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HIDDEN NATURE 
– A VOYAGE OF DISCOVERY
Alys Fowler: Hidden Nature – A Voyage of Disco-
very. Hodder & Stoughton, 2017. 240 s. 159,95 kr. 
hos Ræven og pindsvinet boghandel
Ideen om, at naturen kan være en kilde til indi-
videts (selv-) indsigt er udgangspunktet for The 
Guardians haveklummeskribent Alys Fowlers 
personlige beretning om at padle sig gennem Bir-
minghams kanaler i en gummibåd i et forsøg på at 
få en pause fra et liv med en alvorligt syg mand. 

Langsomheden i båden, det at betragte livet 
langs kanalerne samt den overordnede følelse 
af at være ude af sit vante element bidrager til-
sammen til Alys Fowlers forståelse af sig selv som 
både lig og forskellig fra, hvad hun observerer på 
sin rejse, og resulterer i sidste ende i en erken-
delse af hidtil skjulte sider af hendes natur.

Bogen er fuld af fine observationer og reflek-
sioner over samspillet mellem natur og kultur og 
menneskets plads heri og lægger sig i sin beskri-
velse af rejsen langs de britiske kanaler i slipstrøm-
men af tidlige tiders rejsedagbøger heriblandt 
Temple Thurstons The Flower of Gloster (1911) 
om rejsen langs kanalerne fra Oxford til Ingleham. 
Louise Sondej, Ræven og pindsvinet

BOTANICUM 
Kathy Willis: Botanicum –Welcome to the Muse-
um. Illustreret af Katie Scott. Kew, 2017. 112 s. 249 
kr. hos Ræven og pindsvinet boghandel
Kathy Willis er leder af videnskabsafdelingen i 
The Royal Botanical Gardens i Kew og har sam-
men med den fantastisk dygtige illustrator Katie 
Scott skabt et pragtværk om planter og blomster. 
I denne utrolig smukke bog i serien Velkommen til 
museet ligger fokus på, hvor fascinerende planter 
og blomster er. 

Udover de meget smukke og detaljerede illu-
strationer får man et grundigt indblik i planternes 
historie og evolution samt en beskrivelse af deres 
opbygning og funktion – helt fra de første plan-
ter og blomster på jorden og deres udbredelse til 
moderne planter fra hele verden.

At gå på opdagelse i denne bog er som at van-
dre sammen med Carl von Linné på hans bota-
niske rejser. Man begejstres over hver side og de 
utrolige detaljer i tegningerne, som på både er 
meget moderne og samtidig tydeligvis også inspi-
reret af 1700-tallets raritetskabinetter. Viden og 
begejstring lyser ud af hver side i dette smukke 
værk. Velkommen tilbage til Paradisets have.
Louise Sondej, Ræven og pindsvinet

| www.fokdalspringvand.dk | 59 44 05 65 | info@fokdalspringvand.dk |

D R I K K E
F O N T Æ N E

RÆVEN OG PINDSVINET
Ræven og pindsvinet er en boghandel i den rolige ende af Vesterbrogade. Her 
findes et bredt udvalg af kvalitetslitteratur, udvalgte tidsskrifter, god kaffe og en 
bred og dyb interesse for bøger og kultur. Her afholdes jævnligt arrangementer 
af musikalsk og litterær karakter.
Ræven og pindsvinet
Vesterbrogade 176, kld., 1800 Frederiksberg C, tel. 31 32 63 33
www.rævenogpindsvinet.dk
facebook.com/rævenogpindsvinet
kontakt@rævenogpindsvinet.dk 
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Add+ BÆNKE
GALTEN TORV

RELANCERET TOPOS
Tidsskriftet Topos, der udgives af Callwey i Mün-
chen, er i juni relanceret i Topos nr. 99 med ny-
organiseret indhold og nyt udseende. Målet er 
at udvikle et ’innovativt professionelt’ magasin, 
som omhandler alle emner, der vedrører ikke blot 
landskabsarkitekters arbejdsliv, men også byplan-
læggere, bybyggere m.fl. Topos vil fremover por-
trættere centrale landskabsarkitekter og deres 
virke, herunder vise relevante projekter. Bladets 
fire nøgleord er inspiration, perspektiv, diskussio-
ne og orientering. Topos orienterer internationalt 
om landskabsarkitektur og bydesign. Det udkom-
mer kvartalsvis og på engelsk, trykt (139 € pr. år, 
studerende 99 € pr. år) eller som ePaper (12,99 € 
pr. stk, 44,99 € pr. år). 
www.callwey.de

EN LEG MED NATUREN
Vibeke Dalgas: En leg med naturen. Forlaget Bog-
værket, 2017. 96 s., 190 kr. www.bogvaerket.dk
Landskabsarkitekt Henrik Pøhlsgaards egen have 
ved Tisvildeleje er en form for wild garden, hvor 
de planter, som gerne vil vokse dér, får lov til at 
folde sig ud. Haven har en skovdel med smalle 
stier og en lille dam samt en slettedel. En bred 
midterakse mellem husene afsluttes af en blå 
mur. 
Anmeldes i kommende nr. af LANDSKAB

Det vil glæde forfatteren, professor Vibeke Dalgas 

og Bogværket

at se dig/jer til udgivelsen af bogen

EN LEG MED NATUREN
Landskabsarkitekt Henrik Pøhlsgaards egen have ved 

Tisvildeleje

Fredag den 14. juli kl. 15-17 i

Galleri Elander 

Banevej 2 

3220  Tisvildeleje
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Vestre April Go

Design: Espen Voll, 
Tore Borgersen & Michael Olofsson 
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SVEN-INGVARS KLARHED
Fornemmelsen af at befinde sig i Wendy og 
Peter Pans univers ligger ikke fjernt, når man 
træder ind i de eventyrlige haverum mellem 
arkitekt Henning Larsens bygning ud mod 
Københavns Havn. Haverummene er skabt 
af professor og landskabsarkitekt Sven-Ing-
var Andersson. Byggeri og landskab er reali-

seret i årene 1997-2000 for ATP Ejendomme 
og rummer i dag Nordeas hovedsæde. 

Det er ikke byrum til ophold og aktivitet 
eller til byens øvrige funktioner som cykelpar-
kering og renovation. Der er ingen klimasik-
ring eller LAR. Det er værker, og det er muligt 
at træde ind i dem og bevæge sig rundt. Der 
er i særklasse arbejdet med plantemateria-

lets stoflighed og arkitektoniske muligheder. 
Projektet er et af de mange mønstereksempler 
på, hvordan Sven-Ingvar mestrede samspillet 
mellem en bygning og dens omgivelser.

Han leverede i sin periode på én gang 
bevægende og brugbar landskabsarkitektur. 
I bind 3 af HAVEKUNST fra 2002 har land-
skabsarkitekt og redaktør Annemarie Lund 
en fin beskrivelse af Sven-Ingvars liv og flere 
af hans væsentligste arbejder, herunder dette 
projekt. Her bliver også fremhævet en anden 
af hans mange styrker nemlig grundtanken 
om, at der næsten altid findes et eksisterende 
element i landskabet, som kan forstærkes.

Ud over at være et forbillede udi at kunne 
tydeliggøre den skandinaviske enkelhed og 
klarhed var han en rollemodel i forhold til 
at formidle fagligt stof ubesværet og uakade-
misk, så både fagfolk og lægmand kunne forstå 
budskabet og lade sig inspirere af hans viden.

Den 27. juli 2017 runder vi tiåret for hans 
død, og den 22. august ville han være blevet 90 
år. Vi savner ham.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

AFGANGSUDSTILLING/LANDSKABS-
ARKITEKTUR 2017, 2.-5. OKTOBER OG 
9.-12. OKTOBER 2017
Nyuddannede landskabsarkitekter fra KU ud-
stiller afgangsprojekter i Brøndsalen. Recep-
tion 2. oktober kl. 17 med oplæg af studieleder 
ved KU Torben Dam, studerende samt Have-
selskabet. Udstillingen arrangeres af KU og en 
gruppe afgangsstuderende i samarbejde med 
DL og Landskabsarkitekternes Forening ved 
Jordbrugsakademikerne.
Brøndsalen i Haveselskabets Have, Pile Allé 
14a, 2000 Frederiksberg

RUNDE FØDSELSDAGE
80 år: Svend Algren, 19. september
75 år: Peter Holst, 8. september
70 år: Ulf Peter Løbner-Olesen, 5. oktober,
Poul Pedersen, 18. oktober
65 år: Lea Nørgaard, 13. oktober 
60 år: Iben Braun, 21. september,
Gertrud Jørsboe, 4. oktober
50 år: Lars Alva-Jørgensen, 19. oktober
40 år: Ólöf Jenny Jónatansdóttir, 9. september,
Cecilie Carstensen, 15. september,
Kaare Skjerning, 1. oktober

Nordeas hovedsæde. Foto Susanne Renée Grunkin
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* En note 
Annemarie Lund

’Architecture in Residence’ i ambassadehaven
Heidi Svenningsen Kajita

Inklusion som strategi for stedsdannelse
Heidi Svenningsen Kajita og Masashi Kajita

En ny ambassadehave
Max Leiß

Can the Embassy Garden open up and be a space for community?
Tom Nielsen, Kristine Jensen og Birthe Urup Nygaard

Kvadrat i Ebeltoft – Your Glacial Expectations
Vogt Landschaftsarchitekten AG

Springet ud på 70.000 favne vand 
Ulrik Kuggas

Røde Plads
Bertel Bruun

Stationspladsen i Hedehusene – et nyt mødested for byens borgere
Helle Juul

Bogomtale
Liv Oustrup om Ny Jord, Tidsskrift for naturkritik og Her er DK
AL om Louisiana – arkitektur og landskab

Summary
Pete Avondoglio

Notestof A58, A60, A62, A64, A68

Røde Plads, Herlufsholm. Foto Bruun & Möllers Landschaften



A64
LANDSKAB  5  2017

LANDSCAPE OBSERVER: LONDON
Vladimir Guculak: Landscape Observer: London. 
Jovis, 2017. 320 s., 35 €. ISBN 978-3-86859-396-9
This atlas of contemporary landscape architec-
ture in London offers a comprehensive overview 
of new projects within public space. Over the past 
15 years, major investments in the infrastructure 
and housing market of London have driven the 
need for high-quality public spaces. In the course 
of this development, new public areas have been 
created, brownfields have been revitalised, and al-
ready existing gardens and parklands have been 
upgraded. 

Landscape Observer: London illustrates these 
spaces and their design elements with numerous 
photographs. Details of the hard and soft land-
scape elements are labelled to provide essential 
information on key materials and plants used 
in each individual project. The book therefore 
serves as a reference guide and source of inspi-
ration for landscape architects and urban plan-
ners, as well as for garden designers and political 
activists in the field of infrastructure and urban 
planning. It invites readers to discover the envi-
ronmental quality and the design diversity of the 
external public spaces in the metropolis.

54. IFLA WORLD CONGRESS 
WORLD DESIGN SUMMIT MONTRÉAL 
OCTOBER 16-25 2017
Den 54. IFLA World kongres, der har temaet 10 
days to change the world, afholdes i forbindelse 
med World Design Summit i Montréal, hvor 50 
internationale organisationer samles. 
http://worlddesignsummit.com

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
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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NY_DEICHMANN_22_11_13.indd   1 28/11/13   14.21
VEJE I LANDSKABET – VEJENS LANDSKAB
TIRSDAG 24. OKTOBER 2017 I KØBENHAVN
Motorveje har en særlig status i landskabet og i byplanlægningen, og den 
gode historie fortæller om omsorg for landskabet så vel som for bilisten. 
Men i kølvandet på en række planlagte projekter trænger en anden histo-
rie sig på – historien om motorvejen som en påtrængende nabo med store 
konsekvenser for beboelse, landskab og natur. En ny midtjysk motorvej, en 
forlængelse af Hillerødmotorvejen og en række udvidelser af eksisterende 
motorveje, herunder E45, er blot nogle af de fremtidige projekter, der giver 
anledning til status og til at vurdere, hvordan vi bedst kan sikre, at de næste 
års projekteringsprojekter ikke kun kommer til at handle om støjafskærm-
ning, trafiksikkerhed og udvidelse af antallet af spor.

