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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 1921RING 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

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

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

Pris: dkk 450

Læs mere og se interview med forfatteren på www.arkfo.dk/shop

m
o

t
iv

: t
h

e
a

 b
je

r
g

. sja
l a

f
 h

å
n

d
p

lisse
r

e
t

 p
o

ly
e

st
e

r
, e

g
e

t
 v

æ
r

k
st

e
d

, 2
0

0
4

. k
u

n
st

in
d

u
st

r
im

u
se

e
t.

The danish archiTecTural press

JAPANISME TEN TUR Halvside lav.indd   1 05/08/13   15.21

vestre_Landskap_dk_CITY_nov13_v2.indd   2 05.11.13   23.05

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

TELEFON  39 63 36 80
MOBIL  28 87 36 80

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

Vi bygger grønt

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

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

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

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

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

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

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

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

Tlf. 59 59 53 42 · www.pmalmos.dk

STUB - flytbar plantekasse
til byrum, parker og events
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Uddeling af Danmarks Nationalbanks 
Jubilæumsfonds hæderslegat i 2013
Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 
1968 har tildeldelt arkitekt, professor Steen 
Høyer et hæderslegat på 250.000 kr. for hans 
meget betydningsfulde virke inden for arki-
tektur, landskabsarkitektur og havekunst.

Steen Høyer er uddannet arkitekt og er 
professor på Kunstakademiet med landskabs-
arkitektur og havekunst, med særlig vægt på 
forholdet mellem landskab og bebyggelse, 
som særligt ansvarsområde. Samtidig er han 
også udøvende billedkunstner.

Jubilæumsfondens bestyrelse mener, at 
Steen Høyer gennem sit mangeårige virke 
har vist, at han mestrer alle tre kunstformer.

Fondens styrelse består af nationalbank-
direktør Lars Rohde (fmd.), direktør Helle 
Bechgaard (næstfmd.), afdelingschef Steen 
Kyed, direktør Cristina Lage, designer Ceci-
lie Manz og arkitekt Lene Tranberg.

Cecilie Manz´ tale til Steen Høyer:
Årets modtager af Nationalbankens Jubilæ-
umsfonds Hæderspris er arkitekten Steen 
Høyer. Med prisen ønsker Fonden at hædre 
en personlighed, der gennem hele sit virke 
kontinuerligt og stædigt har arbejdet med 
landskabskunst – i dens bredeste forstand. I 
ord, handling, undervisning.

I dag, her foran os, ser vi tillige et eksem-
pel på hans mod: modet til at gribe ind i rum-
met: at fylde et af Københavns smukkeste rum 
med en stor hvid ballon. Masse og ingenting. 
Marmor og luft.

Og så ligger det spektakulære ikke engang 
Høyer nær, tværtimod: Høyer kan forklare det 
hele – og hvis ikke, så skal det nok ikke forkla-
res, men fornemmes.

Steen Høyer er uddannet på Kunstakade-
miets Arkitektskole, hvor han nu selv er pro-
fessor inden for området arkitektur og land-
skabskunst. Inden Høyer etablerede egen 
tegnestue, arbejdede han bl.a. for landskabs-
arkitekten professor Sven-Ingvar Andersson.

Uddannet i ’den tid hvor husene havde 
kedelige flade tage’ – blev billedkunsten plud-
selig dragende og ’mere spændende’ at afsøge. 
Derfor var Steen Høyer også omkring andre 
afdelinger på Kunstakademiet; studerede 
billedkunst under Ole Schwalbe og udstillede 
senere skulpturer, kompositioner og installa-
tioner på bl.a. Kunstnernes Efterårsudstilling 
og Charlottenborg.

Steen Høyer siger selv om forholdet mel-
lem de tre retninger, han selv befinder sig godt 
i og mellem: ’Landskabskunst, billedkunst 
og bygningskunst er rumkunstens tre hjør-
nestene. Arbejdet med landskabet kan ikke 
betragtes isoleret, fordi det udgør et samlet 
fundament for al fysisk udvikling i by og land 
– som et stort men samlet puslespil.’

Et vigtigt omdrejningspunkt for Steen 
Høyers arbejde er skala – eller, det skalaløse. 
Høyer siger: ’ved at tænke tværfagligt og se 
skalaløst opstår nye opgaver og nye løsninger.’

Som rådgiver for ministerier og kommu-
ner har Steen Høyers beherskelse af den store 
skala bidraget med forståelsen for de indgreb i 
landskabet, bygningsstrukturer og infrastruk-
turer har.

I praksis har det betydet projekter, der 
spænder fra en vielsesring udtænkt til en kol-
lega – et fint smalt pileblad svøbt om fingeren, 
derpå afstøbt i guld; fra det mindste på hånden 

– til rene månelandskaber i landskabet: kup-
ler af lys i en gigantisk jordhøj set i forbifar-
ten ved Esbjerg, men sikkert også tiltænkt at 
blive registreret fra luften: fra et flysæde eller 
måske endnu længere væk fra?

Og så alle størrelser derimellem: installa-
tioner af siv i klitterne på stranden, hundrede-
vis af registreringer, kortlægninger, abstrakte 
detaljefotos, kompositioner af bogstaver, ska-
teboardramper, teksturer, sten, græs, træer, 
blik, linier, planer. Selv et biogasanlæg kan 
gribes poetisk an.

Om det er at dække et bord eller løse en 
byplan: det handler om komposition, et rum-
ligt udtryk og en organisering. Høyer har en 
helt speciel fin sans for rumlighed og at mætte 
løsningerne med værdier: omsorg og stoflig-
hed der tager godt imod menneskene.

Naturligvis også med en æstetisk styring 
– ellers kan det jo være lige meget det hele.

Intuition er et andet vigtigt redskab: ’Min 
intuition har været klogere end mit intellekt.’

Hvis det nu er tilfældet, så er det måske 
dét, der bringer ekstra glæde ved at sno sig 
gennem Nørrebro Parken, og dét der kommer 
alle dine studerende til gode hver dag. Hat-
ten af for dit arbejde med at uddanne næste 
generation og for at berige hverdagen med det 
oversete.

Steen Høyer har meget på hjertet, der skal 
deles, og deles ud af: det bliver nøgternt omsat 
til ord i de fineste, og alligevel forståelige ven-
dinger, i alle de hæfter og bøger, der er udgivet 
bl.a. gennem Kunstakademiets Arkitektskole. 
Guldkorn, der smager og mætter.

Ting bliver tænkt til ende i Høyers hæn-
der, tiden bliver taget med ind som dén uom-
gængelig faktor den er, i et hav af planlagt 
utålmodighed:

Træer og beplantning er ikke nødvendig-
vis færdige, når en bygning indvies. Et træ 
tager lidt tid, og en skov af vedbend starter 
som nogle undseelige grene.

Steen Høyer får det sidste ord: ’Pausen er 
overset, fordi den opleves som uproduktiv og 
ukreativ. Men vi ved alle, at pausen og søvnen 
er et frirum i verden – et frirum hvor sindets 
intuition ordner og udvikler alt det, som for-
nuften måtte opgive.’
Cecilie Manz, oktober 2013
www.nationalbanken.dk

BEGA – das gute Licht.

Distribution i Danmark:
Solar A/S
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tel. +45 765 27 000
bega@solar.dk
www.bega.com

Indbygningsarmaturer til vægge 
og lofter i fem størrelser
med LED eller til halogengløde-
lamper og udladningslamper
Tæthedsklasse IP 65
130 – 6800 Lumen

landskab_M18_5013.qxd_layout  01.10.13  09:31  Seite 1

Steen Høyer

Ballon i Nationalbanken. Masse og ingenting
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NIGHTSPOT og GOBO
LED projektør til mast fra WILLY MEYER

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

•	 Til LED 42W eller Metalhalogen 35-70-100W 

•	 IP 65 - IK08 - Klasse II 

•	 Armaturhus i aluminium med hærdet sikkerhedsglas 

•	 Tiltinterval 80 ⁰, drejningsinterval 180 ⁰ 

•	 Spredningsvinkler LED: 10 ⁰ og 30 ⁰ 

•	 Spredningsvinkler Metalhalogen: 7 ⁰, 38 ⁰ og 60 ⁰

Udvalgte referencer: 
Pritzels Fabrik, Lyngby - DTU, Lyngby - Herlevs Motions Rute

Pildammsparken – 1914–2014
Boken Pildammsparken tar avstamp i Baltis-
ka utställningen, då kronprinsessan Marga-
reta skapade den ståtliga Blomstergatan, och 
följer därefter den stundtals mödosamma ut-
vecklingen mot en modern skogspark i klas-
sisk barockstil, utformad av Malmös legenda-
riske förste stadsingenjör Erik Bülow-Hübe. 

Huvuddelen av parken anlades under åren 
1924–1928 som ett jättelikt nödhjälpsarbete 
under ledning av stadsträdgårdsmästare Bir-
ger Myllenberg. Det var tungt, slitigt, lerigt 
och dant. Emellanåt tog pengarna slut och då 
låg arbetet nere, men väl färdigställd blev par-
ken en monumental skapelse med djärva geo-
metriska grepp och befäste Malmös ställning 
som ’Parkernas stad’.

”Pildammsparken är ett mästerverk, ett 
av de få stora verken inom trädgårdskonsten i 
Skandinavien”, konstaterade Steen Eiler Ras-
mussen, professor i byggnadskonst vid Kunst-
akademiet i Köpenhamn (1955–1973).

Genom historiska tillbakablickar och 
intervjuer sätts Pildammsparken även in i ett 
socialt sammanhang. Här avslöjas hemliga 
minnen och personliga upplevelser från par-
kens olika tidsepoker – alltifrån 1940-talets 
mammor, som snällt satt och stickade vin-
terkoftor vid sandlådan, till 1970-talets folk-
fester. Utöver ett rikt historiskt bildmaterial 
innehåller boken nytagna bilder av fotografen 
Martine Castoriano med flera.
Ulla Hårde: Pildammsparken – 1914–2014. 
Bokförlaget Arena, Malmö, 2013. 256 s. 409 
Skr. ISBN 978-91-7843-413-8

Modtagne publikationer
Clare Cooper Marcus and Naomi Sachs, Ther-
apeutic Landscapes: An Evidence-based Ap-
proach to Designing Healing Gardens and 
Restorative Outdoor Spaces. New York: John 
Wiley and Sons, 2013. 85$.

Luigi Latini og Mariapia Cunico (red.): 
Pietro Porcinai, Il progetto del paesaggio nel 
XX secolo. Marsilio Editori, Venezia, 2013. 
288 s., 30 €. ISBN 978-88-317-1342 

Kim Dirckinck-Holmfeld, Svend Erik 
Rolandsen, Jens Kvorning, Jan Albrechtsen, 
Nicolai Carlberg, Claus Bech-Danielsen, Peter 
Maskell, Signe Kongebro, Annemarie Lund, 
Niels Helberg: Fremtidens forstæder. Bog-
værket, 2013. 192 s. 195 kr. fra www. bogvaer-
ket.dk

Ib Møller med Vibeke Dalgas og Peder Boas 
Jensen (red.): På vej som arkitekt, planlægger 
og landskabsarkitekt. Byplanhistoriske Noter 
nr. 68. Dansk Byplanlaboratorium, 2013. 127 s. 
200 kr. ved bestilling på Dansk Byplanlabora-
toriums hjemmeside, www.byplanlab.dk

Dan Hallemar et al.: Guide till svensk 
landskapsarkitektur. Arkitektur Förlag i sam-
arbejde med i Formas, 2013. 272 s. 268 Skr. 
ISBN 978 91 86050 84 9 

Christina Capetillo, Torben Eskerod, Car-
sten Ingemann og Henrik Saxgren: Uden for 
myldretid. Realdania, 2013. 216 s. 250 kr.

Bente Bramming, Tine Nielsen Fabienke, 
Anne Højer Petersen og Torben Schønherr 
(red.): Som det blå. Arbejder af landskabsarki-
tekten Torben Schønherr. Med bidrag af Ellen 
Marie Braae, Ingvar Cronhammar, Tony Fret-
ton, Peter Holst Henckel, Annemarie Lund, 
Bente Bramming, Tine Nielsen Fabienke og 
Torben Schønherr. Fuglsang Kunstmuseum, 
Ribe Kunstmuseum og Schønherrr, 2013. 126 
s. 198 kr. ISBN 978 87 89118 46 8

Jason Orton & Ken Worpole: The New 
English Landscape. Field Station, 2013. 88 s. 
15.00 £. ISBN 978-0-9926669-0-3. www.riba-
books.com

Ulla Hårde: Pildammsparken – 1914–2014. 
Foto: Martine Castoriano. Bokförlaget Arena, 
Malmö, 2013. 256 s. ISBN: 978-91-7843-413-8

Christophe Girot, Anette Freytag, Albert 
Kirchengast, Dunja Richter (red.): Landscript 
3: Topology. Topical Thoughts on the Contem-
porary Landscape. Jovis, 2013. Engelskspro-
get. 366 s. 34.80€. ISBN 978-3-86859-212-2. 
www.jovis.de

Tomas Lauri (red.): Sveriges Naturum/ 
Naturum Visitor Centres in Sweden. Arki-
tektur Förlag, 2013. 188 s. 395 Skr.

Gina Crandell: Tree Gardens. Architec-
ture and the Forest. 15 eksempler, fra The 
wooded circle, Lucca, 1544 til 9/11 Memo-
rial, NYC, 2004. Princeton Architectural 
Press, New York, 2013. 168 s., 40.00 $. ISBN 
9781616891213

Akira Mochizuki: Wind, Land and Green 
Creating Design. 11 Approaches to Danish 
Landscape Design. Flick Studio, Japan, 2013. 
166 s. ISBN 978 490 489 4095. www.flickstu-
dio.jp
Send en mail til landskab@arkfo.dk, hvis du vil 
anmelde bøger

Statens Naturhistoriske Museum 
ved Botanisk Have i København
Københavns Universitet har modtaget en be-
villing på 250 mio kr. fra Villum Fonden. Mid-
lerne skal bruges til at skabe det nye Statens 
Naturhistoriske Museum ved Botanisk Have 
i København, som kommer til at rumme Sta-
tens Naturhistoriske Museums formidlings- 
og forskningsaktiviteter samt videnskabelige 
samlinger. Det nye naturhistoriske museum 
er nænsomt flettet ind i den botaniske have. 
De historiske bygninger bevares og bindes 
sammen af lette glasbygninger og væksthu-
se, der forener nyt og gammelt på elegant vis.

Det nye museum er tegnet af Lundgaard & 
Tranberg Arkitekter, EKJ Rådgivende Inge-
niører, arkitekt Claus Pryds og landskabsar-
kitekt professor Steen Høyer og forventes at 
stå færdigt i 2018.
www.nyheder.ku.dk

Oversigt over Botanisk Have. Det nye museum bygges 
over og under jorden inden for den stiplede linje.
Ill. via Statens Naturhistoriske Museum

Abonnementspriser LANDSKAB 2014
I Danmark 930 kr. inkl. moms og forsendelse. 
Norden, Grønland og Europa og resten af 
verden 584 kr. Priser uden for DK er eksklu-
sive moms og porto. Løssalg 125 kr. inklusive 
moms, eksklusive porto.

Det nye Statens Naturhistoriske
Museum ved Botanisk Have 
i København. Ill. via Statens 
Naturhistoriske Museum
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•	 Til LED 42W eller Metalhalogen 35-70-100W 

•	 IP 65 - IK08 - Klasse II 

•	 Armaturhus i aluminium med hærdet sikkerhedsglas 

•	 Tiltinterval 80 ⁰, drejningsinterval 180 ⁰ 

•	 Spredningsvinkler LED: 10 ⁰ og 30 ⁰ 

•	 Spredningsvinkler Metalhalogen: 7 ⁰, 38 ⁰ og 60 ⁰

Udvalgte referencer: 
Pritzels Fabrik, Lyngby - DTU, Lyngby - Herlevs Motions Rute
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DL, Dansk Landskabsarkitektforening Strandgade 27A, 1.   DK-1401 Kbh K   Tel. +45 33 32 23 54
Formand er Karen Sejr

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

 IFLA Europe, European Region of IFLA 
IFLA, International Federation of Landscape Architects
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Synlighed og medlemmer fra hele landet 
i Dansk Landskabsarkitektforening
På en regnfuld lørdag i november var bestyrel-
sen endnu engang samlet til en ’temalørdag’. 
Denne lørdag var der specielt to fokusområ-
der fra DL’s virksomhedsplan på dagsordenen:

– DL skal skærpe opmærksomheden om-
kring landskabsarkitekturen

– DL skal have medlemmer fra hele landet 
Der er mange udfordringer for en forholdsvis 
lille forening som DL. Vi vil gerne nå så meget. 
Men resurserne er knappe, så der skal prio-
riteres.

Skærpet opmærksomhed
Bestyrelsen har det forgangne år bl.a. haft et 
særligt fokus på klimatilpasning og landskabs-
arkitekternes rolle. Det har den stadig. Men 
der er også lagt særlige kræfter i, at DL bliver 
repræsenteret i relevante udvalg, nedsat af 
f.eks. regeringen. 

Vi har i år deltaget i udviklingen af Kul-
turministeriets nye arkitekturpolitik. Mini-
steriet har taget landskabsarkitekturen til sig. 
I den forstand, at ministeren i sin indledning 
til konferencen, der indledte arbejdet med 
arkitekturpolitikken, gjorde opmærksom 
på at ’arkitektur’ skal forstås bredt – og altså 
også omfatte landskabsarkitektur og byplan-
lægning. DL har haft et særligt fokus på at få 
tænkt den grønne infrastruktur og eksem-

pelvis grønne tage ind i arkitekturpolitikken. 
Arkitekturpolitikken forventes offentliggjort 
i foråret 2014. 

Vi har også været repræsenteret i Miljø-
ministeriets udvalg for Danmarks første fri-
luftspolitik, hvor der har været fokus på det 
at skabe ’rum’ for friluftsliv især i byerne. Alt 
sammen vigtige områder, som kan være med 
til at skærpe opmærksomheden omkring 
landskabsarkitekturen. 

Dette arbejdes der målrettet videre med 
for at synliggøre vores fag. I støbeskeen er en 
postkort-hilsen til alle nyvalgte formænd for 
teknik- & miljøudvalgene i de danske kom-
muner.

