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E.M. DEICHMANN A/S
SPRINGFORBIVEJ 4 
2930 KLAMPENBORG

TELEFON  39 63 36 80 
MOBIL  28 87 36 80

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

Vi bygger grønt

www.e-m-deichmann.dk • office@e-m-deichmann.dk
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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
standard:

Dansk 
importør af: SikkerVand®

Totalleverandør
– også af professionel rådgivning 

| www.fokdalspringvand.dk | 59 44 05 65 | info@fokdalspringvand.dk |
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DANMARKS HAVEKUNST II - III
Danmarks Havekunst II
Lulu Salto Stephensen
431 sider

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

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

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

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

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

A r K I t e K t e N S  f o r L A g   w w w. a r k F o . D k / s H o p

Danmarks Havekunst_2x132_31.05.12.indd   1 06/06/12   09.54Danmarks Havekunst ny ramme.indd   1 27/02/13   10.14

Guide to Danish Landscape Architecture
Red. Annemarie LundARKITEKENS FORLAG

Pris: 299 kr. 

“Guide to Danish Landscape Architecture” 
er det hidtil mest omfattende opslagsværk 
om dansk have- og landskabsarkitektur. 
Ca. 500 værker er medtaget, hvoraf 200 
dokumenteres omfattende med planer, 
fotos og karakteriserende beskrivelser. 

Guiden dækker hele landet, og er forsynet 
med en række indeks, der gør det nemt at 
planlægge udflugter i sommerlandet. Tre 
kort viser vej.  Bogen er også udgivet i 
en dansksproget udgave: “Guide til dansk 
havekunst”.

Find flere gode tilbud på guider og bøger om 

landskabsarkitektur på www.arkfo.dk/shop
Forsendelse indenfor Danmark kun 25 kr. pr. bog.  

Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere.

Guide to Danish Landscape Architecture_hel.indd   1

06/11/14   14.30

Guide to Danish Landscape Architecture er det 
hidtil mest omfattende opslagsværk om dansk 
have- og landskabsarkitektur. 
Ca. 500 værker er medtaget, hvoraf 200 doku-
menteres med planer, fotos og karakteriserende 
beskrivelser.
Guiden dækker hele landet og er forsynet med 
en række indeks, der gør det nemt at planlægge 
udflugter. Tre kort viser vej. 
Bogen er også udgivet i en dansksproget udgave: 
Guide til dansk havekunst.

Guide to Danish Landscape Architecture
Annemarie Lund
ARKITEKENS FORLAG
Pris: 299 kr. 
Tilbud: 224 kr. (spar 25 %)
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AKADEMIRAADET OG AKADEMIET 
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kun-
ster er statens rådgiver i kunstneriske spørgs-
mål inden for områderne arkitektur og billed-
kunst samt tilgrænsende kunstarter. 

Akademiet består af 60 medlemmer 
valgt af og blandt kunstnersamfundets ca. 
1.350 medlemmer. Akademiets virksomhed 
udøves gennem Akademiraadet, hvis 12 med-
lemmer vælges af og blandt Akademiets med-
lemmer.

Halvdelen af Akademiraadets medlem-
mer er på valg hvert år, og efter valgmøde samt 
konstituerende møde, hvor Milena Bonifacini 
blev valgt som formand for Akademiraadet og 
dermed præsident for Akademiet, har Akade-
miraadet pr. 1. april 2017 følgende sammen-
sætning: Arkitekterne Jens Bertelsen, Jan 
Christiansen, Erik Brandt Dam, Rikke Juul 
Gram, Anna Maria Indrio samt Lone Wig-
gers, billedkunstnerne Milena Bonifacini, 
Kaspar Bonnen, Peter Holst Henckel, Tina 
Maria Nielsen, Simone Aaberg Kærn samt 
Heine Skjerning.

Akademiets medlemmer pr. 1. april 2017 er: 
Arkitektgruppen: Anders Abraham, 

Merete Ahnfeldt-Mollerup, Jan Ammundsen, 
Frans Drewniak, Rikke Juul Gram, Hans Peter 
Hagens, Anna Maria Indrio, Jacob Kamp, 
Johan Adam Linneballe, Annemarie Lund, 
Trude Mardal, Mads Quistgaard, Thorhallur 
Sigurdsson, Christian Tranberg, Lone Chri-
stina Wiggers (alle valgt 2017-23), Gregers 
Algreen-Ussing, Jeppe Aagaard Andersen, 
Jens Thomas Arnfred, Jens Bertelsen,Ellen 
Braae, Jan Christiansen, Erik Brandt Dam, 
Sven Felding, Eva Jarl Hansen,Carsten Hol-
gaard, Gitte Juul, Tage Lyneborg, Jan Sønder-
gaard, Lars Juel Thiis David Zahle (alle valgt 
2014-20). 

Billedkunstnergruppen: Jane Balsgaard, 
Malene Bach, Elisabeth Bergsøe, Jens Bohr, 
Kirsten Dufour, Peter Holst Henckel, Sys 
Hindsbo, Kirsten Justesen, Marianne Jørgen-
sen, Sophia Kalkau, Erland Knudssøn, Mad-
sen Michael Mørk, Tina Maria Nielsen, Bjørn 
Nørgaard, Jesper Rasmussen, Ole Sporring 

(alle valgt 2014-20), Milena Bonifacini, Kas-
par Bonnen, Anders Bonnesen, Jes Brinch, 
Sonja Lillebæk Christensen, Anja Franke, Erik 
Hagens, Marianne Hesselbjerg, Simone Aaberg 
Kærn, Malene Landgreen, Christian Schmidt-
Rasmussen,Jeanette Land Schou, Heine Skjer-
ning, Mette Ussing (alle valgt 2017-23).

AKADEMIETS MEDALJER 2017
Ved Akademiets Stiftelsesfest 30. marts 2017 
blev overrakt følgende medaljer:

C.F. Hansen Medaillen, den højeste ud-
mærkelse, Akademiet kan tildele en kunstner 
inden for den bundne kunst: Arkitekt Bjarke 
Ingels.

Thorvaldsen Medaillen, den højeste ud-
mærkelse, Akademiet kan tildele en kunst-
ner inden for den frie kunst: Billedkunstner 
Finn Reinbothe.

Eckersberg Medaillen, for indsats af høj 
kvalitet inden for den fri eller den bundne 
kunst: Arkitekt Terese Erngaard, billedkunst-
ner Sergej Jensen, billedkunstnerne Hanne 
Nielsen og Birgit Johnsen, billedkunstner 
Anette Harboe Flensburg.

Thorvald Bindesbøll Medaljen, for indsats 
af høj kvalitet inden for brugskunst og indu-
striel grafik: Arkitekt Cecilie Bendixen, kera-
miker Karen Bennicke

N.L. Høyen Medaljen, for indsats af høj 
kvalitet inden for forskning, fortolkning eller 
formidling af de skønne kunster: Kunsthisto-
riker Flemming Friborg, chefredaktør Jan 
Falk Borup.

Arkitekterne Johan Gjøde og Niels Bjørn 
Povlsgaard samt billedkunstner Marie Søn-
dergaard Lolk modtog den helt nye Franciska 
Clausen Medalje, som hylder et enkeltstående 
kunstværk. De tildeles medaljen for henholds-
vis værket Den Uendelige Bro ved strandbred-
den i Aarhus og udstillingen TEMPLATE i 
København.

HØRINGSSVAR FRA AKADEMIRAADET,
NYT MUSEUMSBYGGERI VED 
BORNHOLMS KUNSTMUSEUM, RØ
Akademiraadet har 8. februar 2017 udsendt 

nedenstående høringssvar til Bornholms Re-
gionskommune Teknik- og Miljøudvalget:

Bornholms Kunstmuseum i Rø er ene-
stående og berømmet, bl.a. for den måde, det 
smalle og varierede bygningskompleks er lagt 
ned over og tilpasset til det åbne og skrånende 
landskab.

Vinderprojektet til det nuværende Born-
holms Kunstmuseum blev i sin tid valgt til det 
landskabeligt usædvanligt smukke, men også 
følsomme sted, bl.a. fordi byggeriet var udfor-
met, så udsynet mod havet i vidt omfang blev 
bevaret. I særdeleshed ,fordi bygningsvolu-
menet var smalt og langt og placeret omtrent 
vinkelret i forhold til vejen og kysten, blev 
udsigten ikke afspærret.

Bornholms Kunstmuseum er indfølt og 
respektfuldt passet ind i det åbne landskab og 
følger det faldende terræn, der får lov at ligge 
naturligt uden store plane flader ind mod byg-
ningerne.

Akademiraadet finder den planlagte til-
bygning til kunstmuseet, som efter planen 
skal rumme Bornholms Museum, forringende 
både i forhold til det eksisterende kunstmu-
seum og det omgivende landskab.

Især, når man kommer nordfra, vil projek-
tets foreslåede store og kompakte bygnings-
volumen virke skæmmende og spærrende, ja 
decideret ødelæggende for Bornholms Kunst-
museum og dets samspil med det omgivende 
landskab. At store dele af kunstmuseet – her-
under udsigtstårnet – desuden foreslås ned-
revet, er dybt beklageligt.

Akademiraadet skal derfor på det kraftig-
ste opfordre kommunen til at placere Born-
holms Museum et andet sted eller udskrive en 
arkitektkonkurrence, hvor bl.a. mulighederne 
for en udbygning af museet under terræn også 
afprøves. Et eksempel på dette er Louisianas 
sidste store udbygning, hvor en væsentlig del 
af udbygningen blev placeret under terræn af 
hensyn til landskabet.
Med venlig hilsen Akademiraadet
Johnny Svendborg
formand 

Monument over Danmarks internationale indsats efter 1948, Kastellet, København, 2011. 
Billedkunstner Finn Reinbothe. Landskabsarkitekt Henrik Jørgensen Landskab as. Publiceret i LANDSKAB 7-2011. Foto Finn Reinbothe
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FRANCISKA CLAUSEN MEDALJE
Den helt nye Franciska Clausen Medaljen er 
udformet af billedkunstner Ellen Hyllemose 
og hylder et enkeltstående kunstværk.

Arkitekterne Johan Gjøde og Niels Bjørn 
Povlsgaard er i 2017 tilkendt Franciska Clau-
sen Medaljen for Den Uendelige Bro med føl-
gende motivering:

’Fra by til skov til bugt til skov til bugt til 
by til skov til… Vi tager afsked – vi tager afsted 
– vi ankommer…men hvad er det, at en uende-
lig bro forbinder? På den uendelige bro må vi 
spørge os selv, om bevægelse er vigtigere end 
ankomst? 

To unge arkitekter formår med et usæd-
vanligt klart tænkt, og meget enkelt udført, 
arkitektonisk greb i et splitsekund at forstyrre 
vores forestilling om, at bevægelse er en fort-
løbende og logisk rejse fra A til B. De viser os, 
hvor meget, der kan gøres med hvor lidt. Hvor 
meget der kan spørges med hvor lidt. 

Den Uendelige Bro fremstår som en skitse 
på en ny arkitektonisk typologi, den uendelige 

Den Uendelige Bro ved Varnapalæet i Aarhus af arkitekterne Johan Gjøde og Niels Bjørn Povlsgaard. Fotos Gjøde & Povlsgaard Arkitekter
Den Uendelige Bro blev opsat som midlertidig installation til i forbindelse med Sculpture by the Sea 2015. Diameter 60 m, bredde:2,4 m, omkreds 188 m.
I foråret 2017 genopsættes broen permanent

bro tilbyder en rejse, der umiddelbart ender, 
hvor den startede, og så måske alligevel ikke…

Således er Johan Gjøde og Niels Bjørn 
Povlsgaards værk et øjeblikkets værk, der 
overrasker og beriger. Det er et modigt værk. 
Et værk ingen havde set komme, og som ingen 
nu vil undvære.

For de 188 meter rundt. For de 360 grader. 
For deres poetiske, tanke- og sansevækkende 
værk. For et værk, hvor skønheden ikke kun 
ligger i formen, men også i oplevelsen.’ 

For Den Uendelige Bro hædres Johan 
Gjøde og Niels Bjørn Polvsgaard med Fran-
ciska Clausen Medaljen i 2017.
www.akademiraadet.dk 

Th. Udsigt over Varnapalæet og anløbsbroen i 1932. 
Varnapalæet blev opført til Landsudstillingen i 1909, og 
i de første mange år kom man udelukkende sejlende til 
stedet, da vejen ad markveje og skove var svær fremkom-
melig. Palæet er tegnet af arkitekten Eggert C. Achen, og 
bygningens hovedfacade er orienteret efter, at ankom-
sten sker fra havet. Fra Danske billeder
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DESIGN: VILHELM LAURITZEN ARKITEKTER

Med Multiple Nyx 330 fås 
specialdesign til standardpris.
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SOLAFSKÆRMNING FRA GOLLE

Vores  tyske leverandør Golle producerer sæsonafskærmninger og solsejl til 
helårsbrug. Golle er dedikeret til det gode håndværk og fremstiller alle sejl af 
lysægte, UV-bestandige tekstiler af højeste kvalitet. Afskærmningsløsningerne 
kan formes og tilpasses så de skaber alsidige og unikke uderum.
Kontakt Britt for nærmere oplysninger på tlf.  5374 0550 eller mail til: 
britt@urban-elements.dk

®

www.urban-elements.dk

© GOLLE
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STIPENDIUM TILL ULLA MOLINS 
MINNE
Formgivaren och konstnären Signe Persson-
Melin är den första mottagaren av en nyinrät-
tad utmärkelse – Stipendium till Ulla Molins 
minne. Stipendiesumman är 10 000 kr.

Vid en ceremoni under den internatio-
nella konferensen Publika parker och träd-
gårdar i Malmö den 30 mars hyllades Signe 
Persson-Melin som den första stipendiaten, 
hon fick motta blomsterbukett och diplom 
med följande motivering:

”Signe Persson-Melin har under ett mång-
årigt och produktivt liv som formgivare beri-
kat och förskönat vardag och fest med sina 
bruksföremål. Med osvikligt gehör för formen 
har hon utvecklat en stil präglad av skönheten 
i det enkla, som gjort henne till ett föredöme 
för nu verksamma och kommande generatio-
ner av formgivare och trädgårdsdesigners. 
Samarbetet med Ulla Molin blev legendariskt 
och har gett trädgårdsupplevelser med tidlös 
kvalitet – Swedish garden grace.”

Det är park- och trädgårdsnätverket Swe-
dish Society of Public Parks and Gardens, i 
samarbete med Höganäs kommun och Tan-
kesmedjan Movium vid SLU, som inrättat sti-
pendiet för att hedra minnet av trädgårdsar-
kitekten, journalisten och folkbildaren Ulla 
Molin (1909-1997). Ulla Molin utvecklade och 
förnyade det gröna kulturarvet och fortsätter 
att vara en viktig inspiratör ännu idag. Ulla 
Molin var bosatt i Höganäs från 1978 fram till 
sin död och hennes egen villaträdgård bygg-
nadsminnesförklarades 2010. 

Signe Persson-Melin, 91 år fyllda och bosatt 
i Malmö, är en legendar bland svenska form-
givare och fortfarande i hög grad aktiv. Hon 
var god vän med Ulla Molin och de hade ett 
produktivt samarbete under flera decennier. 
Mycket av den formgivning som Signe Persson-
Melin utfört inom området växter och utemiljö 
har skett med inspiration av Ulla Molins tankar 
och idéer kring trädgårdsdesign.