DL’s Tænketank har i samarbejde med Dansk Byplanlab arrangeret en 
konference med oplæg fra fmd. for Byplanudvalget Axel Bredsdorff, Ruders-
dal Kommune, arkitekt og byplanlægger Dennis Lund og prof. Tom Nielsen, 
Arkitektskolen Aarhus. www.landskabsarkitekter.dk
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* EN NOTE
Annemarie Lund

En note til artiklen Inklusion som strategi for stedsdannelse forklarer, at udtrykket Joy in Labour, der i tek-
sten anvendes til at beskrive de studerendes muntre arbejdsform, refererer til parolen Joy in Labour, som 
blev anvendt af Arts and Crafts-bevægelsen sidst i 1800-tallet. De KADK-studerendes projekt ’Material 
Includes’ er netop inspireret Arts and Crafts-bevægelsens intentioner om etisk produktion, håndværk og 
glæden herved. 

Samme Arts and Crafts-lignende intentioner kunne man at tro ligger bag materialevalg og -behandling 
i andre af dette nummers projekter. Måske er der tale om en fornyet materialebevidsthed, eller også er det 
bare udtryk for gedigent arbejde? Der er i al fald et vist sammenfald i de viste projekter, hvad angår valg af 
belægningstypen teglsten og detaljering heraf. 

Men først introducerer fire korte artikler et nyt undervisningsforløb (Architecture in Residence), der 
her i 2017 samler studerende fra tre uddannelsessteder (København, Zürich og Aarhus) i studier af og for-
slag til en ændret ambassadehave ved Øresund. Undervisningsforløbet ’Architecture in Residence’ kurateres 
af Peter Wedell-Wedellsborg og Heidi Svenningsen Kajita og præsenteres af sidstnævnte. Dernæst redegør 
underviserne fra hhv. masterprogrammet Spatial Design, Perception and Detail ved KADK, Günther Vogts 
studieafdeling ved Institut for Landskabsarkitektur, ETH Zürich og Urban Design | Landscape Architec-
ture ved Arkitektskolen Aarhus for tanker, arbejdsmetoder og resultater i opgaven om ambassadehaven. 

Tegnestuen Vogt har de senere år arbejdet med flere projekter i Danmark, bl.a. med masterplan for Carls-
berg-byen og med omgivelserne til det kommende hospital ved Hillerød. Her vises projektet Your Glacial 
Expectations ved Kvadrats hovedsæde i Ebeltoft, der er blevet til i et samarbejde mellem Studio Olafur Eli-
asson og Vogt Landschaftsarchitekten. Projektet, der består af mindre interventioner i det naturprægede, 
græsklædte område såsom særlige trægrupper og fem spejlinstallationer, tager udgangspunkt i landskabets 
tilblivelse, og siges i artiklen at være blevet til ud fra en forsknings- og designtilgang.

I Springet ud på 70.000 favne vand reflekterer Ulrik Kuggas over Herlufsholms Røde Plads med asso-
ciation til livet som en sejlads i oprørt hav, men giver også en mere praktisk-arkitektonisk tolkning. Ber-
tel Bruun, projektets landskabsarkitekt, redegør for baggrunden og de valg, der er truffet for at gøre Røde 
Plads en til en landskabelig plads. En plads, der både er befæstet og bevæget. Bruun & Möllers Landschaf-
ten har brugt robuste, nøgterne og økonomiske materialer: brosten, marksten, grus, græs samt røde klinker. 

Ligeledes har JUUL | FROST ARKITEKTER anlagt Stationspladsen i Hedehusene som én sammen-
hængende flade i røde teglsten. Med afsæt i de eksisterende bygninger er skabt en plads, som refererer til 
byens kulturarv som teglproducent.

Artiklerne i LANDSKAB 5-2017 spænder således fra det helt håndgribelige – lerets vej til teglsten og 
brugen heraf – over mere spekulative tilgange til faget til præsentation af et nyt filosofisk-litterært tids-
skrift om natur og natursyn: Ny Jord.

For at komme tilbage til materialebevidsthed. Det er i den forbindelse dejligt bekræftende at læse om 
landskabsarkitekturen i den nye bog Louisiana – arkitektur og landskab. Som nævnt i omtalen kommer 
man langt omkring og dybt ned i alle projekter. Bl.a. nævnes det, at Ole Nørgård ved anlæg af skulpturha-
ven valgte at bruge granittrædesten, hentet fra omlægning af pladsen foran Roskilde Domkirke, og brosten 
til stier og forgård fik man fra Slotsholmen. Ole Nørgårds begrundelse for dette materialevalg var, at det var 
saglige hensyn som overfladestruktur og farve ift. skulpturerne samt tålsomhed over for dryp fra trækroner. 
Men mon ikke æstetikken har været en væsentlig årsag. AL
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’ARCHITECTURE IN RESIDENCE’ I AMBASSADEHAVEN
Heidi Svenningsen Kajita

Schweiz’s Ambassade i Danmark har siden 
1970’erne haft residens nord for København 
i en ejendom fra 1917 med en stor have, der 
grænser op til Øresund. Haven er, på invita-
tion fra nuværende ambassadør Benedikt 
Wechsler, åbnet op for studerendes ekspe-
rimenter i skala 1:1 under programmet ’Ar-
chitecture in Residence’ (AiR). Gennem 
dialoger og samarbejder mellem danske og 
schweiziske arkitektur- og designskoler samt 
producenter fra byggeindustrien motiverer 
AiR-programmet nye rum for diplomati i am-
bassadens have. I forsommeren 2017 byggede 
og tegnede 35 studerende fra tre masterpro-
grammer i haven. Over de næste to år vil yder-
ligere fem grupper sammensat af schweiziske 
og danske undervisere og studerende deltage. 
Artiklen her introducerer AiR-programmets 
intentioner, og efterfølgende uddyber de før-
ste deltagere deres positioner, planer og kon-
struktioner i separate tekster.

Åben ambassade
Ambassadens koncept ‘Open Embassy’ er et 
bud på public diplomacy, som inddrager kul-
turelle og økonomiske aspekter af arkitektur, 
design og kunst som måder til at fremme åben-
hed, mobilitet og transparens. Ambassadøren 
møder borgere i caféer og andre ’pop-up’-am-

bassader. Herudover inviteres civilsamfun-
det ind på ambassaden til bl.a. kulturelle 
events, udstillinger og foredrag. Som vi ken-
der det fra danske repræsentationer, brydes 
der med diplomatiets traditionelle, elitære og 
bureaukratiske former. I tilfældet her rejser 
ambassadens åbenhed spørgsmål til dens re-
præsentative rum. Når Schweiz’s grund – en 
lille del af Schweiz i Danmark – åbnes op for 
civilsamfundet i forbindelse med events, rede-
fineres arkitektoniske kategorier som haver, 
grænser og mødesteder. Den åbne ambassa-
dehave står således model til nye rumlige vi-
sioner, der udvikles og undersøges ’hands-on’ 
i mindre, stedsspecifikke konstruktioner i dia-
log med industriens producenter.

Møder
I dette første år af programmet introducere-
de AiR tre parallelle projekter i ambassadens 
have. I det ene projekt designede og byggede 
arkitekt- og designstuderende fra masterpro-
grammet Spatial Design, Perception and De-
tail på Det Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Arkitektur, Design og Konserve-
ring (KADK) et mødested i haven i samarbej-
de med Petersen Tegl. I to andre workshops 
mødtes arkitektstuderende – dels fra afde-
lingen for landskabsarkitektur på ETH’s ar-

kitektskole i Zurich (ETH Zürich) under pro-
fessor Günther Vogts ledelse, dels fra Studio 
Urban Design | Landscape på Arkitektskolen 
i Aarhus – omkring overordnede visioner og 
koncepter for haven. De studerende udar-
bejdede herfra individuelle skitseforslag, der 
adresserer f.eks. sammenstillingen af repræ-
sentative og private funktioner i haven samt 
de globale klimaudfordringer, der viser sig lo-
kalt i det stigende havspejl. 

Udvekslingen mellem faglige praksis-
ser og processer i de to lande, Danmark og 
Schweiz, er implicit til stede. Man kan sige, at 
det ikke her drejer sig om at optrække tyde-
lige grænser mellem nationale traditioner. 
Ikke desto mindre markeres kulturelle, poli-
tiske og geografiske betingelser i disse møder 
blandt mennesker på tværs af institutioner, 
virksomheder og faglige positioner. Der etab-
leres således et større kendskab til producen-
ters, designeres, arkitekters og landsskabs-
arkitekters processer og praksis på tværs af 
landene. Både schweizisk og dansk arkitek-
tur og landskabsarkitektur har stærke traditi-
oner for åbne demokratiske rum, der her brin-
ges ind i konteksten af nutidig byggeindustri 
gennem samarbejde med virksomheder som 
Petersen Tegl. Dette ses som en mulighed for 
at styrke de unge, snart uddannede arkitek-
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Material Logistics.
Embodied labour. .

Material Process.
Preparing material for use.

Rubbish & Waste.
Relocation & Disposal 

Project Oversight.
Understanding the entirety or work.

For all the material we needed there was a whole 
process of getting it, ordered, delivered and in the 
position within the garden that we needed. It’s just 
possible to resolve these decisions by drawing, ,hence 
the need to be on-site every day.

Working cement and motar required time, effort and 
equiptment just to produce a material that’s taken for 
given in drawings.

At times manual labour can result in a narrow view of where a current task or objective 
sits in relation to the project as a whole. It is important to have someone that is aware of 
this and able to monitor design, schedule an dlabour decisions.

850 Bricks carried by 

10 tons of crushed rock.Cement / mortar preparation.

Time schedule & planning discussions.

Earth excavated from groundworks.

Tools borrowed from embassy.

05 03

Ambassadehaven set fra Øresund. Foto Max Leiß The embassy garden seen from Øresund. Photo Max Leiß

Snittegning af byggearbejder i ambassadehaven. Tegning Nicholas Love
Section showing building work in the embassy garden. Drawing Nicholas Love
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ters kritiske engagement i forhold til bære-
dygtig produktion.

Haven og grænser 
Ordet ’have’ refererer til en afgrænsning, 
og det er også rumlige grænser, der præger 
skitseforslagene fra de studerende fra ETH 
Zürich og Aarhus. De viser forskellige motiver 
for grænser og kanter som sanselige og funkti-
onelle haveelementer. Ambassadens have om-
kranses i dag af en bevaringsværdig mur mod 
gaden, en mur mod havet samt mure mod den 
polske ambassade og en blind vej. Under over-
skriften ’dunes’ arbejdede ETH-gruppen med 
barrierer mod stigende havspejl og foreslår 
etablering af nye adgangsforhold til ambas-
saden langs kystlinjen. Under overskrifterne 
’rooms’ og’garden’ afgrænses forskellige min-
dre rum i haven, der forholder sig til både de 
repræsentative og private funktioner. Her er 
paralleller til intentionerne bag mødestedet 
udført af KADK-gruppen. Under titlen ’Mate-
rial Includes’ ses dette mødested i form af bål-
plads, som en lille idealverden i sig selv, desig-
net for inklusion af mennesker med handicap. 

Den nysgerrighed og fascination, som om-
giver ambassaden, har måske netop med dens 
lukkethed at gøre. De studerende udtrykte, at 
de følte sig priviligerede over muligheden for 

at bygge, tegne og opholde sig i ambassadeha-
ven. Fra midt maj til midt juni blev opmærk-
somheden flyttet fra muren omkring den 
nyslåede græsplæne og det schweiziske flag 
til det, man kunne kalde en materiel prak-
sis med hænder og tanker i jord, vand, sand, 
dræn, skovle, mursten, trillebøre, compu-
tere, borde, overdækning, vaterpas, bål... De 
politiske og sociale spørgsmål, som rejses i de 
studerendes værdifulde eksperimenter her 
i forhold til klimaforandringer og inklusion, 
materialiseres og spiller for en stund hoved-
rollen i haven, hvorfra de kan nå ambassadens 
netværk. 

Skala
I en ’Open Embassy’ kan det politiske og rum-
lige ikke adskilles. Ambassadøren taler derfor 
om ’Architecture in Residence’, som en mulig-
hed for at definere relevante problematikker 
både gennem aktørernes intellektuelle bidrag 
og handlinger samt ved at skabe engagerende 
rum i haven. 

