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Sådan skaber vi godt 
samarbejde gennem leg

OKNygaard er en af Danmarks største an-
lægsgartnervirksomheder med over 500 

medarbejdere. Som hovedentreprenør på flere 
og flere store anlægsprojekter af grønne ude- 
arealer og rekreative byrum er det helt afgøren-
de for OKNygaard at være med til at sikre den 
bedst mulige arbejdsproces i alle projekter. Her 
vil vi gerne løfte sløret for, hvordan udfordringen 
gribes an i OKNygaard, samt hvilke redskaber 
vi benytter os af og hvorfor.

”Samarbejdsøvelser mellem deltagerne i et 
bygge- og anlægsprojekt er ikke noget nyt og 
har været praktiseret i mange år, men det gør 
det ikke mindre relevant. Vi oplever et stadigt 
behov for at arbejde med og skabe de gode 

samarbejdsrelationer, hver gang vi   
opstarter et projekt,” fortæller Lars 
Bering Sonne, områdedirektør for 
Anlæg i OKNygaard.

Vi bruger LEGO Serious 
Play og IBS, Interesse 
Baseret Samarbejde
LEGO Serious Play blev 
udviklet af LEGO i be-
gyndelsen af 2000 som et  
alternativt redskab til at 
skabe forretningsudvikling. 
I dag er metoden blevet til et 
brugerdrevent open source- 
system, som LEGO ikke læn-

gere har ejerskab 
over. Elementerne er 
dog stadig de samme og 
bygger på grundig forskning. 

”Vi arbejder med facilitering af, hvor-
dan vi visualiserer processer og sam-
arbejde på. LEGO kan fx bruges til 
at visualisere din egen rolle i et pro-
jekt, dine ønsker til samarbejdet eller 
gennemførelsen af hele projektet. 
Alt dette kan systemet være med til 
at bringe frem mellem mennesker, 
der ikke tidligere har samarbejdet 
og derfor kan have reservationer 
over for hinanden,” fortæller Jens  
Klostergaard, samarbejdsudvikler 
hos OKNygaard.

Interesse Baseret Samarbejde
”IBS handler om at flytte opmærksomheden 
fra ”min position” til de fælles interesser, der 
er i spil i projektet. En gensidig forpligtelse 
til også at interessere sig for modpartens 
interesser. Det handler om opbygningen af 
tillid i de relationer, vi har til hinanden som 
mennesker”, fortæller samarbejdsudvikler Jens 
Klostergaard.

”Når vi leger eller bruger vores hænder, nedbrydes nogle af de bar-
rierer, vi ellers rejser i en mødesituation, særligt med mennesker, 
vi ikke tidligere har haft et samarbejde med. Det er de barrierer, vi 
ønsker at nedbryde for at skabe et nyt fundament for samarbejde,” 
fortæller Jens Klostergaard, samarbejdsudvikler hos OKNygaard.

Projektstart

Projekt
gennemførelse

Samarbejds- 
øvelser

LEGO Serious 
Play

Relationer
Tillid

Ansvar

Samarbejde
om problem- 

løsninger

”Vi ser, at rådgiver eller arkitekt 
og projektleder sammen for-
holder sig til problematikker og 
udfordringer og sørger for, at de 
bliver løst her og nu – og at der i 
processen er en helt grundlæg-
gende tillid til hinanden,” 
fortæller Lars Bering Sonne, 
områdedirektør for Anlæg 
i OKNygaard.
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Ansvarshavende redaktør til
tidsskriftet LANDSKAB søges  
’Landskabsarkitektur er en kunstart, der om nogen kan fortælle om forholdet 
mellem natur, samfund og menneske. Den kan være med til at give os det gode 
liv, der både indeholder betydning, trivsel, oplevelse og erkendelse’ 
– Malene Hauxner, professor, landskabsarkitekt 1942-2012

Vil du være med til at sætte fokus på et mangfoldigt og dynamisk fag og for-
tælle den gode historie om, hvordan vi som landskabsarkitekter bruger kreati-
viteten, planterne, materialerne, naturen og det byggede i vores arbejder – så 
læs videre.

Foreningen Danske Landskabsarkitekters (DL) tidsskrift LANDSKAB hen-
vender sig til alle med erhverv i eller interesse for landskabsarkitektur. Gen-
nem relevante artikler, illustrationer, cases og debatindlæg tjener magasinet 
som et kommunikerende uddrag af, hvad der rører sig inden for Nordens land-
skabsarkitektoniske virke. LANDSKAB er det eneste tidsskrift i Norden ude-
lukkende dedikeret til landskabsarkitektur.

DL søger en ny redaktør, der kan bringe det traditionsrige LANDSKAB videre 
til en endnu mere markant position i fremtiden. Som ansvarshavende redak-
tør får du rollen som fagets formidler indad- og udadtil, både fagligt og visuelt. 
Du skal formidle tidens tendenser, vigtige begivenheder samt præge den fagli-
ge debat, bl.a. via ledere, selvstændige artikler og indlæg. Som redaktør får du 
samtidig mulighed for at være med til at præge LANDSKABs udvikling, vision 
og indhold.

Praktikaliteter:
»   Du er fortrolig med faget landskabsarkitektur.
»   Du har erfaring med redaktionelt arbejde.
»   Ansættelsen er en 3/5-stilling med løn efter kvalifikationer. 
»   Stillingen kan evt. deles mellem to personer, hvis ønsker og kvalifikationer
     matcher det samlede indhold. Der vil dog kun være én ansvarshavende   
     redaktør, og evt. en redaktionel medarbejder. 
»   Du vil til daglig sidde i Danske Landskabsarkitekters sekretariat på 
     Frederiksberg.
»   Dine sparringspartnere udgøres af et redaktionsudvalg bestående af 
     medlemmer valgt på DL’s generalforsamling, medlemmer udpeget af 
     DL’s bestyrelse samt repræsentanter fra de nordiske lande.

Vil du vide mere, kan du kontakte daglig leder af sekretariatet Lillan Thomsen 
på telefon 33 32 23 54 eller e-mail Lillan.Thomsen@landskabsarkitekter.dk 

Ansøgningsfrist d. 21. september 2018. Send din ansøgning til DL’s sekretariat 
på dl@landskabsarkitekter.dk – vi afholder løbende ansættelsessamtaler, da 
stillingen ønskes besat snarest muligt.

Fakta: LANDSKAB startede i 1920 som tidsskriftet Havekunst. Udgives af 
Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Akademisk Arkitektforening 
og udkommer otte gange årligt – omfang ca. 32 sider pr. nummer.

Danske Landskabsarkitekter er en interesseforening med indflydelse i en 
række faglige organisationer, ministerier og græsrodsforeninger. Vi deltager 
aktivt i den politiske debat, hvor vi arbejder på at synliggøre vores arbejde 
som landskabsarkitekter. Vi har pt. omkring 800 medlemmer, hvoraf 200 er 
studerende.

Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg                                                  
Tlf. 3332 2354                                                  
dl@landskabsarkitekter.dk                                                   
www.landskabsarkitekter.dk

Du kan finde tidligere numre 
af tidsskriftet LANDSKAB fra 
1920-2014 på vores web.
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LED-systempullerter, tæthedsklasse IP 65. Modulopbyggede armaturer, 
der kan suppleres med ekstraudstyr som f.eks. projektører, lys- og 
bevægelsessensorer, nødlysbatterier eller certificeret gennemkørsels-
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HELLERUP STRANDPARK 
– både på højt bystrategisk niveau og på 
dybt plantefagligt niveau 
En rosenhaves 100 års fødselsdag minder os 
om, at Hellerup Strandpark er et mønsterek-
sempel på, hvad der skal til for at skabe inte-
ressante og populære havnenære byrum – og 
det minder os om, hvilken vigtig plads grønne 
miljøer har i byernes udvikling. 
Det er ikke hver dag man får en invitation til 
100 års fødselsdag, men fredag den 22. juni 
fejrede Gentofte Kommune jubilæet i Rosen-
haven med taler, musik og rundvisning i den 
smukke, gamle have. 

Rosenhaven er en del af Hellerup Strand-
park, som er udformet af G.N. Brandt i 1912-
18. Det er formodentlig Danmarks første park, 
som bevidst er anlagt ud fra funktionalismens 
ideer og tanker. Hellerup Strandpark nyder 
international anseelse i forhold til det, at 
mange fritidsfunktioner fungerer i ét anlæg. 
På den måde er det en relevant reference til 
nutidens by- og havneudvikling, hvor man 
gerne vil koble mange programmer sammen 
til attraktive vandnære bymiljøer. 

I Hellerup er programmerne en bred vifte 
af sejlsports-aktiviteter, havneliv, tennisba-
ner, en velbesøgt badestrand samt oplevelser, 
samvær og uformelle møder mellem borgere 
i rolige og frodige haver – Staudehaven og 
Rosenhaven. Og det frodige, grønne er priori-
teret højt i denne strandpark. 

Jane Schuls omfattende viden om planter, gør 
hende til et stort aktiv for fagstanden og der-
med for foreningen Danske Landskabs-arki-
tekter. Hun har undervist i 10 år på KU Life 
i planteanvendelse – Advanced Planting De-
sign, ligesom hun har skrevet en lang række 
havebøger, hvorfra mange af os henter viden 
fra. Hun skaber betagende bede med fin for-
nemmelse for former, farver og teksturer – 
og fornemmelser for, hvad der fungerer. Jane 
Schuls navn dukker også op i forbindelse 
med Dansk Landskabspris 2011, hvor Billed-
huggerhaven som en grøn oase midt i Køben-
havns centrum blev hædret.

Rosenhaven åbnede i 1918 og er anlagt af 
kommunegartner G.N. Brandt i samarbejde 
med arkitekt Edvard Thomsen. Hans Toft, 
som i dagens anledning bar den imponerende 
flotte (og ganske givet tunge) borgmester-
kæde, fik hilst glad og interesseret på DL’s for-
mand. Vi talte om, at fejringen af de 100 år er 
med til at give den type af byrum betydning, 
og han takkede for fagstandens viden og høje 
faglighed – den hilsen er hermed bragt videre.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

KØBENHAVNS BYPANEL 
– bedre byggeri når vi renoverer 
Bevaring af eksisterende træer, der står tæt 
på facaderne, samt adgang til små private op-
holdsmiljøer i stuetagens boliger er eksempler 
på to vigtige opmærksomhedspunkter, når vi 
energirenoverer.
Hvordan skaber vi bedre byggeri, når vi ener-
girenoverer? Dette var det overordnede 
spørgsmål, da stadsarkitekt i Københavns 
Kommune Tina Saaby gik forrest og ledte de 
øvrige medlemmer af Københavns Bypanel 
til tre forskellige eksempler, der alle handle-
de om energirenovering. 

For os landskabsarkitekter, er denne dis-
kussion også interessant, fordi vi bør tænke 
energirenovering bredere, og vi bør tænke 
mere på, hvilke yderligere muligheder byg-
herre og brugere kan have gavn af at udnytte 
– og hvilke problemstillinger vi skal være sær-
lig opmærksom på. 

Udover de tekniske og bygningsarkitoni-
ske diskussioner om isolering, ventilation og 
ombygning af køkkener, så er udemlijø og det 
grønne også et vigtigt emne at drøfte i forhold 
til energirenovering. 

Hvad er følgevirkningerne ved etablering af 
byggeplads, kørsel med tunge vogne samt stil-
ladser op ad facader? Det er f.eks. fældning af 
fuldt udvoksede træer, fordi der skal være 
plads til det midlertidige arbejde. Det er vig-
tigt at være opmærksom på allerede i plan-
lægningen af arbejdet og at forventningsaf-
stemme på forhånd med både bygherre og 
entreprenører, så skaderne minimeres. 

Hvad er potentialerne ved energireno-
vering? Som et af dagens eksempler viste, er 
adgang til egen lille terrasse og have fra lej-
lighederne i stueetagen med til at give liv til 
friarealerne, der tidligere mest var præget af 
at være fine, men tomme for liv. Når kanten 
bliver møbleret og får liv, så smitter det af på 
resten af friarealet. Yderligere at føje dyrk-
ningshaver til blev diskuteret som en mulig-
hed – for også at få flere typer af brugere til at 
komme ud af lejlighederne – fordi der er flere 
ærinder at gøre.

Invitationen fra stadsarkitekt i Køben-
havns Kommune Tina Saaby til Danske Land-
skabsarkitekter om at være repræsenteret 
i Københavns Bypanel giver os en mulighed 
for, også her, at sætte vores fags betydning på 
dagsordenen. Dagens tre cases var:

Tingbjerg FSB, Tårnhusstræde 24 i Brøns-
høj, almene boliger. 

Ryesgade 25, bolig og erhverv, privat ud-
lejning.

Samuels Hus, Thorsgade 65, transforma-
tion af tidligere kirke til ungdomsboliger.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

RUNDE FØDSELSDAGE
90 år: Inge Vesterholt, 14. oktober
75 år: Inger Agnete Ravn, 13. oktober
65 år: Hjørdis Sørensen, 12. oktober,
60 år: Darja Marincek Prosenc, 18. september
50 år: Helle Helena Pröschold, 19. september,
Pernille Nymann Jensen, 5. oktober
40 år: Jeppe Winding, 17. september,
Katrine Urth, 9. oktober

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
Nr. 6. Udk. 12. oktober
Nr. 7. Deadline 16. september, udk. 16. november
Nr. 8. Deadline 14. oktober, udk. 14. december

Rosenhaven i Hellerup Strandpark. 
Foto Susanne Renée Grunkin
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PERMANENS
Annemarie Lund

Det er en vederkvægende og meget betryggende tanke, at noget er permanent og helt– eller næsten helt – 
konstant. Havekunst og landskabsarkitektur forstås traditionelt som et fag, der tænker århundreder frem. 
Et fag, hvor man ikke forventer at se resultater lige med det samme og arbejder med det meget lange per-
spektiv – så langt, at det kan virke stillestående. Ligesom herregårdsejeren eller skovejeren ynder at for-
tælle, at de arbejder for kommende generationer, har landskabsarkitekter – og planlæggere – sædvanligvis 
ment det samme. Hvilket også betyder, at vi har glæde af endog meget gamle haveanlæg. Herunder kloster-, 
slots- eller herregårdhaver, der daterer sig tilbage til 1500-, 1600- eller 1700-tallet og stadig har tydelige re-
miniscenser herfra, idet terræn og plantninger så nogenlunde findes. I de to bøger, The Gardener’s Garden 
og Green Escapes, som omtales sidst i dette nummer, kan man læse om mange velkendte ’gartnere’ og deres 
nærmest uforgængelige haver: Pirro Ligorios Villa d’Este, Le Notres Versailles, Gertrude Jekylls Munstead 
Wood, Mien Ruys’ have i Dedemsvaart m.fl. 