DL skal have medlemmer fra hele landet
Det andet store fokus på temalørdagen var 
den geografiske sammensætning af medlem-
merne. Udover de knap 200 studentermed-
lemmer, som primært bor i Københavnsom-
rådet, er 350 medlemmer bosat på Sjælland, 
120 i Jylland og 20 på Fyn. 

Det betyder, at der naturligt er mange 
flere aktiviteter øst for Storebælt. Der er flere 
medlemmer her og flere frivillige kræfter at 
trække på. Men DL vil og skal være en for-
ening for landskabsarkitekter i hele Danmark. 

Vi ønsker at styrke de lokale initiativer, 
der kan skabe større geografisk spredning i 
foreningen. 

Vi vil forsøge at udbygge vores samarbejde 
med andre faglige organisationer på Fyn og 
i Jylland, og vi vil satse på minimum ét stort 
DL-arrangement på Fyn eller i Jylland: ét fag-
ligt møde/seminar af høj kvalitet, hvor jyske 
og fynske medlemmer får mulighed for at net-
værke, udveksle erfaringer og blive inspireret 
inden for rammerne af deres forening. Ar-
rangementet skal ses som en parallel til DL’s 
Høstdebat i København.

Herudover er det besluttet, at DL’s næste 
generalforsamling skal afholdes i Aarhus. 
Gerne i forbindelse med et fagligt arrange-
ment eller et studiebesøg. Generalforsam-
lingen er fredag den 21. marts 2014. Stedet er 
endnu ikke fastlagt. Men sæt kryds i kalende-
ren.
Karen Sejr, formand DL, 
og Lillan Thomsen, daglig leder 

Dansk Landskabsarkitektforenings 
jule-get-together – 19. december
Traditionen tro afholder Københavns arran-
gementsudvalg jule-get-together. Denne gang 
på Carlsberg på Café Elefanten, hvor DL byder 
på en nisseøl eller nissevand.

Her vil DL´s medlemmer få mulighed for 
at skabe byens sejeste nisselandskab. Arran-
gementsudvalget opfordrer derfor alle med-
lemmer til at dukke op med hver deres ’nis-
selandskab-rekvisit’. Der er præmier på 
højkant.

Kom og vær med til at ønske god jul til 
dine fagfæller. Vi ses torsdag den 19. decem-
ber kl. 17 på Café Elefanten, Pasteursvej 20 i 
København.

Norske landskapsarkitekters forenings
fagdag – 28. marts 2014
Til marts næste år afholder Norske lands-
kapsarkitekters Forening (NLA) igen ’Fag-
dag ’ i Oslo. Konferencen afholdes den 28. 
marts, hvor der også vil blive arrangeret eks-
kursion i Oslo. Årets hovedtaler bliver den 
franske landskabsarkitekt Michel Desvignes. 
I forbindelse med årskonferencen mødes alle 
de nordiske landskabsarkitektforeninger til 
det årlige møde.

NLA´s konference er fin lejlighed til at net-
værke med de norske kollegaer og se på den 
byudvikling, som Oslo gennemgår i disse år.
www.landskapsarkitektur.no
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Indkaldelse af projekter til Ny Agenda II – 
dansk landskabsarkitektur 2009-13
I 2009 udkom bogen Ny Agenda – dansk land-
skabsarkitektur 2003-08. En opfølgende bog, 
der skal udkomme i sommeren 2014, er i stø-
beskeen. Derfor indkaldes nu forslag til pro-
jekter. 

Forslag kan indsendes af såvel bygher-
rer, projekterende som brugere. De ind-
sendte projekter skal være realiseret i perio-
den 2009 til ultimo 2013. Der kan indsendes 
projekter inden for alle kategorier af land-
skabsarkitektur og havekunst: Haver, parker, 
byrum, bebyggelsesplanlægning, byplanlæg-
ning, planlægning i det åbne land eller stra-
tegiske planer. Særlige emneområder, der 
ønskes belyst, er klimatilpasning, transfor-
mation og fornyelse, beplantningsudvikling 
og grøn by, temporære landskaber, begravel-
sessteder m.m. Der efterspørges såvel ydmyge 
anlæg som fremsynet parkpolitik.

– En tegnestue kan indsende max. 3 arbej-
der.

– Hvert arbejde præsenteres på max. 2 
A3-ark med en kort, dansksproget tekst (max. 
5.000 anslag), tegninger i form af planer, per-
spektiver, diagrammer samt fotografier (i alt 
max. 10 stk.).

– Fakta om projektet: navn, adresse, års-
tal, bygherre, rådgivere, udførende, areal og, 
hvis det er et udført projekt, eventuelt anlæg-
søkonomi.

– Forslag indsendes til DANSKE ARK’s 
sekretariat, Danske Arkitektvirksomheder, 
Kristen Bernikows Gade 6, 3. sal, 1105 Køben-
havn K, senest mandag d. 6. januar 2014 mær-
ket ’bogprojekt’.

– Mail med samme indhold i pdf-format 
(evt. som zip-fil) skal, inden indsendelsesfri-
stens udløb, sendes til DANSKE ARK’s repræ-
sentant i styregruppen Knud W. Ø. Larsen, på 
mailadresse: kwol@kwol.dk

Bedømmelseskomitéen består af styre-
gruppen for Ny Agenda II landskabsarkitekt 
MDL, MAA. Bjørn Ginman, Dansk Land-
skabsarkitektforening (DL) og landskabsar-
kitekt MDL, MAA. Knud W.Ø. Larsen, Land-
skabsnetværket under DANSKE ARK samt 
bogens redaktør Annemarie Lund, redaktør 
af LANDSKAB. 

Endvidere som repræsentant for kom-
munerne, stadsgartner i Aalborg Kommune, 
landskabsarkitekt MDL Kirsten Lund Ander-

sen, og som repræsentant for faget uden for 
Danmark, professor ved SLU, landskabsarki-
tekt LAR/MSA Thorbjörn Andersson. Bedøm-
melseskomitéen vil blive suppleret med 
endnu en landskabsfaglig person.

Blandt de indsendte forslag udvælger 
bedømmelseskomiteen omkring 30-35 til 
publicering. Herefter afleverer de udvalgte 
virksomheder endeligt materiale, herunder 
royalty-fri fotos og andet illustrationsmate-
riale af høj kvalitet, egnet til tryk.

DL og Danske Ark har ydet økonomisk 
bidrag til projektet, ligesom der er søgt og 
modtaget fondsstøtte. 

Bogprojektets budget er baseret på, at der 
for hvert udvalgt projekt aftages 10 publika-
tioner af den pågældende projekterende teg-
nestue/virksomhed.
Knud W. Ø. Larsen, 
på vegne af styregruppen 
Danske Arkitektvirksomheder 
Kristen Bernikows Gade 6, 3. sal
1105 København K 

Ny Agenda/New Agenda –
Dansk landskabsarkitektur/
Danish landscape architecture 2003-08
Bogens eksempler strækker sig over en fem-
årig periode fra 2003-08 og er udvalgt blandt 
omkring hundrede indsendte værker, fra by-
landskaber til store infrastrukturer. 

Bogen dokumenterer et meget højt niveau i 
dansk landskabsarkitektur.
Annemarie Lund: Ny Agenda/New Agenda.
Dansk landskabsarkitektur/Danish landscape 
architecture 2003-08. Bogværket, 2009. 192 s. 
Parallel dansk og engelsk tekst. 195 kr. fra 
www. bogvaerket.dk

IFLA World Congress 2014
The 51st IFLA World Congress 2014 – Inter-
national Federation of Landscape Architects 
will be held in Buenos Aires, Argentina from 
June 4-6 2014.

T h e  I F L A  ( I n t e r n a t i o n a l  Fe d e r a -
tion of Landscape Architects) World Con-
gress brings together landscape designers, 
landscape architects, urban planners, stu-
dents, architects, land-use planners and 
people working in government services.

Nyt DL-medlemssystem – ny adgangskode
Dansk Landskabsarkitektforening har fået 
nyt online medlemssystem, som fremover vil 
lette administrationen i DL´s sekretariat. Alle 
medlemmer har derfor fået tilsendt en ny ad-
gangskode pr. mail.

Du kan logge ind på DL´s hjemmeside 
via LOGIN som vanligt. Skal du ændre din 
adresse, e-mail eller måske din medlemssta-
tus, skal det ske via medlemssystemet. Det er 
også her du fremover kan tilmelde dig de for-
skellige arrangementer, som DL afholder gen-
nem året.

Hvis du endnu ikke har modtaget din nye 
adgangskode, så kontakt sekretariatet på dl@
landskabsarkitekter.dk – måske har vi slet ikke 
fået oplyst din nye e-mailadresse. 

Runde fødselsdage
85 år: Peder Borup, 18. februar
80 år: Erik Heeser Nielsen, 27. februar
75 år: Michael Møller, 1. januar,
Hanne Hauer, 17. februar
70 år: Knud W.Ø. Larsen, 16. januar
65 år: Jette Hansen-Møller, 22. februar
50 år: Birgitte Løkke, 25. januar

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 1. Udkommer 14. februar
Nr. 2. Deadline 28. januar, udk. 28. marts
Nr. 3. Deadline 28. februar, udk. 28. april

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

Annemarie Lund, f. 1948, er landskabsarkitekt, uddannet fra Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole, Sektion for Landskab og fra 1979 til 2002 ekstern lektor sammesteds. 
Redaktør af tidsskriftet LANDSKAB siden 1983.
Annemarie Lund har bl.a. skrevet Grøn form – grønt modspil, en bog om landskabsar-
kitekten Jørn Palle Schmidt, 2007, Danmarks Havekunst III, 2002,  Guide til dansk have-
kunst, 1997 og 2000, og Havekunst i Danmark, 1990 (s.m. Sven-Ingvar Andersson). Redak- 
tør af Europas store haver, Atlas over historiske planer, 2005, og forfatter til bidragene om 
dansk landskabsarkitektur i The Oxford Companion to the Garden, 2006.
Tildelt N.L. Høyen Medaljen i 2001

Annemarie Lund, born in 1948, is a landscape architect. She graduated from The Royal 
Veterinary and Agricultural University, Department of Landscape, and was employed there 
as an assistant professor 1979–2002. She has been the editor of the review LANDSKAB 
since 1983. 
Annemarie Lund has written Grøn form – grønt modspil, 2007, about the landscape ar-
chitecture of Jørn Palle Schmidt, 2007, Dansk Havekunst III, 2002, Guide to Danish Land-
scape Architecture, 1997 and 2003, and Landscape Art in Denmark, 1990, together with 
Sven-Ingvar Andersson, 1990. She is the editor of Great European Gardens, Atlas of His-
toric Plans, 2005, and author of the contributions about Danish landscape architecture in 
The Oxford Companion to the Garden, 2006.
She was awarded the N.L. Høyen Medal in 2001

Thorbjörn Andersson, f. 1954, er landskabsarkitekt, uddannet i Sverige og USA samt 
adjungeret professor ved SLU Ultuna, Sverige. Hans arbejder er blevet præmierede og 
er internationalt publicerede, f.eks. Sjövikstorget i Stockholm (2009), Hyllie Torg i Malmö 
(2008), Sandgrundsparken i Karlstad (2008), Hamnparken i Jönköping (2002), Daniapar-
ken i Malmö (2002) og Vinterviken syd for Stockholm (2000).
Thorbjörn Andersson var i 2001 Visiting Professor ved Harvard University, Boston, USA, og 
i 2003-04 Professeur Invité ved EPFL Lausanne, Schweiz. Han har skrevet og medvirket til 
en snes bøger, bl.a. Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år og senest The Architec-
ture of Landscape, 1940-1960 (red. M. Treib). Thorbjörn Andersson grundlagde og drev i 
17 år tidsskriftet Utblick Landskap og var såvel fagkyndig som forfatter i arbejdet med den 
svenske nationalencyklopædi.
Thorbjörn Andersson er medlem af bestyrelsen for Kungliga Konstakademien og tildeltes 
i 2009 Prins Eugen-medaljen af den svenske konge for sin indsats for svensk landskabs-
arkitektur

Thorbjörn Andersson, born in 1954, is a landscape architect, who was educated in Swe-
den and the USA and later assigned as a professor coadjutor at SLU Ultuna in Sweden. 
His work, which has been awarded and internationally published, includes Sjövikstorget 
in Stockholm (2009), Hyllie Torg in Malmö (2008), Sandgrundsparken in Karlstad (2008), 
Hamnparken in Jönköping (2002), Daniaparken in Malmö (2002), and Vinterviken south 
of Stockholm (2000).
Thorbjörn Andersson was in 2001 visiting professor at Harvard University, Boston, USA, 
and in 2003-04 Professeur Invité at EPFL Lausanne, Switzerland. He has written and par-
ticipated in a score of books, among others Svensk trädgårdskonst under fyrahundra år 
and, most recently, The Architecture of Landscape 1940-1960 (ed. M. Treib). Thorbjörn 
Andersson created and ran the publication Utblick Landskap, and was both researcher and 
writer when the Swedish national encyclopaedia was written. 
Thorbjörn Andersson has been elected as a member of the board by Kungliga Konstakade-
mien (The Royal Academy of Fine Arts), and was awarded the Prince Eugen Medal in 2009 
by H.M. King Carl Gustav XVI for his contribution to Swedish landscape architecture
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Landskabsarkitekturens dagsorden skifter i disse år i bredde og dybde, 
som en disciplin, der har vundet sin ret på linje med arkitekturen, og med 
den rolle at skabe sammenhæng i et mere og mere splittet samfund.

Det sidste er ikke nyt; men det er netop nyt, at have- og landskabsarki-
tekturen i dag har en meget høj offentlig og politisk bevågenhed, fordi 
det gennem en række projekter er lykkedes at påvise, at landskabsarki-
tekturen anvendt rigtigt kan være en sammenbindende faktor i en ellers 
usammenhængende fysisk verden.

“Ny/New Agenda” har efter bedømmelse af omkring hundrede projek-
ter udvalgt 40 udførte værker, der viser landskabsarkitekturens poten-
tiale i den menneskeskabte verden. Visse af projekterne griber præcist 
ind i et ellers goldt og usammenhængende miljø med bevægelses- og op-
levelsesforløb som en forløsning fra en polariseret og ellers håbløs beton 
ørken; andre bibringer en kurativ og afstressende funktion, mens atter 
andre fungerer som strukturerende og eksistentielle komponenter.

Bogen viser en styrke i dansk landskabskunst; en evne til disciplineret 
fabulering i det grønne element, hvor landskabsarkitekters hybride sam-
arbejder med arkitekter, antropologer, filosoffer, læger og andre fag bli-
ver budbringere for en ny rolle for landskabsarkitekten, der med øget 
økologisk bevidsthed er på vej til at blive en central aktør.

Landscape architecture’s agenda has lately undergone a change, be-
coming an area on a par with architecture itself, and subsequently play-
ing an important part in creating a sense of coherence in an increasingly 
divided society. 

This is not new, but what is new, is that garden and landscape architecture 
of today has the attention of both the public and the politicians, because 
of a number of projects that have proved that landscape architecture can 
be a uniting factor in an otherwise incoherent environment.

“New Agenda” has considered around 100 projects and chosen 40 of 
these developed projects showing landscape architecture’s potential 
within a man-made world. Some projects intervene directly with an 
otherwise barren and incoherent environment by stimulating movement 
and creating a series of experiences to liberate a polarised and hopeless 
concrete desert, while other projects emphasise curative and de-stressing 
elements, or have a structural or existential function.

This book presents a forte of Danish landscape architecture; a talent 
and discipline to fabulate within green areas, where new liaisons with 
anthropologists, philosophers, doctors and other professions become 
emissaries of the increasing importance of the landscape architect due to 
the growing ecological awareness. 

isbn: 978-87-92420-03-9
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AT TRÆKKE TRÅDE

Gennem de senere år har Skov & Landskab, Københavns Universitet, udbudt kurset Fagets videnskabsteori 
– landskabsarkitektur og bydesign som en ’introduktion til landskabsarkitektur og bydesignsteori og me-
tode i et alment historisk, filosofisk og etisk perspektiv’. Formålet med kurset er bl.a. at ’introducere de 
studerende til at se og forstå deres fag og de tilhørende videnskabelige discipliner i et alment perspektiv’.

En af kursets forelæsninger har haft titlen Faghistorie og -traditioner og omhandlet en lang række bety-
dende fagpersoner, lidt om deres arbejder, mere om deres tankesæt og landskabssyn, æstetik og stilarter, 
inspirationer og traditioner. Altså såvel en historie om udviklingen fra urtegårdsmand til landskabsarki-
tekt som en bred fortælling om fagets udvikling. En slags havekunstens og landskabsarkitekturens stam-
træ, hvor man kunne afkode forbindelseslinjer, fornemme fagets fløje og forstå, hvem der var mest på linje 
med hinanden, landskabsarkitektonisk set. En slag forklaring på, hvordan man formes som landskabsar-
kitekt, og hvordan man senere agerer.

Ovenstående lidt tunge indledning er ment som afsæt til nedenstående læsevejledning (selv om jeg har 
ladet mig fortælle, at kun få læser).

I dette nummer af LANDSKAB indgår de tre bogstaver C.Th. en halv snes gange, i helt forskellige artik-
ler. Havde læserne haft en PDF, kunne de hurtigt have spolet igennem og set hvor. Det kommer her:

Landskabsarkitekten Paul Deroose var i 1960’erne hospitant på Kunstakademiets Afdeling for Have-
kunst. Han beskriver, hvordan tiden i København og inspirationen fra faglige personligheder som Ole Nør-
gård, C.Th., Søren Harboe m.fl. og medstuderende har haft betydning for hans synssæt og arbejde – fra 1971 
på tegnestuen i Brugge. Paul Deroose var søgt herop efter, som studerende på Vilvoorde, at have læst tids-
skriftet HAVEKUNST. Han startede som praktikant på Ole Nørgårds tegnestue ved Gentofte Sø, og her 
lærte netop Søren Harboe ham at tegne højdekurver. Om sit vidtspændende arbejde siger Paul Deroose, at 
han altid har ’forsøgt at undgå det modebetonede og stræbt efter værdier i sig selv’, og at ’anlægget må have 
umiskendelige æstetiske kvaliteter, som skal røre tilskueren’.

Søren Harboe, der senere dannede tegnestuen Ginman, Harboe Borup (i dag GHB), har i dette efterår 
været på studieophold på Det Danske Institut i Rom og genbesøgt en del af Frascatis haver. I sin beskrivelse 
genkalder Søren Harboe sig C.Th. Sørensens karakteristik af italiensk havekunst som stiliserede bjergbække 
(bl.a. beskrevet i C.Th. Sørensen: Europas Havekunst. 1959). Søren Harboe omtaler havernes forfald som ’et 
chokerende syn for den, der kender professor C.Th. Sørensens henførte beskrivelse af de brusende kaska-
der, som han og hans elever oplevede dem i 1950’erne’.