Ambassadører sidder i midlertidige poster, 
og ’Open Embassy’-konceptet er derfor også 
midlertidigt. Hvis AiR-programmet skal have 
indflydelse udover kortvarige idégenerende 
møder, skal de spørgsmål, der omfatter den 
større skala og permanens, stilles og fasthol-

des af programmets deltagende institutioner 
og virksomheder. AiR opstiller derfor ikke i 
udgangspunktet funktionelle eller tematiske 
restriktioner, men sætter de agendaer, delta-
gerne bringer i spil på tværs af hinanden. AiR-
programmet har udover Schweiz’s ambassade 
i Danmark en anden hovedpartner i KADK, 
som i disse år satser strategisk inden for FN’s 
verdensmål for bæredygtig udvikling. På linje 
hermed satser AiR på partnerskaber mellem 
offentlige og private aktører, mellem industri 
og uddannelsesinstitutionerne og på tværs af 
fagligheder og hierarkier og fremmer derved 
inklusionen af forskelligartede positioner i 
forhold til arkitekturens processer og prak-
sis. Både de enkelte konstruktioner og især 
helhedens succes afhænger i grunden – og 
på grunden – af hver deltagers positionering 
og lydhørhed over for strategierne i de andre 
konkurrerende projekter. 
Heidi Svenningsen Kajita, arkitekt, ph.d., 
studielektor ved KADK

’Architecture in Residence’ kurateres af 
Heidi Svenningsen Kajita og Peter Wedell-
Wedellsborg

Studerende designer og bygger i haven. Foto Matthijs Engele Students designing and building in the garden. Photo Matthijs Engele
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INKLUSION SOM STRATEGI FOR STEDSDANNELSE
Heidi Svenningsen Kajita og Masashi Kajita

16 studerende fra MA Spatial Design, Per-
ception and Detail på Det Konglige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, De-
sign og Konservering (KADK) producerede 
næsten 800 Kolumba-mursten hos Petersen 
Tegl. Med murstene i hænder og tanker teg-
nede og byggede de et gulv og ildsted i haven 
på Den schweiziske Ambassade som et mø-
dested. ‘Material Includes’ er deres svar på 
‘Open Embassy’-konceptet. Her introduceres 
et inkluderende og uformelt sted i en ellers 
formel have. Således kan ‘Material Includes’ 
agere som et bagtæppe for ‘Open Embassy’-
aktiviteter. Med fokus på den særlige mur-
sten undersøgte studerende materialets rolle 
i brugeres rumlige oplevelser, men også i de-
sign og byggeprocesser. Det seks uger lange 
samarbejde mellem studerende og Petersen 
Tegl handler om mursten, der gennem mate-
rialitet og rumlighed bidrager til inkluderen-
de stedsdannelse. 

Fra materiale til form
Mens mange designprocesser typisk star-
ter med formgivning ved at tegne en figur, en 
størrelse, en kontur eller et omrids, så er me-
toden i dette projekt at starte med de håndla-

vede Kolumba-sten i tre forskellige lertyper; 
K54, K56 og K57. Mustenene er ikke-modu-
lære, og stenens længde er i sig selv begræn-
sende for udformningen af belægningen og 
ildstedet samt mulige mønstre. Forskellige 
farver, stoflighed og den visuelle fremtræden 
fremkalder reaktioner og uenighed hos de 
samarbejdende studerende. Lerets vægt, tør-
retid, brænding, nedkøling, pakning og leve-
ring påvirker både design- og byggeprocesser. 
I verdenen af mursten lover det hippe brand 
’Petersen’ succes på forskud. Med andre ord, 
murstenen betinges af fysiske egenskaber, 
brugsværdier, produktionsprocesser og vek-
selværdier. I dette projekt leder murstenens 
fortællinger direkte til designstrategien – en 
fælles forståelse for detaljering og det bygge-
arbejde, som opstår fra og guider gruppearbej-
det. Dette inkluderer det essentielle dogme: 
‘do not cut Kolumba Bricks.’

En del af verden 
Belægningen og ildstedet ses som en lille del 
af verden, der inviterer forskellige mennesker 
til at mødes. En ny grund, hvor uoverensstem-
mende behov og længsler kan finde sted gen-
nem interaktion mellem mennesker: bevæ-

gelse, dialog, madlavning og hvile. Formen 
er enkel, et let løftet rektangulært gulv med 
et forsænket ildsted, som kan møbleres, som 
det er passende for begivenheder. Materiale-
kompositionen prioriterer en klar definition 
af kanter til fordel for mennesker med ned-
sat syn og plads til kørestolsbrugere dér, hvor 
havudsigten bedst nydes. Det er centralt for 
ideen om inklusion, at projektet adresserer 
spørgsmål om, hvordan murstenens formel-
le, taktile og visuelle kvaliteter kan guide og 
motivere velbehag hos mennesker – inklusiv 
folk med nedsat funktionsevne. Vi undersøgte 
derfor, hvordan kanter, varme, farvekontra-
ster, mønstre og stoflighed kan berige rummet 
og gøre det mere inkluderende. Disse speku-
lative motiveringer for inklusion som et kre-
ativt potentiale var udgangspunktet for sam-
taler med otte handicappede og/eller ældre 
mennesker. Deres ord og gestus informerede 
og inspirerede formgivningen gennem hele 
projektet.

Sanseligt potentiale 
Hvis man ikke står stabilt på fødderne, f.eks. 
som ældre, har man måske brug for at se ned, 
idet man går. Man koncentrerer sig om fød-

Th. Situationsplan. Tegning: Amy Roberts, 
Damir Draganic, Matthijs Engele, Keita Shjishijima
Right. Site plan. Drawing: Amy Roberts, Damir 
Draganic, Matthijs Engele and Keita Shjishijima

Studerende lavede Kolumbasten hos Petersen Tegl. 
Foto Studerende fra MA Spatial Design, Perception and Detail, KADK forår 2017
Students made the Kolumba brick at Petersen Tegl brickworks. 
Photo students from the MA Spatial Design, Perception and Detail program, KADK Spring 2017

Deltagende studerende: Akira Ooka, Alexander Rantanen Barstad, Amy Lim Roberts, Benjamin Riley Bill, Bertrand Richard Van Dorp, Christian Kusk Nielsen, 
Damir Draganic, Keita Shishijima, Lise Helene Skafte Guldager, Manuel Heck, Matthijs Ruben Engele, Natalia Podejko, Nicholas Love, Simon Höbel, 
Stine Maria Svendsen Holme, Thit Ejstrup-Christensen
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derne, og derfor ser man ikke op på træer og 
himlen: ens rum lukkes ned. Ujævne belæg-
ninger og pludselige niveauforskelle ændrer 
den rumlige dimension af en daglige praksis 
som det at gå. I modsætning hertil kan tak-
til markering af belægninger øge den fysi-
ske mobilitet for personer med synsnedsæt-
telse. Lyde fra havet og duften af brændende 
træ kan signalere, hvor man er. Varmen om-
kring et brændende ildsted og murstenens rå 
overflade bringer måske minder tilbage og 
udstrækker derved det personlige rum til-
bage i tid eller fremprovokerer forestillinger, 
der tager personen ind i andre tidsrum. De-
sign kan ikke kun bidrage til at løse umiddel-
bare problemer, men kan styrke forskellige 
muligheder og motivere en glæde, der brin-
ger os nærmere en verden, hvor folk med for-
skellige kropslige evner og præferencer kan 
sameksistere.

Stedsdannelse 
Et andet aspekt af inklusion i projektet her 
handler om at reflektere kritisk over forholdet 
mellem materielle og immaterielle konstruk-
tioner: vores engagement som designere i pro-
duktionen af mursten, at lytte til, reflektere 
over og lade sig inspirere af stemmerne fra 
alle dem, der er involveret i projektet. Inklu-
sion beskriver således ikke kun kvaliteten af 
værket, men også af de processer, der realise-
rer værket. Vi skal bemærke, at vi ikke havde 
forestillet os helt så stor fornøjelse som den, 
de studerende viste under projektet. De dan-
sede under murstensproduktionen, fejrede 
fødselsdagsfest midt i en designkritik, svøm-
mede i havet i pauser fra gravearbejde, gril-
lede og murede… Som undervisere kom vores 
tolerance for ’Joy in Labour’* på prøve, og vi 
tvivlede på, om det ville ende i fuldkommen 
ineffektivitet. Men de studerende demonstre-
rede helt konkret plads til inklusion af dem og 
det, der ofte ses som en hindring i byggepro-
cesser. Stedsdannelse handler ifølge Doreen 
Massey** ikke kun om materielle konstruk-
tioner, men bliver også til gennem sociale re-
lationer. Således er stedet, vi håber at bidrage 
til med denne materielle konstruktion, noget, 
der også fremover dannes over tid. 
Heidi Svenningsen Kajita, arkitekt, ph.d., 
studielektor ved KADK, Masashi Kajita, 
arkitekt, ph.d., adjunkt ved KADK
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Noter
* Der refereres her til parolen ’Joy in Labour’ under Arts 
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’Material Includes’ er inspireret af intentioner herfra 
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Med tak til:
‘Material Includes’ er et samarbejde, ikke kun mellem 
studerende og undervisere, men også med de personer, 
de studerende interviewede, Petersen Tegl, sponsorer, 
Super Form Lab på KADK, en uddannet murer (Ved-
bæk Byg) og ikke mindst med Peter Wedell-Wedells-
borg og Schweiz’s ambassade i Danmark 

Plantegning af belægning og ildsted. Tegning Alexander Rantanen Barstad
Plan of paving and hearth. Drawing Alexander Rantanen Barstad

Belægning og ildsted. Foto Akira Ooka Paving and hearth. Photo Akira Ooka 
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EN NY AMBASSADEHAVE
Max Leiß

Den venlige invitation fra AiR-programmets 
kuratorer og fra værten, ambassadør Bene-
dikt Wechsler, gav os mulighed for at afholde 
en sommerskole i København. Dermed fik vi 
som undervisere på Günther Vogts studieaf-
deling på Institut for Landskabsarkitektur, 
ETH Zürich, chancen for at sammensætte et 
meget varieret program for og med de stude-
rende. Når man skal tegne en have til en am-
bassade, indebærer det, at man skal kombine-
re forskellige dimensioner på en eksemplarisk 
måde: det private og det offentlige, forholdet 
mellem to nationer, deres kultur og geografi, 
det lille paradis bag muren og store samfunds-
spørgsmål som klimaforandringerne. 

I den første del af sommerskolen arbej-
dede vi med håndtegnede skitser; derefter 
udviklede de studerende deres projekter ved 
hjælp af andre medier, heriblandt en land-
skabsarkitektonisk model i 1:50, som vi byg-
gede i fællesskab. Luftfotos taget med drone 
hjalp os til at analysere grunden. Studier på 
stedet i ambassadens have og vores deltagelse 
i festivalen 3DaysofDesign gav os bedre føling 
med grunden og hele problematikken, hvilket 
var til stor gavn for designprocessen. 

Den nuværende ambassadørs diploma-
tiske program har den sigende titel “Open 
Embassy”, og det stiller store krav til stedet. 
Både hus og have bliver brugt til en bred vifte 
af arrangementer og må derfor byde på såvel 
funktionelle som repræsentative og æsteti-
ske løsninger. For at skabe et rumligt kon-
cept skulle de studerende således tage højde 
for, at der både bliver afholdt små selskaber 
med ca. 10 gæster fra den politiske og øko-
nomiske verden og offentlige arrangementer 
med flere hundrede gæster – samtidig med at 
stedet skal fungere som bolig for ambassadø-
ren og derfor have en vis privathed. 

Ejendommens beliggenhed ud til Øresund 
betyder, at man har en fantastisk udsigt, men 
den er også en stor udfordring. Klimaforan-
dringerne og de stigende vandstande udgør 
nemlig en trussel mod ejendommen og mod 
hele kystlinjen. Det langsigtede behov for et 
forhøjet værn omkring ambassadens have er 
dog ikke kun et funktionelt anliggende, men 
skal også ses som en designopgave og bør 
derfor indgå som en integreret del af projek-
tet. De studerende udviklede forskellige løs-
ninger. Hvis man f.eks. forsyner muren med 
åbninger, der kan lukkes til, kan stormflods-

sikringen blive en levende og interessant 
overgangszone med sine egne rum og træ-
promenader. Vi diskuterede også mulighe-
den for at synliggøre problematikken ved at 
forme haven og beplantningen i forhold til og 
med vandet. Det blev klart, at den schweizi-
ske ambassade ved at komme med en brugbar 
løsning på problemet kan bidrage til en dis-
kussion, som har stor betydning for Danmark 
som helhed. 

På søsiden blev det besluttet at udvide 
den eksisterende offentlige adgang til van-
det via den blinde vej nord for ejendommen. 
Som en venlig gestus fra ‘den åbne ambas-
sade’ til kvarteret kan frit tilgængelige pro-
menader eller lommer i muren give offentlig-
heden bedre muligheder for at bruge kysten. 
Dette kan også blive til gavn for ambassaden 
selv. Ved at udvide landgangsbroen kan man 
nemlig gøre det muligt for gæster at ankomme 
med båd til de forskellige arrangementer, 
hvilket kan gøre det endnu mere attraktivt at 
mødes i haven. 

