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EZ bænk 
Design: Voll, Borgersen og Olofsson

NEWS 
2013

EZ ['e-ze] er en ny bænk, som 
opfylder kravene til universal design. 
Bænken er designet med henblik  
på minimalt materialeforbrug og 
leveres med livstidsgaranti mod rust. 

Priser fra kr 3.970,-.
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Japanisme 
på dansk
Kunst og 
design 
1870–2010

Influences 
from Japan
in Danish Art
and Design
1870–2010

 Ny stor bog om japanisme i dansk kunst, design og arkitektur 
af Mirjam Gelfer-Jørgensen 

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

Pris: 450 kr.

Læs mere og se interview med forfatteren på www.arkfo.dk/shop
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- Energibevidst rådgivning 
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
 

- Vandbehandling
- Belysning

- Interaktion
- Stort vandlaboratorium

Vanddesign  
til det offentlige rum

Østerled 28   4300 Holbæk
 Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk

Tlf. 59 59 53 42 · www.pmalmos.dk

STUB - flytbar plantekasse
til byrum, parker og events

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

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

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

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

BIRKHOLM PLANTESKOLE a•s, FARREMOSEN 4, 3450 ALLERØD

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

Vi bygger Grønt
 John F A/S

Nyanlæg og vedligeholdelse

Medlem af
Danske 

AnlægsgartnereRosenlundvej 13 • 3540 Lynge
             Mobil 40 10 83 74 

John Frandsen  08/03/2004  15:27  Side 1
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Modtagne publikationer
Karin Kryger, Mette Fauerskov, Stine Helweg, 
Hans Mikkelsen, Elof Westergaard (red.): Kir-
kegårdskultur 2012-13. 104 s.
Patrizia Boschiero, Luigi Latini, Domenico 
Luciani (red.): Skrúður, Núpur. The XXIV In-
ternazional Carlo Scarpa Prize for Gardens. 
Fondazione Benetton Studi Ricerche, 2013. 
176 s. Engelsk og italiensk udg. www.fbsr.it
Tilde Tvedt och Måns Norlin (red.): Eksotiske 
udflugter rundt Øresund/Exotiska utflykter 
runt Öresund. Bokforlaget Arena. 216 s. 
Margrethe Floryan og Kirsten Lund-Ander-
sen (red.): Fra kvangård til humlekule. Med-
delelser fra Havehistorisk Selskab Nr. 42, 
2012. 80 s. www.kvangaard.dk
Rasmus Leck Fischer og Katja Dahlberg: 
Ukrudt – En kogebog med nordiske urter. 
People’s Press, 2012. 300 s. 295 kr.
Andreu Arriola & Carme Fiol: Topographi-
cal Architecture. Barcelona 1987-2012. Ac-
tarD, 2012. 324 s. 36.40 €. Engelsk, spansk, 
katalansk paralleltekst. www.actar-d.com
Arne Sælen: Urban Landscapes. Loft Publica-
tions, 2012. 298 s. $42.00
Lena Broström, Ulrica Cronström, Eva Vik-
stedt (red.): Från Blomstergården IX. Blom-
sterodlingens Vänner r.f., 2013. 100 s. www.
blomsterodlingensvanner.org

Nye bøger i den lille hvide serie
I foråret 2012 udsendte forlaget Koustrup & 
Co de første fire havebøger i en ny serie, der 
giver koncentreret viden om populære emner. 
Nu er serien udvidet med fire nye bøger, hvor 
de fire forfattere videregiver deres specialvi-
den om naturens nytteplanter og produkter 
på en overskuelig og lettilgængelig måde. Bø-
gerne er ens opbygget med en god blanding af 
korte tekster, tegning og fotos.

Naturens spiselige frugter præsenterer 
23 forskellige frugter fra agern til tyttebær. 
Nogle er velkendte andre mere ukendte. En 
enkelt, bukketorn (Gojibær), har længe været 
anset for giftig. Den er nu frigivet til almin-
delig madbrug. Bogens kulinariske del giver 
fornyende bud på forarbejdning af de indsam-
lede frugter til produkter som agern-småka-
ger, pesto med bog m.m. Planter og frugter er 
gengivet i smukke tegninger, og fotos præsen-
terer de beskrevne specialprodukter.

Maren Korsgaards bog Æbler, sorter der 
smager er en fin oversigtlig bog med en god 

blanding af kendte og nye æblesorter. Den 
gengiver med et skema en oversigt med rele-
vante data som en æblekalender og robusthed 
for de 24 udvalgte sorter. En anden interes-
sant oversigt beskriver æblernes karakte-
ristiske smagsaromaer. Hver sort beskrives 
udover smag også med æblekødets reaktion 
ved stegning og bagning. Nyttigt at vide, hvor 
variabelt det kan være. 

Anemette Olesens Mit grønne Apotek 
rummer en blandet samling af vilde og dyr-
kede sorter af urter og træer, som kan beteg-
nes som lægeurter, idet de har egenskaber, 
der kan lindre, forebygge eller kurere en given 
skavank. Bogen beskriver 40 forskellige læge-
planter, nogle mere eksotiske som aloe vera 
og eukalyptus, andre mere hjemmehørende i 
vores haver og natur. En stor del er velkendte 
som krydderurter. At grønkål og hvidtjørn 
regnes for lægeurter er måske mindre kendt.

Karin Gutfeldts bog Smagen af honning 
er beretningen om et ældgammelt erhverv, 
om honningproduktion og de forskellige pro-
dukter. En tabel gengiver honningens mang-
foldige smagsverden ud fra blomster. Et afsnit 
om sensorik er særlig interessant, idet det 
som redskab vurderer smagsoplevelserne ud 
fra de forskellige sanser. De mange aromaer 
beskrives nuanceret i de forskellige honning-
typer. Halvdelen af bogen byder består af 
opskrifter med forskellige honninger.

Alt i alt er de fire nye bøger nogle smukke 
bøger, der kan inspirere til at dyrke og samle 
kendte og nye arter af frugt og grønt og finde 
på nye varianter til at indtage dem. Hvis det 
får os til at spise mere varieret grønt, er det 
formodentlig godt for sundheden, men også 
fint, bare det smager fantastisk.
Karin Gutfelt: Smagen af honning
Bente Halkjær: Naturens spiselige frugter 
Maren Korsgaard: Æbler, sorter der smager
Anemette Olesen: Mit grønne apotek
Alle: Forlaget Koustrup og Co, 2013. 96 s., 99 kr. 
Charlotte Horn

Krydderurter
Krydderurteeksperten og entusiasten Lene 
Tvedegaard har i samarbejde med urte- og 
madhistoriker Gunvor Maria Juul skrevet 
den hidtil største krydderurtebog på dansk. 
Bogen er rigt illustreret med 500 fotos af de 
mere end 300 arter og sorter. Der gives gode 
råd om dyrkning, fortælles om, hvilke stoffer 

urterne indeholder, samt hvilke dokumente-
rede virkninger de har, og hvad de smager og 
dufter af. Et hold velanskrevne kokke leverer 
bogens madopskrifter.

Bogen er adresseret til både den professi-
onelle gartner og kok, men også til de mange 
entusiastiske havefolk og madører. Den 
beskriver både de vilde og de dyrkede kryd-
derurter, der har fulgt os i årtusinder til mad 
og helse. Som i de andre anmeldte bøger fra 
Koustrup & Co. udgør beskrivelsen af urter-
nes særlige smagsunivers en interessant del. 

En beskeden del af bogen udgøres af op- 
skrifter, der kan bidrage til anderledes mad-
oplevelser og udfordre vores smagsløg. Et 
godt eksempel på tidens trend med brobyg-
ning mellem gartnere og kokke. Et afsnit om 
vilde krydderurter byder på gode beskrivel-
ser med genkendelige billeder af små 40 for-
skellige arter. Ligeledes er afsnittet om spise-
lige blomster med korte smagsbeskrivelser 
og anvendelser fint illustreret med fotos af 
de mange havearter. Et afsnit om kulinarisk 
gastrobotanik er nørdet og interessant, og 
smagsbeskrivelser udfoldes. Der kan åben-
bart være stor variation i de enkelte sorters 
aromaer. En aromatabel gengiver krydderur-
ternes indholdsstoffer, dufte og smag. Bogens 
væsentligste afsnit er de ca. 200 siders om 
krydderurtearterne, der beskrives med en 
dyrkningsvejledning, om den er lægeplante, 
om indholdsstoffer m.m., efterfulgt af beskri-
velse af de forskellige sorter. Detaljerede fotos 
beskriver fint sorternes variation. En del over-
drevent forstørrede helsides billeder er måske 
ment som en velment pause i det tætskrevne 
opslagsværk. 

Lene Tvedegaard, der ejer gartneriet Tof-
tegård, blev i april 2013 hædret af det Gastro-
nomiske Akademi for sin mangeårige indsats 
for at udbrede kendskabet til forskellige sor-
ter af krydderurter og ikke mindst deres kuli-
nariske værdier. Med sit arbejde om urter-
nes mange smagsoplevelser vil hun bibringe 
os glæden ved at lære at bruge vores sanser. 
Ny nordisk mad er en trend, der understøtter 
fokus på måltidets smagsoplevelser. 

Med den nye bog har vi fået den grundig-
ste bog om emnet på dansk.
Lene Tvedegaard: Krydderurter, bogen for urte- 
elskere. Forlaget Koustrup & Co, 2013. 368 s., 
388 kr. 
Charlotte Horn
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Dansk Landskabsarkitektforenings 
bestyrelse 2013-14
Ved DL’s ordinære generalforsamling d. 15. 
marts 2013 fik foreningen ny bestyrelse: 
Bjørn Ginman, Bo Holm-Nielsen, Karen Sejr, 
Nina Due, Stine Bærentzen, Ann Lilja og Lise 
Thorsager som ordinære medlemmer. Helle 
Post og Maja Johansen som suppleanter og 
Annesofie Milner som studenterrepræsen-
tant. Bestyrelsen har konstitueret sig med 
Karen Sejr som formand og Lise Thorsager 
som kasserer. Bestyrelsens repræsentant i 
LANDSKAB’s redaktionsudvalg er Bjørn Gin-
man. 

Referat fra generalforsamlingen kan 
downloades via DL’s hjemmeside under OM 
FORENINGEN/Om bestyrelsen/Generalfor-
samling. 

Indsatsområder det næste år
Udover at tilbyde månedlige arrangementer 
af høj faglig kvalitet for medlemmerne vil be-
styrelsen fortsat sætte fokus på at skærpe op-
mærksomheden omkring landskabsarkitek-
tur. Der er et særligt øje på klimatilpasning og 
landskabsarkitekternes rolle, og der arbejdes 
målrettet på at få landskabsarkitekter med i 
de relevante politiske og faglige udvalg, som 
regeringen nedsætter. Arbejdet med en ef-
terfølger til bogen Ny Agenda er også skudt i 
gang. Du kan læse mere om virksomhedspla-
nens fire indsatsområder på DL’s hjemmeside 
under OM FORENINGEN/Om bestyrelsen/
Virksomhedsplanen.

Bestyrelsens tovholdere
Vi vil gerne beholde de gode takter i arbejdet 
med en dynamisk og effektiv bestyrelse. Der-
for fortsætter samme struktur med en række 
’tovholdere’, der danner ramme for de mange 
opgaver, der ligger i DL. Hver tovholder er ho-
vedansvarlig for sit område, men suppleres af 
den øvrige bestyrelse, som fortsat er kollek-
tivt ansvarlig for bestyrelsens dispositioner. 
Bestyrelsesarbejdet foregår i tæt samarbejde 
med daglig leder af foreningens sekretariat 
Lillan Thomsen.

Faglige og sociale arrangementer v. Helle 
Post. Foreningens primære aktivitetsplat-
form. Varetager de mange og spændende 
opgaver med at arrangere årets faglige og 
sociale begivenheder for foreningens med-
lemmer.

Uddannelse v. Bjørn Ginman. DL’s kontakt til 
uddannelsesstederne. 

Eksterne relationer v. Karen Sejr. Holder 
kontakten til de netværk og foreninger, der 
arbejder i det samme faglige felt som DL.

Internationale relationer v. Karen Sejr. 
Bestyrelsens kontakt til Det Internationale 
Udvalg. Desuden tovholder på samarbejdet 
med de nordiske landskabsarkitektforenin-
ger.

PR og Kommunikation v. Lillan Thom-
sen. Varetager sammen med formanden DL’s 
ansigt udadtil. Arbejder for sammenhæng 
mellem, det vi siger – og det vi gør. Arbejder 
med udvikling af hjemmeside, nyhedsbrev og 
Facebook-profil samt med strategi for fasthol-
delse af en positiv medlemsudvikling.

Internt foreningsarbejde v. Lise Thors-
ager. Foreningens daglige drift. Holder tråd i 
de mange løbende opgaver. Er sammen med 
forretningsudvalget ansvarlig for DL’s øko-
nomi. Forretningsudvalg består af formand, 
kasserer og daglig leder af sekretariatet.

 
Kort præsentation af de enkelte medlemmer
Ann Lilja: Jeg er uddannet fra KU, LIFE i 
2008 og arbejder hos Haveselskabet. Før jeg 
blev landskabsarkitekt, har jeg arbejdet med 
kunst i det offentlige rum i en del år og har en 
uddannelse fra Danmarks Designskole.

Jeg synes det er vigtigt og relevant, at vi 
holder os orienteret om, hvad der rører sig 
i landskabet, både inden for vores felt og de 
relaterede områder som arkitektur og kunst, 
og synes gå-hjem-møder med en faglig vinkel 
er guld, også mht. netværk og faglig mingling.

I Haveselskabet arbejder jeg pt. med kli-
matilpasning. Et begreb, der både er bredt og 
moderne og i disse år er på alles læber. Det er 
rigtig godt, at foreningen også er kommet med 
på banen, og dette vil jeg gerne være med til at 
styrke hvis jeg kan.

Jeg har tidligere været en del af bestyrel-
sen i Danske Kunsthåndværkere, siddet i Sta-
tens Kunstfonds udvalg for livsvarige ydelser 
til kunstnere og været repræsentant i Dansk 
Kunstnerråd, så jeg har en del bestyrelseser-
faring og glæder mig til at bidrage i DL.

Annesofie Milner: Nyvalgt studenterre-
præsentant. Jeg studerer landskabsarkitek-
tur på 2. år på KU, SCIENCE. Har gennem 
mine 2 år på studiet været aktiv i studenter-
foreningen FLS (Foreningen af Landskabsar-

kitektur- og Bydesignstuderende). Formand 
for rejseudvalget og DL’s studenterrepræsen-
tant, hvor jeg vil fungere som link mellem DL 
og de studerende. Jeg vil primært arbejde på 
at opretholde den gode kontakt og synliggøre 
DL blandt de landskabsarkitektstuderende 
og vores studenterforening. Jeg vil yderligere 
observere og tage del i bestyrelsens arbejde 
efter bedste evne. 

Bjørn Ginman: Har siddet i DL’s besty-
relse i det forgangne år. Jeg er uddannet land-
skabsarkitekt på arkitektskolen i København 
og har siden min afgang i 2003 arbejdet som 
udøvende landskabsarkitekt både på land-
skabs- og bygningstegnestuer. Jeg har arbej-
det med stort set alle typer af landskabsop-
gaver- og problemstillinger. Jeg arbejder hos 
SLA.

I bestyrelsen har jeg varetaget områder 
indenfor kommunikation og uddannelse og 
er DL’s repræsentant i LANDSKAB’s redak-
tionsudvalg. Min interesse ligger i bredden i 
faget og i, at DL skal være en organisation for 
alle landskabsarkitekter, uanset om man er 
uddannet på KVL, KU Life, arkitektskolerne i 
Århus eller København eller for den sags skyld 
om man kalder sig landskabs-, bygningsarki-
tekt eller planlægger. 

Bo Holm-Nielsen: Sidder i DL’s bestyrelse 
på 3. år. Jeg har været aktiv i foreningens 
arrangementsudvalg gennem de sidste par år, 
hvor interessen har ligget på faglige og sociale 
arrangementer. Relationen til DL’s søsteror-
ganisationer er blevet styrket gennem tværgå-
ende samarbejde, senest med Dansk Byplan-
laboratorium, hvor DL er med medarrangør 
på en studietur til Ruhr. Fremadrettet vil jeg 
arbejde mod at gøre DL mere synlig og styrke 
vores indflydelse på politisk niveau. Er valgt 
til miljøministeriets friluftspolitiske udvalg 
og indgår i udformningen af den nationale 
friluftspolitik 2013. Ud over mit engagement 
i bestyrelsen driver jeg til dagligt Zoffmann-
Holm Landskabsarkitekter, en ung tegnestue 
på Nørrebro. 

Helle Post: Er nyvalgt suppleant i besty-
relsen. Jeg er uddannet landskabsarkitekt 
fra KU, LIFE, 2010. Jeg har godt 20 års bred 
erhvervserfaring med projektering. Jeg har 
en stor faglighed omkring bl.a. brugerdialog, 
kvalitetssikring, tværgående samarbejde samt 
præmisser som politik, organisering, øko-
nomi, regler, rammebetingelser m.m. 
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Projekt Kulturhavn Kronborg 
Projekt Kulturhavn Kronborg er et nyt in-
ternationalt kulturområde, der fremhæver 
Kronborgs enestående beliggenhed ved kan-
ten af Øresund. Samtidig forbinder projektet 
Helsingør By med slottet og åbner byen mod 
vandet. Projektet omfatter bla. en udvidet 
Kongekaj, forsænket siddeområde ned mod 
havnen, Værftspladsen, ny parkeringsplads og 
busvendeplads, restaureret glacis, Scholtens 
Ravelin, frilægning af mur og genskabt vold-
grav, forskønnelse af Ndr. Mole.

