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100% miljøcertificeret genbrugsplast. 
Garanteret fri for enhver udledning/
miljøbelastning. Bæredygtig løsning i forhold 
til anvendelse af eksempelvis Azobe træ. 

• Lang levetid – min. 80 år
• Økonomisk fordelagtig 
• Genbrugsplast er bæredygtigt og genanvendeligt 
• Bæredygtigt og garanteret fri for miljøpåvirkning

SPUNS / FLAGVÆG  
I GENBRUGSPLAST

Projekt ”regnvandsopsamling”  / Kristianstad, Sverige, 2017
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We present the world’s 
first urban bench with 

the Nordic Swan Ecolabel. 

The Nordic Swan  
Ecolabel is one of 
Europe’s strictest 
ecolabelling schemes 
and evaluates the 
entire life cycle of  
the product. License-
number: 2073 0007.

Vestre April
Design: Espen Voll, 
Tore Borgersen & Michael Olofsson 

vestre.com
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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
standard:

Dansk 
importør af: SikkerVand®

Totalleverandør
– også af professionel rådgivning 

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

TELEFON  39 63 36 80 
MOBIL  28 87 36 80

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

Vi bygger grønt

www.e-m-deichmann.dk • office@e-m-deichmann.dk

NY_DEICHMANN_22_11_13.indd   1 28/11/13   14.21

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

V A N D
D E S I G N

I S R A E L S P L A D S I  KØ B E N H AV NBispetorvet 
i Aarhus med træer fra 
den fynske muld
Kort afstand fra produktions sted til  
dit projekt er bedst for både planterne 
og miljøet!

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

Telefon 65 97 26 56 
pkp@kortegaard.dk 
www.kortegaard.dk
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MARIENLYST SLOTS VENNER 
PÅ SOFIERO
Marienlyst Slots Venner deltog i august i en 
3-dages udstilling på Sofiero nord for Helsing-
borg. Marienlyst Slots Venners bidrag var et 
lille perspektivisk eksperiment, et forsøg på 
et skabe et stort rum ud af noget ganske småt, 
hvilket fotoet ovenfor med børnene viser. 

Hele haven fyldte 7 x 5 meter, og der blev 
plantet over 250 Geranium-planter og 32 linde-
træer i faldende højder (desværre ikke faldende 
nok, de forreste skulle have været ½ meter 
højere) samt brugt 3½ m3 jord og ½ m3 grus til 
opbygningen. Geraniumkanterne  skulle virke 
naturlige, og det lykkedes. Udstillingen blev 
besøgt af knap 20.000 mennesker, og der var 
stor interesse for projektet. Ideen var at vise, at 
barokkens uendelighedsmotiv sagtens kan gen-
skabes i en villahave, hvis man vil. Det var der 
mange, der forstod og syntes var sjovt.

Der var en utrolig god stemning på Sofiero 
med engagerede og dybt professionelle medar-
bejdere, der elsker stedet og altid er åbne over-
for ethvert eksperiment. Stemningen nåede helt 
engelske dimensioner, der var idéträdgårdar 
lige fra det banale til det nørdede – og heldig-
vis alt derimellem. De tre dage på Sofiero viste, 
at der er en betydelig interesse for havekunst 
blandt ganske almindelige mennesker. LLS

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
Nr. 8. Udk. 15. december

TO NYE PROFESSORER PÅ KDAK
Institut for Bygningskunst, By og Landskab 
har budt velkommen til erfarne kræfter: To 
nye professorer – én i Landskabsarkitektur og 
én i Arkitektur, Urbanisme og Planlægning –  
samt en ny lektor er tiltrådt pr. 1. august.

De to professorater er besat af arkitekt Deane 
Alan Simpson, som er ny professor i Arkitek-
tur, Urbanisme og Planlægning, mens arki-
tekt Kristine Jensen er tiltrådt som profes-
sor i Landskabsarkitektur. 

Institutleder Katrine Lotz er begejstret 
for det nye samarbejde: ”Det er meget til-
fredsstillende, at to så kompetente menne-
sker nu bliver professorer på Institut for Byg-
ningskunst, By og Landskab. At de tiltræder 
samtidig giver os meget gode muligheder for 
at samtænke disciplinerne arkitektur, land-
skab og byplanlægning. Det vil styrke insti-
tuttets faglige profil – og den ekstra kapacitet 
betyder desuden, at vi kan indgå i endnu flere 
relevante samarbejds- og udviklingsprojekter 
fremover. ”

KADK’s rektor, Lene Dammand Lund, 
glæder sig også over at byde velkommen til de 
to nye professorer, som begge bringer prak-
sis-, forsknings- og undervisningserfaring 
med sig til bordet.” Der er tale om to virkelige 
kapaciteter på hver deres felt – de har begge 
solid erfaring inden for forskning, kunstne-
risk udviklingsvirksomhed og praksis og kan 
på bedste vis være med til at cementere det 
trebenede vidensgrundlag, som arkitekt-
uddannelsen bygger på,” siger rektor Lene 
Dammand Lund. ”Jeg ser frem til samarbej-
det. Med de to nye professorer bliver Institut 
for Bygningskunst, By og Landskabs position 
som en stærk vidensaktør og en relevant sam-
arbejdspartner på sit felt yderligere styrket.” 

De to professorer har fået fagligt følge-
skab af en ny lektor, Boris Brorman Jensen, 
der bl.a. i kraft af sin sideløbende praksis som 
rådgivende arkitekt bliver en velkvalifice-
ret bidragyder til instituttets forsknings- og 
undervisningsaktiviteter. 

Fakta
Deane Alan Simpson kommer fra en stilling 
som lektor på KADK, hvor han p.t. står i spid-
sen for linjen ’Urbanism and Societal Chan-
ge’ på Institut for Bygningskunst, By og Land-
skab. Han er uddannet arkitekt ved University 
of Auckland og Columbia University i New 
York og tog sin doktorgrad ved ETH Zürich. 
Tidligere har han bl.a. været ansat som pro-
fessor ved Bergen Arkitekthøgskole (BAS) og 
arbejdet for Diller + Scofidio i New York, hvor 
han var med på projekter som f.eks. Blur Buil-
ding, Eyebeam og Rapid Growth.

Kristine Jensen er uddannet landskabsarki-
tekt på Aarhus Arkitektskole i 1983 og har en 
ph.d.-grad fra samme institution (1996), hvor 
hun også forsket og undervist i en 10-årig pe-
riode, bl.a. som lektor og medstifter af afde-
lingen for Arkitektonisk planlægning (siden 
’By og land’). Siden 2002 har hun haft egen 
tegnestue – Arkitekt Kristine Jensens Teg-
nestue ApS – og har tidligere bl.a. været ansat 
hos Bjarne Aasen og C.F. Møller.
Inf. kadk.dk/nyheder

Marienlyst Slots Venners idéhave på Sofiero, august 2017. Foto Lulu Salto Stephensen
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FJORDPARK SOLSTOL

VESTRE FJORDPARK I AALBORG
HÆDRET PÅ ARKITEKTURENS DAG
Vestre Fjordpark er blandt de projekter, som 
blev hædret af Aalborg Kommunes Bygnings-
præmiering i forbindelse med Arkitekturens 
Dag 2. oktober. Siden åbningen i juni er det 
rekreative anlæg ved Limfjorden blevet en po-
pulær destination, som med generøs arkitek-
tur og landskab skaber optimale fysiske ram-
mer omkring fornyede aktiviteter ved vandet.

Aalborg Kommunes Bygningspræmiering 
fremhæver nybyggeri, som viser indlevelse i 
stedets helhed og skaber en god sammenhæng 
mellem funktionalitet og indhold – som ram-
men om et godt hverdagsliv eller som under-
stregning af det særlige og unikke. Udform-
ningen af Vestre Fjordpark lægger netop stor 
vægt på at skabe rum for både hverdagens 

aktiviteter og for den helt særlige oplevelse 
af landskabet ved Limfjorden.

Vestre Fjordpark er et helårsorienteret 
lærings- og aktivitetslandskab, der med enkle 
virkemidler bidrager til oplevelsen af natu-
ren og deltagelse i anlæggets mange tilbud. 
Det er samspillet mellem naturen, vandrum-
met og brugerne, der giver Vestre Fjordpark 
liv og karakter. Promenaden og bygningerne 
er udformet til mange formål, eksempelvis 
kan taget også bruges til ophold og som tri-
bune med udsigt over fjorden og livet i Vestre 
Fjordpark.

Projektet er realiseret med midler fra 
Lokale og Anlægsfonden, Nordea-Fonden 
og den Obelske Familiefond og udformet af 
teamet ADEPT og GHB Landskabsarkitekter 
med ingeniørerne Orbicon, NIRAS og COWI. 

Foruden Aalborg Kommunes Bygnings-
præmiering fik Vestre Fjordpark hædrende 
omtale ved Danske Landskabspris 2017.

LEGATER FRA 
KARIN OG GEORG BOYES FOND
Der opfordres hermed til at ansøge Karin og 
Georg Boyes Fond om støtte til landskabsar-
kitektstuderendes grupperejser, yngre land-
skabsarkitekters studierejser og publikations-
virksomhed inden for fagområdet.

Ansøgninger til fonden skal sendes senest 
1. februar 2018 til fondens bestyrer advokat 
Kim Rosenthal Hansen, Advokatcentrum, 
Rødovre Centrum 205, 2610 Rødovre eller 
post@advokatcentrum.dk 
Læs om fonden og ansøgningsvilkår på
www.boyesfond.dk

Vestre Fjordpark. Foto Coast Studio
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LÆRING FRA ITALIENSK HAVEKUNST, I
I disse år er der stor opmærksomhed på byrum 
og byliv, mens den italienske havekunst trak i 
den stik modsatte retning: mod det nærende for 
os ved midlertidigt ophold i frodige grønne om-
givelser. 
I LANDSKAB nr. 2-2017 kan vi læse om re-
daktionsudvalgets oplevelser af den italienske 
havekunst. Lulu Salto Stephensen minder os 
om, at renæssancen som ’genfødslen’ fik be-
tydning for havernes anlæggelse og måden at 
bruge dem på: ’at tage midlertidigt ophold ude 
i landskabet blev et ideal’. Motiverende var 
også, at landskabet efter middelalderens over-
tro og ustabilitet i samfundet med uro, kon-
flikter og røverier var blevet sikrere at færdes 
i. Man nød et afslappet landliv ikke mindst for 
kultivering af sjælen. Her fungerede den så-
kaldte villa rustica som en slags retreat. Man 
kan sagtens forestille sig, at udsigten fra de of-
test højt beliggende villaer sammen med de 
smukt arrangerede, frodige haver netop har 
været ideelle rammer. 

Og om det er en oprindelig hensigt, eller 
om det er Anne Dahl Refshauges egen tolk-
ning, så kan man også godt se for sig, at de ita-
lienske haveanlægs hemmelige haver, ’maner 
til samtale, men også eftertænksomhed og 

ro’, som hun skriver. Samlet set kunne disse 
betragtninger godt udfordre dagens aktive og 
livlige bylivsdagsorden. For kunne byen ikke 
i højere grad tilbyde offentlige stille steder til 
ro, refleksion og kultivering af sjælen? 

Haven som ’rus in urbe’ kunne være et 
alternativ til byens torve, pladser og parker 
og blive det sted, hvor nogle af den italienske 
havekunsts virkemidler bliver sat i spil til at 
skabe kompletterende, stille steder i byen – 
måske som byhaverum (ikke at forveksle med 
det nyere begreb byhaver) med frodighed og 
fredfyldt atmosfære, uden andet program end 
stille ophold. 

Der findes allerede i dag eksempler på 
byhaverum i København som Det Kongelige 
Biblioteks Have fra år 1920 og Amaliehaven 
fra år 1983. Begge er centrale, men i nogen 
grad lidt mere stilfærdige offentlige byhave-
rum placeret i samspil med byens bevægel-
ser, og hvor planter omslutter og spiller en 
afgørende rolle for rumligheden. Men med 
formelle naboer, hhv. folketinget og den kon-
gelige familie, så kunne man godt ønske sig 
flere offentlige uformelle og stille byhaverum 
i København – det samme gælder Aarhus. 

I Odense sker der noget. For også den nye 
’Eventyrhaven’ har potentiale til at blive et 

attraktivt byhaverum, i hvert fald er der også 
lagt op til, at frodige plantesammensætninger 
og stilfærdigt ophold – og måske endda kulti-
vering af sjælen – får plads. Mon København 
og Aarhus kan følge efter?

VADEHAVSCENTRET
– symbiose med omgivelserne
Vadehavscentrets arkitektur og landskabsar-
kitektur er et eksempel på, hvordan det er mu-
ligt at passe på Danmarks landskab, når man 
bygger – uden at svække, men snarere styrke 
vores fælles kultur- og landskabsarv. Sådan 
ligger museet nemlig fint indpasset i et sår-
bart landsbymiljø nær Ribe som sidste stop 
inden Vesterhavet. Her bidrager landskabs-
arkitekturen, ikke mindst gennem kontekst-
forståelse, materialevalg og formgivning, til at 
formidle sammenhængen med omgivelserne.

Regional udvikling gennem arkitektur, 
natur og kunst har lige været temaet for to sym-
posier i juni måned med fokus på store japan-
ske referencer. Her i Vester Vedsted er det nye 
udflugtsmål, der formidler essensen af lokal-
områdets identitet for mange turister og andre 
interesserede, nu også en glimrende reference!
Susanne Renée Grunkin,formand for Danske 
Landskabsarkitekter
Fotos Susanne Renée Grunkin

RUNDE FØDSELSDAGE
70 år: Anne Trille Sommerfelt, 28. december
65 år: Katrine Thuesen, 2. december 
60 år: Jan Villumsen, 20. november,
Anders Matthiessen, 2. december,
Per Toft Larsen, 17. december
50 år: Hans-Peter Larsen, 9. november,
Henrik Dixen Dausell, 28. november,
Marianne Sørensen Alsing, 14. december
40 år: Thomas Kock, 30. november
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Nominerade till Sienapriset 2017
Strandskogen Arninge Ullna i Täby, Brotorget 
i Bollnäs samt Flatåsparken och Stenpiren i 
Göteborg är nominerade till Sienapriset 2017 
för årets bästa utemiljö. Vilken av de fyra ute-
miljöerna som vinner avslöjas på Arkitektur-
galan den 28 november.

