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- 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, 
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Tel: 39 62 68 69 • info@vegtech.dk • København • Aalborg
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Lighthouse i Aarhus er et ikonbyggeri, 
der sætter Aarhus på verdenskortet. 
Byggeriet ligger tæt på byen, men midt i 
naturen med hav på to sider.
Vand og by er også et tema ved Aalborgs 
Utzon Center. Et formidlingssted for 
kunst og arkitektur placeret på havne-
fronten ved Limfjorden.
Beliggenheden af begge projekter stiller 
krav til beplantningen. Disse krav er vo-
res planter ”skolet” til at kunne honorere.
Danske træer på danske pladser  
– det gi’r mening.

Med venlig hilsen Team Kortegaard
”Vi har rødder på Fyn”

P. Kortegaards Planteskole A/S
Øvej 10, Kappendrup 
DK-5550 Langeskov
Telefon 65 97 26 56 
Telefax 65 97 30 84 
pkp@kortegaard.dk
www.kortegaard.dk

Danske træer på danske pladser 
– selvfølgelig. Hvad ellers?

.

.

.

.

STUB - flytbar plantekasse
til byrum, parker og events

Tlf. 59 59 53 42 · www.malmos.as

HITSA A/S · Søren Jessensvej 1· 6094 Hejls · tlf. 7557 4155 · hitsa@hitsa.dk · www.hitsa.dk

NY
HJEMMESIDE
 
INSPIRATION
TIL PARK 
OG BYRUM

SE MERE PÅ
WWW.HITSA.DK

HH20 BOM · KØBENHAVNS UNIVERSITET
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Erfaringer fra dansk klimatilpasning 
bruges i Afrika
Forskere fra Københavns Universitet skal 
de næste fire år i samarbejde med afrikanske 
kolleger og med støtte fra DANIDA forsøge at 
overføre og udvikle metoder fra klimatilpas-
ning af danske byer til Dar es Salaam i Tanza-
nia og Addis Ababa i Etiopien.

Ideen i forskningsprojektet er at forsøge 
at overføre, udvikle og tilpasse en landskabs-
baseret metode i klimatilpasning, som en 
gruppe forskere på Institut for Geovidenskab 
og Naturforvaltning på Københavns Univer-
sitet har udviklet. Metoden går ud på at etab-
lere en grundlæggende grøn struktur i byerne. 
Denne struktur kan håndtere kraftig nedbør 
og samtidig forsyne lokalområdet med værdi-
fulde grønne områder. Grønne områder, der 
ud over at kunne bruges til at opmagasinere 
vand, også kan bruges som dyrkningsarealer 
og til rekreation.

Princippet er at udnytte byens grønne 
struktur til at håndtere de ekstra nedbørs-
mængder og samtidig forny byen. For Dar es 
Salaam og Addis Ababa betyder det, at klima-
tilpasningen skal kobles til vandforsyning og 
byudvikling på et helt grundlæggende plan.

Marina Bergen Jensen, der er professor i 
landskabsbaseret klimatilpasning ved Køben-
havns Universitet skal stå i spidsen for projek-
tet, der gennem de næste fire år skal udfor-
ske og kortlægge problemer og muligheder 
for landskabsbaseret klimatilpasning i samar-
bejde med universiteter, planlæggere og bor-
gere i Dar es Salaam og Addis Ababa.

Projektet støttes af DANIDA, og budgettet 
er på 8.9 millioner DKK, der fordeles imellem 
tre parter: Københavns Universitet, (Insti-
tut for Geovidenskab og Naturforvaltning), 
Addis Ababa University (Ethiopian Institute 
of Architecture, Building Construction and 
City Development) og Ardhi University (Insti-
tute of Human Settlements Studies).
www.watergreenafrica.dk

Dalecarlicapris 2013 til 
Thorbjörn Andersson
Årets Dalecarlicapris tilldelas  landskaps-
arkitekten Thorbjörn Andersson för hans 
insatser för utvecklingen av landskapsar-
kitekturen både som praktiserande land-
skapsarkitekt och skribent. Priset delas ut 
av Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmäs-

tare, alltså en sammanslutning av Sveriges 
kommuners parkchefer. Ur motiveringen: 
(...) ”För hans insatser och engagemang i ut-
vecklingen av landskapsarkitekturen, såväl 
som praktiserande landskapsarkitekt som 
skribent. (…) Detta engagemang har väckt 
uppmärksamhet och erkännande såväl na-
tionellt som internationellt. (…) Förening-
en Sveriges Stadsträdgårdsmästare vill med 
detta pris tacka för värdefulla bidrag till ut-
vecklingen av landskapsarkitekturen och kun-
skapen om det offentliga rummets betydelse.” 
Bland uppmärksammade projekt nämns bla 
arbetet med Campus Novartis i Basel, Schweiz 
(2012), Umeå Campuspark (2010) Hyllie torg 
i Malmö (2010) samt böckerna Platser (2003) 
och Svensk Trädgårdskonst under 400 år 
(2000).

Priset, som består av ett björkträd av sor-
ten Dalecarlica, delades ut vid en ceremoni 29 
augusti på Ulriksdals slottsträdgårdar i Solna 
i samband med föreningens årliga kongress.

Thorbjörn Andersson är verksam som 
landskapsarkitekt med Sweco arkitekter AB 
samt som professor vid SLU Ultuna.

Följande personer har tidigare erhållit priset:
2012: Patrick Quist
2011: Professor Roland Gustavsson
2010: Stadsträdgårdsmästare Stefan Mattson
2009: Trädgårdsdesigner Piet Oudolf
2008: Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell
2007: Jan Falk
2006: Maj-Lis Pettersson
2005: Professor Ib Asger Olsen
2004: Patrik Grahn
2003: Professor emeritus Per Friberg

2002: Journalist Karin Berglund
2001: Hortonom Rune Bengtsson
2000: Stadsträdgårdsmästare Gunnar Ericson
1999: Jan Gehl
1998: Arne Klingborg
1997: Gro Harlem Brundtland 
1996: Greve Lennart Bernadotte 
1995: Professor Eivor Bucht 
1994: Professor Mårten Carlsson 
1993: Trädgårdskonsulent Lars-Eric Samuels-
son och journalisten Ulf Schenkmanis
1992: Professor Sven-Ingvar Andersson 
1991: HM Konungen Carl XVI Gustav
1990: Riksdagsman och f.d. bostadsministern 
Hans Gustavsson
1989: Professor och dekanus Sten Ebbersten
www.stadstradgardsmastare.org

Konkurrence:
Accessible everyday
Akademisk Arkitektforening efterspørger 
med denne konkurrence nytænkende, inno-
vative og funktionelle idéer til, hvordan ind-
gange til bygninger kan designes og bygges 
niveaufrit. Niveaufri indgang til bygninger 
er en helt grundlæggende forudsætning for, 
at samfundet kan udvikle sig i en mere lige-
værdig retning ved at mennesker med fysiske 
funktionsnedsættelser opnår samme mulig-
heder som alle andre mennesker i samfundet.

En af de store udfordringer ved niveaufrie 
indgange til bygninger handler om et stadigt 
voldsommere klima, med bl.a. ekstreme tem-
peraturer og kraftigere nedbør med dertilhø-
rende risiko for oversvømmelser og for at ned-
bør trænger ind bygningerne.

1. præmie: Formidling af vinderforslaget 
ved L’Union Internationale des Architectes’ 
(UIA) verdenskongres i Durban i Sydafrika 
3.-7. august 2014. Formidlingen planlægges 
i samarbejde med Akademisk Arkitektfor-
ening. Præmien omfatter rejse og ophold i 
Durban til en samlet værdi af 30.000 kr. 

2. præmie: 10.000 kr. 
3. præmie: 5.000 kr. 

Deadline for upload af forslag er 24. oktober 
2013 kl. 23:59
www.innosite.dk
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Thorbjörn Andersson. 
Foto: Albert Buchmuller
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Japansk betoneventyr
Siden 2. verdenskrigs afslutning er over 90 
procent af Japans floder blevet rettet ud og 
lagt i beton. Floder er opdæmmet, udrettet 
og optimeret til hurtig og effektivt at aflede 
og dræne vand fra de omkringliggende områ-
der. Dette har resulteret i, at de eksisterende 
økosystemer omkring floderne er blevet øde-
lagt, og japanerne har mange steder mistet 
den tætte kontakt til vandet. 

Vi vil her vise nogle af de forskellige 
eksempler på floder, der er præget af denne 
brug af beton, samt hvordan man nogle ste-
der er begyndt at tænke floderne tilbage til 
den livgivende og sociale funktion, de havde 
før i tiden.

Floden Sumida – Tokyo-præfekturet
Vores rejse tog afsæt i mega-byen Tokyo. Som 
havneby er Tokyo omgivet af vand, og flere flo-
der gennemtrænger de ellers trafik- og men-
neskefyldte gader. 

Floden Sumida løber igennem Tokyos 
opland over en strækning på 23 km. Den er 
påvirket af tidevandet, som kommer ind fra 
Tokyo Bay. 

Op igennem det 20. århundrede er antal-
let af indbyggere i Tokyo steget eksplosivt, 
og mange nye områder er blevet urbanise-
ret. I samme periode er byen blevet ramt af 
en række tyfoner, som har oversvømmet store 
dele af byens lavtliggende østlige del. Dette 
har tvunget millionbyen til at bygge beskyt-
tende diger og sluser, der kunne holde vandet 
ude fra de lavtliggende områder omkring flo-
derne. 

I 1960’erne og 1970’erne gik man over til 
at bygge flere af disse dæmningssystemer i 
beton. Disse har dog senere vist sig at være 
særdeles sårbare over for seismisk aktivitet, 
og man skærmede flodens bredder af, så de 
ikke længere var tilgængelige for offentlig-
heden. 

Man har i de senere år haft mere fokus 
på at give disse områder tilbage til byen og 
genskabe kontakten mellem byen og van-
det. Superdiger, som giver en blødere over-
gang mellem flodbredden og den bymæssige 
bebyggelse, er efterhånden blevet opført langs 
floderne. 

Disse skaber brede buffere mellem flo-
den og byen, og der er igen kommet plads til 
offentlige områder i tæt relation til vandet. 

De offentlige stier løber på en stor del af flo-
dens bredder på begge sider og spænder i ud-
seende mellem nøgne betonvægge, adgangsgi-
vende trapper, en lang række broer og grønne 
parker. I parkområderne forsøger man sig få 
steder med inkorporering af et mere natur-
nært præg med sivbeplantninger og træer, der 
kan tåle de fluktuerende vandmasser.

Floden Yomasegawa – Nagano-præfekturet
Vores rejse tog os videre til den smukke by 
Yudanaka, som ligger for foden af de japanske 
alper. Området var vært for de vinterolympi-
ske lege i 1998.

Gennem Yudanaka løber Yomasegawa, 
der er en bred kanal med vand fra de omgi-
vende bjerge. Kanalen er menneskeskabt 
med betonkanter og et brat fald for hver 50. 
meter, men efter 30 år har den udviklet sig 
til en meget smuk og frodig nerve, som løber 
igennem bjergbyens midte. Kanalen har efter 
opførelsen fået lov til at udvikle sig frit, stort 
set uden menneskelig indblanding. Vandet fra 
bjergene har transporteret og aflejret store 
mængder sedimenter i kanalen, hvilket har 
genskabt en bugtende flod og givet grobund 

for, at der kan vokse høje græsser og andre 
vandtolerante planter i kanalen.

Vandet har givet floden sit liv tilbage, den 
er ikke, som den var før; den blev tæmmet, 
men er genopstået i en naturlig form inden 
for de menneskebestemte rammer.

Floden Kamo – Kyoto-præfekturet
Sidste destination på Japan-turen var Kyoto. 
Gennem Kyoto løber floden Kamo fra dens 
kilde, bjerget Sajikigatake nord for byen.

Floden Kamo er højt elsket og bliver i fol-
kemunde kaldt for Kyotos sjæl. Både til hver-
dag og i weekenden færdes mange af Kyotos 
indbyggere og turister langs med floden, hvor 
de udøver mange slags aktiviteter som gåture, 
jogging, fiskeri, tennis, fodbold, picnics m.m.