Området huser også kulturcentret Kul-
turværftet og MS Museet for Søfart, der er 
selvstændige projekter og ikke en del af Pro-
jekt Kulturhavn Kronborg. Helsingør Havn er 
moderniseret og skal tiltrække sejlende turi-
ster og gerne museumsskibe. 

Kulturhavn Kronborg er fundamentet for ud-
viklingen af kultur- og friluftslivet i Helsingør 
Kommune samtidig med, at projektet styrker 
Kronborgs position på UNESCO’s Verdens-
arvsliste. 

Projekt Kulturhavn Kronborg er realiseret 
i et partnerskab mellem Realdania, Helsingør 
Kommune og Styrelsen for Slotte og Kulture-
jendomme (tidligere Slots- og Ejendomssty-
relsen, SES). Det er sket i et samarbejde med 
landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen.

Budget: 291 mio. kr. Realdania bidrager 
med 213 mio. kr., Helsingør Kommune står 
for 52 mio. kr., Styrelsen for Slotte og Kultu-
rejendomme med 26 mio. kr. 

Første spadestik blev taget 18. september 
2008, og Kulturhavn Kronborg blev indviet 
25. maj.

Bygherrerådgiver: Cowi A/S og landskabs-
arkitekt MAA, MDL Jeppe Aagaard Andersen.
Totalentreprenør: Per Aarsleff A/S. 
Underrådgivere: Rådgivende ing. Niras A/S 
og arkitektfirmaet Juul-Frost Arkitekter A/S.
www.kulturområde.dk
Projektet publiceres senere i LANDSKAB

Kulturhavn Kronborg er et landskabsprojekt, der frem-
hæver Kronborg og genskaber nogle af de gamle fæst-
ningsanlæg som for eksempel den trekantede ravelin, 
som kan ses i havnebassinet. Illustrationsplan 2007

Foto Arne Magnussen

Patineret Kebony Fyr

Aktiv Kant, Gadekærsvej i Valby
1:1 Landskab, Stine Schibsbye

Udført af Urban Elements
NÆSTE GENERATION AF TRÆ

Kebony  be arbejder bære
dygtigt træ ved hjælp af 
en  patenteret  proces. 

 Resultatet er en smuk 
brun farve, som  gradvis 

 patineres i mødet med natur  kræfterne. 
 Ud seendet har  tyde lige  fællestræk med 
 regn skov stræ.  Kebony træ tåler mere, 
 holder  læng  ere og kræver  mindre end 

ubehandlet træ. Jo hårdere  natur og 
klimaforhold, jo  tydeligere er fordelen ved 
det nye træ. Det er ikke nødven digt at 
male eller oliere. Kravene til vedlige hold 
 begrænser sig til  almindelig rengøring. 
Kebony træ er et miljø venligt  alter nativ 
til tropisk hårdttræ og  alminde ligt 
  tryk imprægneret træ, og Kebony Fyr  
er tilmed Svanemærket.

Tidssvarende. 
Holdbart. 

Miljørigtig.

For mere information om 
Kebony, ring  20 27 58 55   

eller se på www.kebony.com
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DL’s bestyrelse. Fra venstre: Stine Bærentzen, 
Helle Post, Maja Johansen, Karen Sejr, Ann Lilja, 
Lise Thorsager, Annesofie Milner, Bo Holm-Nielsen og
Bjørn Ginman. Foto Lillan Thomsen

Mine faglige kompetencer og interesser inden 
for landskabsarkitekturen spænder bredt og 
omfatter bl.a. stor kærlighed til haver, planter 
og deres anvendelse, endvidere grønne, smuk-
ke og bæredygtige byer, herunder LAR, samt 
forvaltning af naturen – jeg elsker naturen og 
at færdes ude. Arbejder for tiden som design-
lærer på produktionshøjskolen i Brøndby, et 
meget spændende og berigende job.

I mit arbejde for DL’s bestyrelse, og ikke 
mindst medlemmerne, forestiller jeg mig, at 
jeg kan få udfordret, udviklet og anvendt mine 
landskabsmæssige kompetencer og interes-
ser. At jeg kan være med til at gøre en forskel 
og til at gøre det attraktivt at være medlem af 
DL.

Karen Sejr: Har siddet i bestyrelsen siden 
2010, det seneste år som formand. Jeg er 
uddannet i 1994 som landskabsarkitekt fra 
KVL. Startede min karriere i Friluftsrådet, 
har arbejdet på et par private tegnestuer og i 
Københavns Kommune. Jeg har en efterud-
dannelse i strategisk kommunikation fra Dan-
marks Journalisthøjskole og har de seneste 
år arbejdet på Skov & Landskab, Københavns 
Universitet som kommunikationskonsulent. 
Her har jeg ansvar for markedsføring af land-
skabsarkitektuddannelsen, pressearbejde og 
formidling af nyheder, arrangementer o.l. 

Interesserer mig bl.a. for landskabsar-
kitektens rolle, når det gælder udvikling af 
fremtidens klimastærke byer. Jeg har også 
særlig fokus på fagets mangfoldighed og 
mener, at der skal være plads til mange for-
skellige slags landskabsarkitekter i forenin-
gen. Endelig er jeg optaget af at få skabt enga-

gement og aktiviteter ude omkring i landet 
– og altså ikke kun i hovedstadsområdet.

Lise Thorsager: Nyvalgt i bestyrelsen. Jeg 
er uddannet i 2011 fra KU, LIFE, hvor jeg i min 
studietid bl.a. arbejdede som undervisnings-
assistent på kurset i landskabsanalyse og i den 
organiserende komite på World in Denmark 
konferencen i 2010. Jeg har de sidste to år 
arbejdet som sagsarkitekt hos Opland Land-
skabsarkitekter med opgaver primært inden 
for boligområder, leg og byrum. Min interesse 
er i høj grad fagets bredde og de dertilhørende 
udfordringer for landskabsarkitekten, men 
jeg har derudover særlig kærlighed til arbej-
det med analyse af landskab og med projekter 
i det åbne land. 

Igennem bestyrelsesarbejdet i DL håber 
jeg at kunne bidrage til at synliggøre vores fag 
og understrege dets berettigelse – både over 
for den brede befolkning, men også over for 
vores typiske samarbejdspartnere. Derudover 
vil jeg arbejde for at opretholde og udbygge de 
gode betingelser for mødet med fagfæller og 
dermed styrke sammenhold og fælles inte-
resser – på tværs af landet og uden for dets 
grænser.

Maja Johansen: Er suppleant i bestyrel-
sen. Jeg er uddannet fra Skov & Landskab, 
KU i 2008. Jeg arbejder som kommune/
lokalplanlægger og vejmyndighed i Ærø 
Kommune. Jeg arbejder for et bredt DL, der 
også har noget at byde på for de kommunalt 
ansatte, planlæggere, og dem der ikke bor i 
hovedbyerne. 

Nina Due: Blev genvalgt til bestyrelsen i 
år. Jeg blev færdig som landskabsarkitekt fra 

KU LIFE i 2008 og har siden været ansat hos 
GHB Landskabsarkitekter. Under min stu-
dietid arbejdede jeg på tegnestue hos Carsten 
Lassen og var et semester på tegnestuen Thé-
baud Urbanisme et Paysage i Paris.

Via faglige og sociale arrangementer 
ønsker jeg at være med til at arbejde for en 
udadvendt og synlig forening, som kan pro-
movere landskabsarkitektur og samtidig 
styrke sammenhold og tilhørsforhold for 
medlemmerne i foreningen. 

Stine Bærentzen: Som medlem af DL’s 
bestyrelse vil jeg gerne arbejde med at sikre 
et velfungerende fagligt netværk for virksom-
hedsindehavere, måske via DL, i DANSKE 
ARK. Jeg mener det er vigtigt at sikre, at de 
tidligere medlemmer af PLR får gode mulig-
heder i DANSKE ARK. 

Tænketanken for landskabsarkitekter er 
under udvikling, og jeg arbejder sammen med 
Tænketanken om at styrke dens kommisso-
rium og udbrede dens arbejde. 

Jeg arbejder nu som landskabsarkitekt 
hos Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. 
Tidligere har jeg været selvstændig i fem år 
med egen tegnestue, hvor jeg med ansatte bl.a. 
har løst byrumsopgaver og arbejdet med kir-
kegårde. Før jeg blev selvstændig var jeg ansat 
som sagsarkitekt hos Knud W.Ø. Larsen, land-
skabsarkitekter MAA, MDL og været projekt-
ansat i Københavns Kommune. 
Lillan Thomsen

NLA arrangementer
19. oktober 2013: Landskapsarkitektforenin-
gens årlige høstkonferanse i forbindelse med 
Oslo Arkitektur Triennale. 
28. mars 2014: Landskapsarkitektforenings-
ens årlige fagdag, denne gang i Oslo.
Høsten 2014: Seminar i forbindelse med 
IFLA’s General Assembly, med innlegg fra 
IFLA delegater. Sted: Universitet for Miljø og 
Biovitenskap på Ås utenfor Oslo. Arbeidstit-
tel: Landscape Democracy.
www.landskapsarkitektur.no
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Indkaldelse af indstillinger til 
Dansk Landskabspris 2013:
Stille steder
Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN), 
Dansk Landskabsarkitektforening (DL) og 
Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE 
ARK) uddeler igen i år Dansk Landskabspris. 
De tre organisationer ønsker med prisen at 
sætte fokus på landskabsarkitektur og på for-
valtningen af landskabet. Det er ligeledes or-
ganisationernes ønske at hædre de af vore kol-
legaer, der har gjort et godt stykke arbejde og 
– ikke mindst – at bruge den, som afsæt til at 
udvikle landskabsarkitektfaget.

Landskabsprisen skal hvert år sætte fokus 
på et nyt tema. I 2013 er temaet Stille steder.

Man kan indstille egne eller andres pro-
jekter, personer, organisationer, offentlige 
eller private virksomheder inden for alle kate-
gorier af landskabsarkitektfaget: Havekunst, 
haver, parker, byrum, bebyggelsesplanlæg-
ning, byplanlægning, planlægning i det åbne 
land, strategiske planer eller forskning og for-
midling, der dækker årets tema.

Der skal indsendes en motiveret indstil-
ling inden 28. juni 2013, som redegør for det 
indstillede emnes historie, herunder faktu-
elle forhold som navn(e), titler, årstal og, hvis 
der indstilles projekter: Bygherrer, rådgivere, 
udførende, volumen, arealer m.v. samt even-
tuel økonomi. Indstillingen, som kan sup-
pleres med illustrationer, må max. fylde fire 
A3-sider.

Indstillingen afleveres eller indsendes 
med almindelig post til landskabsprisens 
sekretær, mærket DLP-13:

Danske Arkitektvirksomheder
att.: Knud W Ø Larsen
Kristen Bernikows Gade 6, 3. sal.
1105 København K

Mail med samme indhold i pdf-format (evt. 
som zip-fil) skal, inden indstillingsfristen, 
sendes til landskabsprisens sekretær på mai-
ladresse: kwol@kwol.dk

Indstillingerne vil blive vurderet af en 
prisjury, som består af én repræsentant fra 
hver af de tre organisationer samt to uvil-
dige – og temarelevante – repræsentanter 
for faget.

Blandt indstillingerne nominerer juryen 
tre forslag, som får mulighed for at præsen-
tere deres projekt, inden en vinder udpeges. 

Landskabsprisen er på 50.000 kr., som jury-
en kan vælge at fordele på én eller flere af de 
nominerede. Øvrige nominerede forslag får 
hædrende omtale. 

Prisen uddeles i forbindelse med et DL’s 
Høstdebat som afholdes i slutningen af okto-
ber 2013.

IFLA world congress 2013
I starten af april var der generalforsamling i 
IFLA World i Auckland, New Zealand. Der var 
31 nationer repræsenteret ved årets møde og 
fra Danmark deltog også Jeppe Aagaard An-
dersen – som observatør. 

Siden sidste møde i september 2012 har 
der været meget aktivitet i IFLA, fordi der ved 
mødet blev besluttet at nedsætte en arbejds-
gruppe og ansætte en ekstern facilitator, som 
sammen skulle udarbejde et oplæg til for-
bedringer af IFLA’s organisering, strategi og 
vision. Arbejdet med at forbedre IFLA kom-
mer i forlængelse af sammenlægningen af 
IFLA og EFLA i 2008. Siden sammenlægnin-
gen er det nu tid til at evaluere og forbedre 
foreningen. IFLA’s udfordring er blandt andet 
medlemmernes geografiske, kulturelle og 
økonomiske forskelligheder, trods en fælles 
faglighed og interesse i landskaber.

Mødet i år var derfor meget fokuseret på at 
diskutere forbedringer af IFLA på baggrund 
af et oplæg fra arbejdsgruppen. Via workshops 
og diskussioner blev vision, struktur og øko-
nomi endevendt.

Arbejdsgruppens forslag handler om at 
skabe et rummeligt IFLA, som kan favne 
de mange forskellige kulturer og lande ved 
at bibeholde regionerne, samtidig med at 
arbejdsgrupper og udvalg kan opstå ad hoc 
på tværs af geografiske regioner. Samtidig 
foreslås det at gøre IFLA World mere profes-
sionelt og indflydelsesrigt ved at ansætte en 
daglig leder, som skal hjælpe præsidenten og 
sekretæren.

Generelt blev forslaget vel modtaget 
på generalforsamlingen, men der blev også 
bidraget med konstruktive forslag, som 
arbejdsgruppen tager med i den videre pro-
ces. Det endelige forslag præsenteres i løbet 
af det kommende år, og forhåbentlig kan der 
vedtages konkrete ændringer, når alle delega-
terne mødes næste gang i juni 2014. 

IFLA er en forening, som udvikler sig 
langsomt, og nogle mener, at vi diskuterer de 
samme ting år efter år, Men så længe vi tror 
og arbejder på, at vi kan løfte mere sammen, 
så er IFLA vigtig for DL’s medlemmer og faget.

I starten af juni samles de nordiske lande i 
Island til det årlige møde. Det vigtigste emne 
i år er arbejdet hen imod at gøre LANDSKAB 
et fællesnordisk blad. Interessen er stor, men 
realiseringen af ideen er stadig kun i sin vor-
den.
Anja Boserup Qvist, DL’s IFLA Delegat 

Runde fødselsdage
70 år: Lise Bendix Madsen, 1. juli
65 år: Lars Borgen, 20. juli
60 år: Pia Stets, 19. juni,
Niels Lützen, 21. juni,
Inge Bauer, 28. juni
Frode Birk Nielsen, 27. juli
50 år: Hanne Jakobsen, 3. maj,
Morten Weeke Borup, 16. maj,
Marianne Levinsen, 22. juni
Kirsten Høi, 21. juli

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 5. Deadline 13. juli, udk. 30. august
Nr. 6. Deadline 17. august, udk. 4. oktober
Nr. 7. Deadline 22. september, udk. 8. november
Nr. 8. Deadline 26. oktober, udk. 13. december
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Stille nu
Annemarie Lund

Dansk Landskabspris uddeles i år for femte gang. I 2009 var temaet bæredygtighed, fortolket af udskriver-
ne som at gøre så lidt som muligt og tænke sig godt om. I 2010 var temaet kotering, en hyldest til evnen til 
at aflæse de landskabelige forhold og efterfølgende forme terrænet. I 2011 var temaet frodighed med vægt 
på, at vi midt i vor pulserende kultur er nødt til at forholde os til naturen, og tillige en betoning af at vi som 
landskabsarkitekter skal kunne skabe anlæg med planter, der gror. I 2012 var temaet drift og pleje for der-
med at understrege, i hvor høj grad denne i princippet uendelige fase er afgørende for projekters modning, 
karakter og fortsatte udvikling. 

Stille nu. I 2013 er temaet stille steder som modvægt til tidens mantra om ’aktivering’, og prisen kan gå til 
både kendte som ukendte, nyligt anlagte som ældre steder, der er udviklet gennem årene. Det er et tema, 
der favner bredt, og så at sige kan være alt eller intet. 

Hvad ligger der egentlig i de her stille steder? Jeg vil tro, at det som udgangspunkt må være et sted, der er 
landskabsarkitektonisk bearbejdet, udformet eller renset. Jeg tror ikke, at det bare kan være et sted, hvor 
det ’summer af sol over engen’, selv om det er nok så dejligt. Og jeg tænker heller ikke, at udskriverne alene 
efterlyser kirkegårde og mindesteder. 

Og stille, hvad er stille, og skal der være stille hele tiden. Kl. 4 om morgenen kan der sådan set være dej-
ligt stille på Kgs. Nytorv og mange andre steder i byen, en særlig før-byen-vågner stemning. Også selv om 
Distortion-deltagerne for igennem nogle timer før.

Stille steder kan vel også forstås som steder, der er ganske lavmælte i deres fremtoning. Steder, hvor man 
(den projekterende) har været yderst tilbageholdende med at fylde på med virkemidler. Steder, der er ren-
set for isenkram. Steder, der absolut ikke gør noget væsen af sig selv, men med lav puls alligevel har stærk 
karisma og integritet. Og derfor eller netop derfor kan svinge; være fyldte, være tomme.

Andre steder er der ganske stille, uden at arkitektstanden anser det for positivt. Forstadens parcelhus-
kvarterer er for stille, mener mange. 

