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SEMINAR I ODENSE, 10. NOVEMBER: 
50 ÅRS BYPLANLÆGNING 
– HVAD HAR VI LÆRT? 
Byplanhistorisk Udvalg har siden 1986 afholdt 
et årligt Byplanhistorisk Seminar. I år fokuse-
rer seminaret på de store linjer i de sidste 50 
års byudvikling og den underliggende plan-
lægning samt dennes kvalitet.

Seminaret omhandler to overordnede 
former for byvækst med hver deres plan-
lægningsopgaver: For det første er alle lan-
dets større byer blevet udvidet gennem et 
løbende nybyggeri i byernes opland gennem 
barmarksbyggeri. For det andet er der dels 
sket en bygningsmæssig opgradering af eksi-
sterende byområder, dels en konvertering af 
hidtidige erhvervs-, havne- og militærarealer 
til andre formål.

Det er Byplanhistorisk Udvalgs håb, at 
dette års brede og overordnede tema vil bi-
drage til at kvalificere debatten om de kom-
mende års planlægning.

2017 kan med en vis ret betragtes som 
50-året for, at planlovreformen blev sparket i 
gang. Det skete nogle få år efter den fejlslagne 
jordlovsafstemning i 1963 og blev udmøntet 
i By- og landzoneloven 1969, Lands- og regi-
onplanloven 1973 og Hovedstadsregionplan-
loven 1973 samt Kommuneplanloven i 1975.

Baggrunden var den hurtige økonomiske 
vækst fra omkring 1960, hvor industripro- 
duktionen overhalede landbrugsproduktio-
nen – og hvor det meste af landet stod foran 
en voldsom vækst i boliger og arbejdspladser. 
Der var brug for nye redskaber og virkemid-
ler for at sikre en robust og professionel fysisk 
planlægning af byernes udbygning.

Planlovreformen blev gennemført i sam-
menhæng med kommunalreformen i 1970, 
den økonomiske perspektivplanlægning, 
reformen af opgave- og byrdefordelingen 
mellem stat og kommuner osv. Formålet var 
at styrke kommunernes rolle og at sikre en 
bedre samordning mellem private og offent-
lige investeringer.

Program
8.30 Ankomst og morgenbuffet
9.00-9.15 Seminarets formål og indhold v. ord-
styreren, sociolog Hans Kristensen, Byplanhi-
storisk Udvalg
9.15-9.55 Hvor er vi i dag – og byernes for-
vandling siden 1960’erne v. journalist, cand. 

RØDE PLADS PÅ HERLUFHOLM
Redaktionen skal beklage, at der i artiklen om 
Røde Plads på Herlufsholm Kostskole, LAND-
SKAB 5-2017, manglede information om ho-
vedentreprenøren. 

Det er Malmos Landskaber, der har har stå-
et for renoveringen af Røde Plads på 5.000 m2. 
Til pladsen er der anvendt mere end 400.000 
røde teglklinker; de er leveret af Steffen Sten. 

Pladsens bølgende teglflade er lagt som ét 
stort felt af røde klinker og indrammes af en 
bred bræmme af runde klinker med græsfu-
ger. De to vigtige indgange i nord og syd består 
af brede betonbånd.
www.malmos.as

mag. Jonas Møller, bl.a. tidligere redaktør af 
BYPLAN: En præsentation i tekst og bille-
der af den fysiske forvandling af landet siden 
1960’erne – belyst ud fra erhvervsudvikling, 
befolkningsudvikling, byudvikling og udbyg-
ning af infrastruktur.
9.55-10.40 Planlovgivningen i dag – med kom-
mentarer og tilbageblik til tidligere lovgivning 
v. arkitekt Holger Bisgaard, tidligere planchef i 
Københavns Kommune og kontorchef i Miljø-
ministeriet, nu konsulent i Erhvervsstyrelsen
11.10-11.50 Hvad har vi lært af de seneste 50 
års barmarksbyggeri? v. arkitekt Helle Juul, 
arkitektfirmaet Juul/Frost: Eksempler på pla-
ner, projekter og processer, der kan betegnes 
som ’ best practises’ – og planer, projekter og 
processer, der kunne have været bedre.
11.50-12.30 Hvad har vi lært af de seneste 50 
års omdannelse af byers industri- og havne-
arealer m.m. v. arkitekt Dan Borgen Hasløv, 
Hasløv & Kjærsgaard: Eksempler på planer, 
projekter og processer, der kan betegnes som 
’best practises’ – og planer, projekter og pro-
cesser, der kunne have været bedre.
13.30-14.10 Infrastrukturens rolle i byudvik-
lingen v. lektor, civ. ing. Per Homann Jesper-
sen, RUC
14.10-14.50 Aktuelle udfordringer for kommu-
nerne? v. arkitekt Lise Pedersen, enhedschef i 
Center for Byplanlægning, Teknik- og Miljø-
forvaltningen, Københavns Kommune: Hvad 
er de planlægningsmæssige udfordringer for 
en kommune under forvandling – og hvordan 
kan vi planlægge på tværs af kommunegræn-
serne?
15.20-16.00 Behov for nye redskaber v. filan-
tropidirektør, civ. ing. Anne Skovbro, Realda-
nia: En projektudviklers ønsker til fremtidens 
planlægning
16.00-16.10 Opsummering og afslutning v. ar-
kitekt Michaela Brüel, formand for Byplanhi-
storisk Udvalg
Pris: 1.200 kr. Pensionister 800 kr., studerende 
400 kr. Prisen omfatter deltagelse og forplej-
ning inkl. morgenmad, frokost og kaffe. 
Et seminarskrift i form af en rapport med ind-
læg og diskussionsreferat udgives digitalt. 
Link til rapporten fremsendes til deltagerne.
Tid og sted: Fredag 10. november 2017, kl. 8.30-
16.10. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 
5000 Odense C
Arr. Byplanhistorisk Udvalg
Tilmelding via www.byplanlab.dk

Røde Plads, Herlufsholm Kostskole, 2015
Landskabsarkitekt: Bruun & Möllers Landschaften, 
Land+ landskabsarkitekter
Hovedentreprenør: Malmos A/S, www.malmos.as
Fotos Malmos A/S
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NORDISK MØDE FOR LANDSKABS-
ARKITEKTER I TAMPERE
Repræsentanter for de nordiske landskabsar-
kitekters foreninger har netop været samlet 
til nordisk møde i Finland 31. september til 
1. oktober. Det foregik i Finlands tredjestør-
ste by Tampere. Udover mødets traditionelle 
dagsorden havde hvert land forberedt et ind-
læg om naturværdier og beskyttelse af kyst-
nære landskaber. 

Alle lande arbejder med beskyttelseslin-
jer i forbindelse med lovgivningen af kysterne. 
Inspirerende er det, at Sverige også arbej-
der med beskyttelsesbegreber som ’Nature 
Memory ’ – small patches of high valued 
nature samt ’landscape scenery protection’ – 
der beskytter mod ’ugliness’. 

Danmark har eksempler på, hvordan land-
skabsarkitektur sammen med arkitektur, 
kunst og natur bidrager til regional udvik-
ling. Det sker bl.a. med det nye Vadehavscen-
ter samt Tirpitz Bunkermuseum, som begge 
er bygninger opført i sårbar natur, men de er 

i høj grad integreret med omgivelserne i kraft 
af omhyggelig og indlevet landskabelig bear-
bejdning. Omvendt har Danmark også udfor-
dringer i forhold til nye forsøgsbyggerier langs 
kysterne, hvis krav til integritet med omgi-
velserne lovgivningen endnu ikke synes nok 
detaljeret omkring.

Selve byen Tampere har en tydelig iden-
titet i kraft af floden, der gennemløber cen-
trum. Floden har strømfald, der gennem 
tiden er blevet udnyttet til produktion af el. 
Det gav grobund for industri, der blev huset 
i en række smukke røde industribygninger, 
hvoraf en enkelt stadig er i brug – der sendes 
endnu en tid røg op gennem skorstenen og 
videre op i himlen. De øvrige bygninger rum-
mer nu erhverv, møde- og udstillingsfacilite-
ter, spisesteder m.m. 

Strømfaldene er tydelige i byens lydbil-
lede, og sammen med luftfugtigheden omkring 
floden og de historiske industribygninger pir-
rer Tampere til sanserne og til opfattelsen af 
en æstetisk, rolig og harmonisk by.

Men der er også steder med uro og uorden. 
Tampere har foretaget store offentlige inve-
steringer i en ny letbane, og byen vokser hur-
tigere med nybyggeri end den nyligt vedtagne 
masterplan kan følge med til. Tamperes ud-
fordringer og potentialer deles med mange af 
de nordiske landes byer. Og de uformelle dis-
kussioner, der over de tre dage opstår på tværs 
af de nordiske lande, er til lige så stor inspira-
tion som de fælles oplevelser, vi har sammen.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

RUNDE FØDSELSDAGE
70 år: Poul Pedersen, 18. oktober
65 år: Lea Nørgaard, 13. oktober 
60 år: Jan Villumsen, 20. november
50 år: Lars Alva-Jørgensen, 19. oktober,
Hans-Peter Larsen, 9. november

Tampere. Foto Susanne Renée Grunkin
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TAK FOR BESØGET PÅ HL17
Tusind tak til alle de gæster, som slog vejen forbi vores stand på HL17 i 
Slagelse! Det var en travl og udbytterig messe og vi er overvældede over 
den store interesse vi fik fra de mange besøgende. Vi ses på HL19!

®

www.urban-elements.dk
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Hammersholm på Nordbornholm. Foto Erik Brandt Dam
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RETHINK – MEST OM HØJKVALITETS-
NATUR 
Danske Parkdage 2017 blev afholdt i Aarhus 
fra 6.-8. september og kunne samle op mod 
200 stærkt engagerede kollegaer og faglighe-
der, der var fælles om interessen for at gen-
tænke grønne byrum, bynær natur, rekreative 
faciliteter i byudviklingen, byfortætning samt 
et sundere liv for flere mennesker.