Permanens, tænker man, er en grundlæggende bestanddel af landskabsfaget– det langsomme skuespil, 
som Steen Eiler Rasmussen kaldte det.

Og dog. Det, at alt er i konstant forandring og intet varer ved, lægger sig også ind over landskabsfaget. 
Ligesom dagens arkitektur ikke er bygget til at stå længere end et halvt hundrede år, er megen af dagens 
landskabsarkitektur heller ikke skabt til at vokse sig gammel. Midlertidige byrum og meget andet har i åre-
vis været på dagsordenen. Viljen til at vente på at plantninger gror til er næsten væk. Større og større træer 
plantes – året rundt. For mange er plantninger heller ikke i fokus som et grundlæggende og uomgængeligt 
landskabsarkitektonisk virkemiddel. Ved universitet i Berkeley afholdt Dept. of Landscape Architecture 
and Environmental Planning i februar et symposium med 12 internationalt anerkendte forelæsere, der 
netop vægtede plantningers æstetik: The Aesthetics of Planting Design. Der kommer en bog, redigeret af 
Marc Treib, den bliver der holdt øje med.

Dette nummer omhandler både det midlertidige og det mere bestandige. Ulrik Kuggas portrætterer teg-
nestuen Masu Planning og har interviewet de to partnere Malin Blomqvist og Sune Oslev. På deres tegne-
stuer i Helsinki og København stræber de mod at skabe projekter, der er både klassiske og langtidsholdbare.

I flere af året arrangementer er landskabet omdrejningspunkt. Holger Dahl rapporterer om Roskilde 
Festival 2018 – om dens landskab, plan og årets kunstprojekter. 

Anne Galmar skriver fra arkitekturbiennalen Venedig 2018, der har temaet Freespace – og udstiller byrum, 
tagflader, offentlige rum, men også omhandler menneskets forbrug af naturressourcer og landskab. Galmar 
fremhæver, at det er ’tydeligt, at der over de seneste år er kommet markant mere fokus på landskabet – både 
som udgangspunkt og kontekst for den byggede arkitektur’, og at der i biennalens manifest citeres dette græ-
ske ordsprog: ’A society grows great when old men plant trees whose shade they know they shall never sit in’. 
Landskab og tid illustreres i den spanske pavillonhave ved, at besøgende inviteres til at så frø i havens bede. 

Berlin har i juni afholdt MakeCity Festival for Arkitektur og Urbane Alternativer, hvor fokus lå på den 
sammensatte by, og også landskabsarkitekturs og bynaturs betydning. Berlin er under hastig forandring, 
og mange blandede friarealer, tomme grunde, uformelle byrum m.m. bebygges. I artiklen Byen har brug for 
åbne, intensive, hybride landskaber interviewer Marie Bruun Yde Steffan Robel, indehaver af landskabsteg-
nestuen A24 Landschaft og medarrangør af festivalen. Med MakeCity Festival ville man diskutere, hvordan 
man kan redde den blandede by. En jordpolitik efterspørges.

I debatindlægget Gammel vin på grønnere flasker fastslår Martin Odgaard, at ’Den danske tradition for 
sammenfattende landskabsplanlægning, skudt i gang med bl.a. Sten Bjerke og tre-zone-kortene, udviklet 
gennem frednings- og regionplaner og nu videreført af kommunerne, rummer et enestående godt grund-
lag for den fysiske planlægning’. Men han vil gerne høre fra planlæggere, der mener, at de med Det Grønne 
Danmarkskort har fået flere muligheder end før. Martin Odgaard betvivler, at der med dette grønne kort er 
sket noget godt for naturen: ’planlægningen med og uden dette må forventes at være stort set uforandret’. 

Det lange perspektiv og den langsommelige del af faget får ligeledes plads i Per Stahlschmidts beskrivelse 
af Peter Thorsen som faglig pioner. Stahlschmidt fremhæver betydningen af, at tegnestuen fra 1960’erne 
udvidede landskabsfaget, idet den begyndte at arbejde med landskabsanalyser, landskabsplanlægning, natur-
genopretning og naturpleje. AL
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SAMTALE MED MASU PLANNING
Ulrik Kuggas

Navnet klinger nærmest japansk-engelsk, 
men er i virkeligheden såre nordisk, for bag 
Masu Planning står Malin Blomqvist og Sune 
Oslev. Jeg har sat de to stævne på tegnestu-
en i Struenseegade på Nørrebro i København 
for at tale om projekterne, om deres særeg-
ne stil og om, hvordan det er at drive en ti år 
gammel familietegnestue. Det sidste er hur-
tigt overstået, Malin ler og henviser til Trilles 
børnesang, hvori det hedder: ”...når min mor 
kommer hjem, er min far lige gået.” De er med 
andre ord ikke kommet sovende til det, og an-
derledes kan det næppe være, når man har ti 

ansatte i København og fem på datterkonto-
ret i Helsinki.

Når jeg spørger til inspirationskilderne 
nævner de en solid bunke af danske navne: 
C.Th. Sørensen, G.N. Brandt, Sven-Ingvar 
Andersson, Steen Høyer og Torben Schøn-
herr, men så tilføjer Malin lidt eftertænksomt 
Gretel Hemgård og fremhæver den finsksven-
ske landskabsarkitekts fine sans for detal-
jer og evne til at lave klassiske langtidshold-
bare projekter. At Gretel er Malins moster og 
på den måde har ledt hende på sporet, hører 
naturligvis med.

Masu Planning har projekter i stort set alle 
nordiske lande, selv om det har vist sig svært 
at få ordentlig fat i Sverige. For at få mulig-
hed for at projektere og udføre anlæg i Fin-
land åbnede de i 2013 et kontor i Helsinki. 
Indtil da havde de kun lavet udviklingsplaner 
for byen, selv om det skal nævnes, at de lave-
de ikke mindre end ti planer for udviklingen 
af Helsinkis havn.

Lige så vigtigt, det er for tegnestuen at have 
et brohoved i Finland, er det for faget beri-
gende, at finske landskabsarkitektstuderende 
lægger vejen forbi københavnerkontoret og 

Fanø Bad, Fanø
Projektstart 2016, indviet juni 2017. Indbudt projektkonkurrence 2015, 1. præmie
Bygherre: Fanø Kommune
Landskabsarkitekt, totalrådgiver: Masu planning
Team: Everyday Studio
Støtte: Realdania og Statens Kunstfond
Fotos: Kirstine Autzen
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opholder sig her i en kortere eller længere 
periode. Den form for faglig udveksling måtte 
der gerne være meget mere af, og her hører det 
med, at man i Finland ikke er så fokuseret på at 
få de studerende hurtigt gennem studiet som i 
Danmark. Malin fortæller, at et arkitektstudie 
i Finland typisk tager 10-12 år, hvor praktikde-
len fylder helt op til halvdelen af studiet. Det 
betyder, at de nyudklækkede finske arkitekter 
står bedre rustet end de danske og har lettere 
ved at få deres første job. 

For tiden fylder H.C. Andersen-projektet 
i Odense naturligt nok en del på tegnestuen, 

men da det langt fra er færdigt, taler vi i stedet 
om nogle af de realiserede projekter i Danmark 
og nyligt vundne konkurrencer i Finland.

Fanø Bad
Revitaliseringen af området Fanø Bad, et 
projekt i Realdanias Stedet Tæller-program, 
handler om at genoplive en lille badeby, der 
var endt i tarvelig turistforgrimmelse. Sune 
fortæller at folkeferiekulturen fra 1960-
70’erne førte til, at bygningerne lukkede sig 
som enklaver omkring sig selv, og en væsent-
lig del af opgaven bestod derfor i at gøre bag-

sider til forsider. Som et nyt sammenbinden-
de element har tegnestuen udformet pladser, 
fortove og stier i teglklinker. Nærstudier af 
strandstenenes farver har inspireret til et far-
vemiks af klinker, så belægningerne til trods 
for deres spættethed lægger sig som en rolig 
bund i landskabet. Everyday Studio har været 
underrådgivere og bl.a. udformet forskellige 
typer af lysmaster i træ inspireret af sømær-
ker. Tømrer- og snedkerarbejder er lavet af 
øens egne håndværksmestre, og i det hele 
taget er projektet udført i nært samarbejde 
med de erhvervsdrivende/lokale ildsjæle.
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Aktivitetslandskab i Kastrup
På et langt smalt restareal mellem på den ene 
side metrolinjen og på den anden side en vari-
ation af boligtyper primært fra 1980’erne har 
tegnestuen udformet en aktivitetspark. Også 
dette projekt er i Realdania-regi, denne gang 
som en del af Det gode boligliv. 

At der var tale om et restareal blev under-
streget af, at man havde deponeret en masse 
forurenet jord på stedet, så det fremstod 
endog meget kuperet. Da økonomien i pro-
jektet var yderst stram, fik den forurenede 
jord lov at ligge, og man byggede i stedet oven 
på terrænet.

En rødbrun sti i en angiveligt meget billig as-
falttype løber op og ned over bakkerne. Asfal-
ten er med et groft stentilslag, hvilket gør, at 
den yder god skridsikring på de stejle bakker. 
Aktivitetspunkterne er placeret med sikker 
sans for at accentuere bakkelandskabet. Tre 
høje sorte gynger befinder sig øverst på en 
bakke, mens et klatrelandskab med pæle, 
stubbe og reb på grønt faldgummi er lagt ned 
over en af de stejle bakkesider. Der er flere 
sportsaktivitetssteder bl.a. to forsænkede 
boldbaner, men der er også blevet plads til en 
rosenhave – et lille fredfyldt anlæg, der nok 
primært henvender sig til de ældre.

Bevægelseslandskab Kastrup, Vægterparken, Tårnby
Projektstart 2013, indviet november 2015
Bygherre: Boligorganisationen Tårnbyhuse
Landskabsarkitekt, totalrådgiver: Masu planning
Støtte: Realdania
Fotos: Kirstine Autzen
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Magneten
For Magneten – et daghjem for udviklings-
hæmmede – har tegnestuen skabt en sanse-
have i 1. sals højde. Haven ligger på et dæk 
over et parkeringsareal til Frederiksbergs nye 
svømmehal på Bernhard Bangs Allé. Det or-
ganisk udformede dæk, som tegnestuen også 
har udformet, signalerer tydeligt, at vægten er 
lagt på at skabe en lille oase for daghjemmet, 
snarere end at overdække parkeringsarealet.

Haven er opdelt i tre afsnit med hhv. en 
køkkenhave med drivhus, frugttræer og bær-
buske, en bålhave og en blomsterhave. Der 
lille anlæg har en intensitet, der spiller fint 
sammen med formålet: at stimulere sanserne 
mest muligt. 

Udover en stor variation i planternes 
blomstringstid, dufte, frugtsætning mv. er 
der arbejdet meget med forskellig taktilitet 
i belægningerne, og som stedets helt særlige 
element er der opsat bokse, hvor man kan 
gemme ting i.

Sansehaven Magneten, Bernhard Bangs Allé 43-45, Frederiksberg
Projektstart 2016, indviet oktober 2017
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Landskabsarkitekt, totalrådgiver: Masu planning
Team: AI Gruppen Ingeniører
Fotos: Kirstine Autzen
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Tullikamari Plads, Tullikamarin aukio, 33100 Tampere
Lokalplansfase efterår 2018 , efter 1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2018
Bygherre: Tampere Kommune, YH Kodit
Landskabsarkitekt, rådgiver for byrum: Masu planning
Team: Schauman & Nordgren Architects, Schauman Architects, 
Nisunen & Grönlund, Ramboll Finland, Sweco
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Tullikamari Plads i Tampere
For ganske nyligt blev det offentligjort, at 
Masu Planning i samarbejde med Schauman 
& Nordgren Architects har vundet en projekt-
konkurrence om en ny bebyggelse med tilhø-
rende byplads centralt beliggende i Tampere. 
Begge tegnestuer har kontorer i København 
og Helsinki. Ja, i sidstnævnte by deler de sågar 
lokaler.

Renoveringen af pladsen i et tidligere 
industrikvarter er naturligt nok Masu Plan-
nings bidrag. Projektet fremhæves for den 
subtile brug af teglklinker, der binder det 
nye kulturtorv sammen med de omkran-
sende bygninger. Tegl er et materiale, som 
tegnestuen har en stor forkærlighed for, men 
som endnu ikke er er brugt særlig meget som 
belægningsmateriale i Finland.
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TOIMINTOJEN JA TILOJEN VAIHTELU JA LOMITTUMINEN

REITIT

“Kaupunkilattia”

Det tidligere lukkede industrikvarter bliver åbnet op med et forløb af 
nye byrum, der hver for sig danner ramme for et lokalmiljø. Byrumme-
ne binder gennem en helhedsmaterialitet bydelen sammen, men danner 
også lokale stemningsvariationer, forstærket af niveauforskelle
The former industrial quarter was opened with a series of new urban 
spaces, which each create a setting for a local environment. The urban 
spaces are tied together by a unified palette of materials, but also form 
local variations in atmosphere, reinforced by changes in level

Et flow af lokale beboere, studerende, kontorarbejdere og butikskunder 
vil skabe liv i de bilfrie byrum døgnet rundt. I den tætte by udfoldes by-
livet i større grad i de offentlige rum
A flow of local residents, students, office workers and shoppers will 
create life in the pedestrian urban spaces around the clock. In the dense 
city, urban life unfolds to a greater degree in the public spaces
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Arabia – urban transformation
En anden 1. præmie sikrede tegnestuen sig i 
konkurrencen om genanvendelse af det gamle 
industriområde i Helsinki, hvor den kendte 
keramikfabrik Arabia havde til huse. Igen er 
der anvendt teglsten som belægninger i, hvad 
der vil fremstå som en serie af forskellige 
torve bundet sammen af stræder i et fodgæn-
germiljø. Belægningernes mønstre bearbejdes 
med inspiration i industrihistorien og supple-
res med byelementer udformet som oversize 
skåle, tallerkener, kopper og fade.