Inde fra haven vil en forhøjet mur også 
være en udfordring. Dette kan løses ved at 
omdanne hele stedet til en form for gårds-
plads; men man kan også vælge at skjule 
muren med en påfyldning. Set fra huset vil 
sådan en ‘klit’ danne en forhøjning, som bety-
der, at gæsterne skal flytte sig for at få det rig-
tige kig ud over vandet. I det hele taget blev 
der lagt vægt på, hvordan gæsterne bevæger 
sig rundt i haven, og at der skabes en rumlig 
koreografi. Nogle projekter foreslår en tæt 
beplantning af træer med udsparede lysnin-
ger, der skaber rum for specifikke aktiviteter. 
Her bliver man mindet om havens potentiale 
som lille park, og hvordan ambassadens store 
dobbeltgrund skiller sig ud fra de mere tæt-
bebyggede nabogrunde. De studerendes for-
slag bød også på klassiske haveelementer som 
køkken- og urtehaver eller en vanddam – en 
glimrende idé i betragtning af beliggenheden 
ved vandet. 

Studier af de lokale forhold havde også 
betydning for designet. F.eks. studerede vi 
bevoksningen langs kysten og områdets klip-
pede hække og lindealléer. Overvejelser om 
og eksperimenter med vindretning, solori-
entering og skyggeforhold dannede grund-
lag for de enkelte projekter. Her var det vig-
tigt at finde frem til den rigtige skala og styre 
uden om de værste klichéer ved at tænke over 

forskellene og lighederne mellem Schweiz og 
Danmark. Hvad betyder det, at begge lande – 
på hver deres meget forskellige måde – er for-
met af isen? Hvilke berøringspunkter er der 
mellem de to landes stærke design- og arki-
tekturtraditioner? På den måde kunne vores 
arbejde med ambassadens have kombineres 
med en bred vifte af emner med relevans for 
vores undervisning, såsom byplanlægning og 
vandbygningsteknik, beplantning og topo-
grafi. 

Selvfølgelig benyttede vi også lejligheden 
til at tage på ture i omegnen. Turene var ikke 
bare en berigelse for de studerende, men leve-
rede også den kulturelle kontekst til design-
opgaven. Mødet med dansk arkitektur og 
landskabsarkitektur gjorde et stort indtryk på 
os og satte sig spor i projekterne – ikke mindst 
vores besøg i C.Th. Sørensens kolonihaver i 
Nærum, Arne Jacobsens Bellavista-bebyg-
gelse, Grundtvigskirken og dens omgivelser 
samt de københavnske parker og Dyrehaven. 
Gæster som Peter Zinck fra Petersen Tegl og 
kunstneren Olafur Eliasson kom med vigtige 
input. 

Endelig var samspillet med de studerende 
fra København og Aarhus en helt afgørende 
del af programmet. Ved at diskutere og præ-
sentere de enkelte projekter fik vi ikke blot 
udvidet projekternes horisont, men fik også 
en direkte oplevelse af selve formålet med 
‘den åbne ambassade’. Den oplevelse er vi 
meget taknemmelige for, og vi håber, at vores 
bidrag til programmet har været brugbart. 
Max Leiß, videnskabelig medarbejder, Chair 
of Günther Vogt, Institut für Landschafts-
architektur, ETH Zürich 
Summer School Copenhagen 2017

Deltagende studerende: 
Lloyd Broda, Hannes Hermanek, Johanna Holer, 
Rebecca Konnertz, Agnieszka Latak, Tobia Rapelli, 
Lukas Ryffel, Simon Specker, Nina Stauffer, 
Lukas von Arx , Pablo Vuillemin
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Tv. Hver studerende udarbejdede en skitsebog, hvori ideerne til haven udvikledes. 
Credit Agnieszka Latak
Fra oven. Agnieszka Latak arbejder på landskabsmodellen, mål 1:50. Foto Max Leiß
Skitse til ambassadehaven. Credit Lloyd Broda
Landskabsmodel, skitse til ambassadehaven. Credit Agnieszka Latak
Left. Each student filled a sketch book, developing his or her ideas for the garden.
Credit Agnieszka Latak
From top. Agnieszka Latak working on the landscape model scale 1:50. Photo Max Leiß
Draft for the embassy garden. Credit Lloyd Broda
Landscape model draft for the embassy garden. Credit Agnieszka Latak

Fra oven. Skitse til ambassadehaven. Credit Johanna Holer
Rebecca Konnertz arbejder på landskabsmodellen, mål 1:50. Foto Max Leiß
ETH/AAA-gruppen i ambassadehaven. Foto Laurent Rueff
From top. Draft for the embassy garden. Credit Johanna Holer
Rebecca Konnertz working on the landscape model scale 1:50. Photo Max Leiß
ETH/AAA group at the Embassy Garden. Photo Laurent Rueff
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CAN THE EMBASSY GARDEN OPEN UP 
AND BE A SPACE FOR COMMUNITY?
Tom Nielsen, Kristine Jensen og Birthe Urup Nygaard

Studerende fra Urban Design | Landscape Ar-
chitecture fra AAA har, parallelt med stude-
rende fra KADK og ETH, deltaget i en work-
shop under Architecture in Residence.

De studerende fra Arkitektskolen i Aarhus 
har arbejdet på en masterplan for ambassa-
dehaven. Vi har arbejdet med det overord-
nede spørgsmål for workshoppen: ’Can the 
Embassy Garden open up and be a space for 
community?’ Vi har især interesseret os for 
havens rolle og for, hvordan den kan inspirere 
og på sin særlige måde vil kunne skabe fælles-
skab eller events for de mennesker, der ople-
ver haven, er i haven og bruger haven.

Hvis en have kan være et rum for samfun-
det, så kan vi diskutere konceptet om, hvor-
dan haven kan være et lokalt mødested i Hel-
lerup. Og undersøge ambassadens landskab og 
grænser samt, hvordan vi kan danne det, og 
hvad historien er.

Det er vigtigt at diskutere landskab og 
grænser. Hvordan er ambassadehaven for-
bundet med andre åbne parkrum, pladser og 
vandrum i København? Det er også vigtigt 
at have fokus på, hvem haven er rettet til. Er 
den for alle mennesker? Kan det være en mere 
demokratisk have eller ej? Kan haven veksle 
imellem at være privat og offentlig?

Parken ved Marselisborg Slot med Dron-
ningens rosenhave er åben for besøg, når den 
kongelige familie ikke er på slottet. Det er et 
et haveområde for kongefamilien og samtidig 
et haverum for almenheden, idet det veksler 
imellem at være privat og offentligt. Kan den 
schweiziske have på samme måde både være 
til privat og offentligt brug? 

I Gammel Skagen i Nordjylland var ky-
sten før i tiden mødestedet, og i gamle dage 
havde de ikke en plads, et hovedtorv imellem 
husene. Så stranden var den vigtigste plads. 
Den fremtidige solplads vil blive et sted for 
denne historie igen og en poetisk historie for 
solen; det er her, vi ser solen gå ned. Derfor 
er det vigtigt, hvad historien er, og hvordan vi 
kan danne den. Så tilbage til ambassadehaven. 
Ambassadehaven er et vidunderligt sted med 
beliggenhed lige ud til vandet. Kan kysten og 
ambassadehaven blive det nye mødested i 
Hellerup? Kan kystlinje og have gentænkes og 
sikre, at tilstødende grundlodder ikke bliver 
oversvømmet? Kan der skabes en ny offentlig 
klimapark eller klimahave her? Således at den 
schweiziske ambassadehave bliver en særlig 

fortælling og et særligt sted, som inviterer og 
inkluderer alle. Vi har diskuteret, hvad der vil 
ske, hvis den private have åbner op for dialog, 
tid og demokratiske og naturlige processer. 

Tiergarten i Berlin har gennemgået en 
omdannelse til offentlig park. Efter Anden 
Verdenskrig fungerede Tiergarten som fælles-
have til fødevareproduktion. I dag er sådanne 
sociale programmer igen blevet en tendens og 
er et populært element i en del storbyer. Folk 
samles for at dyrke og spise afgrøderne sam-
men, omgivet af bynatur Kan ambassadeha-
ven blive noget tilsvarende for lokalsamfun-
det Hellerup, et fælles spisekammer? Eller 
kunne man forestille sig et mødested ved 
ambassadehaven i Danmark. Omfatter haven 
aspekter af fællesskabshave? Hvis så? Hvor-
dan? Hvis ikke? Hvorfor? Og hvilken rolle, 
med hvilken form, struktur, natur eller pro-
grammering? 

De studerende blev bedt om at udvikle en 
overordnet vision og et koncept for ambassa-
dens have. Det er vigtigt for os at give de stu-
derende en visionær og omfattende tilgang 
til opgaver i stedet for udelukkende at se på 
funktionskrav og design. 

Første del af workshoppen fandt sted i 
Aarhus 29.-30. april og 1. maj, anden del 6.-9. 
juni på ambassaden.

De studerende blev bedt om at analysere 
et eller flere parkelementer ud fra følgende 
souvenir: A Garden of comings and goings, 
Water and boundaries, Horizon and edge, The 
ground and tectonic plat, a piece of Switzerland 
in Denmark. De blev bedt om at præsentere et 
emne: En såkaldt ’souvenir’ af en fællesskabs-
have, en souvenir, der fungerer som et værk-
tøj. Souveniren kan fungere som en ny begyn-
delse og som grundlag for et nyt koncept; en 
bænk eller en gruppe af træer, en gåtur, en 
sammenhængende struktur som inspiration 
til ambassadehaven og relateret til fælleska-
bets have. Ved afslutningen af første del frem-
lagde de studerende analysen som en præsen-
tation af ’souvenir’. Eleverne blev bedt om at 
udvikle en idé eller prototype til en ny ambas-
sadehave i model 1: 200, analyser og collage. 
Alle materialer blev præsenteret i formatet 
50 cm x 50 cm. 

Nogle studerende arbejdede med ideen 
om ambassadehaven som a piece of Switzer-
land in Denmark. Konceptet tager udgangs-
punkt i den tidligere haveplan, Knud Lohses, 

små terrænformationer etableres som en 
fortælling om Schweiz. Aksen i den tidligere 
haveplan forbindes med en ny lille ø i Øresund 
– en historie om, hvordan haven åbnes op og 
kommunikerer med verden. Muligvis med et 
rejst schweizisk flag på øen, som kan fortælle 
om havens rytme, om særlige begivenheder 
osv. Terrænformationer vil kunne skabe et 
oplevelsesrigt haverum, og terrænformatio-
ner vil også kunne sikre mod oversvømmelser.

Andre studerende arbejdede med inside/
out. En havesti, som lige netop griber kanten 
af haven og lokalsamfundet, som forbinder 
vejnettet, forplads, haven og vandet. En sti, 
som er med til at vende op og ned på ankomst; 
en sti, som krydser kystlinjen, så man kan 
ankomme til ambassaden fra vandsiden. 
Stien vil rumme flere ’programmer’; møde-
steder, spisesteder, bryllupper, Sankt Hans 
m.m. Eller som en uendelig stiforbindelse for 
fælleskabet. En ny måde at entre haven, at 
bruge haven på. En ny måde at besøge haven 
på. Hovedidéen er at åbne ambassadehaven og 
lade den blive en del af samfundet.

Et andet koncept er a garden island – en 
haveø – ambassadehaven som en schweizisk 
ø i det danske farvand. Det er en måde at se 
haven som et helt unikt sted. Som en vand-
slotshave, alle vil besøge. Øens kanter og over-
gange vil skifte, alt efter havvandsstigning og 
tidevand. Det vil blive en sig forvandlende 
haveø, en til alle tider skiftende, a garden of 
comings and goings. 