Torsdag var der debat om Den Gode By er 
Grøn – men kan det betale sig?. Her deltog også 
DL’s formand i debatpanelet. Debatten gik på, 
hvordan vi ser på og vurderer naturens kvalite-
ter, hvordan vi formidler værdien af den (er vi 
selv gode nok til det?), og hvilke udfordringer 
vi møder, når vi forsøger at tage vare på den. 

I de uformelle debatter ved bordene kom 
det samtidig frem i lyset, at meget af det, der 
skaber udfordringer i arbejdet med en mere 
sammenhængende grøn planlægning, også er 
interne hindringer i kommunerne. Det hand-
ler hverken om manglende engagement eller 
manglende faglig kompetence, men snarere 
om et behov for tættere samarbejde mellem 
forvaltninger, mellem forskellige fagligheder 
og mellem kommuner. ”Den slags skal man 
reagere på!”, sagde moderator og journalist 
Anja Bo, da behovet for tættere samarbejde 
og smidigere strukturer, af en deltager, blev 
sammenlignet med det at ’føle sig alene’.

LANDSKABSARKITEKTER SÆLGER 
VISIONER – OGSÅ OM DANMARKS
ENERGILANDSKABER 
Ud af de mange, mange opgavetyper, vi land-
skabsarkitekter gaber over, er opgaven at 
kunne sælge visioner og drømme både med 
billeder og ord. Et interessant eksempel på 

det findes i den lille udgivelse fra februar i 
år: Danmarks energilandskaber, 5 små essays. 
Akademiraadets Landskabsudvalg står bag.

Essay nr. 2 af Rikke Juul Gram, landskabs-
arkitekt MDL, hedder Naturkraftværker. 
Her er vinklen klar: hun sælger visioner! De 
mange triste perspektiver og omfattende kri-
tikpunkter, man er omgivet af i diskussionen, 
bliver med velvalgte ord omdannet til en posi-
tiv vision. Sagens alvor bliver ikke overset, for 
vi er: ”…. nødt til at tage landskabet alvorligt 
– ikke som en romantisk drøm, men som en 
sammenhængende og nutidig fortælling ….”. 
Men: ”Alle forandringer har potentiale til at 
kunne blive forbedringer…”, skriver hun.

Udgivelsen er at finde på: www.akademira-
adet.dk/assets/files/Landskabsudvalg/Energi-
landskaber.pdf

TRE FINALISTER INDSTILLET TIL
DANSK LANDSKABSPRIS 2017
Juryen for Dansk Landsskabspris 2017 har 
gennemgået de 30 indstillede projekter og 
har udvalgt tre finalister, der dyster om årets 
pris. De tre finalister er Forplads til Kulturhus 
Nordvest i København af tegnestuen Schøn-
herr & COBE, Lindevangsparken på Frede-
riksberg af Marianne Levinsen Landskab og 
Friluftsbadet Vestre Fjordpark i Aalborg, ind-
stillet af Aalborg Kommune, med helheds-
plan af LiW Planning og projekteret af GHB 
Landskabsarkitekter. De præsenteres ved et 
prisuddelingsarrangement d. 25. oktober på 
Nationalmuseet, hvor kulturminister Mette 
Bock (LA) overdrager Dansk Landskabspris 
på 70.000 kr. til vinderprojektet, mens de to 
andre finalister får hædrende omtale. I for-
bindelse med prisoverrækkelsen er der pa-

neldebat om ”Nyt liv til offentlige by- og land-
skabsmiljøer”. Dansk Landskabspris uddeles 
af Park og Naturforvalterne, Danske Arki-
tektvirksomheder og Danske Landskabsar-
kitekter, der også er sekretariat for Dansk 
Landskabspris. Det er ottende gang at Dansk 
Landskabspris uddeles, og målet med prisen 
er at hædre projekter eller personer, der fav-
ner landskabsfagets alsidighed og mestrer 
landskabsarkitektoniske kundskaber. 

Prisjuryen består af én repræsentant fra de 
tre organisationer samt to uvildige repræsen-
tanter. Juryen for Dansk Landskabspris 2017 
er Knud W. Ø. Larsen, landskabsarkitekt MAA, 
MDL (repr. for Danske Arkitektvirksomheder), 
Bo Holm-Nielsen, ZoffmannHolm Landskabs-
arkitekter, landskabsarkitekt MDL (repr. for 
Danske Landskabsarkitekter), Steen Himmer, 
Gentofte Kommune, landskabsarkitekt (repr.
for Park og Naturforvalterne) samt Ane Cort-
zen, kulturchef for Kähler, arkitekt og grafisk 
designer og Laura Stamer, arkitekt og arkitek-
turfotograf (uvildige repræsentanter).

LILLAN – 10 ÅRS JUBILÆUM 
I DL’S SEKRETARIAT
Vores forening er heldig! Det var repræsen-
tanterne for de nordiske foreninger enige med 
os i, da vi afslørede, at vores dygtige daglige 
leder i sekretariatet, Lillan S. Thomsen kunne 
fejre 10 års jubilæum den 1. september på job 
i Finland. Lillan er kendt for at være hjælp-
som, venlig og professionel, og hun repræsen-
terer vores forening udadtil på fornemste vis. 
Til lykke Lillan!
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

Foto Susanne Renée GrunkinIll. fra Danmarks energilandskaber, 5 små essays. Ill. Schønherr
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DANSK LANDSKABSPRIS

Dansk Landskabspris skal sætte fokus på landskabsarkitektur og forvaltning af landskabet i både by og land. 
Første gang, i 2009, var temaet bæredygtighed, og prisen blev tildelt natur- og fritidslandskabet Over Sø og 
Land i Tarup-Davinde på Fyn ved bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S og Lise Bendix Madsen, landskabsar-
kitekt og sekretariatsleder 1998-2008. En lille landskabspris 2009 tildeltes landskabsarkitekt MDL Signe 
Rabølle Nielsen for afgangsprojektet ’Bæredygtige infrastrukturer – en sammentænkning af byens og na-
turens systemer’.

Anden gang, i 2010, var temaet kotering, og prisen blev tildelt byrumsprojektet omkring Måløv-Aksen i 
Ballerup med LiW planning og Adept som designansvarlige. 

Tredje gang, i 2011, var temaet frodighed, og prisen var delt i en lille og en stor pris. Den store pris gik til 
Schul Landskabsarkitekter for fornyelsen af Billedhuggerhaven på Charlottenborg, og den lille pris til Schøn-
herr for det temporære projekt ’Med skoven som nabo’ på Store Torv i forbindelse med Århus Festuge 2010.

Fjerde gang, i 2012, med temaet drift og pleje blev prisen tildelt Esbjerg Kommune for Hjerting Strandpark.
Femte gang, i 2013, var temaet stille steder og prisen delt i en lille og en stor pris. Den store pris gik til 

Haveselskabet for Haveselskabets Have på Frederiksberg og den lille pris til Silkeborg Kommune for stra-
tegien ’Udpegning af stille steder’ i kommunen. 

Sjette gang, i 2014, var temaet et bedre sted at opholde sig eller bo, og den store pris blev tildelt Tagpara-
diset på Vestervangs Fritidshjem, udviklet af Altan-Alferne og færdiggjort sammen med børn og voksne fra 
fritidshjemmet. Den lille pris gik til Mariaparken i Vejle ved Bascon.

Syvende gang, i 2015, blev prisen tildelt Novo Nordisk Naturpark med SLA som landskabsarkitekt.

I 2017 uddeles prisen så for ottende gang, og i år er den uden tema. Tre finalister præsenteres ved et prisud-
delingsarrangement den 25. oktober på Nationalmuseet, og vinderen afsløres herefter. De tre finalister er: 
Forplads til Kulturhus Nordvest i København ved Schønherr & COBE, Lindevangsparken på Frederiksberg 
af Marianne Levinsen Landskab og friluftsbadet Vestre Fjordpark i Aalborg, indstillet af Aalborg Kommune, 
med helhedsplan af LiW planning og projekteret af GHB Landskabsarkitekter. AL

Fra venstre. Forplads til Kulturhus Nordvest i København, Lindevangsparken på Frederiksberg og friluftsbadet Vestre Fjordpark i Aalborg
From left. Plaza at Kulturhus Nordvest, Copenhagen, Lindevangsparken at Frederiksberg, and Friluftsbadet Vestre Fjordpark in Aalborg
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HAMMERSHOLM
Erik Brandt Dam

Landskabet åbner sig, et hvil på platformen (5), et langt blik over havet. Ro The landscape opens, a rest on the platform (5), a long view over the sea. Peace

I oktober 2012 stred vi os gennem uvejsomt 
terræn i regn og kulde på jagt efter et program 
for projektet. Vi fandt i de tætte bevoksnin-
ger spor af en skærvevej og tænkte, lad os gøre 
stien til projektet. Stien forbinder i dag Ham-
mershus med Allinge og hellesristningsfeltet 
på Hammersholm. Til stien føjede vi tre cirku-
lære udsigtsplatforme, to ledelinjer, en stente, 
en bro og enkelte trin i terrænet. 

I juni 2017 opleves det som om, stien altid 
har været der. Med platformene er der skabt 
åbninger til at se verden, opleve skjulte ste-
der i landskabet. Steder at spise sin røgede 
sild, ligge på ryggen, kigge op i himlen og bare 
være til. Det var det, vi ledte efter.

Steder i landskabet er initieret af Realda-
nia i samarbejde med Naturstyrelsen. Kam-

pagnen udpegede 10 steder i Danmark, hvor 
fysiske indgreb skal bidrage til at skabe kon-
takt mellem menneske og natur. Projekterne 
skal vise, hvordan man med et minimum af 
indgreb kan formidle natur gennem besøgs-
steder af høj arkitektonisk kvalitet. Et af 
disse steder er Hammersholm på Nordborn-
holm. 

Ikke mange er i dag klar over, at der i land-
skabet mellem Madsebakke ved Allinge og 
Hammershus – ved slotsladegården Ham-
mersholm, der blev opført i begyndelsen af 
1700-tallet – findes et stort antal hellerist-
ninger spredt ud over klipperne. 