Strandskogen Arninge Ullna i Täby
Juryns motivering: Strandskogen Arninge Ull-
na är en otillgänglig och ekologiskt komplex 
natur och samtidigt en del av ett stadsutveck-
lingsprojekt i Täby. Genom ett träffsäkert ge-
staltningsgrepp blir den svårnådda stranden 
tillgänglig för allmänheten. Alsumpskogens 
kvaliteter står i fokus och visar ett nytt för-
hållningsätt till vad en stadsdelspark kan vara! 
Gångbryggor av obehandlat trä zick-zackar sig 
fram i skogen, viker av och erbjuder utsikts-
platser över vattnet. Spångens riktningsför-
ändring accentueras av en knallgul durkplåt 
som spelar med solljuset som silar ner mellan 
alarna och skapar en sublim upplevelse. Ljus-
sättningen tillför ytterligare en dimension, 
skogens scenografi förstärks och haikudikter-
na av Tomas Tranströmer utskurna i cortén-
plåt framträder. Med poetisk känslighet och få 
element tar arkitekterna tillvara platsens möj-
ligheter och skapar en rik upplevelse.
Landskapsarkitekt: Topia landskapsarkitekter 
genom ansvariga landskapsarkitekter LAR/
MSA Martha Hedin och Håkan Johnsson samt 
landskapsarkitekt MDL Allan Habekost-Jensen. 
Övriga medverkande: Martin Kempe, Kempe 
Ljusdesign och Dick Sköld, Sveab
Beställare: Täby kommun
Färdigställt: 2014
 

Stenpirens resecentrum i Göteborg
Juryns motivering: Stenpirens resecentrum 
är en ny knutpunkt i Göteborg. Här passerar 
15 000 människor varje dygn med färja, buss, 
spårvagn, cykel eller till fots. En bred och lång 
stenmatta i svart och grå granit är ett samlan-
de grepp som tar tag i staden och visuellt och 
fysiskt leder ner till färjeläget. Mattan tydlig-
gör Stenpirens längd och övergången mellan 
den befintliga kajen och den nya platsen. Rikt-
ningen förstärks av belysningsmaster som för 
tankarna till hamnverksamhet. Det generösa 
flytbryggssystemet i trä kan följa älvens rörel-
ser men är tryggt förankrad i den solida sten-
kajen. Omsorg återfinns i minsta detalj, ste-
narnas riktning, kulörer, träets behandling, 
skruvarnas infästning – inget är lämnat åt 
slumpen. En svår stadsbyggnadsuppgift har 
fått en skicklig och elegant lösning som är 
självklar på platsen och Göteborg har fått ett 
nytt attraktivt stadsrum.
Landskapsarkitekt: Sweco Architects genom 
ansvarig arkitekt SAR/MSA, LAR/MSA Hen-
rik Fogelklou
Beställare: Göteborgs stads trafikkontor
Färdigställt: 2016

Brotorget i Bollnäs
Juryns motivering: Med ett lätt handlag har 
Bollnäs fått ett nytt torg som präglas av såväl 
dåtid som samtid. Gestaltningskonceptet är 
grundad i bygden och i hantverkstraditionen. 
Beläggningens mönster är inspirerat av tex-
tilmönster från Bollnäs, scenen har ladans 
faluröda färg och formen inspirerad av Häl-
singlands böljande berg. Bakom den står ljusa 
björkar ramar som fond. Ytan för lek är fint in-
fogad och ett välkommet inslag för både stora 
och små, där ett livligt vattenspel är rolig att 
leka i och vacker att se på. Intill är en grupp 
klarröda pinnstolar och tillhörande bord pla-
cerade längs med torgets ena långsida, och 
förstärker det hemtrevliga anslaget. Över 
detta hänger röda armaturer som för tankarna 
till folkpark och dansbana. Torget är ett före-
dömligt exempel på när en mindre stad vågar 
ta ut svängarna och skapa en mötesplats som 
inte är som andra.
Landskapsarkitekt: Karavan landskapsarki-
tekter genom ansvariga landskapsarkitekter 
LAR/MSA , Åsa Ehn Hillberg, Karin Dani-
elsson och Kristina Ehrstedt. Arkitekt, scen: 
Marge Arkitekter genom arkitekt SAR/MSA 

Pye Aurell Ehrström. Formgivare möbler och 
belysning: Thomas Bernstrand. Övriga med-
verkande: Anders Hanson, Rejlers, Lena Hil-
deman, Bjerking och Thomas Fover, Structor
Beställare: Bollnäs kommun
Färdigställd: 2016

Flatås park i Göteborg
Juryns motivering: Då städerna breder ut sig 
och befintliga områden förtätas ställer det nya 
krav på det offentliga rummet. Flatås park i 
Göteborg är ett fint svar på en aktuell fråga. 
Den nya utformningen har utgått från existe-
rande trädrader som tillsammans med långa 
parksoffor, integrerade i spaljéer och pergo-
la, ramar in parken samt skapar stomme, rum 
och rytm. Den södra delen har en lugnare ka-
raktär med generösa sittbänkar, vackra pe-
rennplanteringar och större sammanhängan-
de gräsytor. Centralt i parken ligger en rymlig 
lekplats som inspirerar till aktivitet. På den 
gjutna betongkantstenen kan man sitta, ba-
lansera eller kanske skejta och gräskullarnas 
topografi inbjuder både till spring och goda 
sollägen. Gestaltningen präglas av tanken om 
samanvändning och multifunktion och blev 
direkt en populär och välanvänd mötesplats 
i området.
Landskapsarkitekt: 02landskap arkitektkon-
tor genom ansvarig arkitekt SAR/MSA Ulrika 
Gunnman, landskapsarkitekter LAR/MSA My 
Lekberg Hellström och Sabina Richter
Beställare: Göteborgs stad park- och naturför-
valtningen
Färdigställd: 2017

Sienapriset delas ut sedan 1987 för att främ-
ja god utemiljö och tilldelas ett objekt och dess 
arkitekt. Det belönade objektet ska ha aktuali-
tet. Projektörens prisbelönta huvudinsats bör 
inte ligga längre bak i tiden än fem år. Objek-
tet ska vara så färdig att det ska uppskattas av 
allmänheten.

Juryn för Sienapriset utses av Sveriges 
Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur. 
Officiell sponsor för priset är Starka Betong- 
industrier. Jurymedlemmar 2017: Bengt 
Schibbye, landskapsarkitekt LAR/MSA; Åsa 
Drougge, landskapsarkitekt LAR/MSA; Maria 
Sundell Isling, landskapsarkitekt LAR/MSA; 
Jan Lang, Starka; Erik Simonsen, Cementa.
www.arkitekt.se/nominerade-till-sienapriset- 
2017

Strandskogen Arninge Ullna. Foto Topia Brotorget i Bollnäs. Foto Alex Giacomini

Stenpirens resecentrum i Göteborg. Foto Nils-Olof Sjöden

Flatås park. Foto Ulf Celander



LANDSKAB  7  2017 173

HERLIGHEDSVÆRDIER
Annemarie Lund

Hvordan kan man sikre – eller i hvert tilfælde være med til at fremme – at landskabelige herlighedsvær-
dier bevares? Et hav af artikler har gennem årene endevendt og belyst problematikken. F.eks. drejede hele 
LANDSKAB 5/6-1993 sig (med udgangspunkt i Firenzechartret) om bevaringsværdige haveanlæg – bredt 
forstået. En gruppe særligt kyndige, Lulu Salto Stephensen, Sven-Ingvar Andersson, Kirsten Lund-Ander-
sen m.fl., skrev om beskyttelse og bevaring, det være sig gennem rekonstruktion, restaurering, renovering 
eller fri fornyelse. En liste opregnede de 112 anlæg, som arbejdsgruppen efter måneders, eller nok snarere 
års diskussion, havde udvalgt. Listen var opdelt i 14 kategorier: bondehaver, byhaver, byparker, etagehus-
haver, herregårdshaver, institutionshaver, kirkegårde, præstegårdshaver, kolonihaver, lysthaver, række-
hushaver, slotshaver, villahaver samt restgruppen andre haver. 

Det er mere end 25 år siden, og de bevaringsproblemer, der blev beskrevet, er stadig gældende. Og det 
dengang truende forfald er mange steder ikke blevet meget mindre. En del af listens emner er da også siden 
gået til, andre renoveret eller fornyet, og enkelte er blevet fredet. I de kommende år vil mange anlæg, f.eks. 
ved skoler, universiteter og hospitaler,  undergå forandringer, bl.a. på grund af krav om nye funktioner, 
mere bebyggelse eller behov for udskiftninger af udlevede plantninger. Hvert enkelt sted vil behøve sin 
egen løsning.

Visse anlæg vil få gavn af, at Bygningsfredningsloven, der i foråret 2018 har eksisteret 100 år, gennem 
årene er blevet udvidet og suppleret, så det også er muligt af frede bygningsnære omgivelser som gårdsplad-
ser o.l. samt selvstændige landskabsarkitektoniske værker.

Andre anlæg er blevet hjulpet af det initiativ til bevarelse af herregårdshaver, som Realdania tog i 
2007, og som dette nummer overvejende handler om. Udover de ni haverenoveringer – ved Bregentved, 
Clausholm, Engelsholm, Holstenhuus, Knuthenborg, Løvenborg, Sanderumgaard, Søholt og Tirsbæk – har 
initiativet affødt stor interesse og igangsat endnu flere haverenoveringer. 

Herregårdsinitiativet sigtede bl.a. mod at belyse de udfordringer, disse haver står overfor. Og, som Jacob 
Fischer skriver: ’afsøge nye veje for restaurering, istandsættelse og målrettet pleje og drift; skabe debat om 
metoder til bevaring af historiske haver, der både respekterer kulturværdierne og er bæredygtige i forhold 
til ejernes ressourcer og skabe offentlig interesse for kulturværdierne i de historiske haver’. 

For hver af de ni haver skulle den tilknyttede landskabsarkitekt udarbejde en helhedsplan med et 100-
års perspektiv, specifikke delprojekter, en plejeplan for fremtidig drift og vedligehold samt en formidling 
af havens historie og projektets indhold. Af de ni beskrives haverne ved Clausholm, Tirsbæk og Løvenborg. 

Landskabelige herlighedsværdier er altid under udvikling eller i afvikling. Med al respekt for bevaring 
kan der dog også være en tendens til at forhale og forlænge langt ud over, hvad der er fornuftigt. Ikke kun set 
i forhold til elementer som alléers og øvrige plantningers livslængde, men i selve bevaringstanken. Det kan 
være fastlåsende at holde sig for tæt på fortidens planer, og det vil nok være befriende og givende underti-
den at forholde sig mere nyskabende. AL

LANDSKAB 5/6-1993 kan downloades fra www.landskabsarkitekter.dk/magasin
Herregårdshaver – eksempler på bevaringsstrategier kan downloades fra www.fremtidensherregård.dk
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Bregentved. Lindestammerne omkring obelisken er beskåret og giver nu aksen kontakt til uendelighedens lys. Landscape Visions v. Jens Hendeliowitz
Bregentved. The linden trees around the obelisk have been pruned and provide the new axis with contact to boundless light. Landscape Visions v. Jens Hendeliowitz 

NI HERREGÅRDSHAVER, SEKS ÅR 
OG TRE FORTÆLLINGER
Jacob Fischer

Bregentved  

Løvenborg  

Clausholm  

Tirsbæk  

Engelsholm  

Sanderumgaard  

Holstenhuus  

Knuthenborg  

Søholt  

Vi nærmer os herregården, og istidslandska-
bet åbner sig. De store elementer kommer i 
spil; ubrudte marker giver dybde, så skovbry-
nene kan udfolde sig og med sin bevægelse 
fortælle om isens modellering af jordmasser-
ne. Markante alléer indhyller os i sakrale rum, 
og kilometerlange stendiger følger terrænets 
kurver og vidner om, at jorden ikke lader sig 
dyrke uden stædig insisteren. Og rigeligt af let 
tilgængelig arbejdskraft. Hoveriet har sat sine 
vedvarende spor.

Herregårdens bygningsmasse omfavner 
stedet, der i sin tid rummede et helt samfund, 
som tog vare på livets mest basale funktioner. 
Savværk, mejeri, mølle, nogle gange endog 
teglværk, hvor det altid nærværende ler blev 
brændt til de byggesten, hvormed herre-
gårdens samfund rejste sig. De noget større 
avlsbygninger, med laden som den største, 
dannede kernen for herregården. Enkle arbej-
derboliger, skovløberhuse, fornemme forval-
terboliger. Alt sammen uundværlige enkelt-
dele i en selvforsynende miniatureby. Endelig 
hovedbygningen, der kunne ligge ydmygt som 
en del af den tætte bygningsmasse eller ligge 
majestætisk for sig selv som anlæggets præ-
tentiøse fyrtårn. 

Som alt andet i herregårdsanlægget havde 
også herregårdshaven en nødvendig funktion 
som en givtig køkkenhave. Det var først i 
1700-tallet, at adelen, på skamfuld bekost-
ning af bondesamfundet, fik behov for at vise 
sit overskud ved at anlægge haver til over-
flødig pryd. Pralestykker, der skulle vise, at 
herremanden kendte til tendenserne i den 
europæiske havekunst. Dog altid et par årti-
er forsinket. 