Läs mer om Signe Persson-Melin, och hen-
nes samarbete med Ulla Molin, i en artikel på 
Moviums hemsida: www.movium.slu.se

Stipendium till Ulla Molins minne kom-
mer att delas ut årligen framöver. Ordförande 
i stipendiekommittén är Lena Vikström, vd på 
Gunnebo slott och trädgårdar samt ordförande 
i styrgruppen Swedish Society of Public Parks 
and Gardens (SSPPG). 

Konferensen Publika parker och trädgårdar är 
ett årligt evenemang, som arrangeras av Hel-
singborgs stad, Malmö stad och Tankesmedjan 
Movium, i samarbete med SSPPG och ett inter-
nationellt nätverk av besöksträdgårdar – Euro-
pean Garden Heritage Network. Årets konfe-
rens hade temat We love plants!, och lockade 
160 deltagare.

LEGATER FRA KARIN OG GEORG
BOYES FOND 2017
Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde 
den 23. februar 2017 uddelt støttebeløb til to 
studierejser og en bogudgivelse..

En gruppe på omkring 52 landskabsarki-
tektstuderende har fået et bidrag til en uges 
studierejse i maj til Tyskland, Frankrig og Bel-
gien. Her skal de studerende se på havekunst og 
landskabsarkitektur i tæt sammenhæng med 
undervisningen på Københavns Universitet. 

Foreningen af Landskabsarkitektstude-
rende på Københavns Universitet har fået et 
bidrag til en studietur for 20 studerende på 
tværs af årgangene. Den ti dage lange rejse går 
i juli til Færøerne og Island, bl.a. for at studere 
mødet mellem by og natur.  

Vibeke Dalgas har fået et bidrag til udgi-
velse af bogen Kan natur være havekunst? om 
landskabsarkitekt Henrik Pøhlsgaards som-
merhushave. 

Karin og Georg Boyes Fond giver støtte til 
landskabsarkitektstuderendes grupperejser, 
yngre landskabsarkitekters studierejser og 
publikationsvirksomhed inden for fagområdet. 
Fonden er oprettet efter tidligere professor på 
Landbohøjskolens landskabsarkitektuddan-
nelse Georg Boye og hustru Karin Boye. Fon-
den har uddelt bidrag siden 2007.

Fondsbestyrelsen består af repræsentanter 
fra Københavns Universitet, Park- og Naturfor-
valterne, Danske Landskabsarkitekter og Dan-
ske Anlægsgartnere.
www.boyesfond.dk

HAVEHISTORISK SELSKAB 2017:
GARTNEREN/GARTNERDISCIPLINEN/
DEN SÆRLIGE GARTNER/
PLANTESPECIALISTEN
Temaet ”Gartneren/gartnerdisciplinen/den 
særlige gartner/plantespecialisten” er valgt 
for at sætte fokus på de faggrupper, der gør 
det fysisk muligt at nyde ikke bare historiske 
anlæg, men grønne anlæg, veje/stier og haver i 

almindelighed. Gartneren som den udøvende 
fagmand, der anlægger og vedligeholder ikke 
bare historiske anlæg, men i høj grad også de 
anlæg, vi benytter eller passerer på vores vej. 
Sidst, men ikke mindst, plantespecialisten, 
der interesserer sig for udvikling og dyrkning 
af de planter, som udgør de fysiske elementer, 
der fryder vore sanser. 

Med temaet vil vi også gerne lægge op til 
en fortsættelse af diskussionen om, hvordan 
og hvor meget historiske anlæg kan ændres 
for også at tilgodese nutidens idealer og funk-
tionskrav.

Onsdag den 10. maj mødes vi kl. 15.30 inden for 
Tivolis hovedindgang, Vesterbrogade 3, 1630 
København V: Overgartner Tom Knudsen 
viser rundt og fortæller om havens historie 
og det daglige gartnerarbejde i haven. Tivoli 
er kendetegnet ved tre forskellige sæsoner: 
sommersæson, Halloween, jul.

Sommertur til Sorø Akademi søndag den 25. 
juni 2017, 9.45-: Besigtigelse af have, hoved-
bygning, kirke og bibliotek. Bibliotekar Ann 
Furholt Pedersen vil vise rundt i bibliote-
kets righoldige bogsamling med såvel Bülows 
som Bastholms samlinger og bl.a. vise ud-
valgte værker om haver og havekunst, f.eks. 
Manzas lille Havekatekismus fra 1787, Paulis 
Flora Danica fra 1648 og Hirschfelds Theorie 
der Gartenkunst, 1-5 fra 1779-1785. Per Høj-
land, lærer på Sorø Akademi, fortæller om 
stedets historie og viser rundt i hovedbyg-
ning og kirke. Lisbeth Brorsen viser rundt og 
fortæller på baggrund af indhentede oplys-
ninger fra akademigartner og kirkegårdsle-
der Anders Grube, som bl.a. står for driften af 
hele området, og fra landskabsarkitekt Hen-
rik Pøhlsgaard, som har afløst Sven-Ingvar 
Andersson som konsulent på stedet. Videre 
har landskabsarkitekt Lone von Deurs lovet 
at bistå bl.a. med oplysninger fra Georg Ge-
orgsens tid på stedet. Endelig kan der henvi-
ses til Torben Michelsens bog Akademihaven 
gennem 800 år.

Bestyrelsen for består efter generalfor-
samlingen 2017 af Bjarne Larsen, Lone van 
Deurs, Pernille Thomsen, Rikke Tønnes, Lis-
beth Brorsen, Jesper Carl Corfitzen, Birgitte 
Sværke Pedersen.
Pris medlemmer 100 kr., ikke-medlemmer 150 kr.
www.havehistoriskselskab.dk

Signe Persson-Melin (tv.), 
Ulf Nordfjell och Lena Vikström 
( båda prisutdelarna 
representerade SSPPG). 
Foto Fredrik Jergmo

Sorø Akademi
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CARLO SCARPA PRIZE FOR GARDENS 
2017 TO JARDÍN DE CACTUS ON 
LANZAROTE – THE GUATIZA QUARRY 
AND THE PLACES CULTIVATED IN THE 
SOIL OF A VOLCANIC ISLAND
The Scientific Committee of the Fondazione 
Benetton Studi Ricerche has unanimously de-
cided to dedicate the 28th edition of the Inter-
national Carlo Scarpa Prize for Gardens to the 
Jardín de Cactus on Lanzarote, part of a unique 
system of cultivated quarries and crater em-
bodying the fertile equilibrium between na-
ture and culture existing on the island. 

Part of the Canary archipelago just 130 
kilometers off the coast of Africa, and the first 
island to be encountered by anyone arriving 
from Europe, Lanzarote surprises us with its 
vast expanses of lava, which occupy a quarter 
of a land surface of only 846 square kilometre 
(the island measures barely 58 kilometres at 
its longest point). 

In fairly recent times a series of lava flows 
have advanced slowly on a broad front over its 
gently sloping ground, leaving behind a world 
devoid of life and producing twenty-five new 
volcanoes.

After being hit by numerous volcanic 
eruptions – the most recent one took place 
in the 18th century and lasted over six years 
– the island has succeeded in starting over 
many times, transforming its extreme con-
ditions – poor soil, incessant winds, lack of 
water – into a stimulus for regeneration and 
using them to provide the tools to build a con-
scious link with its living environment. The 
quality of its cultivations – the vineyards in 
particular – and the land area covered attest 
to this resilient character and to the island’s 
capacity to develop inventive forms of co-

existence with an apparently inhospitable ter-
ritory. A capacity also expressed through fas-
cinating aesthetic concepts and inspirational 
cultural policies.

In the 20th century, César Manrique 
(1919-1992), a Lanzarote-born artist, recog-
nized the values of these places, introducing 
tools and practices capable of developing a 
social and political awareness of an environ-
ment previously considered poor and lacking 
in attractions. The contribution of this mili-
tant artist who fought against the exploita-
tion of the island for tourism from the 1960s 
onwards by proposing an alternative model 
brings us face to face with a series of unre-
solved issues in the relationship between con-
servation and transformation in landscape. By 
building places like the Jardín de Cactus Man-
rique has shown us a path to follow. Together 
such places act like a manifesto for a different 
way of living on the island and for seeing its 
beauty through fresh eyes.

The Jardín de Cactus, located in the 
north-eastern corner of the island near the 
village of Guatiza, was inaugurated on 17th 
March 1990. Surrounded by a patchwork of 
prickly pear (Opuntia ficus-indica) planta-
tions, the garden is situated in a disused picón 
quarry formerly providing local farmers with 
volcanic ash to scatter on their fields and later 
turned into a rubbish tip. Inside, a concentric 
system of terraces and settings nestles in the 
walls of the quarry, which hosts a spectacular 
collection of succulents that are the island’s 
point of contact with other geographic and 
cultural environments, and with the Ameri-
can continent in particular. Taking on unex-
pected fantastical forms, the project con-
tinues the process of transformation of the 

folds and hollows of the surface of the island, 
using the age-old techniques: raising terraces, 
spreading volcanic ash on the soil, and invent-
ing forms of windbreak.

Here Manrique’s aesthetic awareness 
emerges above all in the teamwork, collec-
tive transmission of knowledge, and the use 
and promotion of practices and manual skills 
motivated less by ideological or nostalgic 
yearnings for traditional landscapes than by 
the wish to leave a mark typical of his time, 
including a love of games and an amused gaze 
on the world. The cactus garden concentrates 
into its small space all the features of a his-
tory (that of Lanzarote’s landscape culture), 
extending an invitation to continue and renew 
its key aspects and characteristics.
Lanzarote, Jardín de Cactus. The International 
Carlo Scarpa Prize for Gardens 2017, edited by 
Patrizia Boschiero, Luigi Latini, Juan Manuel 
Palerm Salazar, Fondazione Benetton Studi Ri-
cerche (translation from Spanish to English by 
Jason Shilcock. www.fsbr.it

Lanzarote. Modelfoto Juan Manuel Palerm Salazar, 
Fondazione Benetton Studi Ricerche

Vulkansk landskab, Lanzarote. Foto Patrizia Boschiero, Fondazione Benetton Studi Ricerche

Lanzarote, Guatiza, Jardín de Cactus. Foto Andrea Rizza Goldstein, Fondazione Benetton Studi Ricerche
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DANSK LANDSKABSPRIS 2017
Frem til 21. maj er der mulighed for at ind-
stille projekter til Dansk Landskabspris 2017. 
Vinderen kåres ved et officielt arrangement i 
oktober måned.

I år er det ottende gang, at Park- og Natur-
forvalterne, Danske Arkitektvirksomhe-
der og Danske Landskabsarkitekter uddeler 
Dansk Landskabspris. Årets pris er temaløs, 
og arrangørerne opfordrer alle til at indstille 
projekter, der med høje æstetiske, funktio-
nelle, oplevelsesrige og bæredygtige kvalite-
ter fungerer som inspiration for udviklingen 
af dansk landskabsarkitektur. Der kan ind-
stilles projekter, der er realiseret i perioden 
2012-17.

Jurymedlem Lisbeth Westergaard uddy-
ber juryens fokuspunkter: ”Med Dansk Land-
skabspris 2017 ønsker vi at hædre projekter 
eller personer, der favner fagets alsidighed og 
mestrer landskabsarkitektoniske kundska-
ber. Da vi uddelte prisen sidste gang, modtog 
vi rekordmange indstillinger, der på forskellig 
vis illustrerede, hvordan landskabsarkitekter 
bidrager til at udvikle bæredygtige løsninger, 
der understøtter forskellige aspekter af social, 
økonomisk eller miljømæssig bæredygtighed. 
Det var i form af innovative klimaløsninger og 
naturudvikling. Det var i form af udviklingen 
af nye attraktioner og oplevelser, der skaber 
sammenhængskraft og sikrer et område iden-
titet. Det var i form af nye rekreative områder 
og omgivelser, der inspirerer ansatte og bor-
gere og fremmer deres fysiske og psykiske 
velvære. I forbindelse med årets pris glæder 
arrangørerne sig til at se, hvad der rører sig 
inden for dansk landskabsarkitektur.”

Der er to måder at indstille projekter til 
Dansk Landskabspris på:

Via facebookgruppen Dansk Landskabs-
pris 2017: På gruppens side kan du fore-
slå de projekter, du mener fortjener juryens 
opmærksomhed. Forslag skal være ’indsendt’ 
senest den 15. maj 2017. Herefter udvæl-
ger juryen de projekter, der kommer med i 
den samlede pulje. De kontakter projektejer 
og opfordrer til at indstille projektet efter 
samme retningslinjer, som gælder indstillin-
ger via hjemmesiden og er beskrevet neden-
under.

Via mail: Du indsender en kort motiveret 
indstilling til landskabsprisen@landskabsar-
kitekter.dk – gerne 5-10 linjer – et reference-

blad samt tre fotos/illustrationer. Reference-
bladet skal indeholde navn, titel, årstal. Hvis 
der indstilles projekter, skal der oplyses byg-
herre, rådgivere, udførende, volumen, arealer 
m.v. samt eventuel økonomi. Indstillingsfrist 
er den 21. maj 2017. 

Prisuddeling til oktober
Blandt de indkomne indstillinger nominerer 
juryen et antal finalister, der skal præsentere 
deres projekter ved et prisuddelingsarrange-
ment, der finder sted i oktober 2017 i Køben-
havn. Vinderprojektet belønnes med 70.000 
kr., mens de øvrige nominerede forslag får 
hædrende omtale.

Prisjuryen består af én repræsentant fra 
de tre organisationer samt to uvildige repræ-
sentanter. Juryen for Dansk Landskabspris 
2017 er:

Landskabsarkitekt MAA MDL Lisbeth 
Westergaard, LIW planning, repræsentant 
for DANSKE ARK

Landskabsarkitekt MDL Bo Holm-Niel-
sen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter, 
repræsentant for Danske Landskabsarkitek-
ter

Landskabsarkitekt Steen Himmer, Gen-
tofte Kommune, repræsentant for Park- og 
Naturforvalterne

Arkitekt og grafisk designer Ane Cortzen, 
kulturchef for Kähler, uvildig repræsentant

Uvildig repræsentant – endnu ikke udpeget.

Dansk Landskabspris uddeles af Park og 
Naturfor valterne, Danske Arkitektvirksom-
heder og Danske Landskabsarkitekter, der 
også er sekretariat for Dansk Landskabspris. 
I 2017 er det ottende gang, at prisen uddeles, og 
Dansk Landskabspris 2017 hædrer landskabs-
arkitektoniske værker eller personer, hvis pro-
jekter tjener som inspiration for den overord-
nede udvikling af landskabsfaget.

Inf.: Danske Landskabsarkitekter, 
www.landskabsarkitekter.dk, 
daglig leder Lillan S. Thomsen, 
dl@landskabsarkitekter.dk 
tel. 33 32 23 54

DL’S BESTYRELSE
Efter generalforsamlingen 2017 består DL’s 
bestyrelse nu af Susanne Renée Grunkin (gen-
valgt), Elzelina Van Melle, Louise Axholm 
(genvalgt), Tine Vogt, Thomas Juel Clemmen-
sen, Jakob Sandell Sørensen, Lise Kloster Bro, 
Ole Mouritsen (suppleant), Philip Dahlerup 
Christensen (suppleant).

LANDSKABS REDAKTIONSUDVALG –
VALGT PÅ GENERALFORSAMLINGEN 
2017
Til LANDSKABs redaktionsudvalg blev Jacob 
Fischer og Liv Oustrup genvalgt og Anne Dahl 
Refshauge valgt som suppleant.