Hovedformålet med projektet var der-
for at forbedre tilgængeligheden til området. 
Gennem nye faciliteter og klare rammer for de 

besøgendes færden har vi søgt at gøre stedet 
til en attraktiv destination for besøgende, der 
kan lade sig fascinere af det smukke landskab, 
den rige flora og fauna samt helleristninger-
nes mytiske verden. 

Stilheden og beliggenheden på toppen af 
Bornholm er sammen med helleristningsfel-
tet Hammersholms helt særlige kvaliteter. 
Området tilbyder uforstyrrede naturople-
velser tilbagetrukket fra adventure-tilbud-
dene ved Opalsøen og menneskemylderet ved 
Hammershus. 

Hammersholm-området belønner den, 
der våger sig en smule væk fra hovedvejen, 
området er ideelt til et afsondret ophold, til-
byder en storslået udsigt og byder på unikke 
oplevelser i det grønne.
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Hammersholm, Bornholm 
Udført: 2016
Bygherre: Naturstyrelsen Bornholm med støtte fra Realdania
Landskabsarkitekt: Erik Brandt Dam arkitekter Aps. Medarbejdere: Erik Brandt Dam, Sidse Hald, Ida Schnoor
Entreprenør: Naturstyrelsen Bornholm
Fotos: Erik Brandt Dam, Terese Sofie Hjort Rasmussen
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Tv. Platformen (9) på helleristningsfeltet med udsigt over havet og for-
bindelse til Anebjerg Høj
Herunder. Helleristninger på klipperne: hjulkors, skåltegn, skibe
Left. The platform (9) over the petroglyphs with a view over the sea and 
connection to Anebjerg Høj
Below. Petroglyphs on the rocks: wheel cross, cup-shaped depression, boats

Helleristingsfeltet krones af den mellemste platform (9), et orienteringspunkt hvorfra låger og klipper kan overskues
The petroglyphs are crowned by the middle platform (9), an orientation point from where gates and rocks can be seen
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Hovedgrebet i Hammersholm-projektet er 
en genetablering af den gamle skærvevej, der 
danner en ny primær fodgængerforbindelse 
tværs over Nordbornholm. Desuden under-
støttes trampestierne, der danner en udvidet 
rute over helleristningsfeltet på højdedraget. 
Man kan i dag gå fra Allinge til Hammershus 
på under en halv time og behøver ikke være 
bange for at fare vild.

Skærvevejen leder den besøgende gen-
nem en stor variation af de landskabsrum, 
der er kendetegnende for stedet – med det 
højtbeliggende helleristningsfelt som natur-
ligt omdrejningspunkt. I forløbet, der fra vest 
udspringer fra parkeringspladsen ved Lange-
bjergvej, bliver den besøgende ledt gennem 
landskabet af en række nedslag, der henholds-
vis opfordrer til ophold og leder den vand-
rende på vej, hvor tvivl kan opstå.

Projektet består, udover genetablering af 
skærvevejen, af tre opholdsplatforme udfor-
met som cirkulære ringe (hhv. 7 m, 15 m og 
25 m i diameter), to plinte, en stente, en bro 
samt trin nedfældet i terræn. Dertil føjes to 

nye låger på ruten. Nedslagene er alle udført 
i bornholmsk eg. 

Skærvevejen er udført som en 2,5 m bred 
grussti, der, trods frodig vækst omkring stien, 
vil opleves som farbar gennem hele sæso-
nen og samtidig give bevægelseshæmmede 
mulighed at opleve udsigter og landskabs-
rum omkring ruten. Skærvevejen er to steder 
’lukket’ af nye kombinerede kreatur- og per-
sonlåger. Lågerne er udført som Naturstyrel-
sens øvrige låger. 

Plintene fungerer som ledetråde for den 
vandrende og er placeret ved parkeringsplad-
sen samt ved skærvevejens begyndelse ved 
Moseløkkevej. Plintene udføres som en kon-
figuration af egetræsblokke, hvorpå man kan 
tage et hvil, mødes eller lege inden den videre 
færd ud i landskabet. 

De cirkulære udsigtsplatforme er pla-
ceret tre steder, hvor en særlig udsigt og en 
krydsning af stier gør det oplagt for ophold. 
Opholdsplatformene er udført som cirkulære 
trædæk med kileskårne planker løftet let over 
terræn og hver med størrelser tilpasset de spe-

På den store platform (6), der følger det skrånende ter-
ræn, kan 250 mennesker samles om aktiviteter med 
Hammerfyret og Langebjerg i baggrunden
On the large platform (6), which follows the sloping 
terrain, 250 people can gather for activities with 
Hammerfyret and Langebjerg in the background

27 m i diameter og skrånende. Den største platform (6) inviterer til bevægelse. På turen rundt ser man Hammerfyret, Langebjerg, Allinge og langt ud over havet
27 m in diameter and sloping. The largest platform (6) invites movement. On the walk one can see Hammerfyret light house, Langebjerg, Allinge and far off over the sea
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cifikke landskabsrum. Platformenes udstrækning gør dem 
oplagt som samlingssted eller base for skoleklasser og større 
grupper på udflugt og som naturlige steder at slå sig ned med 
madkurven for en frokost i det grønne. 

Opholdsplatformenes cirkulære form refererer til skål-
tegn, soltegn og hjulkors, der er blandt de hyppigst optræ-
dende helleristninger i Hammersholm-området.

Ved skærvevejens afslutning er en eksisterende stente 
erstattet med en ny med kombineret rampe og trappe, der 
forstærker dens visuelle karakter og rolle som pejlemærke 
for den vandrende og samtidig imødekommer behov for 
ekstra støtte for dårligt gående. 

Ved foden af Anebjerg Høj er en ny bro etableret til 
erstatning af den eksisterende. Den nye bro vil med sit 
formsprog og sin detaljering virke som en ledetråd, der støt-
ter cirkulationen i området.

På ruten mod helleristningsfeltet fra vest ved Rus-
sersletten etableres trin i terræn som letter opstigningen 
og fungerer som ledende element op mod helleristnings-
området på toppen af Nordbornholm.

I eventyret Den Lille Prins fortæller ræven, at det vigtig-
ste ikke er synligt for øjet. Med arkitekturen forholder det 
sig lidt på samme måde; den er vigtig, men det vigtigste er 
det, den fremkalder hos den enkelte.
Erik Brandt Dam, landskabsarkitekt 
MAA, MDL

Hvor Skærvevejen (3) møder Moseløkkevej viser plinten (2) vej for de besøgende 
Where Skærvevejen road (3) meets Moseløkkevej, a plinth (2) indicates the way for visitors

Den lange plint (1) er et mødested ved Langebjergvej og et tegn, der viser 
den besøgende på vej. Plinten organiserer tillige parkeringspladsen
The long plinth (1) is a meeting place by Langebjergvej and a mark that 
shows the way for visitors. The plinth also organizes the parking area
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OPLAND LANDSKABSARKITEKTER
Peter Juhl og Lars Alva-Jørgensen

Opland Landskabsarkitekter er en tegnestue 
med base på Nørrebro i København. Gennem 
de sidste tyve år har tegnestuen arbejdet for at 
skabe inspirerende rum for mennesker – og i 
ethvert projekt tages der udgangspunkt i na-
turens grundvilkår Det centrale for tegnestu-
en er, med respekt for det eksisterende miljø, 
at skabe en ny arkitektur, der kan virkeliggø-
res, vokse og udvikles. Opland vil skabe land-
skaber, ikke luftkasteller. Sagt med andre ord, 
søger tegnestuen at etablere naturlige, grønne 
og robuste rammer for menneskets hverdag. 
Rammer, som hverken larmer eller overdøver, 
men indgår i et naturligt samspil med det ek-
sisterende miljø. Oplands force ligger i en om-
fattende viden inden for landskabsfagets ker-
neområder: plantekendskab, vækstforhold, 
anlægsteknik, regnvandshåndtering og ter-
rænarbejde samt de processer, dette afføder. 

Peter Juhl grundlagde i 1997 Peter Juhls Teg-
nestue, som siden skiftede navn til Opland 
Landskabsarkitekter. I 2014 indtrådte Lars Al-
va-Jørgensen som partner, og tegnestuen har 
i dag i alt 14 ansatte. Opland har haft en jævn 
vækst i medarbejdere de sidste fire-fem år, 
men har et overordnet mål om, at det skal være 
de rigtige medarbejdere frem for de mange. 

På tegnestuen løses både store som små 
opgaver. I løbet af de seneste år har tegne-
stuen udført en hel del opgaver inden for 
LAR- og klimaproblematik. Bl.a. har tegne-
stuen udformet en klimaløsning til havne-
promenaden i Kastrup Havn. Udgangspunktet 
var her at reducere mængden af overflade-
vand fra tage og befæstelser langs havne-
promenaden. Dette blev løst ved at reducere 
mængden af befæstelser samt ved at udnytte 
vandet fra tagflader til vanding af træer.

Af aktuelle opgaver kan nævnes udviklings-
projekter i Nordhavn, Ørestad, Teglholmen 
samt i Carlsberg Byen. For Carlsberg Byen 
projekterer tegnestuen byrummene Bag Ele-
fanterne, Malttorvet samt Bryggernes Plads. 
Bryggernes Plads er områdets centrale ’råd-
husplads’. Udgangspunktet for alle tre byrum 
har været at understøtte Carlsberg Byens vi-
sion om at være et urbant, men samtidig grønt 
bykvarter med fokus på bæredygtighed og det 
gode udendørs liv. 