Projektet laves i samarbejde med Antti-
nen Oiva Architects og Verstas Architects, 

som står for en byfortætning i området, der 
leder tankerne i retning af Carlsberg på Valby 
bakke. Endelig skal trafikingeniørfirmaet med 
det skønne navn Trafix nævnes. Lokalplanfor-
slaget for området ligger nu til politisk god-
kendelse.

Eftertanker
Man kan ikke andet end blive lidt impone-
ret over den store opgavemængde, som den 
relativt lille tegnestue håndterer. Selv om de 
er blevet et etableret navn i branchen, del-
tager de stadig i åbne konkurrencer og ofte 
med gevinst.

Arabia-kvarteret, Hämeentie 133-135, Helsinki
Bygherre: Varma developments

Projektstart 2016 , efter delt 1.præmie i indbudt projektkonkurrence i to faser 2016
Landskabsarkitekt, rådgiver landskab, byrum og bybillede: Masu planning

Team: Anttinen Oiva Architects, Verstas Architects, Trafix, Sweco

Der er noget virtuost legende over Masus 
projekter. Det er en formgivning, der er 
meget markant til stede og derfor kræver en 
fintunet balanceevne i designprocessen. Og 
når man har så meget farve i tuberne, kan 
det næsten være en fordel at blive udsat for 
nogle seriøse benspænd, som aktivitetspar-
ken i Kastrup er det tydeligste eksempel på, 
men som reelt altid i større eller mindre grad 
er et vilkår.

Under alle omstændigheder bliver det 
spændende at følge tegnestuens fremtidige 
udvikling i de nordiske lande.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL
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ROSKILDE FESTIVAL 2018
Holger Dahl

1969
Hey! If you think really hard, maybe we can 
stop this rain! råbte Barry Melton fra Country 
Joe and the Fish ud i natten – på en græsmark i 
landsbyen Woodstock – i Upstate New York – i 
juli 1969. Det var drømmenes sommer. Måne- 
landingens sommer og den sidste euforis som-
mer. Efter the summer of love i 1967 – og det 
gale år 1968 – var 1969 det år, der forenede og 
samlede alt og alting i efterkrigstiden. Modkul-
turen, musikken, pacifismen – og kreativiteten 
– de mødtes i tre uskyldige dage på en mark i 
upstate New York hjemme hos bondemanden 
Max Yasgur. Og drømmene var alt, gæster-
ne havde med. En halv million unge menne-
sker drog til Woodstock for at ryge hash, høre 
musik og være grænseløst sammen, som man 
var det i dingle-dangle dansens år.

1985
’It doesn’t matter if we all die’ råber Robert 
Smith ud i natten. Klokken er tre om mor-
genen, og det er 1985. Lyset viser sig i ho-
risonten, og vi står i et bulder, som om et 
damplokomotiv af længsel trækker gennem 
dyrskuepladsen. Jeg er 24 år gammel, og Ros-
kilde er stadig drømmenes by. Samme dag var 
jeg ovre i lyrikteltet for at høre oplæsninger: 
T.S. Høgh spillede på Johannesbrød og fortal-
te røverhistorier, mens Michael – min gamle 
ven M. Strunge – læste højt fra sin seneste og 
hemmeligt pseudonymudgivne digtsamling 
’Verdenssøn’. ’I behøver ikke klappe efter 
hvert digt’ sagde han lidt tvært – men også 
stolt – efter ca. fem minutter. Michael og jeg 
læste kunsthistorie sammen i firsernes begyn-
delse. Jeg blev hængende efter oplæsningen 
og tænkte på at gå op og sige hej, men var al-

ligevel for genert. Året efter var han død. Og 
det gjorde noget, tænkte jeg – It does matter…

Michael Strunge foldede drømmens 
faner ud i 80’erne, men før det – i slutningen 
af 60’erne og begyndelsen af 70’erne var der 
også meget, der skulle foldes ud. Vi var i luf-
tens tidsalder. Drømmenes og fanernes og tel-
tenes – og naturligvis skulle Danmark have sit 
eget lille Woodstock – i Roskilde. 

’If we think really hard, maybe we can 
stop this rain’. Man hører det tydeligt på 
Woodstock-pladen – og hører, hvordan festi-
valens sprechstallmeister, lysdesigneren 
Chip Monck, får sat gang i råbene: ’No rain, 
no rain, no rain’ Og man kan altså forvisse sig 
om, at regn har været et medfødt problem for 
de store udendørs musikfestivaler lige siden, 
de blev startet. Men råbet er også sjovt på en 
anden måde – for det er præcis den fandeni-
voldske tyrkertro, der ligger som kernen i 
musikfestivalerne og den kultur, der skabte 
dem. Vi kan råbe regnen væk! Vi kan flyve, 
hvis bare vi har musikken – og en drikkevare!

2018
Roskilde Festival er i ca ti dage hvert år Dan-
marks femtestørste by. Og som antydet oven-
for, er urmoderen for alle rockfestivaler 
Woodstock i Upstate New York sommeren 
1969. Festivalen, som i begyndelsen udeluk-
kende var et forretningseventyr, var sin egen 
myte fra dag ét, og da arrangørerne i løbet 
af få timer fuldstændig mistede kontrollen, 
blev myten kun større. Præsidenten erklære-
de Woodstock et nationalt katastrofeområde. 
Helikoptere fløj ind over området og kastede 
forsyninger ned, som om det var en krigszo-
ne, og arrangørerne opgav fuldstændig at kon-

trollere billetter – festivalen var gratis for alle 
efter en enkelt dag.

Megen lunken fadøl er løbet ud i Dyr-
skuepladsens græs, siden den første Ros-
kilde Festival slog døren op i 1971 – dengang 
under navnet Sound Festival. Der var en 
enkelt scene og en græsmark – præcis som 
der havde været to år før i Woodstock. Festi-
valen fik hurtigt succes og voksede i takt med, 
at ungdomdomskulturen overtog næsten alle 
dagsordner. Der kom flere scener, camping-
områder, madboder – og efterhånden også 
en række sideaktiviteter. Lyrikoplæsninger, 
NGO-telte med diskussioner, teatergrupper 
og meget meget mere. 

Regnen blev ved med at være et problem 
lige meget, hvor meget man råbte af den, og 
efterhånden blev Roskilde-smatten et kendt 
begreb: Den mudrede blanding af jord, vand, 
tis, fadøl og skrald blev i lige så høj grad som 
den orange Canopy-scene festivalens signatur.

I Roskilde blev festivalen gradvist mere og 
mere designet. I min egen ungdom, da festi-
valen havde små ti år på bagen, virkede alting 
stadig mest, som om det var lidt selvorgani-
seret. Der var den store orange scene, der var 
den grønne scene – og et folketelt til det, der 
i dag hedder lo-fi musik. Derudover var der 
madboder, NGO’er – og ikke så meget mere.

Hvor skal vi hen?
Her i 2018 er jeg er taget tilbage til Roskilde 
for at se, hvad festivalen er blevet til. Jeg har 
ikke været her i 18 år og har kun på avisernes 
skriverier og reportagerne fra det årlige mud-
derbad kunnet fornemme, at festivalen har 
udviklet sig – men til hvad ved jeg endnu ikke.
I festivalens barndom og ungdom varede fe-

Zoe Walker & Neil Bromwichs The Serpent of Capitalism var en kæmpe, oppustelig slange. Slangen skulle være et symbol på kapitalismen, der æder sig gennem pladsen, 
og projektet inviterede festivaldeltagerne til at gå sammen om at gentænke deres omverden og sætte sig fri af kapitalismens kvælertag. Foto Preston Drake-Hillyard
Zoe Walker & Neil Bromwich’s The Serpent of Capitalism was a huge, inflated snake. The snake was meant to be a symbol of capitalism that ate its way across the square, 
and the project invited festival participants to join in rethinking their surroundings and freeing themselves of capitalism’s stranglehold. Photo Preston Drake-Hillyard
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stivalen en weekend, og folk kom bare med 
deres telte i løbet af fredagen og slog sig ned, 
hvor de nu kunne finde plads, men stille og ro-
ligt er festivalen gået fra at være tre dage med 
koncerter til at være en ugelang begivenhed. 
Campingområderne åbner en uge før, den før-
ste koncert overhovedet går i gang inde på fe-
stivalpladsen, så naturligt nok har det været 
nødvendigt at skabe systemer, der kan hånd-
tere den voldsomme menneskemængde. Her 
er det ikke nok at råbe. Der skal skabes en by.

Planen
Det er arkitekten Jes Vagnby, der er stamfa-
der til byplanen for nutidens Roskildefesti-
val. Siden år 2000 har han sammen med fe-
stivalens ledelse – og bistået af en stor gruppe 
frivillige arkitekter – arbejdet på at skabe 
sammenhæng og struktur på festivalen og 
campingområdet. 

Hele tiden ud fra grundprincippet 4+4, 
der betyder, at de fire teltdage, før musikken 
begynder, skal være lige så vigtige for oplevel-
sen som de fire musikdage. I hjertet af festiva-
len står stadig den orange teltscene, der i de 
seneste mange år – i en uforløst grafisk form 
– har været festivalens varemærke. Vagnby og 
hans team har arbejdet på at skabe en fornem-
melse af plads – rådhusplads – foran Orange 
Scene. Vest for scenen står en række træer og 
danner en afgrænsning, der nu har sin spej-
ling i en række boder på pladsens østlige side. 
Denne simple indramning skaber stedsfor-
nemmelse og rumlig mening for både fest-
aber og musikelskere. Orange Scene er og bli-
ver Roskilde Festivalens centrum; den største 
scene – det punkt, hvor en enkelt mand eller 
kvinde med blot en mikrofon kan balancere 

100.000+ menneskers energi. Dette møde 
mellem musikkens udfarende kraft og pub-
likums begejstring er festivalens kerne og 
flammepunkt – og naturligt nok bliver resten 
af en by med et så ensidigt og dominerende 
centrum nemt til noget, der kun kan opfattes 
som vedhæng – en slags forstad – og forsta-
die – til det centrale. Og det er da også, hvad 
de mange teltbyer er blevet til. En slags dio-
nysisk opgradering af parcelhuskvarteret med 
tusindvis af vej- og grillfester, men også med 
parcelhuskvarterets evige vandringer mod – 
noget. Med fornemmelsen af at være i udkan-
ten af alting. Jes Vagnbys oprindelige idé til 
campingområderne var, at de skulle deles op 
i otte byer – hver med sin agora i centrum. En 
uformel åben plads, hvor man kunne mødes og 
hvor spontane aktiviteter kunne opstå. I dag er 
denne struktur udvisket og i stedet orienterer 
festivalgæsterne sig efter verdenshjørnerne og 
de mange navne, de specielle områder har fået.

Festivalen gør stadig meget for at gøre 
campingområderne beboelige. Der er toilet-
ter, badefaciliteter, mobilopladningsstationer 
og butikker – selv om det ser ud til, at de fleste 
af campingarealernes beboere mest lever af øl 
og makrelguf.

Tættest på festivalpladsen ligger de åbne 
campingområder, hvor de yngste festdeltagere 
bor. Her er endeløse rækker af telte i løs orden 
– og endeløse rækker af campingstole, havepa-
villoner og gigantiske lydanlæg, der kører for 
at overdøve hinanden. Henover hele festen lig-
ger en dyb baspuls og en lige så dyb aroma.

I udkanten af teltbyen ligger de mere 
luksuriøse campingområder. Her kan man 
bestille et rigtigt telt i forvejen, man kan bo i en 
lejr, hvor der skal være stille efter kl. 22, eller 

sågar i en lejr, der skal være nogenlunde ren.
Midt i teltområdet findes selveste Dream City. 
(Drømmen er og bliver festivalens metafor). 
Dream City er et område, man kan søge om 
lov til at bygge i. Deltagerne får længere tid 
til at skabe deres lejre, der derfor også er langt 
solidere end 99% af de andre. Her er rigtige 
bygninger – i år endda en kopi af tårnet i Zoo-
logisk Have – om referencen er ironisk ment, 
melder historien ikke noget om.

Teltfesten varer fra lørdag til onsdag, 
hvor den rigtige musik begynder. Onsdag 
åbner festivalpladsen, og de egentlige løjer 
går i gang. Mange unge mennesker bliver 
imidlertid boende ude i lejrområderne og går 
kun sjældent ind på festivalpladsen. Roskilde 
Festivalen er også blot en ugelang abefest – og 
der er masser af kraft i de medbragte sound-
boxes, så man behøver slet ikke bevæge sig ind 
på den anden side af festivalens hegn.

’Heyyy – de spiller på baggearet’ råbte 
musikeren i flokken, da vi hastede forbi Pearl 
Jam. Året var 2000, og der var ingen af os, der 
var grunge-fans, så vi var på vej over for at 
høre Underworld på det, der stadig dengang 
hed den grønne scene. Men vi ville lige gå lidt 
langsomt forbi for at høre, hvad det var, der 
havde gjort Pearl Jam så berømte. Men lyden 
var dårlig, lav og ufokuseret, hvilket fik vores 
medbragte ekspert til at konstatere, at de 
havde glemt at tænde for de store højttalere, 
så det eneste man kunne høre var ’baggearet’ 
– altså de scenemonitors, bandet har med, så 
de kan høre, hvad de selv spiller. Vi gik hurtigt 
videre til Underworld og The The og glemte alt 
om Pearl Jam, indtil vi pludselig fik at vide, at 
the Cure var aflyst. ’Der er sket en ulykke’ var 
der en, der sagde, ’der er nogle der er døde’. 
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Det var en surrealistisk besked at få. Festiva-
len stoppede, og jeg husker stadig, hvordan jeg 
gik i støvregnen i det blege morgenlys forbi 
Orange Scene, der var spærret af med politi-
ets rød-hvide tape. Først næste dag da alle, jeg 
kendte, ringede for at høre, om jeg havde det 
godt, fandt jeg ud af, hvad der var sket.