En del studerende arbejdede tilsvarende 
med a garden of comings and goings, men med 
større fokus på de naturlige processer. Grun-
dideen her er at bruge eksisterende parkele-
menter til at omdanne haven, så kanterne bry-
des og inviterer til fællesskab. Det er historien 
om haven tæt på vandet, og hvordan Øresund 
kan være en del af havens program. Hvordan 
man kan tænke en mere naturlig og flydende 
overgang til Øresund og samtidig med terræn-
regulering også sikre mod havvandsstigninger. 
Andre studerende diskuterede og foreslog hele 
kyststrækningen som en offentlig ’klima’-pro-
menade, hvor ambassadehaven inviterer besø-
gende ind fra vandsiden. De ser sund og hav 
som et fællesskab for Europa. Havet forbinder 
Europa, så hvordan kan det blive en indgang 
til haven? En indgang fra vandsiden, og du går 
også ud i vandet. Det internationale farvand 
ses som den store historie.
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Afslutningsvis blev de studerende bedt om at 
præsentere analyse og koncept i 12 billedram-
mer som et samlende og diskuterende værk 
for ambassadehaven. Efterfølgende har der 
været en lille udstilling på ambassaden, og de 
studerende er i gang med at sammenfatte ma-
terialet i et hæfte. 
Tom Nielsen, prof. ved AAA, ph.d., arkitekt, 
Kristine Jensen, prof. ved KADK og Birthe 
Urup Nygaard, adjunkt ved AAA, arkitekt

Herover. Udvalgt materiale fra AiR-workshoppen, udført af de deltagende studerende: 
Arne Magnus Bassoee-Eriksen, Sabrina Luise Haue, Nicolai Duedahl Hende, Anna Krumpholz, 
Sandra Mashoff-Køgelbø, Anne-Sofie Nielsen, Sofie Bryder Nielsen, Aisha Mahjoub Seeberg, 
Anne Søby, Yue Wang
Above. Selected material from the AiR-workshop, produced by the participating students: 
Arne Magnus Bassoee-Eriksen, Sabrina Luise Haue, Nicolai Duedahl Hende, Anna Krumpholz, 
Sandra Mashoff-Køgelbø, Anne-Sofie Nielsen, Sofie Bryder Nielsen, Aisha Mahjoub Seeberg, 
Anne Søby and Yue Wang



130 LANDSKAB  5  2017

KVADRAT I EBELTOFT –
YOUR GLACIAL EXPECTATIONS
Vogt Landschaftsarchitekten AG

Projektet Your Glacial Expectations, som er et 
samarbejde mellem Studio Olafur Eliasson og 
Vogt Landschaftsarchitekten, bygger på grun-
dige studier af de fysiske processer, der har 
skabt halvøen Djursland. Vogts kombinere-
de forsknings- og designtilgang tillod, at sub-
jektive og ofte perifere interesseelementer 
kunne træde i forgrunden. Disse forskellig-
artede fokuspunkter dannede et nyt videns-
grundlag, som gjorde det muligt for usynli-
ge fænomener at manifestere sig i et konkret 
landskab. 

Kunstværkets og landskabets udform-
ning bygger på en fælles opfattelse af stedet: et 
naturskønt område i Mols Bjerge. Områdets 
topografi kendetegnes af forskellige karakteri-
stiske elementer: randmorænebakker, dødis-
huller, smeltevandssletter og -slugter. Tilsam-
men danner de et blødt bakket landskab, som 
vidner om isens bevægelser og erosion gen-
nem årtusinder. 

Her finder man hovedkontoret for Kva-
drat, det kendte tekstilfirma. Men værket 
begrænser sig ikke til firmaets grund. Det ind-
drager hele det omgivende landskab, som det 
refererer til og omdefinerer ved hjælp af en 
række følsomme interventioner. Disse inter-
ventioner forankrer projektet i en dynamisk 
geografi og sætter det ind i en geologisk tids-
ramme. 

Eliassons fem spejle har hver deres geo-
metriske udformning, spændende fra en regu-
lær cirkel til aflange ellipser. Spejlene reflek-
terer den konstant skiftende himmel, som er 
en vigtig del af det danske landskab. De ligner 
tilfrosne vandhuller, der reflekterer beskue-
rens blik. Spejlbillederne vender op og ned på 
inde og ude: Et udsnit af den smukke danske 
himmel, et stykke vild natur, bliver transpo-
neret ned på det menneskeskabte landskab. 
Denne opblødning af grænserne mellem oppe 
og nede, mellem inde og ude, finder genklang 
i landskabets sammenvævning af natur og 
have. 

For at forstå de morfologiske processer, 
der har formet området, er vi nødt til at gå 
tilbage til den sidste istid. Det er isens bevæ-
gelser, der har skabt det karakteristiske død-
islandskab. Det område, vi i dag kender som 
Danmark, var dækket af is over flere omgange, 
vekslende med lunere perioder, hvor området 
var helt eller delvist isfrit. De gunstigere kli-
maforhold i disse mellemliggende perioder 

Kvadrat, Lundbergsvej 10, Ebeltoft
Realiseret: 2008-12
Bygherre: Kvadrat 
Landskabsarkitekt: Vogt Landschaftsarchitekten AG
Kunstner: Studio Olafur Eliasson
Entreprenør: VAM A/S, Limevej 5, Vester Alling, Auning
Fotos: Vogt og Iwan Baan

Situationsplan, Vogt Site plan, Vogt
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banede vejen for forskellige former for vege-
tation og menneskelig bosætning. 

Da landbruget blev indført i Jylland om-
kring år 4.000 f.Kr., var landskabet en mosaik 
af hedeland og skov. Befolkningen begyndte 
at udnytte jorden, og det påvirkede landska-
bet på måder, som ellers kun de geologiske 
processer havde gjort indtil da. Man lærte at 
håndtere den skrøbelige balance mellem hede 
og skov. 

En af de vigtigste metoder var afbrænding af 
vegetationen – et middel, man ofte brugte til 
at skabe større hedearealer. Ilden ødelæg-
ger træerne, men får lyngen til at formere og 
brede sig. Somme tider slår lynet endda ned i 
lyngen og antænder den; andre gange bærer 
lyngen ilden videre og får skovbrande til at 
brede sig. 

Heden er først og fremmest kendt for sin 
lyng. Lyng trives godt på sandede jorder og er 

mindre næringskrævende end græs, men tje-
ner til gengæld som føde for græssende dyr 
om vinteren, hvor der ikke er noget græs. 

I dag er heden afløst af græs på grunden, 
og vi har genintroduceret får som en del af 
værket. Får er kræsne dyr, der foretrækker 
næringsrige planter og græsser frem for lyng. 
Fårene har længe været en fast del af det dan-
ske landskab, takket være deres tilknytning 
til strikkekulturen. Som sådan har de en kul-

Eliassons fem spejle har hver deres geometriske udformning – fra cirkel til ellipse. Spejlene reflekterer den skiftende himmel og ligner tilfrosne vandhuller. Foto Iwan Baan
Eliasson’s five mirrors form a series ranging in geometry from a circle to an ellipse. The mirrors reflect the changing sky and act like the frozen surfaces of pools. Photo Iwan Baan

Studiemodel, Vogt 
Study model, Vogt
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Foto Iwan Baan Photo Iwan Baan

Får på græssletten med lund i baggrunden Sheep on grassland with tree grove in the distance
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turel betydning, ikke mindst for Kvadrat som 
tekstilproducent. Derudover tjener fårene et 
praktisk formål, da de med deres græsning er 
med til at pleje grunden. 

Græsbevoksningen på grunden er usæd-
vanlig smuk og derfor bevaret mere eller 
mindre intakt. Det eksisterende miks af for-
skellige arter er mangeartet og sundt. Dette 
forstærkes gennem en enkel plejestrategi, 
hvor græsset kun bliver slået hvert andet år 
for at bevare diversiteten og for at give de 
flerårige planter mulighed for at blomstre og 
sætte frø. Det slåede område danner en sti, der 
bugter sig hen over grunden. Dette område 
ændrer sig lidt fra år til år, da stien ikke har 
nogen fast afgrænsning. På den måde varie-
res forløbet gennem grundens blødt formede 
topografi, og de skiftende baner tillader andre 
græsser og blomster at vokse frem. 

Fårene går frit omkring på Kvadrats grund 
– her er det træerne, der er hegnet inde. Dette 
omvendte forhold henleder opmærksomhe-
den på træplantningerne, der både repræsen-
terer haven og den vilde natur. De er hentet 
fra den tilstødende skov og placeret på græs-
arealet som små ‘Edens haver’: uigennem-
trængelige, idealiserede landskaber.

Beplantningerne viser den enkelte træ-
sort, som den tager sig ud i mange forskellige 
tilstande, aldre og højder – altså et repræsen-
tativt udvalg af sorten. Træsorterne har hver 
deres foretrukne levesteder, jordbundsfor-
hold og succesrater. Efterhånden som kli-
maet har udviklet sig siden den sidste istid, 
er forskellige træsorter kommet og gået som 
det dominerende træ på denne del af Djurs-
land. Først kom bløde træsorter som birk, asp 
og fyr, og det ændrede sig med tiden til hårde 
træsorter som eg. Hertil kommer bevoksnin-
ger af ahorn, røn og tretorn, som er valgt pga. 
deres lette løvhang og smukke efterårsfarver. 
Alle disse træarter findes i dag på Djursland 
og afspejler træernes forskellige migrations-
historier og skiftende roller i skoven. 
Vogt Landschaftsarchitekten AG

Fårene går frit omkring på Kvadrats grund – her 
er det træerne, der er hegnet inde. De er placeret på 
græsarealet som små ‘Edens haver’. 
Terrænmodel, Vogt
On the Kvadrat site the sheep roam free: it is the 
trees that are enclosed by woven fencing. They are 
placed within the grassland as “Gardens of Eden” 
are miniature “Gardens of Eden”.
Model of site, Vogt

Planteplan, Vogt 
Planting scheme, Vogt

Acer platanoides, spidsløn, Norway Maple

Quercus palustris, sumpeg, Pin Oak

Sophora japonica, pagodetræ, Japanese Pagoda tree

Populus tremula, bævreasp, AspenTree

Quercus robur, stilkeg, English Oak

Gleditsia triacanthos f. inermis, tretorn, Honey Locust

Betula pendula, vortebirk, Silver Birch og 
Pinus sylvestris, skovfyr, Scots Pine

Sorbus aucuparia, alm. røn, Mountain Ash
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Baggrunden for denne tekst er, at jeg har be-
søgt Herlufsholm for at opleve Røde Plads 
som i 2015 blev renoveret af landskabsarki-
tekt Bertel Bruun, dengang partner i Brei-
mann & Bruun, nu Bruun & Möllers i Ham-
borg. Min idé har været, at jeg skulle møde 
stedet åben og ved fravalg af baggrundsviden 
lade pladsen ’tale til mig’.

Og så har jeg alligevel snydt lidt og smug-
læst i dommerbetænkningen fra den kon-
kurrence, der ligger bag projektet, hvoraf det 
fremgår, at Røde Plads’ bakke-formsprog er 
inspireret af det kuperede istidslandskab, der 
tydeligt præger området. 

Tjoh. Vel kan man opleve pladsen, som 
var den formstøbt under et tonstungt lag af 
is, men det billede, pladsens kurvatur tegner 
på min nethinde, er nu mere i retning af et øje-
bliksbillede fra et ocean.

På den ene side er vi langt til havs – begrebet 
atlantiske dønninger trænger sig på, hvilket 
betones af den kraftige betonramme, der, 
netop fordi den er så kraftig, understreger op-
levelsen af at stå over for et udsnit. Samtidig 
er rammen også land. Billedligt talt er ram-
men institutionen, mens pladsens røde bølger 
er det ukendte liv, man kastes ud i efter endt 
skolegang. At springet ud på de 70.000 favne 
vand ikke er ufarligt, understreges af pladsens 
møblering, som signalerer havsnød. Bænke og 
træer driver omkring, som var det vraggods. 

En anden måde at se stedet på er, at der 
er skabt en usædvanlig plads til en usædvan-
lig institution. Da jeg var dreng, fremkaldte 
navnet Herlufsholm en let gysen. Noget med 
rige folks børn, der dyrkede kultiske ritualer 
i skoleuniformer med emblemer. Det billede 
er nok blevet korrigeret hen ad vejen, men 

SPRINGET UD PÅ 70.000 FAVNE VAND
Ulrik Kuggas

det ændrer ikke ved, at der er noget særegent 
ved kostskolen. De fastboende elever er flyt-
tet væk fra deres hjemegn, og deres forældre 
er måske udstationeret langt væk. Kan man se 
pladsen som et billede på længsel og savn? På 
det fremmede – på det fjerne? 

Endelig kan man mere nøgternt sige, at der 
er tale om et kvadratisk rum med meget uens 
sider, altså en lidt svag ramme, hvorfor det giver 
god mening at udforme en plads, der rent for-
melt skaber sit eget indhold. Uden for rammen 
står bænke og belysningsmaster på række, 
belægningen bugter sig ikke, men er til gengæld 
perforeret, idet den anvendte røde tegl ved brug 
af cylindriske klinker med forskellig diameter 
hér er gjort til græsarmering. Et ganske raffine-
ret spil af formelle sammenhænge og kontra-
ster. Men det er en lidt mere kedelig tolkning.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL
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I 2014 udskrev Realdania en konkurrence om 
fornyelse af Røde Plads på Herlufsholm Kost-
skole ved Næstved. Opgaven var at skabe et 
nyt funktionelt centrum, der på en værdig, 
men samtidig nutidig, måde kunne forbinde 
anlæggets ældre bygninger med den omfat-
tende udvidelse af skolen, der realiseredes 
fra midt i 1980’erne.