Grundlæggende udformer Opland by- og 
landskabrum med en målsætning om at insi-
stere på holdbare løsninger. Ikke mindst der-
for er langsigtede pleje- og driftsplaner en af 
tegnestuens vigtigste kompetencer. Det kan 
bl.a. ses i projektet i Ørestad Nord. 
Peter Juhl og Lars Alva-Jørgensen,
landskabsarkitekter MDL

Peter Juhl, landskabsarkitekt MDL, uddannet 1996 fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøj-
skole. Senere efteruddannelse i Systemisk ledelse ved Rambøll Attractor 2005 og 2013. Har tidli-
gere arbejdet hos Kirsten Lund-Andersens Tegnestue, Gørlev og Sorø, Thomsens Planteskole, Aal-
borg og Sven Bech, Gentofte. Startede egen tegnestue i 1997
 
Lars Alva-Jørgensen, landskabsarkitekt MDL, uddannet 1995 fra Den Kongelige Veterinær- 
og Landbohøjskole. Senere efteruddannelse i Lokal Afledning af Regnvand, LAR. Masterclass, 
ved KU-Life. Har tidligere arbejdet hos By Design Landscape architects, Chicago, USA, Günter 
Schultze Landschaftsarchitecten, Hamborg, Tyskland, Jeppe Aagaard Andersen Landskabsarki-
tekter, Hellebæk og Kirsten Lund-Andersens Tegnestue, Raadvad. Blev partner hos Opland i 2014

Udviklingsplan for voldanlægget på Christiania, 2007 
Development plan for the ramparts at Christiania, 2007

Renovering af boligområdet Egedalsvænge, 2012-16
Renovation of housing area Egedalsvænge, 2012-16

Amfi Vestsjælland, 2008-10
Amfi West Zealand, 2008-10
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ØRESTAD NORD
Opland Landskabsarkitekter

Ørestad Nord, København S
Udført: 2006-17
Bygherre: Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter
Landskabsarkitekt: Opland Landskabsarkitekter ( borgerinddragelse, projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn, pleje- og driftsplan-
lægning) 
Anlægsgartnere: LK Gruppen, P. Malmos, Grøn Vækst, Optimus Anlæg
Fotos: Opland Landskabsarkitekter 

Ørestad Nord består af flere projekter, og Op-
land har siden 2006 været rådgiver for grund-
ejerforeningen. Opland har således stået for 
dels beboerprocesser, dels projektering af nye 
tiltag på grundejerforeningens arealer. Dertil 
kommer udarbejdelse af udviklings- og pleje-
plan for Ørestad Nord. Tegnestuen er tilknyt-
tet som rådgiver i forbindelse med den videre 
drift og pleje af projektet og har således udli-
citeret pleje- og driftsopgaven over flere om-
gange. Driftsoperatøren er pt. Grøn Vækst. 

Området har en stor bebyggelsesmæssig 
diversitet og en bred sammensætning af bebo-
ere og brugere. Området rummer, ud over 
store grønne arealer, boliger, offentlige insti-
tutioner og erhverv, herunder Tietgenkolle-
giet, Københavns Universitet Amager samt 
DR Byen med Jean Nouvels unikke DR Kon-
certhuset. Ørestad Nord er således et kvarter, 
der giver plads til alt fra rekreation og fordy-
belse til studieliv og forskning. 

Områdets bebyggelser knytter sig til den 
landskabelige kanal, som er omgivet af Grøn-
ningen – et parkområde der fungerer som bin-
deled mellem byen og den nærliggende natur 
på Amager Fælled. 

Projektet startede med workshops med 
fokus på at inddrage beboerne i de omgivende 
grundejerforeninger, som dengang netop 
havde overtaget Grønningen fra By & Havn. 

Grønningen bestod af en stor græsflade med 
grupper af træer. Beboerne ønskede mere 
naturindhold, læ- og opholdsmuligheder 
samt aktiviteter for alle aldersgrupper. Area-
lerne er dannet ved opfyld og havde yderligere 
været byggeplads i mange år. Vækstgrundla-
get var derfor meget ringe, og der var ikke 
penge til at forbedre alle arealerne. Opland 
tog udgangspunkt i nogle gode træplantnin-
ger, projekteret af Thing & Wainøe, og sup-
plerede med dræn og jordforbedring. Hertil 
føjede Opland nye buske og skovplanter samt 
vildengblandinger fra Erik Juhl for at skabe et 
bedre mikroklima med mest muligt biomasse 
– med sigte på en forbedring af områdets jord, 
læ- og naturindhold.

Projektområdet strækker sig fra Njalsgade, 
langs Ørestad Boulevard og ned til grænsen 
af DR Koncerthuset. Grundlæggende består 
området af tre forskellige zoner. Tættest mod 
byen, mod nord, er første zone urban, den 
næste zone fremstår som et parkinspireret 
område, og sidste zone som vild natur, lige-
som den nærliggende Amager Fælled. 

Gennem de sidste elleve år har Grønnin-
gen udviklet sig til en park med et varieret, 
frodigt udtryk og med er stort naturindhold. 
Der har været fokus på at skabe rum og aktivi-
teter for områdets beboere og brugere, hvilket 
bl.a. er lykkedes gennem et stort antal anlagte 

frodige, grønne lommer og opholdszoner 
med borde, bænke og grillzone. Der er endvi-
dere anlagt petanquebane, træningspavillon, 
naturlegeplads, bold- og klatrevæg, kunst-
græsbane med læskure, multibane og hunde-
gård. Ved kanalen er der lege- og opholdsele-
menter for at skabe en bedre tilgængelighed 
og interaktion med kanalen i området. Senest 
er der bl.a. etableret et areal med enårige 
trækplanter for bier samt to regnbede for at 
afhjælpe de vandlidende græsarealer.

Langs Emil Holms Kanal var der oprinde-
lig plantet sølvpil. Træernes rødder voksede 
dog op i afretningslaget og løftede belægnin-
gerne. Desuden led træerne af frostspræng-
ninger. Selv om træerne var et smukt valg i 
ungdomsårene, var det også et sårbart valg, 
der kun holdt en kort årrække. I 2013-14 fik 
Opland udskiftet jorden, opsat rodbarrierer 
og plantet nye træer i større plantefelter. De 
nye træer er skovfyr, platan, ægte tulipantræ 
og stilkeg, og der er plantet i forskellige stør-
relser. Spredningen i arter og størrelser giver 
en varieret oplevelse langs gaden og hen over 
året og øget robusthed over for enkeltarters 
manglende trivsel og sygdomme. Beskærings-
metoden for at opnå rækketræets uniforme 
fremtræden er ændret til tildannelsesbeskæ-
ring efter det enkelte træs karakter.
Opland Landskabsarkitekter
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Ørestad Nord fremstår i dag med parkkarakter og rummer mange 
opholdsmuligheder langs kanalen for områdets brugere og borgere
Ørestad Nord appears today as an urban space with a park like 
character and different possibilities for recreation along the canal for 
the users and citizens of the area
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AKTIVITETSBÅNDET I KILDEVÆLDSPARKEN
Opland Landskabsarkitekter

Aktivitetsbåndet i Kildevældsparken, København Ø
Udført: 2016
Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: Opland Landskabsarkitekter ( brugerinddragelse, skitsering, projektering og udbudsmateriale, delvist fagtilsyn)
Anlægsgartner: P.P. Landskab A/S
Fotos: Opland Landskabsarkitekter 

Aktivitetsbåndet, placeret i det såkaldte ’Kli-
makvarter’ på Østerbro i København, ligger 
som et smalt rektangulært bevægelsesrum 
langs den nordlige kant af Kildevældspar-
ken. Denne del af parken blev før parkens an-
læggelse i 1927 anvendt som jernbanetracé for 
Frihavnsbanen, da man skulle transportere 
materialer ud til anlæggelsen af Frihavnen og 
Langelinie. Jernbanen er for længst væk, men 
historien om den vækkes til live i det nye akti-
vitetsbånds elementer og materialer. 

Aktivitetsbåndet er designet og tænkt med 
udgangspunkt i ideen om, at det skal være 
’Vildt med Vilje’. Dvs. et grønt aktivitetsom-
råde, der tager sig ud som et stykke natur ville 
gøre – dog med enkelte kontrollerede punk-
ter til ophold. 

Aktivitetsbåndet er udformet som et slynget 
stiforløb med forskellige rumligheder og be-
plantningskarakterer, der i sin helhed udgør 
et legende forløb med fokus på natur, ste-
der til ophold, leg, læring og opdagelse. Ak-
tivitetsbåndet er opdelt i fire landskabelige 
zoner: Eventyrskoven, Plænen, Vildnisset og 
Bakkerne. 

Eventyrskoven er et område for de mindre 
børn og placeret tæt på legepladsen og dag-
institutionerne. Området er et lille forvildet 
areal med klatretræer, hytter af pileflet, en 
labyrint af kvashegn med plads til historie-
fortælling samt balancesten. 

Plænen er et større åbent areal for fami-
lier, ældre og folk, der ønsker ro. Her kan man 
bl.a. have picnic, dyrke gymnastik, tai chi m.m. 

Langs den nordlige kant er der anlagt bede 
mellem jernbaneskinner, og her er plinte til 
ophold. 

Vildnisset er et tæt og frodigt område, 
etableret med en flerstammet monokultur 
af bærmispel, højt græs og buske, så der dan-
nes tætte rum. Her i det grønne ligger gamle 
granitelementer fra byens broer og parker, 
hentet på København Kommunes genbrugs-
plads, og træer, som man både kan udforske og 
balancere på. Rustikke siddemøbler af jernba-
neskinner og overskydende bolværk fra Sva-
nemøllen Strandpark er placeret langs stien. 

Bakkerne er et område for de større børn, 
spejdere og skoleklasser. Udover bakker er her 
en stor lavning til opstuvning af regnvand. Et 
tingsted fungerer som mødested og udeklas-
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seværelse, mens store, gamle træstammer er 
placeret flere steder i parken. Stammerne er 
et af projektets centrale virkemidler, de blå-
malede kæmpetræstammer, enter, (efter de 
fiktive væsner i Tolkiens univers) står og lig-
ger som dekorative naturlige former langs 
stiforløbet. De store stammer er et tiltag, 
som både skal understrege naturens storhed, 
skabe ydmyghed hos beskueren og stå i kon-
trast til parkens vilde udtryk. 