Floden Kamo er ikke lutter beton, men 
har betonkanter og grusstier, som strækker 
sig på begge sider af kanalen. Tilgængelighe-
den og kontakten til vandet er blevet gjort let 
med flade skråninger ned til vandet og træde-
sten, der forbinder bredderne. Vandniveauet 
i floden overstiger sjældent 1 meter, og der er 
derfor ingen bådtrafik på floden, men modige 
sjæle kan krydse floden på trædesten, som 

Tv. Floden Sumida; superdiger afskærmer byen mod 
vandmasserne fra den fluktuerende flod

Th. Floden Yumasegawa; naturen har indtaget den 
menneskeskabte konstruktion
Modstående side. Floden Yumasegawa; kanalens 
stringente grænser udviskes af vegetationen

Floden Kamo; kirsebærtræerne afskærmer floden fra den omgivende by og skaber landskabelig idyl
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enkelte steder er formet som kæmpestore 
skildpadder.

Kanalen har et rigt liv af fugle og fisk, og 
flere steder er naturlige øer opstået i kanalen 
med vegetation bestående af forskellige græs-
ser. Langs med kanalen står smukke, store kir-
sebærtræer med løv i varierende efterårsfar-
ver. 

Betonflodernes potentialer
Den kraftige kulturpåvirkning i form af ud-
retning og betonlægning har gjort de japan-
ske floder til et fremmedlegeme i naturen. 
Betonkanalerne i storbyerne er det tætteste 
byboerne kommer på en brusende flod. Kana-
lerne kan potentielt give store kvaliteter til de 
tæt bebyggede japanske storbyer. De kan fun-
gere som vigtige pusterum i den travle hver-
dag – en mulighed for at komme væk og føle, 
at man som menneske kommer lidt tættere på 
naturen. Vi så steder, hvor det er lykkedes at 
forene de retlinede bygningsværker med re-
kreative formål og grønne strøg. Disse steder 
har efterladt et stærkt indtryk og givet stof til 
eftertanke. 

Særligt floden Kamo i Kyoto udmærkede sig 
ved, at befolkningen havde muligheden for at 
bevæge sig helt ned til vandet og krydse den 
via trædesten, og derved skabte floden forbin-
delse frem for adskillelse i byen.
Artiklen er skrevet på baggrund af en studietur 
til Japan i oktober 2012
Hanna A. Poulsen og Nivah S. Hastrup,
landskabsarkitektstuderende 

Floden Kamo; trædesten skaber passager over floden

supermodular.com

Buzze©

Luceplan Scandinavia A/S
Klubiensvej 22, Pakhus 48 - DK-2150 Nordhavn - Copenhagen 
t. +45 36 13 21 00 - infodk@luceplan.com
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Scandinavian Green Roof Award 2013:
Emporias takpark prisas i Malmö
Steen & Ström tilldelas pris för takparken på 
Emporia köpcentrum i Malmö. Takparken 
som är en av världen största har en yta på 
27 000 kvadratmeter och är tillgänglig för 
allmänheten alla veckans dagar. Förutom ett 
böljande tak med varierande växtlighet ger 
takparken en fantastisk utsikt över Öresund 
och Öresundsbron.

Med följande motivering från Scandi-
navian Green Roof Association får Steen & 
Ström Scandinavian Green Roof Award 2013: 
”Takparken på köpcentret Emporia i Malmö 
är ett spännande exempel på hur gröna tak 
kan lyfta våra stadsmiljöer till nya höjder. Den 
visar upp en imponerande variation av gröna 
taklösningar som åstadkommits genom ett 
unikt samarbete mellan leverantörer, byg-
gherre och arkitekter.”

Scandinavian Green Roof Association är 
en ideell förening vars verksamhet är inriktad 
på att skaffa kunskap och sprida information 
och inspiration om gröna tak för att förbättra 
miljön i våra städer. 

Scandinavian Green Roof samordnar även 
utbildning och forskning kring gröna tak och 
gröna fasader. Scandinavian Green Roof dri-
ver också verksamheten på Augustenborgs 
Botaniska Takträdgård. 
www.greenroof.se

Emporia Shoppingcenter, Hyllie, Malmø 
Realiseret: 2012
Bygherre: Steen & Ström
Arkitekt: Gert Wingårdh Arkitektkontor AB
System: Byggros A/S og Veg Tech A/S
Yta: 27 000 kvadratmeter
Tillgänglig för allmänheten alla veckans dagar

Resultat af idékonkurrencen 
om ny bydel syd for Hillerød
BOGL Landskabsarkitekter v. Jens Linnet i 
samarbejde med arkitekt MAA Michael Sten 
Johnsen og landskabsarkitekt MAA, MDL 
Svend Algren og landskabsarkitekt MDL Jens 
Nyboe Andersen har vundet konkurrencen 
om den nye bydel syd for Hillerød. 

I foråret 2013 udskrev Hillerød Kom-
mune i samarbejde med Akademisk Arki-
tektforening en åben idékonkurrence om en 
helhedsplan for den kommende nye bydel syd 
for Hillerød. Bydelen kommer til at omfatte et 
nyt Nordsjællands Hospital, en ny station for 
S-toget og Lokalbanen samt mange nye boli-
ger og arbejdspladser. 

Ifølge en enig dommerkomite har vinder-
forslaget stor fornemmelse for landskabet og 
områdets kvaliteter og holder i kraft af fleksi-
ble løsninger muligheden åben for fremtidige 
tilpasninger. Der udvises klar forståelse for 
den by, bebyggelse og landskabelige bearbejd-
ning, som skal sættes i spil i den nye bydel, og 
der ses en tilpas overlegen og legende forstå-
else for opgaven.

Dommerkomiteen har herudover valgt at 
tildele en 2. præmie til SLETH v. Søren Leth 
og Rasmus Therkildsen, arkitekter MAA for 
et forslag, der er inspireret af baroklandska-
bet og dets geometriske system med mange 
lige akser.

Dommerkomiteen har yderligere ønsket 
at give indkøb til to forslag, som indeholder 
alternative koncepter eller ideer omkring 
bebyggelse eller landskab, som kan indgå i 
den videre bearbejdning af helhedsplanen. 
Forslagene er udarbejdet af henholdsvis 
Steen Høyer, landskabsarkitekt MAA, MDL 
og af Morten Dam Feddersen, arkitekt MAA, 
Morten Kjer Jeppesen, arkitekt MAA og Ulrik 
Mathiasson, arkitekt MAA.

Ringkøbing K og SLA
Ringkøbing K har valgt den hovedrådgiver, 
som i de kommende måneder skal hjælpe 
Ringkøbing K med at udarbejde forslag til en 
udviklingsplan for den nye bydel. Valget er fal-
det på landskabsarkitekter og byplanlæggere 
SLA, som deltog i parallelopdraget om en ud-
viklingsplan for Ringkøbing K, der blev afslut-
tet i april 2013. 

Ringkøbing K har samtidig valgt at arbejde 
videre med de tre andre arkitektvirksomhe-

der Arkitema, Vandkunsten og Adept, der alle 
medvirkede i parallelopdraget. Arkitekterne 
skal – inden for rammerne af det samlede 
naturprojekt – anskueliggøre hvordan Ring-
købing Ks boliger opnår størst mulig varia-
tion, kvalitet og sammenhæng bebyggelserne 
i mellem.
www.RingkøbingK.dk

Udstilling: SOM DET BLÅ. Arbejder af 
landskabsarkitekten Torben Schønherr
Torben Schønherr har siden stiftelsen af egen 
tegnestue i 1984, nu med afdelinger i Aarhus 
og København, bidraget markant til udviklin-
gen af havekunsten og landskabsarkitekturen 
i Danmark. Af de seneste eksempler kan næv-
nes fornyelsen af Ribe Domkirkeplads og gen-
skabelsen af dele af Fredensborg Slotshave.

Med bl.a. fotografier i stort format, skit-
ser, planer og modeller inviterer udstillingen 
SOM DET BLÅ indenfor i Torben Schønherr 
og tegnestuens fascinerende landskabsarki-
tektur, hvis steder og rum af stor skønhed ska-
ber eftertanke, forundring og glæde. 

Schønherr udformede i 2008 omgivel-
serne til Fuglsang Kunstmuseum, og i anled-
ning af udstillingen tilføjes nye, midlertidige 
landskabselementer. 

Udover udstillingen indendørs tydeliggør 
tiltagene udendørs, hvordan landskabsarki-
tektur er i stand til at præge vores omgivelser 
og vores færden heri, selv om vi måske ikke 
altid selv er opmærksomme på det.

Udstillingen er skabt i nært samarbejde 
med Torben Schønherr og Ribe Kunstmu-
seum. Udstillingen ledsages af et rigt illustre-
ret katalog. 

Udstillingen kan ses på Fuglsang Kunst-
museum indtil 5. januar 2014 og på Ribe 
Kunstmuseum 24. januar til 23. marts 2014.
Fuglsang Kunstmuseum
Nystedvej 71
4891 Toreby, Lolland
www.fuglsangkunstmuseum.dk

Ribe Kunstmuseum
Sct. Nicolaj Gade 10
6760 Ribe
www.ribekunstmuseum.dk

Emporias takpark 
i Malmö
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Temalørdag i Dansk Landskabsarkitekt-
forenings bestyrelse
DL skal skærpe opmærksomheden omkring 
landskabsarkitektur. Det var et af de fire ind-
satsområder, som blev fremlagt ved sidste ge-
neralforsamling. 

Det arbejder bestyrelsen løbende med, og 
det sker på mange forskellige niveauer. Gen-
nem debatarrangementer, gennem et større 
politisk engagement og gennem repræsenta-
tion i diverse arbejdsgrupper og udvalg. 

Men også ved at få udskiftet vores lidt stø-
vede og ret uddaterede hjemmeside med en 
ny, således at DL’s ’ansigt’ fremstår professi-
onelt over for såvel omverdenen som med-
lemmerne. Lige netop denne opgave var DL’s 
bestyrelse lørdag den 7. september fuldt opta-
get af. Alle var sat stævne i Arkitekternes Hus, 
hvor dagen bl.a. gik med at drøfte værdier, sig-
naler, aktiviteter og behov.

Arbejdsgruppen vil nu gå videre med 
arbejdet fra den kreative workshop, og vi sat-
ser på at kunne præsentere en ny hjemmeside 
i det nye år.

Efterårsseminar om 
det åbne lands planlægning
Landskabsarkitekternes Tænketank og DL in-
viterer til efterårsseminar om det åbne lands 
planlægning.

Hvor står vi i dag – hvordan sikres en af-
vejning mellem sektorinteresserne – kan 
landskabsværdikortlægningen stå alene som 
styringsværktøj i lands- og kommuneplan-
lægningen. Hør bl.a. indlæg om Green Cities 
og om, hvor landzoneplanlægningen bevæ-
ger sig hen.

Program:
Green Cities, kommunernes samarbejde om 
det åbne lands planlægning. Hvad er Green 
Cities. Hvor langt er Green Cities i dag med 
at øge biodiversitet, og hvad er fremtidens 
udfordringer. Jan Holm, landskabsarkitekt, 
Natur- og landskabsforvalter, MPA, Alberts-
lund Kommune.

Vand- og naturplaner på tværs af kommu-
negrænser. Store Vejle Å, Københavns Vest-
egn, og andre fælleskommunale projekter om 
vandløb. Søren Gabriel, civilingeniør, Vandløb 
og Regnvand, Orbicon Roskilde.

Landzoneplanlægning, hvor er vi på vej 
hen? Nye tiltag inden for struktureret plan- 

lægning af landzonearealer. Bør der gennem-
føres biologisk og geologisk landskabskort-
lægning som grundlag for differenceudbeta-
ling af støtte til jordbrugserhvervene. Torben 
Zinn, landskabsarkitekt MDL, Teamkoordina-
tor, Trafik og Natur, Albertslund Kommune.
Tirsdag den 8. oktober 2013, kl. 16-18 
Arkitekternes Hus, Strandgade 27A, 
1401 København K

DL’s Høstdebat og uddeling af 
Dansk Landskabspris 2013
DL afholder i år sin Høstdebat den 23. okto-
ber 2013. Arrangementet afholdes i Arkitek-
ternes Hus i København, og temaet er det 
samme som for Dansk Landskabspris 2013, 
som også uddeles på denne dag.  Der er fokus 
på ’Stille Steder’.

Mere information i DL-Nyt, på DL’s Face-
bookprofil og på DL’s hjemmeside.
23. oktober 2013, fra kl. 15.30 
Arkitekternes Hus, Strandgade 27A, 
1401 København K 

Beton Event – Gå-hjem-møde
ZENZO GROUP inviterer i samarbejde med 
DL Østjylland til BETON EVENT i Århus. 

Kom og hør Europas førende producent af 
byinventar i beton – Jan Laroy fra UrbaStyle. 
Han vil fortælle om de mange muligheder, der 
er ved brug af beton i byrummet. 