Dansk Landskabspris 2013 kan tildeles emner inden for havekunst, haver, parker, byrum, bebyggelses-
planlægning, byplanlægning, planlægning i det åbne land og strategiske planer, men også forskning og for-
midling. Jeg vil ikke afsløre, hvad jeg selv kan finde på at indstille. Men der kunne nævnes mange udenland-
ske pendanter med potentiale, de kan bare ikke kan være med her: Place Bellecour i Lyon, en grusbelagt 
barokplads fra 1600-tallet, ca. 200 x 300 meter, med rækker plataner og en allé af hestekastanier. Skrúður 
(Carlo Scarpa-prisen 2013) i Nordvestisland er en beskeden grøntsagshave fra først i 1900-tallet. Amster-
damse Bos, påbegyndt i 1930’erne, viser, hvad en storstilet skovplantning på 1.000 ha kan gøre for en by. 
Cepheus, et gårdanlæg af Sven Hermelin fra 1940’erne, er en rolig retrætemulighed i den tætte Stockholms 
Gamla Stan. Eller Richard Haag’s Reflection Garden fra 1980’erne i Bloedel Reserve, Seattle, et rektangu-
lært hækrum, græskanter omkring en spejlende vandflade. Og forskningsprojekter i og formidling af, hvad 
dét udenfor kan gøre af godt for mennesker.

Er der nogle stille steder i LANDSKAB 4? Måske Vestfrontplassen ved Nidaros Domkirke eller Indre 
Kongsgård ved Erkebispegården, Storm P.’s have eller kajanlæg og bastioner omkring det nye Kronborg. 

Stille nu, hører du. Der kunne også ligge en gedulgt henstilling i valget af årets tema. Et vink om en lidet på-
gående og mindre aktivitetsfokuseret landskabsarkitektur.

Denne tur omkring af, hvad stille steder kan være, er måske helt skudt forbi. Men jeg så gerne, at der i år 
kommer mange forslag, gerne nogle helt upåagtede. Og en bred vifte af forslag vil kunne bidrage til en god 
diskussion om mål og med i vores fag. AL

Modtagere af Dansk Landskabspris:
2009: Bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S (den store) samt landskabsarkitekt MDL Signe Rabølle Nielsen for afgangsprojektet 
Bæredygtige infrastrukturer (den lille)
2010: LiWplanning og Adept for byrumsprojektet omkring Måløv Aksen
2011: Schul Landskabsarkitekter for fornyelsen af Billedhuggerhaven ved Charlottenborg (den store) samt Schønherr og Århus 
Festuge for det temporære projekt på Store Torv (den lille)
2012: Esbjerg Kommune med rådgivere for Hjerting Strandpark
2013: Dansk Landskabspris uddeles af DL, DANSKE ARK og KPN i oktober. Indsend forslag inden 28. juni
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Dobbelt symmetrisk geometri med vandkunst 
i begge ender og så den helt store fontæne i 
midten. De alterlignende springvand i ender-
ne og bastante mure af travertin giver Amali-
ehaven et sakralt udtryk, og med planens stive 
geometri, der ligner opstregningen til en fod-
boldbane, er haven fint tilpasset Frederikssta-
dens rokokoudtryk. I dette år fylder Amalie-
haven 30 år, og de mange års lagring på kanten 
til vandet har modnet haven, der stille er gle-
det over i en tilstand af frodig tilforladelighed. 

Havens tilblivelse medførte ellers vold-
somme protester fra både arkitektstanden og 
det autonome BZ-miljø med henholdsvis arki-
tektonisk indignation og politisk forargelse. 
Det var ikke alene den overvældende mængde 
af forskellige plantearter, der blev rodet sam-
men i haven, og murenes tunge udtryk, men 

også, at der på det sted i Frederiksstaden, der 
tidligere havde været lukket for offentlighe-
den på grund af havneaktiviteter, ifølge kriti-
kerne burde ligge en åben plads. En plads, der 
kunne henvende sig til havnen og til folket. Nu 
kom der i stedet en lukket have, der ikke hen-
vendte sig til noget eller nogen som helst.

Som modtræk tegnede professor Sven-
Ingvar Andersson et alternativt forslag til ste-
det, der dengang hed Larsens Plads. En enkel 
og åben brostensbelagt plads med en lund af 
guldhængepil mod syd og under det sirlige løv 
en gruppe af granitplinte til ophold. Pladsen 
henvendte sig således både til folk og til hav-
nen, knyttede sig til Amalienborg Slotsplads 
og indgik på fornem vis i Frederikstadens 
akse, der nu visuelt kunne fortsætte ovre på 
Holmen på den anden side Havneløbet. Mel-

lem kastanjetræerne, der flankerer Philip de 
Langes Allé, afsluttedes aksen, og byen var 
bundet sammen uden bro. Det var, før Ope-
raen blev lagt midt i anlægget. 

Amaliehaven er rigtig nok noget lukket i 
sit udtryk. Københavns andre parker og haver 
er ret åbne og imødekommende, og hvis de er 
hegnede, som f.eks. Kongens Have, så er det 
med et transparent støbejernsstakit, der mar-
kerer haven, men indbyder til indkig. Vi dan-
skere er ikke bornerte, og en del af det folke-
lige liv, både privat og socialt, udspiller sig i 
byens parker.

Amaliehaven var nu ellers en gave til 
netop det danske folk. Som det hedder sig. 
Men med en placering lige neden for vindu-
erne var det nok nærmere Dronning Margre-
the, skibsreder Møller betænkte med sin gave. 

AmAliehAven – en gAve til byen
Jacob Fischer
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Københavns Kommune tog pænt imod haven, 
som man nu gør med gaver. Siden er det Sty-
relsen for Slotte og Kulturejendomme, der har 
haft opgaven med den daglige drift.

Det er skønt at få gaver, men de forpligter. 
Som taknemmelig modtager af gaver viser 
man oprigtig glæde og passer på dem. Den af-
skyelige porcelænsfigur fra tante Ellen kan 
stilles langt ind i hjørneskabet, ved siden 
af fonduegryden, der heller aldrig er i brug. 
Bare for at være sikker på, at der ikke sker 
den noget. Og når hun så en sjældent gang 
dukker op, tante Ellen, så husker vi betænk-
somt at stille porcelænsfiguren frem, så tante 
ikke skuffes. Så nemt er det ikke med gaver til 
offentligheden. Når først det hvide klæde er 
revet af, og den røde snor er klippet over, står 

gaven for evigt og skal pudses og plejes. Og 
sådan står der masser af gaver rundt omkring 
i byen af mere eller mindre skulpturel karak-
ter. Nogle udfylder en plads, mens andre bare 
fylder op. Gaver, der er skænket byen, fordi 
der var noget eller nogen, der skulle mindes – 
måske giveren selv. Eller fordi man bare havde 
noget i overskud. 

Men gaver kan også være en uventet og 
velkommen mulighed for at få det, man aldrig 
selv ville have købt, og dermed blive udfordret 
i sin forestilling om, hvad der er godt, og hvad 
der er skidt. En gave kan være et gigantisk fyr-
tårnsprojekt, noget der rusker folks opfattelse 
af byens rum og helt sikkert vækker opsigt – 
om det nu er målet. Gaver kan også give mod-
tageren grå hår, når den eksperimenterende 
iscenesættelse skal vedligeholdes i al fremtid.

Plan Jean Delogne
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Illustration Jean Delogne
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Det siges, at Amaliehaven er den mest besøgte 
have i København. Måske skyldes det, at tu-
risterne sættes af på busholdepladsen nord 
for haven og på deres vej hen til vagtskifte på 
Slotspladsen naturligt går gennem havens 
nordlige halvdel. Hvis man vil se mennesker 
fra alverdens lande med kamera dinglende på 
maven, skal man sætte sig her. Det er ret un-
derholdende. Søger man ro, skal man ty til den 
sydlige del. Her kommer der ikke mange.

Det hævede plateau ud mod Toldbodgade 
og i enderne giver mulighed for at komme op 
og se ud, ud over vandet. Vil man have nær-
hed til havnen, skal man placere sig på havens 
yderside. Der kan man så sidde på muren, der 
grænser ind til haven, og kigge ud over havnen 
og over på operaen. Endnu en gave til byen. Og 
til folket, som det hedder. 

Men måske er det slet ikke så tosset at 
sidde inde i haven. Her er der først og frem-
mest læ, og det er nu ofte nyttigt, især ved hav-
nen. 30 år har gjort et eller andet for plantedi-
versiteten. Et helt naturligt udfald af de mest 
eksotiske arter har resulteret i en mærkbar 
forenkling af havens plantebestand. Haven 
er stille og roligt blevet lidt mere dansk i sit 
udtryk – det er alligevel utroligt som tiden, og 
særligt planter, kan læge sår. 
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De kubeklippede taks i forskellige størrelser 
er kastet ud i haven, og sammen med alle de 
utæmmede vækster, der visse steder er løbet 
dejligt løbsk, formår haven trods sin rigide 
plan at virke helt labyrintisk. En have, der 
både er forfinet og brutal.

En syren har graciøst groet sig frem til sin 
helt egen særlige form og læner sig imøde-
kommende ud over den lave mur for at danne 
et lille løvtag, der indbyder til ophold. Her 
kan man så sidde i egen lille niche og nyde 
den beroligende baggrundslyd fra havnens 
skibe blande sig med hektisk japansk plud-
ren. Man kan nyde forårets løg spire frem og 
senere stauderne, der i tætte massiver fylder 
ud under træerne. 

Springvandet puster sig op til en kæmpe 
’dome’ af hvidt, hvæsende vand og mimer Fre-
derikskirkens kuppel i baggrunden. Spring-

vandet er voldsomt, men dog flygtigt, og når 
det slukkes, er aksen friholdt. Om vinteren er 
bassinet dækket af en hvælvet betonskal. Der 
er ikke noget så trist som springvand i vinter-
tilstand, hvor dyser og lamper er blottede, og 
kun kalkaflejringer ligger tilbage i det ellers 
tomme bassin. Dette er en elegant måde at 
lægge låg på et ellers kedeligt tomt bassin. Det 
giver ro og format.

Efter en længere periode, hvor landskabsar-
kitekter med stor påhitsomhed har forsøgt at 
honorere ønsket om totalprogrammering af 
byens rum, virker Amaliehaven som et befri-
ende uprogrammeret byrum med mulighed 
for kun to aktiviteter: bevægelse og ophold. 
Og det er trods alt nok de to vigtigste funktio-
ner i byen. Vi promenerer og opholder os for 
at se og blive set. Vi sidder og læser, spiser og 

drikker, er sociale og giver byen puls. Byens 
stille steder har også liv.

Der er gaver, der er TIL byen, og der er gaver, 
der er FOR byen. Amaliehaven har aldrig 
været andet end TIL byen, og kunne nok 
trænge til lidt opmærksomhed ovenpå så 
mange år med stedmoderlig behandling. Men 
når den nu engang er her, er det måske mu-
ligt at elske den for det, den er – så ganske an-
derledes. 

Det hænder, at vi efter umiddelbar mod-
stand tager gaverne til os og ender med at 
elske dem, og før vi ved af det, ser vi pludse-
lig tante Ellens kitschede porcelænsfigur stå 
fremme i stuen som den naturligste ting i ver-
den. 
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL, 
kreativ direktør i GHB Landskabsarkitekter
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Amaliehaven, Toldbodgade, København
Landskabsarkitekt: Jean Delogne, Bruxelles
Kunstner: Arnaldo Pomodoro ( bronzesøjler)
Anlagt: 1983
Ejer: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme og Københavns Kommune
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100.000 træer – KøbenhAvn Slår rødder
Jens Ole Juul, Helle Hagelund, Lars Christensen og Anja Hartvig Spork

Forvaltning af træer i Københavns Kommune 
har gennem de seneste år fået et gevaldigt løft 
både politisk og administrativt. Ved det årlige 
budgetforlig i 2011 blev der afsat 10 mio. kr. til 
plantning af træer. Træplantninger blev sat i 
gang under denne artikels overskrift og har 
resulteret i mere end 3.000 nye træer i byens 
parker og grønne områder – langs gader og 
veje – samt i en række partnerskaber med pri-
vate. Kampagnen 100.000 træer – København 
slår rødder er ikke politisk vedtaget, men ved 
gentagne lejligheder har politikerne selv hen-
vist til målet om 100.000 nye træer til byen 
inden 2025. Et mål, som det er svært at være 
uenig i.

På de indre linjer har vi i Center for Park 
og Natur samtidig arbejdet med en række 
strategier, der har det overordnede formål at 
sikre byen sunde, velvoksne træer til glæde 
for byens borgere og dens besøgende. 

Centrets forvaltning af træerne bygger i sti-
gende grad på forskningsbaseret viden og 
praktisk erfaringsopsamling fra træplant-
ninger, der efter elmesygen er etableret fra 
1990’erne til 2000’erne. Senest har vi haft mu-
lighed for helt bogstaveligt at skille en af vores 
egne plantninger ad for at lære om tidligere 
tiders beslutninger. Kgs. Nytorv blev renove-
ret tilbage i 2001, og Krinsen blev genskabt 
med lind plantet i gartnermacadam. Anlæg af 
den kommende Metro Cityring, der skal have 
endnu en station på Kgs. Nytorv, har medført, 
at hele pladsen endnu engang skulle graves op 
og genskabes frem mod 2018. Det har givet os 
mulighed for sammen med Skov & Landskab, 
KU at studere lindetræerne i Krinsen ved at 
fælde og grave træerne op, tælle rødder og i 
det hele taget studere træernes tilvækst over 
og under jorden. En af konklusionerne har be-
styrket os i anvendelse af gartnermacadam, 

men samtidig sat fokus på øget vanding af træ-
erne i de første tre år efter plantning og yderli-
gere udbredelse af gartnermacadam under en 
større del af pladsen.

For 25 år siden fjernede elmesygen 20% 
af kommunes 20.000 gadetræer. De er for 
længst blevet erstattet af andre. Det er først 
ved de senere års fremmarch af en række nye 
plantesygdomme, at vi har draget den for-
valtningsmæssige konsekvens – at gøre den 
samlede gadetræsbestand mere robust ved at 
stille krav til os selv om et bredere træarts-
valg. Vi har i dag lagt en række begrænsnin-
ger på vores træartsvalg og styrket en bredere 
artssammensætning, både lokalt i bydelene og 
samlet i kommunen. Gennem dette og andre 
tiltag i forhold til bl.a. anvendelse af mindre 
allergene træer, håndtering af risikotræer, 
fokus på anlægsetablering ved nyplantnin-
ger og højnelse af plejen ved daglige rutiner 

Krinsen inden opgravningen af gartnermacadammen, som ligger i to parallelle bånd i længderetningen. Foto CPN
The ’Krinsen’ prior to the excavation of the permeable paving, which lies in two parallel bands. Photo CPN
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for vanding og beskæring bygger forvaltnin-
gen af træer i Københavns Kommune i dag på 
en række strategier, som vi i det følgende vil 
komme nærmere ind på. 

Forvaltningen af gadetræer og grønne 
områder er i dag registret i GIS, hvilket giver 
os mulighed for systematisk at arbejde med 
strategierne. F.eks. bruger vi GIS til optælling 
af træarter i byen, udarbejdelse af kort over 
træer, der skal beskæres og vandes samt kort 
over risikotræer, der skal tilses. 

Alt i alt har dette arbejde betydet et 
væsentligt kvalitetsløft af den samlede træbe-
stand i kommunen, og vores arbejde med træ-
erne har givet os en yderligere arbejdsglæde, 
hvor det er tilladt at dyrke sit fag, uagtet om 
man er gartner, landskabsarkitekt eller har sit 
udgangspunkt i en anden uddannelse. 

Det brede træartsvalg for gadetræer
En oversigt, påbegyndt i 2008 over de Køben-
havnske gadetræer fordelt på træslægter, har 
givet stof til eftertanke. Det viser sig, at 32% 
af Københavns gadetræer er lind og 13% er 
platan. I enkelte bydele er tallene endnu hø-
jere for disse to slægter, idet der i Indre By er 
54% lind og på Bispebjerg 32% platan. Samti-
dig kan vi se, at der i de forskellige bydele er 
en overvægt af visse slægter: Amager vest har 
31 % røn, Valby har 29 % ask, Vesterbro/Kgs. 
Enghave har 25 % løn, og Indre By har 16 % 
hestekastanier. Tallene opgøres årligt og er 
sidst opgjort i juni 2012. 

Der er altså både i hele København og i de 
enkelte bydele store koncentrationer af spe-

cifikke træslægter. De store koncentratio-
ner af træslægter kan være med til at give en 
bydel en særlig karakter, men samtidig bliver 
bydelen også meget sårbar over for plantesyg-
domme, som vi sidst så med elmesygen.

På grund af vores varmere klima og vores 
måde at importere nye træslægter, plantear-
ter og andre materialer fra andre lande på, får 
vi kendskab til flere og flere sygdomme, som 
allerede er meget udbredte i Sydeuropa og 
andre dele af verden. F.eks. planter vi ikke ask 
mere pga. asketoptørre. Hestekastanierne er 
udfordret af kastanieminérmøl, kongeskjold-
lus og nu også af bakteriekræft, så vi følger 
udviklingen for at se, om vi skal blive ved med 
at plante hestekastanietræer. 