Langs stiforløbet er der desuden opsat 
træbænke, der er lavet af samme oversky-
dende bolværk som siddemøblerne. Grund-
læggende tager projektets beplantning ud-
gangspunkt i et naturligt udtryk med en 
tydelig årstidsvariation i hhv. blomstring og 
frugtsætning, hvilket giver forskellige rumop-
levelser med vekslende karakter. 
Opland Landskabsarkitekter

Mellem de gamle jernbaneskinner og det slyngede sti-
forløb er Kildevældsparken præget af en bred sammen-
sætning af aktivitetsmuligheder og rolige, lidt skjulte 
steder til ophold, picnic m.m.
Between the old railway tracks and the winding paths, 
Kildevældsparken is characterized by a broad mixture 
of activities and quiet areas for picnics, recreation etc.
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CHRISTIANSBORG RIDEBANE PÅ SLOTSHOLMEN 
Opland Landskabsarkitekter

Christiansborg Ridebane på Slotsholmen, København K 
Udført: 2013
Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen, daværende Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Landskabsarkitekt: Opland Landskabsarkitekter (totalrådgivning) 
Ingeniør: Niras
Anlægsgartner: Skælskør Anlægsgartnere 
Fotos: Opland Landskabsarkitekter

Ved Christiansborg Ridebane på Slotsholmen 
i København har Opland stået for renovering 
af den eksisterende ridebane, etablering af 
nye hegn rundt om banen samt folde til Den 
Kgl. Stald-Etats tretten heste. Baggrunden for 
projektet var loven om hold af heste, der fra 
den 1. januar 2016 kræver, at alle heste har ad-
gang til fri bevægelse på fold. 

Opgaven var at skabe et samspil mellem 
historie, funktionalitet, kvalitet og æstetik. 
Inden omlægningen kunne publikum færdes 
frit på ridebanen samtidig med, at hestene 
blev trænet. Og turisterne flokkedes om det 

centrale springvand for at tage billeder, hvil-
ket potentielt gav farlige situationer.

De to symmetriske folde er placeret tæt-
test på Christiansborg og udgangen fra stal-
dområdet. Foldene er rektangulære og med 
afskårne hjørner for at tilgodese hestenes 
bevægelsesmønstre rundt i folden. Omkring 
ridebanen er der opsat et hegn på 120 cm’s 
højde. Hegnet fungerer som en sikkerheds-
mæssig foranstaltning og som afgrænsning, 
og det understreger ridebanens og stam-
mehækkens buede form i den vestlige ende. 
Hegn, hængsler og beslag er tegnet specifikt 

til opgaven og udført i rustfrit stål, som efter-
følgende er malet med grafitmaling.

Kravene til ridebanens overflade er store. 
I vådt eller koldt vejr må der ikke ligge vand 
eller dannes is, da banen skal kunne bruges 
hele året. I tørt vejr må banen ikke støve og 
blive hård. Banen skal både være blød nok for 
hestenes hove og fast og jævn nok til kare-
tens hjul. Ridebanen er derfor drænet i hele 
bunden og har pilhøjde på midten med fald 
mod siderne. Ridebanen er etableret med et 
bundlag og toplag af knust granit i en særlig 
blanding fra Sydsten i Sverige. Der er des-
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uden etableret vandingsanlæg for at kunne 
vande i tørre perioder. Efter at anlægget var 
udført, viste det sig, at siltindholdet var større 
end forventet, og at vandet havde vanskeligt 
ved at komme til drænet. Derfor bliver top-
laget jævnligt harvet, hestepærer samles op, 
og der suppleres indimellem med en grovere 
stenblanding for sikre banens rette overflade 
og afdræning.
Opland Landskabsarkitekter

Ved renoveringen af Christiansborg Ridebane var det essentielt, at banens 
historiske udtryk blev bevaret i samspil med de nutidige lag. Det nye hegn i 
rustfrit stål er således formgivet i et enkelt design med et moderne udtryk
With the renovation of Christiansborg Ridebane, it was essential that the 
riding grounds’ historical expression was preserved in interplay with the 
contemporary changes. The new stainless steel fence thus has a simple design 
with a modern expression
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JERNBANESTIEN I ODENSE 
Opland Landskabsarkitekter

Jernbanestien, Østerbro, Odense
Udført: 2016
Bygherre: Odense Kommune og Områdefornyelsen Østerbro
Landskabsarkitekt: Opland Landskabsarkitekter (totalrådgivning, herunder dialogproces, 
projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning)
Anlægsgartner: Faaborg-Midtfyn Entreprenøren ApS
Fotos: Opland Landskabsarkitekter

Jernbanestien på Østerbro i Odense er et pro-
jekt, der udspringer af kvarterets områdefor-
nyelse, hvor der er udført en række projekter, 
der skal understøtte kvarterets ånd og diver-
se sammensætning. I forbindelse hermed har 
Opland omformet Jernbanestien i tæt samar-
bejde med områdets brugere og beboere. For-
målet med Jernbanestien var at skabe en grøn, 
rekreativ cykel- og gangsti igennem området, 
der kan bruges samtidig med, at området om-
dannes fra industri og erhverv til boligområde. 

Klemt inde mellem jernbane og forskellige 
småerhverv som bilhandel, skrotplads, auto-
værksted m.fl., har Jernbanestien i mange år 
stået som en utryg bagside med tæt beplant-
ning, hvorfor stien bl.a. har fungeret som op-
holdssted for kvarterets udsatte. Stien danner 
den nordlige grænse for Odenses Østerbro-
kvarter langs det gamle jernbanetracé fra via-
dukten ved Thomas B. Thriges Gade til Coops 
bygninger centralt på Østerbro. 

Jernbanestien er anlagt som en gennem-
gående grussti mellem de gamle skinner og 
løber gennem områdets forskellige zoner, 

benævnt Skoven, Engen, Sporet, Galleriet, Plæ-
nen og Ravinen. Hele stien er fuldt belyst om 
natten, og særlige områder markeres af lys-
master med gule spots. Det gælder f.eks. Galle-
riet, hvor der er mange store graffittimalerier 
på de mure, som indrammer stien på begge 
sider. Og Ravinen, hvor jerntracéet skærer sig 
ned i terrænet og løber som en kløft i landska-
bet. Stien er udformet med tanke på jernbane-
sporets historie, som det kan ses langs Jernba-
nestien og delvist i Enggade i form af bevarede 
skinner, sporskifter m.m. 

Jernbanestien fremstår i dag som et ur-
bant åbent rum i Odense centrum. Langs stien 
er placeret lave trækonstruktioner til ophold 
for at stien ikke blot skal fungere som sti- 
korridor. Desuden er der langs stien opsat 
tre ombyggede skibscontainere, udviklet af 
kunstneren Kenneth A. Balfelt i samarbejde 
med Land+ og områdets lokale brugere. Con-
tainerne fungerer som mobile hellesteder for 
byens udsatte, så man kan søge læ for vejr og 
vind. 
Opland Landskabsarkitekter

Jernbanestien fremstår i dag som et urbant åbent rum 
i Odense centrum, hvor kombinationen af graffiti-
malerier, grøn beplantning og enkle, rekreative træ-
konstruktioner skaber et lyst og legende udtryk
The Jernbanestien (Railway path) appears today as 
an open, urban space in the center of Odense, where 
a combination of graffiti, green vegetation and sim-
ple recreational wooden elements create a bright and 
playful expression
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RIDEHUSGADE OG PJENTEDAMSGADE I ODENSE
Opland Landskabsarkitekter

Ridehusgade og Pjentedamsgade i Odense 
Udført: 2016
Bygherre: Odense Kommune og Områdefornyelsen Østerbro
Landskabsarkitekt: Opland Landskabsarkitekter (totalrådgivning, herunder dialogproces, 
projektudvikling, projektering, udbud, tilsyn og driftsplanlægning)
Anlægsgartner: Faaborg-Midtfyn Entreprenøren ApS
Fotos: Opland Landskabsarkitekter, Odense Kommune

Ridehusgade og Pjentedamsgade i Odense er 
på samme måde som Jernbanestien affødt 
af Østerbros områdefornyelse. Formålet var 
her at udvikle forskellige gade- og byrum til 
rekreative mødesteder i byen og samtidig at 
skabe tryghed og plads til alle brugere. Begge 
steder var tidligere oversete steder i byen med 
mørk beplantning og ringe opholdsmulighe-
der. Med enkle tiltag har Opland begge steder 
skabt trygge byrum, hvor bydelens historiske 
liv og arkitektur genfortælles igennem anven-
delse og nyfortolkning af kendte materialer, 
farver og teksturer. Byrummene er åbnet op 
mod kvarteret og inviterer folk til at gå igen-
nem og slå sig ned på alle tider af døgnet. 

Et gennemgående træk ved Ridehusgade er 
belægningen af gule klinker med tværgående 
bånd af røde klinker. Disse fremstår som en 
inverteret spejling af Ridehusets facade i røde 
sten med gule bånd og facetteringer. I aftenti-
merne fremhæver lysspots under tagudhæn-
get Ridehuset og skaber stemning i gadebille-
det, så Ridehuset fremstår som en integreret 
del af gadens nye udtryk. 

I hver ende af Ridehusgade er anlagt en 
plads, og de er indbyrdes er forbundet med en 
ny gangsti. I træartsvalget på pladsen i nord 
er der også tænkt på røde og gule nuancer i 
høstfarverne, idet der er plantet ambratræer 
og tulipantræer. I syd ved TAMU-centret og 
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ungdomsboligerne er anlagt en forsænket 
plads til basketball m.m. Her er også opsat en 
seks meter høj mast i cortenstål, der gennem 
forskellige skilte med piktogrammer skal for-
midle gadens farverige historie. 