54. IFLA WORLD CONGRESS 
WORLD DESIGN SUMMIT MONTRÉAL 
OCTOBER 16-25 2017
Tema: 10 days to change the world. Kongres-
sen afholdes i forbindelse med World Design 
Summit, hvor 50 internationale organisatio-
ner samles. Der vil være mere end 100 emner 
og op mod 2.000 talere inden for 6 designdi-
scipliner, arkitektur, byplanlægning, land-
skabsarkitektur, grafisk design, industrielt 
design og indretningsdesign.
http://worlddesignsummit.com

RUNDE FØDSELSDAGE
85 år: Søren Harboe, 25. maj 
60 år: Stig L. Andersson, 30. marts,
Birgit Møller Bach, 22. maj,
Anker Madsen, 16. juni
50 år: Lise Thorsen, 10. juni
40 år: Rannveig Gudbrandsdottir  20. april, 
Rasmus Astrup , 21. april, 
Charlotte Baad Gustin, 9. maj,
Pernille Laugesen, 19. maj,
Jonas Sangberg, 25. maj
Helena Høgenhav, 28. maj,
Helle Bentsen, 14. juni

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
Nr. 4. Deadline 16. april, udk. 16. juni
Nr. 5. Deadline 1. juli, udk. 1. september
Nr. 6. Deadline 13. august, udk. 13. oktober
Nr. 7. Deadline 17. september, udk. 17. november
Nr. 8. Deadline 15. oktober, udk. 15. december
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H2O
Annemarie Lund

Vand er essentielt i landskabsarkitektur – det at kunne bruge, indtænke, vise vand i alle former er afgø-
rende forskelligt fra, hvad man kan i bygningsarkitektur. Tilmed får landskabsarkitektur ved netop ikke at 
ligge under tag – nemlig udenfor – ganske meget forærende. Vekslende vejr er en gevinst for ethvert land-
skabsprojekt.

Vand indgår i mange former. Naturligt som is, sne, regn, slud, sjap, dis, tåge, gus, rimfrost m.m. – hvilket 
ydeliger beriger, når lyset brydes og varierer hen over landskaber og derved ændrer overfladernes fremto-
ning. Vand er selvfølgelig også nødvendig for planters vækst.

Vand findes naturligt som hav, sø, elv, flod, å, bæk m.m. eller kan indarbejdes som bassiner, kanaler, 
springvand o.l.

Beliggenhed nær vand er en afgørende parameter i planlægning og vurdering af herlighedsværdi.

Ethvert landskabsprojekt forholder sig til vand eller manglen på samme; fra dette nummer kan nævnes:
Beliggenhed ved vand: Den svenske Sienapris, som gives til årets bedste landskabsarkitekturprojekt, blev 

i 2016, tildelt Tullhusstranden i Simrishamn. Det lille anlæg, tegnet af Sydväst arkitektur och landskap, fan-
ger stedets karakter og byens beskedne skala med robuste, tidløse og moderne tilføjelser. Simrishamn har 
fået en ny attraktion, hvor bymidten møder havet. 

Den norske Landskapsarkitekturpris er i 2017 tildelt Landskapsfabrikken for projektet Kleivodden på 
Andøya. Her er skabt et helt specielt udsigtssted: ’Der fjellene stuper i havet ligger Kleivodden. Herfra er 
det utsikt mot storhavet...’.

Arkitekterne Johan Gjøde og Niels Bjørn Povlsgaards poetiske projekt , kaldet Den Uendelige Bro er til-
delt i 2017 den helt nye Franciska Clausen Medalje, som hylder et enkeltstående værk.

Vinderprojektet til det nuværende Bornholms Kunstmuseum blev i sin tid valgt til det landskabeligt usæd-
vanligt smukke, men også følsomme sted, bl.a. fordi byggeriet var udformet, så udsynet mod havet i vidt omfang 
blev bevaret. Planerne om en stor tilbygning til Bornholms Kunstmuseum i Rø kritiseres fra mange sider. Aka-
demiraadet opfordrer i sit høringssvar til Bornholms Regionskommune på til, at Bornholms Museum (som 
skal huses i tilbygningen) placeres et andet sted, eller at der udskrives en arkitektkonkurrence.

Knaphed på vand: På Lanzarote er skabt dyrkbart landskab ved etablering af kegleformede fordybnin-
ger ned i laget af vulkansk grus. I bunden plantes en vinstok, og rundt på kanten stables klippestykker, som 
beskytter mod vinden. Disse kratere i okkerfarvede til sorte nuancer danner et unikt landskab, hvilket også 
bidrog til, at Lanzarote af UNESCO er udnævnt til biosfærereservat. Dette dyrkningslandskab med Jardín 
de Cactus, der er en del af systemet af dyrkede stenbrud og kratere, modtager i år den internationale Carlo 
Scarpa Prize for Gardens.

Problemer med vand: I omtalen af årbogen Landscape Architecture And Urban Design In The Netherlands 
2016 skriver Lone van Deurs: ’det er interessant at bemærke, hvor stor en rolle vandet spiller i hovedparten 
af projekterne. Hollænderne lider ikke af vandskræk, de opfatter vandet som en inspirerende medspiller og 
har mod til at tro på, at de kan tæmme det. Her er inspirerende landskabsfortællinger om sø- og flodland-
skaber, nytænkning af energikredsløb, grønne forbindelser, dialog med Nordsøen og tidevandet...’ 

I artiklen om Lindevangsparken og Sløjfen, tegnet af Marianne Levinsen Landskab og nomineret til 
Bæredygtig Beton Prisen 2017, redegøres for, hvordan store mængder af skybrudsvand er planlagt til at kunne 
inkorporeres under over terræn. Samtidig er vandet det element, der revitaliserer parken. For at klima- 
sikre afkobles, forsinkes og tilbageholdes store mængder regnvand. 

Vandkunst: Samme artikel beskriver, hvordan regnvandshåndteringsløsningerne er inspireret af histori-
ske haver og har hentet motiver herfra: ’Særligt har den italienske haves iscenesættelse af kildens udspring, 
løb, tæmning og præsentation af ’det rene vand’ været et inspirerende afsæt. Men ligeledes gendigtes roko-
koens overraskende effekter, bl.a. med vand, der uventet kommer til syne, forsvinder, plasker og springer op 
ad jorden, der hvor man færdes.’ Det ses især i den firs meter lange, spiralformede vandrende, hvis knudrede 
bund får vandet til at klukke, boble og rotere.

På Trondheims mindested for 22. juli, den hvide plads kaldet Terra Incognita, spejler et cirkulært bassin 
himlen og træernes kroner – og om vinteren stiger vanddamp som en tågedis op fra vandfladen.

PS. Bemærk også, hvordan lyset brudt af dis og rimfrost beriger Potager du Roi, kongens køkkenhave i 
Versailles, fotograferet af Rainer Stange. AL
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TULLHUSSTRANDEN I SIMRISHAMN
Niklas Bosrup

Där Simrishamn möter havet fångar Tull-
husstranden platsens karaktär och små-
skalighet med robusta, tidlösa tillägg och 
moderna inslag. Utformningen lyfter 
fram den lilla sandstranden, möjliggör 
soliga sittplatser, en avskild promenad-
väg till småbåtshamnen och ett nytt land-
märke – fyrbåken. 

En mulen dag i maj 2013 besökte vi Sim-
rishamn för att diskutera kommunens ambi-
tioner om en sammanhängande promenad 
från Branteviksvägen i söder till Tobisvik i 
norr. 

Sjöfartsstråket som projektet kallas, har 
en varierande potential i att få till goda plat-
ser vid vattnet och en av de största utmaning-
arna ligger i att ta vara på soliga lägen –Sim-
rishamns kustlinje vetter åt nordost. 

Vårt uppdrag landade i att studera sträck-
an från kiosken i Storgatans förlängning till 
Småbåtshamnens långa pirarm. Hjärtat i 
uppdragsområdet var den lilla sandstranden, 
i folkmun kallad Gustafs strand, som sägs vara 
läget för Simrishamns första hamn. I anslut-
ning till stranden fanns en slip i vackert pa-
tinerad betong, som bland annat användes 
av Segelsällskapets seglarskola sommartid. 
Invid slipen låg en liten vågbrytare i spräng-
sten. Längs Strandvägen löpte en gång- och 
cykelväg som mot vattnet avgränsades av en 
låg platsgjuten betongmur med ett slitet stål-
räcke med belysningsarmaturer på. Nedanför 
muren en vackert lagd glacis av sprängstens-
block. Platsen hade starka inneboende kvali-
teter i skala och vattenkontakt som egentligen 
bara behövde lyftas fram. 

Det första greppet vi tog fasta på var att före-
slå en nedsänkt promenad som tog avstånd 
från Strandvägens biltrafik. En av förutsätt-
ningarna var också att ta med ett landmärke 
i anläggningen – Fyrbåken. Den har sitt ur-
sprung i ett litet uppdrag utfört under stu-
dietiden (1996) för Simrishamns kommun. 
Den dåvarande tekniska chefen kunde inte 
släppa idén om fyrbåken, och nu, i rollen som 
stadsbyggnadsnämndens ordförande verkade 
han för att den skulle vara en del av Sjöfarts-
stråkets första etapp. Det kändes smickran-
de men lite märkligt att utveckla en så gam-
mal idé, fast med tiden insåg vi att detta blev 
en viktig clou för projektet. Båken placerades 
som ett rundningsmärke längst ut på den lilla 
vågbrytaren för att bli ett landmärke synligt 
från havet, i Storgatans förlängning och längs 

Soluppgång på Tullhusstranden där fyrbåken välkomnar besökare från land och hav Sunrise at Tullhusstrand beach where a beacon welcomes visitors from land and sea
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Fyrbåken lyfts fram med effektbelysning 
som kan byta kulör efter säsong
The beacon highlights the effect lighting 
 that can change color according to the 
season

Långa bänkar är placerade i sollägen 
med trämuren som ryggstöd
Long benches are placed in a sunny 
area with the wooden wall serving as 
a backrest

Den ljusa krönstenen sveper fram längs 
promenaden
The pale paving stones sweep along the 
promenade
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med Strandvägen både från norr och söder. 
Promenaden med sin svepande rörelse erbju-
der gradänger, trappor och en liten brygga för 
komma nära vattnet och ner till den lilla sand-
stranden. Den befintliga betongslipen har in-
tegrerats i promenaden.

Stor vikt har lagts vid att skapa en bra 
klang i material, form och skala som spelar 
väl med platsen och gör gestaltningen själv-
klar. Materialpaletten består i huvudsak av 
trä och corténstål, material flitigt använda i 
skeppsbyggeri genom historien och i många 
samtida strandpromenadprojekt. Här valde 
vi att använda azobéträet som beklädnad på 
trämuren som ramar in den nedsänkta pro-
menaden. Även den svängda bänken på piren, 
sittbänkar och fyrbåken är utförda i azobé. 
Stor vikt har lagts vid detaljeringen av träet, 
t ex radiell sågning av brädor och placering av 
infästningar. Corténstål har använts i murens 

Nederst. Släta ytor och generösa ramper gör 
promenaden tillgänglig för alla 
Bottom. Plane surfaces and wide ramps make the
promenade accessible to all

Platsens inneboende potential har lyfts fram 
och Simrishamn har fått en ny attraktion
The site’s inherent potential has been highlighted
and Simrishamn now has a new attraction
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gavlar, trappor, stödmurens fasad och i detal-
jerna på fyrbåken. Betongen i olika bearbet-
ningar har också varit en viktig beståndsdel. 
Vältbetong som bland annat introducera-
des för att promenaden skulle kunna snörö-
jas, ger en nästan medelhavslik känsla som-
martid. Den grova betongytan avslutas mot 
vattnet av en våtgjuten krönsten med rundad 
framkant och en hög halt av vitcement – en 
prefabricerad produkt vanligen använd som 
kantsten. Dess ljusa linje tecknar promena-
dens svepande kontur. 

Projektet blev under en tid kritiserat i 
press och av Simrishamnsbor. Det fanns även 
politiska viljor som drev en kampanj för att 
stoppa projektet och för att bevara platsen 
som den var. Handlingarna omarbetades där-
för ett antal gånger, bland annat för att spara 
så mycket som möjligt av sandstranden. Vi 
tycker att dessa omarbetningar gav platsen ett 

större mervärde och utformningen fick gott 
om tid att ”landa på platsen”. Och i slutänden 
blev det en plats som togs mycket väl emot av 
Simrishamnarna.

Anläggningen är utförd som totalentre-
prenad där vi har haft ett nära samarbete 
med beställare, entreprenörer och leverantö-
rer med stor ömsesidig tillit. Det har möjlig-
gjort välavvägda detaljlösningar. Som exem-
pel har fullständiga produktionshandlingar 
för azobévirket, vilket levererades färdigså-
gat med färdig håltagning, tagits fram av oss. 

Simrishamn har fått en ny attraktion där 
staden möter havet. En plats som fångar och 
lyfter fram Simrishamns karaktär och små-
skalighet samtidigt som den lägger till ett 
samtida uttryck. En anläggning som blickar 
både framåt och bakåt. Tullhusstranden belö-
nades 2016 med Sienapriset som årets bästa 
landskapsarkitekturprojekt där juryns moti-

vering avslutades med ett av de finaste omdö-
men ett projekt kan få: ”Här är man hemma”.
Niklas Bosrup, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
Sydväst arkitektur och landskap

Tullhusstranden, Simrishamn
Byggår: 2015-16
Byggherre: Simrishamns kommun genom Ingvar Bengtsson och Niklas Hedberg
Landskapsarkitekt: Sydväst arkitektur och landskap
Konstruktör: Håkan Mårtensson, Tyréns
Ljusdesign: ÅF Lighting ( förslagsskede)
Entreprenör: PEAB genom Ola Malmgren
Fotos: Werner Nystrand

Den gamla betongslipen har integrerats i den nya utformningen The old concrete slipway was integrated in the new design

En corténplåt placerad under båken med 
koordinater och kompassros
A Corten disc placed under the beacon is 
marked with coordinates and a compass rose
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Terra Incognita 
Terrorangrebet i Oslo og på Utøya den 22. juli 
2011 skabte en dyb sprække i vores forestil-
ling om virkeligheden – en tragedie for mange 
enkeltindivider, et traume for hele samfundet. 
Et ukendt territorium åbenbarede sig plud-
selig midt i vores liv, i vores fælles sociale 
og politiske hverdag. En ny og ukendt situ-
ation, som vi ufravigeligt må forholde os til. 
På gamle kort betegnes ukendte, endnu ikke 
kortlagte territorier som terra incognita – 
ukendt jord – og markeres som hvide felter.

Sorgen kender ingen nationalitet, den er 
grænseløs i sin natur, som kærligheden. Hvid 
er kærlighedens, håbets og fredens farve. Der-
for kalder vi Trondheims Mindested efter 22. 
juli Terra Incognita.

Materialer
Hvidt marmorgrus. En horisontal organisk 
topografi i hvid beton danner syv øer, som 
er spredt ud over pladsens ca. 2000 m2. Tek-
ster indskrevet i topografien. En åben scene 
til ceremonier og arrangementer. Et vand-
bassin med 77 lys nedfældet i betonen – et 
for hver person, der mistede livet den 22. juli 
2011. Beplantning, som blomstrer hvidt forår, 
sommer og efterår.

Beskrivelse 
Vi har koncentreret os om at skabe et åbent 
og inviterende mindested, som indbyggere og 
besøgende i Trondheim kan tage i besiddelse, 
og fylde med sine egne handlinger og aktivi-
teter. Mindestedet er en indbydende, rolig og 
værdig plads. En uventet pause i byrummet, 
som lader tankerne bevæge sig frit. En visuel 

og rumlig oase, som indbyder til ophold, alene 
eller i samvær med andre. Den hvide farves 
mange nuancer i de forskellige materialer 
definerer og afgrænser mindestedet rumligt. 
En fast grusbelægning af hvid marmor dan-
ner pladsens gulv og dens visuelle klangbund. 
Et stiliseret arkipelag, øhav, af in-situ støbte 
horisontale hvide betonformationer ligger 
spredt ud over pladsens gulv som øer på den 
lyse bakke.