Den øgede forekomst af sygdomme og den 
store koncentration af træslægter især i byde-
lene har gjort, at vi har lavet retningslinjer for 
valg af træslægter. Med retningslinjerne vil vi 
nedbringe de store koncentrationer af enkelte 
træslægter og dermed blive mindre sårbare 
over for sygdomme. Vi vil anvende flere af de 
slægter, som vi allerede har gode væksterfa-
ringer med, og i et begrænset omfang bruge de 
slægter, som vi har få erfaringer med. 

En større bredde i træartsvalget giver 
ydermere en mere varieret oplevelse af gade-
rummene og parkerne samt biologisk mang-
foldighed, som skaber en større diversitet 
i dyre- og plantelivet og dermed fremmer 
naturoplevelserne for københavnerne.

Retningslinjerne gælder for genplant-
ning af gadetræer i større antal, nyplantning 
af gadetræer og ved nyanlæg generelt.

Gadetræsplantning med tulipantræ, Liriodendron 
tulipifera og avnbøg, Carpinus betulus. Foto CPN
Street tree rows with tulip tree, Liriodendron tulip-
ifera and hornbeam, Carpinus betulus. Photo CPN

FORDELING AF TRÆSLÆGTER
I København som helhed:  En træslægt må maks. udgøre 10 %, svarende til ca. 2.000 gadetræer
I de enkelte bydele:   En træslægt må maks. udgøre 10 %, svarende til 200-300 gadetræer
    En træslægt, vi har gode væksterfaringer med, skal udgøre min. 3 %, svarende til 60-90 gadetræer
    En træslægt vi har få væksterfaringer med må maks. udgøre 0,5 %, svarende til 10-15 gadetræer 

VÆKSTERFARING
Gode væksterfaringer:   Alnus, Carpinus, Malus, Platanus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Tilia
Få væksterfaringer:   Ailanthus, Amelanchier, Catalpa, Cornus, Corylus, Ginkgo, Gleditsia, Ilex, Juglans, Laburnum,
    Liquidambar, Liriodendron, Magnolia, Metasequoia, Paulownia, Sophora, Ulmus
Dårlige væksterfaringer:   Acer, Betula, Crataegus, Fagus, Pyrus 

Sygdom/aggressiv rodvækst, 
slægten anvendes derfor ikke:  Aesculus, Fraxinus, Populus 

Opgravningen af gartnermacadam på Krinsen. 
I hullerne måles og tælles rødder. Foto CPN
The excavation of the permeable paving on the 
Krinsen. The roots in the holes are measured and 
counted. Photo CPN

Københavns kommunes politikker for træer kan også læses på: www.kk.dk/da/om-kommunen/
indsatsomraader-og-politikker/natur-miljoe-og-affald/groenne-omraader/traeer
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Allergene træer
Op mod en million danskere lider af pollenal-
lergi og Statens Institut for Folkesundhed 
regner med, at der i år 2020 vil være 800.000 
flere danskere med allergi. Dette betyder, at 
flere og flere københavnere oplever, at pol-
len fra byens træer er en gene for dem i deres 
hverdag. Ophold i byens parker, naturområ-
der og i byen generelt bliver derfor problema-
tisk for denne gruppe af borgere og medfører, 
at deres livskvalitet svækkes.

De træslægter, der skaber særlige proble-
mer, er birk og platan, som er stærkt aller-
gene. Disse træslægter er samtidig relativt 
udbredte i København – birk pga. deres gode 

egenskaber i henholdsvis natur- og vådom-
råder og platan som gadetræer pga. deres 
særlige egenskaber til modståelse af stress 
forårsaget af saltning, trafikos, begrænsede 
vækstvilkår og varme. Pollen vil aldrig helt 
kunne undgås, da pollen også spredes med 
vinden fra omegnskommunerne samt helt fra 
Sverige, de baltiske lande, England m.fl.

Forvaltningen har igennem en årrække 
været opmærksom på problemet og har for-
søgt at tage højde for det i planlægningen af 
træplantninger. Således blev der i årene 2010-
12 plantet 19.500 træer og heraf eksempelvis 
kun 200 birketræer. 

Forvaltningen vil fremover have særlig 
fokus på at undgå at plante birketræer og pla-
taner i kommunens parker, pladser og gade-
rum, have planternes allergene egenskaber 
primært i forhold til pollen som en vigtig 
parameter ved valg af træ- og buskarter samt 
arbejde for, at der i lokalplaner og i projekt-
konkurrencer ikke benyttes træer, som kan 
udløse pollenallergi.

Undtagelsesvis kan der plantes allergene 
træer, hvor der er fysiske forhold på stedet 
eksempelvis våd- og tørområder samt spe-
cielle udfordringer ved vejanlæg, gaderum og 
pladser, som bevirker, at kun stærkt allergene 
træer kan vokse med succes. Eller hvor histo-
riske eller kulturhistoriske forhold gør, at der 
ikke findes alternative træarter at anvende

Retningslinjerne for anvendelse af aller-
gene træer har været et af de områder, som 
forvaltningen har anvendt en del ressourcer 
på. Vi har besvaret mange borgerhenvendel-
ser og forespørgsler i forbindelse med nye 
projekter. De nye retningslinjer, der er udar-
bejdet, er lavet i samarbejde og dialog med 
Astma-Allergi Danmark. Det har givet os selv 
en sikkerhed for, at vi handler forsvarligt på 
dette område, og samtidig har vi oplevet et 
fald i borgerhenvendelserne. 

Etablering af gadetræer
Et gadetræ er i modsætning til et parktræ 
eller et træ i skoven karakteriseret ved, at det 
vokser et sted med begrænsninger for træets 
krone og rødder. Ydermere udsættes træet 
om vinteren for salt ved vinterbekæmpelse 
af fortove og vejarealer. Træets rodudbredel-
se begrænses af belægninger, ledninger, kant-
sten, komprimerede jordlag eller lignende. De 
for træet unaturlige forhold gør, at gadetræ-

et i højere grad end park- og skovtræet lider 
af vandmangel. Betydningen af vandmangel 
giver sig udtryk i usunde og døende træer eller 
træer, som kun opnår en brøkdel af deres na-
turlige højde. Enklest ville det være at plante 
træerne i 10 kvm store muldbede eller i græs-
arealer, men der er kamp om pladsen i byen, 
og et plantehul svarer til en parkeringsplads 
eller plads til et cykelstativ til fem cykler.

Målet for træer i byen er klart: sunde 
træer. Størrelsen kan diskuteres, men hvor 
der er krav om kronefrihøjde over vej på 4,5 
meter, skal træerne blive mindst 10 meter og 
gerne 15 meter høje for at passe i byens skala.

En del af Københavns gadetræer er sunde, 
store og opfylder målet for gadetræer. I den 
anden ende af skalaen ses tyve år gamle træer, 
med ringere vækst og med en tynd bladmasse 
og i værste fald døende. Uanset, hvordan vi ser 
på de to grupper af træer, så er mængden af 
vækstjord og muligheden for, at der kommer 
vand ned i jorden, nøje relateret til gadetræ-
ets sundhed og højde. Plantehullet er altså det 
centrale for træet, og dermed bliver projek-
teringen af træets anlæg/plantehul også cen-
tralt for træets sundhed og størrelse.

Vi har efterhånden lært, at træer skal have 
et vist minimum af vækstjord for at kunne gro. 
Videnskaben har dog ikke kunnet give os præ-
cist svar på, hvor meget vækstjord, eller ret-
tere hvor lidt vækstjord, vi kan nøjes med. Vi 
indførte i år 2004 en anlægsstandard for gade-
træer, som kræver enten 10 kvm åben jord-
overflade (et åbent muldbed) eller 2,5 kvm 
åben jordoverflade med muld i et 15 kvm rod-
venligt bærelag. 

Siden har vi af Skov & Landskab, KU fået 
evalueret vores træplantemetoder. Og kon-
klusionen var klar: de nyplantede træer vok-
ser; dog bedst i åbne muldbede og nogenlunde 
i rodvenlige bærelag. Senest i 2011 har Skov & 
Landskab, KU undersøgt og gravet rodsyste-
mer op på de 10 år gamle lindetræer på Krin-
sen, Kgs. Nytorv. Træerne voksede i gartner-
macadam, og efter 10 år var der rødder i hele 
gartnermacadammen. Vi kan stille os det 
spørgsmål, hvad der så sker i år 20 eller år 50? 
Vi har efterfølgende valgt at revidere vores 
anlægsstandard for gadetræer for at tilpasse 
den til vores nyeste viden på området. Revisi-
onen har som mål at opnå mere vand til træets 
vækst og sundhed. Målet vil vi pt. opnå gen-
nem at forøge mængden af vækstmuld til træ-

Slægten lind, Tilia, er lavallergen. Foto CPN
The linden genus, Tilia, is a low allergen. Photo CPN

Træernes allergene påvirkning
De mest anvendte træer og træernes allergene påvirkning i forhold til pollen opdeles 
i stærkt, mindre og lavt allergene.

Stærkt allergene træer: Alnus, Betula, Corylus, Platanus, Quercus ( konstateret i 
Sverige, men ikke i Danmark), Ulmus

Mindre allergene træer: Ailanthus, Carpinus, Catalpa, Fagus, Fraxinus, Gleditsia, 
Nothofagus, Populus, Salix

Lavt allergene træer: Acer, Aesculus, Crataegus, Ginkgo, Magnolia, Prunus, Robinia, 
Sorbus, Tilia, frugttræer og nåletræer

Platanus acerifolia er stærkt allergen. Foto CPN
Platanus acerifolia is a strong allergen. Photo CPN
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erne, øge den åbne overflade og gøre tilledning 
af vand fra belægninger og hustage til vækst-
mulden mulig. 

Vanding af gadetræer
Ved vores øgede fokus på byens træer har vi 
kunnet konstatere, at vores nyplantede træer 
ikke alle klarede sig optimalt. Vi tog fat om 
emnet og lavede en strategi for etablerings-
plejen for gadetræer. 

De fleste ved, at planter vi et træ i vores 
have, skal det vandes, og vi vander det rigeligt 
for at være sikre på, at det overlever og ser 
pænt ud sommeren igennem.

Når vi professionelle planter træer, har 
der været en tradition for at interessere sig 
for, hvor lidt man kunne nøjes med at vande 
træerne og fortsat bringe dem i vækst. Det har 
medført, at de fleste af vores træer overlevede, 
en del stod i stampe i nogle år, og nogle døde. 
Resultatet var, at vores trærækker blev uens-
artede i væksten, dvs. med træer, som voksede 
godt, andre halvgodt og med nogle træer, som 
var døde og sidenhen måtte udskiftes. En del 
træer blev endda udskiftet op til flere gange.

I Center for Park og Natur tog vi i år 2011 
skeen i den anden hånd og valgte at etablere 
vores gadetræer optimalt fra 1. vækstsæson. 
Vi begyndte at vande de nyplantede træer 
allerede fra midten af april og indtil 1. sep-
tember, i alt 13 gange – en væsentlig forøgelse 
set i forhold til en tidligere vandingsanbefa-
ling på 8 gange i 1. vækstsæson. Der vandes 
som standard i 2 vandingsposer svarende til 
ca. 150 liter vand pr. træ pr. vanding. Ved van-
ding i vandingspose kan vi og den, der vander 
træet, hurtigt se, at der vandes med korrekt 
mængde vand og det korrekte sted, en ting 
som før har skabt usikkerhed. Resultatet har 
været, at vores træer ikke længere dør som 
følge af vandmangel. Ydermere kommer træ-
erne meget hurtigt i en god, ensartet vækst, 
hvorved de hurtigere når en vis størrelse og 
tilfører gaderummet højere værdi. 

Arbejdet med at ændre rutiner i driften 
forankrede vi som et projekt i vores organi-
sation ved at danne en vandingsgruppe med 
deltagelse af de vandende medarbejdere og 
en projektleder. Vi ønskede, at de medarbej-
dere, som vander træerne, også var med til 
at beslutte, hvor ofte vanding var nødvendig. 
Desuden skulle vi alle kunne forklare idéen 
bag det nye vandingskoncept til såvel vores 

egne kollegaer som borgere; f.eks. forklare 
”hvorfor kommunen vander, når det regner”. 

Da vi var klar over, at vores vandforbrug 
ville blive øget, ville vi gerne opføre os miljø-
mæssigt korrekt ved at undlade at anvende 
drikkevand til vanding af gade- og parktræer. 
Forrige år forsøgte vi at vande med vand fra 
de københavnske søer, og i 2012 kom 97% af 
al vandingsvand fra søer og regnvand opsam-
let i tanke til formålet, så det er vanding på en 
bæredygtig måde. 

Beskæring af gadetræer
Et af de andre oplagte emner for at få en op-
timal bestand af gadetræer i byen var at se på 
og få udarbejdet en strategi for beskæring af 
gadetræer. 

Målet for gadetræsbeskæringen er at opnå 
frihøjde over vej, cykelsti og fortov, at skabe en 
stabil krone og sidst, men ofte ikke prioriteret, 
et smukt træ med en smuk krone.

Som følge af elmesygen var der i Køben-
havn blevet plantet mange nye gadetræer i 
1990’erne og 2000’erne. Men en meget til-
bageholdende beskæringstradition samt 
andre faktorer gjorde, at vi opbyggede et stort 
beskæringsefterslæb, og at grenene i gade-
træerne nogle steder var blevet så tykke, at 
de vanskeligt lod sig fjerne uden stor skade 
på træet.

Vi var usikre på, hvordan man indhen-
tede et beskæringsefterslæb på ca. 20.000 
gadetræer, hvoraf knap halvdelen var under 
20 år, og vi startede derfor ret famlende. Vi 
lærte af den moderne træbeskæring, at når 
man ønsker at fjerne en tyk gren, så bør man 
reducere grenen først. Vi beskar og beskar, og 
byen blev fyldt med ’stumtjenere’, som vores 
reducerede grene blev kaldt. Kritik og ros gik 
hånd i hånd afhængig af, hvilken baggrund 
man havde. Fra år 2007 til 2012 er det lykke-
des os at fjerne en stor del af beskæringsefter-
slæbet på en rimelig forsvarlig måde.

For at undgå en tilsvarende situation 
beskærer vi i dag de unge træer anderledes 
end tidligere. I dag har vi lært, at al god træ-
beskæring udføres på tynde grene, så vi er 
ikke længere tilbageholdende i vores beskæ-
ringer. Vi beskærer vores træer ved plantning 
og ca. hvert 2. til 3. år derefter. Vi beskærer til 
ca. 6 meters højde fra jorden, og de to sidste 
beskæringer sker fra lift, når træet er ca. 9 og 
12 meter højt. 

Herover. Tv. Avnbøg, Carpinus betulus, 3. år efter 
plantning. Th. Matthæusgade. El, Alnus spaethii, 
1. vækstsæson, vandingsposen er blevet introduceret i 
CPN af vandingsgruppen. At cykle forbi et træ eller en 
trærække, hvor poserne står sprængfyldt med vand er 
for os blevet en af hverdagens ”Yes, we can-oplevelser”. 
Fotos CPN
Above, left: Hornbeam, Carpinus betulus, 3 years after 
planting. Right: Matthæusgade. Alder, Alnus spaethii, 
First growth season, The watering bag was introduced 
in CPN by the watering group. Biking past a tree or 
tree tow, where the bags are bursting at the seams with 
water has become a daily “Yes, we can-experience” for 
many of us. Photos: CPN

Hillerødgade. Alm. ask, Fraxinus excelsior ’Westhof ’s 
Glorie’, beskåret fra jord. Træets frihøjde er næsten 
opnået. Der mangler nu beskæringer fra lift, når træet 
bliver 9 meter og 12 meter højt for at sikre en stabil 
krone og et smukt træ. Foto CPN
Hillerødgade. Common ash, Fraxinus excelsior ’We-
sthof ’s Glorie’, pruned from the ground. The tree’s 
free height has almost been achieved. All that lacks is 
a pruning from a lift, when the tree reaches 9 meters 
and 12 meters in height to ensure a stable crown and a 
beautiful tree. Photo CPN
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Ved vores øgede fokus på beskæring forven-
ter vi at opnå målet for gadetræerne. Frem-
tiden for Københavns gadetræer ser lys ud. 
Træerne bliver væsentlig smukkere og mere 
ensartede at se på i såvel sommer- som vin-
tertilstand, og de beskæringstiltag, som er 
nødvendige for at opnå dette mål, vil forvolde 
meget lille skade på træet.

Risikotræer
Træerne i de københavnske parker er ved at 
have en alder, hvor de begynder at få stabi-
litetsproblemer. Nogle af træerne viser blot 
aldringstegn som døde grene, der kan fjernes 
ved beskæring. Andre træer viser tegn på kro-
nesymtomer ved at blive tyndløvede og top-
tørre, hvilket kan være tegn på, at de er angre-
bet af svamp. Andre træer er synligt angrebet 
af svamp, og svampenes frugtlegemer kan ses 
på stamme, grene eller ved rodudløb. Er træ-
erne først angrebet af svamp, er det kun et 
spørgsmål om tid, før de må fældes. Afhæn-
gig af hvilken svamp træet har samt angrebets 
udbredelse, kan træerne bevares i en årrække, 
men det kræver, at der føres tilsyn med ud-
viklingen. 

Gade- og parktræerne er særlig udfordret 
af de mange gravninger, som udføres i forbin-
delse med lednings- og anlægsarbejder. Som 
udgangspunkt må der ikke graves tættere 
end 4 meter fra stammen. Hvis det alligevel 

er nødvendigt, ses der på, om andre løsninger 
som f.eks. styret underboring er mulig, eller 
om det er nødvendigt at fælde træet. Vi prøver 
at føre tilsyn og holde øje med opgravningerne 
og de eksterne entreprenører. Desværre fore-
kommer der gravninger, som ikke meldes ind 
af entreprenørerne, og efterfølgende, når gra-
vehullet er dækket, er det ikke til at se, at træ-
rødderne er gravet over, eller om der er sket 
andre skader på træet.