På Pjentedamsgade, der ligger på den 
anden side af TAMU-centret, har pladsens 
eksisterende brostensellipse og isbjørne-
skulptur i granit defineret pladsens form-
sprog og materialer. Pladsen er tilføjet endnu 
et elliptisk element – et opholds- og plante-
’møbel’– der skal samle pladsen i et harmo-
nisk og enkelt greb. Den nye ellipse er placeret 
svagt forskudt i forhold til den eksisterende 
brostensellipse og består af af hævede bede 

og en træplint. Ellipsen varierer i højde og 
bredde med det laveste og smalleste punkt 
placeret mod syd. I træplinten er plantet tre-
torn, mens de hævede bede er tilplantet med 
sydbøg, troldel, dværgsyren og stjernemagno-
lie. Dette suppleres af stauder og løgplanter 
i en bund af singrøn. Om aftenen er træplin-
ten oplyst indefra, og lave belysningspullerter 
i bedene indrammer pladsen. 
Opland Landskabsarkitekter

Pladsen på Pjentedamsgade samles i et harmonisk greb gennem en ellipseformet træplint. Træplinten bliver 
oplyst indefra efter solnedgang og giver en tryg og indbydende stemning. I plinten er der plantet tretorn, der smukt 
bryder med plintens flade formsprog
The square on Pjentedamsgade is held together in a harmonious setting by an elliptical wooden plinth. The plinth 
is illuminated from within after sunset and offers a secure and inviting atmosphere. In openings in the plinth, 
there are honey locust trees that beautifully soften the plinth’s flat form language
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”Natur! Vi er omgivet og omslynget af den – ude 
af stand til at træde ud af den og ude af stand til 
at trænge dybere ind i den. Uopfordret og uden 
forudgående advarsel optager den os i sin dans’ 
kredsløb og driver af sted med os, indtil vi ud-
mattede falder ud af dens arm. 

Den skaber bestandigt nye former; det, der 
er, var der aldrig før, det, der var, kommer ikke 
igen. – Alt er nyt og alligevel altid det gamle. 

Vi lever midt i den og er fremmede for den. 
Den taler uophørligt med os og røber ikke sin 
hemmelighed for os. Vi indvirker hele tiden på 
den og har alligevel ingen magt over den. 

Anonym eller Georg Christoph Tobler eller 
Johann Wolfgang von Goethe, 1783

Meget er sket siden 1783, hvor Anonym/Tob-
ler/Goethe skrev Naturen (Die Natur) som 
ovenstående citat stammer fra. Alligevel synes 
pointerne mere aktuelle end nogensinde – især 
når talen falder på klimaforandringer, byplan-
lægning og vores natursyn. En væsentlig pointe 
er, at vi mennesker er en del af naturen uanset, 
hvordan vi vender og drejer det. Således også 
vores byer, hvor 70% af jordens befolkning, 
ifølge FN, kommer til at bo i 2050. Det vil altså 

være fra byerne, at menneskers påvirkning af 
omgivelserne vil udspringe og blive kraftigst de 
næste årtier, og derfor har storbyerne også en 
hovedrolle i at skabe en bæredygtig udvikling 
og minimere presset på klima, miljø og biodi-
versitet. I erkendelse heraf er en række af ver-
dens store byer begyndt at udvikle målrettede 
strategier, der kan forhindre yderligere mil-
jøforringelser, eksempelvis København, der 
satser på at blive verdens første CO2- neutrale 
hovedstad i 2025. Vigtigheden af en mere bæ-
redygtig byudvikling er ikke til at tage fejl af, 
men spørgsmålet er, om ikke vi (også) har brug 
for at udvikle en dybere forståelse af, hvad 
dette indebærer, og tage en demokratisk debat 
om, hvilke værdier vi lægger til grund for vores 
byplanlægning og vælger at handle ud fra. 

Mange bestræbelser på at klimasikre vo-
res byer med grønne arealer er præget af et 
enten-eller syn på natur og kultur, der ikke gør 
dem tilstrækkelige til at løse de miljømæssige 
udfordringer, byerne står overfor. Vi har i lang 
tid overset, at det urbane miljø i lige så høj grad 
som mere rurale miljøer relaterer sig til den 
omgivende natur. Og at tale om by og natur 
som to adskilte og forskellige ting, fører, ifølge 

professor i filosofi og tidligere direktør for cen-
ter for miljø ved Toronto Universitet, Ingrid 
Leman Stefanovic, til intet mindre end sim-
plificerede abstraktioner. Dermed udfordrer 
professor Stefanovic den gængse forestilling 
om by og natur som to modstridende ting og 
således også den underliggende antagelse om, 
at urbane områder er immune overfor natur-
lige forstyrrelser. Det gør hun med hjælp fra 
flere økologer, der peger på byen som et inte-
ressant og ligeværdigt økosystem med en vær-
difuld biodiversitet, der på sigt kan blive afgø-
rende for vores allesammens fremtid. 
 
Den uvisse fremtid
Spørgsmålet om uvished er en anden central 
pointe i citatet ovenfor. Vi ved ikke, hvad der 
kommer. Vi ved ikke for alvor, hvordan kli-
maforandringerne kommer til at tage sig ud 
i fremtiden, og hvordan de kommer til at på-
virke vores samfund. Men vi ved, at det, der 
var, ikke kommer igen.

Den adskillelse mellem kultur og natur, 
der har præget de seneste mange års byplan-
lægning, har vist sig ufrugtbar for udviklingen 
af klimarobuste byer og for graden af bære-

AT INSISTERE PÅ NOGET 
Signe Filskov

Naturmødet i Hirtshals, hvor flere skoleklasser 
blev inddraget i debatten om bynatur. 
Foto Signe Filskov/Rambøl
Nature meeting in Hirtshals, where several school 
classes were involved in the debate on urban nature. 
Photo Signe Filskov/Rambøl
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dygtighed i vores samfund generelt. For at 
byerne bliver i stand til ikke kun at tilpasse 
sig det, der er, men også det, der kommer, må 
vi derfor i langt højere grad forstå og forholde 
os til byens og naturens dynamikker på én og 
samme gang. Det stiller imidlertid byplanlæg-
ningen over for en række komplekse opgaver, 
der ikke kun udfordrer byens beslutningsta-
gere og den måde, byplanlægningen hidtil 
har været tænkt og gennemført på, den for-
drer også en ændret forståelse af relationen 
mellem by og natur.

Byens natur har i mange år udelukkende 
været brugt som grøn scenografi for resten af 
livet i byen, og mange steder eksisterer der 
stadig en forestilling om (rigtig) natur som 
noget upåvirket af mennesker og som noget, 
der i hvert fald ikke eksisterer i byerne. I for-
længelse heraf reduceres byens natur til blot 
at være velplejede parker, kortklippede fod-
boldbaner og velsoignerede gårdrum. Men det 
bringer os på afveje at tale om rigtigt og for-
kert natur, ligesom det kan spænde ben for en 
udvidet byforståelse og en konstruktiv dialog 
om byens og naturens samspil, som på sigt kan 
komme os alle sammen til gavn.

Det grønne hjerte i Vinge by. En naturkorridor, der integrerer eksisterende naturfunktioner med kommende byfunktioner, og som med et vildt udtryk, stor artsdiversitet og 
lavt plejeniveau sørger for en robust natur med en udvidet oplevelsesværdi. Illustration Tredje Natur
The green heart in Vinge village. A nature corridor that integrates the existing nature functions with the coming urban functions, and which with a wild expression, a great 
diversity of species and low level of maintenance ensures a robust nature with increased values of experience. Illustration Tredje Natur

Byen som et interessant og ligeværdigt økosystem med en værdifuld biodiversitet, der på sigt kan blive afgørende 
for vores allesammens fremtid. Foto Rambøll
The town as an interesting and balanced ecosystem with a valuable biodiversity, which in the long run can be 
decisive for our mutual future. Photo Rambøll
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Natursynet i byplanlægningen præger ikke 
alene den måde, vi oplever og anvender natu-
ren på, men i høj grad også den måde, vi plan-
lægger og former vores omgivelser på. Således 
har skiftende natursyn sat sig afgørende spor i 
eksempelvis planlægningen af vores rekreati-
ve anlæg og i byplanlægningen i det hele taget. 
Forsker i byplanlægning Jens Schjerup Han-
sen definerede i sin tid natursyn som en tids-
bunden opfattelse af naturen. Denne definition 
peger på natursyn som et udtryk for en given 
tids (eller socialgruppes) naturindsigt, altså de 
forestillinger om og forståelse af, hvorledes na-
turen kan benyttes, og de værdier, der knytter 
sig hertil. Således kan natursyn forstås som det 
værdigrundlag, hvorudfra en bestemt epoke 
opfatter og fortolker naturen – en ideologi om 
naturens samlede beskaffenhed, der kommer 
til udtryk i vurderinger af, hvad der eksempel-
vis er smukt og grimt, nyttigt og unyttigt, na-
turligt og unaturligt, og om naturen er uende-
lig rig eller har sine begrænsninger. Vi befinder 
os i en tid, hvor vores økologiske livsgrundlag 
bliver stadig mere skrøbeligt, hvor biodiversi-
teten falder, og hvor flere og flere vælger at bo-
sætte sig i byer, hvor vi oplever at blive stadig 
mere fremmedgjorte overfor naturen. Det er 
derfor vigtigt at få skabt en dialog om, hvad vi 
eksempelvis anser som smukt eller grimt, nyt-
tigt eller unyttigt i relation til naturen og vores 
liv i byen. Kommunikation omkring disse ting 
vil åbne op for en fælles forståelse for byplan-
lægningens orientering og er nødvendig for, at 
vi kan komme videre i en bæredygtig omstilling 
af vores byer og samfund.

Fremtiden med klimaforandringer er uvis, og 
de langsigtede konsekvenser af klimaforan-
dringerne kan ikke korrigeres i et snuptag. At 
planlægge efter en større grad af bæredygtig-
hed og klimarobusthed kræver derfor en lang-
sigtethed, der står i skarp kontrast til den nu-
værende markedsorienterede byplanlægning. 
Ikke kun er klimaet langsomt omstilleligt, 
også samfundet og de tilknyttede samfunds-
mæssige praksisser kan være lang tid om at 
omstille sig. På samme måde tager adfærds-
ændringer og nye erkendelser tid. 

Dertil kommer politiske og økonomi-
ske interesser, der ikke formår – eller måske 
ligefrem ikke ønsker – at tage højde for kli-
maforandringerne, hvilket er med til at gøre 
den politiske proces hen imod en bæredygtig 
omstilling langtrukken, omstændelig og util-
strækkelig. I feltet mellem klimaforandrin-
ger, faldende biodiversitet og global økolo-
gisk krise på den ene side og tilpasningen til 
sociale og økonomiske dagsordener på den 
anden side eksisterer der altså nogle konflikt-
fyldte udfordringer, som planlægningen må 
have for øje. En af udfordringerne er at for-
stå, at en ren markedsorienteret byplanlæg-
ning ikke kan realisere en bæredygtig byud-
vikling . Den er tværtimod medvirkende til at 
afspore den indholdsmæssige vinkel i byplan-
lægningen, og således synes planlægningen på 
nuværende tidspunkt at fungere på nogle for-
kerte præmisser. Nemlig kortsigtede økono-
miske interesser og urbane livsformer, der er 
med til at diktere og opretholde en markeds-
logik. En logik, som i en iver efter at fremme 

vækst og forbrug, overser de etiske og langsig-
tede aspekter, der følger med den samfunds-
og klimamæssige udvikling.