Desuden optræder C.Th. i de to bogomtaler. I bogen Pietro Porcinai, den italienske havekunsts nestor, 
fortæller Lulu Salto Stephensen, hvordan der i bogen trækkes tråde til Porcinais gode ven C.Th. Sørensen, 
og Salto trækker flere tråde og relaterer videre til G.N. Brandt. I bogen Tree Gardens. Architecture and the 
Forest indgår femten nøje udvalgte eksempler, fra Lucca, Boboli og Versailles til 9/11 Memorial Forest i NYC. 
Men så også C.Th. Sørensens Musikalske Haver i Herning (konciperet 1954 og  i november 2013 indstillet til 
fredning af Det Særlige Bygningssyn som et selvstændigt landskabsarkitektonisk værk). 

Apropos store historiske haver, forfald eller forandring, gives der i to artikler bud på bevaring gennem 
fornyelse. Jacob Fischer og Liv Oustrup forklarer, at Projekt Liv & Lys i Søndermarken sigter mod at styrke 
havens identitet som historisk haveanlæg. Men projektet skal også give mulighed for naturoplevelser og 
bevægelse, bl.a. ved etablering af en ny en motionsrute gennem Søndermarkens kuperede terræn. Andre 
tiltag understøtter havens kulturhistorie; genskabelsen af parterreanlægget foran Frederiksberg Slot og 
reetablering af en række forsvundne bygningsværker.

Herregårdshaven ved Glorup har gennem sine 250 år haft mange udtryk – fra velholdt til tilgroet, fra 
barokhave til romantisk landskabshave. Anja Boserup og Anne Galmar fortæller om nyanlæg og renovering: 
En ny stiforbindelse er lagt gennem haven, så det langstrakte forløb til fulde kan opleves, og stien afslut-
tes virkningsfuldt med et trappeforløb gennem slugten i den sydligste ende. Sideløbende er eksisterende 
beplantning og vandflader registreret og vurderet mhp. rydning, foryngelse og retablering. Anja Boserup og 
Anne Galmar har ikke ønsket udelukkende at fremhæve og genetablere elementer fra én tid, såsom barok, 
og derved udradere senere tiders tilføjelser. De har derimod haft den sympatiske tilgang, at de har arbejdet 
med alle spor, som har kunnet aflæses i landskabet, og med al den erindring, de har kunnet finde i arkiverne 
– for derigennem at forstå og bruge havens historiske mangfoldighed.

Sådan kan der trækkes tråde i landskabsarkitektur og havekunst. Den kommende bog om dansk land-
skabsarkitektur i perioden 2009-13 vil give overblik over aktuelle eksempler. Husk at indsende forslag. AL
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LANDSKAB har besøgt Paul Deroose, der 
i 1960’erne blev fascineret af dansk land-
skabsarkitektur og studerede ved Kunst-
akademiets Afdeling for Havekunst

Fra Vilvoorde til Kunstakademiets Arki-
tektskole i København og tilbage til Bel-
gien 
Da jeg studerede havearkitektur i Vilvoor-
de i Belgien (ca. 1962-65), fandtes tidskriftet 
HAVEKUNST på biblioteket. Dengang var 
der næppe gode eksempler på moderne ha-
vekunst i Belgien. Jeg blev betaget af de pla-
ner og tegninger, der blev publiceret i HAVE-
KUNST. Så allerede det første år i Vilvoorde 
besluttede jeg, at jeg som led i min uddannelse 
ville tage til Danmark for at få et års praktik på 
en tegnestue. 

I påskeferien 1963 tog jeg sammen med en 
studiekammerat på tommelfingeren til Dan-
mark og fik tilsagn om, at jeg fra efteråret 1964 
kunne komme og arbejde på Ole Nørgårds teg-

nestue ved Gentofte Sø. I København lærte jeg 
foreningen af Yngre Havearkitekter at kende 
og opdagede, at der var så meget mere at lære. 
Med støtte fra Lodewijk Wiegersma ansøgte 
jeg om optagelse som hospitant på Kunstaka-
demiets Afdeling for Havekunst og mødte der 
Sven-Ingvar Andersson. 

Uddannelsen på Akademiet var en åben-
baring. For første gang lærte jeg at betragte 
landskabet som et naturligt og kulturhisto-
risk fænomen: tunneldale, isrande, moræne 
osv. C.Th. Sørensen gav stadig forelæsninger, 
på sin elskelige facon. Blandt vores undervi-
serne var også skovrideren Sten Bjerke, Kjeld 
Bonfils (tegning), Agnete Muusfeldt (akvarel) 
og landskabsarkitekterne Morten Klint, Peter 
Thorsen og Carlo Draeger, byplanlæggerne 
Ole Thomassen, Peter Bredsdorff og Kirsten 
Andersen, m.fl. 

At være omgivet af så mange begejstrede 
lærere i en kunstnerisk verden var en ufor-
glemmelig oplevelse og erfaring.

Jeg gik på aftenskole på Københavns Uni-
versitet og fik undervisning i dansk, mens jeg 
midlertidigt klarede mig på engelsk. Der var 
studerende fra hele Norden samt Tyskland, 
Holland og Tyrkiet.

Der kom urolige tider på Akademiet og 
blandt studenterne på universitetet.

Jeg var blevet medlem af Foreningen af 
Yngre Havearkitekter og blev senere YH’s for-
mand. Vi diskuterede livligt, hvordan havear-
kitekten skulle forholde sig til udformningen 
af vore omgivelser. Jeg forsøgte at åbne for-
eningen for andre discipliner, således at vi 
kunne høre fra pædagoger og sociologer, hvad 
de tænkte om indretningen af friarealer, bør-
nehaver, legepladser osv. Vi fik god kontakt 
med pædagoger under uddannelse. 

De undertiden ret turbulente samfunds-
mæssige forandringer, som manifesterede 
sig i denne periode, førte til heftige diskussi-
oner om de intellektuelles sociale ansvar, mål-
sætning m.m. Vi organiserede aktioner ude i 

PORTRÆT: PAUL DEROOSE 
– LANDSKABSARKITEKT I BRUGGE
Paul Deroose fortæller til Annemarie Lund

Bolig og tegnestue i Jabbeke, set fra fårefolden i øst. Fotos Paul Deroose
Home and office in Jabbeke, seen from the sheepfold in the east. Photos Paul Deroose
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byen: gårdrydninger på Nørrebro og en lege-
plads ved Høje Gladsaxe. 

Vi mente, at havearkitekten skulle enga-
gere sig i samfundet og tage stilling i debat-
ten om vores omgivelser. Det såkaldte Lære-
anstalternes fælles byplankursus med Kirsten 
Andersen gjorde stort indtryk på mig. Vi erfa-
rede, hvor forskelligt de studerende fra for-
skellige discipliner tænkte om planlægning, 
men øvede os til trods herfor i at arbejde sam-
men om en egnsplan for Frederikshavn. 

Det blev en uforglemmelig øvelse i tvær-
fagligt samarbejde, som jeg ofte har tænkt til-
bage på, når jeg senere sad i møder med alle 
mulige instanser og måtte konstatere, hvor 
svært det er at komme overens med de for-
skellige synspunkter. 

Fra slutningen af 1960’erne til udgangen af 
1971 arbejdede jeg ved Egnsplanrådets plan-
lægningsafdeling under Carlo Draeger. Egns-
planen for Storkøbenhavn skulle udstikke de 
store linjer for regionens fremtidige udform-

ning. Jeg var hovedsagelig beskæftiget med 
landskabsrekognoscering. 

Denne nye regionplan resulterede i en 
ortogonal struktur, der skulle afløse Finger-
planen, hvis radiale struktur førte til et over-
drevet pres på Københavns centrum. Kor-
ridoren, der blev udlagt til internationale 
transportbehov mellem Sverige og kontinen-
tet, syntes jeg var en meget progressiv idé den-
gang. Især når jeg sammenholder det med de 
næsten uoverstigelige trafikproblemer, som 
Belgien nu konfronteres med, eftersom en 
sådan planlægning aldrig blev udført hernede. 

Under hele den periode, jeg studerede og 
arbejdede i Danmark, lavede jeg forslag til pri-
vathaver i Belgien. Det var en belgisk arkitekt, 
Arthur Degeyter, som jeg havde lært at kende 
dengang jeg læste i Vilvoorde, der bragte mig 
i forbindelse med sine bygherrer. Han beun-
drede den skandinaviske arkitektur og var 
meget bekymret over det, der blev anlagt om-
kring de huse og bygninger, han tegnede. 

Det foregik pr. post og på stedet, når jeg tog 
til Belgien på familiebesøg. Og det førte til et 
langvarigt samarbejde og venskab.

I efteråret 1971 besluttede jeg at starte teg-
nestue i Belgien for at kunne varetage nogle 
større opgaver dernede. Jeg beholdt min lille 
lejlighed med udsigt til Vor Frelser Kirke på 
Christianshavn (Overgaden neden Vandet) 
indtil 1978 – for at lette overgangen. 

Inden jeg gik i gang i Belgien, rejste jeg 
rundt en måned i Italien og besøgte de fleste 
store italienske haver samt min ældste bror, 
der dengang boede i nærheden af Sorrento 
ved Napoli. 

Tilbage i Belgien fik jeg straks opgaver, 
bl.a. til et nyt sygehus i Brugge, et ungdom-
center i nærheden af Bruxelles og et katolsk 
seminarium i Antwerpen. Jeg blev også opfor-
dret til at undervise ved Vilvoorde, hvilket jeg 
så gjorde i perioden 1972-75. Samtidig var der 
opgaver med privathaver, socialt boligbyggeri, 
skoler, alderdomshjem m.m.

Tv. og herunder. 
Haven ved Kasteel van Nokere, 1982-2005.
Fotos Paul Deroose
Left and below. 
Garden at Kasteel van Nokere, 1982-2005.
Photos Paul Deroose
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I foråret 1978 købte jeg huset i Jabbeke, hvor 
jeg bor endnu og har tegnestue. Jeg blev med-
lem af ICOMOS/Belgien og fik tilbud om at 
undervise på Arkitektskolen ved Gent Uni-
versitet fra 1993. Det gjorde jeg indtil 2001. 

Inspiratorer og betydende fagpersoner
Både min morfar og farfar var gartnere. Min 
far havde et gartneri og var anlægsgartner. 
Min mor drev en blomsterbutik sammen med 
min moster. Så jeg voksede op i et miljø, der 
var gennemsyret af havebrug og blomster-
handel.

I Vilvoorde havde jeg nogle fremtrædende 
lærere i plantelære, havebrug, tegning osv. I 
Danmark var det de personer, som jeg allerede 
har nævnt, men også Steen Eiler Rasmussen, 

Tobias Faber (daværende rektor ved Kunst-
akademiet) og de havearkitekter, der den-
gang var kendetegnende for, hvad jeg kalder 
’den danske skole i havekunst’: Erik Mygind, 
Eyvind Langkilde, J. Palle Schmidt, Georg 
Boye, Sven Hansen, Andreas Bruun – og den 
svenske havearkitekt Gunnar Martinsson.

Det forekommer mig, at dansk arkitektur 
og møbelkunst og dansk havekunst var nært 
beslægtet og udtryk for en kultur, som havde 
sine rødder i det daværende danske samfund, 
der endnu var stærkt præget af Grundtvig.

Jeg må heller ikke glemme Poul Henning-
sen (PH) og Piet Hein, der blandt mange flere 
deltog livligt i den kulturpolitiske debat.

På Ole Nørgårds tegnestue lærte Søren 
Harboe mig at tegne højdekurver. Carlo Drae-

ger var min lærer i opdagelsen af det danske 
landskab og samtidig en utrolig socialt enga-
geret person. Og i avisen Politiken fik jeg øje 
på jeg de fantastiske pennetegninger af Ib 
Andersen. 

På Akademiets Afdeling for Havekunst, 
som dengang var en lille afdeling med ca. 20 
studerende, var der allerede en åben debat-
kultur. Vi fremlagde vores opgaver i ’Ova-
len’ for et plenum af professorer, lærere og 
de øvrige studerende. Alle kunne frit fortolke 
og komme med deres mening. Denne måde at 
studere på var for mig fuldkommen ny og en 
åndelig berigelse. 

Jeg husker især som lærere Morten Klint, 
Peter Thorsen, Mogens Fich, Jan Gehl og stu-
derende som Jan Malm, Peter Holst, Svend 

Haven ved Kasteel van Olsene,2006. Foto Paul Deroose
Garden at Kasteel van Olsene, 2006. Photo Paul Deroose
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Kierkegaard, Henrik Pøhlsgaard Kristensen, 
Christen Brochmann, hvis far Odd tegnede 
glimrende, Ulrich Singer, Lodewijk Wie-
gersma, Malene Hauxner, Annika Stephen-
son og Anne-Lise Bramsnæs. 

Uforglemmelig var indsatsen og omsor-
gen fra Helle Borup, som først var sekretær 
for C.Th. og siden for Sven-Ingvar Andersson. 
Hun hjalp altid os udlændinge, når vi havde 
svært ved at finde ud af noget.

Jeg vil også fremhæve nogle enkelte bel-
giske havearkitekter: Jules Buyssens (1872-
1958), lærer for René Pechère og især kendt 
for den ’pittoreske stil’, som var meget frem-
herskende i 1930’erne; René Pechère (1908-
2002), der oprettede den internationale 
komité for historiske haver under ICOMOS 
(Unesco) og gennem godt 15 år var formand 
for denne komité og ligeledes medstifter af 
IFLA; Jean Canneel-Claes (1909-89), den 
første modernistiske havearkitekt i Belgien 
samt Jacques Wirtz (1924-), i dag den måske 
mest kendte belgiske havearkitekt – i Belgien 
og udlandet. Der er svært kort at fremhæve, 
hvilke andre fagpersoner, haver og parker, der 

derudover har inspireret mig. Der er så mange 
personer og steder, bl.a.: Louis Barragan, Ger-
trude Jekyll, Gunnar Asplund, Arne Jacobsen, 
Jan Tijs Pieter Bijhouwer – samt haver og par-
ker i Italien, Frankrig, England, Tyskland og 
byer som Sankt Petersborg, Istanbul, Rom, 
Firenze, Paris, Berlin, Bath, Granada, Gubbio. 

Landskabsarkitektur i Belgien
I perioden 1960-70 var der i Belgien næppe 
interesse for landskabet udover foreninger 
til beskyttelse af fugle og naturfredning, som 
rettede sig mod fredning af særlige biotoper. 

Først da beføjelserne for planlægning 
blev overdraget fra den federale regering til 
det flamske parlament, kom der en ændring. 

Opmærksomheden på landskabet som 
rumligt fænomen blev jammerligt forsømt. Et 
typisk belgisk symptom, som vi kalder ’bånd-
bebyggelse’ (Lintbebouwing), fik lov at sprede 
sig langs med de fleste af vore landeveje. Da 
jeg i 1975 ved indvielsen af det nye sygehus i 
Brugge til amtmanden for provinsen Vestflan-
dern klagede over denne forfærdelige frem-
gangsmåde svarede han: ’Jeg vil invitere dig på 
en flyvetur i helikopter over vor provins, og så 

vil du se, hvor god plads vi har’. Han var øko-
nom af uddannelse og kunne ikke forstå, hvad 
jeg mente. De første generelle byggevedtægter 
blev vedtaget i slutningen af 1970’erne. I nogle 
egne blev ’båndbebyggelse’ endda anvendt 
som model (Mechelen).

Det belgiske landskab, og især landskabet 
i Flandern er utrolig sart, ligesom det dan-
ske landskab. Udover en 67 km lang kystlinje, 
nogle å- og floddale og enkelte højdedrag har 
vi ingen landskabelige træk, som formår at 
strukturere bebyggelsen. Når man dertil har 
en stor befolkningstæthed uden nogen tradi-
tion for civisme (samfundssind) pga. årelange 
fremmede besættelser, en politisk sammen-
sætning, der er fuldt optaget af striden mel-
lem de to landsdele, samt kraftigt stigende 
velstand, så har man alle de ingredienser, der 
medfører landskabets forfald. 

Det er indlysende, at der fra myndighe-
dernes side ikke kom nogle opgaver, der sig-
tede på at istandsætte eller sikre landskabs-
værdier. Og alt dette skete i en periode, hvor 
massive indgreb på landskabet fandt sted: 
motorveje, industri- og boligområder, tekni-
ske anlæg, jernbaner, havneanlæg, osv. 

Sofinal, Deerlijk, 1985. Fotos Paul Deroose
Sofinal, Deerlijk, 1985. Photos Paul Deroose

Th. Gaselwest, Kortrijk, 2000. Foto Paul Deroose 
Right. Gaselwest, Kortrijk, 2000. Photo Paul Deroose

Skulpturhave ved Gaselwest. Foto Paul Deroose 
Sculpture garden at Gaselwest. Photo Paul Deroose

AZ Sint-Jan Hospital, Brugge, 1975. Foto Paul Deroose 
AZ Sint-Jan Hospital, Brugge, 1975. Photo Paul Deroose
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Alle, der rejser gennem Belgien, kan let se si-
tuationen i dag. Udfordringen for landskabs-
arkitekter i Belgien – og særligt i Flandern – 
består i at redde, hvad der resterer af åbent 
land, og forsøge at øge den landskabelige kva-
litet i den givne kontekst. 

Så man kan forstå, at vilkårene for land-
skabsarkitekter, der udelukkende beskæfti-
ger sig med landskabsplanlægning, er en stor 
udfordring.

Desuden er der i de tættest bebyggede 
egne stort pres på det, der resterer af åbent 
land. Og landbruget er blevet industrialiseret 
med de kendte følger. Udbedring af de somme 
tider kaotiske forhold, som især findes i de 
tættest bebyggede egne (Vlaamse ruit), kræ-
ver store anstrengelser, megen fantasi og ikke 
mindst politisk handlekraft. Jeg husker en liv-
lig debat blandt byplanlæggere i København, 
hvor der blev sagt, at ’byplanlæggeren i Dan-
mark er dagligdagens helt’.

