidig "pakke det ind" i et le-
gehus, så man både kan klatre rundt og skjule 
sig. Greenville-konceptet er udtænkt af Ber-
liner Seilfabrik, som i over 150 år har leveret 
nogle af markedets bedste klatreredskaber, 
baseret på solidt tovværk spændt op i metal-
skeletter og strukturer. Det er redskaber, der 
holder i lang tid og derfor er skånsomme mod 
miljøet. 

Den samme tankegang står bag valget af træ-
beklædning. Der bliver brugt bambus, som jo 
er en hurtigvoksende græsart, så brugen af 
den til legeredskaber ikke har samme miljø-
mæssige konsekvenser, som når man bruger 
langsomtvoksende træ. Greenville er lige fra 
lanceringen en komplet produktserie på 12 
modeller med legehus, klatrenet, rutsjebaner, 
gangbroer og en lang række andre elementer, 
der kan kombineres til komplette anlæg. Uno 
Koncept har store forventninger til det nye 
system, der er en attraktiv valgmulighed for 
både boligforeninger, kommuner, skoler og 
private virksomheder.
www.uno.dk

Bench B er en naturlig videreførelse, baseret 
på samme familie af elementer, der kan ud-
føres som enkeltmøbel eller opbygges som en 
op til seks meter lang bænk. Den kan anven-
des indendørs og udendørs, leveres med eller 
uden armlæn, med polstring eller i rå alumini-
um. Crcic påpeger selv den klare reference til 
Mies van der Rohes berømte Barcelona-stol, 
ud fra devisen: ”Design handler ikke om at op-
finde nye ting hele tiden, design handler om at 
udvikle ting.”
www.qq-design.dk
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Blomsterløg til forvildning 
I hele verden, og dermed også i Europa, er 
faunaens og floraens biodiversitet truet. Det 
skyldes den voldsomme byudvikling, indu-
strialiseringen og sammenlægningen af land-
brugsområder. Men byudviklingen giver også 
nye muligheder. 

Frodig og varieret plantevækst i byen 
værdsættes ikke kun af borgerne, men bidra-
ger også i høj grad til biodiversitet. Det giver 
overlevelsesmuligheder for mange insekt-, 
fugle- og dyrearter. Desuden bringer det natu-
ren tættere på os.

Man ser først resultatet for en beplant-
ning med forvildning af blomsterløg efter 3-4 
år.  Måden, hvorpå de grønne områder forval-
tes, er vigtig. Man kan benytte ekstensiv for-
valtning af områder med naturkarakter, i for-
stadsområder, grønne strøg omkring byen og 
i grønne yderområder, der fører ind til byen. 

Bestøvende insekter som f.eks. bier, som-
merfugle og humlebier er vigtige for bestøv-
ningen af vores landbrugs- og haveafgrøder og 
bidrager til plantediversitet. 

I princippet tiltrækker alle blomsterplanter, 
og dermed også blomsterløg, insekter. Og i det 
tidlige forår spiller blomsterløg såsom Crocus 
tommasinianus og Crocus vernus, Corydalis 
solida, hulrodet lærkespore, Fritillaria me-
leagris, vibeæg en vigtig rolle for insekterne, 
idet der ikke er mange andre blomster til at 
ernære insekter.
Vil du vide mere? Se www.ververexport.nl med 
katalog over løg til forvildning, The Naturals

Luceplan Scandinavia
Klubiensvej 22, Pakhus 48 / Frihavnen, DK 2100 Copenhagen

T +45 36 13 21 00 - info@luceplan.net - www.supermodular.com
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Her bl.a. Fritillaria meleagris, vibeæg
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Nyheder og gode tilbud – www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). 
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere.

Inger og Johannes Exner
Thomas Bo Jensen
Pris: 595  kr. 

Fantasiens Have 
Malene Hauxner
Pris: 199 kr – (før 395 kr.)

J.F. Willumsen  
Billedkunstneren som arkitekt
Birgit Weylandt
Pris: 298 kr.   

At bygge med øje for fremtiden 
Red. Ulrik Stylsvig, Anne Beim m.fl.
Pris: 250 kr.
Særtilbud: 187 kr. (spar 25%)
Ved køb inden 1. marts 

Kunst på Stedet
Jane Løvschall Dolmer og Trine 
Møller Madsen
Pris: 250 kr.  

NORDIC Journal of Architecture
No. 3, vol. 2, winter 2012
Red. Mari Lending
Pris: 240 kr.

The Makings of an Architectural 
Model
Red. Peter Bertram
Pris: 198 kr.  

Den ny bølge i dansk arkitektur
Red. Kjeld Vindum, Kristoffer Lind-
hardt Weiss
Pris: 350 kr.  