Den fremmede natur
En tredje væsentlig pointe fra det indleden-
de citat kredser om den fremmedgjorthed 
over for naturen, som mange mennesker i 
stigende grad oplever. En fremmedgjorthed, 
der formentlig udspringer af uvidenhed, men 
muligvis også af et kulturelt betinget æste-
tisk snæversyn såvel som etiske dilemmaer, 
der er større end vi magter, og som gør os blin-
de overfor, hvordan byen og naturen kan blive 
bedre til at flette fingre.

Med et ensidigt økonomisk og nytteori-
enteret fokus på naturen som et redskab til 
at gøre byerne robuste overfor skybrud, tem-
peraturstigninger og partikelforurening ses 
det ofte, at klimaprojekternes potentielle 
merværdi for byens rum bortfejes som over-
flødig glasur på kagen til fordel for mere tek-
niske løsninger, der skal redde byerne ud af 
klimakniben. Den slags beslutninger indebæ-
rer en nedtoning af naturens herlighedsværdi 
og menneskets elementære behov for noget 
grønt, og man nedprioriterer ganske enkelt 
den livskvalitet, natur i byen kan bidrage til. 
En sådan instrumentalisering af vores byrum 
og det grønne synes på mange måder at være 
et udtryk for en tabt forbindelse til naturen i 
og omkring os. Det er således min opfattelse, 
at byens natur kan andet og meget mere end 
at være et redskab til et liv i byen uden for 
mange chokpåvirkninger. Den kan give os en 

Enghaveparken. Tegnestuen TREDJE NATUR’s vinderforslag til transformation og klimasikring af Enghaveparken, hvor der er skaffet plads til 24.000 m3 skybrudsvand. 
Omdannelsen af parken tager udgangspunkt i mødet mellem naturens flygtige skift og parkens faste, nyklassicistiske struktur. 
Her et før-billede af, hvordan et hjørne af parken tager sig ud inden et skybrud. Illustration Tredje Natur
Enghaveparken. TREDJE NATUR’s winning proposal for the transformation and climate safeguarding of Enghaveparken, where space has been ensured for 24.000 m3 of 
cloudburst water. The conversion of the park is based on the meeting between nature’s rapid changes and the park’s fixed, neo-classicistic structure.
Here, a before image of how a corner of the park looks before a cloudburst. Illustration Tredje Natur 
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hverdagsagtig og sanselig forbindelse til natu-
ren og en følelse af identitet og tilhørsforhold.
Derfor er det afgørende, at vi giver naturen i 
byen plads og kontinuitet og undgår at ned-
tone den merværdi, som herlighedsværdi kan 
give, frem for at prioritere nytteværdi.

Arkitekturen kan i samarbejde med en 
langsigtet og helhedsorienteret planlæg-
ning, der har fokus på samspillet mellem by 
og natur, skabe rum for, at naturens dyna-
mik kan blive et både sanseligt, pragmatisk 
og meningsfuldt omdrejningspunkt for livet 
i den tætte by. Og således har arkitekturen og 
byplanlægningen en stor rolle at spille i for-
hold til at udvikle vores fysiske omgivelser, så 
de afstedkommer dialog, indsigt og erkendel-
ser i retning af en større forståelse, respekt og 
ydmyghed for byens sammenhæng med den 
omgivende natur.
 
Et spadestik dybere
Klimaforandringerne er en af de helt store 
drivere for fremtidens samfundsudvikling, og 
det er afgørende, at mennesket for alvor be-
gynder at tage ansvar for vores påvirkning af 
økosystemerne og dermed også for at vende 
udviklingen. Med størstedelen af jordens be-
folkning bosat i byerne i 2050 må vi til at for-
stå byen som et helt afgørende element i den 
bæredygtige samfundsudvikling. I vores iver 
efter at reducere byers CO2- aftryk, opmuntre 
til urban gardening og i øvrigt klimatilpasse 
vores byrum, er der, ifølge professor Stefano-
vic, imidlertid fare for at overse det vigtigste i 
processen frem mod en mere bæredygtig by-

udvikling, nemlig en repositionering af funda-
mentale værdier, paradigmer og verdenssyn, 
der vil støtte op om disse initiativer på lang 
sigt. Og der synes således at være al mulig god 
grund til at tage favntag med nogle af de helt 
store spørgsmål, inden vi planlægger flere kli-
matilpassede byrum og andre miljømæssige 
lappeløsninger for vores samfund, der bærer 
præg af, at vi hele tiden er ét skridt bagefter.

Skal vi lykkes med at udvikle bæredygtige 
og robuste byer, må byplanlægningens nuvæ-
rende markedsorientering erstattes af en hel-
hedsorienteret og integreret planlægning, der 
tager udgangspunkt i en forståelse af, at byer 
ikke eksisterer uafhængigt af det, vi betegner 
som naturen, men kun kan eksistere i et snæ-
vert samspil med den. 

Et sådant skift af paradigme om det væ-
rende er afgørende for en fremtidig bære-
dygtig udvikling af vores byer, og vi må der-
for insistere på at grave et spadestik dybere 
og få diskuteret den rationalitet – og der-
med også det natursyn – vi bygger vores sam-
fund og byer op omkring, så vi i fællesskab 
kan udstikke en holdbar kurs for fremtidens 
bæredygtige byer.
Signe Filskov er ph.d.- studerende og i samar-
bejde med Rambøll, Tredje Natur og Roskil-
de Universitet i gang med et forskningsprojekt 
om byens natur. Projektets formål er at skabe 
større indsigt i et relativt nyt, tværfagligt forsk-
ningsfelt for bynatur, hvor naturens udtryk, tje-
nester og systemer i højere grad tænkes sam-
men med byens dynamik

Vi befinder os i en tid, hvor vores økologiske livsgrund-
lag bliver stadig mere skrøbeligt, hvor biodiversite-
ten falder, og hvor flere og flere vælger at bosætte sig i 
byer, hvor vi oplever at blive stadig mere fremmedgjor-
te overfor naturen. Det er derfor vigtigt at få skabt en 
dialog om, hvad vi eksempelvis anser som smukt eller 
grimt, nyttigt eller unyttigt i relation til naturen og 
vores liv i byen. Foto Rambøll
We are now living at a time when our ecological basis 
for life is becoming increasingly fragile, where biodi-
versity decreases and where more and more choose to 
live in the cities, where we experience an increasing 
alienation to nature. Thus it is important that we start 
a dialogue about what we consider to be beautiful or 
ugly, useful or useless in relation to nature and our life 
in the city. Photo Rambøll

Enghaveparken. Her et efter-billede af samme sted efter et skybrud. Der er i omdannelsen af parken lagt vægt på at forøge mængden og kvaliteten af parkens sanselige ind-
tryk ved at fremhæve naturens, regnvandets og byens kredsløb. Illustration Tredje Natur
Enghaveparken. Here an after image of the same place after a cloudburst. In the conversion of the park, emphasis was placed on increasing the amount and quality of the 
park’s sensory impressions by underscoring nature’s rainwater’s and the town’s circulatory systems. Illustration Tredje Natur
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BOGOMTALE

En leg med naturen – landskabsarkitekt 
Henrik Pøhlsgaards egen have ved Tisvil-
deleje
Vibeke Dalgas: En leg med naturen – landskabs-
arkitekt Henrik Pøhlsgaards egen have ved Tis- 
vildeleje. Forlaget Bogværket, 2017. 96 sider, 
190 kr. www.bogvaerket.dk 

Bogen En leg med naturen, skrevet af Vibeke 
Dalgas, handler om landskabsarkitekt Henrik 
Pøhlsgaards køb af en tilgroet grund i Hollø-
selund tilbage i 1980’erne som ideelt udgangs-
punkt for realiseringen af en have i relation til 
naturen. Om det minimalistiske hus han selv 
havde tegnet og bygget med dets originale de-
taljer og tydelige sammenhæng til haven. Om 
havens tre hovedelementer: skoven, sletten 
og aksen derimellem. Og om de landskabeli-
ge omgivelser og dermed også om vækstbe-
tingelserne for de planter, som er i og kom-
mer til haven. 

Med Henriks egne æstetiske billeder og 
Vibekes fine beskrivelser kommer vi på rund-
tur i havens mange originale rum med detaljer 
og oplevelsesmomenter og forskellige sidde-
pladser. Havens diskrete indgangsparti udgør 
tærsklen til dette lille, frodige univers.

Beskrivelserne bliver fulgt op med Vibe-
kes personlige tanker om referencen eller 
baggrunden for ideens opståen eller med 
hendes viden om selve tilblivelsen af detal-
jerne. Netop her begynder der at tegne sig et 
billede af ikke bare haven, men også af havens 
ejer. Haven udgør et afskærmet univers, hvor 
naturen generøst, men kun de få nøje udvalgte 
gæster, får plads.

Som et naturligt klimaks bliver havens 
absolutte blikfang grundigt udfoldet: Det er 
den smukke og fotogene blå mur, og den er 
smuk. 

Men måske er havens egentlige klimaks, 
at en sådan have slet ikke har en kompost-
plads! Det virkelig interessante og aktuelle 
tema er, at alt overskydende materiale gen-
anvendes. 

Og med overlegen æstetisk sans slipper 
Henrik fornemt afsted med det hele! Bemærk 
den sirlige stabel af garanteret tiloversblevne 
betonsten under ’puttoen’, de kunstneriske 
skærme af sorteret og flettet grenafklip, en sti 
belagt med mos og en med kviste – og selvføl-
gelig alt det selvsåede og det absolut begræn-
sede indkøbte og indplantede. 