Øerne har forskellige størrelser og højder, 
som hæver sig op til siddehøjde i en mireret 
bevægelse, der stiger 16 promille fra Kon-
gens gate. På mindestedets vestlige del mod 
Vår Frue kirkes plads danner en af øerne en 
stor scene til fremvisninger, koncerter, højti-
der og ceremonier for store og små offentlige 
arrangementer. Mindestedet forholder sig 
rumligt til de tilstødende arealer og inviterer 
besøgende ind. Mindestedet møder Frimurer-
logens bygning i øst med en vange i granit, der 
optager terrænet. Mod Kongens gate er udfor-
met en ny trappeformation, der leder folk fra 
gaden direkte ind på pladsen. 

Tankens og sindets have
Terra Incognita er en tankens og sindets 
haveog har fået en beplantning, som blom-
strer forår, sommer og efterår. Højtvoksende 
prydgræsser vokser i udsparringer i beton-
øerne. Krybende stenurtsplanter, Grøn-
landsmure, Potentilla tridentata, vokser 
spredt på pladsen, fra vangerne mod øst og 
rundt i kanterne. Træernes høje kroner lader 
dagslyset sive gennem sit grønne filter. Alle 
byens nuancer omkring den lyse plads bliver 
tydeligere, fremkaldes i samspillet med det 

TERRA INCOGNITA 
– TRONDHEIMS MINDESTED FOR 22. JULI
Marianne Levinsen og Anders Krüger

Levinsen & Krüger vandt i 2014 en international konkurrence om Trondheims mindested for 22. juli med forslaget 

Terra Incognita. En model af mindestedet i skala 1:10 blev udført på Statens Værksteder for Kunst i København 

sommeren 2015. Mindestedet åbnede 18. oktober 2016

Terra Incognita, Tordenskjoldsparken, Trondheim
Udført: 2014-16
Bygherre: Trondheim Kommune
Landskabsarkitekt/kunstner: Levinsen & Krüger
Ingeniør: Erik Nielsen
Entreprenør: Søbstad A/S
Fotos: Levinsen & Krüger

Plan, konkurrenceforslag 2014
Plan, competition entry 2014
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hvide: fortovenes skiferbelægninger, Vår Frue 
kirkes gamle stenfacade, lys- og skyggespillet 
over Frimurerlogens sandfarvede bygnings-
krop og skolebygningens mørkerøde teglvæg.

Den største af betonøerne i det hvide grus 
har et lavt vandbassin, som om dagen spejler 
himlen og træernes kroner – et himmelspejl, 
og om natten forvandles til en stjernehimmel 
med 77 lyspunkter. Varmeelementer i bassin-
bunden hindrer, at vandet fryser til is, og om 
vinteren stiger vanddamp som en tågedis fra 
bassinet.

Mentale broer
Sandblæst ned i betonøernes overflader findes 
ord og tekster, som relaterer sig til de politi-
ske, sociale og etiske holdninger som blev 
angrebet den 22.juli 2011; åbenhed, respekt, 
demokrati, empati, medmenneskelighed, 
fremtidstro, kærlighed. 

Teksterne har funktion som reference til 
hændelserne den 22. juli, men fungerer også 
som mentale broer til den poetiske, litterære 
og skabende dimension af virkeligheden, hvil-
ket igen kan skabe håb og fremtidstro til nuvæ-

rende og kommende generationer. Nogle af 
teksterne er skrevet af skoleungdom i Trond-
heim, andre af kendte forfattere. Teksterne 
har også en rent æstetisk funktion som grafi-
ske ornamenter i betontopografien og bidrager 
til, at øerne kan opleves som opslagne sider i 
en bog, hvor både hverdagsagtige og eksisten-
tielle tanker og følelser koblet til 22. juli bliver 
materialiseret rumligt og fysisk. 
Anders Krüger, billedhugger, professor og
Marianne Levinsen, landskabsarkitekt MAA, 
MDL
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LINDEVANGSPARKEN PÅ FREDERIKSBERG
Marianne Levinsen

Udsigten til flere skybrud og oversvømmel-
ser har fået landets kommuner til at omsætte 
klimatilpasningsplaner til virkelighed og i den 
forbindelse at anse de stigende regnvands-
mængder som en ressource for det gode og 
det aktive byliv. For at kunne rumme de store 
vandmængder i byernes ofte hårdt belagte 
områder er det oplagt at inddrage eksisteren-
de grønne områder og at tænke flere funktio-
ner ind i byens eksisterende rum, parker og 
pladser. 

Ved at tilpasse og forme det urbane land-
skab på overfladen og flytte regnvandet fra 
usynlige rør og ledninger under jorden til 
byens gulve og grønne rum kan løsningerne 
komme boligområder og offentlige rum til 
gavn i form af færre oversvømmelser og nye 
rekreative områder, der inviterer til leg og 
interaktion med vandet og omgivelserne. 

Eksisterende kvaliteter
Lindevangsparken på Frederiksberg er et 
særligt sted – en park i byen med sine egne 

funktioner og rekreative kvaliteter – et af-
grænset landskabeligt rum, der i kraft af sine 
store værdifulde træer, tæt beplantede kanter, 
rumlige variation og frodighed definerer sig 
selv og har kvaliteter, der giver bydelen iden-
titet, skønhed, naturoplevelse og mulighed for 
social kontakt og fysisk rekreation. 

Samtidig er det et af de få åbne grønne 
områder på Frederiksberg, hvor klimatil-
pasning er mulig. Den kombination har gjort 
parken til et oplagt sted at lave et klimatilpas-
nings- og skybrudsprojekt, der på samme tid 
renoverer parken, etablerer et helt nyt byrum 
og giver plads til store mængder regnvand.

Lindevangsparken er kendetegnet ved at 
være en klassisk bypark – et grønt åndehul 
midt i den tæt bebyggede by. Parken rummer 
mange forskellige rekreative funktioner som 
boldbane, legeplads og soppebassin og et stort 
plæneareal, der er populært til solbadning om 
sommeren. Op til parken ligger Lindevangs-
skolen og en række karrébebyggelser med 
andels- og lejeboliger. 

Kvaliteterne er åbenlyse, når man besøger par-
ken en dejlig solskinsdag i maj måned: Børne-
fødselsdag på plænen, boldspil og leg i områ-
der – der er indrettet hertil. Ældre på bænke 
kigger på, ’hundeluftere’ mødes, og der høres 
kvidren fra forårsglade fugle i de tætte kratbe-
voksede partier. Parken har på sin vis det hele 
og ser umiddelbart ud til at fungere rigtig fint 
som oase og bydelspark midt i Frederiksberg. 

Beplantningsrammen virker indefra som 
en kvalitet. Den samler og beskytter parkens 
rum, skaber afstand til trafikken, er levested for 
massevis af småfugle og etablerer en klar defi-
nition af at være inden i eller uden for parken. 

På trods af parkens funktion i forhold til 
bydelen og de åbenlyse kvaliteter, der ska-
ber liv i parken indefra, opleves relationen og 
tilkoblingen af byrummene omkring uklare. 
Parken lukker sig om sig selv, virker utilgæn-
gelig udefra, og dele af parken fremstår tilgro-
ede og hengemte. Det tiltrækker om aftenen 
et andet og mere utilpasset miljø i parken, end 
det man oplever en solskinseftermiddag.
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Lindevangsparken, Frederiksberg
Udført: 2014-15
Bygherre: Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning, VANDPLUS
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab ApS
Ingeniør: NIRAS A/S
Entreprenør: NCC med anlægsgartner Malmos
Fotos: Torben Petersen, Carsten Ingemann
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Skybrud satte gang i klimatilpasningen
Den 2. juli 2011 forekom en ekstrem nedbørs-
hændelse på Frederiksberg, både hvad angår 
volumen og intensitet. Hændelsen medførte 
skadevoldende oversvømmelser, idet kloak-
systemet ganske enkelt ikke kunne rumme de 
alt for store vandmængder. Nedbøren var så 
kraftig, at det beskidte vand blev presset op 
på terræn og flød til nærmeste lavpunkt på 
Peter Bangsvej. De konkrete problemer på 
Frederiksberg, med afstrømning af regnvand 
fra arealer nord for Lindevangsparken, skab-
te en oplagt mulighed for at inddrage Linde-
vangsparken i en regnvandshåndteringsstra-
tegi. Samtidig blev det muligt at revitalisere 
parken i overensstemmelse med de eksiste-
rende rumlige, landskabelige og sociale kva-
liteter. Nu med vandet som et nyt lag – en ny 
fortælling, der kunne fastholde og forstærke 
Lindevangsparkens eksisterende kvaliteter.

Landskabsarkitektonisk idé
Forståelsen for, at verdens vand hænger sam-
men, har for længst mistet sin selvfølgelig-
hed, særligt i byerne. Vand i byen er mystisk 
og overraskende – det ledes under jorden i rør, 
kommer til syne, pumpes og forsvinder – og 
flyder over der, hvor vi ikke regner med det.

Projektet i Lindevangsparken forsøger at 
dyrke netop dette motiv: At vandet ikke har 
nogen logisk og synlig sammenhængskraft – 
men er overraskende dér, hvor det kommer til 

syne. At det kan måles, når det forsvinder, at 
det kan gavne og muntre – og skabe rammer 
for nye bykulturelle aktiviteter.

Projektet Lindevangsparken og Sløjfen 
tager udgangspunkt i ønsket om at afkoble og 
tilbageholde regnvand i parken for at undgå 
belastning af det sårbare lavpunkt syd for par-
ken. Vandet er elementet, der revitaliserer 
parken i både konkret og overført betydning. 
Beboere og nærmiljø inviteres ind i parken, 
der er blevet et eksperimentarium og lege-
plads for brugerne – med innovative tiltag i 
forhold til klimatilpasningsløsninger. De nye 
tiltag er udformet, så de rummer dobbeltfunk-
tioner, særligt med henblik på børn og unges 
leg og aktiviteter. 

Det er projektets idé at arbejde med van-
det, så det ud over at løse de praktiske pro-
blemer i forhold til afvanding og håndtering 
af regnvand samtidig bliver rumlige, æsteti-
ske, lærings- og oplevelsesrige elementer, hvis 
udformning kan have flere funktioner i sam-
spil med parkens eksisterende kvaliteter, bru-
gere og byen omkring.

Det overordnede motiv er fortællingen om 
vandets bevægelse fra kildens udspring i den 
nordlige del af parken, gennem ’solbærgrøf-
ten’ til et større skålformet areal med en stor 
scene som laveste punkt. 

Vandets ledes og nedsives gennem en fire 
meter bred, forsænket rende med filtermuld 
i bunden og solbærplanter på de brede skrå-

ninger. ’Solbærgrøften’ står det meste af tiden 
uden vand og er et stort legeområde for børn, 
og grøften introducerer en vildere type af natur 
i parken. Målstolper, hoppesten og planter, der 
tåler både fugt og tørke, dækker grøftens bund 
og lokker børnene til. Både når der er vand, og 
når renden ligger tør. Solbærbuske og rækker 
af æbletræer langs vandrendens sider er fæl-
les frugthaver til parkens gæster og beboerne 
omkring – her er frugter nok til alle. Fra ’sol-
bærgrøften’ er der et overløb, der via rør leder 
vandet til ’Scenen’ på græsfladen. 

Scenen er det laveste punkt på det store 
græsareal – og ved store mængder af vand 
ledes vandet under jorden fra grøften til et 
opsamlingsbassin under scenen, hvorfra det 
siver op fra renden langs scenens periferi. 
Hele plænens skål bliver en 24-timers sø ved 
særligt store regnhændelser. Når vandet efter 
større vandskyl forsvinder igen, står scenen 
klar til brug, til dans, rulleskøjter, til udendørs 
auditorium og klasserum for skolens elever, til 
teaterforestillinger, kampsport m.m. 

Gaden Ved Lindevangen løber langs par-
kens østlige kant. Vejen fungerer som en åben 
vandrende, der med et naturligt fald ned mod 
Sløjfen leder regnvandet fra Finsensvej mod 
Peter Bangsvej. 700 m3 regnvand opsamles og 
forsinkes på Sløjfen. 

Med inspiration fra den tidligere spor-
vognssløjfe samles og ledes vandet i en stor 
bevægelse, opbygget efter Fibonacchis spiral-
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geometri. Den næsten 80 meter lange spiral-
formede vandmur på Sløjfen håndterer sam-
men med et underjordisk bassin i alt 700 m3 

regnvand. Ca. 300 m3 opsamles og forsinkes 
i pladsens bevægede terrænform afgrænset 
mod Peter Bangsvej af vandmuren. Ca. 400 
m3 regnvand ledes til et bassin under pladsens 
gulv, hvor vandet efter rensning pumpes op og 
fortsætter sin cirkulation i spiralmurens vand-
rende som en præsentation af ’det rene vand’.
Pladsens organiske terrænform giver sammen 
med den spiralformede vandmur Sløjfen sin 
særegne urbane karakter. Fuglekirsebærtræ-
er udgør pladsens spredte grønne elementer. 
Muren med opholdspladser bidrager til at 
gøre den sydvestvendte plads til et inviteren-
de mødested med caféliv og vandlegeplads.

Regnvandshåndteringen er en ny fortæl-
ling i parken, og den har klare motiver hentet 
fra – og inspireret af historiske haver. Særligt 
har den italienske haves iscenesættelse af kil-
dens udspring, løb, tæmning og præsentation 
af ’det rene vand’ været et inspirerende afsæt 
for vandhåndteringen i Lindevangsparken. 
Men ligeledes gendigtes rokokoens overra-
skende effekter, bl.a. med vand, der uventet 
kommer til syne, forsvinder, plasker og sprin-
ger op ad jorden, der hvor man færdes.

Leg, læring og klimasikring for fremtiden
Projektets vandelementer udspringer af et 
konkret behov for håndtering af regnvand, 
men tilføjer på samme tid leg og liv, der hvor 

det rensede vand kommer til syne. Solbær-
grøften tilføjer en ny slags bynatur i parken 
med mere end 160 forskellige blomster og 
urter: Valmuer, okseøje, hør og akelejer blan-
der sig med solbærbuske og æbletræer – til-
ført balanceelementer, der opfordrer børnene 
til at lege i grøftens bund. Den store skålform 
i græsplænen fastholder og forstærker den 
værdifulde åbne plæne i parken og opsam-
ler og tilbageholder samtidig store mængder 
regnvand ved særligt kraftige regnhændelser. 

Vandspiralen, formet som Fibonacchis 
spiral, kan bruges i undervisningssammen-
hænge til læren om talrækker, det gyldne 
snit, eksponentialsystemer, læren om natu-
rens konstruktioner og systemer fra micro- til 
macrokosmos. Den brede, åbne rende, der cir-
kulerer det opsamlede og rensede regnvand, 
tiltrækker leg og aktiviteter på pladsen: børn 
sætter små medbragte både i vandrenden – 
konkurrerer om, hvis båd der kommer først 
ud af bronzeudspyren i vandmurens afslut-
ning, zig-zagger på løbehjul gennem vand-
strålerne, der springer op af pladsens gulv – og 
den sydvendte plads, Sløjfen, der oprindelig 
var endestation og remise for sporvognslinje 
6, og parken har fået en ny historie.