Herregårdene i en ny tid
Den overordnede struktur i dagens herre-
gårdslandskab klarer sig – blandt andet takket 
være de landskabelige fredninger af skovbryn 
og stendiger. Nogle alléer ruinerer pittoreskt, 
mens andre bliver fældet og brugt til bræn-
de og efterfølgende genplantet. Alléerne har 
sjældent været tænkt som den overvoksede 
rumlige størrelse, vi ser dem have i dag. En 
omløbstid på 80 år giver mening og sætter 
træerne i en menneskelig skala, målt på både 
størrelse og tid. 

Modsat landskabet er bygningsmassen 
underlagt flere regelsæt, der sikrer dens 
beståen. Den transformeres, og nye funktio-
ner opstår i de gamle rammer. Udlejning af 

boliger er i dag ofte herregårdens største ind-
tægtskilde. Hovedbygningen kan risikere for-
fald, men bebos dog oftest, og fredningerne 
sætter en norm for vedligeholdelsen. 

Men detaljerne i haverne udviskes og går 
til grunde. Kun de helt store træk – udover 
terræn – som trærækker og alléer står til-
bage, og de har ofte vokset sig for store og er 
kommet ud af skala. Haven er svær at trans-
formere til andre funktioner end have, men 
den kan åbnes for offentligheden og dermed 
give adgang for efterkommerne af de bønder, 
der lagde hårdt arbejde i havens tilblivelse. 
Græsset skal vi ikke nødvendigvis bruge tid 
på at slå, men derimod skal der lægge energi i 
de rumdannende hække, som skal klippes for 
at holde deres præcise form. Og haven kan 
danne ramme for udadvendte aktiviteter, der 
især vil henvende sig til lokalmiljøet.

Vi besøger gerne herregårdene, de lok-
ker. Vi fascineres af det storslåede. Det skaber 
billeder og drømme, og vi kan næsten blive 
herregårdsejere for en dag. Og slippe for de 
bekymringer, der følger med. Det er befriende 
bekvemt, og vi kan vende tilbage til vores over-
kommelige 1000 m2 store villahave, der ofte 
forsøger at mime herregårdshavens udtryk. 
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Herregårdshaverne som kulturarv
Herregårdshaver er en integreret del af de 
kulturmiljøer, der udgør Danmarks kulturarv. 
Danmark har relativt få, men vigtige haver 
med arkitektoniske og kulturhistoriske vær-
dier, der har interesse som kulturarv og derfor 
kan betragtes som umistelige. 

Herregårdshavernes fremtid er alvorligt 
truet af forfald. Et forfald, der ikke umiddel-
bart sletter dem fra landkortet, men truer 
med at forringe og forenkle dem i en sådan 
grad, at de mister deres historiske og arkitek-
toniske værdi. 

I 2007 tog Realdania et initiativ med fokus 
på bevaring og benyttelse af de danske herre-
gårdshaver. Formålet var at vække interesse 
for historiske herregårdshaver og belyse de 
udfordringer, haverne står overfor nu og i 
nærmeste fremtid. 

Initiativets formål
Initiativet har sat fokus på at bevare de vigtige 
havehistoriske kulturværdier ved at: 

– Synliggøre muligheder for at bringe her-
regårdshaverne ind i fremtiden ved at afsøge 
nye veje for restaurering, istandsættelse og 
målrettet pleje og drift 

– Skabe debat om metoder til bevaring af 
historiske haver, der både respekterer kultur-
værdierne og er bæredygtige i forhold til ejer-
nes ressourcer 

– Skabe offentlig interesse for kulturvær-
dierne i de historiske haver

Ni herregårdshaver blev udvalgt til at indgå 
i projektet som demonstrationshaver. Haverne 
blev udvalgt, så de med deres geografiske belig-
genhed, alder, tilstand og stilmæssige udtryk 
gav en bred repræsentation af de ca. 770 her-
regårdshaver, vi har tilbage i Danmark. 

Projektet for herregårdshaver har haft et 
budget på 65 mio. kr. til finansiering af rådgiv-
ning og op til 100 procent af anlægsudgifterne 
i de ni haver. Haveejerne har indgået en kon-
traktlig forpligtigelse om mønsterværdig pleje 
i en periode på minimum 15 år samt åbning af 
haverne for offentligheden. 

Projektet blev styret af en arbejdsgruppe 
bestående af: Christian Andersen, arkitekt 
MAA, Realdania, Ole Angelius, civilingeniør, 
NIRAS, Jacob Fischer, landskabsarkitekt 
MAA, MDL. 

Projektets haveemner blev indkredset 
med hjælp fra en følgegruppe bestående af: 

Annemarie Lund, landskabsarkitekt MDL, 
Christine Waage Rasmussen, landskabsarki-
tekt MDL, Jette Abel, landskabsarkitekt MDL 
og Steen Estvad Pedersen, arkitekt MAA.

Baggrund for initiativet
Initiativets hovedindhold har været at ud-
vikle, gennemføre og formidle projekter, der 
både åbner haverne for offentligheden og an-
viser metoder til at sikre herregårdshaver i 
fremtiden både i kulturhistorisk, arkitekto-
nisk og teknisk forstand.

Bevaring af herregårdshaver kræver mere 
end økonomiske ressourcer og tålmodighed. 
Fokus skal rettes på processen fremfor resul-
tatet, så havens foranderlige natur inddra-
ges som en central del af arbejdet. Desuden 
skal der skelnes klart mellem bevaringsvær-
digt, historisk autentisk og rum til fornyelse. 
Bevaring er således nutidens fortolkning af 
fortiden – et fysisk udtryk for prioritering og 
vægtning af værdier. 

Det er sjældent relevant eller interessant 
at underkaste et helt haveanlæg en behand-
ling på et ensartet niveau. Indsatsen har i ste-
det været fordelt på fire forskellige niveauer:

– Rekonstruktion 
– Fortsat vedligeholdelse 
– Naturens gang
– Gendigtning 

En rekonstruktion af hele haveanlægget kræ-
ver et meget præcist grundlagsmateriale i 
form af planer, plantelister samt beskrivelse 
af den anvendte byggeteknik. En sådan re-
konstruktion vil påføre haven en stor drifts-
mæssig byrde, hvilket var mod hensigten med 
dette initiativ. Derimod kan rekonstruktion af 
enkeltelementer være relevant som små, præ-
cise historiske perler i en have, hvor så resten 
udvikler sig mere frit. 

Det er ejerne af de historiske haver, der 
har det daglige ansvar for de haver, som udgør 
en del af vores fælles kulturarv. Det er derfor 
essentielt, at ejerne deltager aktivt i planlæg-
ningen og udførelsen af indsatsen i de histo-
riske haver. Det er ligeledes afgørende, at 
enhver ændring i en historisk have foretages 
i samråd med en professionel landskabsarki-
tekt.

En bevaringsstrategi for en herregårds-
have bør som minimum indeholde en 100-
års plan med en vision for havens udvikling; 

et katalog med sikre løsninger, der kan imple-
menteres i takt med, at der skaffes mid ler, 
samt en plejeplan for den daglige drift, der 
kan fastholde havens arkitektur.

At forstå herregårdshavens væsen
Mange herregårdshaver er anlagt på et meget 
ambitiøst grundlag i en tid, hvor arbejdskraft 
var tilgængelig i rigelige mængder og til ingen 
penge. De forhold har heldigvis ændret sig 
radikalt. Men det betyder også at det nu kan 
være en økonomisk uoverkommelig opgave 
at holde en historisk have på det høje plejeni-
veau, den oprindelig var tiltænkt. 

Men herregårdshaven udgør en del af 
Danmarks kulturarv – og det forpligter. Hvis 
driftsindsatsen samvittighedsfuldt, men ukri-
tisk fordeles ligeligt på alle havens elemen-
ter, er der risiko for, at niveauet over hele lin-
jen falder, idet plejen bliver alt for sporadisk. 
Det kan være nødvendigt at fravælge enkelt-
elementer for til gengæld at kunne lægge de 
nødvendige kræfter i andre og vigtigere ele-
menter i haven.

At udvælge havens vigtigste elementer 
kræver indsigt i både havens historie og de 
driftsmæssige betingelser samt fornemmelse 
for havens poesi. En tilgroet have, hvor plan-
ter, der var tænkt klippede, nu gror frit, og sti-
erne er ved at forsvinde under indtrængende 
græs, kan opleves smuk og klar i sin historie, 
hvis blot en enkelt, markant hæk bliver klip-
pet præcist, og springvandet stadig plasker 
løs. Modsat kan en velplejet have derimod 
være fuldstændig uinteressant, hvis den ikke 
byder på en fortælling. 

Men der kan ligge en fare i at hengive sig 
til forfaldsromantikken, der sjældent kan for-
svare manglende drift. Før der træffes store 
beslutninger om havens fremtid, må havens 
historie derfor aflæses omhyggeligt, og virke-
midlerne forstås, så det står klart, hvor man 
skal lægge sin indsats.

Før i tiden har det været almindeligt at 
bygge videre og ovenpå eksisterende elemen-
ter. Hermed har man tilført herregårdsha-
verne nyt – i tråd med tidens idealer. I dag for-
søger man at fastholde eller genskabe haverne 
i en til tider nærmest ortodoks respekt for 
det gamle. Men i forhold til havekunst er det 
vanskeligt at fastfryse en korrekt historisk 
tilstand, da haven konstant gennemgår en 
naturlige forandring. Haven er ikke nødven-
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Knuthenborg. Rydninger i skoven har skabt nye skovbryn og spredte lunde.
Breimann & Bruun Landschafts architekten og Bertelsen & Scheving Arkitekter
Knuthenborg. Clearings in the forest have created new wood fringes and scattered groves. 
Breimann & Bruun Landschaftsarchitekten and Bertelsen & Scheving Arkitekter

Engelsholm. Kalksten tegner en kridhvid linje, der spejler den hvide slotsbygning
og leder op til terrasseanlægget. Frode Birk-Nielsens tegnestue
Engelsholm. Limestone paving describes a chalk-white line that relates to the white 
manor house and leads up to the terrace scheme. Frode Birk-Nielsens tegnestue

Sanderumgård. Hjertesøen er blevet fremkaldt og er en af de mange poetiske indslag, man møder på turen i parken. 
Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter 
Sanderumgård. Hjertesøen pond has been reestablished and is one of the many poetic features that one finds on a 
walk through the park. Charlotte Skibsted Landscape architects

digvis skabt som et færdigt værk, men indgår 
i en cyklus af vækst og forfald. Derfor kan det 
diskuteres, hvad det konkret vil sige at bevare, 
hvorfor man overhovedet vil bevare, og hvor-
dan det kan gøres.

Dilemmaet ved bevaring af herregårdsha-
ver er således den naturlige forandring, som 
er i direkte modstrid med hele idéen om beva-
ring. Spørgsmålet er, om der skal gribes ind i 
havens naturlige udvikling – og i så fald med 
hvilket formål? For hvis skyld skal historiske 
haver fastholdes eller føres tilbage til deres 
oprindelige udtryk? Haven er ligeglad, og 
som biotop foretrækker både fauna og flora, 
at udviklingen ikke forstyrres. Det er for men-
neskets skyld, at haver anlægges og fastholdes 
som et tidsbillede. 

En have er i evig udvikling
I alle historiske haver er der gennem tiden 
sket ændringer på grund af nye ønsker til ha-
vens stil eller funktion, og fordi det er havens 
natur at gro og dø. En ændring af havens fysik 
er derfor ikke fremmed i havehistorisk for-
stand, hvis det blot gøres med respekt for ha-
vens historie og værdighed. 

Før man kaster sig ud i et renoveringspro-
jekt, skal man:

– Vide, hvad man har, og kende havens fortæl-
ling og vigtigste elementer
– Vide, hvad man vil have, og med hvilke mid-
ler, man kan få det
– Vide, hvordan haven vil udvikle sig 100 år 
frem i tiden
– Vide, hvilke konsekvenser ændringen vil få 
for den fremtidige drift

En ændring kan være nødvendig for at få 
en mere driftsvenlig have. Et middel til at nå 
målet om havens bevaring kan være at accep-
tere nye driftsmetoder, materialer og kon-
struktioner. Til gengæld sikres havens over-
levelse med den magi og det stof, der kan give 
gode oplevelser for eftertiden.

Realdaniainitiativet blev indledt med en 
indkredsning af mulige haveemner blandt 
de vigtigste herregårdshaver, der er tilbage i 
Danmark. Med hjælp fra følgegruppens fag-
personer med særlig viden om herregårdsha-
ver blev der udarbejdet en liste på 30 have-
emner med relevans for projektet og med 
potentiale til en fortælling af et stykke kultur-
historie, der kan pege et stykke ud i fremtiden. 
Ejerne blev spurgt, om de var interesserede i 
at deltage i projektet. Af de positive tilbage-
meldinger fik 12 haver besøg af arbejdsgrup-
pen. Herefter blev ni haver udvalgt.

Initiativets proces 
Som Realdanias konsulent udarbejdede jeg 
for hver have et program med udgangspunkt 
i hver enkelt haves særlige karakter. Haveejer-
ne valgte herefter hver en landskabsarkitekt 
som projekterende rådgiver, mens den efter-
følgende proces med at løse opgaven blev fulgt 
af arbejdsgruppen.

I den enkelte have skulle landskabsarki-
tekten udarbejde løsninger til fire delopgaver:
– En helhedsplan for haven med 100-års per-
spektiv 
– Delprojekter, der skulle udføres inden for 
projektfasen 
– Plejeplan for fremtidig drift og vedligehol-
delse af haven 
– Formidling af havens historie og projektets 
indhold 

Helhedsplanen skal sikre, at haven også frem-
over vil stå som et stærkt og imponerende 
anlæg og give besøgende et klart billede af 
havens historie og formsprog. Helhedsplanen 
skal tænkes i 100-års perspektiv og række ud 
over projektets økonomi. Det er sket ved at 
udforme en række etaper, der kan påbegyn-
des, når der er økonomisk mulighed for det. 
Løsningerne skal sørge for, at havens hoved-
struktur og samspil med nutiden kan aflæses. 
Men frem for alt skal havens ånd og værdig-
hed bevares. 