Vandecasteele Houtimport, Aalbeke, 1975-2005. Fotos Paul Deroose
Vandecasteele Houtimport, Aalbeke, 1975-2005. Photos Paul Deroose

Have for Paul Verbrugge. Foto Paul Deroose
Garden for Paul Verbrugge. Photo Paul Deroose
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Når jeg selv bruger titlen ’landskabsarkitekt’, 
så er det ikke udelukkende en henvisning til 
det internationale titel landscape architect, 
men snarere for at angive det ansvar, vi i vores 
fag har over for landskabet. 

Belgisk landskabsarkitektur i dag
Som det er tilfældet i Danmark og de fleste 
andre europæiske lande, ser vi i Belgien en 
klar tendens til ’internationalisme’ analogt 
med, hvad der er sket i arkitekturen. 

Eftersom Belgien ikke havde en egen pro-
fil inden for faget, blev indflydelsen udefra 
desto stærkere. I tresserne var det Holland 
og Tyskland, der var forbillede, sidenhen 
blev det Spanien (Barcelona), Frankrig (La 
Vilette, Parc Citroën, Lyon), Holland (West 8) 
og Tyskland (Berlin) osv. 

I Belgien er arkitekter – med ganske få 
undtagelser – først begyndt at interessere sig 
for bygningens omgivelser fra af 1990’erne. 

Uddannelsen af landskabsarkitekter er endnu 
undervurderet og isoleret, hvilket ikke er gun-
stigt for fagets position. 

Imens er udviklingen hen imod et mere 
og mere internationalt formsprog såvel inden 
for arkitektur som landskabsarkitektur befæ-
stet. Det kommer til udtryk i de overvældende 
mængder af billedmateriale, der cirkulerer på 
internettet. Trangen til at komme i mediernes 
fokus, som synes nødvendig for at tiltrække 
sig opmærksomhed fra såkaldte ’trendwat-
chers’ og ’lifstileguruer’, fører til projekter, 
der sigter imod at ’udfordre’, sågar at provo-
kere tilskueren. Der hersker en angst for det 
sædvanlige. City-marketing og trang til pre-
stige spiller ligeledes en rolle. 

Inden for den offentlige sektor har vi gjort 
stor fremgang siden, der i 1999 blev oprettet 
en stilling som Vlaams bouwmeester (en slags 
kongelig bygningsinspektør, som skal over-
våge kvaliteten af det offentlige byggeri og 

Hof Lanchals, Brugge Hof Lanchals, Brugge

Have for Urbain Vandecasteele. Foto Paul Deroose 
Garden for Urbain Vandecasteele. Photo Paul Deroose

Bolig til Vandecasteele. Arkitekt Arthur Degeyter. Fotos Paul Deroose House for Vandecasteele. Architect Arthur Degeyter. Photos Paul Deroose
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senere også offentlige anlæg). De fleste vigtige 
opgaver tildeles efter offentlig konkurrence. 

Tegnestuer, der arbejder for det offentlige, 
har undergået en udvikling hen imod store 
koncerner. Samtidig eksisterer der et blom-
strende marked for private haver. 

Især i Flandern findes en mærkværdig 
levende interesse for haver. Det var som frø, 
der i flere hundrede år havde slumret, kom til 
at spire i efterkrigstidens velfærdssamfund. 
Indflydelsen fra de engelske haver var tyde-
lig, idet de ligger meget nær Flandern og har 
samme størrelse som en gennemsnitlig privat- 
have. Da bogen Tuinen in Vlaanderen udkom 
i 1986, blev den udsolgt med det samme. Og 
derefter fulgte en strøm af publikationer, 
TV-programmer, avisartikler og havemesser. 
Samtidig opstod der særlige havestilarter og 
-moder. I alt for mange tilfælde blev haven et 
statussymbol med faste ingredienser: Buks-
bom, italienske urtepotter, Lutyens-bænke, 
m.m. Ofte måtte jeg fortælle folk, at der ikke 
var noget i vejen, hvis man ikke var helt vild 
med en have anlagt på den måde. 

Siden hen kom den ’minimalistiske have’ i 
kølvandet på ditto-arkitekturen, med grusfla-
der, græsarter, tag-plataner, oliventræer osv. 
– og grueligt proper. 

Egen have i Jabbeke. Den muromkransede have. Fotos Paul Deroose
Own garden in Jabbeke. The walled garden. Photos Paul Deroose
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Hækgang med klippede taks.
Foto Michiel Hendryckx
Hedge walk with pruned med yew.
Photo Michiel Hendryckx
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Haven i Jabbeke
Det var et rent tilfælde, at jeg fandt huset i 
Jabbeke. Jeg blev betaget af det – ikke mindst 
af dets beliggenhed på kanten af det flade pol-
derlandskab tæt ved kanalen mellem Brugge 
og Oostende og Nordsøen. Selv om soloriente-
ringen ikke var den rigtige, huset vender mod 
nord-øst, besluttede jeg, at købe det. 

Jeg havde ikke straks de fornødne mid-
ler til at kunne istandsætte huset, men haven 
kunne jeg i gå gang med det samme. De engel-
ske haver, som jeg havde besøgt, efter jeg var 
kommet tilbage til Belgien, havde gjort ind-
tryk, og det kan ses. 

Den oprindelige have udgjorde et rektan-
gel på ca. 30 x 50 meter, afgrænset af gamle 
teglstenmure mod nord og vest. Haven skulle 
imødekomme en række ønsker, og det førte 
til dens rumopdeling. Haven skulle som ud-
gangspunkt være i harmoni med huset. Der 
skulle være plads til køkkenhave, blomster-
have, legehave og en terrasse i solen, på trods 
af havens uheldige orientering. 

Samtidig skulle haven have en struktur, der 
indbyder til at spadsere og opleve dens rum-
ligheder. Haven skulle også gerne se ud, som 
om den er større, end den i virkeligheden er.

For at imødekomme den uheldige, givne 
skråning mod nord (op mod kanalen bagved) 
blev den nordligste del af haven én fri flade, 
således at denne zone giver rigelig plads til 
græsplæne med gode muligheder for ophold 
i solen, leg og fest.

Da vi bor i polderområde med høj vand-
stand og leragtig jord anlagde vi en grøft, så 
vandstanden om vinteren kan holdes under 
kontrol. 

Omkring 1990 fik jeg mulighed for at købe 
et stykke jord øst for haven. Denne udvidelse 
af haven rummer en rosenhave og særlige 
buske, som jeg gerne vil have: Aronia, Staphy-
lea, Chimonanthus, Cercis, Malus, Abelia, 
Cornus, m.fl. Roserne er overvejende gamle 
sorter, der kun blomstrer én gang årligt. Det 
er blevet en slags studiehave for planter, jeg 
vil lære at kende bedre.

Nogle år tidligere lykkedes det mig at leje den 
gamle frugthave vest for ejendommen. Såle-
des kom haven til at ligge omgivet af græsgan-
ge, som afgræsses af får. En dam giver os mu-
lighed for at svømme i det fri.

Da køkkenhaven – som plejes af min kone 
– manglede plads i den oprindelige have, blev 
den flyttet ud vest for huset som en del af 
frugthaven. 

Øst for huset er lagt en gruslagt parke-
ringsplads for tegnestuens medarbejdere og 
besøgende. Lindetræer, klippet som stamme-
hæk skaber distance mellem huset og vejen. 

Haven blev tilplantet med helt små plan-
ter, så det varede nogle år, før den form og det 
udtryk, jeg sigtede imod, blev opnået. Dele af 
takshækken klippes som topiary, og her lader 
vi os inspirere af rene tilfældigheder, hvilket 
virker inspirerende. 

For at forbinde det østlige hæk med den 
nordlige mur blev der plantet et lille grønt 
lysthus, hvorfra der er udsigt over haven, 
græsfællederne og kanalen. 

Egen have i Jabbeke.
Fotos Paul Deroose
Own garden in Jabbeke.
Photos Paul Deroose

Det grønne lysthus The green bower Opholdsplads ved huset Sitting area by the house

b indhold LA813.indd   226 03/12/13   13.49



LANDSKAB  8  2013 227

chronicle 8 er anvendt

Om tegnestuens projekter
Jeg bruger en fortløbende nummerering af 
mine opgaver, og jeg er nu kommet til nr. 1849, 
svarende til ca. 45 opgaver per år over en peri-
ode på 41 års professionel aktivitet. Det drejer 
sig om såvel større opgaver som små privat-
haver; forholdet er ca. 50% offentlige og 50 % 
private opgaver.

Vi har altid søgt at løse opgaven baseret på 
bygherrens program og i overensstemmelse 
med den givne arkitektur og det omgivende 
landskab. Flere opgaver har vi fået samtidig 
med arkitekten, og så opstod der et nært sam-
arbejde, som førte til enhed mellem bygning 
og omgivelser.

Jeg har altid forsøgt at undgå det mode-
betonede og stræbt efter værdier i sig selv, 
valeur intrinsèque. Det vil sige, at brugerne 
under alle omstændigheder skal have opti-
mal nytte og glæde af anlægget. Vi kalder det 
’empatisk projektering’. Samtidig skal anlæg-
get have umiskendelige æstetiske kvaliteter, 
som skal røre tilskueren (Det var Gustav Mah-

ler, der sagde at musikken ikke havde nogen 
betydning, hvis den ikke kunne forstås uden 
fortolkning). Vi bryder os ikke om tendensen 
til intellektuelle koncepter, ledsaget af højtra-
vende forklaringer hen over hovedet på den 
almindelige bruger.

Det er indlysende, at vedligeholdelsen og 
styringen af projekter i deres senere udvikling 
har afgørende betydning. Som det blev sagt af 
Steen Eiler Rasmussen, har vores fag en tids-
dimension, som er enestående blandt alle de 
skabende discipliner. Udfordringen ligger i at 
’omgås’ med tidsspand, som man, når man er 
ung, slet ikke kan fatte.

Hertil kommer de vekslende årstider, 
dagens lys og vejret, der skifter ustandseligt. 
Det betyder, at man kun kan kende et anlæg 
eller en have, når man lever med det. 
Paul Deroose, landskabsarkitekt BVTL, IFLA, 
www.paulderoose.be, og Annemarie Lund

1. Hus House
2. Tegnestue Office
3. Muromkranset have Walled garden
4. Rosenhave Rose garden
5. Køkkenhave Kitchen garden
6. Frugthave Orchard
7. Eng Meadow
8. Dam Pond
9. Parkering Parking
10. Kanalen Gent-Brugge-Oostende 
The Gent-Brugge-Oostende canal

Køkkenhave. Foto Michiel Hendryck Kitchen garden. Photo Michiel HendryckxÆblehaven Orchard

Antoine, yngste søn, plukker æbler
Antoine the youngest son picking apples
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Projekt Liv & Lys i Søndermarken er ud-
viklet i et samarbejde mellem Styrelsen 
for Slotte og Kulturejendomme, Lokale og 
Anlægsfonden og Frederiksberg Kommu-
ne, mens Nordeafonden blev præsenteret 
for projektets ideer som et led i projekt-
udviklingen. Begreberne bevaring, udvik-
ling og nyttiggørelse har været centrale. 
Projektet har tre indsatsområder: bevæ-
gelse, natur og kultur. Målet har været, at 
de tre indsatsområder hver for sig – og i 
samspil – skal skabe unikke oplevelser og 
anvendelsesmuligheder i den historiske 
have. De involverede parter har alle bi-
draget til projektets økonomi.

LIV & LYS I SØNDERMARKEN
Jacob Fischer og Liv Oustrup

Frederiksberg Have er det flade flodlandskab 
og Søndermarken det knoldede bjergland-
skab. Frederiksberg Have er den fine have, 
der indbyder til promenade. Hvor vandet er 
nærværende og skal krydses, når man ad la-
byrintiske stier ledes rundt i haven som i én 
lang omvej. Broerne i krydsningspunkterne 
mellem sti og vand er sceneriets hovedaktør. 
I Søndermarken er det det kuperede land-
skab, der gør, at haven opleves labyrintisk, og 
hovedaktøren er her de stejle skråninger, der 
yder modstand, når sti møder terræn. 

I manges bevidsthed har Søndermarken 
i mange år været baghave til Frederiksberg 
Have. Et rodet vildnis for hundeejere og børn. 
Det var den robuste have, der kunne tåle larm 
og slid, et fristed, hvor man kunne gemme 
sig i krattet, løbe rundt mellem bakkerne og 

klatre i træerne uden at få ballade. Om vinte-
ren kunne man som det eneste sted i Køben-
havn kælke.

I 2010 blev det besluttet at give den histo-
riske have et løft, så Søndermarken blev ret-
tet mod fremtidens brug. Samtidig var det et 
ønske at flytte nogle af de mange besøgende 
fra Frederiksberg Have. Men brugere kan ikke 
flyttes, de kan kun motiveres, og målet var at 
gøre Søndermarken så interessant, at haven 
igen fik sin egen gyldighed. Projektet fik titlen 
Projekt Liv & Lys af projektets ophavsmand, 
landskabsarkitekt MDL, ph.d. Jens Balsby 
Nielsen.

Havens historie
Søndermarken er anlagt samtidig med Frede-
riksberg Have i årene omkring 1700, hvor Fre-

Søndermarkens kuperede terræn, grupper af træer og de snoede stier skaber tilsammen en labyrintisk have med stor variation. Foto Jacob Fischer
Søndermarken’s rolling terrain, groups of trees and the winding paths, which together create a labyrinthine park with a wide range of variations. Photo Jacob Fischer
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derik IV byggede Frederiksberg Slot. I 1785 
tog gartnerne initiativ til en omlægning af 
haven efter den nye smag, og i perioden 1785-
95 blev haven omlagt efter engelsk forbillede. 
Stier blev slyngede, træer fældet, et kanalsy-
stem blev udgravet, og broer blev bygget. Der 
blev gennemført terrænarbejder og indplant-
ninger. 

Og ikke mindst blev der etableret små 
bygværker i haven: et tempel, en kildegrotte, 
en kinesisk pavillon, en eremithytte, et favn-
brændehus, en kuglehytte og to prinsesseha-
ver med hver deres lille hus i strå og grene. 
Senere tilkom et Norske Hus og mindre byg-
ninger til havens opsynsmænd. Målet var at 
skabe en række scenerier, indrettet som kom-
positioner med lys og skygge, særlige træer og 
bygværkerne som den egentlige attraktion.

Gennem tiden forsvandt bygværkerne og der-
med scenerierne. Søndermarken blev åbnet 
for offentligheden i 1852, og i 2005, hvor der 
blev udarbejdet en udviklingsplan for Søn-
dermarken, var alene Norske Hus, en stærkt 
ombygget Kinesisk Pavillon og Kildegrotten 
endnu i haven. De våde områder var blevet 
fyldt op med jord, stier var blevet flyttet, og 
flere af havens kilder ført til kloak. De besø-
gende var overvejende lokale. Mange benyt-
tede haven som gennemfartsvej, og hundeluf-
tere, skoler og institutioner var de primære 
brugergrupper. Udgangspunktet for projek-
tet var derfor en have, der bar præg af mange 
års brug, uden at der havde været gennem-
ført tiltag for at understøtte havens landska-
belige udformning og dermed dens bærende 
værdier.

Projektet
Søndermarkens identitet som historisk have-
anlæg skulle styrkes, så haven igen fik et for-
mat og en karakter, der tiltrækker besøgende, 
som ønsker at opleve en historisk have. Ind-
satsområderne for Projekt Liv & Lys er derfor 
valgt ud fra ønsket om at genfortælle havens 
historie. Desuden inviteres nye brugergrup-
per til haven ved at fokusere på bevægelse og 
natur, og derved nyttiggøres haven på en ny 
måde. Der skabes mulighed for en innovativ 
kulturformidling, hvor besøgende kommer 
med ét formål, men hvor de samtidig får nye 
og uventede oplevelser i havens scenerier.

Projektet har været opdelt i seks etaper. 
GHB Landskabsarkitekter har været spar-
ringspartner under projektformuleringen og 
var med til at udarbejde de første prospekter, 

Projekt Liv & Lys, Søndermarken, Frederiksberg
Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Realiseret: 2010-13
Konsulenter: GHB Landskabsarkitekter (parterre, stier, bevægelsesrute, indgange og aktivitetspladser); Rambøll (Norske Parti); 
COWI (Sibirien); billedkunstner Marit Benthe Norheim (Kildegrotten); Arkitekterne Martin Rubow og Carl Galster (Den Kinesiske Pavil-
lon og de nye bygværker: Favnbrændehuset, Eremittens Hytte og Kuglehytten)
Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere (parterre, stier, pladser, afvanding og Norske Parti); Møns Entreprenørfirma (Sibirien); 
Tømrermester Keld Hermann ( bygværker)
Projekt Liv & Lys er realiseret med støtte fra Nordeafonden (17,6 mio. kr.), Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (5 mio. kr.), 
Frederiksberg Kommune (4 mio. kr.) samt Lokale og Anlægsfonden (3 mio. kr.)
Projekt Liv & Lys var nomineret til Den Danske Lyspris 2012 og er tildelt Frederiksberg Kommunes bygningspræmiering 2013
 

Det nye parterre danner hængsel mellem slot og have. 
Foto Jacob Fischer
The new parterre forms a hinge between palace and park. 
Photo Jacob Fischer
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der blev anvendt ved fondsansøgningen. GHB 
vandt siden den udbudte opgave som rådgiver 
for parterret, stier, bevægelsesrute, indgange 
og aktivitetspladser.

Motion og bevægelse
Søndermarkens kuperede terræn er perfekt 
til en udfordrende løberute. For at animere 
til bevægelse er der i Søndermarkens periferi 
etableret en innovativ motionsrute på 2,5 km 
med indbygget belysning og digitale funktio-
ner. 

Mødesteder, havens entreer, aktivitetsfel-
terne og parterret har en klar designmæssig 
sammenhæng via fælles formsprog: den ret-
ningsløse cirkel, der nænsomt indplacerer sig 

i et historisk anlæg og samtidig er samlende 
for havens bevægelser. 

Aktivitetsstedet scenen ligger afsides i en 
naturlig gryde og indbyder til både fordybelse 
og optræden med publikum siddende på det 
amfi-lignende terræn. Motionister bruger 
scenen som et tørt underlag til udstrækning, 
koordination og balanceøvelser. 

Aktivitetsstedet vildnisset fremstår som 
en fortætning i skoven. Et landskab af stam-
mer skaber et varieret klatrelandskab både 
vertikalt og horisontalt. Granitkanten, der om- 
kredser vildnisset, er kun et halvt cirkelslag, 
men definerer alligevel det cirkulære rum. 