I 2009 væltede et træ i Fælledparken ud 
over Øster Allé og ramte en forbipasserende 
bil. Træets rødder manglede i den ene side, 
de var gravet over, og i den anden side var der 
svamp, som på tidspunktet ikke var synlig. 
Forvaltningen har efter ulykken i Fælledpar-
ken opgraderet tilsynet med risikotræer med 
fokus på registrering, dokumentation og for-
midling. 

Ved vurdering af risikotræer registreres 
problemer med strukturen, kronesymtomer, 
skader og svampe i en formular ved hjælp af 
en ipad. Træernes placering indsættes på kort 
i GIS, og de registrerede data lagres i en data-
base. Der tages billeder af træerne, dels som 
dokumentation for vurderingen, dels som 
hjælp ved en senere vurdering, f.eks. for at se 
om kronesymptomerne er blevet værre. 

Der er i kommunen udpeget nogle fokus-
områder, hvor der allerede er konstateret 
risikotræer f.eks. Fælledparken, hvor især 

bøgetræerne er angrebet af svampe. Fokus-
områderne gennemgås systematisk 1-2 gange 
om året. I andre områder er tilsynet ad hoc og 
der meldes ind, hvis der observeres mulige 
risikotræer. 

For at udbrede viden om risikotræer i 
organisationen er der lavet forskellige til-
tag. Der er en svampegruppe, som består af 
både administrative medarbejdere, gart-
nere og specialarbejdere fra Center for Park 
og Natur. I svampegruppen er der teoretisk 
undervisning og læring i marken, hvor der 
ses på svampe, hule træer mv. Der afholdes 
temadag med foredrag, og andre centre, der 
har berøring med træer i forbindelse med 
anlægs- og gravningsarbejder, er også invite-
ret. Desuden holdes oplæg for ledningsejere 
og entreprenører. 

Ved registrering af risikotræer, hvor der er 
påført skader, og skadevolder er kendt, udreg-
nes træets værditab og deraf følgende erstat-
ningskrav ved hjælp af normen Værdisætning 
af træer, VAT03. 

Den nye generation af træer 
Elmesyge har sat gang i en naturlig udskift-
ning af byens gadetræer, så når vi betragter 
træernes aldersfordeling, er der en overre-
præsentation af unge træer, hvorfor det har 
været naturligt med øget fokus på etablerings-
pleje som beskæring og vanding i de første år. 

Guldhængepil, Salix alba ’Tristis’, med svovlpore-
svamp. Foto CPN 
Golden weeping willow, Salix alba ’Tristis’ with 
sulphur shelf fungus. Photo CPN

Hestekastanie, Aesculus hippocastanum, med tydelige 
kronesymtomer. Foto CPN
Horse chestnut, Aesculus hippocastanum with visible 
crown symptoms. Photo CPN
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Helt anderledes forholder det sig med træ-
bestanden i parker og naturområder. Her er 
det ikke elmesygen, der har sat gang i behov 
for en ny trægeneration, men parkernes be-
liggenheden på de våde jorder, hvor træerne 
typisk ikke opnår fuld alder. 

Mange beplantninger er etableret for 
80-100 år siden, så vores træbestand er ved at 
nå et modningspunkt. Vi har derfor sat gang 
i udviklingen af den næste trægeneration. 
Beplantningsudviklingen er allerede sket i 
Fælledparken som en del af det store reno-
veringsprojekt, men fornyelse vil i de kom-
mende år blive forsøgt udbredt til resten af 
byens park- og naturområder. 

Parallelt med vores efterslæb med etab-
leringsbeskæring af gadetræerne, har vi hel-
ler ikke haft en tradition for tynding i bevoks-
ningerne. Det kræver ny viden, og det kræver 
ikke mindst dialog og øget kommunikation 
med borgere og interesseorganisationer, der 
gerne vil arbejde for 100.000 nye træer, men 
har svært ved at acceptere, at en grøn forvalt-
ning også fælder træer.
Jens Ole Juul, Helle Hagelund, Anja Hartvig 
Spork, landskabsarkitekter MDL, og Lars Chri-
stensen, Skov- og landskabsingeniør, Køben-
havns Kommune, Center for Park og Natur

Tæt skov med selvforyngelse og åben skov med selvforyngelse. Foto CPN
Dense woods with natural reproduction and open woods with natural reproduction. Photo CPN

Rydning for kig til vand. Foto CPN Clearing for a view to the water. Photo CPN 
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Læreår
Bjarne Aasen ble født i Melhus ved Trond-
heim i 1933. Som liten fikk han lov til å anleg-
ge hagen hjemme, og gleden ved denne typen 
arbeid fikk betydning for yrkesvalget hans. 
I 1950 begynte han som gartnerlærling på 
Tomb Jordbruksskole i Østfold, og i 1954-56 
fullførte han Dømmesmoen Hagebruksskole. 
Etter utdannelsen begynte han som anleggs-
gartner og i 1957 ble han ansatt hos Brødrene 
Grindaker; Hans, som var gartner og Morten, 
som var hagearkitekt. De hadde kontor i Skip-
pergaten 44 i Oslo, sammen med arkitektene 
Odd Østbye og Håkon Mjelva. Her fikk Aasen 
for første gang et møte med arkitekter. Og 
dessuten med en kunstner: billedhugger Odd 
Tandberg og Morten Grindaker samarbeidet 

på denne tiden med arkitekt Erling Viksjø om 
Hydroparken og Regjeringskvartalet.

Dette møtet gjorde Aasen fast bestemt på 
å bli landskapsarkitekt. Med bare folkeskole 
i bagasjen, måtte han ta både realskole og 
artium først. Det tok han på Oslo Sprogskole 
på to år fra 1957 til 59. Så han jobbet videre 
som assistent på kontoret til Brødrene Grin-
daker inntil høsten 1960, da han begynte på 
studiet på Ås. Under studiet ble han kjent 
med Johan Staff som studerte ved Arkitekt-
høyskolen. Sammen dro de på en ”dannelses-
reise” sommeren 1961, med leiebil fra Køben-
havn, og med antikkens Hellas som hovedmål. 
De red på muldyr på Athos, som Odd Østbye 
hadde anbefalt dem, så den flunkende nye 
amerikanske ambassaden i Athen, tegnet av 

Walter Gropius, besøkte Delfi, Mykene, Olym-
pia og de greske Meteora-klostrene, samt 
byene Dubrovnik, Venezia og Paris, hvor de 
oppsøkte Corbusiers kontor og fikk kart over 
hans prosjekter i Parisområdet. Tilbake på Ås 
fikk han, sammen med Toralf Lønrusten, lov 
av instituttleder Olav Aspesæter til å dispo-
nere et rom for å lære mer om arkitektur, og 
ved hjelp av midler innsamlet blant studen-
tene kom John Lloyd fra Arkitekthøyskolen 
og holdt ukentlige forelesninger på Ås. 

Da Aasen var ferdig på Ås i 1963, ble han 
ansatt på kontoret som nå het Grindaker og 
Gabrielsen etter at Egil Gabrielsen kom dit i 
1959. Også Aasens studiekamerat Toralf Løn-
rusten ble ansatt i 1963. I 1965 ble Gabrielsen 
stipendiat på Institutt for hagekunst på Ås, og 

bjArne AASen 80 år: refleKSjoner 
og hiStorier frA et lAngt yrKeSliv
Karsten Jørgensen

Villa von Clemm, 1966. Foto Bjarne Aasen Villa von Clemm, 1966. Photo Bjarne Aasen
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Morten Grindaker kjøpte ham ut av firmaet, 
som da ble hetende Morten R. Grindaker.

Aasen & Lønrusten AS
I 1966 kjøpte Toralf Lønrusten og Bjarne 
Aasen firmaet Morten R. Grindaker, og kon-
toret skiftet navn til Landskapsarkitektene 
Aasen og Lønrusten A/S. Grindaker begynte 
som lærer på Jensvoll Gartnerskole, og ble 
siden kirkegårdskonsulent. Tittelen ”Land-
skapsarkitektene” stammet fra kontorets er-
faringer med Aurlandsutbyggingen for Oslo 
Lysverker, som begynte i 1965. De la vekt på 
at de ikke var kommet for å pynte, men øn-
sket innflytelse over de store linjene i landska-
pet. I utgangspunktet var det forutsatt anlagt 
hovedvei og to kraftlinjer i selve dalen. Med 

støtte fra naturvernere lyktes det å flytte både 
veier og kraftlinjer. Toralf Lønrusten hadde 
hovedansvar for denne jobben. Da Buskerud 
Kraftverk senere skulle utrede utbygging av 
Hardangervidda øst, ledet Toralf Lønrusten 
den forberedende utredningen. Dette førte til 
at Dagalifallene/Hardangervidda øst ble fre-
det. Kontorets forslag var upopulære hos ut-
byggeren NVE og det ble det ingen flere vass-
dragsoppgaver til Aasen og Lønrusten. De 
hadde noen idealer og var kanskje litt naive?

Men betegnelsen ”Landskapsarkitekter” 
vant fram. Norsk Hagearkitektlag hadde stilt 
medlemmene fritt til å velge om de ville kalle 
seg ”hagearkitekter” eller ”landskapsarkitek-
ter” – som ble stadig mer vanlig i internasjo-
nal sammenheng – i 1961. Etter 1966 tok sta-

dig flere den nye betegnelsen i bruk, også i 
firmanavn, og i 1969 skiftet foreningen navn 
til dagens Norske Landskapsarkitekters For-
ening – NLA. 

I 1967 fikk Aasen og Lønrusten et oppdrag 
fra Statens Bygge og Eiendomsdirektorat om 
å bistå Andersson og Skjånes i utarbeidelse av 
generalplan for Norges Tekniske Høgskole på 
Gløshaugen i Trondheim. De laget det de kalte 
en ”landskapsplan” og fikk på denne måten et 
sterkt grep om prosjektet. Landskapsplanen 
hadde ingen juridisk status, men ble likevel 
styrende for utviklingen, helt fra den første 
gågata ble bygget i 1969 og fram til slutten av 
90-tallet. Aasen har senere benyttet denne 
erfaringen og forsøkt å jobbe etter langsik-
tige helhetsplaner. 

 Aurlandsvassdraget, koblingsanlegg i Vassbygdi, 1970. Foto Toralf Lønrusten Aurlandsvassdraget, converter station in Vassbygdi, 1970. Photo Toralf Lønrusten

Bjarne Aasen. Foto Link Landskap
Bjarne Aasen. Photo Link Landskap
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Landskapsarkitektur var en liten profesjon 
på denne tiden, og de fleste var både konkur-
renter og støttespillere for hverandre. Aasen 
og Lønrusten fikk konkurranse bl.a. fra Fosså 
og Skjold, da prosjektet på NTH Gløshaugen 
ble utlyst. Og de fikk kollegial støtte, for ek-
sempel fra bygartner Ottar Qvenild i Trond-
heim. Også arkitekter som Leif Olav Moen og 
Herman Krag var viktige for faget. Krag, pro-
fessor på NTH og med i kontaktutvalget for 

utbygging på NTH, var en sterk støttespiller. 
Aasen hadde bl.a. foreslått å fjerne en stor og 
stygg parkeringsplass i sydskråningen, der 
Realfagsbygget nå ligger. Det var mange som 
synes det var drastisk. Men Herman Krag slo i 
bordet, og sa at det skal bli som Aasen vil! 

Aasen og Lønrusten hadde gode forbin-
delser og ansatte en rekke unge arkitekter. 
Johan M. Staff begynte 1967, og Atle Røvig, 
og flere fra den samme ”rabulist-generasjo-

nen” av norske arkitekter, Eivind Øyen, Tore 
Kristian Gulbrandsen, Eyvind Kvaale, Ole A. 
Krogness, Rolf Gulbrandsen m.fl. ble ansatt. 
I tillegg fortsatte samarbeidet med arkitek-
tene Østbye, Mjelva, Moen, Melbye osv. Dette 
førte til en overvekt av arkitekter på det unge 
kontoret. 

Så ble landskapsarkitekt Terje Vedal 
”headhuntet” til firmaet fra Drammen kom-
mune, og det ble også ansatt flere landskapsar-
kitekter, bl.a. Daniel Klykken, Elisabeth Gun-
dersen, Gunnar Tørud, Arne Smedsvik og Ola 
Bettum som begynte å jobbe før han studerte 
og som også frontet faget frimodig både under 
og etter studiet. Og Kaspar Opdal kom til fir-
maet fra Fosså og Skjold og bidro til at Aasen 
og Lønrusten etter hvert ble blant de største 
og mest innovative miljøer på den tiden. I til-
legg til Aurlandsdalen og Gløshaugen, var dra-
bantbyprosjekter, som Romsås, Haugerud, og 
Søndre Skøyen store oppgaver for kontoret. 
Veiprosjekter var sjeldne den gang, men kon-
toret laget, på oppdrag fra Larvik kommune, 
et skisseprosjekt med en viadukt i stedet for 
fylling, gjennom Bøkeskogen i Larvik. De fikk 
imidlertid ikke fullføre prosjektet da de var 
for dyre for Vegdirektoratet: honoraret for 
skisseprosjektet var ca. kr 8.000!

Aasen og Lønrusten-perioden varte i 10 
år. Deretter videreførte Toralf Lønrusten fir-
maet, i noen år med Aasen som sleeping part-
ner, og senere som Toralf Lønrusten MNLA.

Dragvoll Universitetssenter, Trondheim 1993 – sammen med Bjørn Mellbye Gulliksen. Foto Bjarne Aasen
Dragvoll University Center, Trondheim 1993 – together with Bjørn Mellbye Gulliksen. Photo Bjarne Aasen

NTH/NTNU, Trondheim. Glassgård ELA, 1986. Sammen med Knud Larsen. Foto Bjarne Aasen
NTH/NTNU, Trondheim. Glassgård ELA, 1986. Together with Knud Larsen. Photo Bjarne Aasen
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Undervisning på Ås og i Trondheim
Høsten 1975 ble Bjarne Aasen ansatt som 
amanuensis på Ås. Han hadde et par år tid-
ligere vært vikar for Magne Bruun mens han 
var i Sverige, ved Institutionen for landskaps-
planering i Alnarp. Han underviste i prosjek-
tering og bygging av anlegg, og merket at det 
var takknemlig å komme ”fra virkeligheten”. 
I ettertid har han tenkt at et problem med un-
dervisningen den gangen var at det kanskje 
ble litt for virkelighetsnært, på den måten at 
man ble for opptatt av trivialiteter. Det ble 
valgt prosjekter hvor det var samarbeid med 
kommuner og andre institusjoner. Det ble 
svært realistisk, men ofte fikk økonomiske 
og praktiske hensyn for stor plass i forhold til 
konseptutviklingen og formgivningen. Stu-
dentene fikk stor glede av Aasens brede kon-
taktnett blant norske arkitekter. I tillegg til de 
nevnte veletablerte arkitekter hentet han inn 
yngre arkitekter som: Lars Haukeland, Petter 
Bogen, Ulf Grønvold, Arne Henriksen, desig-
ner Odd Thorsen og ikke minst Henning Lar-
sen, Per Knudsen, Knud Larsen, Nils Hen-
rik Eggen m.fl. som han hadde jobbet med i 
Trondheim. Aasens studenter fikk også kon-
takt med studenter fra arkitektskolene. Gul-
lik Kollandsrud bidro til felles oppgaver mel-
lom Arkitekthøgskolen og Ås, mens Leif Olav 
Moen kom med studentgrupper fra NTH.

Aasen opplevde kontakten med de andre 
nordiske land som viktig. I Sverige hadde han 

nær kontakt med Holger Blom, direktør for 
Rådet för Stockholms Skönhet og tidligere 
trädgårdsdirektør i Stockholm. Han gjestet 
Ås flere ganger, og Aasen besøkte ham i Stock-
holm med sine studenter. I Sverige beundret 
han historiske Drottningholm, den moderne 
Skogskyrkogården og Stockholms mange 
byrom, parker og ikke minst sjølandskapet. 
Besøk på Sven Olof Nybergs ”grøna lunden” 
var spesielt minneverdig hvor den økologiske 
tenkningen var inspirerende, på samme måte 
som i antroposofenes hovedsete i Järna.

På Sjælland var Sven-Ingvar Andersson 
guide til dansk hagekunst, slik Axel Thomsen 
var i Odense og Sven Hansen i Århus. Ekskur-
sjonene gikk helst til skandinaviske byer, både 
fordi det var økonomisk mulig og det var mye 
konkret lærdom. Hageanleggene etter G.N. 
Brandt, C.Th. Sørensen, Georg Boye, Sven 
Hansen, Eywin Langkilde, Palle Schmidt og 
arkitekturen etter Jørn Utzon, Arne Jacob-
sen, Henning Larsen og kunstnere som Bjørn 
Nørgaard var sentrale. 