Delprojekterne er den del af opgaven, 
der blev udført inden for initiativets øko-
nomiske ramme. Der udarbejdedes et antal 
delprojekter for hver have, hvor der, med 
udgangspunkt i helhedsplanen og inden for 
projektets rammer, blev udvalgt særlige sats-
ningsområder afhængigt af, hvor vigtige de 
var i forhold til den enkelte have og dens for-
tælling. 

Plejeplanen sikrer, at haven med den 
nuværende plejeindsats kan holdes på et højt 
og realistisk niveau. Plejeplanen er grundla-
get for den fremtidige drift og vedligeholdelse 
af haven. 

Formidlingen skal hjælpe med informa-
tion til besøgende om havens historie og ind-
holdet af Realdanias initiativ. 
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Holstenshuus. En mosaik af klippet og uklippet græs skaber havens nye iscenesættelse.
Landscape Visions v. Jens Hendeliowitz
Holstenshuus. A mosaic of cut and uncut grass provides the garden’s new orchestration.
Landscape Visions, Jens Hendeliowitz 

Søholt. Nye og gamle hække af forskellige arter og størrelser tegner havens struktur .
Opland Landskabsarkitekter
Søholt. New and old hedges of different species and size define the structure of the 
garden. Opland Landskabsarkitekter

Holstenshuus. Renovering af søernes stensætninger har givet en nødvendig opstramning. 
Landscape Visions v. Jens Hendeliowitz
Holstenshuus. Renovation of the pond’s stone edging has provided the necessary tightening up of the scheme. 
Landscape Visions, Jens Hendeliowitz

Initiativets formidling
Realiseringen af alle ni haver blev fulgt af et 
filmhold fra DR2. Det affødte programserien 
Herregårdshaver med ni afsnit, der blev vist 
to gange og har haft et samlet seerantal på 
354.000, hvilket må siges at være flot i betragt-
ning af det snævre emne. Det er således ikke 
kun herregårdsejerne, der har set, motorsave-
ne æde sig gennem gamle allétræer, og entre-
prenørmaskinerne boltre sig i tilgroede vold-
grave.

Som afslutning på initiativet blev bogen 
Herregårdshaver – eksempler på bevarings-
strategier udgivet af Realdania med mig som 
skribent og redaktør, og tegninger og grafik af 
GHB Landskabsarkitekter. Bogen indeholder 
en beskrivelse af initiativet og de ni haver-
samt et afsnit med tekniske anlægsløsninger 
og anbefalinger til målrettet og mere rationel 
drift. Bogen er udsolgt, men kan downloades 
som pdf på www.fremtidensherregård.dk.

Mål for succes
I 2012 blev der af Oxford Research udarbej-
det en evalueringsrapport. Kun et år efter 
den sidste indvielse kunne rapporten melde 
om et initiativ med stor succes. Ikke alene 
var der i realiseringen høj kvantitet og kvali-
tet, men initiativet havde også givet inspira-
tion til andre herregårdsejere og skabt stort 
offentligt kendskab. Og det var netop målet. 
En sikring af haverne for eftertiden, læring og 
formidling til andre i samme situation og ud-
bredelse af denne nok så vigtige og poetiske 
del af kulturarven.

Tilgængelighed til haverne for alle var en 
forudsætning, men et højere besøgstal ikke 
et egentligt mål. Ikke overraskende melder 
alle ni haver dog om flere besøgende i et sta-
dig overkommeligt antal. Og alle bekræfter, 
at det er ukompliceret med besøgende; intet 
nævneværdigt affald eller slid.

Processen med ejerne 
Samarbejdet med ejerne har i alle ni haver 
været inspirerende og konstruktivt. Alle ejere 
har tilført flere midler eller bistået med ar-
bejdskraft og maskiner for at nå i mål og få så 

meget ud af projektet som muligt. Og alle har 
på den ene eller anden måde brugt havens re-
novering som løftestang for andre tiltag i her-
regårdsanlægget eller i haven.

Seks år efter
Den første uge af maj 2017, hvor foråret usæd-
vanlig nok endnu ikke havde sat sine afgøren-
de spor, tog jeg en tur rundt til de ni haver til 
en snak om og et kig på havernes aktuelle til-
stand. Det var en positiv rejse gennem flere år-
hundredes kulturhistorie opdateret til det 20. 
århundredes herregårdsliv. Og en bekræften-
de snak og vandring med yderst tilfredse ejere 
rundt i velplejede anlæg med synliggjorte have-
elementer og klart ,lystigt pludrende vand. Det 
vand, som indgår i samtlige haver og altid giver 
driftsmæssige problemer med sammenskred-
ne stenkanter, for næringsholdigt vand, ophob-
ning af åkander og nøkkeroser og en spring-
vandsteknik, der ustandseligt bryder sammen.

Initiativets ni herregårdshaver er meget 
forskellige og viser et bredt billede af dagens 
situation for herregårdenes liv. Trods forskel-
ligheden er det karakteristisk, at landskab, byg-
ningsmasse og have stadig indgår i en enhed, og 
alle bidrager til transformationen af det sam-
lede herregårdsmiljø. Og netop dette er vigtigt; 

at enkeltelementernes indbyrdes sammenhæng 
og afhængighed bevares for at styrke synlighe-
den af et samfund, et sammenhold og en delta-
gelse i lokalmiljøet. Hvad der også er sigende 
for stort set alle de ni herregårde, er, at man 
har fundet nye forretningsområder som sup-
plement til den konventionelle herregårdsdrift.

Alle ni ejere udtaler enslydende, at den 
mest iøjefaldende del af initiativet – sikring 
af haverne med en overkommelig drift – er 
opnået med stor tilfredshed. Men alle kan 
også fortælle om en uvurderlig merværdi i 
form af øget interesse og stolthed hos lokal-
befolkningen, en genrejsning fra Udkantsdan-
marks dynd og større haveinteresse og ansvar-
lighed fra den næste generation på gården, der 
inden for de kommende årtier skal overtage 
havens forpligtigelser.

Jeg kunne vende tilbage fra tre dages her-
regårdstur med bagagerummet fyldt med fla-
sker med æblemost, idet fire af havernes nye 
æbletræer leverer frugter til most, som sæl-
ges på stedet i forbindelse med andre aktivi-
teter, der knytter sig til herregårdsanlægget. 
Fra Tirsbæk endog med en flaske vin udvun-
det fra druer på havens Vinbjerg. Æblemosten 
var dog bedre end vinen. 
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA MDL
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CLAUSHOLM 
– haven fortæller en historie om vandets mange udtryksformer…

Jacob Fischer

Clausholm Slot er med staldgård og park et af 
de første og mest karakteristiske barokanlæg 
i Danmark. Barokhavens italienskinspirerede 
terrasseanlæg er tegnet af N. Tessin den Yngre 
i 1693 og anlagt på et voldsomt skrånende ter-
ræn. Oprindelige planer om vandkaskader 
blev af tekniske årsager ikke til noget. I 1976 
blev de imidlertid anlagt med moderne tek-
nik, da C.Th. Sørensen stod for gendigtnin-
gen i form af et smalt bækforløb. Andre dele 
af haven var i 1870’erne blevet omlagt af H.A. 
Flindt i landskabelig stil. 

De væsentlige elementer i haven til Claus- 
holm er terrasseanlægget med kaskader og 
alléer samt voldgraven, der omkranser hoved-
bygningen. Haven fortæller en historie om 
vands mange udtryksformer. Vandets forløb 
begynder i skoven med en skovsø. Herfra ledes 
det via en bæk til karpedammene og videre 
ned i slotssøen. 

I vandets bevægelse udnyttes områdets 
naturlige store terrænspring. Samme histo-
rie gentages i kaskadeanlægget, der kan ses 
som et stiliseret billede på vandets bevægelse 
ned mod slottet. 

Vandelementerne i haven ved Clausholm 
repræsenterer en bred vifte af mulige vand-
typologier, der findes i de danske herregårds-
haver. 

Realisering
Vandproblematikken var den overordnede 
udfordring på Clausholm. Problemet handle-
de både om vandkvalitet, vandflader og vand-
kanter. Vandet var groet til med vandpest 
og andemad, og vandkanterne eroderede og 
skred sammen. Kaskadeanlægget havde end-
videre problemer med frostsprængninger og 
slitage. 

På Clausholm har man derfor fokuseret på 
genskabelsen af de tidligere eksisterende 
vandkaskader i barokanlægget, ligesom hele 
parkens vandsystem er blevet renoveret.

Et gennemgående problem var som nævnt 
tilgroning af dammene og voldgravens vand-
spejl på grund af et højt næringsindhold i det 
tilførte vand. Samtlige damme og den østlige 
del af voldgraven er blevet oprenset for at 
fjerne aflejrede, næringsrige sedimenter. 

Den eksisterende vandteknik i form af 
stemværker og munke var i stærkt forfald. 
Disse er alle udskiftet, så det fremover er 
muligt at regulere vandstanden i damme og 
voldgrav mere nøjagtigt. Store vandmængder 
forsvandt før renoveringen langs løbet igen-
nem skoven, men ved at udskifte vandteknik-
ken er det også blevet muligt at tilføre vand-
systemet langt større vandmængder, hvilket 
yderligere har forbedret vandkvaliteten. 

De eksisterende kanter langs damme og 
voldgrav var generelt i dårlig forfatning. 
Kvadre- og kampestenskanterne omkring 
voldstedet var præget af store sætningsska-
der og visse steder hullede som resultat af ned-
faldne sten. Voldstedets afgrænsning er blevet 
funderet solidt og retableret ligesom eksiste-
rende stensætninger. Trækanterne langs vold-
gravens ydre kant og dammene var ligeledes i 
stærkt forfald, hvilket blandt andet har resul-
teret i erosion af det bagvedliggende terræn. 
Med en todelt løsning har man sikret en solid 
og holdbar trækantning, der samtidig frem-
står præcis og elegant. Kanterne består af en 
kraftig konstruktion med lang levetid, der ude-
lukkende er under vandet, samt en mere spin-
kel konstruktion delvist over vandoverfladen. 
Denne del forventes at have en kortere levetid, 
men er til gengæld let at rette op og reparere. 

Gårdspladsen i den gamle staldgård er blevet 
forfinet med større belægningsflader i brosten 
og pigsten. Mange af de eksisterende linde-
rækker på slotsholmen var i dårlig stand, og 
symmetrien blev brudt ved stort udfald i ræk-
kerne. For at genskabe symmetrien blev der 
plantet lindetræer på begge sider af slotshol-
men, ligesom der er kommet nye lindetræer 
til foran slottet på voldgravskanten omkring 
slottets hovedakse. 

Arealerne mellem vej og have er blevet 
forenklet, havens grænser er præciseret med 
hække, og der er anlagt en ny stiforbindelse 
øst om slottet, hvilket giver en mere sammen-
hængende tur for havens gæster. 

Overgangen mellem haven og skoven er 
gjort tydeligere. Ved rydning og en smule ter-
rænregulering har havens mange alléer, der 
er med til at markere både stier og veje, givet 
haven mere præcise grænser mod landskabet.

Seks år efter 
Haven har altid haft en storhed med den nøg-
terne usmykkede kridhvide bygning placeret 
på slotsholmen i et aksialt anlæg, hvor fladen 
tiltes op til 45 grader og giver mulighed for et 
kaskadeanlæg iscenesat af mesteren C.Th. Sø-
rensen. To tider, der mødes. Og med en var-
som renovering flyder vandet nu igen; stadig 
med for høj næringsværdi, men dog spejl-
blankt og uden alger. Nye dobbelte stamme-
hække af lind vil – set fra slottet – danne mel-
lemgrund med parken som baggrund. Det er 
en opstramning og præcisering med en sådan 
klarhed, at stedet uden problemer nu rummer 
tv-optagelserne til Den store kagedyst i kæm-
petelte på de historiske terrasser.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA MDL

Clausholm, Hadsten, Midtjylland 
Ejer: Kim Berner
Havens stilperioder: Barok og landskabelig
Bærende haveelementer: Alléer, voldgrav, terrasseanlæg med kaskade
Haven anlagt/omlagt: 1693 af N. Tessin d.y., 1723 af Krieger
Haveareal: 8 ha 
Driftsareal: 200 ha skov, 960 ha landbrug
Entreprenører: Anlægsgartner Torben Jensen & Søn ApS,
Entreprenørfirma Anton Christensen ApS 
Havedrift: Skiftende mandskab efter behov
Landskabsarkitekt, renovering 2007-11: Preben Skaarup Landskab
Fotos og plan: Jacob Fischer, GHB Landskabsarkitekter
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Det ikoniske kaskadeanlæg, gendigtet af C. Th. Sørensen i 1976, fortæller om en have under evig forandring 
The iconic cascade scheme, paraphrased by C. Th. Sørensen in 1976, recounts a garden under constant change
Karpedammene er en del af det spektakulære vandsystem, nu med nye kanter
The carp pond is part of the spectacular water system, and now has new edging

To af slotsholmens hjørner er markeret med granitkvadre
Two of slotsholmen’s corners are marked by granite ashlar stone

Slotsholmen med lysende græs Slotsholmen with bright grass 
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Projektets indhold
1. Renovering af kampestenskanter
2. Plantning af nye linderækker 
3. Etablering af ny publikumssti
4. Fornyelse af alle munke
5. Fornyelse af kanter om damme
6. Etablering af ny sø 

The project scope
1. Renovation of the field stone edges
2. Planting of new rows of linden trees 
3. Establishment of new public paths
4. Renewal of all the overflow controllers
5. Renewal of edges and ponds
6. Establishment of new pond
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TIRSBÆK 
– det indrammende stendige og det store terrænspring giver haven dens særlige karakter… 

Jacob Fischer

Haven på Tirsbæk Gods blev anlagt som re-
næssancehave i 1745. Hovedbygningen er 
anlagt på en holm og adskilt fra haven af en 
voldgrav. Haven omkranses af en høj kampe-
stensmur og indeholder dyre-, frugt- og pryd-
have samt et terrasseanlæg og et vinbjerg. 