Aktivitetsstedet oasen ligger i en lysning. 
Den store flade med den bulede kunststofbe-

lægning tilbyder mange bevægelses- og lege-
muligheder, og den artistiske komposition 
af messingbøjler er nøje gennemtænkt til 
udstrækning og styrketræning.

Den overordnede hensigt med projektet 
er at henlede opmærksomheden på haven og 
dens nye muligheder samt motivere flere til at 
løbe – også, når det er mørkt. 

Belysningen har været et vigtigt ele-
ment i projektet, og en bearbejdet udgave af 
CitySwan-armaturet er brugt både som pul-
lertlampe langs løbestien og som parkarma-
tur langs alléen. Pullertlampen er designet til 
opgaven og oplyser både stien og det omgi-
vende rum for at tilgodese både motionister 
og andre gæster i parken. Belysningspuller-

Scenen er placeret i en terrængryde, der giver mulighed for siddepladser på græsskrænterne. Foto Jacob Fischer
The stage is placed in a bowl in the terrain, which offers seating areas on the grassy slopes. Photo Jacob Fischer
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terne har en ’intelligent’ lysstribe i siderne, 
som kan programmeres, så de lyser på skift. 
Forskellige hastigheder har forskellige farve-
koder, der henviser til den tid, det vil tage at 
løbe 100 meter i et bestemt tempo.

Parterret
Springvandsplænen og Korups Allé er ha-
vens mest formelle haveelementer, der sam-
men danner akse gennem anlægget, strammer 
haven op og er nemt genkendelige, så vi kan 
orientere os, når vi er faret vild på de snoede 
stier. Aksen – og hele haven – savnede før en 
kobling til Frederiksberg Slot. Landkadetter-
nes tegning fra 1814 over Søndermarken viser, 
at der foran slottet har ligget et parterrean-

læg. Oplagt var det at gentænke et parterre, 
der danner hængsel til slottet og visuelt ind-
tager og danner bro over den ellers barriere-
dannende Roskildevej. 

Det nye parterre i Søndermarken er den 
ultimative forenkling af det klassiske have-
element; en halvcirkel med fire græsfelter 
opdelt af grusstier. Halvcirklen gentager slot-
tets cirkelformede midterrisalit, og diamete-
ren spejler bygningen. En række lindetræer 
står i cirklens periferi og korresponderer med 
den yderste linderække, der flankerer slottet 
på den anden side af Roskildevej. Planens geo-
metri styrer således i alt sin enkelhed udform-
ningen af parterret, helt i tråd med tidligere 
tiders idealer. 

I østsiden måtte der mod Roskildevej etable-
res en stålspuns som støttemur for at kunne 
rette terrænet to meter op til en symmetrisk 
hvælvet form. De fire græsfelter har en vredet 
form på den hvælvede flade og er derfor for-
met med pilhøjde til fire spændstige græspu-
der, der løfter sig over grusstierne. 

Kultur
Flere tiltag understøtter havens kulturhistori-
ske spor og den fremadrettede kulturhistoriske 
formidling. Genskabelsen af parterreanlægget 
foran Frederiksberg Slot er et af dem. Et andet 
er reetableringen af en række ellers forsvund-
ne bygningsværker, der skal fungere som ori-
enteringspunkter for havens brugergrupper. 

Søndermarkens belysningsdesign indeholder tre udgaver af CitySwan-armaturet: pullertlampe, parklampe og pladslampe. Foto Jacob Fischer 
Søndermarken’s lighting scheme employs three versions of the City Swan fixture: bollard lamp, park lamp and place lamp. Photo Jacob Fischer
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Kildegrotten, hvor den oprindelige udsmyk-
ning er forsvundet, er blevet istandsat og gen-
udsmykket, og Norske Bro er blevet rekon-
strueret, så det sceneri, som Norske Parti har 
udgjort i haven, ligeledes er genskabt. I pro-
jektarbejdet blev det valgt at bygge Favnbræn-
dehuset, Eremittens Hytte, Kuglehytten og 
gentænke Den Kinesiske Pavillon, der havde 
mistet sit kinesiske præg. For alle bygværker-
ne var vilkårene, at man kendte bygværkets 
placering i haven, og at der fandtes kolorerede 
stik af Johan Ernst Walter fra 1826. På denne 
baggrund blev det arkitekterne Rubow og Gal-
ster, der tegnede de tre nye bygværker og for-
vandlingen af den Kinesiske Pavillon.

Natur
Det naturmæssige indhold i Søndermarken er 
søgt forbedret på flere måder. Søen i Norske 
Parti er oprenset, ligesom en del af kanalsy-
stemet i det såkaldte Sibirien er genskabt. Der 
er indarbejdet tudsehoteller for at understøt-
te havens bestand af padder. 

Endvidere er der arbejdet målrettet med 
foryngelse af havens beplantninger med fort-
sat bevaring af gamle træer, stød og stammer, 
mens der samtidig er indplantet massivt i 
haven. Målet har været at understøtte havens 
scenerier og samtidig skabe bedre levesteder 
og øge biodiversiteten til glæde for både natu-
ren og de besøgende.

Afslutning
De tre indsatsområder kultur, natur og be-
vægelse er sammenvævede. Bevægelsesruten 
understøttes af de initiativer, der relaterer sig 
til natur og kultur. Når man som besøgende 
bevæger sig gennem haven, skifter oplevelser-
ne som scenerier, der åbenbarer sig, når man 
færdes ad havens snoede stier. Bevægelsesru-
ten og de fire aktivitetspunkter tiltrækker nye 
gæster, hvis formål med at komme i haven er 
at bevæge sig. Samtidig får de oplevelser, der 
kan bibringe en forståelse af anlægget som et 
særligt historisk sted. 

De valgte indsatser i relation til kultur 
understøtter desuden en moderne brug af 

Favnbrændehuset mellem krogede egetræer. Foto Stuart McIntyre
The cordwood hut between gnarled oak trees. Photo Stuart McIntyre

Den Kinesiske Pavillon. Foto Stuart Mc Intyre
The Chinese Pavilion. Photo Stuart Mc Intyre

Eremithytten. Foto Stuart Mc Intyre
Hermit hut. Photo Stuart Mc Intyre
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Kuglehytten. Foto Stuart McIntyre
The circle hut. Photo Stuart McIntyre

Sceneriet Norske Parti med vandfald, Norske Bro og Norske hus i baggrunden. Foto Stuart Mc Intyre
The Norsk Setting with waterfall, Norsk Bridge and the Norsk cottage in the background. Photo Stuart Mc Intyre

haven. Alle bygværker har fået en indretning, 
der muliggør nyttiggørelse af bygværkerne. 
I Norske Hus bor eksempelvis Frederiks-
berg Kommunes naturvejleder, så hvor huset 
udgør en del af oplevelsen af Norske Parti, nyt-
tiggøres bygværket samtidig, så huset vedlige-
holdes og er en levende del af haven.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL, 
GHB Landskabsarkitekter og Liv Oustrup, 
landskabsarkitekt MDL, ph.d., SLKE 
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GLORUP GODS– BEVARING GENNEM FORNYELSE
Anja Boserup og Anne Galmar

Fra fransk anlæg med sirlige blomsterbede til 
græssende får mellem forvitrede sandstens-
vaser. Fra velholdt til tilgroet. Fra barokhave 
til romantisk landskabshave. Haven på Glo-
rup Gods har gennem sine 250 år haft mange 
udtryk, men Jardins over 700 m lange linde-
alléer, der leder gennem haven forbi hoved-
bygningen og langs spejlbassinet, eksisterer 
endnu. Og i forsommeren 2013 blev ny an-
komstplads i nord, ny hovedsti fra nord til syd, 
og nyt trappeforløb i havens sydligste del ind-
viet, samtidig med åbningen af kunstudstillin-
gen Geist Glorup. 

Som supplement til Jardins plan, som var 
lagt an på, at godsejeren skulle kunne fær-
des i sin private have, er intentionen med det 
nye projekt at styrke muligheden for offent-
lig adgang til haven, uden at ejerens privathed 

af den grund forstyrres. Samtidig er det nye 
anlæg – i modsætning til Jardins klare barok-
plan – præget af, at vi arbejder i en historisk 
have, hvor barok og romantik eksisterer side 
om side, og hvor det eksisterende anlægs 
topografi og eksisterende træer bliver et vig-
tigt udgangspunkt for at kunne tilføje nyt. 
Derfor er placeringen af ankomsten, den 950 
meter lange, nye sti og trappen i syd resulta-
tet af en over fire år lang proces, som også har 
involveret research og historiske analyser, 
diskussion af arbejdsmetode og forvaltning 
af kulturarv samt en omfattende registrering 
af de eksisterende forhold i haven.

Og siden indvielsen har ankomst, sti og 
trappe været i daglig brug, både af de lokale 
Svinninge-beboere til gåture, men også af de 
ca. 3.000 besøgende på den anmelderroste 

udstilling Geist Glorup. Udstillingen er lukket 
nu, men tre permanente værker findes stadig i 
haven: Skulpturen Gratia af Karin Lorentzen, 
der er en integreret del af stiforløbet, Randi og 
Katrines pavillon Træ og Camilla Berners lille 
lund Tree Tales.

Helhedsplanen – et ligeværdigt blik på 
havens historiske lag
Det første store skridt i arbejdet med land-
skabet på Glorup var udarbejdelsen af en hel-
hedsplan, der dannede et samlet billede af de 
eksisterende forhold på stedet anno 2009, og 
som gennem analyser af både aktuelle og hi-
storiske forhold gav en forståelse af stedets 
kompleksitet, potentialer og udfordringer. 
Som supplement til vores landskabsarkitekt-
fagligt funderede tilgang til opgaven valgte vi 
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Glorup hovedbygning og spejldam. Foto Anne Schaldemose Glorup main building and reflecting pond. Photo Anne Schaldemose 
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at tilknytte en lille gruppe særlige eksperter 
med fokus på dels kulturarv og kunsthistorie, 
dels bevaring og fornyelse af eksisterende 
træer og detil en fotograf til at dokumentere 
status og proces. Diskussionen i vores tvær-
faglige gruppe gjorde det tidligt klart for os, at 
vi skulle være opmærksomme på ikke at lade 
en enkelt stilhistorisk periode blive styrende, 
men derimod at give plads til flertydighed – i 
sporene fra både de enkelte epokers indgreb 
og de mellemliggende perioders selvgroethed 
og forfald. For at styrke denne optik valgte vi 
at supplere vores historiske analyser med en 
række tematiske analyser – for eksempel af 
havens mange vandelementer – for derigen-
nem at sikre, at barokhavens spejlbassin og 
den romantiske haves ’damme’ ville blive be-
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Ny ankomstplads med frugttræer og parkering, set mod 
Svinninge Kirke. Foto Foto Anja Boserup/Absolut landskab
New arrival area with fruit trees and parking, seen toward 
Svinninge Church. Photo Foto Anja Boserup/Absolut landskab

Diagram over tilgængelighed og privatzone. Øverst Jardins plan 
1776, i midten situationen i 2009 og nederst 2013 med ny hoved-
sti gennem parken
Diagram showing accessibility and private zones. Top: Jardin’s 
plan 1776, middle: situation in 2009 and bottom: 2013 with new 
main path through the park

Oversigtsplan Site plan
1. Ny ankomst og formidlingshus
New arrival area and information building
2. Ny hovedsti New main path
3. Gartneri Nursery
4. Herregårdslandsby The estate village
5. Kapel Chapel
6. Hovedbygning Main building
7. Den eksotiske have The exotic garden
8. Kaninøen Rabbit Island
9. Ny skulptur af Karin Lorentzen
New sculpture by Karin Lorentzen
10. Nyt værk af Camilla Berner
New work by Camilla Berner
11. Stenbord og pavillon Stone table and pavilion
12. Familiesøjlen Family column
13. Ny trætrappe og bro New wooden stairs and bridge
14. Rester af hængebro Remains of suspension bridge
15. Andromeda tempel Andromeda temple
16. Det franske anlæg The French scheme
17. Spejldamme Reflecting ponds
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tragtet og behandlet ligeværdigt i projektet. 
På samme måde har vi set stisystemet som en 
sammensmeltning af barokhavens lange lige 
akser med den romantiske haves snoede stier.

Gennem arbejdet med helhedsplanen blev 
det desuden tydeligt for os, at vi skulle prio-
ritere en øget offentlig tilgængelighed med 
en tydelig ankomst. Desuden ville en reetab-
lering af havens system af vandspejl være 
essentiel for den samlede oplevelse af havens 
mange historiske lag, ligesom der etapevis 
skulle ske en fornyelse af den karaktergivende 
beplantning. 

Ankomstpladsen i nord
Den nye ankomstplads er placeret i det nord-
vestlige hjørne af parken i området med avls-
gård, fårestald og gartnerbolig. Området har 

Stiens forløb skitseret i model. Snorens bevægelser 
veksler mellem aksens lige stræk og landskabets bløde 
bevægelser
The course of the path sketched in model. The direc-
tional change alternates between the line of the axis 
and the gentle movement of the landscape

Den nye hovedsti, set i den historiske akse
Foto Alessandro Merati/MIST+grassat
The new main path, seen on the historical axis
Photo Alessandro Merati/MIST+grassat
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tidligere haft karakter af at være en ’funktio-
nel bagside’, men danner med sine tidstypiske 
bygninger fra omkring år 1900 en fin lille hel-
hed, som i projektet vendes til en inviterende 
forside.

Den eksisterende belægningsflade præ-
ciseres og udvides, så den bliver en grus-
plads omgivet af grønne folde. En ny beplant-
ning af bøgehække organiserer parkeringen 
og understreger Glorups sammenhæng med 
landsbyen Svinninge ved at trække sigtelin-
jerne mod kirken op som en rumlig struktur. 
Desuden er her plantet grupper af frugttræer, 
som en påmindelse om, at området her tidli-
gere var godsets dyrkningshave. Den gamle 
fårestald er gennem en enkel ombygning, 
tegnet af arkitekt Sophus Søbye, blevet til for-
midlingsbygning med plads til oversigtskort, 

fortællingen om processen og med toilet- og 
køkkenfaciliteter. Omkring formidlingshuset 
ligger en ny granitbelægning, som fletter sig 
sammen med den eksisterende knoldebro-
lægning og skaber god tilgængelighed til og 
omkring huset.

Den ny hovedsti – barokaksen tilpasset til 
topografi og beplantning
I forhold til den videre tilgængelighed så vi et 
behov for en ny nord-sydgående forbindel-
se, der kunne gribe fat i ankomstpladsen og 
lede den besøgende ned gennem haven som 
en mulighed for at opleve havens langstrak-
te forløb uden at færdes i ejerens privatsfære. 
Inspireret af Jardins plan fra 1776, der anty-
der ’en tredje akse’ i havens daværende vest-
lige kant, lagde vi forsøgsvist en ny linje ned 

gennem den romantiske have. Linjen kunne 
blive en mulig ’overlejring’ i landskabshaven 
af et erindret, men nu glemt element fra ba-
rokplanen, men skulle samtidig være en linje, 
der respekterede landskabshavens kvaliteter. 
Løsningen blev – skitseret med snor i model 
og afsat med stokke på stedet – en linje, der 
veksler mellem lange lige stræk fra ’barokak-
sen’ – hvor terrænet og den eksisterende be-
plantning giver mulighed for det – og slyngede 
forløb, hvor linjen tilpasser sig landskabets to-
pografi og de eksisterende træer. 

Stiforløbets geometri er udarbejdet i 
tæt samarbejde med billedhuggeren Karin 
Lorentzen, som også har udført de tre be-
tonskulpturer Gratia, placeret i tæt sam-
menhæng med stien. Gratia er det første per-
manente værk i Geist Glorup, kurateret af 

’Gratia’ af Karin Lorentzen er tre store skulpturelle elementer integreret i landskabet og i stiens forløb.
Foto Line Kjær/UMAGE
’Gratia’ by Karin Lorentzen consists of three large sculptural elements integrated in the landscape and 
the course of the path. Photo Line Kjær/UMAGE

’Den hele verden’ af Karin Lorentzen står ved muren til det gamle gartneri.
Foto Alessandro Merati/MIST+grassat
’The whole world’ by Karin Lorentzen stands by the wall of the old nursery.
Photo Alessandro Merati/MIST+grassat

b indhold LA813.indd   237 03/12/13   13.50



238

chronicle 8 er anvendt

LANDSKAB  8  2013

UMAGE, som siden 2011 har arbejdet med at 
aktivere Glorups historie og kulturarv gen-
nem samtidskunst. Karin Lorentzen blev der-
for koblet til landskabsprojektet undervejs i 
processen, da UMAGE kunne se den mulige 
synergi mellem vores landskabsarkitektfag-
lige arbejdsmetode og Karin Lorentzens til-
gang til at arbejde med skulptur og landskab. 
Dette fine tværfaglige møde betød for os en 
stor inspiration i forhold til rumligt at koble 
den funktionelle sti med de forsænkede kunst- 
elementer, ligesom dialogen undervejs om det 
at ’placere elementer i landskabet’ har været 
med til at præge hele projektet. 

Trappen gennem slugten
Som den sydlige afslutning på stiforløbet lig-
ger trappen, som med sine 71 trin leder igen-
nem slugten og over det lille vandløb. Tilsva-
rende stien, men i en mindre skala, er trappen 
et vekslende forløb af lineære stræk, der for-
holder sig til den nye akse, og kurver, der leder 
trappen bedst muligt ned gennem terrænet og 
udenom de eksisterende træer. Trappen er 
tegnet med udgangspunkt i landskabets over-
ordnede højdekurver og efterfølgende juste-
ret gennem vores afsætning på stedet i sam-
arbejde med tømreren. Et enkelt konstruktivt 
system og en mulighed for fleksibilitet i antal-
let af trin har sikret, at trappens forløb ople-
ves som helt integreret i skråningens topogra-
fi, så trappen ingen steder ligger mere end 35 
cm over terræn, og der i alt kun er fældet tre 
træer i byggeprocessen.