For Herlufsholm spiller morænelandska-
bets bakkede omgivelser en særlig rolle. Den 
dramatiske topografi, som vi i dag blot nyder 
for den landskabelige herlighed, har i fordums 
tid ydet en naturlig beskyttelse. 

Da kostskolen i 1980’erne blev udvidet af arki-
tekt Henning Stærmose, var man sig bevidst 
om det unikke ved den landskabelige situati-
on. Arkitekternes bestræbelse på at integrere 
den omfattende bygningsmæssige udvidelse 
med istidslandskabet på den smukkeste – og 
kan man sige mest skrånende – måde er også 
til dels lykkedes. 

Der, hvor det gik galt, var i bygninger-
nes mellemrum. Her førte den nødvendige 
nivellering til et indholdsløst, kedsommeligt 
udtryk, dog med den daværende Røde Plads 
som en vigtig undtagelse. 

Det korsgangsmotiv, som landskabsarkitekten 
Jørn Palle Schmidt indførte her ved bevidst 
at referere til en forestilling om ’klosterliv’ og 
klassisk dannelse, var godt tænkt. Desværre 
blev det arkitektoniske citat aldrig rigtig fyldt 
med liv, hverken rumligt eller funktionelt, til 
trods for pladsens centrale placering. 

Først med den aktuelle renovering af 
Helenhallen i 2014 og dernæst åbningen af 
skolebygningens facade mod syd i 2016 har 
pladsen fået mulighed for både at fungere 
som en ny ’midte’ og et mødested for hele 
skolen.

RØDE PLADS
Bertel Bruun
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Røde Plads
Herlufsholm Skole og Gods | Teater og Agora
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Nøglen til en generel fornyelse af skolebyg-
ningernes mellemrum, men især pladsens 
rum, har for os ligget i at introducere et nyt 
syn på topografi og nivellering. Morænelan-
skabets bløde former er trukket ind i bebyg-
gelsen, hvor der opstår en differentiering mel-
lem vandrette befæstede stier og bevægede 
grønne overflader på arealet i øvrigt. Følge-
lig er Røde Plads en landskabelig plads, der 
som en stor flad skål naturligt samler og dan-
ner midte. Det gør den på den ene side ved at 
åbne sig rumligt til alle sider og på den anden 
side ved at udnytte gravitationens samlende 
virkning. 

Pladsens særkende er, at den på samme 
tid er befæstet og bevæget. Det giver den både 
funktionelt, motorisk, haptisk – ja, sågar aku-
stisk en særlig stilling i det samlede anlæg. 

I oplægget til konkurrencen beskrives plad-
sens fremtidige funktion som ’opholds- og 
gennemgangsrum, som møde- og samlings-
sted for små og store grupper, som visitkort 
udadtil og som indre midte’. Det er nok ikke 
overdrevet at sige, at pladsen skal kunne næ-
sten alt, og det peger på en rumlig fokuseret, 
men funktionelt åben organisation, som vi 
kender det fra en teaterscene (som i øvrigt 
heller ikke er vandret). Eller passer den antik-
ke agora som sindbillede bedre, hvor tilskuere 
og aktører er stillet lige, i hvert fald rumligt? 
Vi synes at begge eksempler har vist sig at fun-
gere som velegnede forbilleder for Røde Plads.

Trods pladsens solitære rolle som ’midte’, 
var det for os vigtigt at undgå et tydeligt brud 
med anlægget i øvrigt – mellem gammelt og 
nyt. 

Derfor har vi gjort brug af de robuste, nøgter-
ne og økonomiske materialer, der findes på 
stedet: brosten, marksten af granit, klinker, 
grus og græs.

Pladsens overflade spænder som et tæppe 
mellem rummets vægge, og det er sammensat 
af et bevæget, fugeløst felt af røde klinker, der 
rammes ind af et bredt bånd af runde klinker 
med græsbevoksede fuger. De to vigtige ind-
gange i nord og syd betones af brede beton-
bånd. 

Langs pladsens kanter er der plantet 
grupper af ornamentalt voksende mellem-
store træer (hvidtjørn), der peger på for-
bindelsen med landskabet. Sammen med 
belysning og bænke danner træerne mindre 
nicher langs rummets kant for mere intimt 
ophold. 
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Da pladsens gulv selv har funktion som møbel, 
kan møbleringen af pladsen reduceres til et 
minimum.

Næst efter den solitære afløbsrist i plad-
sens midte er det vigtigste element på pladsen 
en drikkebrønd af hvid beton. Brønden dan-
ner et naturligt (og sundt!) mødested på plad-
sen og er praktisk, når vandet til isbanen skal 
tappes, efter vinterkulden har sat ind. (Det er 
selvfølgelig forbudt!).

Røde Plads er et rum, der skålformet ven-
der sig indad og samtidig åbner sig mod land-

skabet. I det nordøstre hjørne, mod Susåda-
len, er et trappeanlæg udformet af massive, 
blokagtige trin. Terrasserne, der her opstår, 
er befæstede med runde marksten, som er 
dækket af græs, hvorved overgangen bliver 
flydende.

Røde Plads blev i maj 2015 indviet af Hen-
des Majestæt Dronning Margrethe II som en 
del af fejringen af Herlufsholms 450-års jubi-
læum. 
Bertel Bruun, landskabsarkitekt BDLA, 
Bruun & Möllers Landschaften

Røde Plads , Herlufsholm
Realiseret: 2015, efter 1. præmie i indbudt konkurrence 2014
Bygherre: Herlufsholm Skole & Gods
Bidragyder: Realdania
Landskabsarkitekt: Bruun & Möllers Landschaften ( konkurrence og projektering), 
Land+ landskabsarkitekter ( byggeledelse)
Fotos: Bruun & Möllers Landschaften
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Vitaliseringen af stationsområdet som byens 
naturlige samlingspunkt er et effektivt bystra-
tegisk greb med store kvalitative gevinster. 
Hedehusene kendetegnes ved, at byen på for-
skellig vis gennemskæres af tunge trafikale 
korridorer, der alle vanskeliggør fysiske sam-
menhænge på tværs. Derfor er det helt afgø-
rende for den fremtidige identitet at få skabt 
et samlet mødested for beboere, pendlere og 
besøgende.

Den franske filosof Henri Lefèbvre poin-
terede, at byen er rammen, hvor hverdagens 
rytme udspilles. Byens rytme og sanselighed 
er til stede i form af lyde, flows, og døgnets for-
skellige tempi er en væsentlig del af byen og 

STATIONSFORPLADSEN I HEDEHUSENE 
– et nyt mødested for byens borgere

Helle Juul

beboernes oplevelse af den. Byen har netop en 
multitidslighed i sig i form af de strømme og 
skift, vi oplever i hverdagslivet. 

I Hedehusene har Stationsforpladsen fået 
fornyet liv, her udspiller hverdagslivet sig, og 
stationen bliver igen det naturlige krydspunkt 
for alle typer af udveksling. Transformationen 
af pladsen tager afsæt i den lokale industrihi-
storie – en forvandling, der har skabt attrak-
tionsværdi til glæde for byens borgere og rej-
sende.

Stationens storhedstid 
De danske stationsbyer opstod mellem 1850-
1940 som samlingspunkter for handel og 

håndværk i forbindelse med udbygning af 
jernbanenettet og landdistrikternes voksen-
de industri. Dermed udgjorde stationen det 
identitetsgivende træk, et naturligt mødested 
samt vækstpunkt i stationsbyen. Hedehusene 
og byens station indskriver sig i denne histo-
rie som et stop på Danmarks første jernbane-
strækning og som transportcenter for Hede-
husenes daværende teglindustri. 

Transitrum eller destination?
Med servicefagenes fremvækst og privatbilis-
mens fremkomst har stationerne mistet deres 
fremtrædende rolle i bybilledet. I dag står 
mange smukke historiske stationsbygninger 

Kig ud på pladsen mod stationsbygningerne under de eksisterende kastanjetræer, der står i felter af slotsgrus
View out onto the square toward the station building, from under the existing chestnut trees that stand in plots of palace gravel
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Illustrativ situationsplan Site plan rendering

Bassinet: 1. Vanddyserne inviterer til leg, 2. Et rulleskifte markerer bassinets cirkulære form, 3. Vanddysserne skaber variation og tilfører pladsen en ny lyddimension
The pool: 1. Water jets invite play, 2. A brick rowlock pattern marks the pools circular form. 3. Water jets offer variation and give the square a new sound dimension
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hen. Stationspladserne er reduceret til tran-
sitrum med den ene funktion at komme fra et 
punkt til et andet. 

Ambitionen for Hedehusene har været 
at gøre stationspladsen til en destination i 
sig selv ved at skabe et levende og attraktivt 
byrum, der giver folk lyst til at stige af toget, 
bussen og cyklen, med andre ord: at sænke 
farten – og gerne slå sig ned. 

Pladsen og dens sammenhæng til den 
øvrige kontekst er planlagt med plads til alle, 
mange som få –et sted både for den enkelte, 
flere på vej og de mange, der samles ved store 
begivenheder. 

At fremkalde et sted
Gennem et samlende byrum, én sammen-
hængende flade i røde teglsten har vi skabt en 
plads, der tager afsæt i de eksisterende byg-
ninger og refererer til byens kulturarv som 
teglproducent med sin materialitet – et sted 
med en fælles referenceramme, der synliggør 
den historiske forankring. 

Pladsen er indrettet, så den udgør en ufor-
mel invitation til alle forbipasserende og invi-
terer til uformelt ophold på opholdstrappe 
såvel som på bænke. Fornyelsen handler om 
at skabe mødesteder, der fremmer det ufor-
melle møde med en tryg atmosfære.

Bassin og scene skaber et skiftende byrum, 
der kan indtages af leg såvel som midlertidi-
ge aktiviteter så som markedsdage, open air, 
biograf o.l. Byrummet er blevet åbent og til-
gængeligt, og der er skabt steder til at obser-
vere, deltage i og bidrage til livet, der fore-
går her. At fremkalde et sted handler om at 
integrere både form, aktiviteter og stedets 
fortælling. 

Synliggørelse 
Stationspladsen er Hedehusenes eneste urba-
ne plads. Derfor har vi valgt at samle pladsen 
i én sammenhængende flade i varm rød tegl, 

Teglbelægningen lægger op til de historiske stationsbygninger. Ophold og invitationer langs facaden
The brick paving plays up to the historical station buildings. Seating and information along the facade
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men med overlappende zoner til forskellige 
formål.

Teglen går i dialog med de eksisterende 
stationsbygninger og fejrer så at sige byens 
historie som teglproducent. Med sin frem-
trædende farve og åbningen af områdets kant-
zoner synliggøres stationspladsen for tog- og 
buspassager såvel som for bilister og cyklister 
på Hovedgaden. 

Stationsforpladsen er blevet et byrum, der 
gør opmærksom på sig selv og har fået en cen-
tral rolle i Hedehusenes liv. 