Efter åbningen af pladsen Sløjfen i novem-
ber 2015 er der i pladsens sydvestvendte kant 
åbnet en café med udeservering og en butik 
med hjemmelavet is.
Marianne Levinsen, landskabsarkitekt MAA, 
MDL
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Virginia Woolf har gennem sit liv og sit for-
fatterskab bidraget med en fortælling om sit 
aktive liv i engelsk havekultur. Den har bag-
grund i den særlige engelske livsform i sam-
spillet mellem naturen i det engelske bakke-
landskab og livet i byen. 

Det er er en landskabsfaglig udviklings-
historie, der starter med den engelske land-
skabshave tilbage i 1700-tallet. I de følgende 
par generationer sker der en kreativ udvik-
ling, hvor havekultur og bykultur integreres 
i en sammenhængende proces mellem land-
skabsplanlægning og byplanlægning. Det er 
grundlaget for den særlige engelske måde at 
skabe samspil mellem livet på landet og livet i 
byen. Resultaterne kan i dag opleves i London 
med de fine square gardens i Bloomsbury og 
andre bydele fra 1700- og 1800-tallet og ses i 
udviklingen af byens parker som en integre-
ret del af byens liv. Det kan også opleves i 

Bath, hvor bykvarterer som The Circus, The 
Royal Crecent og Pulteney Bridge er udviklet 
i et harmonisk samspil med landskabet. Sam-
menhængen mellem land og by er særegen for 
engelsk bykultur og har påvirket byudviklin-
gen over hele England. 

Denne engelske livsform blev omsat til 
en egentlig byudviklingsmodel af Ebenezer 
Howard, der i 1898 skrev bogen To-morrow: 
A Peaceful Path to Real Reform. Den blev i 
1902 genoptrykt med titlen Garden Cities of 
To-Morrow. Det blev grundlaget for ’haveby-
bevægelsen’, der kom til at præge udviklin-
gen af mange nye boligområder ikke bare i 
England, men over hele verden. Et af de før-
ste eksempler på at skabe et bymiljø, hvor det 
omgivende landskab integreres i samspil med 
planlægningen af byens boligområder med 
private haver og byens servicefunktioner, er 
Hampstead Garden Suburb i den nordlige del 

af London. Bydelen er udviklet af arkitekten 
og byplanlæggeren Raymond Unwin i 1906. 

Samtidig var havekunstneren Gertrude 
Jekyll med til at præge udviklingen af have-
kulturen i den private have i England. Sam-
men med arkitekten Edwin Lutyens skabte 
Gertrude Jekyll mere end 100 haver, hvor 
det arkitektoniske samspil mellem bebyg-
gelse og haverum udgør en harmonisk hel-
hed. Gertrude Jekyll var inspireret af Wil-
liam Robinsons bog The Wild Garden fra 1870, 
hvor væksternes frie udfoldelse i naturen blev 
inddraget i havekulturen. Gertrude Jekyll 
blev aktiv deltager i den indflydelsesrige Arts 
and Crafts-bevægelse, og hun skrev en række 
havebøger, som har været inspirationskilde 
for private havedyrkere helt frem til i dag. 

Det er med denne udviklingshistorie som 
baggrund, at en rejse gennem Virginia Woolfs 
haveunivers skal ses som en del af fortællin-

VIRGINIA WOOLFS HAVEUNIVERS
– en fortælling om engelsk havekultur 

Christian Mørup Jensen

Gordon Square i Bloomsbury. Her i nr. 46 boede Virginia Woolf fra 1904 til 1907 sammen med sine søskende. De var aktive i dannelsen af Bloomsbury-gruppen, der samledes 
hos dem hver torsdag aften. Miljøet omkring de grønne squares i Bloomsbury er en væsentlig del af Virginia Woolfs haveunivers. Som det kan ses, er piger i dag rigt repræsen-
teret i områdets universitetsmiljø, så Virginias indsats for kvindebevægelsen har haft sin virkning
Gordon Square in Bloomsbury. Virginia Woolf lived here in No. 46 from 1904 to 1907 together with her brother and sister. They were active in the establishment of the 
Bloomsbury Group, who gathered at their home every Thursday evening. The milieu around the green squares in Bloomsbury was an important part of Virginia Woolf ’s 
garden universe. As can be seen today, women are abundantly represented in the area’s university milieu, so Virginia’s contribution to the women’s movement had a great effect
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gen om den engelske havekultur. Virginia 
Woolf levede det meste af sit liv som aktiv 
forfatter nær forskellige square gardens i 
Bloomsbury vekslende med længerevarende 
ophold på sit landsted Monk’s House i Sus-
sex i Sydengland. Disse omgivelser, præget af 
natur, landskab og haverum, er det haveuni-
vers, der sammen med hendes aktive delta-
gelse i den intellektuelle Bloomsbury-gruppe 
har været en væsentlig inspirationskilde i 
hendes forfatterskab. 

Virginia Woolf blev født 25. januar 1882 
og boede hele sin barndom og ungdom i Hyde 
Park Gate Kensington i London sammen med 
forældrene Leslie og Julia Stephen og de tre 
søskende Vanessa, Thoby og Adrian. Virginia 
og Vanessa var gennem hele livet tæt knyt-
tet til hinanden. De blev født i victoriatidens 
England, hvis strenge moral og kønsopfattelse 
blev givet dem i vuggegave. Brødrene fik gode 

universitetsuddannelser, bl.a. på Cambridge, 
men de to søstre måtte nøjes med undervis-
ning i hjemmet. Deres livsbane var allerede 
fastlagt. Victoriatidens døtre skulle giftes. 

Men Virginia og Vanessa havde andre 
drømme om deres fremtid. Virginia ville være 
forfatter, og Vanessa ville være maler. Med 
fælles støtte nåede de deres mål. De var gode 
til at udvikle sig på baggrund af det kulturelle 
og sociale miljø i hjemmet. Gennem brødre-
nes uddannelse på Cambridge kom de i kon-
takt med universitetsmiljøet og fik selv mulig-
hed for at følge studier på Ladies’ Department 
på King ’s College London. Her fik Virginia 
kontakt med nogle af de aktive i dannelsen af 
women’s higher education. Virginia Woolf er 
siden blevet et ikon for kvindebevægelsen.

I Virginias memoirer er en af de mest le-
vende erindringer fra hendes barndom ople-
velsen af naturen omkring St Ives i Cornwall. 

Frem til moderens død i 1895 tilbragte fami-
lien hvert år hele sommeren på deres landsted 
Talland House. Det liv i naturen, der udfolde-
des her, blev et markant grundlag for Virginias 
haveunivers, som det kommer til udtryk i et af 
hendes hovedværker Til fyret fra 1927. 

Moderens pludselige død i 1895, da Vir-
ginia var 13 år, var en voldsom oplevelse og 
førte til Virginias første nervesammenbrud. 
Det lagde grunden for hendes senere psyki-
ske skrøbelighed. Når hun blev udsat for trau-
matiske hændelser, havde hun brug for støtte 
fra sine omgivelser, og her har sammenholdet 
med Vanessa gennem hele livet været en afgø-
rende støtte for Virginia. 

Da faderen døde i 1904 solgte de fire søs-
kende barndomshjemmet og købte sammen et 
hus på Gordon Square i Bloomsbury. Det var 
i dette miljø omkring de smukke square gar-
dens, at Virginia Woolf udfoldede sit forfatter-

Udsigten over Ouse-dalen og the Downs fra landsbyen Rodmell, hvor Virginia og Leonard skabte deres landsted Monk’s House. 
Virginia havde altid sat pris på regelmæssige ophold på landet, og hun elskede turene i disse kalkbakker, som inspirerede 
hende i skrivearbejdet
The view over the Ouse valley and the Downs from the village of Rodmell, where Virginia and Leonard created their country 
home, Monk’s House. Virginia always appreciated her frequent stays in the country, and she loved the walks in these chalk hills, 
which inspired her writing



84 LANDSKAB  3  2017

skab. Fra huset havde de frit udsyn ned over 
pladsen med græsplæne og store gamle træer. 
Dette ’naturmiljø’ midt i London kom til at 
danne rammen om tanker og ideer, der gik 
på tværs af alt, hvad der tidligere var set i det 
etablerede engelske samfund. Snart begyndte 
broderen Thobys tidligere Cambridge-venner 
at komme på besøg i huset på Gordon Square, 
og det blev grundstammen i den kreative cir-
kel af forfattere, kunstnere og andre intellek-
tuelle, der blev kendt un-der navnet Blooms-
bury-gruppen. De mødtes i huset på Gordon 
Square hver torsdag aften. 

Dette aktive kultur- og kunstnermiljø var 
en væsentlig inspirationskilde gennem hele 
Virginia Woolfs liv som forfatter. 

Som nyuddannet landskabsarkitekt blev 
jeg ansat på Sylvia Crowes tegnestue, der lå i 
182 Gloucester Place tæt ved Regents Park og 
Bloomsburys square gardens. Sylvia Crowe 
(1901-97) var en af Englands store landskabs-
arkitekter i 1900-tallet. Hun arbejdede især 
med opgaver i det åbne land og med udvikling 
af havebyer. Det var her, jeg i 1971-72 første 
gang mødte Virginia Woolfs haveunivers. 

Arkitekten John Nash var i begyndelsen 
af 1800-tallet med til at skabe de fysiske ram-
mer for dette bymiljø, da den engelske krone 
imødekom folkets trang til naturparker. John 
Nash blev sat på opgaven med at inddrage det 
kongelige jagtområde Marylebone Park i Lon-

dons byudvikling mod nord og skabe Regents 
Park. Samtidig planlagde han Regent Street til 
at forbinde St James Park med det nye park-
område. Hermed blev Bloomsbury forbundet 
med de to parker, og square gardens blev en 
del af det byliv, der udvikledes omkring Picca-
dilly og Oxford Street. Med dette omfattende 
byudviklingsprojekt var John Nash med til at 
skabe grundlaget for den særlige atmosfære 
mellem bylivet og livet i parkerne, der kende-
tegner London. Det er dette samspil mellem 
by og landskab, der er en del af Virginia Woolfs 
haveunivers, som det kommer til udtryk i hen-
des medrivende fortælling fra 1925 Mrs. Dal-
loway om en dag i London. 

I maj 1911 blev Leonard Woolf aktivt med-
lem i Bloomsbury-gruppen. Der udvikledes 
et nært forhold mellem Virginia og Leonard, 
som førte til, at de giftede sig i 1912. Leonard 
var fra starten meget bevidst om Virginias 
psykisk svage perioder, hvor han beskyttede 
hende og søgte at skabe ro omkring hende, når 
der var optræk til krise. 

Det var baggrunden for, at de i 1912 sam-
men med Vanessa lejede huset Asheham i Sus-
sex i Sydengland. Her kunne de trække sig 
tilbage til landlivets fred, når Virginia havde 
behov for ro i sit liv og til sit skrivearbejde. I 
1916 opsagde Vanessa sin del af lejemålet på 
Asheham og indrettede sammen med Duncan 
Grant deres nye landsted på Charleston Farm 

ikke langt derfra. Tre år efter måtte Virginia 
og Leonard også flytte fra Asheham, da ejeren 
selv skulle bruge huset. 

Den 1. juli 1919 købte Leonard og Virgi-
nia Monk’s House i landsbyen Rodmell i Sus-
sex ikke langt fra Charleston Farm, så Virgi-
nia kunne opretholde den tætte kontakt med 
Vanessa. Her skabte Leonard og Virginia det 
landsted, der blev deres andet hjem. Den fro-
dighed, Leonard skabte i haven, blev sammen 
med turene i det omgivende landskab også en 
væsentlig inspirationskilde i Virginias forfat-
terskab. Deres liv blev fremover udfoldet i et 
samspil mellem bylivet i London og det rolige 
liv i haven på Monk’s House. 

Haven ligger i den nordligste udkant af 
landsbyen med udsigt over Ouse-dalen til 
kalkbakkerne the Downs og med St Peter’s 
Church som nabo. Det var en frodig landbo-
have, de overtog – med træer, køkkenhave, 
blomsterbede, græsplæne og op mod kirken 
en stor frugthave med æbler, pærer og blom-
mer. Frugthaven var den afgørende faktor ved 
landstedet, der fik Virginia og Leonard til at 
købe Monk’s House. 

Som noget af det første byggede Leonard 
en selvstændig skrivehybel til Virginia i et 
hjørne af frugthaven, og her arbejdede hun 
i 22 år på de fleste af sine bøger. Frugthaven 
blev et af deres yndlingssteder i haven som 
’det perfekte sted at sidde og tale i timevis’. 

Murhaven i Monk’s House. De forskellige haverum blev udviklet over tid i en proces, hvor det dyrkede og det groede kan ses som en del af Virginias haveunivers – et samspil 
mellem menneskeværk og plantevækst. Sammen formede Leonard og Virginia rammerne for de forskellige haverum, der blev tilplantet med forskellige vækster. Derefter tog 
væksterne fat og udviklede haven på naturens egne betingelser. Det er essensen i Virginias haveunivers 
The walled garden at Monk’s House. The different garden spaces were developed over time in a process where the cultivated and the growth can be seen as part of Virginia’s 
garden universe – an interplay between human efforts and plant growth. Together, Leonard and Virginia created the setting for the different garden spaces, which were 
planted with different species. Subsequently the plants took over and the garden developed on nature’s own terms. This is the essence of Virginia’s garden universe
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Tv. Møllestensterrassen. Virginia og Leonard var i deres udvikling af Monk’s House inspireret af den engelske Arts and 
Crafts-bevægelse. I et hjørne af haven fandt de en bunke møllesten og anlagde denne terrasse – inspirationen fra nogle af 
Gertrude Jekylls haver er tydelig 
Th. Dette udsnit af blomsterstien viser den mangfoldighed, der er karakteristisk for Monk’s House. Virginia og Leonard 
vælger blomster og farver, der passer sammen, hvorefter de enkelte vækster udfolder sig efter deres egen natur. 
Dette haveunivers var inspirationskilde for Virginia. Det store persongalleri i hendes bøger udfolder sig på samme måde 
individuelt efter egen natur 
Left. The Millstone terrace. In their development of Monk’s House, Virginia and Leonard were inspired by the English 
Arts and Crafts movement. In a corner of the garden they found a pile of old millstones and used them in the planning of 
this terrace – the inspiration from some of Gertrude Jekyll’s gardens is quite clear
Right. This area of the flower path reveals the diversity that is characteristic of Monk’s House. Virginia and Leonard 
chose flowers and colors that were well coordinated, where after the individual plants developed according to their own 
nature. This garden universe was a source of inspiration for Virginia. The great gallery of characters in her books devel-
op in a similar way, individually and in keeping with their own nature

Blomsterstien er en af havens forbindelsesgange fra huset til frugthaven. Virginia yndede at benytte den, når hun skulle 
ned til skrivehyblen. Her kunne hun følge årstidernes variation, og hun tog også aktivt del i udvælgelse af blomster og 
farver til haven 
The flower path is one of the garden’s connecting passages from the house to the orchard. Virginia was fond of using it 
when she went down to her writing den. Here she could follow the variations of the seasons, and take an active part in 
the choice of flowers and colors in the garden 
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På terrassen foran skrivehyblen med udsigt 
over Ouse-dalen samledes de med vennerne 
fra Bloomsbury-gruppen, når de kom på besøg 
’på landet’.

Området mellem frugthaven og hoved-
huset var et mere sammenblandet haverum 
med græsplæne, blomsterbede og køkken-
have sammen med udhuse i tilknytning til 
den tidligere landbrugsfunktion. Det var dette 
område, Leonard med sit haveprojekt omdan-
nede til de frodige haverum med murhaven, 
møllestensterrassen, blomsterstien og andre 
haverum, der i dag gør haven ved Monk’s 
House til en typisk cottage garden. 