Haven på Tirsbæk er helt særlig, da dens 
historie fører tilbage til renæssancen, hvilket 
kun er tillfældet for ganske få herregårdsha-
ver i Danmark. 

De bærende elementer i haven er terrasse-
anlægget, vinbjerget, det omkransende sten-
dige og voldgraven. Arealerne tæt på slottet 
stod flot, og ved renoveringsprojektets begyn-
delse var man allerede i gang med at rydde 
arealer beplantet med træer til pyntegrønt 
samt begyndt at stramme terrasseringen op 
for at bringe haven tilbage til den oprindelige 
form. 

Realisering 
Renoveringen har haft haveanlæggets bæren-
de elementer i fokus. Samtidig er de anlægs-
tekniske og økonomisk tunge opgaver vægtet 
højest. Haven indeholdt ikke mange rester fra 
den oprindelige have, og der var ikke tilstræk-
kelig dokumentation til at foretage en egentlig 
rekonstruktion. 

Fokus lå i stedet på at tilføre haven ele-
menter med et nutidigt formsprog, der kan 
henvise til – og danne billeder af – den tidli-
gere renæssancehave. Idéen var at forstærke 
og fremhæve den oprindelige have fra 1745 
ved at tredele anlægget i en prydhave, en 
frugthave og en dyrehave. Væggene mellem 
disse tre haverum er blevet forstærket, så 
man får den oplevelse, der var meningen i en 
renæssancehave: at man går fra én verden til 
en anden, når man går fra et rum til et andet. 

Samtidig har man overblik og udsyn på grund 
af de store terrænforskelle i haven. 

Stendiget rundt om hele haven er ble-
vet genoprettet de steder, hvor det var styr-
tet sammen. Der er desuden gravet ud langs 
digets bund, idet det viste sig, at ½-1 meter af 
diget i tidens løb var blevet dækket af jord og 
formuldede blade. Frigravning af digets bund 
og genopretningen har betydet, at muren nu 
igen er 2½-3 meter høj hele vejen rundt om 
haven. Al træopvækst i en afstand af et par 
meter er fjernet, og terrænet er reguleret både 
oven for og neden for diget. 

Reguleringen er foretaget for at synliggøre 
stendiget samt for fremover at beskytte det 
mod vedagtig vegetation og erosion. Dermed 
er den fremtidige vedligeholdelse også gjort 
lettere, da der nu kan køres med maskiner, 
som kan holde vegetationen nede både oven 
for og neden for diget. 

I prydhaven er der anlagt nye, snorlige 
stier for at underopdele det store haverum. 
Fire mindre haverum er blevet opbygget sym-
metrisk omkring hovedaksen og indrammer 
et nyt springvand. Disse rum er udlagt med 
klippet græs. To af rummene udgør her den 
private have og køkkenhave. I frugthaven er 
der plantet ca. 300 æbletræer fordelt på begge 
sider af den hækomkransede hovedakse. 

Dyrehaven er blevet kraftigt udtyndet, 
og de største træer nær hovedaksen er blevet 
fjernet for at fremhæve bakken. Hovedaksen 
er endvidere forstærket med en allé af søjle-
formede træer på det øverste, stejle stykke. 

Seks år efter
Dagens Tirsbæk er et godt eksempel på en in-
novativ forståelse for herregårdens poten-
tiale, hvor alle avlsbygninger er i brug til alt 

andet end avl. De rummer nu kontorhotel, 
selskabslokaler og snart et Land Rover-muse-
um. Hovedbygningen anvendes til events, som 
også kan strække sig ud i haven, der giver op-
timale rumlige rammer for bryllupsfest under 
åben himmel. 

Haven fremstår i dag som en meget fin 
mosaik mellem gamle rudimenter, rekon-
struktioner og nye tilføjelser. Det er en have, 
der har fået ny identitet indhyllet i den oprin-
delige haves ånd, som var det lavtliggende 
mosebryg. Det stramme anlæg med en poetisk 
afvigelse fra symmetrien giver haven en men-
neskelig dimension og mulighed for ophold, 
også for ejerens familie. Ramme, flade, volu-
men. Højdepunkt og dybdepunkt. Det særlige 
vinbjerg og den muromkransede hemmelige 
have, giardino segreto.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA MDL

Tirsbæk, Vejle, Østjylland
Ejer: Hans Henrik Algreen-Ussing
Havens stilperiode: Renæssancehave
Bærende haveelementer: Terrasseanlæg, voldgrav, stendige 
og vinbjerg
Haven anlagt: 1745
Haveareal: 12 ha
Driftsareal:150 ha landbrug ( bortforpagtet), 250 ha skov
Havedrift: Skiftende mandskab efter behov
Landskabsarkitekt, renovering 2007-11: Kirsten Lund Andersen 
Landskabsarkitekter v. Marie-Louise Wanscher
Fotos og plan: Jacob Fischer, GHB Landskabsarkitekter
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Den lukkede have i haven har fået ny betydning i en tid med behov for famileophold
The enclosed garden in the garden has a new meaning at a time with a need for family use

Vinbjerget er havens konstruerede højdepunkt og det skæve indslag Vinbjerget is the garden’s hypothetical summit and awry feature

De præcise cirkler er en enkel måde at give æbleplantagen arkitektonisk finesse The precise circles are a simple way to give the apple orchard an architectural finesse

Ståltrappen er et nutidigt element, der indlejrer sig naturligt i havens historie
The steel stairs are a contemporary element that naturally partake in the garden’s history
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Projektets indhold
1. Genskabelse af parterrehave
2. Præcisering af hovedsti 
3. Præcisering af terrasseringer 
4. Nyplantning af lindeallé
5. Nyplantning af frugtlund
6. Omsætning af granittrappe
7. Opsætning af ny ståltrappe 
8. Opsætning af vildthegn
9. Opretning af stendige
10. Genskabelse af vinbjerg 

The project scope
1. Restoration of the parterre garden
2. Clarification of the main path
3. Clarification of the terracing
4. New planting of the linden avenue
5. New planting of the orchard
6. Resetting the granite stairs
7. Erecting the new steel stairway
8. Erecting the deer fence
9. Resetting the stone walls
10. Re-creation of the vineyard 
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LØVENBORG
Haven ligger på sin egen holm i slotssøen…

Jacob Fischer

Barokhaven på Løvenborg Gods blev anlagt i 
1757 af Johan Scherg. Slottet og haven ligger 
på hver sin holm i voldgraven, men terræn-
forholdene har umuliggjort en aksefast for-
bindelse mellem slottet og haven. Haven af-
grænses til søen af en lindeallé og består af 
høje hæksystemer af klippede lindehække 
med nicher og kuppelformer. I 1840-50 blev 
en del af haven omlagt af H.A. Flindt i land-
skabelig stil. I denne del findes en tepavillon 
mellem store ege. Alléer af bl.a. seljerøn og 
lind strækker sig ud i landskabet. 

De bærende elementer i haven på Løven-
borg er beliggenheden af haven på den selv-
stændige holm, de intakte lindealléer og lin-
dehække samt tepavillonen.

Realisering
Renoveringen har lagt vægt på haveanlæggets 
bærende elementer, der samtidig er de anlægs- 
teknisk og økonomisk tunge opgaver. 

Haven skal igen fremstå som en vandhave, 
hvor lyset trækkes ind i haven. Voldgrave og 
søers kanter er blevet præciseret, udsigter til 
det blanke vand er genskabt, ligesom der er 
anlagt nye vandflader. Den tidligere have med 
hække og inddeling i større og mindre rum 
til dyrkning er også blevet reetableret. Flere 
hække er kommet til, mens de gamle og vel-
voksne hække er bevaret. Når de ikke længere 
trives, kan de erstattes af lignende planter på 
samme sted. Havens monumenter er blevet 
flyttet til hækhaven, hvor de er opstillet som 
point de vues mellem hækkene. 

Et af havens bærende elementer er de 
blanke, spejlende vandflader. De fleste af 
vandfladerne var tilgroede, og opvækst af bl.a. 
siv gjorde kanterne upræcise og udviskede. 
Flere steder var det umuligt at opleve kvali-

teten af de spejlende vandflader på grund af 
den høje vegetation. 

Mellem haven og dyrehaven var den gamle 
grøft tilgroet med træer, og den synlige vand-
flade var stærkt formindsket. Grøften er ble-
vet renset op og fremtræder igen i sin oprin-
delige bredde. 

Der er gravet en ny sø i havens sydvestlige 
hjørne. Samtidig blev en eksisterende sø tør-
lagt for at blive omdannet til et spejlbassin.

Den runde sø i havens nordvestlige del er 
genskabt i sin oprindelige rektangulære form 
med en mindre ø og en gangsti henover. Den 
’nye sø’ er anlagt med præcise kanter i stål, og 
vandspejlet er kommet op i niveau med græs-
set, så spejleffekten fra vandet fremhæves. 

Havens hække var meget karaktergivende 
og gav haven en del af dens sjæl. Hækkene 
og lindealléen antages at være fra den før-
ste haveplan fra 1757. De formklippede lin-
detræer er blevet erstattet af nye. De gamle 
hække er bevaret, men er blevet beskåret for 
at stramme op på formen, så det arkitektoni-
ske udtryk kommer tydeligere frem. Samti-
dig er hækkene i både bredde og højde blevet 
reduceret for at lette den fremtidige vedlige-
holdelse. Der er blevet plantet nye takshække 
for at genskabe hækhaven med den struktur 
og de rumoplevelser, som den gamle haveplan 
angav. 

Havens stier, der oprindelig var jordstier, 
var groet til med græs. På udvalgte stier er der 
etableret nye grusbelægninger, så det bliver 
nemmere for den besøgende at komme rundt 
i haven. 

Udsigtspladsen er omlagt helt, og der er 
etableret et nyt springvand med en tre meter 
høj vandstråle, hvor akserne mødes. På plad-
sen er anlægget blevet et parterre af lange 

lavendelbede med inspiration fra de franske 
lavendelmarker. 

Havens monumenter stod spredt rundt 
omkring. De er nu blevet flyttet op til hækha-
ven, hvor de fremover får mere betydnings-
fulde placeringer i hækrum og for enden af 
akser som point de vues. 

Den gamle bro fra gartnerboligen til haven 
skal fremover anvendes som adgang for besø-
gende. Broen er opbygget af kampesten og 
med et gelænder og en låge af jern. Begge dele 
er blevet restaureret.

Seks år efter
Haven er fremkaldt, linjerne kridtet op. An-
tydning af noget der var, transformeret til 
indrammende takshække, stille vandspejl, 
larmende vandstråle. Horisontalt og verti-
kalt, historien fortalt. Den gamle allé, der 
sætter tonen og græsfladerne som nødven-
dige pauser på en flydende haveø omkranset 
af vand. Nu tilgængelig for alle med parkering 
og publikumsindgang til Paradisets Ø. Styret 
frodighed og uforstyrret orden, kun lejlig-
hedsvis brudt af egnsteaterets totale brug af 
slot og have som ramme for gamle og nye for-
tællinger.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA MDL

Ejer: Christian Ahlefeldt-Lauvig
Løvenborg, Holbæk, Vestsjælland
Havens stilperioder: Barok og landskabelig
Bærende haveelementer: Haven ligger på en holm for sig, alléer og 
hække
Haven anlagt/omlagt: 1757, Johan Scherg, 1840-50, H.A. Flindt
Haveareal: 5 ha samt 25 ha dyrehave
Driftsareal: 300 ha landbrug, 550 ha skov
Entreprenør: Hedeselskabet, OK Grøn Anlæg
Havedrift: Skiftende mandskab efter behov
Landskabsarkitekt, renovering 2007-11: Kirsten Lund Andersen 
Landskabsarkitekter
Fotos og plan: Jacob Fischer, GHB Landskabsarkitekter
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I det vandlidende hjørne af haven er der skabt en ny spejlsø 
In the waterlogged corner of the garden a new reflecting pond was established

Tv. Havens oprindelige rum tegnes op af nye takshække 
Left. The garden’s original spaces are described by new yew hedges

Med et nyt raffineret bassin i hækrummene er den nye tid bragt ind i historien 
With a new refined pool in the hedge spaces, a contemporary feature is included 
in the history
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I det vandlidende hjørne af haven er der skabt en ny spejlsø 
In the waterlogged corner of the garden a new reflecting pond was established

Tv. Havens oprindelige rum tegnes op af nye takshække 
Left. The garden’s original spaces are described by new yew hedges

Projektets indhold 

1. Oprensning af kanalen rundt om haven 

2. Etablering af nyt spejlbassin

3. Stier reetableret med slotsgrus

4. Ny lavendelhave med fontæne

5. Plantning af nye takshække

6. Renovering af stenbro

7. Etablering af ny sø

8. Etablering af adgangsforhold og p-plads 

The project scope

1. Cleaning and dredging the canal around the garden

2. Establishment of new reflecting pool

3. Paths reestablished with stable fine gravel

4. New lavender garden with fountain

5. Planting of new yew hedges

6. Renovation of stone bridge

7. Establishment of new pond

8. Establishment of access conditions and parking lot

1

2

6

7

3

4

5

8

1

N

50m0
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DANSK LANDSKABSPRIS 2017
Pawel Antoni Lange

25. oktober blev Forpladsen ved Nordvest Bib-
liotek og Kulturhus kåret som vinder af Dansk 
Landskabspris 2017 ved et stort prisudde-
lingsarrangement i Nationalmuseet. Land-
skabsprojektet er udført af Schønherr, COBE 
og TRANSFORM, med Grontmij som ingeniør, 
Malmos A/S som entreprenør og Københavns 
Kommune som bygherre. 

I år var det 8. gang, at Dansk Landskabspris 
blev uddelt. Hele 30 projekter var indstillet, 
og hen over sommeren og i det tidlige efter-
år har juryen gennemgået alle indstillinger-
ne og besøgt udvalgte projekter. Forpladsen 
ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus, Linde-
vangsparken og Vestre Fjordpark blev indstil-
let som finalister. 25. oktober blev Forpladsen 
ved Nordvest Bibliotek og kulturhus af Schøn-
herr, COBE og TRANSFORM kåret som vin-
der af Dansk Landspris 2017. 