Roskilde Festival mistede sin uskyld den 
nat. Ni unge mennesker blev trampet ihjel i 
kaosset foran Pearl Jams koncert, og jeg tænkte 
en tid, at den aldrig kunne blive det samme igen.

Rammerne
Det sorte spånpladehegn, der omkranser selve 
festivalpladsen, er en anden af Jes Vagnbys 
opfindelser. I ’gamle’ dage var der et traditio-
nelt og meget lidt charmerende trådhegn. Det 
store sorte hegn virker både karakteristisk, 
’fordi sort er en rock’n’roll farve’, som Vagn-
by siger, og neutralt. En god baggrund til fe-
stivaldeltagernes ofte farvestrålende påklæd-
ning. Desuden har farven den fordel, at hegnet 
bliver usynligt i natten, hvor festerne i hele fe-
stivalområdet smelter sammen.

Selve festivalpladsen er som ethvert mo-
derne bycenter – her bare ganget med 1000: 
En gigantisk festmaskine, hvor alt handler om 
hedonistisk hengivelse – til musikken, grillma-
den, drikkevarerne, menneskene – og kunsten. 
Roskilde Festivalen har nemlig et omfattende 
kunst- og eventprogramprogram – overordnet 
kurateret af Signe Brink, der har en baggrund 
som både kunsthistoriker og arkitekt.

’Roskilde Festival udspringer jo af ung-
domsoprøret og har en arv, der rummer både 
kvindebevægelsen og alle de modkulturelle 
strømninger, der dominerede de tidlige 70’ere 
– og den arv vil vi gerne stå ved’, siger Brink og 
fortsætter ’det er vigtigt for os, at den kunst, 
vi præsenterer, er socialt engageret, og at den 
tilbyder et åbent og engagerende blik på sam-
fundet. Festivalen er jo et perfekt sted at præ-
sentere kunst. Vi har et stort, nysgerrigt publi-

kum, som måske ikke går så meget på gallerier 
til hverdag. Og der er festivalen en god scene 
– et sted der ligger meget langt fra det tradi-
tionelle galleris hvide vægge.

Brink tilføjer, at det derfor også er vigtigt, 
at den kunst, der vises i Roskilde, har noget 
’krog’, som hun formulerer det. ’ Det skal være 
både engagerende – og inviterende – og med 
en skala, der passer til festivalen’ siger hun.

Årets kunstprogram havde temaet ’lighed’ 
og foldede sig primært ud lige inden for festi-
valpladsens hovedport, hvor den såkaldte ’Art 
zone’ var placeret. ’Det har vist sig at være en 
fordel med et kunstområde’ forklarer Brink. 
’Roskilde Festival er jo en by – og det, kun-
sten gør, er, at den skaber byrum. Ved at have 
et helt område med kunst skaber vi både ople-
velser, mellemrum og mødesteder’.

Et eksempel på denne strategi er det før-
ste, man møder, når man kommer ind i det 
allerhelligste – festivalpladsen. Lige inden-
for porten står fire 10 meter høje mursektio-
ner: projektet Equality Walls. De fire mure er 
kopier af nogle af de foreslåede murløsninger 
til Trumps grænsemur mod Mexico. 

Trumps mure er på én gang meget æsteti-
ske, dybt skræmmende og højaktuelle på den 
globale dagsorden, fortæller pressemeddelel-
sen og fortsætter ’De er stærke symboler på 
en problematik, der ikke alene gælder i USA, 
men i hele verden, hvor fællesskaber lukker 
sig om sig selv og øger uligheden. Derfor var 
det oplagt for os at fremvise og samtidig give 
dem et navn, der peger på den problematik, 
vi gerne vil sætte fokus på, nemlig lighed eller 
manglen på samme’.

I kunstområdet, der dækker arealet mel-
lem Orange Scene og det store forplejnings-
område øst for, er der altid masser af men-
nesker. Ikke mange ser ud til at kigge – sådan 
kigge rigtigt – på kunsten, men alle tager den 
i en slags besiddelse. Især det meget synlige 
projekt Pathway, som er lavet af den unge 

Herover. Paul Barsch & Tilman Hornigs projekt Die-
sel Worm var en kørende udstilling, der bestod af tre 
limousiner, som snoede sig gennem festivalens cam-
pingområdet. Kun få udvalgte kunne få adgang til li-
mousinerne – hvorved uligheden blev meget konkret 
illustreret. Foto Joakim Züger
Nederst. Roskilde Festival, Equality Walls. 
Foto Luna Stage
Top. Paul Barsch & Tilman Hornig’s project Diesel 
Worm was a mobile exhibition that consisted of three 
limousines, which wound their way across the festival’s 
camping area. Only a few especially chosen were given 
access to the limousines - which offered a very tangible 
illustration of inequality. Photo Joakim Züger
Below. Roskilde Festival, Equality Walls. 
Photo Luna Stage
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dansk/norske tegnestue Sano. Tegnestuen, 
der udgøres af Carl Theodor Sachs og Anders 
Blindheim Nottveit, har kun eksisteret et års 
tid. De to indehavere mødtes på arkitektsko-
len og fandt ud af, at de deler en passion for 
det håndlavede, modellerne og den lille skala. 
De har før arbejdet som modelbyggere for 
COBE, men prøver nu at skabe en niche for 
sig selv et sted mellem arkitektur, håndværk 
og installationskunst.

Pathway er et træspor, der slynger sig 
nysgerrigt gennem hele Art Zone. I råt ube-
handlet træ ligner den en blød badebro, der 
er blevet lagt ud i området – som en bane til 
et lille futtog – eller måske en bane i et Mario 
Spil – hvad de to ophavsmænd da også ind-
rømmer:

’Mario var en af arbejdstitlerne’, fortæl-
ler Anders Nottveit og suppleres af Theodor 
Sachs: ’Opgaven var at lave noget, der både 
kunne indramme og vise kunsten. Noget, 
der både kunne være en installation og en 
ramme’. Broen er hævet en smule over jor-
den, og om natten er der lys i den i alle regn-
buens farver. Den tilfældigt slyngede sti, der 
skaber tilfældige møder og vildveje, passer 
perfekt til Roskildes ønske om at være et rum 
udenfor det normale – et overraskelsernes 
rum, og sporet er et populært objekt, ser man 
med det samme. Ideen om den vildt slyngede 
sti modarbejdes en smule af, at den kun bevæ-
ger sig rundt i det ret overskuelige kunstom-
råde. Man kan ikke lade være med at tænke 
på, hvordan det ville have virket, hvis den 
pludselig skød sig ud af kunstens zone og løb 
videre til nogle af festivalens andre områder. 

Det fantastiske solskinsvejr til årets festi-
val gør dog, at sporet får en helt anden funk-
tion. I stedet for at være en passage gennem 
kunstzonen bliver Pathway et af festivalens 
foretrukne siddemøbler. En badebro på land, 
hvor de trætte festivalgæster slænger sig og 
slapper af mellem alle indtrykkene.

Sano har selv stået for byggeriet af Pathway. 
Sammen med et sjak frivillige håndværkere 
har de på gammeldags maner selv grebet ham-
mer og sav og er gået i gang med at konstruere.
’Vi arbejder meget på den måde’, fortæller 
Theodor Sachs. ’Vi bygger altid 1:1 mockups 
af dele af vores projekter’, forklarer hans nor-
ske makker Nottveit. ’Det var noget ,vi lærte 
på skolen – på afdeling 2, hvor vi arbejdede 
meget med støbninger og materialer og mo-
deller i fuld skala. Vi tror på, at løsningerne 
bliver bedre på den måde – når man har haft 
dem i hænderne’. Sano holder til på Refshale-
øen, hvor de deler bygning med manuskript-
forfattere, designere og mange andre kreative 
mennesker. De er også i gang med et projekt 
til Haven-festivalen, der foregår netop på 
Refshaleøen i begyndelsen af august.

Drømmebyen
I dag er Roskilde Festivalen et velafprøvet 
koncept – med business strategy og engelske 
titler. Koncerterne er ikke forsinkede mere 

– både musikerne og arrangørerne er blevet 
voksne professionelle. Musikken starter på 
slaget – bogstaveligt talt – og slutter efter af-
tale med højst et ekstranummer. Ikke noget 
med at spille en time over, hvis man lige har 
lyst til det. På samme måde er det, der engang 
var en simpel stilladsscene og nogle tusind 
hippier på græsset, blevet til en kæmpestor 
og buldrende, men veltrimmet festmaskine. 
Madudbuddet er kolossalt, man kan bade i ba-
desøen og oplade sin telefon gratis. Man kan 
købe souvenirs, melde sig ind i WWF, høre 
foredrag, deltage i happenings og ellers bare 
spille ølbowling i en uge. 4+4 strategien er lyk-
kedes i en sådan grad, at mange besøgende 
måske kommer mere for festens skyld end for 
musikkens – men inde i det hele er kernen in-
takt. Festivalen er stadig ’non profit’, som det 
hedder på nydansk, her er stadig tusindvis af 
frivillige og allerinderst er der stadig dén der 
drøm: If we think real hard…..
Holger Dahl, arkitekt MAA, 
kommunikationschef Schønherr

Denne side. Sano, Pathway. Fotos Martin Johannsen This page. Sano, Pathway. Photos Martin Johannsen
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LANDSKABET OG TIDEN 
– omtale af den 16. arkitekturbiennale i Venedig

Anne Galmar

Freespace
Hvis biennalen i Venedig kan ses som repræ-
sentant for den globale arkitekturscene netop 
nu, så er det tydeligt, at der over de seneste år 
er kommet markant mere fokus på landska-
bet – både som udgangspunkt og kontekst for 
den byggede arkitektur, som sin egen fagdi-
sciplin og som råmateriale i de enkelte udstil-
linger. Landskabet og de politiske strukturer, 
der er med til at forme det, formidles i flere 
af de nationale pavilloner (bl.a. Brasiliens og 
USA’s), mens andre bringer enten tagfladen 
(Storbritanniens) eller pavillonernes tilhø-
rende uderum (Spaniens og Danmarks) i spil 
under årets store samlede tema Freespace. Og 
endelig bliver landskabet flere steder i sig selv 
til omdrejningspunkt for udstillingen – som i 
Christina Capetillos fine triptykon af landskab 
med fravær ved det nedbrændte Svinkløv Ba-
dehotel og i den australske pavillons totalin-
stallation med 10.000 planter.

Biennalen, den 16. af slagsen, er kurateret af 
Yvonne Farrell og Shelley McNamara. I deres 
korte manifest forklarer de Freespace som ’Ar-
chitecture’s capacity to find additional and 
unexpected generosity in each project’, ek-
semplificeret af, hvordan en række byggede 
værker giver noget tilbage til byen såsom of-
fentlige siddenicher i facaden eller indgangs-
partier, der er åbne for alle. Som landskabsar-
kitekt er det derfor en interessant oplevelse at 
læse manifestet, som starter med det enkelte 
byggede værk, men undervejs får drejet fokus 
over på byrummet og dermed alle brugerne i 
det offentlige rum. 

Kuratorernes manifest afsluttes med et 
græsk ordsprog som lyder ’A society grows 
great when old men plant trees whose shade 
they know they shall never sit in’. Ordsproget 
er naturligvis eksempel på den generøsitet, de 
to kuratorer efterspørger, men er ( jo) samti-
dig en beskrivelse af landskabsarkitekturens 

vilkår. Derfor er det også interessant, at der på 
tværs af de nationale pavilloner kan aflæses 
en optagethed af netop landskabet – både det 
givne og det groede – og dets forhold til tiden. 

I den store skala (bl.a. Brasiliens og USA’s 
pavilloner) visualiseres, hvor hurtigt et land-
skab kan ændres og ’forbruges’, og der stilles 
dermed samtidig spørgsmål ved, hvor længe 
der er ressourcer at forbruge af i landskabet. 
I den danske pavillon ses landskabet deri-
mod overvejende som det statiske og kon-
stante. Landskabet er i Svinkløv formet af isen 
og uberørt af branden, mens det i BIG’s pro-
jekt Hyperloop i Dubai bliver et kontinuerligt 
panoramabillede, der skabes i samspillet mel-
lem placeringen af ’kighuller’ i højhastigheds-
togets tunnel og togets maksimale hastighed, 
hvorved der skabes en rolig visuel kontrast til 
togets ekstreme fysiske fart.

Andre pavilloner bringer tidsaspektet ind 
næsten som en fysisk størrelse: 

Caruso St. John har med Island skabt en stor tagterrasse på taget af den engelske pavillon, hvor selve bygningen er tom. Med referencer til både Storbritanniens fortid som 
kolonimagt, den aktuelle klimadebat og det igangværende Brexit rummer installationen mange betydningslag, men den umiddelbare oplevelse af at færdes og opholde sig 
mellem trækronerne og med udsigt over lagunen bliver i sig selv et udsagn om tagfladen som et Freespace. Selve dækket tager udgangspunkt i det oprindelige tags farver 
og i et klassisk venetiansk gulvmønster. Fotos Anne Galmar

Den spanske pavillon har inddraget et lille stykke land til en midlertidig have, hvor publikum 
inviteres til at placere en lille lerkugle, der indeholder frø. Foto Anne Galmar
The Spanish pavilion has occupied a small area for use as a temporary garden, where the public 
is invited to place a small clay ball, which contains seeds. Photo Anne Galmar
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Caruso St. John has with Iceland created a large roof terrace on top of the English pavilion, where the building itself is empty. With references to both Great Britain’s past as 
a colonial power, the current climate debate and the ongoing Brexit, the installation contains many semantic layers, but the immediate experience of moving and stopping up 
among the treetops and the view over the lagoon present a statement of the roof surface as a Freespace. The deck itself is based on the original roof ’s coloring and with a 
classic Venetian floor pattern.. Photos Anne Galmar

I den lille interimistiske have ved den spanske 
pavillon inviteres besøgende (med en C.Th.’sk 
langsomhed) til at så et lille frø i havens bede, 
mens der i den australske pavillon er skruet 
op for hastigheden, idet der veksles mellem 
dag og nat i lyssætningen adskillige gange om 
dagen.