Udover UrbaStyle kommer producenten 
Runge, der i mere end 100 år har produceret 
byinventar i høj kvalitet. De har endda vundet 
flere iF Design Awards. Runge og UrbaStyles 
samarbejde kommer til udtryk i flotte bænke 
i beton med smukke siddepladser i træ. 
Tilmelding og program: 
www.zenzo.dk/betonevent
Arrangementet afholdes den 31. oktober 2013,
kl. 16-18 på Godsbanen Århus

Arkitekturens Dag
Akademisk Arkitektforening var igen i år pri-
mus motor på Arkitekturens Dag 2013 som i 
år havde titlen Rum for vækst og handlede om, 
hvordan arkitekter kan bidrage til den fælles 
vækstdagsorden; med spot på såvel samfunds-
økonomisk vækst og velfærd som på god arki-
tektur og planlægning af by og land. Arkitek-
turens Dag blev afholdt den 1. oktober.

Runde fødselsdage
85 år: Inge Vesterholt, 14. oktober
70 år: Inger Agnete Ravn, 13. oktober,
Torben Schønherr, 18. november
Jane Schul, 25. november
65 år: Anne Mette Østergaard, 28. november
60 år: Hjørdis Sørensen, 12. oktober,
Henning Looft, 10. november
50 år: Brunella Elisabeth Vejbæk, 8. oktober,
Karsten Højmark Kristensen, 24. oktober,
Sif Andreasen, 1. november

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 7. Deadline 22. september, udk. 8. november
Nr. 8. Deadline 26. oktober, udk. 13. december

NLA arrangementer
28. mars 2014: Landskapsarkitektforeningens 
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

Efterårets arrangementer på Fyn
Danmarks smukkeste klimatilpasning
Ekstreme mængder regn betyder, at de dan-
ske byer skal indrettes på en ny måde. I kvar-
teret ved Kongebrovej i Middelfart skal der 
i årene 2014-16 gennemføres et omfattende 
projekt- og anlægsarbejde, så der kan skabes 
en smuk klimatilpasning. Vandet skal bruges 
som en ressource til at fremme livet i byen, 
bl.a. med rekreative områder med søer, bas-
siner eller springvand.

Hør om arkitektkonkurrencen og pla-
nerne for projektet samt gåtur i kvarteret.
Inf.: klimamiddelfart.dk og 
Middelfart.dk – den grønne vækstkommune
Tirsdag den 3. december 2013, kl. 17
Mødested: Middelfart Kommune, 
Østergade 11, 5500 Middelfart
Tilmelding senest tirsdag 26. november til 
fynskeplanlaeggere@gmail.com.

Belysningen gør en forskel . . . 
 

Det mener vi
 

og

ALLER HUSET  
AUDI FREDERICIA

IT & TELESTYRELSEN
DEN BRUNE KØDBY

OJD TRADING
VÆRDIPARK SKANDERBORG

www.deluxdk.com
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Blå mand
Annemarie Lund

Jeg vil undlade at gætte på, hvor mange af LANDSKAB’ s læsere, der umiddelbart ved, hvor overskriften Blå 
mand stammer fra. Men de, der gør, vil formentlig blive lette om hjertet og med ustyrlig glæde tænke på Blå 
mand. En remse til vrøvl og glæde; Egon Mathiesens legendariske, lille (børne)bog fra 1956, senest genudgi-
vet hos Gyldendal i 2011 sammen med bl.a. Bugivugi og hans fire sønner, Fredrik med bilen og Aben Osvald. 
De få, rytmiske, men egentlig indbyrdes usammenhængende sætninger i Blå mand danner en stor og dejlig 
verden. Det fornemmer man nok umiddelbart med de seks nedenfor citerede linjer.

’Blå mand går i land’. Genlæsningen af Blå mand blev sat igang af udstillingstitlen Som det blå. Arbejder 
af landskabsarkitekten Torben Schønherr; en udstilling med fotografier i megastort format, skitser, planer og 
modeller om tegnestuens landskabsarkitektur på Fuglsang Kunstmuseum. Udstillingen netop er åbnet og 
vil blive nærmere omtalt i et kommende nummer. Udstillings- og katalogtitlen Som det blå  skaber forvent-
ning og en vis undren. Torben Schønherr mener, at blå er mulighedernes farve, blå åbner et utal af mulig-
heder (her især inden for feltet landskabsarkitektur) og ’… og vi hvirvles ud i mulighedernes lysende blå.’ 

’Blå mand, verden vokser’. Landskabsarkitekturens arbejdsfeltet udvides, griber ind og over andre disci-
pliner, f.eks. byplanlægning. Inden for landskabsarkitektur og planlægning hører vi nu meget ofte om den 
blå planlægning, omfattende såvel regnvandshåndtering, havneplaner som naturgenopretning. Landskabs-
arkitektur er ikke mere et alene grønt fag, men tillige blåt; måske også gråt. Stefan Darlan Boris finder, at der 
er ved at ske en holdningsændring i.f.t. at integrere landskabet og i særlig grad naturens processer i byplan-
lægningen. En stigende mængde projekter forholder sig konstruktivt til klimaforandringer og øgede vand-
mængder i det byggede miljø. Han præsenterer et genopretningsprojekt for en strækning af Aire-floden 
ved Geneve, udarbejdet af arkitekten Georges Descombes m.fl. Et af projektets hovedformål er at forebygge 
oversvømmelser i bebyggelser samt minimere risiko for oversvømmelser af flodslettens landbrugs- og indu-
striområder. Projektet omfatter genslyngning af floden, bløde overgange mellem land og vand, promenader, 
terrasser, platforme, kanaler og vandhaver.

’Blå mand, altid glad’. Ulrik Kuggas beskriver Porten til Lolland, der skal sammenknytte de tre landsbyer 
Hunseby, Maglemer og Bandholm både fysisk som mentalt. Forskellige elementer styrker landsbyernes 
sammenhæng og identitet, der er bl.a. anlagt legesteder, skovstier og en 350 meter lang molepromenade i 
Bandholm Havn. Kvaliteten højnes, og det signaleres, at her sker faktisk noget. Porten til Lolland udspringer 
af kampagnen ’Mulighedernes Land’, hvor visionen har været at kaste et anderledes positivt blik på Dan-
marks yderområder og i dette tilfælde vise, hvordan en turistattraktion som Knuthenborg Safaripark kan 
bruges som dynamo og aktiv ressource.

’Blå mand har det hele’. Dansk Landskabspris uddeles 23. oktober. Årets tema er ’Stille steder’; uderum 
der kan give stilfærdige, langsomme og enkle oplevelser. Man har efterspurgt steder af høj landskabsarki-
tektonisk kvalitet, men ikke nødvendigvis med nogen egentlig funktion, og man har stilet efter at få kend-
skab til steder, som lever et stille – måske ukendt – liv, og steder, hvor man kan trække sig tilbage. Det kunne 
være såvel projekter, hvor landskabsarkitekter viser nutidige bud på temaet, som eksisterende stille ste-
der, hvor kommunale, statslige eller private gennem tiden har passet på og udviklet sådanne steder. Der 
er blevet nomineret tre til Dansk Landskabspris 2013: Kærlighedstunnel/Liebestunnel ved Kragesand på 
Gendarmstien i Sønderjylland, Det Kgl. Danske Haveselskabs Have på Frederiksberg samt fem store, sam-
menhængende naturområder i Silkeborg Kommune, som gennem målrettet planlægning og pleje i den nye 
kommuneplan vil blive sikret som stilleområder. 

’Blå mand står på strand’. Realdania-kampagnen ’Stedet Tæller’ vil synliggøre og udvikle stedbundne 
potentialer, så de bidrager til positiv, bæredygtig udvikling i yderområderne. Projektet ’Torvet og Strand-
strøget’ i Marielyst på Falster hører under fokusområdet ’Kvalitet i kysternes turistbyer’ i ’Stedet Tæller’. 
Konkurrencens vinderforslag ’Torvet og Strandstrøget’, udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter i samar-
bejde med Grontmij og ETN, skal bl.a. tydeliggøre tilknytning og sammenhæng med stranden – og året rundt 
forstærke stemningen af strand og strandferie. En badeby som Marielyst eksisterer på baggrund af naturens 
gunstige forhold på det pågældende sted – her findes Danmarks bedste badestrand.  Vinderforslaget bearbej-
der strandområdets landskabelige dialekt og udnytter det potentiale, der findes i naturen omkring Marielyst.

’Blå mand, den er slem’. Nej, det skal ikke altid være så formørket og højtideligt, det skal også være sjovt. 
AL
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He leapted the fence, and saw that all nature 
was a garden (Vogt, 2005: 12)

Der er i Danmark såvel som i mange andre 
lande ved at ske en holdningsændring i for-
hold til at integrere landskabet og i særlig grad 
naturens processer i byplanlægningen. Det 
kommer blandt andet til udtryk i den stigen-
de mængde projekter, der forholder sig kon-
struktivt til klimaforandringer såsom fortsat 
øgede vandmængder i det byggede miljø. 

Chokoladefloden og haven aire
Stefan Darlan Boris

Teksten bygger på artiklen ’The Chocolate River and Gardens of Change’ og blev præsenteret ved 

IFLA’s 50. verdenskongres: World of Change i Auckland, New Zealand, i april 2013

Til trods herfor er der i de fleste nuværen-
de genopretningsprojekter i det åbne land et 
stort fravær af landskabsarkitektoniske over-
vejelser. I særlig grad eksempelvis teknikker 
og værktøjer, der trækker på erfaringer gjort 
inden for havekunsten. En af grundene til 
dette fravær er, at genopretningsprojekter i 
Danmark i vid udstrækning stadig bygger på 
en naturforståelse, hvor natur bliver betrag-
tet som noget uden for byen og på den måde 
er adskilt fra hverdagslandskabet.

En af konsekvenserne af dette fravær er 
manglende muligheder for, at den enkelte kan 
engagere sig tilstrækkeligt i omgivelser, der 
rækker længere end til ’bygrænsen’ – hvor-
dan man så end definerer den. 

Herved mister den enkelte muligheden 
for at kunne tillære sig viden om kulturelle 
og naturlige processer i det åbne land og også 
muligheden for at gøre sig konkrete erfarin-
ger med et landskab, der er kulturelt betinget, 
levende og dynamisk. 
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Haven Aire
Et projekt, der peger i én mulig retning ud af 
flere mulige for fremtidige genetablerings-
projekter i Danmark, er den igangværende 
genetablering af Aire-floden ved Geneve i 
Schweiz. Det er et genopretningsprojekt, der 
benytter sig af havekunstneriske virkemidler i 
en sådan grad, at arkitekt Georges Descombes, 
ADR Architects og Groupement Superimpo-
sitions i 2012 modtog den anerkendte have-
pris Schulthess Gartenpreiz for deres arbejde. 

Genetableringen omhandler over fem kilome-
ter af flodens forløb, der samlet set strækker 
sig fra de utallige kilder i Mont Saléves skov-
klædte skråninger i den franske del af flodens 
vandskel syd for Geneve til en omløbsledning 
i selve Geneve. Ledningen fører flodens vand 
under byen og videre ud i først Arve og der-
næst i Rhône-floden. Et af projektets hoved-
formål, hvilket har været afgørende i forhold 
til finansieringen af projektet, er at forebyg-
ge oversvømmelser i det byggede miljø samt 

at minimere risikoen for oversvømmelser af 
flodsletten, hvor der i dag er blandede land-
brugs- og industriområder. 