Landskabsarkitekturen genvinder 
momentum
Kaster man et blik på alle indstillingerne, der 
geografisk er spredt over hele landet, udleder 
juryen en række gennemgående træk ved pro-
jekterne. Flere af projekterne opfylder simul-
tant flere funktioner og adresserer miljømæs-
sig, økonomisk og social bæredygtighed i én 
samlet løsning. Et andet gennemgående ka-
raktertræk er, at man orkestrerer fællesska-
bet i det offentlige rum og sikrer plads til både 
ophold og aktivitet. 

Juryen bemærker desuden, at ’det vilde’ 
og bynaturen indgår i en del af de indstillede 
projekter. Sidstnævnte vidner om, at land-
skabsarkitekturen ikke blot er et storby-, for-
stads- eller naturfænomen, men er relevant 
i vidt forskellige kontekster. Endelig glæder 
juryen sig over, at en af landskabsarkitekter-
nes kernekompetencer, plantekendskab, igen 
er meget efterspurgt. 

Bæredygtige landskabsrum
Med hensyn til finalisterne fremhæver juryen, 
at de alle tre bidrager til deres lokalområder, 
særligt i form af social merværdi, der kommer 
alle borgerne til gode. 

Derudover hæfter juryen sig ved, at der 
indgår miljømæssige tiltag som eksempelvis 
LAR-løsninger i alle tre finaleprojekter – såle-
des er bæredygtighed en integreret del af alle 
tre projekter. 

Lindevangsparken er udvalgt som finalist, da 
den med sit målsætning om at skabe forny-
else, at øge muligheden for bevægelse og at 
imødekomme klimaforandringer kan sam-
menlignes med andre nutidige park- og by-
rumsrenoveringer. Alligevel skiller projektet 
sig ud ved at bevare lokalområdets genkende-
lige struktur og det plantemæssigt værdifulde 
i det oprindelige anlæg og optage en andel af 
byens regnvand.

Vestre Fjordpark er udvalgt som fina-
list, da den skaber en solid og multifunktio-
nel platform for aktivt udeliv, hvor brugernes 
behov for at være aktive sammen i naturen 
understøttes forbilledligt med enkle og solide 
virkemidler.

De to projekter blev præsenteret og fik 
hædrende omtale ved prisuddelingsarran-
gementet i Nationalmuseet, mens vinde-
ren, Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og 
kulturhus af Schønherr, COBE og TRANS-
FORM, modtog 70.000 kroner. Motivationen 
for vinderprojektet er blandt andet, at det på 
fineste vis er et multifunktionelt byrum, der 
både rummer opholdsmuligheder og aktivi-
tetsområder og samtidig er et moderne anlæg, 
der slår på klassiske dyder. 

Prisjuryen for Dansk Landskabspris be-
står af én repræsentant fra de tre organisa-
tioner, der uddeler prisen, samt to uvildige 
repræsentanter. I år var juryen Knud W.Ø. 
Larsen, KWØL Landskab, landskabsarkitekt 
MDL. MAA (Danske Arkitektvirksomheder), 
Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabs-
arkitekter, landskabsarkitekt MDL (Danske 
Landskabsarkitekter), Steen Himmer, Gen-
tofte Kommune, landskabsarkitekt (Park- og 
Naturforvalterne), Ane Cortzen, kulturchef 
for Kähler, arkitekt og grafisk designer (uvil-
dig repræsentant) og Laura Stamer, arkitekt 
og arkitekturfotograf (uvildig repræsentant). 

Bo Holm-Nielsen forklarer ”I år har vi haft 
ekstraordinært mange indstillinger til Dansk 
Landskabspris. Det vidner om, at landskabs-
arkitekturen er ved at genvinde momentum i 
byggebranchen. En del af de indstillede pro-
jekter giver på forskellig vis noget til de offent-
lige rum og deres lokalområder og fungerer på 
denne måde som katalysatorer for bylivet. 

Mange af projekterne kombinerer kli-
matilpasning med udvikling af rekreative 
miljøer. Når man eksempelvis i et samlet 
greb sikrer mod oversvømmelser og udvik-

ler en forplads som et offentligt byrum, så er 
resultatet en løsning, der både indeholder et 
socialt, økonomisk og miljømæssigt element. 
Vi udvalgte tre finalister, der alle er flotte 
eksempler på nyere dansk landskabsarkitek-
tur. De afspejler alle inspirerende, æstetiske 
og holdbare (eller levedygtige) byrum, der 
samtidig er skabt i dialog med slutbrugerne 
og også opfylder funktionelle krav til anlæg-
søkonomi og drift.”

Hædrer landskabsarkitekturen
Formålet med Dansk Landskabspris er at 
hædre landskabsarkitektoniske værker eller 
personer, hvis projekter tjener som inspira-
tion for den overordnede udvikling af land-
skabsfaget. Alle 30 indstillede projekter vid-
ner om, at der er noget at fejre, for danske 
landskabsarkitekter kan noget ganske særligt. 
Når de tre involverede organisationer med 
prisen sætter fokus på, hvordan landskabs-
arkitekter over hele landet skaber merværdi, 
gavner det både branchen og samfundet. Det 
er værd at støtte – og synliggørelsen af land-
skabsarkitekternes virke bør foregå året rundt 
– og så fejrer vi hvert andet år de fine projek-
ter med Dansk Landskabspris. Hermed en op-
fordring til alle om at fortælle om deres fine 
landskabsprojekter – og et stort tillykke til 
Schønherr, COBE og TRANSFORM.
Pawel Antoni Lange, PR- og kommunikations-
konsulent, cand.mag./HA
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Juryens motivation for Vestre Fjordpark.
Hædrende omtale
Vestre Fjordpark er endnu et storstilet pro-
jekt, som i lighed med det sidste årtis udvik-
ling af havnefronten bidrager til transfor-
mationen af Aalborg – med Limfjorden som 
katalysator. 

Fjordparken, der har været samlings-
sted for badelystne Aalborgensere i 70 år, har 
de seneste år gennemgået en omfattende og 
tiltrængt revitalisering. Samspillet mellem 
byen og fjordlandskabet er et kæmpe aktiv for 
byudviklingen i Aalborg. Parken er en del af 
den grønne forbindelse mellem byen og Lim-
fjorden og danner med sine 16,5 ha ramme om 
et imponerende spektrum af aktiviteter. Her 
er genskabt en central badelagune med mulig-
hed for leg, svømning og udspring. Fjordpar-
ken har derudover fået tilført flere bygninger, 
som rummer forskellige klubber med fokus 
på kajakroning, dykning, vinterbadning m.m. 

Vestre Fjordpark, Aalborg
Realiseret: 2017
Bygherre: Aalborg Kommune
Landskabsarkitekt: GHB Landskabs-
arkitekter a/s i samarbejde med ADEPT
Arkitekt: ADEPT
Ingeniør: Orbicon og Niras
Entreprenør: Hirtshals Entreprenørforret-
ning A/S
Visionsoplæg: 
Landskabsarkitekt: LIW Planning
Arkitekt: Force Architects
Ingeniør: DHI ved Karsten Mangor
Areal: 16,5 ha
Samlet projektøkonomi: 72,8 mio. kr.
Fotos: Aalborg Kommune

Derudover er der blandt skabt plads til toilet-
ter, café, bademestre og undervisningslokale 
for naturvejledere.

Bygningernes tage er bearbejdet landska-
beligt med plads til ophold, leg, planter og til-
byder endda en fantastisk udsigt over Limfjor-
den. Parkområdet består af store plæner til de 
solelskende, forskellige legepladser til børn i 
alle aldre samt plantninger, der med tiden vil 
understøtte de planlagte rumligheder. 

Fjordparken fortsætter de fine visioner 
bag begrebet folkeparker. Her er skabt en 
solid og multifunktionel platform for aktivt 
udeliv. Brugernes behov for at være aktive 
sammen i naturen understøttes forbilledligt 
– med enkle og solide virkemidler.



196 LANDSKAB  7  2017

Juryens motivation for Forpladsen ved
Nordvest Bibliotek og Kulturhus.
Vinder Dansk Landskabspris 2017
Kulturhus Nordvest ligger på hjørnet af Toms-
gårdsvej og Rentemestervej ved en af Køben-
havns mest trafikerede indfaldsveje. Kultur-
huset fungerer som et kombineret kulturhus 
og bibliotek for bydelen. Bygningens funkti-
on som samlingssted for Nordvest er trukket 
ud til fortovet, hvilket resulterer i, at bygning 
og forplads opleves som én helhed. Bygnings-
kroppen er formet som ’stablede æsker’, et 
formsprog, der går igen i den kvadratiske un-
derinddeling af pladsen. 

Forpladsens terrassererede grid på 5 x 5 m 
indeholder både bede, opholdsarealer og plinte, 

mens to store densifalt-felter på 10 x 10 m 
giver plads til leg, løb, dans og boldspil. Byg-
ning og forplads fremstår med en storslået 
fremtoning, og selv om pladsen kom til nogle 
år senere end huset, opleves bygning og plads 
som en sammentænkt enhed.

Kulturhuset er et bydelsprojekt, og det 
er lykkedes at samle lokalområdet i bygnin-
gen. Forpladsen åbner op og er inkluderende 
og ikke afgrænsende, som man ellers kunne 
fristes til at udforme en plads i et så trafike-
ret kryds. Det succesfulde resultat ses i den 
flittige brug af hus og forplads, der, trods den 
hårde lokation, altid er befolket. 

Som en del af projektet har teamet gen-
nemført en vigtig og grundig borgerinddra-

gelsesproces. Det processuelle forløb tjener 
til inspiration for branchen.

Forplads ved Nordvest Bibliotek og Kul-
turhus er på fineste vis et multifunktionelt 
byrum, der både rummer opholdsmulighe-
der og aktivitetsområder, samtidig med at det 
opfylder nutidens tilgængelighedskrav. 

Den rumskabende beplantning fremstår 
med stor frodighed og giver nicher, der til-
lader trygt ophold. Forpladsens terrasser og 
bede er sammentænkt med et LAR-anlæg, 
der både arbejder med nedsivning og forsin-
kelse. Forplads til Nordvest Bibliotek og Kul-
turhus er et moderne anlæg, der slår på klas-
siske dyder. 
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Forpladsen ved Nordvest Bibliotek og Kulturhus, København
Realiseret: 2014
Bygherre: Københavns Kommune 
Landskabsarkitekt: Schønherr, COBE og TRANSFORM
Bygningsarkitekt: COBE og TRANSFORM
Ingeniør: Grontmij
Entreprenør: Malmos A/S
Areal: 2.000 m2 
Anlægsum for landskab: 5,8 mio. kr.
Fotos: Jens Lindhe
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Lindevangsparken, Frederiksberg
Realiseret: 2015
Bygherre: Frederiksberg Kommune, 
Frederiksberg Vandforsyning
Projektet er støttet af Vand+ 
Totalrådgiver: NIRAS A/S 
Landskabsarkitekt: 
Marianne Levinsen Landskab
Entreprenør: NCC med Malmos A/S
Areal: 21.000 m2

Anlægsum: 33 mio. kr.
Fotos: Torben Petersen

Juryens motivation for Lindevangsparken. 
Hædrende omtale
Lindevangsparken er med sin placering på det 
vestlige Frederiksberg – og med mindst 500 
meter hen til nærmeste park – et vigtigt grønt 
åndehul. For få år siden var den en nedslidt, 
lidt kedelig og ikke overvældende besøgt by-
park midt i et kvarter på Frederiksberg. Par-
ken, som hovedsageligt er omgivet af etagebo-
liger, men også institutioner og erhverv, har 
nu fået nyt liv med et projekt, der har et dob-
belt formål. Dels et konkret, praktisk behov 
for at håndtere regnvand og skybrud, og dels 
et behov for at gøre parken mere attraktiv og 
åben for såvel kvarteret omkring parken som 
for kommunen som helhed.

Den revitaliserede Lindevangspark tager 
afsæt i parkens oprindelige anlæg, men har 
fået tilføjet vandmuren på Sløjfen ud mod 
Peter Bangsvej, den brede grøft i parkens øst-
side, den cirkulære scene på parkens åbne 
græsoval samt lege- og aktivitetspladser i lys-

ninger i den mere skovagtige del af parken. 
Disse punkt- og linjenedslag sammenkob-
ler på fin vis det dobbelte formål, regnvands-
håndtering samt leg og aktiviteter. Udover 
nedslagene er parkens fire hjørneindgange 
åbnet, og især den sydøstlige indgang har fået 
en både visuel og fysisk forbindelse til Sløjfen 
og Peter Bangsvej.

Lindevangsparkens projekt kan med sin 
målsætning om at skabe fornyelse, at øge 
muligheden for bevægelse og at imødekomme 
klimaændringer stilles lige med lignende 
nutidige park- og byrumsrenoveringer; pro-
jektet skiller sig dog alligevel ud ved at bevare 
den for lokalområdet genkendelige struktur 
og det plantemæssigt værdifulde i det oprin-
delige anlæg. Projektets gennemførelse har 
skabt åben adgang, nye funktioner og øget et 
eksisterende parkmiljøs værdi for lokalom-
rådet, for kommunen og for storbyen Køben-
havn omkring Frederiksberg.
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Mogens Nielsen,
21. september 1935 – 16. september 2017
Planteskoleejer Mogens Nielsen, Birkholm, er 
død, 82 år gammel.

Mogens Nielsen var en central person in-
den for det grønne fagområde. I en menneske-
alder bestræbte han sig på at være en pålidelig 
fagmand og planteleverandør. 