Landskabsarkitektur i et politisk 
perspektiv 
Brasilien og USA har fra hver deres perspek-
tiv fokus på, hvordan vi som mennesker lige 
nu ændrer landskabet – hurtigt og radikalt. 
Begge pavilloner bruger kartografiske tegnin-
ger og ’mapping’ som et måske lidt fagnørdet, 
men effektfuldt værktøj til at illustrere tema-
erne. En række store kort over Brasilien re-
præsenterer både grafisk delikat, men også 
markant bl.a. hvor store mængder af regn-
skov, der skoves og afbrændes, ved at angi-
ve de udledte CO2-mængder. Kortene viser 

også, hvordan naturgivne ressourcer som 
vindstrømme og fordampning fra regnsko-
ven skaber betingelserne for både frugtbar 
landbrugsjord og urbanisering. Tegningerne 
er i sig selv inspirerende med den komplek-
sitet, der dannes af de mange lag af forskel-
lige informationer, som alligevel tilsammen 
skaber et tydeligt billede. Desuden er den re-
gionale forståelse af samspillet mellem natur-
givent klima og menneskeskabte interventio-
ner et godt eksempel på landskabsarkitektur 
og planlægning i en stor skala.

I USA’s pavillon drejer en af de centrale 
historier sig om, hvordan landskabet så at 
sige responderer på Trumps mur mod Mexico. 
Landskabet her i grænselandet rummer alle-
rede en lang politisk historie om, hvordan 
Colorado River, der løber fra USA til Mexico 
er blevet omlagt for at kunne levere vand til 
byer og landbrugsområder i USA med det 
resultat, at den mod syd er nærmest tørlagt. 

Her illustrerer en række kort af flodernes løb 
og terrænets former, hvor abstrakt og frem-
med ’muren’ bliver som både fysisk barriere 
og som politisk grænse. De grafiske tolknin-
ger her er slet ikke flertydige som i Brasiliens 
eksempler, men repræsenterer for mig at se 
et tiltrængt modmanifest til USA’s aktuelle 
grænsetænkning og viser meget håndfast, at 
landskabsarkitektur også er politisk.

Den sanselige have og det skrøbelige
økosystem
Helt anderledes umiddelbar sanselig er op-
levelsen i 1:1-haverne ved den spanske og 
australske pavillon. Den spanske har trans-
formeret et lille tilfældigt jordstykke til en 
ad-hoc-have med en rå og midlertidig æste-
tik, og spredt i de tilplantede bede kan man 
se, at der ligger mange små lerkugler, place-
ret af andre besøgende, som gradvist spræk-
ker i mødet mellem solen og den fugtige jord.

Med 10.000 planter skaber Grassland Repair”en sanselig have i den australske pavillon. Belysningens vekslen mellem skarpt dagslys, der understreger farver og detaljer, 
og blødt skumringslys, der skærper lugte- og høresansen. Fotos Anne Galmar
With 10,000 plants, Grassland Repair creates a sensory garden in the Australian pavilion. The lighting alternates between bright daylight, which underscores colors and 
detail, and a soft twilight, which enhances the senses of smell and hearing. Photos Anne Galmar
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I den australske pavillon har kunstneren 
Linda Tegg sammen med Baracco + Wright 
Architects rykket haven indenfor i selve pa-
villonen og her skabt en installation, der taler 
til alle sanser. Den vekslende lyssætning (der 
skyldes en pragmatisk hensyntagen til plan-
ter såvel som publikum) mellem meget skarpt 
daglys og ’skumring’ betyder, at man i lyset 
oplever planternes forskellige farvenuancer 
og teksturer, mens det i skumringen er duf-
ten af jord og planter og den måde, lydene ab-
sorberes af det bløde materiale, der skaber op-
levelsen. Helt spontant sætter man tempoet 
ned og tager ophold i installationen. De 10.000 
planter er sammensat af 65 forskellige arter 
fra ’Western Plains Grasslands’, en biotopty-
pe der i dag p.g.a. urbanisering og landbrug er 
næsten udryddet, og det skønnes, at kun 1% 
er tilbage. 

Med titlen Grasslands Repair stilles skarpt 
på, hvad der er på spil, når vi som (landskabs-)
arkitekter og planlæggere agerer i landskabet 
– men også uden fortællingen bagved instal-
lationen fungerer den smukt som et værk, der 
umiddelbart gør opmærksom på, hvad det er, 
planter kan. 

Den danske pavillon
Som nævnt er der også i den danske pavillon 
fokus på landskabet, uden at det dog bliver 
den store fortælling, der kan binde udstillin-
gen sammen. I de udvalgte projekter fungerer 
landskabet bogstaveligt og forståelsesmæssigt 
som billeder – fra de store og smukke fotosta-
ter, hvor landskabet er en konstant, som fin-
des både før og efter den arkitektoniske in-
tervention, til BIG’s kighuller fra tunnellen. 
Placeringen af og intervallet mellem ’glug-
hullerne’ gør, at man undervejs i acceleratio-
nen oplever en overgang fra et fragmenteret 
’landskab set gennem huller’ til, at der ved 
maksimal hastighed sker en visuel forskyd-
ning, hvor de enkelte huller med synets hast 
smelter sammen til ét langt panoramabillede.

Konklusion og anbefalinger
Som det forhåbentlig fremgår i ovenstående, 
er der rigtigt meget at komme efter på den 
aktuelle biennale, også med landskabsbril-
lerne på, og rigtigt meget at glæde sig over og 
inspireres af. Omtalen her har haft fokus på 
de dele af den samlede udstilling, hvor land-
skabet spiller en markant rolle. Heraf er de 

fleste koblet til de nationale pavilloner. Der-
udover er der både i Giardinis centrale pavil-
lon og på Arsenale også meget inspiration at 
hente – især hvor der er skabt rumstore in-
stallationer, der ’låner’ af landskabets kvalite-
ter. Her er transparente rumligheder, refleksi-
oner i overfladerne og lette tekstiler og vægge 
af sæbebobler, der næsten som blade bevæger 
sig i den ’vind’, som skabes af de besøgende.
Anne Galmar, landskabsarkitekt MAA MDL, 
VEGA landskab Aps

I den amerikanske pavillon er der med en enkel og tydelig grafik undersøgt, hvordan landskabets naturlige strukturer responderer på og i tilfældet her 
ødelægges af den mur, der ifølge Trump skal gøre grænsen mod USA til en fysisk massiv linje. Foto Anne Galmar
In the American pavilion, using simple and distinct graphics, analyses are presented that show how the landscape’s natural structure responds to, and in this case 
are destroyed by the wall, which according to Trump will make the border to USA a physically massive line. Photo Anne Galmar
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I den amerikanske udstillings anden del fokuseres på, hvordan der med stedets naturgivne materialer kan skabes ’flood protection’ med de lokales medvirken. Fotos Anne Galmar
In the American exhibition’s other part, focus is placed on how, using the indigenous materials, one can create ’flood protection’ with the participation of the local inhabitants.. 
Photos Anne Galmar

Kartografisk tegning i den brasilianske pavillon. Med en høj grad af kompleksitet (pile, der viser vindretning, prikker, der viser fordampning og rød farve, der angiver 
CO2-udledning), skabes et samlet billede af, hvordan naturgivne forhold og menneskelig aktion tilsammen former landskabet, og hvilke zoner der udvikles og urbaniseres. 
Fotos Anne Galmar
Cartographic drawing of the Brazilian pavilion. With a high degree of complexity, arrows that show wind direction, dots that show evaporation and red color that indicates 
CO2 emission, offers an overall illustration of how natural conditions and human interaction form the landscape and which zones are developed and urbanized.
Photos Anne Galmar
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BYEN HAR BRUG FOR ÅBNE, INTENSIVE, 
HYBRIDE LANDSKABER
– interview med Steffan Robel

Marie Bruun Yde

I de to sidste uger af juni løb Berlins triennale 
MakeCity Festival for Arkitektur og Urbane 
Alternativer af stablen for anden gang. Ud over 
arkitektur og finansstrukturer var landskabs-
arkitekturens og bynaturens betydning for at 
skabe en blandet by et fokusområde. Her brin-
ges et interview med Steffan Robel, indeha-
ver af landskabstegnestuen A24 Landschaft i 
Berlin-Kreuzberg og medlem af kuratoriet for 
MakeCity Festivalen. Overskriften for Make 
City Festivalen er ’den blandede by’ (Berlin 
Remixing/Stadt neu gemischt). 

Hvad ønsker festivalen at tage op med dette 
tema?
Berlin er i opbrud. Byen har grundlæggende 
ændret sig. Tidligere opstod der mange blan-

dede friarealer og strukturer i Berlin, fordi 
byen længe ikke var del af det internationa-
le ejendomsmarked. Men det ændrede sig op 
gennem 00’erne. Byen er i det seneste årti ble-
vet tættere, rigere og dyrere. Mange friarealer 
er forsvundet, tomme grunde er blevet fyldt 
ud, og ’huller’ mellem bygningerne blevet luk-
ket. Alt det, der fandt sted på de brakliggende 
områder i den indre by, er væk. Berlin er en 
grøn by, men i og med at så mange af de ufor-
melle rum er blevet bebygget, er der ikke læn-
gere plads til alt og alle. Vi oplever en norma-
liseringsproces, som truer med at fjerne alt 
det, folk kan lide ved byen. MakeCity vil ita-
lesætte byens arealanvendelse. Det behøver 
ikke at betyde konservering af det bestående, 
men hensyntagen til kreative frirum.

Kan du give et eksempel på, hvor de uformelle 
rum er forsvundet?
Langs med Spree-floden, eksempelvis om-
kring DAZ (Det Tyske Arkitekturzentrum), 
er de tidligere frirum med bl.a. barer og 
urban gardening forsvundet til fordel for ny-
byggerier. Byens jordpolitik må ikke overla-
des til investorernes profitmaksimering, men 
må udvikle instrumenter til at inkludere so-
ciale aspekter, fritidsfunktioner og mangfol-
dighed. 

På MakeCity Festivalen vil vi gerne dis-
kutere, hvordan vi i fremtiden kan redde den 
blandede by. Hvordan kan den blandede by 
genopstå? Hvordan kan vi omgås byens friare-
aler og de knappe ressourcer? Hvorledes kan 
vi tænke friarealer sammen med bygninger?

Flussbad Berlin er et byudviklingsprojekt for genaktivering af byens centrale kanal. Flussbad Pokal. Foto Axel Schmidt
Flussbad Berlin is an urban development project for the regeneration of the city’s central canal. Flussbad Pokal. Photo Axel Schmidt
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Hvordan adresserede festivalen de problema-
tikker?
MakeCity er en bredt anlagt festival med for-
skellige arrangementer: Guidede ture ude i 
byen, studio talks på tegnestuer, paneldebat-
ter i festivalens centrum i det tjekkiske kul-
turhus og udstillinger i diverse kulturrum. 
Festivalen handlede ikke kun om Berlin, men 
inddrog mange internationale eksempler og 
diskuterede by på mange forskellige niveau-
er. Den blandede by blev belyst gennem ny 
og gammel arkitektur, urbane kredsløb, res-
sourceudnyttelse, klimatilpasning, offentlige 
rum og bynatur. Topotek1, vores landskabsar-
kitektkolleger, havde en studio talk om stor-
byjunglen. Her handlede det om at komme 
hinsides den klassiske by-natur-modsætning 

og nå frem til en stærkere sammenfletning af 
urbane typologier, hvor bygninger og landska-
ber ikke længere kan skelnes fra hinanden. På 
vores tegnestue, A24 Landschaft, havde vi en 
studio talk om fremtidens gaderum, hvor bl.a. 
Kristian Villadsen fra Gehl holdt et oplæg. 
Berlin har meget at lære af Skandinavien. Ga-
derummet her er alt for længe blevet planlagt 
udelukkende af trafikplanlæggere. Det er ble-
vet bilbelastet, monostrukturelt og dysfunk-
tionelt. Vi er nødt til at inddrage mange flere 
aspekter og arbejde tværfagligt for at opret-
holde gadens mangfoldighed.

Hvilken rolle spiller landskabet for at understøtte 
en urban blanding? Kan en parallel fortætning 
og landskabeliggørelse af byen lade sig gøre?

Bylandskabet kan opfylde både tekniske og 
sociale funktioner. Det kan på én gang rumme 
haver, dyrkning, vandrensning, luftforbed-
ring, grønne facader, siddemuligheder, par-
ker, sport, leg og atmosfære. Vigtigt er en høj 
grad af detaljering på alle niveauer; at vi ikke 
tænker i for store enheder, men mere i finhe-
der. Fortætning og natur behøver ikke være 
nogen modsætning – vi kan godt bebygge 70% 
og have 30% friareal – men det kræver inten-
sive, hybride friarealer, som kan mere og til-
byder koncentreret opholdskvalitet.