Fra 1990-95 var Aasen professor II på 
NTH i Trondheim, på institutt for by og regi-
onplanlegging. Også her opplevde han stu-
denter som var veldig hungrige på kunnskap 
fra praksis. Han foreleste om landskapet med 
vekt på ulike ting som orografien – det helt 
avkledde landskapet, topografien og jorda 
som vokseplass, og andre helt grunnleggende 
ting som en arkitekt bør vite noe om for å 

Dragvoll Universitetssenter, Trondheim, 1977. Sammen med Knud Larsen. Foto Bjarne Aasen
Dragvoll University Center, Trondheim, 1977. Together with Knud Larsen. Photo Bjarne Aasen

Universitetet i Tromsø. Foto Bjarne Aasen
The university in Tromsø. Photo Bjarne Aasen
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bygge i landskapet. Og det var populært. Peda-
gogisk institutt der hadde en undersøkelse av 
undervisningen, og Aasen fikk en superscore. 
Det fantes en tradisjon blant arkitektene for 
å se hus på en måte som gjorde at man skulle 
slippe å se omgivelsene, for der var det ofte 
noe stygt. Men landskapsarkitekter kan ikke 
se bort fra omgivelsene, de må bidra til at hele 
settingen blir vellykket.

Bjarne Aasen AS i ulike konstellasjoner
Da Aasen flyttet til Oslo i 1985, ble han kon-
taktet av en tidligere student fra Ås, Alf Hau-
keland fra Haugesund, som ønsket å danne 
et kontorfellesskap. De fikk kontorer i Nedre 
Slottsgate 13, i 3. etasje. Alf tok med seg en 
venn, arkitekt Ketil T. Thorsen. De to eta-
blerte enmannsfirmaer, mens Bjarne Aasen 
hadde én ansatt, Kari Stensrød. Så kom Terje 
Vedal fra Oslo kommune. Han hadde alliert 
seg med Tormod Sikkeland, Helge Strand og 
Eivind Saxhaug fra Platou Arkitekter, som 
hadde lagt ned landskapsavdelingen. De fire 
etablerte 13.3 Landskapsarkitekter. Da 13.3 
utvidet staben i 1987, ble lokalene i Nedre 
Slottsgate for trange. Ketil og Alf dannet da, 
sammen med bl.a. Øyvind Mo og Johan Øst-
engen, et nytt firma, med kontorer rett over 
Dovrehallen i Oslo – Snøhetta Arkitektur og 
Landskap. Aasen har fortsatt sitt enmanns-
firma og kontorfellesskap med 13.3, mens 
13.3 ble kjøpt opp av Multikonsult og senere av 

LINK Landskap. Han har vært fornøyd med å 
være Bjarne Aasen MNLA, og med å dele sine 
prosjekter med de andre, og han ser med en 
viss skepsis på den aktiviteten som foregår 
med at landskapsavdelinger blir kjøpt opp av 
ulike konkurrerende arkitektfirma, og at de 
dermed kommer i en skvis.

Formann i Norske Landskapsarkitekters
Forening
I 1970 ble Bjarne Aasen formann i NLA. På 
denne tiden var PAM Melbye og senere Leif 
Olav Moen presidenter i NAL. Moen hadde 
han jobbet sammen med på Studentbyen 
Pentagon på Ås, og Melbye hadde han job-
bet sammen med helt siden Grindaker-tiden. 
Dermed ble Aasen med på presidentmøter 
mellom NAL og Rådgivende Ingeniører. På 
denne bakgrunnen tok han opp samarbei-
det med Arkitektnytt og, etter noen år, Byg-
gekunst, og NLA kom med i det såkalte tids-
skriftsamarbeidet. 

En stor portefølje av prosjekter 
Aasen legger vekt på at mye av det han har 
gjort har vært teamarbeid, og i mange tilfelle 
har han spilt andre fiolin. For eksempel Troll-
stigen, som nylig har fått Betongtavla og ble 
innstilt til Årets Anlegg, her var Reiulf Ram-
stad Arkitekter AS de viktigste. Og Ypsilon-
brua i Drammen, som også er prisbelønt, bl.a. 
med ”European Steel Bridges Award” i 2008: 

UiO, Universitetet i Oslo, Biblioteksparken, Sentralcampus. 1999. Sammen med Erik Ruud. Foto Bjarne Aasen
UiO, Oslo University, The Library Park, Central campus. 1999. Together with Erik Ruud. Photo Bjarne Aasen

Universitetet i Oslo. Foto Bjarne Aasen
Oslo University. Photo Bjarne Aasen
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selv om Bjarne Aasens var delaktig i ideén, 
hadde det ikke blitt noen praktbru uten ar-
kitekt Arne Eggen. Men mange og store pro-
sjekter er likevel Bjarne Aasens hovedansvar. 
Et eksempel er Universitetet i Oslo. Det er en 
prosjekthistorie på over tjue år. Spesielt er 
han fornøyd med helheten: det gamle anleg-
get til Steine og Moen som ligger i bunnen, 
og som er veldig preget av sin tid, ytes full 
respekt, men ikke så mye at Aasen ikke har 
kunne tilføre helt nye grep. For eksempel bry-
ter Universitetsbiblioteket (Telje Torp Aasen) 
ifølge Norberg-Schultz med Blindern-bebyg-
gelsen, men byggets monumentalitet forteller 
om bøkenes spesielle plass på et universitet. 
Selve hovedaksen er ivaretatt, og selv om de 
nye anleggene på nedre Blindern, med Helga 
Enghs plass, avviker fra Steine og Moens plan, 
så er det gjennomført med respekt for helhe-
ten. På hele Campus er det innført et nytt ele-
ment med klipte bøkehekker, som Steine og 
Moen ikke opererte med, selv om Nils Ole 
Lund hadde foreslått klipte trær i konkur-
ranseforslaget fra 1958. Forskjellene viser at 
det er en tidsperiode på 30-40 år i mellom de 
to prosjektene.

Også Vestfrontplassen ved Nidarosdomen 
med publikumsbygget regner Aasen som en 
milepæl i sitt virke. Og i Tromsø er han også 

fornøyd med det han har gjort på universite-
tet. NTNU, Norges teknisk-naturvitenskape-
lige universitet, er han også fornøyd med, selv 
om det er lenge siden; Gløshaugen er preget 
av 60-70-tallet med innslag av 90-tall, mens 
Dragvoll er fra 70-80-tallet. 

Hemmeligheten bak suksessen
Bjarne Aasen mener selv at hemmeligheten 
bak hans suksess først og fremst er knyttet til 
det å levere. Når man har en jobb for en større 
oppdragsgiver som for eksempel universite-
tet, jobber samvittighetsfullt, holder orden på 
økonomi og tidsfrister, så de blir fornøyd, ikke 
bare med arkitekturen, men også med at man 
har levert i rett tid etc., så blir man etterspurt, 
og får lange linjer. Universitetet i Tromsø be-
gynte han med i 1989, men er nå i sluttfasen. 
Universitetet i Oslo begynte han med i 1991. 
Man skal være både fast og pragmatisk, være 
stri på de viktige områdene. Og så må man 
selvfølgelig ha gode ideer. 

Aasen mener det har skjedd mye bra i 
norsk landskapsarkitektur, spesielt de siste ti 
årene, og han tenker at han nå kan trekke seg 
tilbake og gi plass til andre. Han er kritisk til 
en del av de mest spektakulære og poserende 
tingene som gjøres, men det har vel noe med 
tiden å gjøre. Men det strider mot det som 

UiO, Universitetet i Oslo, Biblioteksparken, Sentralcampus. 1999. Sammen med Erik Ruud. Foto Bjarne Aasen
UiO, Oslo University, The Library Park, Central campus. 1999. Together with Erik Ruud. Photo Bjarne Aasen

Universitetet i Oslo. Foto Bjarne Aasen
Oslo University. Photo Bjarne Aasen

Tv. Helga Enghs Plass, Universitet i Oslo, 1993, 
med Peter Aasen og Erik Ruud. Foto Bjarne Aasen 
Left. Helga Engh’s Square, Oslo University, 1993, 
together with Peter Aasen and Erik Ruud. 
Photo Bjarne Aasen

Lilleparken borettslag, Oslo, 1986. 
Sammen med Henrik Poppe. 
Foto Bjarne Aasen
Lilleparken borettslag, Oslo, 1986. 
Sammen med Henrik Poppe. 
Foto Bjarne Aasen
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har vært hans forbilder med modernismen 
og Bauhaus’ enkle klare linjer. De store utfor-
dringene i dagens landskapsarkitektur mener 
han er knyttet til økologisk tenkning. Det som 
gjøres skal bidra til å løfte helheten i landska-
pet, og da ser han på oljeøkonomien som en 
utfordring. Nå kan man nesten ikke lage en 
liten plass uten at det skal hogges til fine gra-

nittheller i Kina. Se for eksempel på Amali-
ehaven i København: et sammensurium av 
fine materialer og dyre løsninger. Sven-Ing-
var Andersson tegnet et alternativ som bare 
var en grusplass med piletrær. Mye billigere 
og langt mer poetisk, og også mer bærekraftig. 

Det viktigste dagens unge landskapsar-
kitekter kan gjøre, mener Aasen, er å bidra 

til løsninger som ikke belaster miljøet, men 
tvert imot hjelper til slik at vi kan overleve på 
sikt. Dette innebærer for eksempel at vi må 
bo tett der vi bor slik at vi kan eliminere mye 
av transporten. 

Landskapsarkitektene kan bidra til at ute-
områdene i nye tettere boligområder blir vir-
kelig grønne lunger for fellesskapet. 

Han mener absolutt at man kan anbefale 
unge å slå inn på denne banen, at landskapsar-
kitektur har noe for seg. Det er et flott yrke på 
den måten at vi ikke er så knuget av program-
mer. Arkitekter får jo oppgitt hvor mange kva-
dratmeter bøttekott osv. det skal være. Men til 
landskapsarkitektene kommer byggherren og 
vet ikke riktig hva de vil. 

Og hvis de er gode, så har landskapsar-
kitektene store muligheter til å legge pre-
missene for utviklingen. Arkitekter har flere 
eksperter å støtte seg til når det gjelder inge-
niørfag osv, mens landskapsarkitektene sjel-
den kan spørre andre om naturgrunnlag, jord 
og planter, de må kunne dette selv, være litt 
brede. 

Det finnes fordeler med parallell utdan-
nelse for landskapsarkitekter og arkitekter, 
men ulempen er manglende innsikt og kunn-
skap om natur og økologi. Hovedfokus på arki-
tektur og design vil lett svekke andre utfor-
dringer ved forvaltingen av kloden. 

Kvartalspark, Majorstuen, Oslo 1987. Fontene Kristian Blystad. Foto Bjarne Aasen
Kvartalspark, Majorstuen, Oslo 1987. Fountain Kristian Blystad. Photo Bjarne Aasen

Ypsilon Gangbru, Drammen, 2008. Sammen med landskapsarkitekt Robert Franz og arkitekt Arne Eggen 
Ypsilon footbridge, Drammen, 2008. Together with landscape architect Robert Franz and architect Arne Eggen 
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Noen har ivret for å flytte landskapsarkitekturundervisningen til Arki-
tektur og Designhøgskolen i Oslo. Kanskje man heller burde flytte arki-
tekturutdannelsen til Ås!!! 
Karsten Jørgensen, professor ved Institutt for landskapsplanlegging, 
UMB, og redaktør for Journal of Landscape Architecture

Erkebispegården, Indre Kongsgård, 1997. 
Sammen med Peter Aasen. Foto Bjarne Aasen
Erkebispegården, Indre Kongsgård, 1997. 
Together with Peter Aasen. Photo Bjarne Aasen

Nidaros domkirke, Vestfrontplassen, 1997/2006. Sammen med Knud Larsen. Foto Eggen Arkitekter
Nidaros cathedral, West front square, 1997/2006. Together with Knud Larsen. Photo Eggen Arkitekter

b indhold LA413.indd   125 31/05/13   09.08



126

chronicle 8 er anvendt

LANDSKAB  4  2013

AnKA rASmuSSen 
– første danske kvindelige havearkitekt

Annemarie Lund

Hvorfor har havearkitekten Anka Rasmus-
sen og den absolutte glemsel, der er over-
gået hende, i den grad fascineret mig? 
Mon Anka Rasmussen er røget helt ud 
af ’havekunstens historie’, fordi hun var 
kvinde, fordi hun var for beskeden, fordi 
hun ikke selv dannede familie, eller fordi 
hun ikke var del af et favnende fagligt net-
værk? Anka Rasmussen kom ind fra lan-
det, brændte igennem og var i nogle få år 
ganske fremtrædende på den landskabs-
faglige scene, men forsvandt så. 

Vi ved, at Anka Rasmussen var redak-
tør for Moderne Haver, der udkom i 1929. 
Og leder man i HAVEKUNST kan man se, 
at hun både har været redaktør for HAVE-
KUNST i to år, 1931 og 1932, og også for-
eningens sekretær 1941-42. Som redaktør 
har hun skrevet en del artikler, og op gen-

nem 1930’erne præsenteret sine haver både 
i HAVEKUNST og i skelsættende bøger som 
Otto Valentiens Zeitgemässige Wohn-Gärten 
fra 1932, Emma Lundbergs Trädgården. En 
länk mellan hemmat och naturen fra 1936 og 
C.Th. Sørensens bog Om Haver fra 1939. 

Anka Rasmussen er ikke biograferet i 
Kvindebiografisk Leksikon, selv om hun i sam-
tiden blev kaldt ’den første kvindelige danske 
havearkitekt’, ligesom hun heller ikke med i 
Weilbachs Kunstnerleksikon. Da Lulu Salto 
Stephensen skrev om et af hendes haveanlæg 
i forbindelse med LANDSKAB’s 90 års udgi-
velse i nr. 8-2009, kunne vi ikke finde oplys-
ninger om hverken fødselsår, uddannelse 
eller dødsår. Havearkitekt Asger Ørum-Lar-
sen kunne dog give os et gruppebillede fra 
1930’erne, men udpegede den forkerte på bil-
ledet. 

Jeg begyndte at søge op på noget om hende. 
Det viste sig at blive temmelig vanskeligt og 
blev en søgen i mange retninger. Forespørgs-
ler til ældre, meget vidende medlemmer – 
Jørn Palle Schmidt, Karen Permin og Knud 
Preisler – gav ikke resultat.

Anka Rasmussen har oven ikøbet været 
med helt fra havearkitektforeningens stif-
telse i 1932 – som medlem nr. 12 – og op til 
1958. Indtil 1945 var hun det eneste kvinde-
lige medlem blandt fagfæller som I.P. Ander-
sen, Erik Erstad-Jørgensen, G.N. Brandt, 
Georg Boye, Valdemar Fabricius Hansen og 
Jacob Bergmann. Først 13 år efter, i 1945, kom 
kvinde nr. 2 ind: Erna Sonne Friis, der stadig i 
dag er kendt for sine plante- og farvekompo-
sitioner; i 1947 nr. 3: Agnete Petersen og i 1955 
nr. 4: Agnete Muusfeldt. Såvel Erna Sonne 
Friis som Agnete Muusfeldt er biograferet i 

Storedalsgården på det yderste, østlige Stevns. Foto AL 2011 Storedalsgården on Stevns. Photo AL 2011
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Kvindebiografisk Leksikon, der netop lægger 
vægt på kvindelige pionerer. Og Agnete Muus-
feldt har fortalt, at lige netop Anka Rasmus-
sens ord i HAVEKUNST 1937 fik hende over-
bevist om, at hun skulle være havearkitekt.

I min søgen gav medlemsoplysninger i 
Dansk Landskabsarkitektforenings gamle 
regnskabsbøger en spinkel, men afgørende 
ledetråd; nemlig adresser på Frederiksberg, 
i Charlottenlund og i Espergærde. Og da fol-
ketællinger angiver, hvor man er født, fandt 
jeg efter kombineret søgning via nettet i kir-
kebøger og i folketællinger frem til, at Anka 
Rasmussen blev født 13. januar 1893 på Femø. 
Hun var datter af gårdejer Niels Madsen Ras-
mussen og hustru Anne Margrethe. Hendes 
ældre søstre var født med få års mellemrum: 
Marie (1884-1966), Nielsine Margrethe (1887-
1963), Ellen Bodil (1988-1973) og Laura Nelly 
(1890-1961). Efter Anka fødtes Ingrid Agnes 
Rasmussen (1899-1960). To søskende døde 
som helt små, broderen Niels Anker året før, 
hun blev født; deraf måske det usædvanlige 
navn Anka. Alle seks søstre forblev ugifte (og 
uden børn), og alene Anka uddannede sig og 
gjorde karriere. 

Familien flyttede fra Femø, da faderen i 
1897 købte både Storedalsgården og Lilledals-
gården på Stevns med den gode jord. Søstrene 
kom til at gå i Sierslev skole, en landsbyskole 
med syv års skolegang. Fra folketællingen fra 
1906 ses det, at de tre ældste piger hjalp til 
med arbejde på gården. Økonomiske proble-
mer gjorde, at faderen i 1906 solgte jorden fra 
Lilledalsgården til udstykningsforeningen. I 
1910 måtte han også sælge Storedalsgården.

Den dag i dag ligger Storedalsgården 
smukt og alene, omgivet af store træer og kun 
få hundrede meter fra vandet. Barndommens 
have har været stor, landlig og med mange 
frugttræer. 

Nogle år senere, i 1920, hjalp de seks døtre 
forældrene til at købe hus midt i Vraaby, der 
ligger i de nordvestlige Stevns, tæt ved Vallø 
gods. Efter forældrenes død overtog søstrene 
stedet og havde det sammen til 1962. Måske 
var det i denne have, at Anka Rasmussen etab-
lerede sin lille planteskole og sin store sam-
ling af Iris?