Udviklingen af disse haverum foregik over en 
længere periode. Virginia var ikke selv aktiv 
havedyrker, men hun deltog i den kreative 
proces sammen med Leonard om at skabe 
rammerne for haverummene. Det er tydeligt, 
at haven er påvirket af den engelske Arts and 
Crafts-bevægelse med Gertrude Jekylls haver 
som forbillede. Her blev Virginia og Leonard 
inspireret af søsteren Vanessa, der gennem 
sin kunstneriske udfoldelse selv var aktiv 
inden for denne kunstbevægelse både som 
maler og med boligindretning og design af 
møbler. Det har sat sit præg på indretningen 
af huset på Monk’s House. Vanessa var selv i 

gang med at udvikle sin have på Charleston 
Farm, og søstrene inspirede gensidigt hinan-
den i havernes udformning. 

Rammerne for de enkelte haverum føl-
ger mønsteret i Gertrude Jekylls haver. Møl-
lestensterrassen, Blomsterstien og Murha-
ven er de centrale haverum, der forbinder 
hovedhuset med frugthaven. Her blev en del 
af muren fra et tidligere kornmagasin beva-
ret, og en flintestensmur afgrænser have-
rummene ud til frugthaven. Leonard brugte 
teglsten til alle gangene i haven, og flere steder 
indlagde han møllesten som mønster i gan-
gene. Det var sten, de fandt på ejendommen, 

Fra skrivehyblen havde Virginia udsigt over Ouse-dalen og the Downs. Det sikrede de ved at tilkøbe dette plateau i 1926. Ved hyblen anlagde de en terrasse, hvor de mødtes med 
venner og talte om kulturlivet i London og spillede lawn bowling på plænen. Det blev et samlingssted for flere af de litterære og kulturelle medlemmer af Bloomsbury-gruppen
From her den, Virginia had a view out over the Ouse valley and the Downs. She ensured this by purchasing this plateau in 1926. In front of the den they established a terrace, 
where they met with friends and discussed the cultural scene in London, and bowled on the lawn. It became a gathering place for many of the literary and cultural members of the 
Bloomsbury Group

Skrivehyblen, hvor Virginia i 22 år arbejdede på de fleste af sine bøger, 
ligger i et hjørne af frugthaven. Hun var meget disciplineret og skrev 
hele formiddagen, medens Leonard arbejdede i haven. Årstidernes 
rytme var en væsentlig del af hendes haveunivers. Naturen blev trukket 
ind i haven med et frodigt blomstertæppe under frugttræerne og varie-
rer hen over sommeren
The writing den, where Virginia worked for 22 years on most of her 
books, lies in a corner of the orchard. She was very disciplined and 
wrote all morning long, while Leonard worked in the garden. 
The rhythm of the seasons was an important element in her garden 
universe. Nature was drawn into the garden with a lush carpet of 
flowers under the fruit trees that varied over the course of the summer
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fra den tidligere møller. Det er alle materialer, 
der kendes fra Gertrude Jekylls haver. Inden 
for disse rammer blev bedene tilplantet med 
træer, buske, roser og stauder i en harmonisk 
sammensætning og med er farvevalg med 
komplementærfarver, der støtter hinanden. 
På samme måde er de øvrige haverum mellem 
hovedhuset og frugthaven udviklet. 

Virginias morgentur gennem disse have-
rum ned til skrivehyblen var en vigtig del af 
hendes kreative arbejdsproces. Her blev det 
dyrkede og det groede en del af hendes have-
univers som et samspil mellem menneske-
værk og plantevækst. Sammen formede Leo-

nard og Virginia rammerne for de forskellige 
haverum, og de blev tilplantet med forskellige 
planter. Derefter tog væksterne fat og skabte 
livet i haven på naturens egne betingelser. 
Denne daglige oplevelse har sat sine spor i 
hendes forfatterskab. 

I 1922 mødte Virginia Woolf Vita Sack-
ville-West. Det blev et nært venskab, der på 
mange måder fik indflydelse på både hen-
des privatliv, hendes forfatterskab og hendes 
haveunivers. Vita var forfatter og aristokrat 
til fingerspidserne, og hun havde en sær-
lig interesse i havekultur. Sammen med sin 
mand, Harold Nicolson, købte hun i 1930 Sis-

singhurst. Det var nærmest en ruin. Men Vita 
så muligheder for her at udvikle en have i sam-
spil med det omgivende landskab, og det blev 
til en af Englands mest besøgte haver. 
Virginia og Vita havde i en årrække et meget 
nært forhold til hinanden, som handlede om 
alt mulig andet end haver. Men deres mange 
besøg hos hinanden har også skabt grundlag 
for gensidig haveinspiration. Sissinghurst er 
overordnet set en mere struktureret have end 
den ved Monk’s House, men grundlæggende 
har de to haver meget til fælles i udformnin-
gen af de enkelte haverum, hvor naturens 
mangfoldighed kan udfolde sig. 

Sissinghurst Castle Garden i grevskabet Kent, skabt af Vita Sackville-West og Harald Nicolson. Udsigt over rosenhaven med taksrondellen som den formelle ramme i midten. 
Haverummet er afgrænset af de gamle mure fra det oprindelige slot og af The Lime Walk, en dobbeltallé af opstammede lindetræer. Inden for disse rammer udfoldes frodig-
heden i de enkelte haverum som i en cottage garden. Hele haven er i åben forbindelse med det omgivende landskab, så naturen trækkes ind i haven
Sissinghurst Castle Garden in the Kent shire created by Vita Sackville-West and Harald Nicolson. The view over the rose garden with the yew circle as the formal setting in 
the center. The garden space is bordered by the old walls from the original palace and the Lime Walk, a double avenue of pruned linden trees. Within this framework the lush-
ness develops in the individual garden spaces as in a cottage garden. The entire garden is open to the surrounding landscape, so nature is drawn into the garden

Parti fra rosenhaven. Den formelle ramme med den klippede taksrondel blødes 
op af frodigheden i de enkelte haverum, hvor træer og buske er underplantet med 
stauder. Her er hortensia sammen med stauder sprunget ud i fuldt flor, og roser-
ne er på vej til at supplere. Vita skabte en ny form for rosenhave ved at sætte roser 
sammen med stauder og andre blomstrende buske i en harmonisk farvesammen-
sætning. Det har også været inspirationskilde for haverummene i Monk’s House
A view of the rose garden. The formal setting with the pruned yew circle is soft-
ened by the lushness of the individual garden spaces, where trees and bushes 
stand on a floor of perennials. Here one finds hydrangeas together with blooming 
perennials, and roses on their way to add to this flowering profusion. Vita created 
a new kind of rose garden by setting roses together with perennials and bushes. 
This was also a source of inspiration for the garden spaces at Monk’s House
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I maj 2016 var jeg på en rejse i England for at 
genopleve den engelske havekultur og ind-
samle materiale om Virginia Woolfs haveuni-
vers. Det blev en rejse gennem de havemiljø-
er og landskaber, Virginia boede og færdedes 
i, både i London og i Sydengland. Disse mil-
jøer har sammen med hendes deltagelse i 
Bloomsbury-gruppen og andre intellektuelle 
kredse i London været en vigtig inspirations-
kilde i hendes forfatterskab. Det kommer ikke 
mindst til udtryk i Virginia Woolfs hovedværk 

Bølgerne, hvor naturens elementer gennem 
hele værket har en fremtrædende rolle. Na-
turskildringer med bølger, landskaber, træer 
og blomster trækkes ind i forløbet af tanker 
og indtryk mellem de seks hovedpersoner og 
deres færden med hinanden og livet i byen. 
Her bringer Virginia Woolf sin egen oplevel-
se af naturens elementer ind i fortællingen og 
gør dem til en del af byens liv. Det afspejler 
samspillet i Virginia Woolfs egen verden mel-
lem livet på landet og livet i byen. 

Nøddehegnet. Da Vita og Harold i 1930 så nøddehegnet på Sissinghurst, blev de betaget af den fine sammensætning af forårsløg under haslerne. Dette motiv havde Vita set i 
Gertrude Jekylls have på Munstead Wood ved et besøg i 1917, hvor primulaer blomstrede under nøddehegnet. Vita videreudviklede det samme havemotiv på Sissinghurst. 
Her sidst i maj har bregnerne taget over efter forårsfloret af narcisser og primulaer, og i forgrunden lyser Trillium – treblad – op
The nutwood hedge. When Vita and Harold in 1930 saw the nutwood hedge at Sissinghurst, they were infatuated by the fine composition of spring onions under the hazel nut 
trees. This motif Vita had seen in Gertrude Jekyll’s garden at Munstead Wood during a visit in 1917, where the primroses blossomed under the nutwood hedge. 
Vita further developed this garden motif at Sissinghurst. Here in late May, the ferns have taken over after the spring blooming of narcissus and primula, and in the fore-
ground the Trillium – trifoliate lights up

Bloomsburys square gardens, hvor Virginia 
boede og udfoldede sig sammen med Blooms-
bury-gruppen, er i de senere år blevet et ikon 
for engelsk bybygning – med naturen som in-
tegreret del af byens liv. Således blev rejsen 
gennem Virginia Woolfs haveunivers tillige 
en fortælling om engelsk havekultur, som den 
har udviklet sig fra begyndelsen af 1900-tallet 
til i dag. Billederne fra rejsen illustrerer denne 
fortælling.
Christian Mørup Jensen, landskabsarkitekt
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Th. Fitzroy Square. Det byliv i London, som Virginia Woolf beskriver i 
novellen Mrs. Dalloway, opleves ved flere square gardens i Bloomsbury
Right. Fitzroy Square. The urban life in London, which Virginia 
Woolf describes in her novel Mrs. Dalloway, can be experienced in 
several garden squares in Bloomsbury 

Regents Park. Et drømmelandskab midt i det hektiske London, som 
viser, hvordan natur – som et element i engelsk havekultur – er truk-
ket midt ind i storbyen. Det er den drømmeverden, der et det gennem-
gående træk i Virginia Woolfs hovedværk Bølgerne. Her indgår natu-
rens elementer i de seks hovedpersoners tanker, indtryk og indbyrdes 
relationer og udtrykker Virginia Woolfs egen oplevelse af natur
Regents Park. A dream landscape in the middle of hectic London, 
which shows how nature – as an element in English garden culture 
– is drawn into the middle of the big city. It is this dreamworld that 
is the recurrent feature in Virginia Woolf ’s major work, The Waves. 
Here nature’s elements enter into the six main characters’ thoughts, 
impressions and mutual relationships and express Virginia Woolf ’s 
own experience of nature

Herunder. Fitzroy Square i Bloomsbury, hvor Virginia Woolf boede i 
1907-11. I dag fremstår denne square garden som et af de smukkeste 
eksempler på sammenhæng mellem natur og byliv. Her udfoldes 
Virginia Woolfs haveunivers i fuldt flor 
Bottom. Fitzroy Square in Bloomsbury, where Virginia Woolf lived in 
1907-11. Today this garden square appears as one of the most beauti-
ful examples of the relation between nature and urban life. Here 
Virginia Woolf ’s garden universe unfolds in full bloom 
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BOGOMTALE

Kongens skov
Jette Baagøe: Kongens skov. Dansk Jagt- og 
Skovbrugsmuseum, 2016. 124 s. 299 kr. fra 
www.gl-estrup.dk. ISBN 978 87 984051 6 0 
Som bekendt blev parforcejagtskovene i 
Nordsjælland – omfattende Gribskov, Store 
Dyrehave og Jægersborg Dyrehave og Hegn 
– optaget i UNESCOs liste over verdens kul-
turarv i 2015. Mange har bidraget til dette re-
sultat, ikke mindst Jette Baagøe. Hun var den 
mangeårige leder af Jagt- og Skovbrugsmuseet 
i Hørsholm – dette klenodie af en museums- 
institution, som til manges fortvivlelse og bit-
terhed blev lukket og flyttet til Djursland.

Jette Baagøe, cand.scient, lic.scient, for-
fatter, er kendt som formidler af sin viden om 
jagt og skov. Inspireret af skovenes optagelse 
i listen over verdens kulturarv, har hun samlet 
meget af sin store viden i bogen Kongens skov. 
Det er blevet en smuk bog, levende fortalt og 
rigt illustreret, med tekst på dansk og engelsk. 

Jeg vil kort berette fra bogens indhold, 
der også for landskabsarkitekter er spæn-
dende læsning. Det er i enevældens tid, og 
bogen kommer vidt omkring i tidens samfund 
i Europa og Danmark. Parforcejagten spillede 
en central rolle i iscenesættelsen af de enevæl-
dige herskeres magt og pragt. Jagten havde sine 
stramme ritualer, og det var et stort opbud af 
ryttere, jægere og hunde, der deltog i det blo-
dige skuespil, ofte ledsaget af vogne med talrige 

tilskuere. Som kulmination fik den jagede hjort 
nådestødet af jagtherren, ofte kongen. 

Konge- og fyrsteslægterne i Europa var 
nært beslægtede. Man lod sig inspirere af 
hinanden, man kopierede hinanden, og man 
konkurrerede med hinanden. Det gjaldt slotte 
og parker, og det gjaldt i høj grad jagten og 
dens landskaber. Sammenhængen mellem 
barokkens parklandskaber og jagtlandska-
bets stramme geometri kaster ekstra lys over 
havekunsten. Således også i Fredensborg, 
hvor det storslåede parkanlægs hovedallé er 
parallel med vejene i jagtlandskabet på den 
anden side af søen. 

Europæiske eksempler på de absolutte 
herskeres iscenesættelse af deres magt over 
naturen er interessant læsning. For eksempel 
refereres den tyske filosof Torsten Enges for-
tælling om Le Notres Versailles, ”Hvor solens 
stråler over den gyldne port om morgenen hil-
ste Solkongen i hans soveværelse, mens aften-

solens stråler ramte de store spejle i slottets 
spejlsal og fra hans jordiske repræsentant, 
Solkongen, blev kastet tilbage på solens gud 
Apollon, der med sine heste brusede frem af 
vandet i den store kanal”. 

Men tilbage til Nordsjælland. Jagten spil-
lede, som nævnt, en stor rolle i kongernes og 
adelens liv. Det gjaldt om at sikre sig et opti-
malt jagtterræn. Det lykkedes kongerne at 
indlemme størstedelen af Nordsjælland i 
deres private jagtterræn, både det åbne dyr-
kede land og skovene. Vigtigst var dog sko-
vene, hvor parforcejagterne fandt sted. 

Udformningen og udførelsen af det sind-
rige og dog enkle system af retlinjede jagt-
veje er imponerende i omfang og præcision. 
Ole Rømer, som efter sin tid ved det fran-
ske hof blev Christian V’s rådgiver, menes at 
have deltaget i projektet. De nord-syd- og øst-
vestgående veje deler skoven op i kvadrater, 
og diagonalveje underopdeler kvadraterne i 
trekanter. Otte veje mødes i stjerner. Centralt 
i geometrien er Kongestjernen i Store Dyre-
have med Chr. V’s kongesten. Alle veje havde 
nummersten, så jægerne overalt kunne vide, 
hvor de befandt sig. I Jægersborg Dyrehaves 
åbne landskab indskrænkes vejnettet dog til 
lange nord-sydgående veje.