Hvad kan vi gøre for at opretholde en urban 
blanding?
På festivalen stod det klart, at alle elsker Ber-
lin og gerne vil have byen, som den er, eller 

Superuse Studios legeplads Wikado Rotterdam genbruger 
kasserede vindmøllevinger. Foto Denis Guzzo HQ
Superuse Studio’s playground Wikado Rotterdam utilizes 
old windmill wings. Photo Denis Guzzo HQ

Siden folkeafstemningen mod bebyggelse af Tempelhofer Feld 2014 
har Berlins 350 kvadratkilometer store, nedlagte lufthavn i den indre by, 
en af verdens største parker, stået stort set uberørt. Foto Viviana Abelson
Since the public referendum opposing the building of Tempelhofer Feld in 2014, 
Berlin’s 350 sq km former airport in the inner city, one of the world’s largest 
parks, has remained generally untouched. Photo Viviana Abelson
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snarere, som den engang har været. Tilsynela-
dende hersker der altså konsensus om, at den 
blandede by er eftertragtelsesværdig, alti-
mens ingen rent faktisk etablerer den. Aktuelt 
er et omfattende boligbyggeriinitiativ i gang 
i Berlin. Faren er her, at vi får masse i stedet 
for klasse. Alt det, der gør en by til en by, bli-
ver af økonomiske årsager ofte udeladt. For at 
opnå et blandet byliv er vi nødt til at integre-
re sociale og økonomiske strukturer i nybyg-

geri. Det kræver åbne stueetager med offent-
lige funktioner, integration af det grønne, veje 
og opholdskvaliteter. Og det kræver fleksible 
strukturer, som er åbne for forskellige funkti-
oner. Både ny arkitektur og friarealer bør in-
deholde low budget-rum og ubestemte steder 
med innovationspotentiale. Vi skal altså ikke 
kun skabe færdige parker, men grønne rum 
med minimal infrastruktur; åbne strukturer, 
hvor man med få midler kan gøre noget.

Dermed udvides den urbane blanding til at 
omfatte ikke kun funktionsblanding, men 
også deltagelse og tilegnelse. Den blandede by 
er altså den by, som brugerne selv kan være 
med til at producere. 

Set fra et dansk perspektiv forekommer Ber-
lins grønne rum heterogene og inviterende. 
Byen synes at undgå landskabsarkitektonisk 
overdesign. Eksempelvis kan man i mange af 

ECF Berlin er en moderne, urban aquaponikgård, hvor fiskeopdræt kombineres med grøntsagsdyrkning for at spare ressourcer. Foto ECF Farmsystems GmbH
ECF Berlin is a modern, urban aquaponics farm, where fish-farming is combined with vegetable cultivation to conserve resources. Photo ECF Farmsystems GmbH
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Berlins parker, som er blevet anlagt inden for 
de seneste år (eksempelvis Anita-Berber-Park 
og den kommende Spreepark) opleve masser af 
vildnis. Har Berlin ikke netop en afbalanceret 
tilgang mellem eksisterende og nyt, vildt og vel-
plejet, urbanitet og natur, færdigt og ufærdigt, 
formgivning og ikke-formgivning?
En del af Berlins parker bliver desværre bare 
plejet dårligt og ser ud, som de gør af nød og 
foragt. Men netop de midlertidige, halvfær-

dige steder med opvokset ruderatvegetation, 
som har udviklet deres egen æstetik, og som 
nu kan genfindes i helt nye parker som Park 
am Gleisdreieck, Natur-Park Südgelände og 
Park auf dem Nordbahnhof ,er spændende. 

Naturfragmenterne er blevet vor tids gen-
fortolkning af den romantiske ruin. De nye 
friarealer, som søger at kombinere klassiske 
parkfunktioner med natur og nye fritidsfunk-
tioner, bidrager til en blandet by. 

Men vi står blot ved begyndelsen til at gen-
tænke og finde ud af, hvad en park kan inde-
holde, og hvor blandet den egentlig kan være.
Marie Bruun Yde, kulturhistoriker, 
A24 LANDSCHAFT

Landskabelige kvaliteter i byen: Topotek1. IBA Spreehafen Hamburg. Foto Hanns Joosten
Landscape qualities in the city: Topotek1. IBA Spreehafen Hamburg. Photo Hanns Joosten

Yderst tv. Det uautoriserede, uformelle asiatiske mad-
marked i Berlins Preußenpark, i folkemunde kaldet Thai 
Park, tolereres af kommunen. Foto: Nomadic by Choice 
Tv. Bauhaus-Pavillonen på Tempelhofer Feld fungerer 
som grønt klasseværelse for den nærliggende Peter-
Petersen-Schule og mødelokale for interesserede. 
Foto Viviana Abelson
Th. I A24 Landschafts Kohlelager Landau smelter land-
skabet og brugen af det sammen. Foto Hanns Joosten
Far left. The unauthorized, informal Asiatic food market  
in Berlin’s Preußenpark, locally known as Thai Park, is 
 accepted by the municipality. Photo: Nomadic by Choice
Left. The Bauhaus Pavilion on Tempelhofer Feld serves 
as a green classroom for the nearby Peter-Petersen-
School and meeting room for interested parties.
Photo Viviana Abelson
Right. At A24 Landschafts Kohlelager Landau the land-
scape and its use merge together. Photo Hanns Joosten
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GAMMEL VIN PÅ GRØNNERE FLASKER
– om Det Grønne Danmarkskort

Martin Odgaard

Da det såkaldte Grønne Danmarkskort blev 
vedtaget i februar 2015, var det med et smalt 
flertal i Folketinget – anført af SR-regeringen. 
Umiddelbart efter valget i 2015 fremsatte den 
nye Venstre-regering den såkaldte Vækstplan 
Danmark. Af denne fremgik det, at der nok al-
ligevel ikke ’var brug for’ et grønt danmarks-
kort, og forslaget fra regeringens side var 
således at lade det udgå af planloven – nær-
mest før blækket var tørt.1 I de efterfølgende 
forhandlinger om en revision af planloven 2 
blev det således en kampplads, og bl.a. Social-
demokratiet gik i brechen for at lade Grønt 
Danmarkskort forblive som en del af planlo-
ven. Således blev det; Venstre kunne sige, de 
havde givet sig i forhandlingen, og Socialde-
mokraterne fik et ben. Formålet med denne 
artikel er dog, gennem et kort overblik, at be-
tvivle mængden af kød på dette ben.

At der ikke er så meget nyt under solen, er 
vel nærmest en tilståelsessag. Da den moder-
niserede planlov af 2017 var i sin første høring, 
indløb der en del spørgsmål vedrørende netop 
det grønne danmarkskort. 

Undertegnede havde f.eks. i høringspro-
cessen advokeret for at Grønt Danmarkskort 
ikke blot skulle være en sammentegning af 

allerede eksisterende udpegninger. Dette 
kom der svar på, for i høringsnotatet fremgår 
det, at:

”Med forslag til modernisering af planloven 
foreslås en forenkling af kommunernes nuvæ-
rende planlægningsopgave på naturområdet, 
som samtidig indebærer en styrkelse af Grønt 
Danmarkskort. Planlægningen efter lovens 
§ 11 a, stk. 1, nr. 13 og nr. 14 indebærer i dag 
både planlægning for naturbeskyttelsesinte-
resserne og planlægning for Grønt Danmarks-
kort. Nr. 13 og nr. 14 foreslås samlet til ét plan-
emne, således at kommunerne fremover alene 
vil skulle fastsætte retningslinjer for ét samlet 
naturemne og udpegningerne heraf vil udgøre 
Grønt Danmarkskort.” 3 

For de læsere, hvor planloven ikke står 
helt skarpt, kan nævnes, at planlovens § 11 
a, stk. 1 rummer en opremsning af de udpeg-
ninger, som kommunen skal foretage i for-
bindelse med udarbejdelse af kommunepla-
nen. Nr. 13 og 14 er kernen i kommuneplanens 
naturdel, idet de tegner de store linjer – eksi-
sterende som potentielle. Med andre ord – det 
er primært de allerede eksisterende elemen-
ter i kommuneplankataloget, der skal benyt-
tes i Grønt Danmarkskort.

Enkelte elementer af det grønne danmarks-
kort er dog nye. Hvis man læser nærmere i 
Vejledning om Grønt Danmarkskort og natur-
beskyttelsesinteresser 4, vil jeg vurdere, at det 
nye primært er et krav om forbedret sammen-
hæng i kortlægningen mellem kommunerne. 
Dette kan være glimrende. Københavns Uni-
versitet udarbejdede i 2011 et notat om den 
noget forskelligartede praksis for udpegning, 
som kommunerne anvender i forbindelse med 
naturplanlægningen i kommuneplanen. 5 

Dette ville dog næppe kræve en lovændring, 
idet planloven allerede hjemler en central 
styring af metoder i den fysiske planlægning 
gennem § 3. Ministeriet kunne vælge blot at 
fremsende et såkaldt ’hyrdebrev’ fulgt op med 
en vejledning. 

Et andet nyt element er det såkaldte 
’tredje nationale kriterium’ for udpegninger 
i det grønne danmarkskort. En udpegning af: 
”[…] naturområder, som samtidig med at vare-
tage naturinteresserne kan bidrage til andre 
formål, herunder klimatilpasning og klima-
forebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekrea-
tion.” 6 Planlovens § 11 a, stk. 1 nr. 9 tager sig 
dog allerede af planlægning til rekreative for-
mål, ligesom ditto paragraf nr. 13, 18 & 19, samt 

Bynatur – have ved skov i Silkeborg. 
Foto Martin Odgaard
Urban nature – garden by the forest in 
Silkeborg. Photo Martin Odgaard

Th. Biodiversitetskort overlejret med 
zonekort. Erhvervsstyrelsen og Miljø-
styrelsen
Right. Biodiversity map superimposed 
with a zone map. Erhvervsstyrelsen and 
Miljøstyrelsen



LANDSKAB  5  2018 151

§ 11b, stk. 1, nr. 14 beskæftiger sig med plan-
lægning for oversvømmelsesrisici på forskel-
lige niveauer, og man må spørge sig selv, om 
ikke det er nok. 

Skulle man endelig nævne en virkelig nyt-
tig ting, der er kommet ud af diskussionen 
om en ny sammenhængende grøn plan for 
Danmark, må blikket rettes et par år bagud. 
Natur- og Landbrugskommisionen, der vir-
kede fra 2011-13, anbefalede netop udvikling 
af et nationalt naturnetværk. Til dette udvik-
lingsarbejde bad Naturstyrelsen Aarhus Uni-
versitet/DCE 7 udarbejde et landsdækkende 
biodiversitetskort til brug i prioritering af 
naturarealer. 8 Dette kort er både detaljeret, 
har en stor differentiering i værdisætningen 
og skeler ikke til by-/landzone-skel eller land-
brugsareal/ikke-landbrugsareal. Biodiversi-
tetskortet repræsenterer det egentlige nybrud 
i denne proces, idet det etablerer en dataplat-
form, hvor den nyeste landskabsøkologiske 
viden og økologiske feltstudier kan kombine-
res i en let tilgængelig form.

Denne artikel skal ikke ses som et argu-
ment mod landskabsplanlægning. Tværti-
mod. Den danske tradition for sammenfat-
tende landskabsplanlægning, skudt i gang 

med bl.a. Sten Bjerke og ’tre-zone-kortene’, 
udviklet gennem frednings- og regionplaner 
og nu videreført af kommunerne, rummer 
et enestående godt grundlag for den fysiske 
planlægning. Min bekymring er blot, at man 
bruger en masse ressourcer på at traske rundt 
i maskinrummet fremfor at få udviklet noget 
natur. Jeg hører naturligvis gerne fra planlæg-
gere, der mener, de har fået flere muligheder 
end før.

Man kunne foranlediges til at tro, at der 
med sikringen af Grønt Danmarkskort er sket 
noget godt for naturen. Det ligger i navnet og 
i den øvrige italesætning. Sandheden er dog 
nærmere, at planlægningen med og uden dette 
må forventes at være stort set uforandret, og 
at en ny natur igen afventer gode kræfter, der 
vil lægge penge på bordet eller ændre driften. 
Skulle man endelig igangsætte en ny planlæg-
ning for mere natur, kunne det være at benytte 
det nye kortmateriale til at kortlægge, priori-
tere og igangsætte en proces mod mere natur 
i byzonen. Det ville da trods alt rumme mere 
perspektiv end at udføre den samme planlæg-
ning under et nyt navn. 
Martin Odgaard, arkitekt, ph.d., 
adjunkt ved Arkitektskolen Aarhus

Noter
1. Regeringen (2015), Vækst og udvikling i 
hele Danmark, s. 46. https://em.dk/~/media/
files/2015/15-11-23-vaekst-og-udvikling-i-he-
le-danmark.ashx
2. Det, der senere blev kaldt Den Modernisere-
de Planlov
3. Erhvervsstyrelsen (2016), Notat, s. 85.
http://www.ft.dk/samling/20161/ lovforslag/
L121/bilag/1/1714922.pdf
4. Miljøstyrelsen (2017), Grønt Danmarkskort 
og naturbeskyttelsesinteresser – Vejledning.
http://mst.dk/media/133265/groentdanmar-
kort_vejledning.pdf 
5. Hellesen, T. et al. (2011), Udpegning af øko-
logiske forbindelser og særlige naturområder 
i kommuneplan 2009. http://naturstyrelsen.
dk/media/nst/66832/SL-rapport_Oekologi-
skeForb_mv_KP09_2maj2013.pdf
6. Miljøstyrelsen (2017), Grønt Danmarkskort 
og naturbeskyttelsesinteresser – Vejledning, s. 
15 & 18. http://mst.dk/media/133265/groent-
danmarkort_vejledning.pdf
7. DMU, det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser
8. Ejrnæs, R., et. al.(2014), Biodiversitetskort 
for Danmark, DCE rapport nr. 112, http://dce2.
au.dk/pub/SR112.pdf 



152 LANDSKAB  5  2018

EN ENGAGERET PIONER RUNDEDE DE 80
Per Stahlschmidt

Ved foreningens generalforsamling i 1968 
foreslog Peter Thorsen og Andreas Bruun at 
foreningens navn blev ændret fra Dansk Ha-
vearkitektforening til Foreningen af Danske 
Landskabsarkitekter ( fra 1997 Danske Land-
skabsarkitekter). Navneskiftet ville være kom-
met under alle omstændigheder som led i den 
internationale udvikling, men for Peter snæ-
rede havearkitektnavnet specielt, fordi han 
havde bevæget sig ind på byplanlægningens 
og det åbne lands store skala. For os i dag er 
dette arbejdsfelt en selvfølgelig del af land-
skabsarkitektens virke, det kan vi bl.a. takke 
pionerer som Peter for. 

Når jeg er i Odense, ser jeg hver gang for 
mit indre blik Peters landskabsanalyse, hvor 
ådalene er grønne, rekreative bånd med skov 
og eng, som holdes bebyggelsesfri og der-
med giver struktur og identitet til bydelene, 
der ellers kunne smelte sammen til én stor 
bykage. 