I havearkitekt Johs. Tholles fine og omfat-
tende arkiv, der opbevares på universitets-
biblioteket på Bülowsvej, lå en konvolut med 
nogle få avisudklip samt et lillebitte udklip om 
skøder: ’Executorerne i boet efter Ferd.’ 

Herunder. Vallø Hovedgård, Stevn. Rosenhave m.m. farvelagt plan, omkring 1930. 
Tegningssamlingen, Det Biovidenskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns Universitet
Below. Vallø Hovedgård, Stevns. Rose garden etc., hand-colored plan, ca. 1930. 
Drawings Collection, Faculty of Life Sciences Library, University of Copenhagen

Nederst. Fra Havekunst 1937. Dette tekststykke bevirkede, at Agnete Muusfeldt valgte at blive havearkitekt
Bottom. From Havekunst 1937. This article led to Agnete Muusfeldt’s decision to become a landscape architect

Tv. Anka Rasmussen (den rigtige). 
Foto Asger Ørum-Larsen, 1930’erne
Left. Anka Rasmussen (the real one). 
Photo Asger Ørum-Larsen, 1930’s
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Her kunne jeg se, at Anka Rasmussen i 1940’-
erne begyndte at købe jord op. Dels for at 
bygge et hus til sig selv. Men hun købte også 
andre grunde, der siden solgtes fra lidt efter 
lidt, formentlig som en slags pension. De før-
ste år var der et lille sommerhus på grunden i 
Espergærde; fra 1952 et smukt, lille hus tegnet 
af arkitekten Tove Kindt-Larsen, beliggende 
højt, op til skoven i syd og få hundrede meter 
fra Øresund, meget lig placeringen af barn-
domshjemmet på Stevns.

Matrikelnumre er jo noget af de mest sta-
bile, vi har. Og selv om den daværende adresse 
Tibberup Allé 27 nu hedder Tibberuplund 3, 
er matrikelnummeret 2bx, Tibberup, Mør-
drup uændret. Så derfor kunne jeg finde de 
nuværende ejere Bente og Helge Nielsen. De 
købte i 1959 (dengang med en grund på 1 tdr. 
land) huset af Anka Rasmussen, der så lod 
bygge et mindre hus på grunden ved siden af 
og i øvrigt var gået på pension. Endnu senere, 
kort før sin død havde hun planer om at bygge 
et tredje hus. 

Matrikeloplysningerne i Tholles konvolut 
viste sig således at give spor til meget af det, 
jeg manglede: en hel del af hendes tegninger 

Vekselerer H.G. Raaschous have, Rosenvænget 29, København Ø. Dette foto blev forbillede for den moderne have anno 1929: en rumligt afgrænset og ubrudt græsflade, 
et par gamle, enkeltstående træer, der gennem dagen giver vekslende, ’legende’ skyggebilleder, og direkte udgang fra stuen til haven. Foto Knudstrup-Andresen
Stockbroker H.G. Raaschou’s garden, Rosenvænget 29, Copenhagen Ø. This photograph became the ideal for the modern garden anno 1929: a spacious bounded and uninter-
rupted grass surface, a couple of old freestanding trees that throughout the day produce varying ’playful’ shadow images, and direct access from the living room to the garden. 
Photo Knudstrup-Andresen

Modstående side. Anka Rasmussen skrev om Iris med dejlige navne som Isoline, Ma Mie, Mdm. Cobout og Lord of 
June. Hun kaldte Iris skærsommerblomst, anvendte dem i sine haveanlæg og dyrkede selv mange sorter. Og hun 
udstillede i 1931 mange af dem i Brøndsalen i Det Kgl. Haveselskabs Have. Om de lyseblå Iris, der i dag danner en 
lang bort foran Brøndsalen, stammer fra hendes samling, vides ikke. Foto AL
Opposite page: Anka Rasmussen wrote about Irises with wonderful names like Isoline, Ma Mie, Mdm. Cobout and 
Lord of June. She referred to Irises as  midsummer flowers, used them in her garden schemes and cultivated many 
species. In 1931, she exhibited many of them in the Brøndsalen in The Royal Horticultural Society’s Garden. It is un-
certain if the pale blue Iris, that today stands in a long bed in front of the Brøndsalen, is from her collection. Photo AL

Rækkehushave med plads til leg. Til arkitekt Ove Poulsen, Soldalen, Østerbro, 1931
Row house garden for architect Ove Poulsen, Soldalen, Østerbro, 1931
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og fotografier fra anlæggene, men også til en 
karakteristik af Anka Rasmussen som person. 

Haven til det første hus udgjordes af et 
bakket terræn, dengang med et overvejende 
græsklædt område, spredt beplantet med 
fyrretræer. Ægteparret Nielsen husker det 
lille, knappe hus beliggende smukt, men lidt 
nøgent, øverst på grunden. Om foråret var 
der et område med mørkerøde tulipaner i 
græsset ud for spisestuen, i forsommeren en 
lupinmark i mange farvetoner, og i randen 
en frugtlund med halvt hundrede svedske-
blommetræer, mestendels Reine Clauder, en 
mængde surkirsebærtræer og omkring firs 
solbærbuske. I dag præges haven af store fyr-
retræer, et morbærtræ, Iris, geranier og hori-
sontalt voksende enebærbuske. 

Anka Rasmussen beskrives som en særlig 
personlighed, både myndig og resolut forret-
ningskvinde, men også med interesse og sans 
for kunst og håndværk. Hun omgav sig med 
arkitekttegnede møbler, bl.a. af Hans Weg-
ner og Børge Mogensen og af snedkermester 
Peder Moos. Hun syede selv sit tøj af dyre stof-
fer købt i Sverige, strikkede huer til sig selv og 
andre, solede sig og sov det meste af året mid-

dagssøvn udenfor. Og overlod familien Niel-
sen sine tegninger og fotografier.

Fra tiden omkring 1930 tegner der sig via 
avisudklip, artikler, m.m. et billede af en ung, 
arbejdsom, nysgerrig og målrettet kvinde, der 
har arbejdet sig frem gennem gartneruddan-
nelse ved herregårde, blomstergartneri og 
frugtavl og med en overbygning af diverse kur-
ser. Den første læreplads var ved Svendborg. 
Efter et par år som medhjælper i det Kgl. Dan-
ske Haveselskab og tre år som ansat på en af 
tidens største tegnestuer, hos havearkitekten 
I.P. Andersen, startede hun i 1925 som selv-
stændig havearkitekt på Frederiksberg. 

Anka Rasmussen arbejdede overve-
jende med at tegne og anlægge privathaver 
på Frederiksberg og omkring København, 
men har også arbejdet med haver ved større 
gårde. Hendes forestilling om den gode have 
kan være inspireret af barndommens enkle, 
store landhave, og netop et sådant naturligt 
og afslappet udtryk kombineret med mindre 
opholdspladser faldt godt i tråd med tankerne 
om ’den moderne have’ omkring 1930. 

Hendes haveanlæg er oftest ganske ligetil 
og uprætentiøse: der er store, centralt place-

Forvalter Svend Kierulffs have, Algol-observatoriet, Ternevej 13, Fuglebakken, Frederiksberg, 1927. 
Haven har en ’uformel’ gangsti af sandstens-brudfliser (meget typisk for Anka Rasmussen) og en forsænket havedel med kvadratisk bassin, 
omgivet af tæppebedsbeplantning med partier af Iris og Nepeta mussini samt klatreplanter på facaden. Foto Knudstrup-Andresen
Manager Svend Kierulff ’s garden, Algol observatory, Ternevej 13, Fuglebakken, Frederiksberg, 1927. 
The garden as an ’informal’ path of sandstone flagstones (quite typical of Anka Rasmussen) and a recessed area with a square pool, 
surrounded by a carpet bed and groups of Iris and Nepeta mussini and climbers on the facade. Photo Knudstrup-Andresen
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Robert Storm Petersens have, Asgårdsvej 17, Frede-
riksberg, 1930’erne. Belægning af faksekalksten i ind-
gang, i øvrigt kvadratiske betonfliser, siddebænk, bas-
sin, forskellige sorter af syrenbuske og lave stauder 
med dekorativt løv, bl.a. Rodgersia. 
Foto Elfelt og AL 2011
Robert Storm Petersen’s garden, Asgårdsvej 17, 
Frederiksberg, 1930’s. Paving of Fakse limestone at the 
entrance, otherwise square concrete pavers, benches, 
pool, different lilac bushes, and low perennials with 
decorative leaves such as Rodgersia. 
Photo Elfelt and AL 2011
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rede græsplæner, ikke megen belægning, men 
smalle adgangsstier, en terrasse i direkte til-
knytning til og helst i niveau med opholdstuen 
og dertil velplacerede siddepladser i forhold 
til sol og udsigt. Beplantningen udgøres af 
spredte solitære træer, gerne frugttræer, sær-
have til roser el.lign., stauderabatter og busk-
plantninger. De lave støttemure omkring ter-
rassen og stiernes belægninger er som regel 
udført i natursten, Fakse- eller Sollingerkalk-
sten, Neksø- eller Ølandssandsten. 

Direktør Erik Reinhardts have, Sundvænget 49, 1932. 
Buksbomhæk på støttemur omkring terrassen. Støtte-
mure er af grårød Neksøsandsten i uens størrelser, 
i øvrigt sollingerbrudfliser, en tysk, mere rød sandsten. 
Rummelig græshave med fritstående frugttræer og 
birk. Bemærk kravlegården på plænen. Foto Elfelt
Director Erik Reinhardt’s garden, Sundvænget 49, 
1932. Box hedges on retaining walls around the ter-
race. The retaining walls are of reddish-grey Neksø 
sandstone in varying sizes, also Sollinger flagstone, a 
German more reddish sandstone. Spacious lawn gar-
den with freestanding fruit trees and birch. Note the 
playpen on the lawn. Photo Elfelt
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På fotografierne ses ofte et par søde piger sid-
dende på plænen, et lille barn i en kravlegård 
eller en hund; et udtryk for en mindre formel 
livstil.

I sine artikler skriver Anka Rasmussen 
ikke meget om sine hensigter eller de virk-
ninger, hun vil opnå. Men dog lidt. Hun beto-
ner den ubrudte græsflade og beskriver flere 
gange, hvordan de enkeltstående træer, kaster 
skyggebilleder, der veksler smukt hen over 
dagen. I sit allerførste, meget korte indlæg  i 
HAVEKUNST: ’Pinien som Allétræ’ beskri-
ver hun de skulpturelle, egenartede fyrre-
træer, som hun har set og beundret på en stu-
dierejse til Italien. 

Andre tekster illustrerer Anka Rasmus-
sens interesse for let dyrkelige, landligt præ-
gede stauder som Iris og lupiner. Hun næv-
ner flere gange ’en fredelig lille plet på Stevns’, 
hvor hun bl.a. dyrker nogle af de Iris, hun har 
set, da hun i 1926 var på studietur til Chelsea 
Flower Show i London. Sine mange Iris-sor-
ter udstillede hun flere gange, bl.a. på Det Kgl. 
Haveselskabs specialudstilling i juni 1931. 

Vinhandler Jens Helmbæks sommerhave ved Furesøen, 1930’erne. Det særlige her var forholdet mellem 
en wild garden og, omkring huset, en enkel og uprætentiøs blomsterhave. Fotos Elfelt
Wine merchant Jens Helmbæk’s summer garden by Furesø lake. 
The unique feature here was the relationship between a wild garden and an unpretentious flower garden. 
Photos Elfelt
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Ubekendt have. Terrasse i plan med stue, lave støttemure og frodig plantning. Midt i 1930’erne. Foto Elfelt
Unknown garden. Terrace on grade with the living room, low retaining walls and lush planting. Mid 1930’s. Photo Elfelt

Ubekendt have. Staudebed og plæne med frugttræer. Midt i 1930’erne. Foto Elfelt
Unknown garden. Perennial bed and lawn with fruit trees. Mid 1930’s. Photo Elfelt
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Som flere andre havearkitekter på den tid 
drev hun anlægsgartnerfirma ved siden af sin 
tegnestue. Det havde også I.P. Andersen, Erik 
Erstad-Jørgensen, Johs. Tholle og Eigil Kjær 
gjort. Så udover at være medlem af havear-
kitekternes forening var Anka også gennem 
mange år og indtil ca. 1958 medlem af anlægs-
gartnernes forening. 

Anlægsgartnermester Rasmus Jacobsen 
har fortalt, at hun var kendt for sit solide og 
gennemførte håndværk. Man kan endnu i dag 
ved at besøge adresserne, anført på hendes 
haveplaner, se en hel del belægninger, støtte-
mure m.m. som udført i 1930’erne.

I Havearkitekt- og Anlægsgartnerforenin-
gens håndskrevne protokol med bemærknin-
ger til årsmøder og generalforsamling 1930-
32, hvor det stadig var én samlet forening, kan 
man læse om, hvordan Anka enstemmigt blev 
valgt til redaktør efter I.P. Andersen, men også 
at hun allerede to år senere afløstes af Michael 
Gram. 

Anka Rasmussen var aktiv i foreningslivet 
i 1930’erne. F.eks. medvirkede hun i 6. Nordi-
ske Havebrugsudstilling på havearkitekternes 
afsnit med fotografier af sine haveanlæg, opta-

Ingeniør H.C. Raabyemagles have, Berlingsbakke 24, Ordrup, 1934. Stærkt hældende grund mod vest, huset er trukket ud til vej mod øst, enkel forhave med hævede bede og 
smuk belægning. S-formet stiforløb ned gennem haven – og græsflade, der samtidig præciserer to terrænhøjder. Fliselagt terrasse med støttemure af Neksøsandssten. 
Rund forsænket siddeplads i det nordvestre hjørne og et ’stenhøjsanlæg’ midtvejs. Fotos AL 2013
Engineer H.C. Raabyemagle’s garden, Berlingsbakke 24, Ordrup, 1934. Steeply sloping site toward west, the house is pulled out to the road toward east, simple front yard with 
raised beds and beautiful paving. An S-shaped path runs down through the garden - and a lawn that also defines the two different levels. Paved terrace with Neksø sandstone 
retaining walls. Circular recessed sitting area in the north west corner and a ‘rock garden’ in the center. Photos AL 2013

get af kongelig hoffotograf Elfelts firma. Og 
hun deltog også i ekskursionen i forbindelse 
med Nordisk Kongres september 1937 sam-
men med bl.a. Georgsen, Boye, Errboe, Erstad, 
Erstad-Jørgensen, C.Th. Sørensen, Wad, Berg-
mann, Sandberg og norske Torborg Zimmer. 
Med på programmet var de haver, hun netop 
havde tegnet til grosserer M. Arentzen i Klam-
penborg og grosserer F.V. Hartz i Charlotten-
lund. 

Anka Rasmussen har således været velan-
skrevet. Både G.N. Brandt og C.Th. Sørensen 
omtaler hende positivt og rosende flere gange 
her i bladet. Og hendes bygherrer var oftest 
kendte personer såsom tegneren og forfatte-
ren Robert Storm Petersen og skuespillerin-
den Betty Nansen, eller betydende og indfly-
delsesrige folk med titler som admiralinde, 
vekselerer, direktør, grosserer, højesterets-
sagfører m.fl. 

En grund til at hun ikke styrkede sin posi-
tion op gennem 1940’erne kan være, at hun 
ikke udvidede sin tegnestue og heller ikke 
sit arbejdsfelt til også at omfatte større eller 
offentlige opgaver, f.eks. i forbindelse med 
boligbebyggelser, legepladser, parker m.m. 

Eller at tidens fremherskende formsprog 
ændredes og blev mere arkitektonisk, som 
det ses af 1940’ og 1950’ernes anlæg. 

Vraaby fællespark, 1936, nabogrund til 
forældrenes hus, og omgivelserne til bebyg-
gelsen Ved Fuglebakken på Frederiksberg, 
1952, er de eneste opgaver, jeg har kunnet 
spore, der ikke er privathaver. Begge steder 
ses i dag høje fyr og birk.

Anka Rasmussen døde i 1977 som den sid-
ste af de seks søstre. På familiegravstedet på 
Vraaby Kirkegård er der to liggende gravsten: 
rødlige, let forvitrede sandsten med forældre-
nes navne. Her er også de seks søstre begra-
vet, men uden sten. Gravstedet omgives af en 
kristtjørnehæk og var tidligere fuldstændig 
dækket af juleroser og påskeklokker. AL

Registrant over Anka Rasmussens arbejder, 
biografi med litteraturliste, tegningsarkiv samt 
fotografier af hhv. Elfelt og Knudstrup Andre-
sen er overdraget Tegningssamlingen, Det Bio-
videnskabelige Fakultetsbibliotek, Københavns 
Universitet, Frederiksberg
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Anka Rasmussen, 1960’erne
Tv. Egen have. Espergærde. Luftfoto ca. 1958
Left. Anka Rasmussen, 1960’s
Own garden. Espergærde. Arial photo ca. 1958

Vraaby fællespark, 1936. 
Det lille parkanlæg i Vraaby og arealerne omkring boligbe-
byggelsen Ved Fuglebakken på Frederiksberg, 1952, er de 
eneste opgaver, jeg har kunnet spore, der ikke er privatha-
ver. Begge steder ses i dag høje fyr og birk. AL foto 2011
Park in Vraaby, 1936.
The small park scheme in Vraaby and the areas for the 
housing scheme Ved Fuglebakken in Frederiksberg are 
the only projects I could find that are not private gardens. 
Today at both places one can find tall pines and birches. 
Photo AL 2011

Familiegravsstedet på Vraaby Kirkegård. Foto AL 2011
Burial plot at Vraaby Kirkegård. Photo AL 2011
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SummAry
Amaliehaven – a gift to the city, p. 106
Jacob Fischer
A double symmetrical geometry with foun-
tains at both ends and a huge fountain in the 
middle. This year, Amaliehaven can celebrate 
its 30th anniversary, and the many years of 
seasoning on the harbourfront have matured 
the garden. Its creation gave rise to violent 
protests from both the architecture profes-
sion and the autonomous BZ-squatter groups 
with architectural and political indignation. 