Foryngelse af beplantning og genetable-
ring af vandspejl
Parallelt med anlægsarbejderne er udført 
en omfattende registrering og vurdering af 
den eksisterende beplantning med særlig 
fokus på en rydnings- og foryngelsesplan for 
beplantningen i den vestlige del af parken 
langs den nye sti. Intentionen med rydnings-
planen var dels at fælde gamle og ’farlige’ 
træer, dels at tydeliggøre de forskellige karak-
terer og udtryk i beplantning. Til foryngelses-
planen er der både valgt planter ud fra godsar-
kivets historiske plantelister og også foretaget 
nye valg af træer i forhold til vækstforhold og 
det visuelle udtryk. Der er i alt plantet 30 nye 
træer i parken, som skal udgøre en ny genera-
tion, der på sigt tager over efter parkens nu-
værende solitære træer. 

Trappen med de 71 trin leder gennem og slugten og over bækken. Forløbet følger 
landskabet og kun få træer er fældet i forbindelse med anlægget. 
Foto Alessandro Merati/MIST+grassat
The stairway with its 71 steps leads through the ravine and over the brook. Its course 
follows the landscape and only a few trees had to be felled in connection with its es-
tablishment. Photo Alessandro Merati/MIST+grassat 

Randi og Katrines ’Pavillontræ’ er en nutidig follie, inspireret af en historisk kon-
struktion i haven, som i dag kun findes som erindring. Foto Meriam Nielsen/Umage
Randi and Katrine’s ’Pavilion tree’ is a contemporary folli, inspired by a historical 
construction in the park, which today only exists as a memory. 
Photo Meriam Nielsen/Umage
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Tilsvarende beplantningen er der foretaget 
en registrering og analyse af vandets tilstand 
og ’vandring’ gennem parken. Havens mange 
vandspejl er en vigtig del af parkens karakter, 
som på grund af ødelagte dræn, tilgroning og 
alder er blevet mindre tydelig. Intentionen er 
at genskabe alle vandspejle, og der er derfor 
igangsat en oprensning af to af parkens søer 
og en rydning omkring dem, så der fremadret-
tet bliver kig på tværs af de store søer. 

Erindring, samtidighed – og en ny sti på et 
historisk fundament
Projektets første faser – helhedsplan, nyan-
læg af ankomst og sti, rydning og oprensning 
af søer er nu veloverstået – men der er stadig 
langt igen. En væsentlig ambition har været, 
at helhedsplanen skulle skabe et overblik, 

som kan bruges til at sikre, at alle tiltag– små 
som store – fremadrettet kan understøtte og 
bevare den havekunsthistoriske rigdom og 
tidsdybde, som findes på stedet. Den fortsatte 
sameksistens af spor med forskellige tidsdyb-
de er central for forståelsen af de greb, som 
her lægges frem. 

Vi synes, at vi ofte ser en mere redukti-
onistisk tilgang til arbejdet med historiske 
haver, hvor elementer fra én tid, typisk barok-
ken, fremhæves og ’rettes op’, og senere tiders 
tilføjelser fjernes, så anlæg fremstår mere 
barokke, end de nogensinde før har været, 
med vægt på at genskabe haver som ’et hel-
støbt’ og afsluttet værk.

I modsætning hertil har vi tilstræbt at 
arbejde med alle de fysiske spor, vi har kun-
net aflæse i landskabet, og med al den erin-

dring, vi har kunnet finde i historisk mate-
riale og i godsets arkiver – for derigennem 
at forstå havens historiske mangfoldighed. 
I teamet har vi diskuteret muligheden for at 
’finde’, ’fremkalde’ og fortsætte spor i haven, 
som i dag er fragmenterede, udviskede eller 
kun eksisterer som erindring.

Og netop derfor var det i forsommeren 
2013 en stor oplevelse at komme på tilsyn – 
og med egne øjne konstatere, at den nye sti 
ikke blot var historisk funderet i Jardins 250 
år gamle plan, men også viste sig at være fysisk 
funderet på en gammel vejkasseopbygning af 
skærver og teglbrokker.
Anja Boserup, landskabsarkitekt MDL, Abso-
lut Landskab og Anne Galmar, landskabsarki-
tekt MAA, MDL, MIST + grassat landskab og 
planlægning

Glorup Gods, Glorupvej 34, Ørbæk
Bygherre: Jacob Moltke-Huitfeldt Rosenkrantz, Glorup Gods
Realiseret: 2009-13
Landskabsarkitekt: Absolut Landskab i samarbejde med MIST ( helhedsplan, projektfase 1)
Konsulenter: Anne Schaldemose, fotograf (dokumentation af status og proces); , kunsthistorikere Bente Scavenius og Hanne Raabymagle; 
Liv Oustrup, landskabsarkitekt MDL, ph.d. ( beplantning); Rikke Stenbro, kunsthistoriker, ph.d. ( konsulent på helhedsplan); Karin Lo-
rentzen (geometri vedr. stiforløb); Cowi (tilstandsvurdering af vandet i parken); Lotte Boesen Toftgaard og Line Kjær, kunsthistorikerne/
Umage ( kuratorer for kunstprojektet Geist Glorup)
Kunstnere: Camilla Berner (Tree Tales), Karin Lorentzen (Gratia), Randi og Katrine (Træ)
Arkitekt: Sophus Søbye ( formidlingsbygning)
Entreprenør: Hansson & Knudsen A/S, Skøtts Bygningssnedkeri A/S (tømrerarbejde), Leif Lauridsen, HedeDanmark a/s (plantearbejde)
Anlægssum: 3 mio kr. 
Landskabsprojektet er støttet af 15. juni Fonden, Augustinus Fonden, Energi Fyn, Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond, Lag-Nyborg 

Nyetableret trappeforløb i lærketræ. Foto Line Kjær/UMAGE New stairway in larch wood. Foto Line Kjær/UMAGE
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FRASCATIS VILLAER 
OG DERES HAVER
Søren Harboe

Hævet nogle hundrede meter over den romer-
ske Campagne, hvor varmen lindres af kølige 
vinde, ligger Albanerbjergenes skovbevokse-
de nordvestskråning oven over byen Frascati, 
omkring 25 km fra Rom. Stedet har en frisk-
hed, som altid har tiltrukket storbyens bor-
gere. De velhavende blandt det gamle Roms 
indbyggere kappedes her om at bygge som-
merboliger, hvor drømmen om et Arkadien 
i naturens favn, så henført beskrevet af dig-
terne, kunne realiseres. Store luksuriøse som-
merpaladser blev her opført af kendte romere 
som Cicero, Lucullus, Quintilier-slægten og 
andre. I den sene romertid var bjergskrånin-
gen tæt bebygget med store villaer. Med Ro-
merrigets fald smuldrede villaerne til ruiner, 
og skoven bredte sig igen over bjergskrånin-
gerne.

Kommer man til Frascati i dag fanges blik-
ket atter af store villaer, som tydeligt marke-
rer sig på den grønne bjergskråning oven over 
byen. Hvad er historien bag disse vældige byg-
ninger og deres haver, og hvordan er deres 
nuværende tilstand?

Under et ophold på Det Danske Institut i 
Rom i oktober 2013 har jeg haft mulighed for 
at beskæftige mig med spørgsmålet. Min naive 
optimisme omkring opgaven blev dog hurtigt 
gjort til skamme, idet et flertal af villaerne er 
privat ejendom, hvis ejere, som situationen 

har udviklet sig, ikke ønsker at give fremmede 
adgang. Med lidt stædighed og frækhed lykke-
des det mig dog at få adgang til nogle få af de 
kendteste anlæg.

Villaerne og især deres haver blev beun-
dret af samtid og eftertid. Den senere kong 
Frederik IV begejstredes i 1692 af Villa Aldo-
brandinis kaskader, og de mange berømte vil-
laers historie er beskrevet i utallige værker 
gennem tiden. 1800-tallets Italiens-begej-
strede kunstnere, også danske, har skildret 
Frascati og villaerne. 

Det sidste halve århundrede har der dog 
ikke hos os været nogen særlig interesse for 
dette spændende afsnit af kunstens og have-
kunstens historie. Tillad mig derfor kort at 
resumere denne historie. 

 Da renæssancen fra Firenze vandt fod-
fæste i Rom, faldt det sammen med, at Roms 
overklasse af adel og gejstlige havde samlet sig 
umådelige rigdomme. Inspirationen fra antik-
kens kunst og digtning tog den humanistiske 
overklasse med begejstring til sig. I Rom var 
antikken jo i sjælden grad nærværende. Over-
klassens paladser og haver smykkedes med 
antikke fund, som man ser det f.eks. i Monte 
Pincios Villa Borghese og Villa Medici. Snart 
faldt overklassens øjne igen på Albanerbjer-
genes skråninger, hvor de antikke ruiner sta-
dig var synlige. 

Fra omkring 1550 til 1620 blev her opført et 
dusin store sommerpaladser med tilhørende 
store og bekostelige haveanlæg. Adel, kardina-
ler og paver af slægter som Borghese, Aqaviva, 
Aldobrandini, Ruffino og Altems konkurre-
rede om at tiltrække Roms bedste arkitekter, 
kunstnere og havekunstnere. Det var igen 
drømmen om et antikkens Arkadien i landli-
vets fred, som var inspirationen. Men vel at 
mærke med al den pragt og komfort, som de 
konkurrerende slægter kunne opvise. På Al-
banerbjergenes skråninger udfoldede sig et 
storslået selskabsliv med jagt, overdådige fe-
ster og litterære saloner med åndrige samta-
ler, digtning og musik. 

Men også de repræsentative pligter, det po- 
litiske og diplomatiske liv fulgte med til Fra-
scati. Paverne valgte at tilbringe sommeren 
i de behagelige omgivelser, og villaerne blev 
ramme om vigtige beslutninger. F.eks. blev det 
pavelige dekret om den gregorianske kalen-
ders indførelse udstedt i Villa Mondragone.

 Der var tale om store husholdninger, hun- 
dreder af tjenestefolk, masser af heste og 
æsler, høns, får og geder. Man var til en vis 
grad selvforsynende, idet der til ejendom-
mene hørte store landbrug, hvor der dyrke-
des vin, oliven, grøntsager og andre afgrøder.

Villaernes beliggenhed på en nordskrå-
ning kom til at præge deres udformning, som 

Fyrreskov, Albanerbjergene. Fotos Søren Harboe 
Pine woods, the Alban hills. Photos Søren Harboe

Villaernes placering. Fra Die Barockvillen in Frascati 
The location of the villas. From Die Barockvillen in Frascati

Giacomo Lauro: Prospekt af Frascati, 1622. Fra Italiens smukkeste egn
Giacomo Lauro: Prospect of Frascati, 1622. From Italy’s most beautiful region
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for de flestes vedkommende fulgte det samme mønster. Renæssancens 
villaer, som blev bygget i stort tal i Midt-og Norditalien, blev for det 
meste udformet efter et fastlagt mønster, en kanon: Villaens hovedfa-
cade orienteres mod syd og danner med haven en helhed, bestående 
først af et stort, rektangulært blomsterparterre, opdelt i kvadratiske 
bede, og som afslutning bag det, en bosco, en lund, krat eller lille skov.

Dette mønster følges også af Frascati-villaerne, men med barok-
kens lidt rigere og mere frigjorte formsprog. Bjergskråningens terræn-
fald krævede store terrænreguleringer. På vældige terrasser er bygnin-
gerne hævet højt over det omgivende terræn. De var synlige fra stor 
afstand, og hvad der var vigtigst, der var fra dem en uhindret udsigt ud 
over Campagnen og helt til Rom med Peterskirkens nye kuppel. 

Ankomsten nede fra lavlandet skete jo fra nord, altså til det der i og 
for sig var villaernes bagside. Denne ankomstside var udformet til at 
ses på stor afstand, og skygget, som den var, ofredes ikke nogen kraftig 
modellering af facaden. 

En berømt tysk kunsthistoriker har skrevet om Villa Mondragone: 
”En mægtig stenhob uden højere værdi”, og Christian Elling om Villa 
Aldobrandini: ”Yderfronten vendt ned mod Byen … som man med 
mindre god Vilje kan kalde gnaven”. Ret beset, sammenlignet med de 
berømte villaer, der blev opført i Roms nære omegn, villaerne Giulia, 
Medici og Borghese, hører Frascati-villaerne ikke til det ypperste i byg-
ningskunsten. De har næsten alle et vist landligt præg, der afspejler, at 
de netop er landhuse. 

Kan nordfacaderne virke gnavne, så modtager sydfacaderne den 
ankommende med et stort smil, med en kraftig modellering, der fanger 
det vandrende sollys. Man ankommer til bygningens sydvendte hoved-
portal, til villaens piano nobile, ofte ved en opstigning ad kunstfærdige 
rampe- og trappeanlæg, og foran sig har man da det egentlige: haven. 
For det meste var den opbygget efter renæssancens formskema: blom-

Villa Mondragone, oversigtsplan, stik fra 1600-tallet. 
Fra Landscape and Identity in Early Modern Rome
Villa Mondragone, site plan, engraving from the 1600’s.
From Landscape and Identity in Early Modern Rome

Villa Mondragone set fra Villa Ruffina Villa Mondragone seen from Villa Ruffina

Villa Mondragone, den gamle cypresallé Villa Mondragone, the old cypress avenue
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sterparterre og bosco, men her rigt og overdå-
digt udformet ved de store mængder af vand, 
som var til rådighed. Det var vandet, som gav 
bygherrer og arkitekter inspiration til skabe 
Frascatis havekunstneriske mesterværker.

Man byggede akvadukter og ledninger 
langt op i bjerget for at skaffe sig dette vand i 
overflod og brugte det i pragtfulde kaskader og 
fontæner. De fineste haver havde vandteatre, 
hvor vandet brusede ned over skulpturgrup-
per, der levendegjorde de klassiske myter, som 
datiden var fortrolige med.

I Villa Aldobrandinis have var et berømt 
rum, hvor vandet blev brugt på underfundig 
vis. Vandet frembragte musik fra vandorgel, 
fuglefløjt, kentaurers vrinsken og vindpust, 
der fik kugler til at danse. Man morede sine 
gæster ved at lade dem oversprøjte af skjulte 
vandhaner. I Villa Mondragones have var en 
fontæne udstyret med vandslanger i læder. 
Her kunne de løsslupne gæster, kardinaler og 
dyrt klædte damer, få afløb for deres barnlige 
trang til at lege med vand og blive gennem-
blødte. 

De hydrauliske påfund er en morsom pa-
rentes, men spiller jo ingen rolle for anlæg-
gene som havekunst. Som Christian Elling så 
alvorligt og poetisk formulerer det: ”De tuscu-
linske villaer er mættede med oldtidens for-
gudede ånd, og haverne er ideale udsnit af et 
evigt arkadien”.

Det var pavernes tilstedeværelse som 
kastede glans over livet i Frascatis villaer. Da 
paverne flyttede deres sommerresidens til 
Castel Gandolfo, blegnede Frascatis anseelse. 

De tre væsentlige anlæg, som jeg fik ad-
gang til, var villaerne Mondragone, Aldobran-
dini og Torlonia.

Villa Mondragone 
Villaen blev opført på ruinerne af en romersk 
villa af den energiske kardinal Mario Altems, 

med Martino Lunghi som arkitekt i årene 
1573-80. Et hus ret beskedent i omfang, men 
med et stort blomsterparterre mod syd og en 
stor halvcirkulær støttemur som afslutning 
mod bjerget og bjergets skovbevoksning som 
bosco. En lang cypresallé, viale di cipressi førte 
fra dalen frem til villaen. En lille giardino se-
greto øst for bygningen, omgivet af terrassens 
mure, gav en storslået udsigt over landskabet 
og Peterskirkens kuppel i det fjerne.

I 1613 videregik villaen til kardinal Scipio 
Borghese, som satte gang i store tilbygninger. 
Den blev omgivet af bygninger på alle sider og 
i stedet anlagde arkitekten Giovanni Fontana, 
mester for mange af Roms fontæner, en par-
terrehave øst for den gamle, afsluttet med et 
stort vandteater med nicher, der rummede 
klassiske skulpturgrupper. En fornem kolon-
nade afsluttede parterrehaven mod nord, og 

en dør førte ind til den oprindelige giardino 
segreto. I 1800-tallet var villaen stærkt for-
falden, men blev istandsat af jesuitterne, der 
benyttede den som sommerkollegium. De 
brugte i øvrigt parterrehaven som fodbold-
bane.

I dag er villaen overtaget som kursus-
ejendom af et af Roms universiteter. Parter-
rehaven er genskabt i en enkel udformning, 
medens vandteatret er bevaret som ruin, uden 
nichernes skulpturgrupper og uden vand. Den 
oprindelige halvcirkulære støttemur mod 
bjerget beskyttes mod sammenstyrtning af 
en stålkonstruktion. 

Den gamle pinjeallé fra omkring 1600 
leder stadig fra dalen op til villaen, men bru-
ges ikke som ankomstvej. Den lille giardino 
segreto fra villaens første tid er intakt og er 
med sin betagende udsigt et fint lille haverum. 

Villa Mondragone, plan
Villa Mondragone, plan

Villa Mondragone, parterrehave med ruin af vandteater
Villa Mondragone, parterre garden with water theater ruins

Falda: Vandteater, Villa Mondragone, stik, 1675 Falda: Water theater, Villa Mondragone, engraving, 1675
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Villa Aldobrandini
Den mest synlige af Frascatis villaer er Villa 
Aldobrandini (Villa Belvedere), som ligger 
helt tæt på byen, højt hævet over denne med 
sin vældige bygning.

I modsætning til de andre villaer, som har 
en lang, indviklet bygningshistorie, blev Villa 
Aldobrandini med sit haveanlæg færdiggjort 
på få år, fra 1598 til 1603. Bygherre var kar-
dinal Pietro Aldobrandini og arkitekten Gia-
como della Porta, der efter sin død afløstes af 
Carlo Maderno.