På trods af projektets omfang kalder 
Descombes selv projektet for et haveprojekt. 
Han gør samtidig opmærksom på, at ingen 
flod er stabil, men at hver flod har sit eget liv 
(Descombes, 2009: 121). Som det er tilfældet 
med mange andre haver op gennem histo-
rien, er projektet derfor et laboratorium for 
eksperimenter gjort i 1:1 med haven som en 

Eksperimenter har spillet en vigtig rolle i udviklingen af projektet. Her eksperimenter med schweizisk chokolade 
og varm mælk, der har dannet grundlag for formgivningen af rhombeformede udgravninger i flodlejet, der på sigt 
vil føre til, at floden udvikler sit eget frie formsprog. Foto © ADR Architects/Georges Descombes
Experimentation played an important role in the development of the project. Here experiments were carried out 
with Swiss chocolate and warm milk, which formed the basis for the design of the rhombus-shaped excavations in 
the river bed that will eventually lead to the river developing its own free, form language. 
Photo: © ADR Architects/Georges Descombes

Kort over projektområdet og projektets fire etaper. Første etape (2002-06) mellem pont de Marais og 
pont du Centenaire. Anden etape (2008-10) mellem pont de Certoux og pont de Lully. 
Den igangværende tredje etape (2012-14) mellem pont de Lully og pont de Marais. Fjerde etape (2014-15) vest for 
pont de Certoux mod den franske grænse Frontière Nationale. Kort © ADR Architects/Georges Descombes
Plan of project area and the project’s four stages. The first stage (2002-06) between pont de Marais and 
pont du Centenaire. The second stage (2008-10) between pont de Certoux and pont de Lully. 
The ongoing third stage (2012-14) between pont de Lully and pont de Marais. The fourth stage(2014-15) from 
pont de Certoux toward the French border Frontière Nationale. Plan: © ADR Architects/Georges Descombes

Referencer
Descombes, Georges (1988). Il Territorio Transitivo/Shifting Sites. Rom, Gangemin Editorio
Descombes, Georges (2009). ’Displacements: Canals, rivers and flows’. I Spatial Recall: memory in architecture and landscape. New York, Routledge
Harrison, Jim (1989). The Theory and Practice of Rivers. Montana, Clark City Press
Kienast, Dieter (1998). In Praise of Sensousness. Zürich, GTA Exhibitions
Lawrence, D.h. (1929), Pansies. New York, Alfred A. Knopf
Marot, Sebastén (2004). Sub-urbanism and the Art of Memory. London, AA Publications
Vogt, Günther (2005). About Books and Trees. Basel, Architectur Museum Basel
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tredje natur, som det tidligere er formuleret 
af Descombes landsmand, landskabsarkitek-
ten Dieter Kienast (Kienast, 1998: 32). Det er 
en natur, hvori natur og kultur ikke er adskilte 
domæner, men indgår i en fortsat dialog og 
udveksling med hinanden. For Descombes er 
det ensbetydende med, at der ikke er én løs-
ning på projektets udfordringer, men snarere 
en lang række mulige løsninger, der opdages 
gennem eksperimenter med floden over tid. 

For at imødekomme projektets udfor-
dringer, foregår genetableringen over fire 
etaper, af hvilke to allerede er implemente-
rede. Første etape (2002-06) omhandlede 
strækningen mellem pont de Marais og pont 

du Centenaire, og anden etape (2008-10) 
omhandlede strækningen mellem pont de 
Certoux og pont de Lully. 

Den igangværende tredje etape (2012-14) 
foregår på strækningen mellem pont de Lully 
og pont de Marais og vil, når den står færdig, 
forbinde etape et og tre. 

Sidste etape (2014-15) vil foregå på stræk-
ningen vest for pont de Certoux mod den fran-
ske grænse Frontière Nationale. I foråret 2013 
vandt Descombes og ADR Architects derud-
over en konkurrence for genetableringen af 
en strækning af floden på den franske side af 
flodens forløb, hvilket vil øge projektets sam-
lede omfang betragteligt.

Jardins d’amis
Aire har for Descombes udviklet sig til det, 
den franske filosof Sebastién Marot kalder en 
Jardin d’amis, et mødested for venner og kol-
legaer fra forskellige discipliner (Marot, 2004: 
58): ingeniører, biologer, historikere og geo-
grafer og i særlig grad kunstnere, filmprodu-
center, forfattere og poeter. 

Descombes trækker i den forbindelse på 
erfaringer, han gjorde sig i udviklingen af Park 
en Sauvy, der ligger i et skovbevokset område i 
forstaden Lancy mellem Geneves stadigt vok-
sende forstæder, industrialiserede landbrugs-
områder og bifloden Voiret, som har sit udløb 
i Aire-floden. 

Tunnelbroen i Parc en Sauvy, Geneve. Til venstre for tunnelbroen går hovedvejen mellem områdets boligbebyggelser og parken. 
Bifloden Voiret skimtes under tunnelbroen nederst i billedet. Foto Stefan Darlan Boris
Tunnel bridge in Parc en Sauvy, Geneve. To the left of the tunnel bridge runs the main road between the area’s housing and the park. 
The Voiret stream can be seen under the tunnel bridge at the bottom of the photo. Photo Stefan Darlan Boris 
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Op gennem 1980’erne udviklede Descom-
bes i samarbejde med Herman Hertzberger 
og CREX (Centre for Architectural Research 
and Experiments) en række eksperimenter i 
parken. Ved at indarbejde bifloden og områ-
dets særlige topografi og ved at gøre brug af en 
række havekunstneriske virkemidler introdu-
cerede de sammen nye lag i parken, der har en 
større rækkevidde end til parkens oprindelige 
afgrænsning. 

Det kommer i særlig grad til udtryk ved 
parkens ’tunnel-bro’, der på en og samme 
gang går over bifloden Voiret og under den 
hovedvej, der adskiller parken fra de nærlig-
gende boligområder (Descombes, 1988: 57). 

Ved at placere tunnelbroen præcist i skæ-
ringsaksen mellem vej og biflod peger De-
scombes såvel på parkens historiske lag som 
på dens fremtidige muligheder.

Det samme gør sig gældende i hans og 
ADR Architects arbejde med Aire. Her træk-
ker Descombes, som i Park en Sauvy, i vid 
udstrækning på teknikker og værktøjer hen-
tet fra havekunsten. Hans indgreb fungerer, 
som succesfulde haver og haveinstallationer 
ofte gør, som anordninger, der afslører kræf-
ter, der ellers er usynlige eller umærkelige, og 
han formår på den måde at gøre opmærksom 
på forandringer over tid og på flodens fremti-
dige potentialer. 

Første etape, 2002-06
Første etape fungerede som et eksperiment 
for det videre arbejde med resten af floden. 
Særligt i forhold til at få et stærkt samarbejde 
mellem arkitekter, konsulenter og offentlig-
heden til at fungere. 

Strækningen forløber i et cirka 50 meter 
bredt skovbevokset område langs forstaden 
Onex nord for floden. Her har man i udpræget 
grad arbejdet med en genslyngning af floden 
samt etableringen af bløde overgange mellem 
land og vand med henblik på at understøtte 
en naturlig udvikling af flodens bevægelse og 
fremtidige selvgroede bevoksninger langs flo-
dens bred.

Tunnelbroen i Parc en Sauvy, Geneve. Til venstre for tunnelbroen går hovedvejen mellem områdets boligbebyggelser og parken. 
Bifloden Voiret skimtes under tunnelbroen nederst i billedet. Foto Stefan Darlan Boris
Tunnel bridge in Parc en Sauvy, Geneve. To the left of the tunnel bridge runs the main road between the area’s housing and the park. 
The Voiret stream can be seen under the tunnel bridge at the bottom of the photo. Photo Stefan Darlan Boris 

I første etape er der arbejdet med en genslyngning af floden og muligheder for naturlig plantesuccession. I baggrunden ses en af områdets nyetablerede træbroer 
over et tidligere kanalforløb, der nu er tilvokset. Foto Stefan Darlan Boris
The first stage included work with reestablishing the winds and turns of the river and the opportunities for natural plant succession. In the background one can see 
one of the area’s new wooden bridges crossing a former canal, which is now overgrown. Photo Stefan Darlan Boris
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Anden etape, 2008-10
Særligt i anden etape har Descombes og ADR 
Architects arbejdet med havekunstneriske 
virkemidler, samtidig med at flodens frie be-
vægelse er indarbejdet som en integreret del 
af projektforslaget. Førstnævnte kommer til 
udtryk i terrasser, niveauspring og platforme, 
der gør vandet til en integreret del af det of-
fentlige rum. Sidstnævnte kommer til udtryk 
i den genslyngning af floden, der er etableret 
under pont de Lully frem mod den igangvæ-
rende tredje etape. Der er ydermere etableret 
et overløb og en række oversvømmelsesbassi-
ner nord for floden. 

I forbindelse med genslyngningen er der etab-
leret en promenade og platforme langs begge 
sider af floden. 

Herfra kan man sanse flodens vand i dets 
forskellige former og intensiteter. På nordsi-
den langs den tidligere kanal, der enkelte ste-
der er fastholdt som et nu skovbevokset habi-
tatområde. 

På sydsiden, langs flodens nuværende 
forløb, er der i forbindelse med promenaden 
etableret en åben pavillon, der fungerer som 
mødested for større arrangementer og samta-
ler, blandt andet med offentligheden om pro-
jektets videre udvikling.

Denne og modstående side. I anden etape er der arbej-
det med promenader og forskellige muligheder for at 
komme i kontakt med vandet i form af trapper, 
plateauer og terrasser. Foto Stefan Darlan Boris
This and opposite page: In the second stage, prome-
nades and a variety of opportunities were established 
to provide contact with the water, with stairs, plateaus 
and terraces. Photo Stefan Darlan Boris
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Tredje etape, 2012-14
How the water goes is how the earth is shaped
(Harrison, 1989: 3)

Tredje etape involverer strækningen langs 
den nuværende kanaliserede flod. Den inde-
holder ikke kun nogle af de væsentligste ele-
menter i forhold til forebyggelsen af fremti-
dige oversvømmelser, men også den største 
mængde havekunstneriske indgreb: forskel-
lige vandhaver og platforme i det nuværen-
de kanalforløb, terrasser, trapper og niveau-
spring mellem floden og dens omgivelser, en 
sluse og et overløb i tilfælde af store vand-
mængder, en genslyngning af floden samt 
etableringen af en lit majeur langs det meste 

af den nuværende kanal, hvori en lit mineur på 
sigt vil etablere sig og over tid tilføre området 
større habitatværdi. 

Sidstnævnte er et eksempel på, hvordan 
eksperimentet spiller en afgørende rolle i 
projektet. I dette tilfælde et eksperiment med 
kombinationen schweizisk chokolade og varm 
mælk, der har ført til udviklingen af stræknin-
gens særlige rhombeformede udgravninger i 
flodlejet langs kanalen. Det er et mønster, der 
danner grundlag for, at floden kan udvikle sig 
mod en større grad af kompleksitet, samtidig 
med at den har et særligt formsprog, der på én 
og samme tid går i dialog med flodens omgi-
velser og refererer tilbage til dens oprindelige 
frie form.

Den igangværende tredje etape kommer til at indehol-
de nogle af projektets vigtigste elementer: en sluse og 
et overløb, der forhindre store vandmasser i tilfælde af 
oversvømmelser, nye vand- og sansehaver i det tidligere 
kanalforløb, en bred flodseng – lit majeur, hvor floden 
vil etablere nye slyngninger og plads samt en genslyng-
ning af dele af floden og etablering af ny skov. 
Foto Stefan Darlan Boris
The ongoing third stage will include some of the proj-
ect’s most important elements: a sluice and an overflow 
element, which will help to deal with large water mass-
es in case of flooding, as well as new water and sensory 
gardens in the former canal, a wide river-bed, where the 
river will establish new winding paths and spaces as well 
as the ‘re-winding’ of parts of the river and the establish-
ment of new wooded areas. Photo Stefan Darlan Boris
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Fjerde etape, 2014-15 og den franske side
Sidste etape kommer til at omhandle flodens 
brede forløb sydvest for de første tre etaper. 
Strækningen ligger i forbindelse med området 
i den netop vundne konkurrence og vil ind-
befatte yderligere to kilometer, hvilket vil øge 
projektområdets samlede udstrækning til i alt 
syv kilometer. I fjerde etape vil floden få bre-
dere forløb og større mulighed for at udvikle 
frie og dynamiske slyngninger, samtidig med 
at flodbredden vil blive gjort tilgængelig. På 
den franske side løber floden langs et byudvik-
lingsområde og udvidelsen af et nyt sygehus, 
hvilket højst sandsynligt vil føre til etablerin-
gen af promenader, terrasser, ramper og plat-
forme, som det er tilfældet i etape to og tre.

Afslutning
Descombes og ADR Architects viser med gen-
etableringen af Aire-floden, at en eksperimen-
terede og åben tilgang til naturudvikling, der 
ikke er baseret på én bestemt naturforståelse, 
kan føre til udviklingen af nye løsningsmodel-
ler, som er relevante i andre sammenhænge. 

De viser, at naturgenopretning er en kul-
turelt betinget handling, der med fordel kan 
trække på teknikker og virkemidler fra have-
kunsten. 