Potentialer landet over
Stationsområder landet over rummer poten-
tialet for igen at blive byernes levende nav: de-
stinationer, der både samler og spreder byli-
vet. Menneskene og flowet til og fra stedet er 
der allerede, nu mangler blot de rette rammer 
til at hjælpe bylivet på vej. 
Helle Juul, arkitekt MAA, MNAL, ph.d., CEO
JUUL | FROST ARKITEKTER, By-, Bygnings- 
og Landskabsarkitekter

Stationsforpladsen Hedehusene
Bygherre: Høje Taastrup Kommune
Realiseret: 2015-17
Arkitekt: JUUL | FROST ARKITEKTER A/S, By-, bygnings-, og landskabsarkitekter 
Trafikingeniør: Atkins
Entreprenør: PPB Brolægning
Fotos: Torben Eskerod, Line Stybe Vestergaard 
Indstillet til Brolæggerprisen 2017

Faktaliste: 
Teglklinker; rød nuancer med en sintret, 
brændt overflade fra Steffen Sten 
Kanter om trapper og indgange er markeret 
med lyse betonlinjer af fliser eller kantsten
Omkring restauranten er Herregårdsfliser i 
siennafarve
Beplantning: Himalayabirk i retningsgivende 
rækker langs cykelparkering samt eksisteren-
de kastanjetræer
Bænke: Dan Turell-bænk og Mobilia-bænk i 
ubehandlet støbejern og trælameller fra GH-
form
Belysning: Lysmaster og spot i galvaniseret 
stål fra iGuzzini
Vandrende og kantzoner er skabt som linjer 
og zoner i den røde flade af chaussésten
Ledelinjer er i ubehandlet støbejern fra GH-
form
Nye værn omkring ned- og opgange til perron 
er for at skabe transparens udformet i stålba-
lustre med malet overflade

Kig langs shared space, som indfanger pladsen som et 
spor, der markeres af vandrenderne
A view along the shared space that visualizes the 
square as a track, marked by the water channels
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BOGOMTALE

Ny Jord, Tidsskrift for naturkritik 
og Her er DK
Ny Jord, Tidsskrift for naturkritik. Redak-
tion Peter Meedom, Jeppe Carstensen, Chri-
stoffer Basse Eriksen, Anton Otto Bind 1, 2015. 
Forlaget Virkelig. 328 s., 159 kr. Bind 2, 2016. 
Forlaget Biota. 328 s., 159 kr. hos Ræven og 
pindsvinet boghandel. nyjord@tidsskriftfor-
naturkritik.net

Anne Meisner, Iselin C. Hermann og Helle 
Selma Harbsmeier (red.): Her er DK. Brøn-
dums forlag, 2017. 266 s., 385 kr.

Engang imellem falder jeg over bøger, der 
rører vores faglighed på en måde, som får mig 
til at tænke nyt og lære. Det kan være bøger 
eller tekster, der rammer teoretisk lige i fag-
områdets kule, som accenturerer temaer eller 
blot rører ved dét, vi arbejder med. To pub-
likationer ligger på mit natbord, som netop 
rører vores faglighed: Ny Jord, Tidsskrift for 
naturkritik, bind 1 og 2 samt Her er DK. Begge 
udgivelser behandler jeg som ’bladrebøger’, 

hvor jeg læser på skrømt afhængig af, hvor 
fyldt min hjerne er inden sengetid.

Ny Jord, Tidsskrift for naturkritik er udgi-
vet af Forlaget Virkelig (nr. 1) og Biota (nr. 2). 
Tidsskriftet udkom første gang i november 
2015, og der er indtil videre udgivet to bind. De 
sælges i velassorterede boghandlere eller via 
nettet. Både bind 1 og bind 2 er på hele 328 s.

Bidragsydere er både levende og døde, 
universitetsansatte, studerende, forfattere, 
grafikere og illustratorer. Tidsskriftets redak-
tion skriver, at de ønsker at blande antropo-
logi, biologi, geografi, naturhistorie og litte-
ratur i en tværfaglig samtale om naturen. Det 
er det bærende formål med tidsskriftet at: ’ ... 
bidrage til en mere kvalificeret samtale om 
naturen i en tid, hvor vores forestillinger og 
ideer om den ændres markant’ . 

Alle tekster er danske, og mens nogle 
bidrag er rene illustrationer, er andre tekster 
så fagligt tunge, at de kræver en del af mig som 
læser. Flere tekster er personlige betragtnin-
ger i relation til emnet ’natur’, mens nogle er 
deciderede forskningsbaserede bidrag.

Jeg er ret vild med formatet, hvor nogle tek-
ster, der synes for tunge ved sengetid, kan 
virke øjenåbnende en søndag formiddag. 

Jeg finder, at min horisont bliver udvidet 
markant på en relativt lettilgængelig måde. 
Jeg ville normalt aldrig give mig i kast med 
Fressoz og Lochers historiske refleksion over 
klimaets betydning, men fordi den er første 
tekst i bind 1, så har jeg læst den – og det har 
sat en masse tanker i gang om måleinstru-
menter, data og menneskets tro på, at vores 
definitioner til en hver given nutid er fuld-
stændige.

Ny Jord, Tidsskrift for naturkritik synes 
udgivet for relativt små penge. Bind 1 er over-
vejende sort/hvid, og der er enkelte farveillu-
strationer i bind 2. Tidsskriftet er nok mest til 
egenlæsning, med mindre du har en fagfælle, 
der vil læse med og diskutere. Nogle tekster 
kan du citere i det rigtige selskab, men fler-
tallet af tekster vil nok nærmere ændre din 
forståelse af, hvad naturen er, hvad du bruger 
den til og give nye forståelser af, hvorfor du 
former den.

Ny Jord 1. Carl Christian Toftes tegning af sejlere fra 
Bolivia findes i hans artikel Naturen som motiv
Ny Jord 1. Carl Christian Tofte’s drawings of swifts 
from Bolivia are found in his article Nature as a motif

Th. Forside og opslag fra Ny Jord 2. Anne Eskildsen, 
biolog, ph.d. i sommerfugleøkologi, skriver i artiklen
I sommerfuglenes databaser om sommerfugle som 
barometer for naturens udvikling
Right. Cover and page from Ny Jord 2. Anne Eskildsen, 
biologist, Ph.D. in butterfly ecology, writes in the ar-
ticle In butterfly’s data bases about butterflies as a ba-
rometer for nature’s development
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Her er DK er skrevet af 217 forfattere, men 
samlet af Anne Meisner, Iselin Hermann og 
Helle Selma Harbsmeier, med det formål at 
give et billede af ”hvor varieret vores geografi 
er, og hvordan landet ligger, når det betragtes 
gennem subjektive briller.”

Bogen er opbygget sådan, at landet er 
opdelt i fire dele, nord-vest, nord-øst, syd-
vest og syd-øst. Stederne, der er beskrevet, er 
opdelt efter landsdele, så man kan begynde i 
Nordjylland og så ellers læse sig sydpå. Sådan 
læser jeg ikke bogen. I stedet læser jeg hist og 
pist, og lader min læsning ledes af, hvad jeg 
slår op på og ledes videre til.

Nogle steder er beskrevet blot med et 
foto. For andre er her digte, længere fortæl-
linger, mystiske beretninger og tossede små 
anekdoter. Alt skrevet af bidragydere, der har 
et særligt forhold til det, han eller hun skri-
ver om. Eneste fællesnævner er vores land, 
Danmark, men om et sted er beskrevet med 
en historikers præcision eller en digters fan-
tasi virker helt tilfældigt. Enkelte tekster er 
få linier, mens flere bruger mere spalteplads 

Hald Strand. Foto Tine Harden
Hald Strand. Photo Tine Harden

Opslag fra Ny Jord 2. Anne 
Eskildsen, biolog, ph.d. i sommer-
fugleøkologi ,skriver i artiklen , I 
sommerfuglenes databaser.om 
sommerfugle som barometer for 
naturens udvikling

BOGEN GUIDER DIG  
UD PÅ OVERDREVET,  
IND I DEN URBANE SJÆL,  
UNDER OVERFLADEN. 

MERE END 217 PERSONER  
- FORANKRET OVERALT  
I DANMARK - BIDRAGER  
TIL DETTE AKTUELLE OG 
SUBJEKTIVE PORTRÆT  
AF DANMARK.

HER ER DK

på at beskrive, formidle eller forklare. Nogle 
er forelskede i det sted, de skriver om, mens 
andre søger en afstand eller er mindre ven-
ligt stemte. Det er derfor ikke en rejseguide, 
men opleves mere som en masse små samta-
ler med dem, der har skrevet – en række per-
sonlige tekster.

Også her er formatet interessant, både det 
fysiske format og bogens opsætning. Bogen 
er i højformat, tykt papir og indbundet i rødt 
med printede typer på ryg og forside. Små illu-
strationer krydrer en del af fortællingerne, og 
for hver af de fire landsdele findes et enkelt 
fold-ud-foto som illustration. Bogen kommer 
til at ligge som kaffebordsbog til samtaleinspi-
ration med vores gæster, når jeg har læst mig 
mæt, for vi har alle tilknytning til et eller flere 
steder. Alene udvalget af, hvad der er med, og 
hvad der ikke er, vil inspirere til samtaler om 
vores Danmark.
Liv Oustrup, landskabsarkitekt, MDL, ph.d.



146 LANDSKAB  5  2017

Louisiana – arkitektur og landskab
Michael Sheridan: Louisiana – arkitektur og 
landskab. Louisiana, Museum of Modern Art, 
2017. I kommission hos Strandberg Publishing. 
378 s., 350 kr. Engelsk og dansk udgave

Michael Sheridan, amerikanske arkitekt, for-
fatter og ekspert i moderne nordisk arkitek-
tur, fortæller i bogen historien om både ste-
det, den oprindelige villa og museets lange 
tilblivelse. Han beskriver både ordrigt og 
meget detaljeret arkitekturen og kunsten, 
men også landskabet og haven omkring mu-
seet. Titlen er Louisiana – arkitektur og land-
skab, fordi de landskabelige omgivelser blev 
afgørende for placeringen og udformningen 
af bygningerne. Udsigter, terræn og parkens 
store træer har været meget betydende og 
medbestemmende for bygningsmæssige be-
slutninger undervejs. 

Michael Sheridan skriver om baggrunden, 
om skaberen Knud W. Jensen og om arkitek-
terne – mest om Jørgen Bo og Vilhelm Woh-
lert, men også udførligt om museets land-
skabsarkitekter gennem tiden. I de første år 

1955-60 var det Agnete Petersen, der blev 
gift og flyttede til England. Herefter blev det 
Ole Nørgård, og også Edith Nørgård, der gen-
nem mange år fik afgørende indflydelse. Ikke 
alene ved udformningen af skulpturhaven 
i 1960’erne, men også på hele havens dispo-
sition og udvikling samt bygningsplacering. 
Skulpturhaven, åbnede i 1964 med udstillin-
gen Middelheim besøger Louisiana, idet det 
var lykkedes Knud W. Jensen at låne 50 skulp-
turer fra museet i Antwerpen. Det blev begyn-
delsen til, at parken i dag huser en omfattende 
skulptursamling og stedsspecifik kunst.

Den terrasserede skulpturhave med ved- 
bendklædte trævægge beskrives dejligt 
omstændeligt, så man fra skitser til den før-
ste plan og efterfølgende reviderende pla-
ner får indblik i de mange ændringer og også 
bedre kan forstå, de dele, der er tilbage. Skulp-
turhaven kaldes simpelthen ’Nørgårds abso-
lutte mesterværk’. Byggeriet mod vest med-
førte desværre, at Nørgårds skulpturgårde 
med grønne vedbendvægge måtte vige.

Siden 1980 har Vibeke Holscher og Lea 
Nørgårds varetaget havens udvikling og plan-

lagt de nye områder. Da grafikfløjen blev byg-
get under jorden, modelleredes terrænet som 
en skrænt, der ved stranden afgrænses af en 
bølgende mur, og Søhaven II planlagdes i 
1990’erne. 

I denne del af haven blev stedets karak-
ter af eventyr og vildnis er opelsket, hvilket 
yderligere blev forstærket af Alfio Bonannos 
flettede fuglereder, hans bro af en kløvet træ-
stamme og Hyttefadslabyrinten. Kun dele af 
Bonannos værker findes i dag.

Det er er blevet til en meget omfattende 
fortælling om et museum, der er vokset orga-
nisk i takt med udviklingen i tidens kunst og 
publikums ændrede forventninger. Bogens 
kerne er naturligt nok det byggede museum, 
men også aldrig realiserede ideer og planer er 
beskrevet. Der fortælles om Knud W. Jensens 
tidlige visioner, hans samarbejde med og for-
slag til arkitekterne, og om hvordan museet 
har udviklet sig fra 1956 til i dag.

Landskabet omkring Louisiana er, får vi at 
vide, en uadskillelig del af dansk militærhisto-
rie fra midt i 1600-tallet til midt i 1800-tallet 
– i form af kystbevogtningsanlæg og udgrav-

Tv. Ole Nørgård, Skulpturhaven, 1964
Herunder. Heerups skulpturer i Alexander Bruns 
æblehave, 1960’erne
Left. Ole Nørgård, Sculpture garden, 1964
Below. Heerup’s sculptures in Alexander Brun’s 
apple grove, 1960’s
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ning til havn. Den lange, grundige historie 
fortsætter med beskrivelsen af godset Kraage-
rup 300 år tilbage, godsets udvikling, ejerskab 
og opdeling. Videre fortælles om Frederiks 6. 
beslutning i 1810 om at anlægge Humlebæk 
havn, og de omfattende gravearbejder, der 
skabte Humlebæk Sø og således ændrede 
terrænet markant. Og om det første landsted, 
ejet af forstmanden Alexander Bruun, som 
var passioneret naturforsker, bientusiast og 
nærede stor kærlighed til havebrug.