Design med viden 
Red. Signe Kongebro
Pris: 199 kr.  
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Nyheder - www.arkfo.dk/shop
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

Gottlieb Bindesbøll 
Danmarks første moderne arkitekt

Om arkitekten M. G. Bindesbøll (1800–1856), én af de vigtig-
ste skikkelser i dansk arkitekturhistorie og i kraft af Thor-
valdsens Museum den internationalt mest kendte danske 
arkitekt fra det 19. århundrede. Han er frontfigur i overgangen 
fra klassicisme til historicisme, men repræsenterer samtidig 
med byggerier som Landbohøjskolen og Lægeforeningens 
boliger en nøgtern tilgang, der foregriber det 20. århundredes 
mere pragmatiske arkitektursyn. Bindesbølls samlede værk 
peger således i mange retninger. Fælles for projekterne er 
imidlertid en personlig og uortodoks omgang med historiske 
stilarter, der er karakteristisk for en romantisk kunstopfat-
telse, og som resulterer i en arkitektur med en symbolladet, 
undertiden overraskende moderne, karakter. Rigt illustreret 
med nye fotografiske optagelser af Jens Lindhe samt med 
ikke tidligere offentliggjorte originaltegninger af  Bindesbøll.

Arkitektens Forlag
Forfatter:  Peter Thule Kristensen

Pris: 580 kr. 
Udkommer primo 2013 – forudbestil nu.

CRADLE TO 
CRADLE® 

I DET 
BYGGEDE 

MILJØ

EN MANUAL TIL DEN DANSKE BYGGEINDUSTRI

Cradle to Cradle® i det byggede miljø 
En manual til den danske byggeindustri 

Denne manual beskriver, hvordan aktører i den danske byg-
geindustri kan arbejde med Cradle to Cradle i praksis, og 
giver konkrete eksempler på metode, strategier og redska-
ber, der relaterer sig til byggeriets faser. Manualen adskil-
ler sig ved ikke at være en certificering med tjeklister og 
faste værdier, men en åben platform for innovation og nye 
forretningsmodeller, hvor ambitionen er at bringe klodens 
ressourcer i kredsløb. Bogen er den mest omfattende udgi-
velse om Cradle to Cradle inspireret byggeri til dato, og er 
rigt illustreret med forklarende tegninger og fotografier. Den 
er skrevet i et samarbejde mellem Vugge til Vugge Danmark 
og 3XNs innovationsselskab GXN samt grundlæggerne af 
Cradle to Cradle, William McDonough og Michael Braungart.
 
Vugge til Vugge Danmark og GXN 

Pris: 200 kr.
Udgivelsesdato: 22. januar

Illustration fra bogen. Foto: Jens M. Lindhe.

s24-37_Arkitekten_02_2013.indd   37 21/01/13   12.29

Om nybruddet i dansk arkitektur i årene efter år 2000. Et nybrud eller en ny bølge 
igangsat af en række unge tegnestuer. Tegnestuer som bl.a. BIG, jds, Cobe, Transform 
og Nord. Disse tegnestuer udgør ganske vist ikke en koordineret, samlet bevægelse, men 
deres projekter rummer alligevel en række signifikante fællestræk. Disse fællestræk 
har medført at internationale medier betragter deres projekter under ét. Gennem inter-
views, essays og præsentationer af arkitekterne og deres arbejder i ord og billeder gives 
læseren et indblik i, hvordan det lykkedes 00’ernes bevægelse af unge danske tegnestuer 
at finde fodfæste på den danske såvel som den internationale arkitekturscene. Bogen 
er den første, omfattende indramning og behandling af det vigtigste nybrud i 00’ernes 
danske arkitektur. Rigt illustreret. 

PRIS: 350 KR

www.arkfo.dk/shop

     DEN NY BØLGE I DaNSK aRKItEKtuR
tHE NEW WaVE IN DaNISH aRcHItEctuRE

       DEN NY BØLGE I DaNSK aRKItEKtuR
tHE NEW WaVE IN DaNISH aRcHItEctuRE

      
 

DANISH ARCHITECTURE 2000-2012
IntervIews wIth: Bjarke Ingels (BIg); 
wIny Maas (MvrDv); shoheI shIgeMatsu 
(oMa) julIen De sMeDt (jDs). Projects By: 
Plot; BIg; jDs; coBe; transforM; norD; 
effekt; aDePt; kollIsIon; PolyforM; we; 
sleth; jaja

W57, New York, USA by BIG Culture House Northwest, Copenhagen, 2011 by COBE + TRANSFORM. Photo: Adam Mørk

The Måløv Axis, design of urban space and landscape by ADEPT.  Photo: Kaare Viemose Bike City, Chongming, Kina, 2011 by JDS
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DL 20 LED

Solar Light tilbyder et fuldt dækkende 
produktprogram af eksteriørbelysninger, i 
et højt designmæssigt niveau. DL 20 LED 
er et imponerende eksempel på, hvordan 
innovativ teknologi og enestående de-
sign, bygger bro til fremtiden. 

DL 20 LED er en konsekvent og moderne 
opdatering af den klassiske type park- og 
stibelysning - men med moderne, energi-
besparende LED-teknologi.

Brugen af LED til udendørs belysning, gi-
ver mange fordele, bl.a. den ekstra lange 
levetid, mindre effektbehov, natsænkning 
osv. Netop denne kombination gør det 
muligt, at opnå store besparelser på lys-
anlæg og er derfor langt mere energibe-
sparende end traditionelle lyskilder. Dette 
er selvfølgelig uden at gå på kompromis 
med belysningsniveauet og kvaliteten. 

www.solar.dk
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