Fra byen fører en allé af klippede stenege 
stejlt op mod bygningen, mod en høj støtte-
mur med en stor fontæne. Elegant svungne 
ramper fører videre op til en indgang i under-
etagen omkring en lille oval hippodrom. Yder-
ligere ramper fører op til sydsidens hovedind-
gang. Ud for hver af bygningens gavle er lavere 

bygninger, som på taget bærer en giardino 
pensile, en hængende have. Sydfacaden er en 
sand pragtfacade, som sammen med et væl-
digt, rigt udsmykket vandteater, danner ram-
men om en bred åben plads. På hver side af 
vandteatret er bygninger som rummer kapel 
og engang den før omtalte rigt udsmykkede sal 
med vandtableauet. Den åbne plads afsluttes 
på hver side af platanlunde. Den korte afstand 
til bjergskråningen gav ikke plads til et blom-
sterparterre i aksen, men et sådant blev anlagt 
mod øst. Vandteatret er opdelt i fem nicher 
med fantasifulde klassiske skulpturgrupper. 
Den midterste fremstiller Atlas, der bærer 
jordkuglen. En kaskade strømmer ned over 
figuren. Vandet udspringer 50 m højere oppe 
ad bjergskråningen, hvor det vælder ud af en 
grotte. Fra villaens meget høje midterparti 
kunne gæster beundre det samlede kaskade-

Barriere: Villa Aldobrandini, plan, 1647
Barriere: Villa Aldobrandini, plan, 1647

Villa Aldobrandini, udsigt over Campagnen og set fra Frascati 
Villa Aldobrandini, view over Campagnen and seen from Frascati

Villa Aldobrandini, nordfacade og ankomst fra stenegealleén
Villa Aldobrandini, north facade and arrival from holm oak avenue
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Villa Aldobrandini, ”Fontana di natura”, hhv. stik fra 1600-tallet og i dag Villa Aldobrandini, “Fontana di natura,” engraving from the 1600’s and photo from today

Villa Aldobrandini, kaskadeanlæg med Herculessøjler og stik fra 1600-tallet Villa Aldobrandini, cascade scheme with Hercules columns and engraving from the 1600’s

Villa Aldobrandini, hhv. vandtableau, stik, 1675 og vandteater med faun og Atlas Villa Aldobrandini, water tableau, engraving, 1675 and the water theater with faun and Atlas
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anlæg, hvor vandet fra grotten ledes ad smalle 
’gurglende’ vandløb, fra fontæne til fontæne 
ned mod vandteatret. Inden det når dette, 
ledes vandet op i to høje søjler, Herkules-søj-
ler, hvorfra det løber ned ad spiralsnoede guir-
lander, videre ad smalle profilerede vandløb, 
catena d’aqua, til vandteatrets kaskader. Disse 
storslåede kaskadeanlæg med catena d’aqua, 
indgår i flere italienske anlæg fra denne tid, og 
førte til C.Th. Sørensens karakteristik af itali-
ensk havekunst som stiliserede bjergbække. 
Motivet blev kopieret rundt i Europa, et fint 
eksempel findes i Gottorps slotspark.

Al denne herlighed er fortid. Det må kræ-
ve betydelige midler at vedligeholde bygnin-
ger og anlæg. Øjensynlig har ejeren, fyrst 
Aldobrandini, måttet indskrænke sig til en 
nødtørftig vedligeholdelse af bygninger og 
vandteater, medens haven og det berømte 
kaskadeanlæg er opgivet og i totalt forfald. 

Alléen af stenege nede fra byen bliver dog 
beskåret og det gælder også forsiden af den 
bosco, som bagtil indrammer anlægget. For-
faldet er et chokerende syn for den, der ken-
der professor C.Th. Sørensens henførte be-
skrivelse af de brusende kaskader, som han 
og hans elever oplevede dem i 1950’erne. Vand 
er der ikke længere, stenhuggerarbejderne 
smuldrer, og det hele er skjult i et vildnis af 
ukrudt og opvoksende krat. Villa Aldobran-
dinis have hører sammen med Villa Lante, 
Villa Caprarola og Villa D’Este til de fineste 
i Italien. En umistelig europæisk kulturarv 
forsvinder, et anlæg som stort set er uændret 
siden færdiggørelsen i 1603. Måske kan det 
endnu reddes, men af hvem? 

Villa Torlonia
Villa Torlonia (Villa Conti, Villa Ludovisi) på-
begyndtes af poeten Annibale Caro, på ruiner-

ne af Lucullus romerske villa. I 1607 blev den 
overtaget af kardinal Scipio Borghese, hvis ar-
kitekter Maderno, Giovanni Fontana og Pon-
zio stod for en kraftig ombygning og udvidel-
se.

Villaen fik en speciel udformning, idet det 
store haveanlæg med blomsterparterre, vand-
teater og kaskader ikke ligger i direkte tilknyt-
ning til casinoet, men er anlagt øst for dette. 
Det var et stort og ambitiøst projekt kardi-
nalen gik i gang med, men han ville nok ikke 
stå tilbage for kollegaens, Aldobrandinis kort 
forinden færdiggjorte anlæg. Et kompliceret 
rampeanlæg og store trapper fører fra byen 
op gennem terrassernes høje støttemure til 
haven og dens blomsterparterre. Vandteatret 
blev ikke, som ved andre villaer, konkavt i sin 
form, men retlinet og med 22 nicher, hvor gro-
teske hoveder spyr vand i et kar. I midten en 
fontana di natura af natursten, hvorfra vandet 

Villa Aldobrandini, pragtfacade med hovedadgang
Villa Aldobrandini, monumental facade with main 
entrance

Villa Aldobrandini, sydfacade og vandteater, stik fra 1600-tallet
Villa Aldobrandini, south facade and water theater, engraving from the 1600’s

Villa Aldobrandini, vandteater, nyt og gammelt foto Villa Aldobrandini, water theater, new and old photo

b indhold LA813.indd   245 03/12/13   13.50



246

chronicle 8 er anvendt

LANDSKAB  8  2013

fosser ud i en halvcirkulær fontæne. Vandtea-
tret er omgivet af lave amfiteatralske stentrin, 
hvorfra hundreder af tilskuere kunne opleve 
vandteatrets spil. Som i Aldobrandini-haven 
kommer vandet højt oppefra, fra en stor balu-
stradeomkranset fontæne. Herfra ledes van-
det ned gennem tre kunstfærdigt udformede 
kar til midten af vandteatret. 

I dag er villaens have en yndet offentlig 
park under Frascatis kommune. Selve villaen 
blev helt ødelagt af krigens bombardementer 
og er genopført som et ligegyldigt ejerlejlig-
hedskompleks. De store trapper er afspær-
rede, og en istandsættelse venter vist på bedre 
tider. Blomsterparterret blev tidligt i histo-
rien erstattet af kvadratiske lunde af steneg, 
som i dag giver skyggefuldt ophold til havens 
mange gæster. Vandteatret, uden vand, er 
rimeligt velbevaret, men kaskadeanlægget og 
fontænerne ovenfor er afspærrede og i for-
fald. En stærkt befærdet vej afskærer haven 
fra en naturlig sammenhæng med bjerget bag-
ved. Det smukkeste i dag er de balustradeom-

kransede terrasser, som under skyggefulde 
stenege åbner udsigten ned over sletten og til 
Rom med Peterskirken i det fjerne. 

Blandt områdets øvrige villaer, som det 
ikke lykkedes mig at få adgang til, er de kend-
teste Villa Borghese, Villa Lancelotti, Villa 
Falconieri og Villa Muti. På Google Maps kan 
man se dem i luftbillede, og der åbenbarer sig 
interessante og, hvem ved, måske kærligt ple-
jede anlæg. Tid, held og gode forbindelser kan 
måske åbne det skjulte. 

Frascati er i dag en forstad til Rom og har 
som andre forstæder en ikke ubetydelig byud-
vikling. De meget attraktive arealer, som vil-
laejendommene langs Frascatis nordgrænse 
udgør, har naturligvis været truede af udvik-
lingen, og meget stærkt kritisabelt byggeri 
er skudt op. Med oprettelsen af en natur-
park, Parco Regionale dei Castelli Romani, 
som omfatter Albanerbjergene med Nemi- 
og Albanosøerne, er der forhåbentlig sat en 
stopper for en fatal udvikling. 
Søren Harboe, landskabsarkitekt MAA, MDL 

Kilder: 
Carl Ludwig Frank, Die Barockvillen in 
Frascati. Deutscher Kunstverlag, Berlin, 1956
C.Th. Sørensen, Europas Havekunst. Gad, 1959
Georgina Masson, Italian Gardens. Thames & 
Hudson, 1966
Christian Elling, Kransen om Rom. Gyldendal, 
1968
Tracy L. Ehrlich, Landscape and Identity in 
Early Modern Rome. Cambridge University 
Press, 2002
Ida Haugsted, Italiens smukkeste egn. 
Nyt Nordisk Forlag, 2003
Museo di Palazzo Venezia, Ville e Paese. 
De Luca Editore, Roma, 1980

Villa Torlonia, udsigt over Campanien samt rampe- og trappeanlæg Villa Torlonia, view over Campanien, and ramp and stair system

Villa Torlonia, amfiteatralske trin foran vandteatret og vandteater Villa Torlonia, amphitheater steps facing the water theater, and the water theater

b indhold LA813.indd   246 03/12/13   13.50



LANDSKAB  8  2013 247

chronicle 8 er anvendt

Pietro Porcinai
Luigi Latini og Mariapia Cunico (red.): Pietro 
Porcinai, Il progetto del paesaggio nel XX seco-
lo. Marsilio Editori, Venezia, 2013. 288 s., 30 €. 
ISBN 978-88-317-1342

Det virker som en umulighed at anmelde en 
bog på italiensk med en begrænset sproglig 
forudsætning, og når jeg gør det alligevel, er 
det for at slå et slag for hovedpersonen Pietro 
Porcinai (1910-86), der har et flot internati-
onalt renommé, men litteraturen om ham er 
fortrinsvis på italiensk. 

Nærværende bog er en samling artikler, 
der sætter Porcinai i relation til sine samti-
dige, hvilket trækker tråde til hans gode ven 
C.Th. Sørensen, der i bogen er portrætteret af 
Thorbjörn Andersson. Vi finder blandt andet 
også Alan Powers og Marc Treib i forfatterpa-
nelet, hvilket indikerer, at en del af teksterne 
allerede findes på engelsk (inden oversæt-
telsen til italiensk), og det er endnu en god 
anledning til at arbejde for en oversat udgave.

Pietro Porcinai var en spændende land-
skabsarkitekt, og det var tiden også. Porci-
nais projekter var forankret i landskabet, 
som en slags poetisk koncentrat af den natur, 
der omgav hans haver, og han var således i 
slægtsskab med G.N. Brandt. Engang fandt 
jeg i et af de G.N. Brandt-arkiver, jeg resear-
chede i, en stak nedfotograferede projekter 
af selvsamme Brandt, som Porcinai takkede 
C.Th. Sørensen for at have tilsendt ham. Så 
den direkte forbindelse til udveksling af tan-
ker mellem fagets mestre på tværs af Alperne 
synes åbenbar. 

Porcinai havde et lydhørt sind både over-
for naturen og historien, og når man erfarer, 
at han var søn af overgartneren i Villa Gambe-
raia ved Firenze, synes meget forklaret. Han 
havde en lykkelig evne til at arbejde i såvel 
det landskabelige som det arkitektoniske 
univers, og han har således rødder, der peger 
mod engelske traditioner, men hans projekter 
udstråler ligeså meget en stærk kunstnerisk 
personlighed, der råber efter en international 
tilgængelig litteratur.

Porcinais tegnestil er frodig og inspire-
rende, og alene for sit illustrationsmateriale 
er bogen værdifuld. Blyanten er et vidunder-
ligt redskab til fastholdelse af den inspire-
rende tanke, og skitsen er måske den klareste 

måde at fastholde en havekunstnerisk idé. Det 
kræver energi at få den til at overleve in situ. 
Det har den gjort i Villa Gamberaia, der hvor 
det hele begyndte, for Porcinai. 
Lulu Salto Stephensen

Tree Gardens
Gina Crandell: Tree Gardens. Architecture
and the Forest. Princeton Architectural Press, 
New York, 2013. 168 s., 40.00 $. 
ISBN 9781616891213 

Forfatteren er landskabsarkitekt, har haft 
egen tegnestue i 30 år, og er professor på en 
række universiteter i USA. Bogen præsente-
res som den første bog, der fokuserer på træer 
som arkitektur, og er en analyse af 15 eksem-
pler. Mellem dem er Versailles, C.Th. Søren-
sens Musikalske Haver og 9/11 Memorial 
Forest. De valgte eksempler har alle erkendt 
sig til en arkitektonisk intentionalitet i mod-
sætning til en vildtgroende skov, hvor der ikke 
har været en formgivningsbetragtning.

De 15 projekter beskrives over 7-9 sider, 
inkl. kort og smukke billeder. Der indledes 
med en kort oplistning af, hvilke træarter, 
der er anvendt. Herefter beskrives anlæg-
gene med referencer til den historiske udvik-
ling eller begrundelsen for deres tilblivelse. 
Oplevelsen af plantningerne som arkitek-
tur beskrives ved brug af grundbegreber som 
akser, linjer, vertikal og horisontal, lys og 
skygge, duft, kontraster, arkitektonisk spæn-
ding og geometri, og herigennem kan anlæg-
genes arkitektoniske værdi læses. Der gives 
ikke subjektive vurderinger af, hvordan det 
rent faktisk føles at opholde sig i anlæggene, 
ligesom det ikke konkretiseres, hvordan den 
arkitektoniske værdi er opnået. Det tages 
for givet, at plantningerne ’virker’ i de valgte 
anlæg, så fokus er på beskrivelse, ikke på vur-
dering.

Naturligvis kan skov og andre plantnin-
ger ’læses’ som arkitektur. Vi anvender arki-
tekturens formsprog, når vi beskriver plant-
ninger og begrunder vores valg, men hvor en 
bygningskrop oftest vil fastholde sin form, vil 
plantninger ændre form over tid. Jeg savner 
derfor, at Crandell præsenterer en form for 
processuel analyse, som jeg mener, må være 
grundlæggende for emnet. Dermed bliver det 
interessant, hvad man har plantet, hvor tæt, 

BOGOMTALE Pietro Porcinai, giardino di Villa 
l’Apparita, Siena, 1966-70, adgangs-
vej til huset. Den slyngede vejs æste-
tik her løst elegant med plantevolu-
mener endende i et tag, der bygger sig 
ind i terrænet. Foto Luigi Latini
Pietro Porcinai, giardino di Villa
l’Apparita, Siena, 1966-70, access 
road to the house. The winding road’s 
aesthetics were elegantly solved with 
plant volumes terminated by a roof 
that nestles into the terrain.
Photo Luigi Latini

hvor mange, hvad man har plantet i, og hvor-
dan man har tilrettelagt drift af træerne – 
netop for, at de ’virker’.

Og så savner jeg en metodebeskrivelse. 
Crandell anvender de arkitektoniske grund-
begreber, men ikke konsistent, og uden at 
anvende samme fremgangsmåde i de 15 præ-
sentationer. Det gør teksten levende og spæn-
dende, men det mindsker anvendeligheden 
af bogen. En kort metodebeskrivelse, som 
den f.eks. findes i Kevin Lynchs The Image of 
The City, havde været fantastisk. Uanset, at 
Lynch’s metode er svær at bruge, er beskri-
velsen egnet til inspiration.

Køb bogen, hvis du har brug for inspira-
tion til at beskrive plantninger som arkitek-
tur, men forvent, at du skal gøre et større 
stykke arbejde for at aflure forfatteren hen-
des metode.
Liv Oustrup

PWP Landscape Architecture, The 9/11 Memorial Forest
PWP Landscape Architecture, The 9/11 Memorial Forest
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SUMMARY
Portrait: Paul Deroose
– landscape architect in Brugge, p. 218
Paul Deroose conversing with Annemarie 
Lund
When I studied landscape architecture in 
Vilvoorde, Belgium (ca. 1962-65), we had the 
magazine HAVEKUNST in the school library. 
At that time there were very few good exam-
ples of modern landscape design in Belgium. I 
was fascinated by the plans and drawings that 
were published in HAVEKUNST, so already in 
my first year at Vilvoorde I decided to trav-
el to Denmark to find a one year internship 
at an office there. I got a job at Ole Nørgård’s 
office starting in the fall of 1964. Later I be-
came a visiting student at The Royal Acade-
my’s Department of Landscape Architecture 
and there I met Sven-Ingvar Andersson. The 
education at the Academy was a great revela-
tion. From the end of the 1960’s to the end of 
1971 I worked at the Regional Planning Com-
mission’s planning department under Carlo 
Draeger. The regional plan for the greater Co-
penhagen area set out the general directions 
for the region’s future development. 

In the fall of 1971 I decided to start an 
office in Belgium in order to work on some 
larger projects down there. I quite soon got 
a number of commissions including a new 
hospital in Brugge, a youth center near Brus-
sels and a Catholic seminary in Antwerp. In 
the spring of 1978 I spontaneously bought a 
house in Jabbeke, where I still live and have 
my office. I taught at Vilvoorde in 1972-75 and 
from 1993-2001 at the Architecture College at 
Gent University.

I have used a consecutive numbering of 
my projects and I am now working on no. 1849, 
which is the equivalent of about 45 projects 
per year over a period of 41 years. This repre-
sents both large projects as well as small pri-
vate gardens, with about 50% public and 50% 
private. We have always tried to solve prob-
lems based on the client’s program and in 
keeping with the existing architecture and the 
surrounding landscape. Several of our com-
missions have been received together with an 
architect, which has involved a close collabora-
tion that has led to a unity between the build-
ing and its surroundings. I have always tried 
to avoid the changing trends and sought the 
intrinsic values at the site, valeur intrinsèque.

Life & Light in Søndermarken, p. 228
Jacob Fischer and Liv Oustrup 
Søndermarken park was established at the 
same time as Frederiksberg Have gardens 
around 1700, where King Frederik IV built 
Frederiksberg Palace. Between 1785-95 the 
gardens were altered according to an English 
ideal and with small buildings. Over time the 
buildings and the surrounding settings dis-
appeared. In 2010, the decision was made to 
renovate the historical gardens. The project 

was called Liv & Lys (Life and Light). Sønder-
marken’s identity as a historical park scheme 
should be strengthened and new user groups 
were invited to the gardens by focusing on 
movement and nature. 

Søndermarken’s hilly terrain is excellent 
for a challenging running path. To encourage 
movement along Søndermarken’s periphery, 
a 2.5 kilometer jogging path was established 
with integrated lighting and digital facilities. 
Meeting spots, the park entrances, activity 
areas and the new parterre have a design rela-
tionship due to a common form language: the 
non-directional circle, which gently adapts to 
the historical scheme. 

Several measures support the park’s cul-
tural vestiges; the re-creation of the parterre 
scheme in front of Frederiksberg Palace is 
one of them. Another feature is the reestab-
lishment of a number of long gone build-
ings, which shall serve as orientation points, 
including the Kildegrotten (spring grotto) and 
the Norsk Bridge as well as three new build-
ings: Favnbrændehuset (cord wood hut), Ere-
mittens Hytte (Hermit hut) and the Kuglehyt-
ten (circle hut).