Det er virkemidler, der ofte involverer 
sensualitet, intimitet, skønhed og ikke mindst 
glæden ved at forundres. I særlig grad når det 
handler om vand, der ’er H2O, to dele hydro-
gen, en del oxygen, men også er en tredje ting, 

der gør det til vand, som ingen ved, hvad er’ 
(frit efter D.H Lawrence, The Third Thing, 
1929).
Stefan Darlan Boris, landskabsarkitekt MDL, 
ph.d., Arkitektskolen Aarhus

ADR Architects og Georges Descombes trækker i deres 
arbejde med Aire- floden på virkemidler fra havekun-
sten, der involverer sensualitet, intimitet, skønhed og 
ikke mindst glæden ved at forundres over vandets far-
ver, lyde og dufte. Foto Stefan Darlan Boris
ADR Architects and Georges Descombes, in their work 
with the Aire river employed inspirations from land-
scape architecture involving sensuality, intimacy, 
beauty and especially the joy of marveling over the wa-
ter’s color, sound and smell. Photo Stefan Darlan Boris
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Porten til lolland
Ulrik Kuggas

Helhedsplan for tre landsbyer omkring
Knuthenborg Park
Projektet Porten til Lolland sammenknytter 
tre landsbyer, beliggende omkring Knuthen-
borg Park, på et såvel fysisk som mentalt plan. 
Projektet indeholder en række forskellige ele-
menter, som i samspil styrker landsbyernes 
identitet og forbedrer sammenhængen imel-
lem dem. Målet har været at åbne op for de al-
lerede eksisterende landskabelige værdier og 
tilføje nye attraktioner.

På det logistiske plan, er der, ved at skabe 
forskellige nye passager og faciliteter for de 
bløde trafikanter mellem Hunseby, Magle-

mer og Bandholm, lavet et sammenhængende 
forløb, så man på cykel eller til fods, nemt kan 
færdes gennem området. Der er lavet nye vej-
udformninger, grusstier i skovene, nyt trin-
bræt for togpassagerer og en 350 meter lang 
molepromenade i Bandholm Havn.

Herudover er der ved en række ’nedslag’ 
føjet elementer til landsbysamfundene, som 
højner kvaliteterne ved ophold og signalerer, 
at her sker faktisk noget. 

Forsamlingshuset i Hunseby har fået en 
ny have og forplads, hvor sorte klinker lagt i 
sildebensforbandt spiller sammen med husets 
gulpudsede facade. 

Molepromenaden, Bandholm Havn Mole promenade, Bandholm Harbor

Bænk indbygget i sidebeklædningen
Bench integrated in the side wall
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Ved indkørslen til Knuthenborg fra Magle-
mer har vi mellem Huns Å og et stort egetræ 
kaldet ’Bytræet’ lavet en zigzag-formet land-
skabsskulptur i træ. Udover at fungere som 
opholdssted og landmark for en af hovedind-
kørslerne til safariparken udtrykker skulptu-
ren projektets intention ved både at referere 
til ophold og passage. 

I Bandholm er etableret et nyt trinbræt – 
et perronanlæg inklusiv ventepavillon for pas-
sagererne til Museumsbanen, et veterantog, 
der kører mellem Maribo og Bandholm.

Bandholms molepromenade er, udover 
at være en vigtig gangforbindelse på hav-

nens yderfront, også at regne for et nedslag. 
Trefjerdedele ude, hvor den slår et sving, er 
promenaden udvidet, og der er indbygget to 
bænke som en elevation af sidebeklædningen. 
Herfra har man et fint blik ud over farvandet 
og mod Askø. 

Den hævede træpromenade er etableret 
ved at flytte det eksisterende autoværn 70 cm 
ind mod vejmidten og benytte autoværnets 
gamle og nye stålsøjler til at lave en ophængt 
konstruktion, så molepromenaden svæver frit 
over stenglaciset. 

For at styrke den mentale sammenbin-
ding af landsbyerne har vi lagt vægt på, at man 

på tværs af byerne oplever et sammenfald i 
anvendelsen af materialer. Trædæk forekom-
mer således både ved ’Bytræet’ i Hunseby, ved 
trinbrættet og på molepromenaden i Band-
holm og undervejs langs stiforløbet, her som 
specialudformede bænke med inspiration fra 
insektvinger. 

To legepladser, der er beliggende i hver 
sin ende af forløbet – ved henholdsvis forsam-
lingshuset i Hunseby og havnen i Bandholm 
– er ved deres udformning inspireret af hav-
stokkens bundgarnspæle, idet legepladserne 
præges af ’stammeskove’ malet i drivtømmer-
grå farve.  

Bandholm, Hunseby, Maglemer, m.fl., Lolland
Udført: 2013
Bygherre/ordregiver: Lolland Kommune i samarbejde med Realdania
Koncept: Schønherr A/S og Adept Architects
Totalrådgiver: Schønherr A/S. Projektering og byggeledelse: Ulrik Kuggas
Underrådgivere: Adept Architects og Kuben management
Konsulenter: Trafikrevision.dk og Pia Heike Johansen, SDU
Hovedentreprenør: Troels Jørgensen A/S 
Underentreprenør: H. Rasch & Søn
Fotos: Ulrik Kuggas, Jens Lindhe

Indvielse 1. juni 2013
Opening, June 1, 2013

Molepromenaden, opholdsplads Mole promenade, seating area
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Projektets baggrund
Projektet udspringer af ’Mulighedernes Land’, 
et partnerskabsprojekt, der er indgået mellem 
Realdania og Bornholms Regionskommune, 
Lolland Kommune og Thisted Kommune. Vi-
sionen har været at kaste et anderledes posi-
tivt blik på Danmarks yderområder, så de med 
Realdanias ord kan ”opfattes som et bæredyg-
tigt alternativ med særlige kvaliteter og ud-
viklingsmuligheder.” 

Videre hedder det at ”idéen bag Porten til 
Lolland er at vise, hvordan en turistattraktion 

(Knuthenborg Safaripark) kan bruges som 
dynamo og aktiv ressource af de omkringlig-
gende lokalmiljøer, så man i samarbejde kan 
skabe en fælles positiv udvikling, ved netop 
at tage udgangspunkt i områdets stedbundne 
kvaliteter og potentialer.”

Realisering
Forud for det endelige projekts udformning 
og udførelse har der været en tæt dialog med 
ivrigt deltagende beboere. Ved projektets ind-
vielse 1. juni 2013 var den lokale opbakning 

endog meget stor. Man mærkede, hvor vigtigt 
det var for de lokale, at der blev sat fokus på 
deres omgivelser og bevægelsesmuligheder. 
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt MDL

Trinbrættet, Bandholm Railway stop, Bandholm

Legeplads, Hunseby Playground, Hunseby ’Bytræet’, Maglemer ‘The town tree’, Maglemer
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BANDHOLM

NORD

Nældevads Å

MAGLEMER

 HUNSEBY

KNUTHENBORG
SAFARIPARK

Knuthenborgmuren

PORTEN TIL LOLLAND

NYE STIER / 
VEJÆNDRINGER

NEDSLAG

Skovsti Woodland pathVejændring, Hunseby Kirke Road alteration, Hunseby Church
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dansk landskaBsPris 2013
Jacob Fischer, Steen Himmer og Bo Holm-Nielsen

‘Stille steder’ er temaet for årets Dansk Landskabspris. Stilhed kan næsten kun beskrives 
med stilhed, men med et citat fra en af Danmarks første naturalister kan et billede frem-
kaldes: ”… Saa er det dog meget bedre at hygge sig ind i en Krog som denne, nede mellem høje 
Havemure, hvor Luften ligger lun og blød og stille, sidde paa Solsiden, hvor en Bænk krum-
mer sig ind i Noget som en Niche i Muren, sidde dér og se paa de glinsende grønne Acanthus 
i Landevejsgrøften, paa de sølvplettede Tidsler og de matgule Efteraarsblomster.” 
’Fra Skitsebogen’ 1869, J. P. Jacobsen, 1847-85

Tidens krav om mulighed for leg, motion og mange varierede oplevelser i vores uderum har ført 
til, at funktionen stilhed, den stille, langsomme, enkle oplevelse sjældent efterspørges, når ude-
rummene skal planlægges. Hvor i nye offentlige anlæg findes siddepladsen, hvor den fortrolige 
samtale kan finde sted, haverummet, hvor kun naturen kan høres, eller byrummet, hvor øjet 
blot følger en farve eller en simpel bevægelse i rummets indretning?

Som modvægt til det aktuelle mantra om ‘aktivering’ er opstået begreber som slow cities, 
stress- og sansehaver og lignende. Landskabsprisen skulle gerne fremkalde, at der arbejdes i 
flere retninger inden for temaet ’stille steder’. Juryen har derfor efterlyst bud på steder af høj 
landskabsarkitektonisk kvalitet, der ikke nødvendigvis har nogen egentlig funktion. Steder, som 
enten lever et stille – måske ukendt – liv, eller steder, hvor man kan trække sig tilbage. Prisen 
kan derfor både gå til nye projekter, hvor landskabsarkitekter viser nutidige bud på temaet, og 
til eksisterende stille steder, hvor kommunale, statslige eller private gennem tiden har passet 
på og udviklet disse steder.

Dansk Landskabspris uddeles af Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN), Dansk Land-
skabsarkitektforening (DL) og Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). De har nedsat 
en jury bestående af Steen Himmer (parkforvalter, Odense Kommune – KPN), Jacob Fischer 
(kreativ direktør, GHB Landskabsarkitekter – DANSKE ARK) og Bo Holm-Nielsen (partner, 
ZoffmannHolm Landskabsarkitekter – DL). Som de foregående fire år har juryen, i forhold til 
temaet, suppleret sig med relevante, faglige kompetencer, som i år omfatter Hanne Wiemann 
Nielsen (ph.d.-studerende, byplanlægger, arkitekt MAA) og Mads Gamdrup (fotograf og bil-
ledkunstner), som begge har indgået i juryen. På baggrund af de indkomne forslag har juryen 
nomineret tre projekter med nedenstående begrundelser:

Liebestunnel: Kærlighedsstien emmer af historie og eventyr. I udvælgelsen er lagt vægt på 
det poetiske og enkle udtryk, der er fremkommet på naturens og tilfældighedernes præmisser. 
Bevoksningen langs stien danner en ramme, hvis styrke er at være. En nænsom renovering i 
1990´erne har blot forstærket stedets særlige magi og synliggjort den spektakulære placering 
mellem to stærke landskabselementer. Kærlighedsstien er uforceret og uden store armbevæ-
gelser. Det er forståeligt, at forelskede sjæle her har fundet næring til kærlighed.

Det Kgl. Danske Haveselskabs Have: Haveselskabets Have ligger som et stille og uhøjtidelig 
retrætested omgivet af pulserende byliv, udskænkningssteder samt den meget brugte Frede-
riksberg Have. Haveselskabets Have danner ramme om en række forskelligartede haverum – 
formelle og uformelle, men alle med mulighed for at sidde og dvæle ved de kulturhistoriske og 
botaniske lag. Haverummene er som små verdener med et rigt varieret indhold, som gennem 
årtier har formidlet havegerningens glæder og nytteværdi. Byens lyde er her forventelige, men 
dulmes af havens rolige karakter.

Stille steder i Silkeborg Kommune: Fem særlige naturområder i Silkeborg Kommune er med 
stor indføling i områdernes forskelligartede karakter og udtryk udvalgt som stille steder. Et af 
områderne drives som plantage, men med den rekreative kobling er stedet fredsommeligt som 
de fire andre. De stille områder er prioriteret planmæssigt og inddraget i Silkeborg Kommunes 
kommuneplan 2013-2020. Kommunens strategi for udpegning af stille steder i den fremtidige 
kommuneplanlægning i Danmark og varetagelsen af vore landskabelige værdier er eksempla-
risk og danner forbillede for andre kommuner.

Nomineret: Liebestunnel. Foto Birgit Thingsgaard
Nominated: Liebestunne. Photo Birgit Thingsgaardl

Nomineret: Det Kgl. Danske Haveselskabs Have .
Foto Nina Ewald
Nominated: The Gardens of the Royal Danish 
Horticultural Society. Photo Nina Ewald

Nomineret: Stille steder i Silkeborg Kommune
Nominated: Quiet places in Silkeborg Municipality
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Liebestunnel på Gendarmstien
Gendarmstien går fra Padborg ved den dansk-
tyske grænse til Høruphav på Als og er en af-
mærket strækning på 74 kilometer. Oprin-
delig er stien skabt af grænsegendarmerne 
efter Sønderjyllands genforening med Dan-
mark i 1920. De bevogtede landegrænsen mel-
lem Tyskland og Danmark og kontrollerede 
skibsfarten langs kysten. Patruljeringen fore-
gik som regel til fods, og hver enkelt gendarm 
havde et bestemt stykke af grænsen at passe. 
Grænsegendarmerne patruljerede langs den 
nuværende grænse i tiden fra Genforeningen 
i 1920 og frem til 1958. 