Mange lokaliteter i Nordsjælland indgår, 
ofte overraskende, i fortællingen om jagtland-
skaberne. Således resterne af den runde høj 

1

2

Tv. Udsnit af plan fra 1685 visende de kongelige jagtveje i den nordsjællandske vildtbane med 
Kongestjernen i Store Dyrehave (1) og Ottevejskorset i Gribskov (2). Rigsarkivet 
Th. Kongestenen i centrum af Kongestjernen i Store Dyrehave markerer, at jagtlandskabet 
er etableret af kong Christian V. Fotos Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
Left. A plan from 1685 showing the Royal hunting paths in the North Zealand game preserves with the Royal Star 
in Store Dyrehave (1) and the Eight path junction in Gribskov (2). Danish National Archives
Right. The Royal stone in the center of the Royal Star in Store Dyrehave marks the fact that the hunting landscape 
was established by King Christian V. Photos Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum
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i Jægersborg Allé, som var det ’rendez-vous’, 
hvor jagtselskabet fra Jægersborg slot holdt 
morgenmøde inden dagens jagt.

En tak til Jette Baagøe for denne smukke 
bog, der indsigtsfuldt giver sine læsere (må de 
blive mange!) værdifuld ny viden om et elsket 
landskab.
Søren Harboe, landskabsarkitekt MDL 

Landscape Architecture And Urban 
Design In The Netherlands 2016
Landscape Architecture And Urban Design In 
The Netherlands 2016. Blauwe Kamer, Blauw- 
druk, 2016. 152 s. €27.50. 
ISBN 9789492474049
Forsidebilledet på denne årbog 2016, som er 
udgivet af Blauwe Kamer, viser et møde mel-
lem mange elementer, en flodbred, vandet, 
skoven, en historisk mur, en moderne bro 
og sommermennesker. Det dragende punkt 
i billedet er det brutale hul i muren. Nogen 
har med en kæmpe hammer skabt sig adgang 
uden føleri for fortidens fine bygningsværk. 
En kraftfuld, anderledes og rå måde at præ-
sentere et årsskrift for landskabsarkitektur, 
byplanlægning og arkitektur. Det vækker nys-
gerrigheden og et spørgsmål: ”arbejder hol-
lænderne ud fra andre parametre, end vi gør i 
nordiske lande”?

Udgiveren Blauwe Kamer, som vel kan 
oversættes til ’det blå værelse’, er både et tids-
skrift for landskabsarkitektur og samtidig et 
forlag. Udover at præsentere ny landskabs-
arkitektur sætter forlaget også en finger på 
selve landskabsprofessionen og påpeger nød-
vendigheden af også at kunne forholde sig til 
de politiske og økonomiske strømninger. De 
nye medspillere, energiselskaber, udenland-
ske investorer og private udviklere, tager ofte 
ikke designere/landskabsarkitekter alvor-
ligt, fordi deres viden om andre fagområder er 
begrænset. Et komitemedlem udtrykker det 
sådan: ”Læser designere kun Blauwe Kamer, 
eller læser de også The Economist”. 

Sytten eksempler, udvalgte steder, præ-
senteres, og der reflekteres over den løbende 
udvikling af bydesign og landskabsarkitektur 
med det hovedformål at skabe debat. Hoved-
kapitlerne er En ny måde at arbejde på, Land og 
vand og Design som katalysator. Det er alle store 
– og meget– store anlæg, fra 2,3 ha til 4.450 ha. 

Eksemplerne er meget forskellige, men 
det er interessant at bemærke, hvor stor en 

rolle vandet spiller i hovedparten af pro-
jekterne. Hollænderne lider ikke af vand-
skræk, de opfatter vandet som en inspire-
rende medspiller og har mod til at tro på, at 
de kan tæmme det. Her er inspirerende land-
skabsfortællinger om sø- og flodlandskaber, 
nytænkning af energikredsløb, grønne for-
bindelser, dialog med Nordsøen og tidevan-
det, sandlandskaber, fra parkering til leg- og 
bypark, shoppinggade og et turist-hot spot i 
Albanien – fra forladt lufthavn til naturom-
råde og nyt liv til bymuren.

De udvalgte projekter viser en respekt for 
det, som var, og for de aktuelle sociale og finan-
sielle muligheder. Dertil mindes om, at der 
altid bygges videre på andres værk, om det er 
den historiske bymur, polderlandskabet, den 
forsømte hovedgade eller en kyst i Albanien.

Hvert arbejde præsenteres med en fyldig 
hollandsk tekst, suppleret med fotos og for-
skellige illustrative tekniske planer. En kort 
summarisk engelsk tekst, i mange tilfælde 
kun billedtekster, hjælper lidt på forståel-
sen, men som dansk læser uden kyndighed i 
hollandsk sprog er man i høj grad henvist til 
at kigge på fotos og planer for derigennem at 
kunne opleve og vurdere de udvalgte arbejder. 
Selv ved indgående forsøg på tolkning forbli-
ver nogle diagrammer dog uden klarhed, mens 
andre ved deres leg med linjer og farver brin-
ger en vis forståelse. De mange fotos er som 

oftest både smukke og fortællende og uden 
overdrevne 3D-skønmalerier. Den grafiske 
opsætning er lidt ujævn, og et landkort med 
markering af de udvalgte steder ville hjælpe 
meget til at kunne finde rundt i Holland.

Den røde tråd i årbogen er, via de udvalgte 
eksempler, en fortælling om, at design ved-
kommer os alle og implicerer vand, klima, 
landskabelige kvaliteter samt nødvendighe-
den af, at også designere skal tage et socialt 
ansvar. I dag er der nye medspillere, og selv 
om designere/landskabsarkitekter har en god 
visuel historie at bidrage med, er den ofte af 
ringe værdi eller uforståelig for investorerne, 
som måske trækker på skulderen af dem, da 
de ikke har godt kendskab til, hvilke kræfter 
der er med til at definere udviklingsprocessen.

Udsagnet ”gør dig selv uundværlig”, som 
der står i indledningen, kan også være den 
konklusion, som årbogen efterlader til nye 
generationer af landskabsarkitekter. Et 
anderledes årsskrift, stof til eftertanke og en 
lyst til at besøge Holland.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt MDL

Renovering af fortet i Den Bosch. Her adgangen fra 
parkeringsanlæg over den genetableredevoldgrav gen-
nem den gamle mur til fortet, 1999-2019
Renovation of the fort at Den Bosch. Here access from 
the parking area over the reestablished moat through 
the old fort wall, 1999-2019

Transformation af nedlagt lufthavn i Twenthe, 
2014-15 mhp. genetablering af vandløb, øget biodi-
versitet og bevaring af udvalgte flybasedele. 
Her vandløb gennem tidligere runway
The transformation of the former airport in 
Twenthe, 2014-15 mhp., with the reestablishment 
of the stream, increased biodiversity and the 
preservation of selected airport elements. 
Here the stream runs across the former runway
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SUMMARY
Tullhusstranden in Simrishamn, p. 66
Niklas Bosrup
There, where Simrishamn meets the sea, Tull-
husstrand beach captures the character of the 
place and its small scale with robust, timeless 
additions and modern touches. The design 
highlights the small beach and allows sunny 
seating areas, a separate promenade to the 
marina and a new landmark – the beacon.

The heart of the project area was the nar-
row sandy beach, which is said to be the loca-
tion of Simrishamn’s first harbor.

The area had strong inherent qualities in 
scale and contact with the sea, which really 
only needed to be highlighted. The first fea-
ture we approached was to propose a sunken 
promenade that was removed from the coastal 
road traffic. One of the conditions was also 
to include a landmark in the plan – the bea-
con. The beacon is placed as a turning point 
at the end of a small breakwater in order to 
establish a landmark visible from the sea. The 
promenade with its sweeping motion provides 
seating areas, stairs and a small dock to allow 
proximity to the water and down to the small 
beach. The existing concrete slipway was inte-
grated in the promenade. 

Terra incognita – Trondheim’s memorial 
place for July 22, p. 70
Anders Krüger and Marianne Levinsen
The memorial place is an inviting, calm and 
dignified square, an unexpected pause in the 
urban space, which allows thoughts to wander 
freely, and a visual and spatial oasis that in-
vites one to sit alone or together with others. 
The many white nuances in the different ma-
terials spatially define the site. A firm white 
granite gravel covering forms the floor of the 
square and its visual resonator. A stylized ar-
chipelago of in-situ cast horizontal white con-
crete forms lay spread out over the floor of the 
square like islands on the pale hill.

The islands have different sizes and 
heights that vary from seating height upwards 
in a lineal slope that falls 1.6 percent down 
toward Kongens gade. At the western part 
of the memorial place facing the church 
square, one of the islands forms a small stage. 
The memorial place relates spatially to the 
adjoining areas and invites the visitor in. The 
square meets the Masonic Lodge’s building to 
the east with a granite block that resolves the 
difference in terrain and up toward Kongens 
gade with a new stair configuration that leads 
from the street directly onto the square.

Terra Incognita is a garden of thoughts 
and mind, with plants that bloom in the 
spring, summer and fall. The tall decora-
tive grass species grow from openings in the 
concrete islands. Sandblasted on the con-
crete islands’ surfaces are words and texts 
that relate to the political, social and ethi-
cal attitudes that were attacked on July 22, 

2011; Openness, respect, democracy, empa-
thy, humanity, hope for the future and love.

The texts also have an aesthetic function 
as graphic ornaments in the concrete topogra-
phy, and contribute to the islands being expe-
rienced as open pages in a book, where both 
everyday and existential thoughts and feel-
ings related to July 22 are materialized spa-
tially and physically.

Lindevangsparken in Frederiksberg, p. 76
Marianne Levinsen
Lindevangsparken is a park in the city with its 
own functions and recreational qualities – a 
defined landscape space, which due to its large 
valuable trees, densely planted edges, spatial 
variation and lushness has qualities that give 
the neighborhood its identity, beauty, expe-
rience of nature and the opportunity of so-
cial contact and physical recreation. In addi-
tion it is one of the few open green areas in 
Frederiksberg where climate adaption is pos-
sible. This combination has made the park a 
natural place to carry out a climate adaption 
and cloudburst project, which at the same 
time renovates the park, establishes a com-
pletely new urban space and makes room for 
large quantities of rainwater

The project Lindevangsparken and Sløjfen 
is based on the desire to disconnect and retain 
rainwater in the park to avoid overloading the 
vulnerable low areas south of the park. The 
overall motif is the narration of the movement 
of the water from the source in the northern 
part of the park, through the ’black current 
trench’ to a larger bowl-shaped area with a 
large stage as the lowest point. The plain will 
become a 24-hour pond during especially tor-
rential rains.

With inspiration from the former tram 
loop, water is collected and led in a grand 
movement based on Fibonacci’s spiral geom-
etry. The almost 80-meter long spiral shaped 
water wall can be used as an educational ele-
ment for the study of number sequences, the 
golden section, exponential systems, theo-
ries about nature’s constructions and systems 
from micro to macrocosm.

Virginia Woolf ’s garden universe – a story 
of English garden culture, p. 82 
Christian Mørup Jensen
Throughout her life and authorship, Virgin-
ia Woolf contributed a story of her life in the 
English garden culture. It is based on the spe-
cial English way of life in an interplay between 
nature in the English landscape and life in the 
city. It represents a landscape professional de-
velopment history that starts with the English 
landscape gardens in the 1700’s. The integra-
tion of garden culture and urban culture was 
the basis for the unique English way of creat-
ing an interplay between life in the country 
and life in the city. Today this can be experi-

enced in London at the fine garden squares 
in Bloomsbury and other quarters from the 
17 and 1800’s. The same is true at Bath, where 
urban quarters such as the Circus, The Royal 
Crescent and Pulteney Bridge were developed 
in a harmonious interplay with the landscape.

This English way of life was converted to 
a city development model by Ebenezer How-
ard. One of the first examples, where the 
landscape was integrated in the planning of 
the city’s housing areas is Hampstead Gar-
den Suburb in London. This city quarter was 
developed by the architect and city planner 
Raymond Unwin in 1906. At the same time, 
garden artist Gertrude Jekyll was influenc-
ing the development of garden culture in the 
private garden. Gertrude Jekyll was inspired 
by William Robinson’s book The Wild Garden 
from 1870, where the free development of 
plants in nature was included in garden cul-
ture, and she became an active participant in 
the Arts and Crafts movement.

It is on this basis that a journey through 
Virginia Woolf ’s garden universe should be 
seen. Virginia Woolf spent most of her life as 
an author, near different garden squares in 
Bloomsbury alternating with longer stays at 
her country residence Monk’s House in Sus-
sex in South England. It is this garden universe, 
which together with her active participation in 
the Bloomsbury Group that was an important 
source of inspiration for her authorship.

Virginia Woolf was born in 1882 and spent 
her entire childhood and youth in Hyde Park 
Gate, Kensington in London. When her father 
died, the four children sold their childhood 
home and together purchased a house on Gor-
don Square in Bloomsbury. It was here that 
Virginia Woolf developed her life as an author. 
In 1911, Leonard Woolf became an active mem-
ber of the Bloomsbury Group. A close relation-
ship developed between him and Virginia that 
led to their marriage in 1912. In 1919 they pur-
chased Monk’s House in the village of Rod-
mell in Sussex. Here they created the country 
house that became their second home. The 
garden lies in the northern edge of the vil-
lage with a view over Ouse Valley to the chalk 
hills the Downs and with St. Peter’s Church 
as neighbor. They took over a lush farm gar-
den with trees, vegetable garden, flower beds, 
lawns and a large orchard with apples, pears 
and plums. The orchard was the decisive fac-
tor in convincing Virginia and Leonard to pur-
chase Monk’s House. One of the first activities 
for Leonard was to build a separate writing 
den for Virginia in a corner of the orchard, and 
here she worked for 22 years on her books. The 
development of the different garden spaces 
took place over a longer period. It is clear that 
the garden was influenced by the English Arts 
and Crafts movement with Gertrude Jekyll’s 
gardens as an ideal.
Pete Avondoglio
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VILLA LE NÔTRE 
I KONGENS KJØKKENHAGE
Har du lyst til å bo og studere på en loftsleilig-
het i gartnerens bolig i Potager du Roi, i selv-
este Solkongens kjøkkenhage i verdens stør-
ste anlegg i Versailles? 

Den franske landskapsarkitektskolen til-
byr et stipend noen måneder for å kunne stu-
dere etter endt landskapsarkitektutdanning. 
Målet for opprettelsen av Villa le Nôtre er at 
Versailles skal fortsette å skinne også i vårt 
århundre. Fransk landskapsarkitektur med 
Versailles par excellence er moderne land-
skapsarkitekturs fødsel. Den franske hage-
kunsten er en del av vår felles kulturarv.
Jeg sitter som eneste utlending i en jury som 
består av 10 medlemmer, i tillegg til styre-
leder, som er tidligere kulturminister Je-
an-Jacques Aillagon. Du kan søke på 4 ulike 
programmer, oppkalt etter store franske land-
skapsarkitekter; verdens største landskaps-
arkitekt André le Nôtre, bien sûr; slottsgart-
neren Jean Baptiste de la Quintinye; Jean 
Claude Nicolas Forestier og Yves Brunier.

Søknaden består av en tittel, en beskri-
velse og et forslag på hva som skal produse-
res. Vi fikk inn 24 kandidater fordelt fra 7 
land. 1/3 kom fra utlandet, som det heter, så da 
vil det si at 2/3 av kandidatene var fransk. Det 
var ingen nordiske søkere. 60% av søkerne 
var yngre enn 35 år. 8 av kandidatene gikk 
videre til siste runde, der vi valgte 5 vinnere; 
1 spansk, 1 italiensk og 3 franske kandidater.

Juryen er også helt ny, men vi ønsker nok 
at kandidatene skal ha et internasjonalt per-
spektiv innenfor vårt herlige fag. 

Jeg oppfordrer nordiske kandidater til å 
søke høsten 2017, for opphold i 2018. 