Alexander Bruun ombyggede det eksi-
sterende mindre hus til landsted og gav det 
navnet Louisiana – alle hans tre koner hed 
Louise. Han skabte den engelskinspirerede 
romantiske have omkring landstedet og fik 
plantet mange importerede stedsegrønne 
træer samt æbleplantage. Senere ejere lod 
plante en del blomstrende træer i haven. 

Således var grundlaget for Louisianas 
parkpræg fuldt ud til stede, da Knud W. Jen-
sen i 1954 første gang så landstedet og efter-
følgende købte ejendommen.

Modstående side. Panorama fra 1958 af museumsparken set mod villaen og 1958’er-
bygningen med træer plantet af Alexander Brun og efterfølgende ejere
Herunder. Bøgeskrænten. Georg Trakas: Self Passage, 1986-89
Th. Søhaven. Alfio Bonanno: Hyttefadslabyrinten, 1998
Opposite page. Panorama from 1958 of the museum park seen toward the villa and 
the 1958 building with trees planted by Alexander Brun and subsequent owners
Below. Beech slope. Georg Trakas: Self Passage, 1986-89
Right. Lake garden. Alfio Bonanno: Well-box labyrinth, 1998

Ligeledes var ejendommen ved sin beliggen-
hed begunstiget af usædvanlig mange herlig-
hedsværdier, der gør, at omgivende nære be-
byggelse også i dag er sparsom. Der er skov 
mod nord og vest, der er kirkegård og sø samt 
ikke mindst umiddelbar nærhed til Øresund. 
Havde man ikke haft sådanne landskabelige 
forudsætninger, var det næppe blevet et mu-
seum af samme karat. Og ligeledes var havens 
beplantning med de mange forskellige og vel-
voksne træer en gave. Tænk bare på ’den iko-
niske nistammede bøg’, hvor bygningen blev 
ført udenom.

Louisiana – arkitektur og landskab er ble-
vet en bog, hvori der – udover kunst og arki-
tektur – fortælles usædvanligt indsigtsfuldt 
om, hvor betydningsfulde smukke omgivelser 
og landskabelige forudsætninger er for bygge-
rier. Og det er tankevækkende, at disse omgi-
velser har været under udvikling i mere end 
hundrede år. AL

Schneider: Kort over Kraagerup Gaards jorder, 1860
Schneider: Map of Kraagerup Gaard’s grounds, 1860
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SUMMARY
’Architecture in Residence’ in the embassy 
garden, p. 122
Heidi Svenningsen Kajita
Since the 1970’s the Swiss embassy in Den-
mark has been located north of Copenhagen 
in a building from 1917, with a large garden 
that lies along the Øresund strait. By invita-
tion from the present ambassador Benedikt 
Wechsler, the garden was opened for full scale 
student experiments in the program ‘Archi-
tecture in Residence’ (AiR). By way of discus-
sions and collaboration between Danish and 
Swiss architecture and design schools as well 
as representatives from the building industry, 
the AiR program was motivated to create new 
spaces for diplomacy in the embassy garden. 
In the spring of 2017, 35 students from three 
masters programs designed and built projects 
in the garden. During the next two years, five 
more groups consisting of Swiss and Danish 
teachers and students will participate. This 
article introduces the intentions of the AiR 
program and thereafter the first participants 
explain their positions, plans and construc-
tions in individual texts.

During the first year of the program, AiR 
introduced three parallel projects in the 
embassy garden. In one of the projects the 
architect and design students from the mas-
ter program Spatial Design, Perception and 
Detail at KADK designed and built a meet-
ing place in the garden in collaboration with 
the Petersen Tegl brickworks. In two other 
workshops architecture students from the 
department of landscape architecture at 
ETH’s architecture school in Zurich (ETH 
Zürich) and from the Studio Urban Design 
| Landscape at the Aarhus School of Archi-
tecture worked with Professor Günther Vogt 
with comprehensive visions and concepts for 
the garden. On the basis of this work, the stu-
dents produced individual sketch proposals 
that addressed different problems such as the 
grouping of representative and private func-
tions in the garden as well as the global cli-
mate challenges, which are locally evident by 
the rising sea level.

’Architecture in Residence’ was curated by 
Heidi Svenningsen Kajita and Peter Wedell-
Wedellsborg

Inclusion as a strategy for the creation of 
place, p. 124
Heidi Svenningsen Kajita and Masashi Kajita
Sixteen students from MA Spatial Design, Per-
ception and Detail at KADK produced almost 
800 Kolumba bricks at Petersen Tegl brick 
works. With those bricks in their hands and 
minds, they designed and constructed a floor 
and fireplace in the garden of the Swiss Em-
bassy in Copenhagen as a place for gathering. 
‘Material Includes’ is their design response to 
the concept of the Open Embassy. Whereas 
most design processes typically start with giv-

ing forms by drawing a figure, a size, a contour 
or a shape, the design method in this project 
started by making Kolumba bricks from three 
different types of clay; K54, K56 and K57.
 
A new embassy garden, p. 126
Max Leiß
During the first part of our summer school, we 
worked with hand-drawn sketches; later, the 
students developed their drafts with the aid of 
different media such as a joint landscape ar-
chitectonic model at a scale 1:50. Aerial im-
ages captured by a drone helped us analyze 
the site. The property’s location on the Øre-
sund strait offers a splendid view, but it also 
poses a great challenge: The rise in sea-level 
due to climate change threatens the proper-
ty as well as the entire coast. Thus the long-
term need of an elevated protection of the em-
bassy garden should not only be considered 
a functional requirement, but explicitly a de-
sign task, and therefore be an integral part of 
the sketches.
 
Can the Embassy Garden open to become a 
space for the community? p. 128
Tom Nielsen, Kristine Jensen and 
Birthe Urup Nygaard
The students from the Aarhus School of Ar-
chitecture worked with a master plan for the 
embassy garden. We addressed the primary 
question for the workshop: ‘Can the Embas-
sy Garden open to become a space for com-
munity?’ We were especially interested in the 
garden’s role and how it could inspire, and in 
its own way create a sense of community or 
events for those who visit the garden, are in 
the garden and use the garden. The students 
were asked to analyze one or more park ele-
ments based on the following: A Garden of 
comings and goings, Water and boundaries, 
Horizon and edge, The ground and tectonic 
plate, a piece of Switzerland in Danmark

Kvadrat in Ebeltoft p. 130
Nicola Eiffler
The project “Your Glacial Expectations” is the 
result of a collaboration between Studio Ola-
fur Eliasson and VOGT Landscape Architects, 
and derived from a considerable amount of re-
search into the physical processes that shaped 
the Djurlsand peninsula. VOGT’s combined 
process of research and design allowed sub-
jective, and sometimes tangential elements of 
interest to come to the fore. These disparate 
points of focus formed a new base of knowl-
edge, which led to the expression of invisible 
phenomena in a tangible landscape. Today, 
the headquarters of Kvadrat – a renowned 
manufacturer of design textiles – stand on the 
site. But the design does not end at the com-
pany’s property boundaries. Rather, it incor-
porates the entire surrounding landscape, 
referring to it and redeploying it through sen-

sitive interventions. Eliasson’s five oval mir-
rors form a series ranging in geometry from a 
perfect circle to elongated ellipses. The mir-
rors reflect the ever-changing sky – an impor-
tant landscape element in Denmark. On the 
Kvadrat site sheep roam free: it is the trees 
that are enclosed by woven fencing. This re-
versal brings our attention to the tree groves, 
which represent both garden and wilderness. 
Plucked from the neighboring woodland and 
placed within the grassland, they are minia-
ture “Gardens of Eden”: impenetrable, ideal-
ized landscapes. 
 
The red square p. 134
Bertel Bruun
In 2014, Realdania arranged a competition 
for the renewal of the Red Square at the Her-
lufsholm Boarding School in Næstved. The 
task was to create a new functional centrum, 
which in a dignified, yet contemporary fash-
ion would connect the scheme’s older build-
ings with the extensive expansion of the 
school, which was realized from the middle 
of the 1980’s. The key to a general renewal of 
the spaces between the school buildings, espe-
cially the square, was in our case a question of 
introducing a new view of the topography and 
leveling. The moraine landscape’s soft forms 
are pulled into the scheme, resulting in a dif-
ferentiation between horizontal paved paths 
and active green surfaces. The square is char-
acterized by being paved and active. This of-
fers both functionality, motoric activity, hap-
tics – yes, even acoustics a special position in 
the total scheme. The surface of the square 
stretches like a carpet between the walls of the 
space and consists of a rolling, joint-free area 
of red brick that is framed by a wide band of 
round bricks with grass filled joints. The two 
important entrances to the north and south 
are accented by a wide concrete path. Along 
the edges of the square groups of ornamen-
tal plants grow between low hawthorn trees. 

The station plaza in Hedehusene p. 140 
Helle Juul
Hedehusene is characterized by its division by 
heavy traffic corridors, which imply a difficul-
ty in creating a physical cross town coherence. 
Hedehusene’s ambition has been to make the 
station plaza a destination in itself by creating 
a lively and attractive urban space, one that 
would motivate people to get off the train, 
bus and bicycle, in other words: to slow down 
– and hopefully stay a while. By the creation 
of a continuous surface of red brick, we cre-
ated a square, that is inspired by the existing 
buildings and celebrates the town’s cultural 
heritage as the site of a major brickworks with 
its material character – a place with a com-
mon frame of reference that visually depicts 
the historical basis.
Pete Avondoglio
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HAVEHISTORISK SELSKAB 2017
I efteråret 2017 fortsættes forårets tema, hvor 
gartneren er i centrum.

Afholdt: Mandag 28. august 2017: Rundvis-
ning i Landbohøjskolens have v. Lars Birck, 
teamleder og gartner.

Tirsdag 12. september 2017 kl. 16.30 i Konsi-
storiums mødesal, KU, Bülowsvej 17, Frede-
riksberg: Hedelands tilblivelse, plantevalg og 
udvikling v. Erik Juhl, landskabsarkitekt og 
tidligere direktør for Hedeland. 

Erik Juhls arbejdsmetode har været at 
søge at udfolde naturens fortællinger. Han 
vil fortælle om sine overvejelser om hensyn-
tagen til planter, dyreliv og landskab i sam-
spil med mennesker i Hedeland Naturpark. 
Erik Juhl har arbejdet med Hedeland fra 1975 
til 2016.

Elevarbejde. Landbohøjskolens have. År 1899. 70 x 82 cm, 1:500. Tusch, akvarel. Tegner M.G. Stenius

Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 16.30 i Konsistori-
ums mødesal, KU, Bülowsvej 17, Frederiksberg: 
Problemer med at importere og passe plan-
ter i det 18. århundrede v. cand. scient. Peter 
Wagner. Med udgangspunkt i en bevaret brev-
veksling mellem gartner Christian Hansen 
og hans foresatte, hvor overhofmarskal A.G. 
Moltke var den drivende kraft, får vi histori-
en om det i 1752 påbegyndte projekt i forbin-
delse med anlæggelse af en botanisk have for 
enden af Amaliegade i København. Det store 
pionerprojekt havde til formål at forbedre 
have-, skov- og agerbrug og skabte behov for at 
uddanne folk, der kunne importere og dyrke 
planter. Importen skete i stor udstrækning 
ved at bytte eller modtage planter som gaver. 
Det største problem var manglen på gartne-
re, der kunne tage imod og opformere plan-
terne. Uenigheden mellem gartner Hansen, 
som blev ansat til at passe planterne, og den 

overordnede ledelse af projektet vidner om 
problemernes omfang og indhold. Planterne 
døde eller mistrivedes, gartner Hansen viste 
sig uegnet, og gartneren måtte afskediges.
 
Tirsdag 7. november 2017 kl. 16.30 i Konsistori-
ums mødesal, KU, Bülowsvej 17, Frederiksberg: 
Landbohøjskolens Have – plantesamlernes 
paradis . Om Landbohøjskolens samlinger og 
gartnere gennem tiderne. v. Lars Birck, team-
leder og gartner. 

Landbohøjskolens Have, anlagt 1858, er 
en samling med ca. 6.000 forskellige planter, 
delt op i en botanisk samling og en samling 
prydplanter. Gennem tiderne har gartnere 
og andre fagfolk påvirket havens samlinger og 
fremtoning. Lars Birck, der er leder af haven, 
giver os indblik i historien, arbejdet med sam-
lingerne og havens arkivalier.
http://havehistoriskselskab.dk
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