Liebestunnel ved Kragesand fik sit eget liv, 
da Gendarmstien blev genskabt og bevoksnin-
gen klippet til, så man kunne passere. Og nav-

net fik stedet, da et grænseoverskridende land 
art-projekt fandt sted på stranden ved Krage-
sand i midten af 1990’erne. Kærlighedstunnel 
eller Liebestunnel er et navn, der af og til gives 
delvist naturskabte fænomener, hvor planter 
helt eller delvist danner en tunnel.

Langt væk fra stad, støj og støv, på ydersi-
den af ydersiden af Danmark, hvor Danmark 
og Tyskland kun er delt af Flensborg Fjord, 
findes der således en plet, hvor man kan lægge 
hverdagens trivialiteter bag sig og gå ind i en 
eventyrverden fuld af fantasi.

Denne specielle oplevelse begynder på 
Broagerlands sydligste spids, Kragesand. Her 
kan man sætte sin bil, komme cyklende eller 
vandrende til ad Gendarmstien. Øst for parke-
ringspladsen går man ca. 400 meter hen ad en 

kunstig dæmning, som holder havvandet ude 
af den 7,5 ha store Skelde Mose. 

Her venter den løvrige portal, der giver 
adgang til en verden af eventyragtigt grønt. 
På denne strækning bugter stien sig gennem 
den tjørnebevoksede kystskråning, og ved-
bend snor sig om stammer og i skovbund. Her 
er naturens egne lyde i fokus. Havets brusen, 
vindens raslen i løvet og fuglenes sang. Af og 
til kan en sælsom lyd høres fra havet. Det er 
marsvinets blås, når det blæser luften ud af 
sine åndehuller.

Efter ca. 400 meter er man gennem Liebes- 
tunnel. Her er der fuldt udsyn over Flensborg 
Ydre Fjord med Gelting Birk på den tyske side 
og sydsiden af Kegnæs mod nord. 

Liebestunnel på Gendarmstien på sydspidsen 
af Broagerland i Sønderborg Kommune
Anlagt: 1990’erne
Bygherre: Sønderborg Kommune i forbindelse 
med etablering af Gendarmstien
Projektansvarlig: Sønderborg Kommune
Driftsansvarlig: Sønderborg Kommune
Størrelse: ca. 400 meter lang

Liebestunnel – tjørn og vedbend. Foto Birgit Thingsgaard
Liebestunnel – hawthorn and ivy. Photo Birgit Thingsgaard

Liebestunnel på Gendarmstien
Liebestunnel on the Gendarmstien path
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Det Kgl. Danske Haveselskabs Have
Det Kgl. Danske Haveselskab er et af verdens 
ældste haveselskaber; stiftet i 1830 af Oberst 
F.J. d’Origny under navnet ’Selskabet til 
Blomsterculturens Fremme’. Få år senere fik 
selskabet sin egen have med bl.a. det formål at 
drive forsøgs- og udstillingshave. Havens ak-
tiviteter blev løbende udvidet og dermed også 
behovet for mere plads. Den fik sin nuværen-
de adresse som nabo til Frederiksberg Have 
på et areal, der tidligere havde været ’driveri-, 
frugt- og køkkenhave’ til Frederiksberg Slot. 

Selskabets daværende næstformand H. A. 
Flindt leverede selv tegningen til haven, lige-
som han havde gjort til en stor del af landets 
herregårde. Tidens interesse var ikke længere 
mest blomster, men også nytteplanter og især 
frugtavl. Haven blev den første egentlige for-
søgshave i Danmark, og der blev en omfat-
tende prøvedyrkning af en lang række nye 
sorter køkkenurter, grøntsager og blomster. 

De samfundsnyttige opgaver fortsatte 
med prøvedyrkning af blomster, buske, frugt 

og grønt – men sideløbende over årene vok-
sende ligeledes en landsomfattende virksom-
hed med udbredelse af ’havesagen’. Aktivite-
terne i Haveselskabets Have understøtter 
også i dag visionen om at gøre havekultur til 
en folkesag med positiv betydning for dan-
skernes trivsel, samvær og livsglæde i det 
grønne. 

Havens lange, og for dansk havekunst ene-
stående, historie giver stedet en helt speciel 
havekulturhistorisk og kunstnerisk værdi. 
Den har som offentligt tilgængelig park beva-
ret sit præg af kontinuitet og intimitet, og 
frem for alt formår den at fremstå som en suc-
cesfuld kombination af overordnet kunstne-
risk og dyrkningsmæssig helhed, hvilket få 
andre af den tids offentlige anlæg gør.

Flindts plan med svungne gange blev først 
i 1900-tallet suppleret af E. Erstad-Jørgensen, 
bl.a. partiet omkring højen og søen, og siden af 
mange andre havearkitekter. Den fine, oprin-
delige rosenhave prydes stadig af de originale 
buksbomhække. 

Allerede året efter den officielle indvielse 
af haven, fik Maglekilde og Frederiksberg 
Brøndanstalt tilladelse til at opføre en kursal, 
udformet i stil med den nærliggende Kavaler-
fløj. Tidens helseråd var brøndvand og moti-
on i smukke omgivelser. I Brøndsalen kunne 
man indtage sit brøndvand mellem klokken 
fem og ni om morgenen og derefter spadsere i 
haven. Brøndsalen, der er tegnet af arkitekt H. 
Sibbern, er bygningsfredet som landets eneste 
bevarede eksempel af sin art. 

Haveselskabets Have på Frederiksberg er 
for mange et ukendt sted, men for de få, der 
kender og bruger den, til gengæld en stille 
perle. Her kan man gå på opdagelse i forskel-
lige typer af haverum og finde ro og tid til for-
dybelse – midt i en moderne verdens høje 
aktivitetsniveau. 

Haven er et stykke natur i byen, og samti-
dig også en kulturhistorisk perle. Her er plads 
til at være stille og opleve årstiderne, der skif-
ter. Der er plads til bare at være. 
 

Det Kgl. Danske Haveselskabs Have, Pile Allé 4, Frederiksberg
Anlagt: 1880 og frem
Bygherre: Det Kgl. Danske Haveselskab
Landskabsarkitekt: H.A. Flindt, E. Erstad-Jørgensen, I.P. Andersen, 
Eigil Kiær, Troels Erstad, Erna Sonne Friis, Eywin Langkilde, 
Georg Boye, Jane Schul m.fl.
Driftsansvarlig: Det Kgl. Danske Haveselskab
Haven er fredet 1960, Brøndsalen 1978
Størrelse: 2,5 ha

Det Kgl. Danske Haveselskabs Have, rosenhaven og Brøndsalen. Fotos Nina Ewald
The Gardens of the Royal Danish Horticultural Society, rose garden and Brøndsalen. Fotos Nina Ewald
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Stille steder i Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune arbejder aktivt for at 
opnå ’eksklusive’ stille steder. Silkeborg Kom-
mune er beriget med store sammenhængen-
de naturområder. Kommunen har udpeget 
fem stilleområder, som sikres ved målrettet 
planlægning og pleje i den nye kommune-
plan 2013-25. Det er eksisterende områder, 
som indeholder uforstyrrede landskaber af 
høj kvalitet med unikke udsigtspunkter. Det 
er områder, som kommunen vha. retningslin-
jer sikrer, forbliver stille. I områderne er der 
minimal bebyggelse og menneskelig aktivi-
tet, her er mulighed for at opleve den unikke 
natur vha. højt prioriterede stisystemer, som 
også udgår fra Silkeborg midtby. Områderne 
er ved deres geologi, natur og landskabelige 
elementer hver især unikke og giver dermed 
varierede oplevelser af landskab og natur. 

Kommunen definerer et stilleområde som 
et sted i det åbne land, der er så uforstyrret, 
at det er naturens lyde, der dominerer. Det er 
fuglefløjt, vindens susen i træerne og vandets 
rislen, man hører. Der er ikke jævnlig eller 
vedvarende støj fra trafik, vindmøller, indu-
stri eller fritidsaktiviteter. Som hovedregel er 
der mindst 3 km til nærmeste motorvej og 1 
km til hovedvej. Områderne er også stort set 

fri for gadebelysning, kraftigt lys fra lysrekla-
mer og andre lysende vartegn. Stilleområ-
derne ligger ofte i større, sammenhængende 
skove, Natura 2000-områder og i områder 
med meget beskyttet natur. 

Silkeborg Kommune har som målsætning 
at sikre, at naturens lyde fortsat dominerer i 
stilleområderne. Områderne må derfor ikke 
forstyrres af støjende og lysforurenende akti-
viteter. Der er skabt god tilgængelighed til 
områderne, og flere steder er der mulighed 
for primitiv overnatning. Områdernes natur 
bliver plejet, så de fremadrettet bevarer de 
unikke naturpræg.

Kompedal Plantage har potentiale som 
stilleområde ved, at der er tale om et meget 
enkelt og meget roligt område med et påfal-
dende centralt placeret kontrasterende om-
råde (indlandsklit). Der er via gode stier mu-
ligheder for at finde sjældne planter og opleve 
kronhjorte. Der er også mulighed for fordy-
belse i historiske begivenheder som slaget på 
Grathe Hede og forsvarsanlæggene ved Kong 
Knaps dige.

Gudenådalen og Gjern Bakkers poten-
tiale som stilleområde er primært relateret 
til Gudenåen. Der er mulighed for, at man ad 
vandvejen kan færdes uforstyrret, uden at 

blive forstyrret af motorbåde, tekniske anlæg 
og trafik, og man kan bevæge sig rundt i det 
meget varierede og bakkede terræn ad snoede 
stier med stor oplevelsesværdi.

Salten Ådal med plantager er et stort og 
meget øde område. Stilheden opleves dyb, og 
området er meget roligt. Man får en følelse af 
at være helt alene. Der er mulighed for at van-
dre i området ad en række vandrestier herun-
der også via naturstien på den gamle jernbane 
mellem Silkeborg-Horsens samt Hærvejen. 

Silkeborgskovene og Funder Ådal ligger 
meget bynært, og der er mange støttepunk-
ter inden for området. Vandreruten Silke-
borg-Århus og vandre- og cykelstien fra Sil-
keborg til Horsens krydser gennem området.

Høvild og Højkol Skove er spændende og 
godt vedligeholdte skovområder, hvor Salten 
Å og en række søer, herunder Salten Langsø, 
ligger i dalbunden. Her er gammel skov med 
lysninger og små, gamle skovejendomme. 
Lysningerne giver indblik i det store terræn. 
Området er indtagende, charmerende og 
meget uforstyrret.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA, MDL,
Steen Himmer, landskabsarkitekt MDL, Odense 
Kommune, Bo Holm-Nielsen, landskabs-
arkitekt MDL

Th. Bryrup Langsø 
Right. Bryrup Langsø
Nederst. Vrads Sande
Below. Vrads Sande

Stille steder i Silkeborg Kommune
Anlagt: Stilleområderne har altid været der – i den kommunale sagsbehandling vil vi ar-
bejde for at det fortsat består (planlægning).
Bygherre: Silkeborg Kommune, Naturstyrelsen samt private
Projektansvarlig: Silkeborg Kommune er ansvarlig for den kommunale planlægning
Driftsansvarlig: Silkeborg Kommune, Naturstyrelsen samt private
Silkeborg Kommune er 86.350 ha, heraf er næsten 17 % af arealet udpeget til stille steder. 
I alt fem stilleområder, som er fra 840 til 7.000 ha
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marielyst torv og strandstrøg
GHB Landskabsarkitekter, Grontmij og ETN Arkitekter

Realdania-kampagnen ’Stedet Tæller’ skal 
frem til 2016 være med til at synliggøre og ud-
vikle stedbundne potentialer, så de bidrager til 
posi tiv, bæredygtig udvikling i yderområderne, 
hvorved der skabes øget livskvalitet for både be-
boere og turister. Med ’Stedet Tæller’ har Real-
dania afsat 115 mio. kr. til at støtte konkrete, 
fysiske projekter og til formidling af viden og 
inspiration til yderområdernes aktører.

Projektet ’Torvet og Strandstrøget’ hører 
under under fokusområdet ’Kvalitet i kysternes 
turistbyer’ i ’Stedet Tæller’. Realdania støtter 
projektet med 5,7 mio. kr. Guldborgsund Kom-
mune står i al væsentlighed for resten af finan-
sieringen. Samlet økonomi for projektet er 26 
mio. kr., heraf 18 mio. kr. til Torvet og 6 mio. kr. 
til Strandstrøget. 