Du kan søke på fransk eller engelsk til: 
www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/Residence-
internationale-de-paysagistes.htm
Rainer Stange, president i NLA, 
partner i Dronninga landskap 
og professor II på Institutt for Urbanisme og 
landskap Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 

THE FIFTH YEARBOOK ON 
EUROPEAN PRACTICE
Landscape Architecture Europe (LAE) calls 
on professionals from all over the continent 
to send in their most relevant and exemplary 
projects for publication in the fifth yearbook 
on European practice. 

Besides “traditional” landscape architec-
tural work – designed and constructed sites 
of all sizes – we are also interested in receiv-
ing strategic projects and research results (i.e. 
studies and spatial scenarios on climate adap-
tation, energy transition, urban renewal, her-
itage development and infrastructure plan-
ning) in which the landscape architectural 
approach is predominant. 

For this forthcoming fifth issue we partic-
ularly welcome projects that aim to expand 
the agenda of landscape architecture in 
Europe. We’re looking for projects that are 
redefining the playground and the scope of 
the creative practice where society, politics, 
ecology and economy meet, at micro or macro 
scale, whether long term or ephemeral. LAE 
wants to explore how landscape architects 
in Europe work and design: What strategies, 
tools and methods do they use? What design 
innovations are taking place? How do they 
improve the disciplinary domain and effec-
tiveness? 

Landscape Architecture Europe (LAE) is 
a foundation that seeks to enhance the dia-
logue in landscape architecture on a Euro-
pean level by publishing a triennial year-
book. Produced for the LAE Foundation and 
the European branch of the International 
Federation of Landscape Architecture (IFLA 
Europe), the books aspire to be the definitive 
critical review of the state of European land-
scape architecture. 

Submitted projects must have been desig-
ned, developed or completed in the period 
between January 1, 2014 and December 31, 
2016. The projects must have been commis-
sioned by a public, non-governmental or cor-
porate body and be of landscape architectural 
interest, and may have been designed by one 

or more professionals of any nationality and 
from any discipline within Europe. 

Individuals may submit a maximum of 
three projects. Entries must consist of no 
more than six A4 pages of text (in English), 
drawings, images and photographs. Please 
submit your entries by email (as a pdf file, 
maximum 12 MB). A project data form must 
be submitted separately (as a pdf file). The 
entry fee is €55 for the first entry and €40 
each for subsequent entries. Each participant 
will receive one LAE book free of charge (ex. 
postage). 

Authors of selected projects will be asked 
to provide comprehensive material in print-
able high-quality formats, as well as recent, 
royalty-free photographs. 

As always, an independent jury of practic-
ing landscape architects from different Euro-
pean countries will select the projects and a 
team of experienced European design critics 
will structure the book and write the texts. 

Independent jury: Jandirk Hoekstra, 
H+N+S, Amersfoort (chair, NL), Dominika 
Tihanyi, Ujirány, Budapest (HU), Rasmus 
Astrup, SLA, Copenhagen (DK), Margarita 
Jover, aldayjover, Barcelona (ES), Stefan Rot-
zler, rotzler.land, Zurich (CH)

Board of the LAE Foundation: Eric Luiten, 
Delft (chair, NL), Maria Goula, Barcelona (ES/
US), Kathryn Moore, Birmingham (UK), Nigel 
Thorne, Beijing (CN), Marina Cervera, Barce-
lona (ES), Urszula Forczek-Brataniec, Warsaw 
(PL). Editors: Lisa Diedrich, researcher and 
design critic, Munich (editor-in-chief, DE), 
Mark Hendriks, editor, Utrecht (NL), Clau-
dia Moll, researcher and editor, Zurich (CH), 
Mike Friesen, editor, Malmö (SE). Secretar-
iat, layout and production: Harry Harsema 
(publisher, head of production, NL, Daphne 
de Bruijn (graphic designer, NL), Mark Hen-
driks (NL)
Closing date 15 May 2017 
Send your entry by email to: 
entry@landscapearchitectureeurope.com
Download the data form from:
www.landscapearchitectureeurope.com

Utsikt fra Villa Le Nôtre; Potager du Roi, Kongens kjøkkenhage. Foto Rainer Stange
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LANDSKAPSARKITEKTURPRISEN 2017
Prisen er en hederspris for landskapsarkitek-
tur, som kan bidra til å heve, fornye og utvikle 
norsk landskapsarkitektur. Prisen skal synlig-
gjøre og fremme faget. Prisen deles ut årlig. 

Juryen har bestått av Ulf-Håkon Stoltz for 
Nord-Norge og Trøndelagsfylkene, Merete 
Gunnes for Vestlandsfylkene, Kristin Fløys-
tad for Sørlandet og Telemark, Torunn Hog-
nestad for Østlandet, Hannah Øksendal som 
studentrepresentant, varamedlem Merete 
Schau og undertegnede Morten Klokkersveen 
som leder. Christine Gjermo meldte forfall.

Refleksjoner
Dette er tredje året denne juryen har ansvaret 
for å utpeke vinneren av Landskapsarkitek-
turprisen. Det er bare innsendte prosjekter 
for året som er juryert. Juryen er gitt mandat 
til å vektlegge de tema som juryen mener bi-
drar til å heve, fornye og utvikle faget og som 
kan være et forbilde og en inspirasjon for nye 
prosjekter. Dette medfører at juryens arbeid 
og tildeling vil være påvirket av medlemme-
nes verdier, bakgrunn og faglig ståsted. Dette 
har gitt meningsfylte diskusjoner som har gitt 
en prisvinner. Neste jury får styrket ramme-
betingelsene ved at det vil gis mulighet til å 
befare ’finalekandidatene’ før endelig jurye-
ring. Dette vil ytterligere utdype argumenta-
sjonen og underbygge juryens beslutninger. 

I 2017 kom det inn mange fine forslag med 
stort spenn i tema og tid. Juryen håper flere 
av de innsendte forslagene vil sendes inn på 
nytt, siden det kan vektlegges ulike kriterier 
fra år til år. 

De 2 første årene har vi valgt å legge fokus 
på temaene folkeparken, sosial integrering og 
folkehelse. Dette er viktige tema uavhengig av 
tid og trender. 

For Landskapsarkitekturprisen 2017 har vi 
valgt å legge vekt på landskapsarkitektens som 
designer – faglig håndverk og samarbeidsaktør 
i større sammensatte landskapsprosjekt. 

Hedrende omtale
Juryen har valgt å gi 2 prosjekter en hedrende 
omtale. Dette er begrunnet i at det er mange 
gode prosjekter som har kvaliteter som bør 
løftes fram, og fordi det bidrar til å vise bred-
den i de innsendte forslagene. Prosjektene 
som får hedrende omtalte mener juryen er i 
en særstilling blant de innsendte.

Det første prosjektet er en lekepark. Gjennom 
beskrivelse og bilder ser vi et svært gjennom-
arbeidet prosjekt, der landskapsarkitektens 
rolle er tydelig, både i massehåndtering, ter-
rengforming, håndtering av overvann, bruk 
av planter og å bringe inn kunstnerisk verdi 
i et lekeområde. Det er sterkt bærekraftfokus 
med utstrakt bruk av gjenbruksmaterialer. 
Lekeområdet er blitt samlingssted på Furu-
seth. Prosjektet fikk 2.plass i belysningspri-
sen Dark award architecture 2016.

Rambøll AS for Verdensparken i Oslo gis 
hedrende omtale i vurdering av Landskapsar-
kitekturprisen 2017

Det andre prosjektet er et byromsprosjekt 
som har bevist sin kvalitet og kraft siden ferdig-
stillelse i 2009. Området framstod som en grå 
p-plass uten grep. Utfordrende høydeforskjel-
ler kombinert med krav om tilgjengelighet for 
alle i byen er løst på en forbilledlig måte. Plas-
sen er blitt en forplass til omkringliggende bygg 
og er et byrom for bevegelse og opphold, der et 
’ikke sted’ har blitt en skulpturell rampe som 
fletter gater og områder sammen. Landskaps-
arkitektens rolle er tydelig fra overordnet grep 
til detaljering og plantebruk. Prosjektet fikk 
Innovasjonsprisen for universell utforming 
2011, innen kategorien Landskap. Prosjektet 
har stått seg og vist å tåle tidens tann, og fram-
står som en oase i byen.

Østengen&Bergo for Schandorffs plass i 
Oslo gis hedrende omtale i vurdering av Land-
skapsarkitekturprisen 2017

Landskapsarkitekturprisen 2017 
Etter lange og gode faglige diskusjoner har ju-
ryen i år funnet fram til en prisvinner som på 
et mesterlig og poetisk vis klarer å utdype ste-
dets ånd ved å tilføre et naturlandskap en ek-
stra dimensjon. 

Vinnerprosjektet har vist en ærbødighet 
for et storslått og mektig fjell- og fjordland-
skap. Prosjektet har et lavmælt, men sofisti-
kert uttrykk. Byggesteinene og mosaikkdetal-
jene i de store formene er ’meislet ut’. Ruhet 
og råhet er omskapt til et polert smykke. Sam-
spillet og kontrastene mellom natur og kunst 
er tilpasset på en elegant, skråsikker, men 
samtidig ydmyk og enkel måte. Landskapsar-
kitekten har skapt ’et sted i stedet.’ 

Å finne fram til det særpregede ved et 
landskap eller et sted, slik dette prosjektet 
viser oss, er en inspirasjon for alle prosjekter.  

Vinnerprosjektet har skapt et helt unikt møte-
sted for mennesker på sin ferd gjennom lan-
det.
Landskapsarkitekturprisen 2017 tildeles
Landskapsfabrikken for Kleivodden utsikts-
punkt på Andøya

Fra prosjektbeskrivelsen i NLAs prosjektdata-
base:
Kleivodden inngår i Nasjonal turistveg And-
øya går langs Andøyas ytterside mellom 
Bjørnskinn og Andenes og er 58 km lang (veg 
974/976/82. Der fjellene stuper i havet ligger 
Kleivodden. Herfra er det utsikt mot storha-
vet, sandstrendene, tindene og kulturlandska-
pet rundt tettstedet Bleik.

Kleivodden er et populært stopp- og ut-
siktpunkt for både fastboende og tilreisende. 
Her er havet, himmelen og lyset, og ikke minst 
nordlyset i konstante skiftninger. 

Kleivodden var tidligere utskytingssted 
for raketter. Oppgaven var å rydde opp, til-
rettelegge for parkering og ikke minst lage et 
attraktivt utsiktpunkt.

Enkle flater og trapper i slipt betong knyt-
ter anlegget til terrenget og setter fokus på 
utsikten og landskapet. Flatene brytes kun 
av mattslipte steiner av lokal Lødingengranitt 
som speiler lys og himmel og som gir robuste 
sitteplasser. 

Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
Beliggenhet: Andøya, Nordland
Byggherre: Statens vegvesen Turistvegprosjektet
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2008-2013
Areal/Størrelse: 4000 m2
Kostnad inkl mva: 5,6 mill kr.
Prosjektansvarlig: Hugo Fagermo ( byggeplan) 
og Hedvig Pedersen, begge Statens vegvesen 
Turistvegprosjektet
Ansvarlig landskapsarkitekt: Inge Dahlman 
MNLA. Prosjekterende landskapsarkitekt(er): 
Inge Dahlman, Aaste Gulden Sakya og Andreas 
Nypan, alle MNLA
Rådgivere/ konsulenter: RIB: Dr. Kristoffer 
Apeland v/Snorre Larsen, Agatha Al-Saadi
Entreprenør: Senja Entreprenør AS
Underleverandør: Sintron AS (skulptursteiner)
Inf. NLA

Landskapsarkitekturprisen 2017. Kleivodden utsiktspunkt på Andøya, Nordland. Foto Roger Ellingsen
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Enjoying the 
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Design: Allan Hagerup  
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A40
kunstværk.Helheds

Das gute Licht.
Til udendørs og indendørs.

Forbindelse af indendørs- og udendørsbelysning på højeste niveau. 
Ved sammen lægningen af vores mærker BEGA og GLASHÜTTE LIMBURG 
forenkles mange processer. Med en uforandret produktion og produkt-
kvalitet giver dette adgang til et komplet og fuldstændigt sortiment af første-
klasses udendørs- og indendørs armaturer. Et sådanne helhedsorienteret 
giver et flydende samarbejde mellem belysningsplan lægning og -design. 
BEGA distribution i Danmark: Solar A/S · Industrivej Vest 43
6600 Vejen · Tlf. 7652 7000 · bega@solar.dk · www.bega.com

Bega_Landskab_456x308_05|17_M02_DK.indd   1-2 28.03.17.13kw   16:12
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Den elegante
støttemur

IBF ParkLine er en moderne og elegant støttemur, som 
giver et enkelt og stramt look. Èn af markedets mest 
efterspurgte støttemure, som er hurtig i anskaffelse og 
sætning - og dermed økonomisk attraktiv.

Murelementet giver en meget stabil konstruktion og er  
dimensioneret for personbilstrafik ovenfor muren. 
ParkLine støttemur har en glat overflade og leveres i  
højderne 40, 80, 120 og 160 cm. Der kan leveres hjørne- 
elementer til såvel udvendige som indvendige hjørner.

Find brochuren på ibf.dk

EN VERDEN AF BETON

QUADA TRÆSÆDER FRA ZENZO
Zenzo group har specialiseret sig i holdbare, funktionelle og 
æstetisk veludførte løsninger ift. byrumsinventar og beton-
møbler. Zenzo group tilbyder en lang række standardløsninger 
inden for bænke, affaldsspande, cykelparkering og belysning.

Hos IBM i Ballerup har landskabsarkitektfirmaet Zoff-
mannHolm udformet gårdrummet i forbindelse med kantinen. 
Bænkene er bugtede og skaber muligheder for siddepladser 
både i skygge og i sol. Bænkene er støbt i beton på stedet, og 
for at skabe bedre siddekomfort er der monteret specialpro-
ducerede træsæder på betonen.

Zenzo Group har leveret Quada-sæderne, som er produ-
ceret i FSC-certificeret hårdttræ. Quada-sæder kan leveres i 
præcist i de mål, man skal bruge i hhv. længde, dybde og kurve. 
Træet monteres på en skjult konstruktion i rustfrit stål, der 
giver sædet afstand til underlaget. Sæderne kan monteres på et 
eksisterende underlag som mure, betonunderlag, plantekum-
mer, plinte, gabioner o.l. Desuden kan tilføjes ryg- og armlæn, 
der giver øget siddekomfort. Sæderne produceres i vejrbestan-
digt hårdttræ af enten Niangon eller varmbejdset ask.
Inf. ZENZO GROUP, tel. +45 70 27 19 00, www.zenzo.dk



L A N D S K A B
PARK & BYRUM www.g9.dk TIMA CIRKELBÆNK / Israels Plads, København

vekso.com/da/smart-city

FREMTIDENS  
BÆREDYGTIGE 
BYER
Byer med trængsel. Byer uden tryghed.  
Byer uden sammenhæng. For mange er livet i  
byen ikke, som det burde være. VEKSØ former  
fremtidens bæredygtige byer– og vi gør det  
sammen med de bedste fagfolk, så planlægning,  
arkitektur og design er med til at sikre  
det gode byliv

Ring allerede i dag og hør mere om, 
hvordan vi kan hjælpe dig med dine byprojekter:  
T 7921 2200   



Belysningen gør en forskel . . .

ARINI

Lys, multifunktion, design – 
inspireret af naturen. 

DELUX DENMARK er belysnings-
leverandør på begge projekter. 
www.deluxdk.com

Den Danske Lyspris 2016:
Vinder - Ny Nørreport Station. 
2. plads - Psykiatrisk Sygehus Slagelse. 