Peter, der er født 14. juni 1938, fik gartner-
blod i årerne fra både sin far og mor, og han 
kom i gartnerlære i D.T. Poulsens planteskole 
som forberedelse til uddannelsen som have-
brugskandidat på Landbohøjskolen. I 1964 
var han (bl.a. sammen med Jette Abel) med 
på det første kandidathold fra professor Georg 
Boyes nye landskabsarkitektuddannelse. Der-
efter fulgte han undervisningen på Kunstaka-
demiets Arkitektskole, hvor han fik prøven for 

havearkitekter i 1967. Allerede i 1968 startede 
han egen tegnestue, han havde i studietiden 
erfaring fra arbejde på Eywin Langkildes og 
Morten Klint & Knud Lund-Sørensens teg-
nestuer. 

Som underviser på Arkitektskolen lærte 
han skovrider Steen Bjerke at kende, som også 
havde et bijob som underviser. Bjerke, der var 
Statens Naturfrednings- og Landskabskonsu-
lent, engagerede Peter i opgaver med at regi-
strere og analysere Langeland, Møn og 65 af 
Danmarks andre mindre øer. Bjerke var en 
karismatisk ildsjæl, der ikke var bange for at 
bryde konventionerne for en embedsmand 
i centraladministrationen. I dag ville der 
næppe være de samme frihedsgrader for en 
mand i hans stilling! Peter havde allerede den-
gang en pondus, som kunne svinge med Bjer-
kes. Senere løste tegnestuen mange opgaver 
med indpasning af vindmøller og andre tek-
niske anlæg i landskabet og med sammenfat-
tende landskabsplanlægning for friluftsliv, 
naturpleje og naturgenopretning. 

Peter havde ikke blot øje for landskabsar-
kitekturens potentiale i det åbne land, men 
også i byplanlægningen. Derfor både ansatte 
han byplanlæggere og samarbejdede med 
byplanfirmaer, bl.a. Institut for Centerplan-
lægning og byplantegnestuen Haastrup og 
Dybbro. Takket være Peters tegnestue er der 
i planlægningen af mange danske byers udvi-
delse inddraget analyser af naturgrundlaget 
og tilføjelse af grønne elementer.

Peter var ikke alene om i 1960’erne at se 
behovet for landskabsarkitektonisk kun-
nen ved løsning af opgaver med byudvikling 
og naturbeskyttelse. Arkitekt Ib Møller, der 
havde tegnestuen Møller & Grønborg, var en 
af de andre. Men de var få, og de fik stor betyd-
ning for den spændvidde, der i dag gælder som 
landskabsarkitektens arbejdsfelt.

Peters tegnestue lå det meste af tiden sam-
men med hans bolig i Birkerød, så den med sin 
piberygende indehaver som centrum fik et 
vist hjemligt præg. Tegnestuen nøjedes ikke 
med at arbejde i den store skala, men løste 
også opgaver i stort set hele det traditionelle 
register for landskabsarkitekter, fra trafikløs-
ninger og byrum, til haveanlæg ved boliger og 
institutioner. Principperne fra landskabs-
niveauet, respekten for stedet og naturens 
kræfter, behersket brug af virkemidler og et 
langt perspektiv for vegetationsudviklingen, 

blev videreført til havens detaljerede niveau. 
I Weilbachs Kunstnerleksikon og i et interview 
med Karen Permin i LANDSKAB 1998 nr. 4 
kan man læse mere om Peters meriter, her-
under hans engagement i organisationsar-
bejde, som bl.a. bestod i at være formand for 
Foreningen af Yngre Havearkitekter. Forenin-
gen var et inspirerende forum og mødested 
for studerende fra Arkitektskolen og Land-
bohøjskolen.

Peter er ikke længere erhvervsaktiv, men 
naturglæden er usvækket, og fagets ve og vel 
ligger ham stadig stærkt på sinde. Han er vel-
orienteret, men sluger ikke ethvert modelune 
råt. Konfronteret med de nyeste hits på den 
faglige scene, hvor der er rigeligt med sten i 
udtænkte mønstre, fancy inventar og spar-
som vegetation i trange kår, men præsente-
ret med skønne ord om økologi og bæredyg-
tighed, kommer gartneren, drillepinden og 
ironikeren op i ham. Han vil ikke lade sig for-
føre! Men han er åben, indgår veloplagt i en 
diskussion og bliver måske overbevist om kva-
liteter, han ikke så ved første øjekast.

Med sin markante stemme i den faglige 
debat, vidtspændende projekter af høj kva-
litet og et menneskeligt nærvær med humor, 
varme og omsorg er Peter Thorsen en bety-
dende og værdsat skikkelse i dansk landskabs-
arkitektur. Stort – forsinket – tillykke!
Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt MDL

Referencer:
www.landskabsarkitekter.dk/magasin
Weilbachs Kunstnerleksikon, www.kulturarv.
dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=10890

Th.. Landskabsanalyse. 
Dispo sitionsplan for Odense Kommune. 1971. 
Peter Thorsen i samarbejde med 
Institut for Centerplanlægning
Right. Landscape analysis. Municipal scheme from 
1971, Odense. Peter Thorsen in collaboration with 
Institute for Centerplanlægning

Peter Thorsen. Foto Per Stahlschmidt
Peter Thorsen. Photo Per Stahlschmidt
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Hovedsæde for Tryg-Baltica. 1987. Omgivelser med klippede bøgeklumper.
Foto Peter Thorsen
Tryg-Baltica Headquarters, 1987. Surroundings with pruned forms.
Photo Peter Thorsen
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BOGOMTALE

The Gardener’s Garden og Green Escapes 
– The Guide to Secret Urban Gardens
Madison Cox (introduktion), Toby Musgrave, 
Bill Noble og Lindsey Taylor ( bidragydere): 
The Gardener’s Garden. Phaidon, 2017 ( første-
udgaven fra 2014 er trykt i et større format). 
245 x 210 mm, 480 s., 1.300 ill., £29.95. 
Engelsk udgave ISBN 978 07148 74159,
fransk udgave ISBN 978 07148 74418

Toby Musgrave: Green Escapes – The Guide 
to Secret Urban Gardens. Phaidon, 2018. 
184 x 124 mm, 384 s., 350 ill., £16.95. 
ISBN 978 07148 76122

Foran mig ligger to havebogsudgivelser fra 
forlaget Phaidon, der på grund af en række lig-
heder og forskelle anmeldes samlet. I begge 
bøger vises der et væld af haver fra hele ver-
den opdelt på alle verdensdele fra Oceanien 
til Sydamerika. I The Gardener’s Garden – den 
største af de to – er mere end 250 haver re-
præsenteret.

Hver have beskrives på en, to,og enkelte 
steder fire sider med en komprimeret tekst 
og et antal fotos. Udover teksterne til haverne 
er den eneste tekst, der forklarer om projek-

tet et to siders forord. Her kan man læse, at 
haverne er udvalgt blandt et internationalt 
team af ledende haveskribenter, designere og 
hortikulturelle eksperter, og at der er tale om 
deres yndlingshaver. 

I Green Escapes – The Guide to Secret 
Urban Gardens er modellen med at gengive 
forskellige haver med en lille tekst og nogle 
få fotos gentaget. Men den er noget mindre i 
formatet, så man kan have den med sig som 
guidebog på rejser. Bogens fokus er, som titlen 
lover, lagt på de hemmelige haver, og det er en 
god idé. Dels er hemmeligheder jo altid spæn-
dende, og desuden er det godt at have et fokus. 
Selv de meste erfarne haveglobetrottere vil 
finde overraskende nyt i Granada, Dubrovnik 
eller hvor som helst. Det er lidt svært at vur-
dere, om de mange haver lever ordentligt op 
til præmissen. 
Ved en gennembladring studsede jeg over, at 
Marco Polo-terrasserne fra Hafencity i Ham-
borg er taget med. Men hvad kan efterhånden 
overhovedet kaldes hemmeligt længere?

Når jeg finder det interessant at sammen-
ligne de to bøger, er det fordi deres forskellige 
fokus, træder så tydeligt frem. The Gardener’s 
Garden er klart den mest ambitiøse – man for-

Geoffrey Armstrong og Wendy Vincent, The Rock Garden, Magaliesberg, Sydafrika, 
ca. 2000. Foto Wendy Vincent. Ill. fra The Gardener’s Garden 
Geoffrey Armstrong and Wendy Vincent, The Rock Garden, Magaliesberg, South 
Africa, ca. 2000. Photo Wendy Vincent. Ill. from The Gardener’s Garden

Madame Ganna Walska et al., Lotusland, Santa Barbara, Californien, 1941-80. 
Foto Claire Takacs . Ill. fra The Gardener’s Garden
Madame Ganna Walska and others, Lotusland, Santa Barbara, California, 1941-80. 
Photo Claire Takacs. Ill. from The Gardener’s Garden

Juan Grimm, Jardin Los Vilos, Coquimbo, Chile, 1996. 
Foto Juan Grimm © Renzo Delpino

Ill. fra The Gardener’s Garden
Juan Grimm, Jardin Los Vilos, Coquimbo, Chile, 1996. 

Photo Juan Grimm © Renzo Delpino
Ill. from The Gardener’s Garden
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nemmer, at hensigten har været at skrive den 
ultimative havebog. Men udvælgelseskrite-
riet er uklart, og ofte undres man mere over 
de haver, der er udeladt, end dem der er valgt. 

Slår man op i navneindekset bagerst i 
bogen, er det første navn man støder på: Aalto, 
Alvar. Han er med på grund af sit eget som-
merhus Villa Mairea (med tilhørende have), 
men det er så også alt, hvad der er at finde om 
Finland. 

En del lande er på den vis repræsenteret 
med en enkelt eller to haver, mens f.eks Eng-
land har fået et stort antal anlæg med. Proble-
met med opsætningen med alle verdensdelene 
er, at den skaber en forventning om, at man er 
dækket rimeligt ind – hvad man langt fra er. 

Måske havde det været bedre at lægge 
fokus på haveeksperterne, når det nu engang 
er deres yndlingshaver, der er valgt ud. At 
udgivelsen af den årsag risikerede at miste 
værdi som guidebog, ville ikke gøre det store, 
for den er så tung, at ingen ville drømme om 
at slæbe den med sig.

Skal du kun købe en havebog i år fra forla-
get Phaidon, anbefaler jeg klart: Green Esca-
pes – The Guide to Secret Urban Gardens.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL

Øverst. St Dunstan-ln-the-East, London, 1971, ren. 2015. 
Foto City of London Corporation. Ill. fra Green Escapes
Midte. Giuliano Zetti, Giardino dell’lris, Firenze, Italien, 
1957. Foto Toby Musgrave . Ill. fra Green Escapes
Nederst. Sasaki, Dawson og DeMay, Waterfall Garden 
Park, Seattle, WA. 1977. Foto Kenneth Griffin.
Ill. fra Green Escapes
Top. St Dunstan-ln-the-East, London, 1971, ren. 2015. 
Photo City of London Corporation. Ill. from Green Escapes
Midle. Giuliano Zetti, Iris Garden, Florens Italy, 1957. 
Photo Toby Musgrave . Ill. from Green Escapes
Belo. Sasaki, Dawson and DeMay, Waterfall Garden 
Park, Seattle, WA. 1977. Photo Kenneth Griffin. 
Ill. from Green Escapes
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SUMMARY
Interview with Masu planning, p. 130
Ulrik Kuggas
The name has an almost Japanese-English 
tone, but in reality is quite Nordic, as behind the 
firm Masu Planning one finds Malin Blomqvist 
and Sune Oslev. I agreed to meet these two at 
their office on Struenseegade in the Nørre-
bro quarter of Copenhagen to hear about their 
projects, their characteristic style and what it is 
like to run a ten-year-old family office. The lat-
ter was quickly resolved, Malin laughed and re-
ferred to a verse from the Danish singer, Trille’s 
children’s song: “... when my mom comes home, 
my dad has just left.” This implied that it was 
not an effortless task, and could hardly be oth-
erwise when one has ten employees in Copen-
hagen and five at a satellite office in Helsinki.

When I asked about their sources of inspi-
ration, they mentioned a number of Danish 
names: C.Th. Sørensen, G.N.Brandt, Sven-
Ingvar Andersson, Steen Høyer and Torben 
Schønherr, but then somewhat pensively, 
Malin added: Gretel Hemgård, and empha-
sized the Finnish/Swedish landscape archi-
tect’s fine sense of details and ability to design 
classic, sustainable projects. The fact that 
Gretel is Malin’s aunt, and has had a decided 
influence on her is also an important factor.

Masu Planning has projects in by and large 
all Nordic countries, even though it has proven 
difficult to get a real foothold in Sweden. In 
order to have the opportunity of designing and 
establishing a scheme in Finland, in 2013 they 
opened an office in Helsinki. Until then, they 
had only done development plans for the city, 
even though it should be mentioned that they 
created no less than ten plans for the develop-
ment of Helsinki’s harbor.

Just as important as it is for the office to 
have a bridgehead in Finland, it is profession-
ally rewarding that Finnish landscape archi-
tect students pass through the Copenhagen 
office and work for different periods of time. 
This form of professional exchange should be 
used more often and in this case it should be 
mentioned that in Finland there is not as much 
focus on getting the students quickly through 
the studies as in Denmark. Malin mentions 
that in Finland, a degree in architecture usu-
ally takes 10-12 years, during which internships 
take up almost half of the study period. This 
implies that newly graduated Finnish archi-
tects are better equipped than the Danish and 
find it much easier to get their first job.

At the moment, the implementation of the 
H.C. Andersen park in Odense takes up a great 
deal of the office’s time, but as it is far from 
completed, we instead discussed some of the 
realized projects in Denmark and some of the 
recent competition winners in Finland.