Formålet med konkurrencen ’Torvet og 
Strandstrøget’ i Marielyst på Falster er en 
byrumsomdannelse, der skaber større kvalitet 
i byrum og tydeliggør tilknytning og sammen-
hæng med stranden. Omdannelsen skal med-
virke til sæsonforlængelse og ’en sjov og sund’ 
ferie samt styrke konkurrencepositionen i for-
hold til kvalitetsbevidste kundegrupper. 

Vinderforslaget fra GHB Landskabsar-
kitekter i samarbejde med Grontmij og ETN 
arkitekter vil sammenbinde badebyen og for-
stærke stemningen af strand og strandferie – 
året rundt. 

Fem hold deltog i projektkonkurrencen:
– Arkitekt Kristine Jensens tegnestue i 

samarbejde med Norconsult, Ecosistema og 
Vand og Landskab

– GHB Landskabsarkitekter i samarbejde 
med Grontmij og ETN arkitekter

– JaJa architects i samarbejde med karres 
en brands og Niras

– Kragh & Berglund Landskabsarkitekter 
i samarbejde med MLRP arkitekter og Dines 
Jørgensen og Co. Rådgivende Ingeniører

– Sweco Architects i samarbejde med Lem-
ming og Eriksen Rådgivende ingeniører

Marielyst. Luftfoto
Marielyst. Aerial photo

Konkurrenceområdet:
Fase 1: Torvet
Fase 2: Strandstrøget
Competition site:
Phase 1: The Square
Phase 2: The Beach path
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Dommerkomiteen bestod af Flemming Jantzen 
og Henning Kamper, Guldborgsund Kommune, 
Henrik Gottfredsen, fmd. for Sydfalster Turis-
me- og Erhvervsforening, Karen Skou, projekt-
leder, Realdania samt som fagdommere Jonas 
Schul, Schul landskabsarkitekter, og Lisbeth 
Westergaard, landskabsarkitekt MAA, MDL. 
Hasløv og Kjærsgaard har været konkurren-
cens sekretær og bygherrerådgiver i processen

Uddrag af dommerbetænkningens tekst
om vinderforslaget
Bedømmelseskommiteen har diskuteret, 
hvad der skal til, for at Marielyst bliver en de-
stination for en ferie ved havet, og specielt 
hvornår og hvordan man oplever ankomsten.
Forslagets markante og gennemførte identitet 
af badehotelsidyllen er et godt bud på en iden-
titet med stor brandingsværdi, hvor der også 

gives plads til det spraglede handelsliv i stærk 
kontrast til et sublimt udformet byrum med 
strandmiljøet helt op til Marielyst Torv. For-
slaget vil gøre en forskel – hvor det vil være 
rart at opholde sig selv en kold dag i februar.

Forslaget fremstår som konkurrencens 
bedste bud på en fornyelse, som vil skabe 
fremtidens badeby. Det er en enig dommer-
komite, som udpeger forslaget som vinder.

Marielyst Torv og Strandstrøg. 
Vinderforslag udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter, Grontmij og ETN Arkitekter
Marielyst Square and Beach path 
Winning proposal by GHB Landskabsarkitekter, Grontmij and ETN Arkitekter

Dansegulvet
Pejsen

parkering på grus

parkering på grus

Højskolen Marielyst –
tidligere Marielyst Østersøbad

fyrretræslund

lund af fyr og birk

fyrre- og birketræer

Badebroen
betonplanker

parkering på grus

Sømærket

Torvet

Strandstien

Diget

lund af fyr og birk

Ankomsten

Ankomsten

lund af fyr og birk

Plan 1:5000
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Vandet
Sømærket

Water
Navigation mark

Naturen
Fyrretræslundene
Strandstien

Nature
Pine groves
Beach path

Livet
Værelserne
Solvognene

Life
Rooms
Loungers

Badehotellet
Plankegulvet
Pejsen
Dansegulvet 
Trappen
Stakitterne
Væggene
Parasollerne

Beach hotel
Plank deck
Fireplace
Dance floor 
Stairway
Fences
Walls
Parasols
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Uddrag af forslagets beskrivelse
Marielyst besidder åbenlyst mange stedbund-
ne kvaliteter, og vores forslag udvikler disse 
ved at værne om de eksisterende værdier og 
tilføje stedet nye kvaliteter. Vi ønsker at skabe 
rammerne for en helårsorienteret udvikling 
og med enkle, arkitektoniske greb af høj kva-
litet at bidrage til udfoldelsen og oplevelsen af 
stedets unikke potentiale. 

Stedets altoverskyggende kvalitet er na-
turligvis dets beliggenhed ved vandet. Her fin-
der man Danmarks bedste badestrand. Uden 
for badesæsonen byder det historiske dige og
en spændende klitflora sig til som trækplaster.

Naturen omkring Marielyst giver gavmildt 
mulighed for alskens aktivitet, og bevægelse 

og leg kommer helt af sig selv i fokus, når man 
opholder sig ved vand og strand med klitter. 

Den helt centrale fortælling på stedet er 
historien om Marielyst Østersøbad – badeho-
tellet, som har lagt navn til stedet, og som har 
gjort, at der i dag overhovedet er tale om et 
sted. Vi puster nyt liv i fortællingen om bade-
hotelsidyllen og det sagnomspundne og efter-
tragtede liv i tæt samklang med naturen. 

Med badehotellet som konceptuel lede-
snor tager vi udgangspunkt i Marielysts rød-
der for at skabe en moderne badeby karak-
teriseret af badehotellets lette, ubekymrede 
stemning. Ved at synliggøre og forstærke dette 
aspekt af byens kulturhistorie – og i overens-
stemmelse med stedets særlige landskabelige 

dialekt – skabes en stærk identitet, der frem-
hæver stedets originale ånd.

Vision: vand, natur, badehotel, liv 
Marielyst Torv savner i dag en tydelig tilknyt-
ning til havet. Vi tænker vandet ind i byen ved 
bl.a. at tilføre Marielyst et symbolsk sømær-
ke – et markant orienteringspunkt, der både 
fra land og fra vand kan fungere navigerende. 

Sømærket fungerer i vores udgave som 
et identitetsskabende pejlemærke, der peger 
såvel mod land som mod vand. Vi placerer 
dette nye vartegn i krydsningspunktet mel-
lem sigtelinjen fra ankomstgaden og sigtelin-
jen fra den kommende badebro, så hav og by 
mødes. 

Livet
Værelserne
Solvognene

Life
Rooms
Loungers

Marielysts nye pejlemærke
Marielyst’s new landmark

Byens nye vartegn placeres, hvor ankomstgadens og strandstrøgets sigtelinjer mødes
The town’s new landmark is located where the arrival street and beach path’s sight lines meet

Det åbne land

HavetSømærket

Torvet

Badehotellet
Plankegulvet
Pejsen
Dansegulvet 
Trappen
Stakitterne
Væggene
Parasollerne

Beach hotel
Plank deck
Fireplace
Dance floor 
Stairway
Fences
Walls
Parasols
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En badeby eksisterer på baggrund af natu-
rens gunstige forhold på det pågældende 
sted. Naturen omkring Marielyst rummer 
et potentiale, der kan udnyttes i højere grad, 
end tilfældet er i dag. Vi markerer Torvets an-
komstmuligheder og definerer dets rum ved 
hjælp af træer, hvilket skaber en visuel for-
bindelse til den omgivende natur. Træerne 
indgår som en naturlig del af møbleringen af 
Torvet, og forløbet på Strandstien mimer en 
plantagebeplantning, dikteret af strandområ-
dets landskabelige dialekt.

Alle indgange til Torvet markeres med en gruppe af 
træer, der plantes i vejrabat, heller og langs fortove
All entrances to the Square are marked by groups of 
trees that are planted on the edge of the road, the 
traffic islands or along the sidewalk 

Strandstien

Ankomsterne

høje fyrretræer

klatreskov

sandklitter

eksisterende parkering på grus

siddetrappe sandklitter

cykel- gangsti med tætte egeplanker

gangsti med spredte egeplanker

sandbane til boldspil

skærm af høje fyrretræer

Planudsnit Plan detail 

b indhold LA613.indd   182 22/09/13   21.39



LANDSKAB  6  2013 183

chronicle 8 er anvendt

Vi henter styrken fra havet op i byen ved at 
iklæde Torvet et sammenbindende egetræs-
gulv. Badehotellets plankegulv tænkes som 
byens imponerende nye platform. Træ er et 
solidt, naturligt materiale. Træ er historisk 
et grundsymbol på helhed og kosmos dvs. for-
eningen af himmel, jord og vand, hvilket leder 
tankerne hen på liv, miljø og bæredygtighed. 
Egeplanker danner det store, sammenhæn-
gende, sølvgrå trædæk, der forbinder Torvet 
med stranden. Gulvet samler bygningerne 
med al deres forskellige egenart og skaber et 

rum, der tilhører alle og kan bruges til alt. Ba-
dehotellets tapet bruges som vertikal kontrast 
og oversættes til trærækker og stakitter, der 
opsættes, hvor der er matrikelskel, der skal 
håndteres. Rum, der skal dannes. 

Vi medtænker de erhvervsdrivende på 
Torvet ved at anskue hver matrikel som 
repræsentant for et værelse på badehotellet. 
Rummelighed skaber fleksibilitet for både 
værter og gæster. Interaktionen mellem ste-
det, de forretningsdrivende, beboerne og 
gæsterne skaber liv. 

Bredkronede, lave træer danner parasoller, der filtre-
rer det kraftige lys, og indgår som en naturlig del af 
torvets møblering
Broad-crowned, low trees form parasols that filter the 
strong light, and become a natural part of the 
furnishing of the square

Rækker af ranke birk og skovfyr danner transparente 
skærme og kalkes hvide op til kote 4 – digets topkote
Rows of upright birch and Scotch pine form transparent 
screens and are whitewashed up to a height of level 4 
– the top of the dike

parasoller af tjørn

klitlandskab

Principplan Principle plan

egetræsplanker asfaltbetonplanker
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summary

The chocolate river and the Aire garden, 
p. 162
Stefan Darlan Boris
In Denmark like in many other countries, a 
change in attitude is taking place in relation 
to the concept of integrating the landscape, 
and especially nature’s processes in urban 
planning. This is expressed in the increas-
ing number of projects that have a construc-
tive approach to climate changes such as the 
increasing amounts of water in the built en-
vironment. Despite this, in most of the rees-
tablishment projects in the open landscape 
there is a distinct lack of landscape architec-
tural considerations. One of the reasons for 
this is that most reestablishment projects in 
Denmark are still primarily based on an un-
derstanding of nature where nature is consid-
ered as something that exists outside of town 
and in this way is separate from the daily land-
scape.

A project that suggests one possible direc-
tion out of several others for future reestab-
lishment projects in Denmark is the ongoing 
reestablishment of the Aire river in Geneve, 
Switzerland. A project that employs landscape 
architectural means to such a degree that 
architect Georges Descombes, ADR Archi-
tects and Groupement Superimpositions in 
2012 received the distinguished landscape 
award Schulthess Gartenpreiz for their work. 

The reestablishment project deals with 
more than five kilometers of the river’s 
course, which in all stretches from sources in 
Mont Saléves forested slopes in the French 
part of the river’s watershed south of Geneve 
to a culvert in the city of Geneve. The water is 
led under the city and further out into Arve 
and from there into the Rhône river. One of 
the main goals of the project is to ward off 
floods in the built environs as well as to min-
imize the risk of flooding in the river plains 
where there are mixed agricultural and indus-
trial areas.

The reestablishment is planned in four 
stages, of which two are already imple-
mented. The first stage (2002-06) dealt with 
the stretch between pont de Marais and pont 
du Centenaire, and the second stage (2008-
10), the stretch between pont de Certoux 
and pont de Lully. The ongoing third stage 
(2012-14) involves the stretch between pont 
de Lully and pont de Marais and will connect 
stages one and three. The final stage (2014-
15) deals with the stretch west of pont de 
Certoux toward the French border, Frontière 
Nationale. In addition to this, in spring 2013 
Descombes and ADR Architects won a com-
petition for the reestablishment of a stretch 
of the river on the French side, which repre-
sents a substantial increase in the project’s 
total extent.

The Gate to Lolland, p. 170
Ulrik Kuggas
The Gate to Lolland project links three villag-
es lying around Knuthenborg Park, both on a 
physical as well as mental plane. The proj-
ect contains a number of different elements, 
which in an interplay strengthen the villages’ 
identities and improve the relation between 
them. The goal has been to open up for the ex-
isting landscape merits and add new attrac-
tions. By creating different new passageways 
and facilities for pedestrians and cyclists be-
tween Hunseby, Maglemer and Bandholm, a 
continuous route was created so that on foot 
or by bike one can easily move through the 
area. New road patterns, gravel paths in the 
woods, a new railway stop and a 350-meter 
long mole promenade in Bandholm Harbor 
were created. In addition to this, a number of 
‘impact points’ added elements to the villag-
es, which increase the qualities and signal that 
something is happening here.