Glorup Estate – preservation through 
renewal, p. 234
Anja Boserup and Anne Galmar
Over the last 250 years, the gardens at the 
Glorup Gods estate have experienced a num-
ber of identities ranging from well-kept to 
overgrown, from Baroque gardens to roman-
tic landscape gardens, but Jardin’s more than 
700 meter long linden avenues, which run 
through the garden past the main building 
and along the reflecting pool still exist. In the 
early summer of 2013 a new arrival area, a 
new main path and a new stair scheme in the 
southern part of the garden were opened. The 
intention was to reinforce the opportunity of 
public access to the gardens, without disturb-
ing the owners privacy. At the same time, the 
new scheme is characterized by the fact that 
we worked in a historical garden, where the 
Baroque and romanticism coexist side by side, 
and where the existing scheme’s topography 
and trees provide an important basis for add-
ing new features. 

The new arrival area is located in the 
northwestern corner of the park, where the 
home farm, gardener quarters and sheep-
fold, via a simple renovation, have been con-
verted to information buildings. The new con-
nection arises from the arrival area and leads 
the visitor down through the park, so the long 
course of the garden is experienced as a whole 
without entering the owner’s private sphere. 
The path’s geometry was designed in collab-
oration with the sculptor Karin Lorentzen, 
who also made the three concrete sculptures, 
Gratia, that are placed along the path. At the 
southern termination of the path lies the stair 

scheme, which with its 71 steps runs through 
the ravine and over the small stream. Parallel 
with the construction work, an extensive reg-
istration and evaluation of the existing plant-
ing was carried out – with special focus on a 
clearing and regeneration plan for the west-
ern part of the park along the new path. Simi-
larly, the condition of the water and its ’wan-
dering’ through the park was registered and 
analyzed. The intention being to re-create all 
the water levels, and therefor a cleaning of 
the park’s two ponds was initiated as well as 
a clearing of the area around them so there is 
now a view across the large ponds. 

We feel that we often see a more reduc-
tional approach to working with historical 
gardens, where elements from a period, typi-
cally Baroque, are emphasized and ’straight-
ened out,’ and the more recent additions 
are removed so the scheme appears more 
Baroque than ever before, with emphasis on 
creating gardens as ’perfect’ completed works. 
Contrary to this, we have tried to work with 
all the physical traces that we could read in 
the landscape, and with all the mementos we 
could find in the historical material and in the 
estate’s archives – so that we in this way could 
understand the park’s multiplicities.

 
Frascati’s villas and their gardens, p. 240
Søren Harboe
Elevated several hundred meters over the 
Roman Campagne, where the heat is soothed 
by the cool breezes, lie the Alban Hills’ north-
west forested slopes above the town of Frasca-
ti, about 25 km from Rome. If one travels to 
Frascati today, one’s eye is caught by the large 
villas, which clearly stand out on the green 
slopes above the town. What is the story be-
hind these enormous buildings and their gar-
dens, and what is their present condition? 

When the renaissance from Florence 
established itself in Rome, it occurred at the 
same time that Rome’s upperclass of nobility 
and ecclesiastical had accumulated enormous 
wealth. From about 1550 until 1620 a dozen 
large summer palaces were established with 
accompanying large and expensive garden 
schemes. The nobility, cardinals and popes 
from families such as the Borghese, Aqaviva, 
Aldobrandini, Ruffino and Altems, competed 
on attracting Rome’s best architects, artists 
and landscape architects. The presence of the 
popes gave a luster to life in Frascati’s villas. 
When the popes moved their summer resi-
dences to Castel Gandolfo, Frascati’s esteem 
faded. 

During a stay at The Danish Institute in 
Rome in October 2013 I had the opportunity 
of investigating this question. The three most 
important schemes that I obtained access to 
were the villas Mondragone, Aldobrandini 
and Torlonia.
Pete Avondoglio
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RIBA Forgotten Spaces 2013
Earlier this year, RIBA London teamed up 
with the Mayor of London, the Royal Town 
Planning Institute (RTPI) and the Landscape 
Institute, as well as Partners Ordnance Sur-
vey and developer Qatari Diar, to launch a new 
Forgotten Spaces ideas competition for 2013. 
The competition asked participants to iden-
tify redundant spaces across Greater London 
and invited innovative design proposals for 
re-use and regeneration.

A ’forgotten space’ could be small or large 
– a grassy verge, a wasteland, an unused car 
park, a derelict building, an empty unit, an 
underpass or a flyover. The proposal could 
be simple or complex, a commercial or public 
facility, a piece of public art or a new building. 
The main requirement was that it responded 
to the surrounding area and served a func-
tion for the local community. An exhibition 
featured 26 innovative propositions to ren-
ovate a series of London’s disused and aban-
doned spaces which restore them into public 
access sites.

The winning proposal was designed by 
4orm, the Fleeting Memories proposal was 
chosen from 26 finalists. The North-Lon-
don based practice planned to resurrect the 
subterranean waterway, creating a ’place of 
delight, recreation and relaxation’ next to St 
Pancras Old Church.
www.landscapeiskingston.wordpress.com

Ny blog: www.landscapeandsoon.dk
En blog om landskab, urbanitet, arkitek-
tur, kunst, socialitet, klima, botanik…
Kristine Jensen og Thomas Hjorth Vester-
bæk har startet en ny blog: www.landscape-
andsoon.dk

Bloggen er udsprunget af, at folkene på 
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue over en 
længere periode har haft lyst til at skabe et 
forum, hvor det er muligt at dele erfaringer, 
udveksle viden samt opsamle og perspekti-
vere tegnestuens – og andres – arbejde med 
landskab, arkitektur, kunst og alt derimellem. 
Heraf navnet ’landscape and so on’.

Tegnestuen oplever, at interessante overvejel-
ser og visionære synspunkter ofte ender hen-
gemt i skrivebordsskuffen eller forbliver i et 
mindre netværk. 

Den nye blog bygger på tanken om at have 
et sted, hvor det på en ganske uformel måde 
er muligt at dele viden og debattere emner, 
som vi til dagligt arbejder med og interesserer 
os for. Intentionen er, at Kristine Jensen og 
Thomas Hjorth Vesterbæk og øvrige ansatte 
på tegnestuen jævnligt vil poste indlæg af for-
skellig karakter. Disse vil spænde fra anbefa-
linger af litteratur, film, kunst, landskaber og 
byrum til mere debatterende og kommente-
rede indlæg om emner, der er oppe i tiden.

Derudover håber vi, at andre har lyst til at 
bidrage med indlæg i form af tekst, billeder, 
lyd eller andet. Denne del kommer til at for-
løbe på den måde, at Kristine Jensen og Tho-
mas Hjorth Vesterbæk hver anden måned 
inviterer en række personer med forskellig 
faglig baggrund til at komme med deres per-
sonlige perspektiv på et udvalgt tema. 

Kristine Jensen og Thomas Hjorth Vester-
bæk tror, at indlæggene samlet set vil kunne 
bidrage med nogle interessante møder, sam-
menstød og evt. diskussioner, der på forskellig 
vis kan være med til at rykke ved det, vi hver 
især arbejder med i dagligdagen.

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue har 
de senere år været på forskellige studierejser. 
Dette efterår gik turen til Frankrig og Eng-
land, hvor man bl.a. besøgte det nye Musée 
du Louvre-Lens, Euralille og flere af de store 
engelske landskabshaver. I 2009 var teg-
nestuen i Paris og Bruxelles, hvor fokus var 
barokkens haveanlæg samt modernismens 
og samtidens parker og byrum, mens turen i 
2004 gik til Nordtyskland for bl.a. at opleve de 
senere års konvertering af afviklede industri-
anlæg til kulturelle formål. 

På bloggen vil Kristine Jensen berette om 
sine oplevelser fra rejserne og fortælle om, 
hvorfor det fortsat er relevant og givende at 
studere de historiske haveanlæg. Tegnestuen 
lægger studierejseprogrammerne ud og håber, 
disse kan være med til at inspirere andre til at 
tage af sted.
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Grønnegade 93D, 8000 Aarhus C
www. kristinejensen.dk
www.landscapeandsoon.dk

Tid at søge legat fra 
Karin og Georg Boyes Fond
Det opfordres hermed til at ansøge Karin og 
Georg Boyes Fond om støtte til landskabsar-
kitektstuderendes grupperejser, yngre land-
skabsarkitekters studierejser og publikations-
virksomhed inden for fagområdet.
Ansøgninger til fonden skal sendes senest 1. fe-
bruar 2014 til fondens bestyrer, advokat Kim 
Rosenthal Hansen, Halle, Berg & Rosenthal ad-
vokater, Rødovre Centrum 205, 2610 Rødovre 
eller advokat@advokatcentrum.dk 
Læs om fonden og ansøgningsvilkår på 
www.boyesfond.dk 

Hvad gjorde vi ved Danmark?
Fagfolk, som har arbejdet med landsplanlæg-
ning, diskuterer, hvilken rolle dette ’øverste’ 
planniveau har spillet. Har det styret de un-
derliggende niveauer – region-, kommune- og 
lokalplanlægningen? Eller har sektorplanlæg-
ningen med politiske beslutninger om tra-
fikanlæg, detailhandel og sygehuse reelt de-
fineret landsplanlægningen? Et resumé af 
landsplanredegørelser 1975-2012 er inklude-
ret som bilag.
Sven Illeris og Michaela Brüel (red.): Hvad 
gjorde vi ved Danmark? Byplanhistoriske 
Noter nr. 70. Dansk Byplanlaboratorium, 2013.
Kan hentes som pdf fra www.byplanlab.dk

På vej som arkitekt, planlægger og 
landskabsarkitekt
Ib Møller begyndte som mange andre arki-
tektstuderende og unge arkitekter med at 
tegne huse. Som studerende og senere under-
visningsassistent hos Steen Eiler Rasmussen 
og efter et års studielegat i USA var interessen 
for planlægning af byer og landskaber vakt. 
Det førte senere til æstetisk rådgivning ved 
større tekniske anlæg i landskabet som veje, 
baner, naturgas og vindmøller. Planlægning 
for Christiania var en helt speciel opgave. By-
planhistorisk Udvalgs note nr. 68 handler så-
ledes også om bredden i arkitektens fagområ-
de, når rette vedkommende kommer til.

Publikationen er redigeret af Ib Møller, 
Vibeke Dalgas og Peder Boas Jensen.
Ib Møller: På vej som arkitekt, planlægger og 
landskabsarkitekt. Byplanhistoriske Noter nr. 
68. Dansk Byplanlaboratorium, 2013. 128 s. 
200 kr. ved bestilling på Dansk Byplanlabora-
toriums hjemmeside, www.byplanlab.dk

RIBA Forgotten Spaces 2013. 
Winner: Fleeting Memories – St Pancras Gardens 
(Camden) by 4orm: Richard Gooden, Stephen Coleman, 
Claire Priest. The proposal resurrects the Fleet River, 
creating a riverside park
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JULETILBUD – www.arkfo.dk/shop – køb inden 1. januar
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

ARNE JACOBSEN
Red. Kjeld Vindum og Carsten Thau
Pris: 698  kr.
Juletilbud: 450 kr. 

MESTERVÆRKER
Michael Sheridan
Pris:  499 kr.
Juletilbud: 374 kr. 

SUPERNATUR
Malene Hauxner
Pris: 345 kr.
Juletilbud: 276 kr.

INGER OG JOHANNES EXNER
Thomas Bo Jensen 
Pris: 595 kr. 
Juletilbud: 450 kr.  

DEN NY BØLGE I DANSK ARKITEKTUR
Red. Kristoffer Lindhardt Weiss 
og Kjeld Vindum
Pris: 350 kr.  
Juletilbud: 250 kr. 

KLIMA OG ARKITEKTUR  
Red. Torben Dahl og Winnie Friis 
Møller
Pris: 350 kr. 
Juletilbud: 250 kr. 

JAPANISME PÅ DANSK 
Kunst og design 1870–2010
Mirjam Gelfer-Jørgensen
Pris: 450 kr.  
Juletilbud: 325 kr. 

P.V. JENSEN-KLINT 
Thomas Bo Jensen
Pris: 600 kr.
Juletilbud: 450 kr.
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MALENE HAUXNER

BINDESBØLL
Danmarks første moderne arkitekt
Peter Thule Kristensen
Pris: 580 kr.
Juletilbud: 450 kr. 
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Sienapriset 2013. Vinnare. 
Hamra nationalpark i Ljusdal. 
Foto Tomas Ärlemo

Sienapriset 2013
Sienapriset nominerade årets fyra bästa land-
skapsprojekt. Priset delas ut för att främja en 
god utemiljö i Sverige. Årets fyra nominerade 
objekt har utsetts i tuff konkurrens, och repre-
senterar med sina olika karaktärer vitt skilda 
delar av landskapsarkitekturen: från storstad 
till exotisk natur och från varsam förnyelse till 
nytänkande, säger Carola Wingren, ledamot i 
Sienaprisets prisjury De fyra nominerade pro-
jekten är:

Strömparterren i Stockholm – Helgeans-
holmen, som är en av Stockholms mest expo-
nerade platser, har fått en helt ny gestalt. Pro-
jektet är stramt och enkelt och förhåller sig 
i sin form på ett spännande sätt till platsens 
historia, samtidigt som nya lösningar och 
material anpassade till en nutida användning 
smugits in för att skapa en fungerande helhet.
Landskapsarkitekt: Hildegun Nilsson Varhelyi 
och Lola arkitektur och landskap i samarbete 
med Process Architects. Genom landskapsar-
kitekt LAR/MSA Hildegun Nilsson Varhelyi 
och landskapsarkitekt LAR/MSA Johanna 
Jarmeus.
Beställare: Trafikkontoret i Stockholms stad 
genom landskapsarkitekt LAR/MSA Bodil 
Hammarberg.

Hyllie torg i Malmö – Torget som ligger i 
södra Malmös nya stadsdelscentrum har en 
viktig funktion och utgör en självklar mötes-
plats, eftersom den är entré till den nya tågsta-
tionen, den nya arean och det nya köpcentret. 
En kraftfull vision har varit utgångspunkt för 
gestaltningen av Hyllie torg, och med impone-
rande konsekvens har visionen genomförts in 
i minsta detalj.
Landskapsarkitekt: Sweco arkitekter, studio 
landskap genom landskapsarkitekt LAR/MSA 
Thorbjörn Andersson.
Beställare: Malmö stad genom landskapsarki-
tekt LAR/MSA Eva Delshammar.

Husbyparken i Stockholm – Detta är ett 
’infill’-projekt i nära Husby kyrka som utveck-
lats i ett samarbete mellan landskapsarkitekt, 
konstnär och ungdomar från platsen. Med 
självklarhet har denna relativt anspråkslösa 
kulle utvecklats till en refug för tankar, dröm-
mar och framtidshopp.
Landskapsarkitekt: Grontmij Landskapsarki-
tekter ab, genom landskapsarkitekt MSA Tora 
Bärnarp och landskapsarkitekt LAR/MSA Jo-
hanna Dehlin.

Beställare: Trafikkontoret Stockholm Stad, 
genom landskapsarkitekt LAR/MSA Jean-
Louis Dessalles.

Hamra nationalpark i Ljusdal – Natio-
nalparken har fått tre nya entréer som med 
sin strama och tydliga arkitektur sätter ett 
mänskligt avtryck i det månghundraåriga 
skogslandskapet. De pedagogiskt utformade 
informationsskärmarnas samspel med den 
historiska skogen och, utgör en magisk bro 
mellan dagens digitaliserade värld och myr-
markens blöta blåbärstuvor.
Landskapsarkitekt: White arkitekter genom 
landskapsarkitekt LAR/MSA Martin Ehn Hill-
berg.
Beställare: Naturvårdsverket genom Länssty-
relsen i Gävleborg, Rie Stagegaard.

Sienapriset utdelas för att främja god utemiljö 
och tilldelas ett objekt och dess arkitekt. Offi-
ciell sponsor för priset är Starka Betongindu-
strier. Priset tilldelas objektet och dess arki-
tekt och innebär en hedersutmärkelse i form 
av diplom samt reliefplakett som fästes på det 
belönade objektet på för detta lämplig plats. 
Det belönade objektet ska ha aktualitet. Pro-
jektörens prisbelönta huvudinsats bör ej ligga 
längre bak i tiden än fem år. Objektet skall 
vara så färdigställt att det också ska kunna 
kvalitativt uppskattas av en bred allmänhet.

Vinnare av Sienapriset 2013 är Hamras 
nationalpark. Ur juryns omdöme: Hamras 
nationalpark och dess nya entréer känne-
tecknas av några av de viktigaste egenska-
perna i god landskapsarkitektur – origina-
litet, enkelhet och hållbarhet. Projekt är 
konsekvent genomfört med högsta precision 
från helhetsidé till detalj i färdig anläggning. 
Av största respekt för landskapet och genom 
god planering samt teknisk precision, har 
anläggningen uppförts med minimal skada 
på omgivande mark och vegetation. Koncept, 
material och tekniska lösningar samverkar 
till fullo, och skapar en helhet som är kraft-
full men som inte stör.
Jury 2013: Jan Lang, Starka Betongindustrier; 
Erik Simonsen, Betongindustrierna och land-
skapsarkitekter LAR/MSA Carola Wingren, 
Anna Flatholm och Oskar Ivarsson
www.arkitekt.se/s79791

Strömparterren i Stockholm. 
Foto Vidar Sörman

Hyllie torg i Malmö. 
Foto Åke E:son Lindman

Husbyparken i Stockholm. 
Foto Johanna Dehlin
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CITY recycle
Design: Jahn Aamodt,  
Roy Fiddaman og Jarle Slyngstad

Den nye affaldsbeholder i City-serien 
kan leveres med askebæger og 
separat indkast til drikkeemballage. 
Returplast og aluminium leveres til 
genbrug eller hentes af dem, der vil 
udnytte panten. Et lille bidrag til en 
enklere og renere hverdag.

VESTREQUALITYPROGRAMME™

+46 560 688877
vestre.com

vestre_Landskap_dk_CITY_nov13_v2.indd   1 05.11.13   22.59
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ny viden om klimatilpasning med social 
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Resultat af idékonkurrencen om ny bydel syd for 
Hillerød, A66/6

RIBA Forgotten Spaces 2013, A89/8

Personalia, priser, æresbevisninger 
Aga Khan Award for Architecture, A78/7
Akademiets medaljer 2013, A26/3
Artikler om og fra Asger Ørum-Larsen, A16/2
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