Fanø bad
The revitalization of the Fanø Bad swimming 
area is a project in Realdania’s Stedet Tæller 

(the place counts) program, and deals with re-
viving a small seaside resort town that had de-
teriorated into a tacky tourist disfigurement. 
Sune says that the workers’ vacation culture 
from the 1960-70’s led to buildings that closed 
off the surrounding as enclaves, and a major 
part of the project thus consisted of convert-
ing the rear facades to front facades. As a new, 
bonding element, the office created squares, 
sidewalks and paths with brick pavers. Care-
ful color studies of the beach stones inspired 
the color mixture of the pavers, so the paving, 
despite its mottled appearance lay as a calm 
floor in the landscape. Everyday Studio served 
as sub-consultants and among other things de-
signed different types of wood lighting masts 
inspired by the Danish navigation markers. 
The carpentry was carried out by the island’s 
local craftsmen, and generally speaking, the 
project was done in a close collaboration with 
local businessmen and enthusiastic citizens.

Activity landscape in Kastrup
On a long, narrow leftover area between the 
metro line and a variety of housing types pri-
marily from the 1980’s, the office designed an 
activity park. This project is also in the aus-
pices of Realdania, this time as part of Det 
gode boligliv program. The fact that it was a 
leftover area was underscored by its use as a 
depot for polluted soil from the site, so it ap-
peared very uneven and hilly. As the budget 
for the project was extremely tight, the pollut-
ed soil was left in place and instead the build-
ings were placed above terrain.

A reddish brown path with a presumably 
very inexpensive type of asphalt runs up and 
down over the hills. The asphalt has a course 
stone aggregate, which offers a good non-skid 
surface on the steep hills. The points for activ-
ity are placed very consciously to accentuate 
the hilly landscape. Three tall black swings lie 
at the top of a hill, while a climbing landscape 
with poles, stumps and ropes on a green rub-
ber surface is laid out over one of the steep 
hillsides. There are several sports activity 
spots including two recessed playing fields. 
There was also room for a small rose garden.

The Magnet
In front of the Magnet – a care center for the 
mentally challenged – the office created a sen-
sory garden at first floor level. The garden lies 
on a deck over a parking area for Frederiks-
berg ’s new public swimming hall. The or-
ganically shaped deck, which the office also 
designed, clearly signals that emphasis was 
placed on creating a small oasis for the care 
center, more that just roofing the parking area.

The garden is divided in three sections 
consisting of a vegetable garden with a green-
house, fruit trees and berry bushes, a bon-
fire garden and a flower garden. This mod-
est scheme has an intensity that harmonizes 

with the purpose: to stimulate the senses as 
much as possible. Besides a rich variation in 
the plants’ flowering time, aroma, fruit rip-
ening, etc. efforts were made with a variety 
of tactile sensations in the paving and as the 
scheme’s special element, boxes were estab-
lished where one can hide things.

 
Tullikamari Plads in Tampere
Quite recently it was announced that Masu 
Planning in collaboration with Schauman & 
Nordgren Architects won a project competi-
tion for a new housing scheme with an accom-
panying urban square in the center of Tam-
pere. Both offices have studios in Copenhagen 
and Helsinki, and in Finland they even share 
office space. The renovation of the square in 
a former industrial quarter was quite natural-
ly Masu Planning’s contribution. The project 
was emphasized for the subtle use of brick 
pavers that bind the new culture square to-
gether with the surrounding buildings. Brick 
is a material that the office has a great admi-
ration for, but as yet is not commonly used as 
a paving material in Finland.

 
Arabia – urban transformation
Another winning proposal by the office was in 
the competition for the conversion of an old in-
dustrial area in Helsinki, where the well-known 
ceramic factory Arabia was located. Once again, 
brick was employed as paving in what will ap-
pear as a series of different squares tied togeth-
er by pedestrian streets. The paving pattern was 
inspired by the industrial history and supple-
mented with urban elements designed as over-
size bowls, dishes, cups and saucers.

The project was carried out in collabora-
tion with Anttinen Oiva Architects and Ver-
stas Architects, who are responsible for the 
urban densification of the area, which is remi-
niscent of Carlsberg on Valby bakke in Copen-
hagen. Finally, the traffic engineering firm, 
with the appropriate name: Trafix, is men-
tioned. The local plan proposal for the area 
now awaits political approval.

It is hard not to be somewhat impressed 
about the large number of projects that this 
relatively modest office manages. Even though 
they have become an established name in the 
profession they still participate in open com-
petitions, often winning prizes. There is some-
thing brilliantly playful with Masus’ projects. 
They exhibit a design, which is clearly obvious 
and thus demands a finely tuned ability to bal-
ance in the design process. And when one has 
so much color on the palette, it can almost be 
an advantage to face some serious obstacles, 
like the activity park in Kastrup is the most 
obvious example of, but which is always, to one 
degree or another, a precondition. In any case, 
it will be exciting to follow the office’s future 
development in the Nordic countries.
Pete Avondoglio
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www.deluxdk.com  

2   Kamera overvågning, WI-FI, infor- 
 mations display, højtaler samt batteri  
 lader funktion.

4  I RENO serien fås desuden skralde-
 spande, bænke og stolper.

 

Belysningen gør en forskel . . .

R E N O  E L E M E N T S 
L E D  A R M AT U R  O G  B Y R U M S I N V E N TA R

 

1  LED SMART LIGHTS vejarmatur op til 6m,  
 og pullerter til belysning af:
 Torve, pladser, stier, veje , etc.

3 Leveres med 1-2-3 LED moduler fra  
 2320 - 8189 Lumen.  
 Styring: 1-10V - DALI - SmartNode.
 3-4000 Kelvin.

 

www.deluxdk.com  

2   Kamera overvågning, WI-FI, infor- 
 mations display, højtaler samt batteri  
 lader funktion.

4  I RENO serien fås desuden skralde-
 spande, bænke og stolper.

 
Rekvirer det nye HESS katalog 2018 for 
det komplette sortiment af belysning-
sarmarturer samt byrumsinventar.
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2   Kamera overvågning, WI-FI, infor- 
 mations display, højtaler samt batteri  
 lader funktion.

4  I RENO serien fås desuden skralde-
 spande, bænke og stolper.
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Havnen i Århus 
med træer fra den 
fynske muld
Kort afstand fra produktions sted til  
dit projekt er bedst for både planterne 
og miljøet!

Bæredygtighed bør også tænkes ind,  
og det vil vi gerne med kvalificeret 
rådgivning hjælpe dig med.

Telefon 65 97 26 56 
pkp@kortegaard.dk 
www.kortegaard.dk
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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
standard:

Dansk 
importør af: SikkerVand®

Totalleverandør
– også af professionel rådgivning 

IFLA VERDENSKONGRESS I OSLO 18.-20.09.2019: 
COMMON GROUND
Å lære seg å leve med forandring er en felles utfordring som alt liv på 
jorden deler. Vi trenger utholdende motivatorer, inspirerende forskere 
og prosjekterende, intelligente kommunikatorer og modige politikere. 
Den globale utfordringen for et bærekraftig liv har mange aspekter. 
Bærekraft er ofte en kritisk faktor hvor demokratiske prosesser man-
gler. Den blå planeten er vår felles grunn. Hvem skal bestemme hvor-
dan landskap og ressurser skal fordeles, utvikles og formgis?

Gjennom IFLA Verdenskongress 2019 vil vi se nærmere på bære-
kraftige bytransformasjoner, grønn mobilitet, sunne og vakre byer og 
medvirkning. I løpet av tre dage i Oslo ønsker vi å inspirere, utfordre og 
overraske. Vi vil gjerne at du kommer og deler dine synspunkter over 
det som blir utviklet, presentert og diskutert. Bli med i arbeidet med å 
forstå og beskytte vår felles grunn.

NLA har engasjert landskapsarkitekt MNLA Anita Veiseth som pro-
sjektleder for IFLA verdenskongress i 2019. NLA står som vertskap for 
arrangementet, som vil foregå i Oslo Kongressenter. Styret har beslut-
tet å arrangere IFLA-kongress sammen med ECLAS-konferanse i 2019. 
Landskapsarkitektutdanningen på Ås fyller dessuten 100 år i 2019.

Program for IFLA verdenskongress 2019 lanseres september 2018.
www.ifla2019.com/

NYE BIDRAG TIL REJSER OG BØGER FRA BOYES FOND
Der blev uddelt støttemidler for 95.000 kr., da bestyrelsen for Karin og 
Georg Boyes Fonds holdt sit årlige uddelingsmøde den 19. februar 2018.

Et hold på omkring 20 landskabsarkitektstuderende fra Køben-
havns Universitet fik 10.000 kr. til en studierejse til Japan for at studere 
japansk havekunst. Rejsen er arrangeret af de studerendes forening på 
tværs af årgangene.

En gruppe på 56 landskabsarkitektstuderende fra Københavns Uni-
versitet fik 28.000 kr. til en studierejse til Frankrig for at se nærmere på 
fransk havekunst og landskabsarkitektur.

En gruppe på fire landskabsarkitektstuderende, fik 2.000 kr. i bidrag 
til en studierejse til Sydeuropa, primært Italien for at studere italiensk 
havekunst.

Asbjørn Jessen fik 5.000 kr. til en studietur med fokus på landskabs-
arkitekturen i mellem- og efterkrigstidens  vesteuropæiske boligområder.

Rosa Siri Lund m.fl. fra Sted By- og Landskabsarkitektur fik 10.000 
kr. i støtte til en bogudgivelse om sanserne i landskabsarkitekturen. 
Lone van Deurs fik 10.000 kr. til en bog om landskabsarkitekt Morten 
Klint, mens Jakob Fischer fra GHB Landskabsarkitekter fik 30.000 kr. 
til en bog med arbejdstitlen Appetitlig have – en inspirationsbog til den 
karakterfulde køkkenhave.

Karin og Georg Boyes Fond er oprettet efter tidligere professor ved 
Landbohøjskolens (nu Københavns Universitets) landskabsarkitektud-
dannelse Georg Boye og hans hustru Karin Boye. Fonden støtter landskabs-
arkitektstuderendes og yngre landskabsarkitekters studierejser og publi-
kationsvirksomhed inden for fagområdet.Fonden blev oprettet i 2007. Efter 
fundatsen skal egenkapitalen sammen med afkastet være totalt udloddet 
i løbet af 15 år. Det er baggrunden for, at der kan uddeles midler selv med 
dagens lave renter. Fondsbestyrelsen består af Jette Abel, Peter Bjørno Jen-
sen, Charlotte Skibsted og Søren Holgersen. www.boyesfond.dk
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OMNISTADIUM

Sådan skaber vi godt 
samarbejde gennem leg

OKNygaard er en af Danmarks største an-
lægsgartnervirksomheder med over 500 

medarbejdere. Som hovedentreprenør på flere 
og flere store anlægsprojekter af grønne ude- 
arealer og rekreative byrum er det helt afgøren-
de for OKNygaard at være med til at sikre den 
bedst mulige arbejdsproces i alle projekter. Her 
vil vi gerne løfte sløret for, hvordan udfordringen 
gribes an i OKNygaard, samt hvilke redskaber 
vi benytter os af og hvorfor.

”Samarbejdsøvelser mellem deltagerne i et 
bygge- og anlægsprojekt er ikke noget nyt og 
har været praktiseret i mange år, men det gør 
det ikke mindre relevant. Vi oplever et stadigt 
behov for at arbejde med og skabe de gode 

samarbejdsrelationer, hver gang vi   
opstarter et projekt,” fortæller Lars 
Bering Sonne, områdedirektør for 
Anlæg i OKNygaard.

Vi bruger LEGO Serious 
Play og IBS, Interesse 
Baseret Samarbejde
LEGO Serious Play blev 
udviklet af LEGO i be-
gyndelsen af 2000 som et  
alternativt redskab til at 
skabe forretningsudvikling. 
I dag er metoden blevet til et 
brugerdrevent open source- 
system, som LEGO ikke læn-

gere har ejerskab 
over. Elementerne er 
dog stadig de samme og 
bygger på grundig forskning. 

”Vi arbejder med facilitering af, hvor-
dan vi visualiserer processer og sam-
arbejde på. LEGO kan fx bruges til 
at visualisere din egen rolle i et pro-
jekt, dine ønsker til samarbejdet eller 
gennemførelsen af hele projektet. 
Alt dette kan systemet være med til 
at bringe frem mellem mennesker, 
der ikke tidligere har samarbejdet 
og derfor kan have reservationer 
over for hinanden,” fortæller Jens  
Klostergaard, samarbejdsudvikler 
hos OKNygaard.

Interesse Baseret Samarbejde
”IBS handler om at flytte opmærksomheden 
fra ”min position” til de fælles interesser, der 
er i spil i projektet. En gensidig forpligtelse 
til også at interessere sig for modpartens 
interesser. Det handler om opbygningen af 
tillid i de relationer, vi har til hinanden som 
mennesker”, fortæller samarbejdsudvikler Jens 
Klostergaard.

”Når vi leger eller bruger vores hænder, nedbrydes nogle af de bar-
rierer, vi ellers rejser i en mødesituation, særligt med mennesker, 
vi ikke tidligere har haft et samarbejde med. Det er de barrierer, vi 
ønsker at nedbryde for at skabe et nyt fundament for samarbejde,” 
fortæller Jens Klostergaard, samarbejdsudvikler hos OKNygaard.

Projektstart

Projekt
gennemførelse

Samarbejds- 
øvelser

LEGO Serious 
Play

Relationer
Tillid

Ansvar

Samarbejde
om problem- 

løsninger

”Vi ser, at rådgiver eller arkitekt 
og projektleder sammen for-
holder sig til problematikker og 
udfordringer og sørger for, at de 
bliver løst her og nu – og at der i 
processen er en helt grundlæg-
gende tillid til hinanden,” 
fortæller Lars Bering Sonne, 
områdedirektør for Anlæg 
i OKNygaard.



Belysningen gør en forskel . . .

Nye LED armatuerer fra HESS 

•	 Til væg, på wire eller på mast op til 6 meter 

•	 Armaturhus i aluminium og i IP65 

•	 LED LEVO3 O3,  fra 18-53W (2700-3000-4000K) 

•	 DALI, StepDIM eller AstroDIM 

AVILIA VILLAGE 300

www.deluxdk.com  