The project is an offshoot of ‘the land of 
possibilities’ a partnership project between 
Realdania and three municipalities. The 
vision was to take a new, positive look at Den-
mark’s outlying areas, so that in Realdania’s 
words they can be “seen as a sustainable alter-
native with unique qualities and development 
opportunities.” The Gate to Lolland will illus-
trate how a tourist attraction (Knuthenborg 
Safari Park) can be employed as a dynamo and 
active resource by the surrounding local envi-
rons.

Danish Landscape Prize 2013, p. 174
Jacob Fischer, Steen Himmer and 
Bo Holm-Nielsen
‘Quiet places’ is the theme for this year’s 
Danish Landscape Prize. Today’s demands 
for possibilities for play, exercise and many 
varied experiences in our outdoor spaces 
have implied that opportunities for calm-
ness, quiet, slow simple experiences are rare-
ly asked for when outdoor spaces are to be 
planned. Where in the new public environ-
ments can one find a place to sit down, a place 
where one can have intimate conversations, a 
park space where only nature can be heard or 
an urban space where the eye simply follows 
a color or a simple movement in the furnish-
ing of the space?

The Landscape Prize 2013 will hopefully 
inspire work being done in several directions 
based on the theme ‘quiet places.’ The jury 
has thus sought proposals for places of high 
landscape architectural quality, which do not 
necessarily have a particular function. Places 
which live either a quiet, perhaps unknown 
life or places where one can retire in peace. 
The prize can thus be awarded to both new 
projects, where landscape architects pres-

ent current proposals for the theme as well 
as to existing, quiet places where municipal, 
national or private parties, through time have 
cared for and developed these places.

The Danish Landscape Prize is awarded by 
the Municipal Park and Nature Administra-
tion, The Danish Landscape Architects Asso-
ciation and the Danish Association of Archi-
tectural Firms, which have appointed a jury 
consisting of Steen Himmer, Jacob Fischer 
and Bo Holm-Nielsen, supplemented this 
year with Hanne Wiemann Nielsen and Mads 
Gamdrup. Out of the competition submission, 
the jury has nominated three projects: Liebes-
tunnel/Kærlighedsstien, Royal Danish Horti-
cultural Society's Garden and Quiet places in 
Silkeborg Municipality. 

The Danish Landscape Prize 2013 will be 
awarded on October 23.

Marielyst Square and Beach Path, p. 178
Realdania’s campaign ‘Stedet Tæller’ (The 
place counts) will up until 2016 work to clar-
ify and develop local potentials, so they can 
contribute to positive, sustainable develop-
ment in the outlying areas. The project ‘Tor-
vet og Strandstrøget’ (‘The Square and the 
Beach Path’) in Marielyst on Falster is part of 
the focus area ‘Quality in the coastal tourist 
towns’ in ‘Stedet Tæller.’ The purpose of the 
competition ‘Torvet og Strandstrøget’ was to 
convert urban spaces to offer greater quality 
in the town spaces and clarify the connection 
and relation to the beach. The conversion will 
contribute to lengthening the season and a 
‘fun and healthy’ holiday as well as improving 
the competitive position in relation to quali-
ty-conscious consumer groups. 

The winning proposal by GHB Land-
skabsarkitekter in collaboration with Gront-
mij and ETN arkitekter will unify the beach 
town and enhance the atmosphere of beach 
and beach holiday – all year round. The pro-
posal safeguards the existing merits and pro-
vides new qualities to the place. Marielyst is 
given a symbolic navigation mark – a charac-
teristic orientation point, which from both 
land and sea can function for navigation. The 
surrounding nature at Marielyst has a poten-
tial that can be exploited to a greater degree 
than is the case today. The entrances to the 
square are marked and define the space with 
the aid of trees, which create a visual con-
nection to the surrounding nature. The trees 
are a natural part of the square’s furnishing, 
and the stretch along the Beach path mimes a 
plantation vegetation, dictated by the beach 
area’s landscape dialect. The square is attired 
with a unifying oak floor. The oak planks form 
a large, continuous silver-grey wooden deck 
that connects the square with the beach.
Pete Avondoglio
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Sydengland 2013
Den årlige studietur for FLS’ Rejseudvalg, 
under Landskabsarkitekur og Bydesign på KU, 
gik i juli 2013 til det sydvestlige England. På 
tolv dage oplevede vi syv landskabsarkitekt-
studerende storbyerne London og Bristol, 
den romerske perle Bath, det engelske land-
skab med små, pittoreske landsbyer i The Cot-
swolds, Cornwalls klippelandskab og varme og 
fugtige kystklima samt en lille bid af det kupe-
rede, grønne Wales. 

London er en travl og mangfoldig metro-
pol med mange mindre bycentre, bl.a. Hamp-
stead, Westminster og Hoxton – alle med for-
skellige identiteter og med grønne områder i 
nærheden. Som kommende landskabsarkitek-
ter besøgte vi bl.a. Kew Gardens, Hampstead 
Heath og Kensington Gardens, men blev af Dr. 
Benzion Kotzen, leder af landskabsafdelin-
gen ved University of Greenwich, tilskyndet 
til også at se havneområderne langs Them-
sen. De tidligere havneområder her har siden 
starten af 1980’erne gennemgået en omfat-
tende udvikling: fra det meget tætte og høje 

Canary Wharf med forblæste uderum til de 
nye grønne områder, parker og havneprome-
nader langs floden, bl.a. Thames Barrier Park 
og Jubilee Gardens.

Ikke kun parkerne langs Themsens bred 
bød på positive oplevelser; de mange mid-
lertidige projekter på kajpromenaderne ska-
ber byliv ved vandet. Hvor det grønne Bri-
stol-projekt Seeds of change mindede os om 
byens blakkede fortid som knudepunkt for 
salg af sorte slaver, gav Londons Festival of 
Neighbourhoods langs Themsen indblik i 
fænomenet urban gardening med udstillin-
gen Queens Walk Window Gardens. Projek-
tet omfattede både en kunstig sandstrand på 
kajen og midlertidige byrum. Nytteplanter 
kunne man også finde i Bristols parker – ikke 
mindst foran rådhuset, hvor de var sat i stedet 
for traditionelle parterrer med sommerblom-
ster. I Londons botaniske have, Kew Gardens, 
var der ligefrem en udstilling med spiselige og 
lægende planter. 

I bydelen Hoxton fandt vi Regents Canal, 
en lille del af et større system af kanaler, der er 
et levn fra Englands industrialisering. Kanal-
området er hyggeligt, grønt og lidt ’skævt’, 
men sidearealerne ret stærkt trafikerede, og 
her er shared space, trods forskellige belæg-
ningstyper, reglen frem for undtagelsen. Ka-
nalen er udover dens afslappede stemning et 
bevis på, at cyklen har vundet i London som i 
så mange andre storbyer.

Jubilee Gardens blev åbnet i 1977 til mar-
kering af Elizabeth II’s 25-års jubilæum som 
regent, men er totalrenoveret og omformet i 
2002 af West 8 i forbindelse med dronningens 
50-års jubilæum som regent. 

Parken ligger centralt ved Themsens syd-
lige bred op til havnepromenaden, London 
Eye, og i kraft af forlystelsesparken kommer 
der mange mennesker forbi hver dag. Fra at 
være et fladt græsareal med enkeltstående 
træer er parken blevet indrammet med gra-
nitkanter og har fået blomsterbede, bakker og 
store træer. Blomsterbedene er beplantet med 
en blanding af forskellige stedsegrønne buske, 
græsser og stauder. Parken er gennemskåret 
af stier, granitkanterne har varierende højder 
og fungerer både som afgrænsning af græs-
området og som siddemulighed. På grund af 
de mange forskellige opholdsmuligheder til-
trækker parken mennesker i alle aldre – både 
i grupper og som enkeltpersoner.

Robin Snowdon fra University of Gloucesters-
hire viste os Bristol by og havn, der i kraft af 
private og lokale initiativer har gennemgået 
en større udvikling De tidligere havnefunk-
tioner er omdannet til et moderne offent-
ligt byrum med centre for kultur –såkaldte 
sheds. At byudvikling i Storbritannien styres 
af private aktører er ifølge Snowdon blevet 
en hæmsko for grønne områder og LAR-pro-
jekter, men vi var dog heldige at se et: en ’fly-
dende’ park langs kajkanten, bestående af et 
flydende filterbed med vandrensende buske, 
urter og siv. Gennem bedet ledes regnvand 
fra nærliggende tage, hvorved biodiversite-
ten øges, og River Avon tilføres renere vand.

I The Cotswolds så vi et par af de kendte 
landskabelige haver, som vi på studiet har hørt 
en del om: Woodstock Park og Rousham Gar-
dens. Sammen med vores besøg i Prior Park 
i Bath gav det os et mere levende perspektiv 
på danske haver som Liselund og Frederiks-
berg Have. 

Rousham, lidt nord for Oxford, blev i 
1700-tallet omformet af William Kent. Med 
dens klare landskabelige virkemidler såsom 
ha-ha, sigtelinier, snoede stier og pavilloner 
er haven et tilløbsstykke for landskabsarkitek-
ter. Nyttehaven og The Pigeon House Garden 
er begge omkranset og opdelt af 2-3 meter 
høje buksbomhække, der skaber rum i haven. 
Rousham er ikke kun fantastisk pga. de land-
skabelige kvaliteter. Dens relativt overskue-
lige størrelse samt dens bugnende nyttehave 
og Pigeon House Garden efterlader én med en 
oplevelse af en afslappet og hyggelig stemning, 
som Woodstock Park ikke synes at have. Rous-
ham var ganske enkelt det mest charmerende 
på hele turen.

Nationalparkerne Exmoor og Brecon Bea-
cons i hhv. Somerset og Wales er kuperede, 
grønne naturområder med mange forskellige 
biotoper, der kræver længere tid at opleve til 
fulde. Vores oplevelse af nationalparkerne 
er, at de ikke nødvendigvis er fri for bebyg-
gelse. Man kan stille spørgsmålstegn ved, om 
nationalparker med bebyggelser tilbyder til-
strækkelig gode levevilkår for dyre- og plan-
teliv. I forbindelse med de danske planer om 
at etablere en nationalpark i Nordsjælland er 
det relevant af se på, hvilke erfaringer andre 
lande har.

The Eden Project i Cornwall er en stor 
park etableret i en nedlagt lergrav, og den er 

Neighbourhood festival, 
London

Bristol floating filterbed

The Eden project
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blevet et landmark i forbindelse med årtu-
sindskiftet. Med afsæt i planter giver projek-
tet basis for mange sociale arrangementer, 
såsom The Big Lunch (et årligt arrangement, 
der bedst kan sammenlignes med en stor 
havefest), og for formidling af viden om lin-
ket mellem planter og forbrugsvarer, fra frugt 
og grønt til is og cykeldæk. Herved formidles 
budskabet om bæredygtighed. The Eden Pro-
ject er som en stor Edens have, en skole for 
både børn og voksne, hvor man i det grønne 
kan blive oplyst; latinske plantenavne o.a. 
informationer findes ved næsten ethvert træ. 
Projektet er centreret i de kuppelformede 
drivhuse, Biodomes, der simulerer forskel-
lige klimazoner: Norden (uden for), Middel-
havsområdet og Troperne. Her sælges hjem-
medyrkede frem for importerede produkter, 
hvorved CO2-udslip mindskes.

Forståelse og anvendelse af landskabsarki-
tektoniske virkemidler baseres på erfaring. 
Turen til England var rammen for oplevel-
ser, og vi kunne observere andres projekter. 
Disse oplevelser af, hvordan andre griber de 
problemstillinger an, vi selv sidder med, er 
nødvendige for, at vi kan sammenligne og ef-
terprøve egne metoder; for at vi kan udvikle  
dansk landskabsarkitektur. 

Studieturen til Sydengland er blevet mulig med 
støtte fra Karin og Georg Boyes Fond, Kirsten 
Wiedemanns Mindelegat, Havekulturfonden 
og DL’s Rejselegat

Emil Rosenstrøm, Ellen Oll, Caroline Pfeiffer, 
Marit Kristiansen og Oscar Andersson,
landskabsarkitektstuderende ved KU
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