It has been said that Amaliehaven is the 
most visited garden in Copenhagen. Per-
haps this is due to the fact that tourists are 
unloaded at the bus stop north of the gar-
den and on their way to the changing of the 
guard at the Palace Square, they naturally 
pass through the northern half of the garden. 
The raised plateaus out towards Toldbod-
gade and at the ends offer the opportunity of 
a higher view out over the water. If one wants 
to be closer to the harbor, one should sit on 
the outer side. But perhaps it is not so bad to 
sit in the garden, as here one can find shelter 
from the wind. 

Thirty years have had some affect on plant 
diversity. A natural disappearance of the most 
exotic plant species has resulted in an appre-
ciable simplification of the garden’s plant 
stand. The cube-pruned yews of varying size 
and all the wild growth, despite the rigid plan, 
have resulted in an almost labyrinthian atmo-
sphere, a garden that is both refined and brutal.

The fountain gushes upward forming a 
huge ’dome’ of white, hissing water and mimes 
Frederiks church’s dome in the background. 
The fountain is intense although at the same 
time fleeting, and when it stops, the axis is 
cleared. After a long period during which 
landscape architects with great inventiveness 
have tried to fulfil the desire for a total pro-
gramming of the city’s spaces, Amaliehaven 
seems like a free, unprogrammed urban space. 

100,000 trees – Copenhagen takes root, p. 112
Jens Ole Juul, Helle Hagelund, 
Lars Christensen and Anja Hartvig Spork
In recent years, the management of trees in 
Copenhagen Municipality has seen a tremen-
dous lift both politically and administratively. 
In the annual budget agreement in 2011, ten 
million kroner was earmarked for the plant-
ing of trees and has resulted in more than 
3,000 new trees in the city’s parks and green 
areas – along streets and roads – as well as in 
a number of partnerships with private parties. 

The centre’s management of the trees is 
centred to an increasing degree on research-
based knowledge and practical experience 
results from tree planting, where the Dutch 
Elm disease damaged 20% of the municipal-
ity’s 20,000 street trees. Today, we have placed 
a number of limits on our choice of tree spe-
cies and strengthened a wider array of species. 
Through this and other measures including 

the use of less allergen trees, the manag-
ing of risk trees, focus on the establishment 
of areas with new planting, and an increase 
in the care through daily routines for irriga-
tion and pruning, the management of trees in 
Copenhagen Municipality is now based on a 
number of strategies. Today, the management 
of street trees and green areas is registered in 
GIS, which offers the opportunity to system-
atically work with strategies such as the use 
of GIS to count tree species. As a whole, this 
work has implied a significant lift in the qual-
ity of the entire tree stand in the municipality.

In parks and nature areas, much of the 
planting was established 80-100 years ago 
thus the tree stand is approaching maturity. 
Therefore, we have initiated the development 
of the next generation of trees. Parallel with 
our backlog of street tree pruning, we have not 
had a tradition for thinning our plant stands. 
This requires new knowledge and especially a 
dialogue and improved communication with 
the citizens and interest groups.

Bjarne Aasen 80 years: reflections and 
stories from a long professional life, p. 118
Karsten Jørgensen
Bjarne Aasen was born near Trondheim in 
1933. In 1950 he started as a gardener appren-
tice, in 1954-56 he studied at the Dømmes-
moen gardener school. He than began work 
as a park gardener and in 1957 he got a job at 
Brødrene Grindaker. Here Aasen had his first 
meeting with architects, as well as an artist: 
sculptor Odd Tandberg. As a result of this ex-
perience Aasen was determined to become 
a landscape architect. When he was finished 
at Ås in 1963, he got a job at the office then 
known as Grindaker and Gabrielsen. 

In 1966 the office changed its name to 
Landskapsarkitektene Aasen and Lønrusten 
A/S. In 1967 Aasen and Lønrusten were com-
missioned to participate in the creation of 
a general plan for Norway’s Technical Uni-
versity at Gløshaugen in Trondheim. They 
made what they called a “landscape plan” 
and through that achieved a strong grip on 
the project. The landscape plan had no judi-
cial status, but still served to control devel-
opment from the first pedestrian street in 
1969 up until the end of the 90’s. In addition 
to Aurlandsdalen and Gløshaugen, satellite 
town projects like Romsås, Haugerud, and 
Søndre Skøyen represented large commis-
sions for the office. The Aasen and Lønrusten 
period lasted for 10 years. When Aasen moved 
to Oslo in 1985, he joined three others to start 
the firm, 13.3 Landskapsarkitekter. 

In fall 1975, Bjarne Aasen was appointed 
associate professor at Ås. From 1990-95 Aasen 
was professor II at NTH in Trondheim, at the 
institute for city and regional planning. He 
lectured on landscape with emphasis on dif-
ferent things such as orography, topography 
and soil as a growth habitat, and other quite 

basic things that an architect should be aware 
of in order to build in the landscape. In 1970 
Bjarne Aasen became chairman of NLA. 

Aasen emphasizes that much of what he 
has done has taken place as teamwork and in 
many cases he has played second fiddle. But 
still, Bjarne Aasen was primarily responsible 
for a number of large projects. An example of 
this is Oslo University, with a project history 
spanning more than twenty years. Also, Vest-
frontplassen by the Nidarosdomen cathedral 
is considered by Aasen to be a milestone in his 
career. And he is deeply satisfied with the uni-
versity in Tromsø as well as NTNU, the Nor-
wegian University of Science and Technology. 

Bjarne Aasen feels that the secret behind 
his success lies primarily in the ability to get 
the job done at the agreed time and cost. When 
one is commissioned by a large client, such as 
a university, one must work conscientiously, 
have control of the economy and deadlines so 
the client is satisfied, not only with the archi-
tecture, but also that the job has been com-
pleted in the time agreed, etc. This increases 
client confidence and one is offered more proj-
ects and given more freedom.

Anka Rasmussen, first Danish female 
landscape architect, p. 126
Annemarie Lund
Landscape architect Anka Rasmussen has 
completely disappeared from the history of 
landscape architecture. Could this perhaps 
be because she was a woman, because she was 
too modest, because she didn’t start a family 
or was it because she was not part of an all-
embracing professional network?

Anka Rasmussen came from the country, 
blazed her way in and for a few years was quite 
salient on the Danish landscape professional 
scene, but then she disappeared.

She was the editor of Havekunst from 
1931-1932 and the association’s secretary in 
1941-1942. She was the editor of Moderne 
Haver, 1929, and her gardens were published 
in epoch-making books such as Otto Val-
entien’s Zeitgemässige Wohn-Gärten, 1932, 
Emma Lundberg’s Trädgården, 1936 and C.Th. 
Sørensen’s book Om Haver, 1939. Anka Ras-
mussen was involved from the establishment 
of the landscape architect association in 1932 
and up until 1945, she was the only female 
member. About 1930, through newspaper cuts 
and articles etc., one gets the impression of a 
young, hard-working, curious and goal-ori-
ented woman, who had worked her way up 
from a gardener education at rural estates, 
floristry and fruit farming and supplemented 
with a variety of courses. 

Anka Rasmussen was highly regarded. 
Both G.N. Brandt and C.Th. Sørensen men-
tion her in a positive and commendatory way 
in this magazine. And her clients were impor-
tant and influential people.
Pete Avondoglio
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Danmarks Havekunst II
Lulu Salto Stephensen
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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.
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PRODUKTNYHEDER
De følgende produktnyheder er udvalgt af 
Jørgen Hegner Christiansen, arkitekt MAA, 
redaktør af HFB, fra nyhedsspalten på Håndbog 
For Bygningsindustriens hjemmeside www.hfb.dk

Urbane elementer fra Schweiz
BURRI public elements har udviklet løsnin-
ger til det offentlige rum i over hundrede år. 
Det familiedrevne Schweiziske firma er spe-
cialiseret i belysningsløsninger, byinventar, 
skiltningssystemer, informations- og rekla-
medisplays, styringssystemer og trafikregu-
lering. BURRI arbejder i fællesskab med an-
erkendte landskabsarkitekter, designere og 
forskningsinstitutioner samt servicetekni-
kere og slutbrugere på at finde den bedste og 
mest langtidsholdbare løsning.I København 
har BURRI leveret produkter til det multikul-
turelle parkområde Superkilen på Nørrebro, 
her med en specialudgave af klassikeren Lan-
dibank med omklappeligt ryglæn og skak- og 
møllebordene med tilhørende skamler.

En nyhed fra BURRI er, at størstedelen af 
deres bænkesortiment nu kan leveres med det 
naturligt forædlede træprodukt NATWOOD. 
Behandlingen af træet giver det en stærkt for-
øget holdbarhed, og det bevarer meget længe 
sin glatte, forseglede overflade. Tilmed mind-
skes revnedannelse, mosbegroning og insekt-
angreb, samtidig med at formstabiliteten for-
øges. En anden nyhed er LED -armaturet 
METRO til gadebelysning. Det alsidige arma-
tur kan anvendes i mange forskellige urbane 
situationer, og takket være det optimerede 
LED-Matrix har METRO-armaturet en meget 
præcis og jævn fordeling af lyset med beske-
den blænding og lavt energiforbrug. Uønsket 
strejflys på facader og vinduer er så godt som 
elimineret. METRO-armaturet blev tilkendt 
en red dot design award i 2012.
www.burriag.com
Superkilen. Foto BIG

Palo Alto udendørs belysning
PALO ALTO fra den spanske producent 
VIBIA er et nyt udendørs armatur (IP65), 
opbygget af firkantrør (5 x 5 cm) med indbyg-
get lys, der fås i flere interessante designs: ret-
vinklet, formet som et træ med op til tre grene 
eller som et ’lysthus’ på fire ben.

PALO ALTO kan placeres i haveanlæg, ved 
indgangsområder, i parker mv. og fås i to far-
ver – mat, oxideret lak og kakifarvet lak. Lys-
kilden er LED strips (3W 700 mA) med diffu-
sorer af polycarbonat. Designeren bag den nye 
armaturserie er Josep Lluis Xuclà, der har teg-
net flere andre lamper for VIBIA, bl.a BOXES, 
som vi omtalte i LANDSKAB nr. 6-2012.
www.conceptlight.dk

En selvforsynende gadelampe
En CO2-neutral gadelampe, der er selvforsy-
nende med strøm – selv under de omskifte-
lige, danske forhold – er målet for et dansk 
forskningsprojekt. Gadelampen er et modu-
lært opbygget system, hvor LED -lyskilden 
forsynes fra solceller på masten, en vindmøl-
le placeret øverst på masten og et integreret 
batteri og styringssystem. Målet med designet 
er at binde æstetik og funktionalitet sammen.

Udfordringen har været at skabe et by - 
rumsarmatur, der vil kunne falde ind i det 
danske bybillede og samtidig leve op til de 
tekniske specifikationer. Lampen er tegnet 
af Henning Larsen Architects og projektet er 
finansieret af Elforsk. 
da.henninglarsen.com
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Fremtidens forstæder
Forstaden er et af de vigtigste transformationsområder for byernes ud-
vikling lige nu. Men også et af de sværeste. Forstaden er bosted for godt 
halvdelen af alle danskere og har mange potentialer, men også mange 
udfordringer. Her er lys og luft, men også behov for større tæthed, en 
opdateret erhvervsstruktur og løsninger på klimaforandringerne.

 Mange steder arbejder man allerede med at udvikle forstadens 
struktur og arkitektur. Men hvordan sikrer man, at projekterne bliver 
bæredygtige og rustet til fremtiden? Det kom Forstædernes Tænke-
tank, nedsat af Realdania og Naturstyrelsen, i september 2012 med ti 
konkrete anbefalinger til.

 Sideløbende med Tænketankens arbejde har Realdania sammen 
med seks kommuner afholdt arkitektkonkurrencer. Konkurrencerne 
tager fat om otte centrale temaer for forstæderne: Tæt og integreret 
forstad; fremtidens bosætning; den grønne og blå forstad; levende og 
inkluderende forstad; bæredygtige bosteder; fremtidens forstadser-
hverv; forstadens energi samt bæredygtig forstadstrafik. 29 af Dan-
marks stærkeste rådgiverteams gav bud på, hvordan man skaber frem-
tidens forstad. 

Den vigtigste læring er, at der ikke findes nogen universalopskrift. 
Der findes forskellige opfattelser af, hvor tætte forstæderne skal bebyg-
ges, og hvilken rolle landskabet skal spille i fremtidens forstæder. En 
bæredygtig udvikling skabes gennem benhårdt arbejde, vedholdenhed 
og evne til at se de åbninger, som over tid kan gøre et forstadsområde 
mere bæredygtigt.

I bogen Fremtidens Forstæder samles alle erfaringer fra kampag-
nen Fremtidens Forstæder. Udvalgte videnspersoner kommenterer 
og perspektiverer de otte temaer og konkurrencerne. 

 Derudover kan man opleve resultater og erfaringer fra kampag-
nen i udstillingen Fremtidens Forstæder, som vises i Dansk Arkitektur 
Center til 23. juni 2013. Her præsenteres de otte temaer og vinderfor-
slagene.
 
De seks arkitektkonkurrencer er gennemført i 2011-13 i Aalborg, Alberts-
lund, Farum, Glostrup, Nykøbing Falster og Vejle. COWI har fungeret 
som sekretariat for kampagnen.
Bogen Fremtidens Forstæder er udgivet af forlaget Bogværket og Real-
dania. Kan købes hos i alle boghandlere og i Dansk Arkitektur Center 
til 278 kr. 
Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, Kbh. K. www.dac.dk
Kampagnen Fremtidens Forstæder på www.forstaden.dk 
Tænketankens rapport downloades fra www.naturstyrelsen.dk
Realdanias arbejde med forstæderne fortsætter bl.a. med initiativet Kick-
start Forstaden version 2.0. Det omfatter 3-5 større byrums- og byggepro-
jekter i forstæderne. Projekterne skal fungere som innovative eksempler 
på, hvordan forstædernes byområder kan fornyes i samarbejde mellem 
kommuner, grundejere og investorer: 
www.realdania.dk

HAVE & LANDSKAB

2013

ar r angører:

Danske Anlægsgartnere

Skov og Landskab

Maskinleverandørerne  
Park, Vej og Anlæg

Danske Planteskoler

www.hl13.dk
Læs alt om udstillingen på Følg os på 

Facebook.com/HaveogLandskab

Have & Landskab 
2013 SlagelSe 28.-30. auguSt 2013

Besøg årets største udstilling for fagfolk  

inden for have, park og landskab

udstillingen finder sted på  
Selandia – Jernbjerggården,  
C.a. Olesensvej, Slagelse

       

- Færdig stedsegrøn hæk og hegn i ét
- Forebygger grafitti og hærværk 
- 65 Hedera planter per skærm
- Højde: 100, 180 og 220 cm 
- Pulverlakerede stolper eller træstolper
- Kan monteres på væg og forlænges op til 4 m højde
- Minimal vedligeholdelse

 
Kontakt os for yderligere information om tagvegetation, 
færdigt bunddække, eng og bredmåtter, vilde planter og frø. 
Tel: 39 62 68 69 • info@vegtech.dk • København • Aalborg

Mobilane® Grøn Skærm

Mobilane® Grønne Skærme
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+46 560 688877
vestre.com

EZ bænk 
Design: Voll, Borgersen og Olofsson

NEWS 
2013

EZ ['e-ze] er en ny bænk, som 
opfylder kravene til universal design. 
Bænken er designet med henblik  
på minimalt materialeforbrug og 
leveres med livstidsgaranti mod rust. 

Priser fra kr 3.970,-.

VESTREQUALITYPROGRAMME™

Se vores nye katalog på vestre.com
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Japanisme 
på dansk
Kunst og 
design 
1870–2010

Influences 
from Japan
in Danish Art
and Design
1870–2010

 Ny stor bog om japanisme i dansk kunst, design og arkitektur 
af Mirjam Gelfer-Jørgensen 

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

Pris: 450 kr.

Læs mere og se interview med forfatteren på www.arkfo.dk/shop
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Bikers rest 
(Cyklistens hvile)
Design Marcus Abrahamsson

Arkitekten og designeren Marcus 
Abrahamsson blev inspireret af cykel-
byen København og det stigende 
antal cyklister. Med udgangspunkt i 
Nola’s ønske - udviklede Marcus en 
ny variant af Venteplads for cyklister.
Pullerten Bikers rest. Cykelpullerten 
er udstyret med komfortabelt hånd-
tag i toppen og en fodhviler i højde 
med pedalen.  
Cyklisten læner sig op ad Bikers rest, 
hvilket gør, at stoppet bliver trygt og 
behageligt samtidig med, at cyklisten 
får mulighed for en flyvende start, 
når der bliver grønt lys.

Headoffice: Nola Industrier AB  Box 17701 Repslagargatan 15b  S-118 93 Stockholm  T:+46(0)8 702 1960  F:+46(0)8 702 1962  headoffice@nola.se  

Order/showroom/export/press: Skeppsbron 3  S-211 20 Malmö  T:+46(0)40 171 190  Orderfax:+46(0)40 127 545  order@nola.se  www.nola.se
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