Samtidig medførte hans nysgerrighed og 
idealisme et bredt fagligt engagement i bl.a. 
Dansk Planteskoleejerforening, Klonkilde-
udvalget og arbejdet med Plant og Plej, 1975. 
Mogens Nielsen var også engageret i en for-
bedring af faguddannelsen og havde altid gart-
nerelever og kommende landskabsarkiteks-
studerende undervejs i planteskolen.

Han var også dygtig til at pleje plantesko-
lens relationer til potentielle samarbejdspart-
nere som bygherrer, kommuner, styrelser og 
læreanstalter – samt naturligvis til anlægs-
gartnere og landskabsarkitekter.

Man kunne altid henvende sig for at få et godt 
planteråd, og utallige er de landskabsarkitek-
ter, som gennem årene har fået praktisk hjælp 
med hensyn til artsvalg, priser, størrelser eller 
plantetidspunkt.

Efter en gartnerlæretid hos bl.a. D.T. Poul-
sen, Eggert Petersen og W.C. Slocock i Eng-
land måtte Mogens Nielsen i 1958, af famili-
ære årsager, hovedkulds overtage ledelsen af 
familiens planteskole i Vassingerød. 

Måske afskar det ham fra en videregå-
ende uddannelse, men han tog udfordrin-
gen op, og godt støttet af sin kloge kone Bodil 
skabte de, gennem anlægssektorens op- og 
nedture, en veldrevet, anerkendt kvalitets-
planteskole. 

Gennem årene udvidede Mogens Nielsen 
støt planteskolens produktion og omsætning. 
Egenproduktionen blev med tiden overve-
jende stammede og solitære træer, mens det 
øvrige sortiment af buske, bunddække- og 

slyngplanter m.m. produceredes af under-
leverandører. 

Efter en del tilløb lykkedes det i 2000 at få 
et generationsskifte på plads, hvor de nuvæ-
rende ejere Ole Schellerup og Ove Møller 
overtog virksomheden.

Herefter fik Mogens og Bodil Nielsen et 
meget aktivt otium, måske som en kompen-
sation for mange års hårdt arbejde og bun-
dethed. Det blev til mange rejser og plante-
ekspeditioner over hele verden, kunst- og 
teateraktiviteter og indholdsrige hverdage i 
den dejlige bolig og have ved Birkholm og i de 
to fritidshuse på Orø og i Halland. I de senere 
år blev der også mere tid til at engagere sig i 
politik og ”ideelt arbejde”, bl.a. med flygtnin-
gebørn, naturbevaring og naturpleje.

Med sin udadvendthed og hæderlighed fik 
Mogens Nielsen en stor bekendtskabs- og ven-
skabskreds. Vi er mange, der vil savne ham.
Peter Thorsen, landskabsarkitekt MDL

IN MEMORIAM

Helsinki, 2016 og Oman 2012. Fotos Thorkild Møller Helsinki, 2016 and Oman 2012. Photos Thorkild Møller



200 LANDSKAB  7  2017

SUMMARY
Nine manor gardens, six years and 
three stories, p. 174
Jacob Fischer
Manor gardens are an integrated part of the 
cultural milieu that makes up Denmark’s cul-
tural heritage. Denmark has relatively few, yet 
important gardens with architectural and cul-
ture historic merits that are of interest as cul-
tural heritage and therefore can be deemed as 
inalienable. The future of the manor gardens 
is seriously threatened by disrepair. A condi-
tion that does not directly wipe them off the 
map, but threatens to depreciate and simplify 
them to such a degree that they lose their his-
torical and architectural value. 

Therefore, in 2007 Realdania took the ini-
tiative to preserve the Danish manor gardens. 
The purpose being to arouse an interest for 
historical manor gardens and shed light on 
the challenges that the gardens face now and 
in the near future. The initiative has focused on 
preserving the most essential garden historic 
cultural values by: revealing the possibilities 
of bringing the manor gardens into the future 
by seeking new methods of restoration, reno-
vation and goal-oriented care and operation; 
instigating debates on methods of preserving 
historical gardens that respect the cultural 
values and are sustainable in relation to the 
owners’ resources as well as to create a public 
interest for the cultural merits of the histori-
cal gardens. Nine manor gardens were selected 
to partake in the project as demonstration 
gardens. The gardens were chosen so that the 
geographic location, age, condition and style 
offered a broad representation of the ca.770 
manor gardens that still exist in Denmark.

The project for the manor gardens has had 
a budget of 65 million kroner for the financ-
ing of consultancies and up to 100 percent of 
the construction costs in the nine gardens. 
The garden owners have accepted contractual 
obligations for exemplary care for a period of 
at least 15 years as well as opening the gar-
dens to the public. In the individual gardens, 
the landscape architect should produce solu-
tions for four partial projects: A comprehen-
sive plan for the garden with a 100-year per-
spective, partial projects, which should be 
realized within the project phase, care plans 
for the future operation and maintenance of 
the garden as well as a presentation of the gar-
dens’ history and the scope of the project.

Clausholm, p. 178
Jacob Fischer
Clausholm Slot with its stables and park is one 
of the first and most characteristic baroque 
schemes in Denmark. The baroque garden’s 
Italian inspired terrace scheme was designed 
by N. Tessin the younger in 1693 and estab-
lished on a steeply sloping site. The original 
plans for water cascades were not realized at 
the time for technical reasons. However in 

1976, they were finally established using mod-
ern technology, when C.Th. Sørensen was re-
sponsible for the new version in the form of 
a narrow brook. The most distinctive ele-
ments in the Clausholm gardens are the ter-
race scheme with the cascades and avenues as 
well as the moat. The garden narrates a story 
of water’s many forms of expression. The 
course of the water begins in the forest with a 
woodland lake. From here it flows in a brook 
to the carp ponds and on down to the palace 
lake. Therefore at Clausholm the focus has 
been placed on the re-creation of the former 
water cascades in the baroque scheme, just as 
the entire park’s water system has been reno-
vated. The foundations for the castle mounds’ 
edges have been reinforced and reestablished 
as well as the stone walls. In order to re-create 
the symmetry, linden trees were planted on 
both sides of the palace islet, just as there are 
new linden trees in front of the palace on the 
edges of the moat along the palace’s main axis.

Tirsbæk, 182 
Jacob Fischer
The garden at the Tirsbæk Estate was estab-
lished as a renaissance garden in 1745. The 
main building was built on an islet and sep-
arated from the garden by a moat. The gar-
den is surrounded by a high fieldstone wall 
and contains animals, an orchard and orna-
mental garden as well as a terrace scheme and 
vineyard. The principal elements in the gar-
den are the terrace scheme, the vineyard and 
the stone wall and moat.

The focus here was to add elements to the 
garden with a contemporary form language 
that can refer to, and provide images of, the 
former renaissance garden. The idea being 
to reinforce and draw attention to the origi-
nal garden from 1745 by dividing the scheme 
in three parts with an ornamental garden, an 
orchard and a deer park. In the orchard, ca. 
300 apple trees were scattered on both sides 
of the hedge-lined main axis. The stone wall 
around the entire scheme was reestablished in 
the areas where it had collapsed. In addition, 
excavations were made along the base of walls, 
as it became evident that ½-1 meter of the wall 
in the course of time had been covered by soil 
and decayed leaves. The revealing of the base 
of the wall and its renovation have implied that 
the wall is again 2½-3 meter high all the way 
around the garden. Today, the garden appears 
as a very fine mosaic between old rudiments, 
reconstructions and new additions.

Løvenborg, p. 188
Jacob Fischer
The baroque gardens at Løvenborg Manor 
were established in 1757 by Johan Scherg. The 
Palace and the garden lie on separate islets in 
the moat. However, the terrain conditions have 
not allowed an axial connection between the 

palace and the garden. The garden is bordered 
along the lake by a linden avenue and consists 
of a tall system of pruned linden hedges with 
niches and dome-shapes. In 1840-50 part of 
the gardens were altered by H.A. Flindt in a 
scenic style. In this area there is a tea pavilion 
lying among large oaks. Avenues of whitebeam 
and linden stretch out into the landscape.

The principal elements in the garden at 
Løvenborg are the location of the garden on a 
separate islet, the intact linden avenues and 
the linden hedges as well as the tea pavilion.

The renovation has focused on ensuring 
that the garden should again appear as a water 
garden. The edges of the moats and ponds 
have been clarified, the views to the smooth 
water have been re-created, just as new water 
surfaces have been established. The former 
garden with hedges and divisions in various 
size spaces has also been reestablished. More 
hedges have been added, while the old and 
large hedges were preserved.

Danish Landscape Award 2017, p. 194
Pawel Antoni Lange
Lindevangsparken, The arrival square at Nor-
dvest Library and Cultural Center and Vestre 
Fjordpark were selected as the three final-
ists, who competed for the Danish Landscape 
Award 2017. The three finalists each in their 
own way contribute to their local areas, espe-
cially as social added value, for the good of the 
local citizens. Environmental measures such 
as local drainage of rainwater are included in 
all three projects.

Lindevangsparken was motivated as a final-
ist with the following words: “The Lindevang-
sparken project with its content of creating 
renewal, increasing opportunities for move-
ment and complying with climate changes can 
be considered equivalent to similar contem-
porary park and urban space renovations: the 
project differs however by preserving the rec-
ognizable structure of the local area and the 
merits of the vegetation in the original scheme.”

The choice of Vestre Fjordpark was moti-
vated with the words “that a robust and multi 
functional platform was created for active 
outdoor life. The users’ needs of being active 
in nature are reinforced in an exemplary fash-
ion – with simple and robust means.”

The arrival square at Nordvest Library 
and cultural center – the winner of the Danish 
Landscape Award 2017 – was among other rea-
sons chosen as a finalist, due to the fact that “in 
a very fine way it serves as a multi functional 
urban space, which both offers opportunities 
for leisure and activity areas and is a modern 
scheme that emphasizes classic virtues.”

The Danish Landscape Award honors land-
scape architectural works or persons, whose 
projects serve as an inspiration for the general 
development of the landscape profession.
Pete Avondoglio
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Benjamin A. Breitenbauch: Amagerskov 
– a forest experience in the heart of Copenhagen
’With this master thesis I aim at providing an alterna-
tive vision of how to develop our yet un-built space in 
the city … I will test solutions for a spatial composition 
of a forest in the heart of Copenhagen based on phenom-
enological investigations of both the site and forest as 
an experience’ 

Landskabsarkitekternes 
afgangsudstilling 2017 
At dømme ud fra de udstillede specialer på 
den nyligt afholdte udstilling for KU’s dimit-
tender i landskabsarkitektur 2017 går vi trods 
grumme udsigter faktisk lyse tider i møde. 

Med mod, optimisme og poesi blander 
fremtidens landskabsarkitekter nemlig lystigt 
industri og kultur, mens grønne bælter, stifor-
løb, urbane skove og integreret vandløbsnatur 
møder os mellem husene. Atmosfærefyldte, 
omprogrammerede, bæredygtige byrum (kli-
masikrede naturligvis) fremmer trivsel og 
læring og nedbryder sociale barrierer; og vi 
designer (uden at diktere) vildere, forander-
lig, salttolerant bynatur eller benytter eksiste-
rende frøbank og spontant opstået vegetation 
som et relevant alternativ til at så og plante. 

Årets afgangsprojekter stiller spørgsmål, 
oplyser og perspektiverer på fineste vis – hør 
f.eks. hvad Thomas Juel Clemmensen, lektor 
ved Arkitektskolen Aarhus, siger om et af dem: 
“Re-Industrialising Refshaleøen tager fat i en 
relevant problemstilling vedr. genanvendelse 
af materiale fra byggeindustrien og eksem-
plificerer, hvordan landskabsarkitekter med 
deres procesforståelse kan spille en vigtig rolle 
i den grønne omstilling. Projektet demonstrer, 
hvordan den nye genanvendelsesindustri kan 
tilrettelægges på en måde, så offentligheden 
får indsigt i processerne – industrien pak-
kes ikke ind, men foldes ud, så anlægget til-
føres en vigtig oplevelses- og læringsmæssig 
dimension. Projektet kan også fremhæves som 
eksempel på en interessant og ansvarlig vare-
tagelsen af den kulturarv, som knytter sig til 
det tidligere industriområde. Ved at genetab-
lere en industriel anvendelse kan områdets 
materielle og immaterielle ressourcer brin-
ges i spil på ny. Projektet er forankret i forti-
den, men peger ud i fremtiden”. 

Torben Dam, studieleder og lektor ved KU, 
mener, at vi kan betragte afgangsudstillinger 
som et barometer, der måler tidens tendenser: 

”Specialestuderende spejler de ting, samfundet 
er optaget af, endnu før vi har erkendt det”. 

Susanne Grunkin, DL’s formand, hæftede 
sig på åbningsaftenen især ved den bæredyg-
tighedsfaktor, der som en rød tråd spinder sig 
gennem afgangsprojekterne: “I har kendskab 
til fagets aktuelle dagsordener og har kastet 
jer over aspekter, der har en positiv indfly-
delse på miljømæssige, sociale, og økonomi-
ske forhold. Samtidig har I fokus på at for-
midle naturens immaterielle værdier – det 
sanselige og det fantasiskabende. Det er fint”.

Vi skal helt tilbage til begyndelsen af 
00’erne for at finde et tilsvarende forsøg på at 
samle årets afgangsprojekter i en udstilling. 
Prominente navne som Ib Asger Olsen og Per 
Stahlschmidt agerede dengang primus moto-
rer bag ophængte specialepostere i Marmor-
hallen på KU. Initiativet blev dog skrinlagt 
efter et par år, og siden har KU-dimittender 
skævet med slet skjult misundelse til arki-
tektskolerne, der i en lind strøm har udklæk-
ket kandidater og hyldet dem ved flot opsatte 
udstillinger. Fat mod, kære stud.hort.arch.-
er, den tid er forbi! Rygtet vil vide, at årets 
afgangsudstilling er starten på en ny tradition.

Især indsatsen fra den lille gruppe stude-
rende, der sideløbende med færdiggørelsen 
af deres specialer formåede at stable udstil-
lingen på benene, blev velfortjent fremhævet 
i åbningstalen af Torben Dam: “Det ansvar, I 
har taget, viser med al tydelighed, hvilket stof 
I er gjort af, og hvilke processer I er i stand til 
at drive”. Hørt! råber vi andre ydmyge udstil-
lere, der blot har bidraget med grafiske sup-
peterninger af vores projekter. Forude venter 
jobs, blomstrende karrierer og livslang læring 
indenfor et lille fag, der kan gøre en stor for-
skel. 
Tine Gils, landskabsarkitekt MDL

Kontakt til udstillingens dimittender formidles 
af Danske Landskabsarkitekters sekretariat på 
dl@landskabsarkitekter.dk

Udstillingen er et resultat af et samarbejde mel-
lem en gruppe nyligt færdiguddannede land- 
skabsarkitekter fra KU, JA–Landskabsarki-
tekternes Forening og DL. Udstillingen er øko-
nomisk støttet af Haveselskabet, JA –Land-
skabsarkitekternes Forening, Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning og Forenin-
gen af Landskabsarkitektstuderende.

Udstillingsudvalg: Emilie Nørgaard Ander-
sen, Freja Holm Brandt, Andreas Faartoft, 
Emmelie Kitchell Gaub, Nina Jahn Mårtens-
son, Josefine T.H. Vintov 

Brøndsalen i Haveselskabet dannede ramme om udstillingen. Foto Josefine T.H. Vintov
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Zone 1: External edge

The dry areas, which are not 
influenced by water. This can be 
paths, meadows and lawn.

Zone 2: The wetland area

The margins of water bodies, 
periodically flooded zones. The 
main vegetation types to be 
considered in this zone include tall 
herb communities, wet meadows 
pastures. Yearly hay cut in late 
autumn or spring is necessary as 
no trees and shcrubs are required 
on the areas. The herbaceous 
plant communities differ from each 
other in relation to the fertility of 
the soil and moisture.  

Zone 3: Swamp area

The water zone from 10 cm above 
water level to 10 cm below water 
level. Along the edge of standing 
water bodies with fluctuating     
water level.

 

Zone 4: Shallow water 

The shallow water area in 
permanent water at 0 to 40 
cm. The typical reed swamp  
vegetation is dominated by a few 
very competitat ve species sending 
a dense net of rhizomes and roots 
through the saturated soil and 
protecting it from erosion. The 
most widespread reed species is 
Phragmies australis. In wastewater 
treatment, it is the most purifying 
species. 

Zone 5: Water area

The area with a minimum water 
depth of 70-80 com. Waterlilies 
(Nymphea) are the most 
representative of this deep zone.
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Castanea sativa
Mono stand 40x40m
100% Castanea sativa
High forest

Amelanchier canadensis
Mono stand 20x20 m
100% Amelanchier canadensis
Coppice system

Quercus pubescens
Mono stand 30x30 m
100% Quercus pubescens
High forest

Quercus cerris
Mono stand 30x30 m
100% Quercus cerris
High forest

Quercus dentata
Mono stand 20x30 m
100% Quercus dentata
High forest

Quercus frainetto
Mono stand 30x30 m
100% Quercus frainetto
High forest

Quercus ilex
Mono stand 20x20 m
100% Quercus ilex
High forest

Quercus rubra
Mono stand 30x30 m
100% Quercus rubra
High forest

Sequioadendron giganteum
Mono stand 25x25 m
100% Sequioadendron giganteum
High forest

Ulmus laevis
Mono stand 30x30m
100% Ulmus laevis
High forest.

Juglans regia
Mono stand 30x30m
100% Juglans regia

Innovation stage (year ~2) 1:500

Between innovation and aggradation stage (year ~10) 1:500

Aggradation stage (year ~20) 1:500

A study on time and growth
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Savnsø Vig
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a

Looking out on the grazing fields, wetland and forests, from Ydø conifer forest

A lost island raised with forest. A shift from bright deciduous to dark conifer forest 

Tv. Josefine T.H. Vintov og Nina Jahn Mårtensson:
Campus Køge – et strategisk udviklingsprojekt for 
Campus Køge
’Specialet tager afsæt i et samarbejde med Køge Kom-
mune og omhandler det igangværende udviklingspro-
jekt Campus Køge … Ved hjælp af en grøn visionsplan 
skabes grundværdierne for et bedre campusmiljø, hvor 
de studerendes trivsel er i fokus. Specialet præsenterer 
et sammenhængende design for Campus Køge, som ska-
ber en særlig campusidentitet, et let forståeligt hierarki 
og kvalitetsrige opholdsmuligheder for de studerende’ 

Th. Kamille A. Hansson: Fjord, Island, Inlet, Creek 
– the lost archipelago of Nature Park Nakskov Fjord
’The thesis is a strategic development plan for the southern 
part of Nature park Nakskov Fjord and its hinterland. In 
Nakskov Fjord three stories of topography and water form 
both threats and potentials: the story of a lost archipelago 
hidden in the landscape, the story of a rising sea level and 
sinking of land and a story of the great open space’ 

Tv. Thomas H. Vejsnæs : Complexity of herbaceous 
plantings – with a specific focus on salt tolerance
’In the Northern countries one of the most influential 
factors on many green spaces is salt (NaCl) used for de-
icing. In the large perspective, not much scientific work 
is done about ornamental herbaceous perennials … The 
thesis presents the results of a two-year scientific field 
experiment testing the salt tolerance of 25 different pe-
rennials. Further, it tries to clarify the different factors 
influencing the urban green spaces’

Th.Mette Blicher: Harrestrup Å 
– a heritage landscape in transformation
Climate changes are causing floods in the nearby areas 
along Harrestrup Å and requires a new planning to in-
crease the capacity of the watercourse. The solutions are 
going to affect and leave a great imprint in the various 
landscapes along the river. As some of the areas are pro-
tected, the changes raise various questions about cul-
tural heritage’

Tv. Trine Larsen: Endless forest – an Evolutionary 
Design for the Urban Forest of Copenhagen
’Dette speciale er et designforslag til Københavns Bys-
kov, som fremhæver betydningen af tid og vækst. Tid og 
vækst er væsentlige begreber, som har til formål at belyse 
de kvaliteter en ung skov indeholder. Baggrunden herfor 
er, at oplevelsesværdier i nyetablerede skovrejsningspro-
jekter kan forbedre mulighederne for rekreativ anvendelse 
… Evolutionsdesignet er et forsøg på at designe uden at 
diktere’

Th. Sophie L. Andrews: In Search of the ordinary and 
forgotten
’It is from addressing this visual amnesia to the everyday 
man’s environment that the thesis expands on, aiming 
to creatively confront how we locate, analyse and design 
spaces for transformation’
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Sønder Boulevard:

Ile Saint Aragone

Somme wetland nature has come back to the rowhouses backyards. 

Section through the Orion-Step site. 
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National bike 
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0,5 x 0,5 km grid

Tv. Alberte Marie Danvig og Freja Holm Brandt: 
Karlskrona – healing the urban fabric
’This master thesis deals with the aspect of healing the 
urban fabric of the Swedish naval city Karlskrona … The 
main layers of the solution are an inviting dynamic coast-
line, an extension of a beautiful nearby forest and a curvy 
including road ending as a majestic entrance to the main 
island of Karlskrona’

Th.Emilie N. Andersen og Emmelie L. Kitchell Gaub: 
Parc Montières – a design for an industrial landscape 
in Amiens
’The Somme River runs through the city and is an integrat-
ed part of Amiens, as its many elements has been utilized 
with great advantage for the city. The project site, Mon-
tieres Industrial Zone, is facing a huge change with 40% 
of its hectars vacant at the moment … Wanting to continue 
production on the site, the design aims to integrate Somme 
River nature and create access and connections by opening 
up the area to the neighborhood’

Tv. Peng Ding: Linear-Public-Space System – Transform 
Car-dominated Urban Areas to Improve Citizens’ 
Everyday Life Quality
’The purpose of this thesis is to find a practical urban 
transformation method to improve citizens’ everyday life 
quality in the existing urban area, especially for a car-
dominated one. The Linear-Public-Space System concept 
is proposed to systematically response to the social issues 
and requests … In the end, the linear-public-space system 
is applied in a selected urban area to represent a way to use 
the concept in a car-dominated urban area for improve cit-
izens’ everyday life quality in Shanghai, China’

Th. Claes D.B. Pedersen og Troels Sindballe Broberg:
On the edge of industry – an exploratory study of 
transforming industrial edge zones
’Establishing the light rail on Ring 3 in Copenhagen will 
generate urban development and change the landscapes of 
industrial areas, placed like pearls on a string along this 
infrastructural vein … Our thesis is an exploratory study 
of how edge zones between industrial areas in peripheral 
Copenhagen and their surroundings can support future 
urbanization’

Tv. Annabell W. Stengaard: Om at genopdage et fjord-
landskab – nye oplevelser i baglandet mellem Odense 
Fjord og Kertinge Nor skabt af varder og en landsk-
abssti
’Projektet gør det muligt at opleve oversete og anerkend-
te kvaliteter i et fjordlandskab på Nordøstfyn, som ligger 
mellem fjordene Odense Fjord og Kertinge Nor – Kerte-
minde Fjord … Landskabskvaliteterne iscenesættes ved 
at sætte fokus på kulturspor i landskabet og fjordland-
skabets varierende landskabstypologier’

Th. Luc Guralp og Josh Reed: [Re]-Industrialising Refs- 
haleøen – a new productive city district for Copenhagen
’The principal aim of this thesis is to put forward a vision 
of what an industrial city district of the future could be 
in terms of landscape and environment. A secondary, but 
no less important, aim is to explore the concept of ‘waste’ 
as a resource; more specifically to innovate and generate 
awareness of upcycling’
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Tv. Michala Kaja Krebs og Nanna M.S. Østergaard:
Spaces of encounters – an investigation into the pos-
sibilities of working with landscape in the context of 
asylum centers in Denmark
’This thesis is a design-based investigation of the pos-
sibilities for working with landscape in the context of 
asylum centers. The work is based on the idea of ’spaces 
of encounters’, our hypothesis that meetings between 
people, cultures and landscapes will help break down 
the invisible barrier between asylum seekers and their 
host communities’

Th. Tine Gils: To plant or not to plant 
– wild strategies for urban green space
’In this thesis I study the potential of implementing 
spontaneously occuring vegetation as a relevant alter-
native to ornamental plantings. A case study, investi-
gating different ways of intervening with spontaneous 
urban vegetation act as the foundation of a discussion 
of strengths and weaknesses’

Tv. Morten W. Korsgaard: Storm surge protection 
with recreational values
’The thesis deals with the necessity of increased coast-
al protection in order to resist future storm surges. It is 
the purpose of the thesis to illustrate how coastal protec-
tion measures can increase the recreational values of an 
area, if the constructions are selected and located with 
a multidisciplinary approach. A relevant site, Dragør in 
Denmark, has been chosen as case study, and site specif-
ic analyses have been made’

Th. Mie Højmose Dehlsen og Andreas Jønck Faartoft: 
Tokyo Shoto – from 0-Meter Zone to an urban archi-
pelago
’This thesis rethinks the current approach towards flood 
risk mitigation of the 0-Meter Zone in Tokyo. A large area 
currently situated below the 0-meter elevation mark and 
protected by levees, is in in high danger of flooding due to 
climate change and insufficient levees … By reintroducing 
the water as a habitable surface in the city, the lowlands 
of Tokyo are going to be transformed into an archipelago 
of islands, utilizing the water to reduce the consequences 
of a future natural disaster’

Tv. Alexander Michl: Three Diagonals – renegotiat-
ing the distribution of urban space in Grenoble
’This thesis project aims at addressing through a de-
sign proposal four of the challenges the city of Greno-
ble is facing today: High level of air pollution, increas-
ing urban heat island effect (UHI), low amount of green 
space per inhabitant and rising social challenges com-
bined with a lack of public meeting space’

Th. Rachel Subtil: Transforming Chamrousse – from a 
monofunctional ski resort to an attractive alpine town
’As for a number of French ski resorts, ski is Chamrous-
se’s only raison d’être. Its sole purpose being to provide 
skiing, the resort remains empty eight months of the 
year. With global warming threatening snow provision, 
the current model relying exclusively on snow-based lei-
sure is jeopardised. This master thesis anticipates future 
changes and offers a sensible long-term vision breaking 
free of the current dynamics’
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L A N D S K A B
PARK & BYRUM

WWW.G9 . DK

100% miljøcertificeret genbrugsplast. 
Garanteret fri for enhver udledning/
miljøbelastning. Bæredygtig løsning i forhold 
til anvendelse af eksempelvis Azobe træ. 

• Lang levetid – min. 80 år
• Økonomisk fordelagtig 
• Genbrugsplast er bæredygtigt og genanvendeligt 
• Bæredygtigt og garanteret fri for miljøpåvirkning

SPUNS / FLAGVÆG  
I GENBRUGSPLAST

Projekt ”regnvandsopsamling”  / Kristianstad, Sverige, 2017

DESIGN: AART DESIGNERS
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Belysningen gør en forskel . . .

NIGHTSPOT og GOBO
LED projektør til mast fra WILLY MEYER

•	 Til LED 29-33-54W  (4335Lm) - GOBO LED 47W (6500K) 

•	 IP 65 - IK08 - 3-4000K - Klasse II - DALI 

•	 Armaturhus i aluminium med hærdet sikkerhedsglas 

•	 Tiltinterval 80 ⁰, drejningsinterval 180 ⁰ 

•	 Spredningsvinkler LED: 13 ⁰,  20 ⁰, 30 ⁰ og 67 ⁰  

•	 Nyhed: Nu med vejoptik og RGBW 47W, DMX

Udvalgte referencer: 
Ballerup Kommune - KMD - Kvæsthus Parkeringen, Skuespillerhuset
Rosengårds Center, Odense - Hammel Hovedgade, Favrskov Kommune 
Køge Perronbro - DOKK1, Århus - KUA3, Amager

www. deluxdk.com