Selv en lille have, der er ca. 20 meter på den ene led og 40 meter på den anden, kan rumme en mangfoldig-
hed af oplevelser. Henrik Pøhlsgaards aksonometri og fotografier fra bogen
Even a small garden, which is about 20 by 40 meters can house a profusion of experiences. Henrik Pøhls-
gaard’s axonometry and photos from the book
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Derfor handler bogen egentlig om en original 
form for bæredygtighed – om koblingen mel-
lem det, jeg står med i hånden, som skal hånd-
teres – og det jeg finder på, at det kan (gen)an-
vendes til. Og derefter det, jeg gør ved det med 
mine egne hænder, og de ressourcer jeg selv 
kan lægge i det arbejde, der skal til, og den tid, 
der godt må gå med at udføre arbejdet. 

Det fine ved bogen er kombinationen af 
Henriks øje for æstetiske motiver og Vibekes 
evne til at fremkalde et billede af personen 
bag haven. Hans bagvedliggende motiver for 
at haven er, som den er. Nemlig fordi Henrik 
er, som han er. 

Og sådan bliver bogen også en lærebog til 
os læsere i, hvordan man udlever en original 
form for bæredygtighed. Et lukket økosystem. 
Et bæredygtighedsværk. Som læser bliver 
man taknemmelig over at have været udvalgt 
til at blive inviteret ind. 
Susanne Renée Grunkin, landskabsarkitekt 
MDL
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SUMMARY

Hammersholm, p. 154
Erik Brandt Dam
Places in the landscape was initiated by Re-
aldania in collaboration with the Nature 
Agency. The project designated ten places in 
Denmark, where physical intervention could 
contribute to creating contact between people 
and nature. The projects will illustrate how, 
with minimum intervention, one can promote 
nature via visiting spots of high architectural 
quality. One of these places is Hammersholm 
on north Bornholm.

The primary feature of the Hammersholm 
project is the reestablishment of the old met-
alled road, which forms a new, primary pedes-
trian path across North Bornholm and leads 
the visitor through a wide variation of land-
scape spaces. In addition it supports the hik-
ing paths that form an extended route over 
the petroglyph area on the ridge.

In addition to reestablishing the metalled 
road, the project consists of three stopping 
points as platforms in the shape of circular 
rings, of 7, 15 and 25 meters in diameter, two 
plinths, a stile, a bridge and two steps recessed 
in the terrain.

Portrait: Opland Landscape Architects, 
p. 159
Opland Landscape Architects in Copenha-
gen have during the last 20 years, based on 
nature’s basic conditions, worked to create 
inspiring spaces for people. The basic tenet 
for the office is the respect for the existing 
environment and the design of a new archi-
tecture, which can be realized, grow and de-
velop. In other words, Opland attempts to 
establish natural, green and robust settings 
for everyday life. Fundamentally, Opland de-
signs spaces based on an assiduous insistence 
for sustainable solutions. Long-term care and 
maintenance plans are thus one of the office’s 
most important competencies, which is evi-
dent in activities such as Opland’s project in 
Ørestad Nord. Other ongoing works include 
development projects in Nordhavn, Ørestad, 
Teglholmen as well as Carlsberg Byen.

Ørestad Nord, p. 160 
Opland Landscape Architects
Since 2006, Opland has served as consultants 
for the homeowners association in Ørestad 
Nord. The citizens wanted more nature con-
tent, shelter and leisure opportunities as well 
as activities for all age groups. Thus Opland 
has been responsible for resident process-
es, as well as the design of new initiatives on 
the homeowner association’s areas. In addi-

tion they have also drawn up development 
and care plans for Ørestad Nord. The office is 
moreover associated as consultant in connec-
tion with the further maintenance and care of 
the project.

Activity belt in Kildevældsparken, p. 162
Opland Landscape Architects 
The Activity belt, located in the so-called 
‘Climate quarter’ in the Østerbro district 
of Copenhagen, lies as a narrow, rectangu-
lar activity space along the northern edge of 
Kildevældsparken. This part of the park, be-
fore its establishment in 1927, served as a rail-
way right of way, therefore the railroad tracks 
were employed in the design. The activity belt 
is also designed and conceived based on the 
notion that it should be ‘purposely wild.’ That 
is to say, a green activity area, which appears 
like a nature area would – though with a few 
controlled points for stopping up. The activity 
belt is formed as a winding path with a variety 
of spaces and characteristic plants.

Christiansborg Ridebane on Slotsholmen, 
p. 164
Opland Landscape Architects
At the Christiansborg Ridebane on Slotshol-
men in Copenhagen, Opland was responsi-
ble for the renovation of the existing riding 
grounds, the establishment of a new fence 
around the grounds as well as corral for The 
Royal Stall’s thirteen horses. The background 
for the project was the Law on the keeping 
of horses, which from January 1, 2016 re-
quired that all horses should have access to 
free movement in the corral. The task being 
to create an interplay between history, func-
tion, quality and aesthetics. Before the reno-
vation, the public could freely pass over the 
riding grounds, at the same time that training 
took place. Tourists also flocked around the 
central fountain to take photos, which created 
potentially dangerous situations.

Jernbanestien in Odense, p. 166 
Opland Landscape Architects
In connection with the quarter renewal in 
Odense, Opland transformed the Jernbanes-
ti (railway path) area in close collaboration 
with the area’s users and residents. The pur-
pose being to create a green, recreational bi-
cycle and footpath through the area, which 
could be used at the same time as the area 
was converted from industry and commerce 
to housing. Jernbanestien is now established 
as a continuous gravel path between the old 
tracks and runs through the area’s different 

zones, bearing names such as Skoven (For-
est), Engen (Field), Sporet (Tracks), Galleri-
et (Gallery), Plænen (Plain) and Ravinen (Ra-
vine). The entire path is well illuminated at 
night, and special areas are marked by poles 
with yellow spotlights.

Ridehusgade and Pjentedamsgade in Oden-
se, p. 168 
Opland Landscape Architects
The Ridehusgade and Pjentedamsgade project 
in Odense is, like the Jernbanestien project, 
the result of Østerbro’s quarter renewal. The 
purpose being here to develop different street 
and urban spaces for recreational activities in 
the city while creating a sense of security and 
a place for all users. Both areas were previous-
ly overlooked areas in the city, with dark veg-
etation and unsatisfactory opportunities for 
leisure. With simple measures in both areas, 
Opland has created urban spaces offering a 
sense of security, where the quarter’s histori-
cal life and architecture are retold through the 
use and new interpretation of familiar materi-
als, colors and textures.

To insist on something, p. 170 
Signe Filskov
Climate change is one of the major factors 
for the future development of society, and it 
is crucial that people begin to seriously shoul-
der the responsibility for our influence on the 
ecosystems and thereby also alter develop-
ment. With a major part of the world’s popu-
lation living in cities in 2050, we must begin 
to conceive of the city as a decisive element in 
the sustainable development of society. In our 
eagerness to reduce the city’s CO2 footprint, 
encourage urban gardening and climate ad-
just our urban spaces, there is, according to 
professor Stefanovic, the danger of overlook-
ing the most important features in the process 
toward a more sustainable urban develop-
ment, namely a repositioning of fundamental 
values, paradigms and world views, that will 
support these initiatives in the long run. If we 
are to succeed in developing sustainable and 
robust cities, urban planning’s current market 
orientation must be replaced by a comprehen-
sive oriented and integrated planning, which 
is based on an understanding of the fact that 
cities do not exist independent of that we call 
nature, but can only exist in a close interplay 
with it. A shift in the paradigm of the existing 
is decisive for a future sustainable develop-
ment of our cities.
Pete Avondoglio
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GENTOFTE KOMMUNES INITIATIVPRIS 2017 
TIL BRANDTS HAVES VENNER
Gentofte Kommunes Initiativpris 2017 er tildelt Brandts Haves 
Venner. Med Gentofte Kommunes Initiativpris anerkendes for-
eningens engagement, der gør det muligt for andre at nyde haven 
og den helt særlige havekunst, som findes her. Foruden æren be-
står prisen af 25.000 kr.

Foreningen Brandts Haves Venner blev stiftet i 2006 ud fra et 
ønske om at udvikle og bevare G.N. Brandts Have i Ordrup. 

Formålet er at vedligeholde haven som inspiration, studiehave 
og værne om stedets unikke kulturhistorie. 

VEJE I LANDSKABET – VEJENS LANDSKAB
24. OKTOBER 2017 I KØBENHAVN
Motorveje har en særlig status i landskabet og i byplanlægningen, 
og den gode historie fortæller om omsorg for landskabet såvel som 
for bilisten. 

Men i kølvandet på en række planlagte projekter trænger en 
anden historie sig på – historien om motorvejen som en påtræn-
gende nabo med store konsekvenser for beboelse, landskab og 
natur. 

En ny midtjysk motorvej, en forlængelse af Hillerødmotorve-
jen og en række udvidelser af eksisterende motorveje, herunder 
E45, er blot nogle af de fremtidige projekter, der giver anledning til 
status og til at vurdere, hvordan vi bedst kan sikre, at de næste års 
projekteringsprojekter ikke kun kommer til at handle om støjaf-
skærmning, trafiksikkerhed og udvidelse af antallet af spor.

DL’s Tænketank har i samarbejde med Dansk Byplanlab arran-
geret en konference med oplæg fra fmd. for Byplanudvalget Axel 
Bredsdorff, Rudersdal Kommune, arkitekt og byplanlægger Den-
nis Lund og prof. Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus. 
Inf.: Danske Landskabsarkitekter, daglig leder Lillan S. Thomsen, 
tel. 33 32 23 54, dl@landskabsarkitekter.dk
www.landskabsarkitekter.dk

COPENHAGEN LANDSCAPE LECTURES 
Copenhagen Landscape Lectures er en offentlig foredragsrække for 
alle, der er interesseret i, hvordan vi former vores fysiske miljøer på 
tværs af by og landskab, uddannelse og praksis. Afholdes på engelsk.

Efterårets sidste forelæsning:
30. november 16.30, mødelokale von Langen, Rolighedsvej 23, Fre-
deriksberg: Hydro-citizenship: Tracing how citizens and commu-
nities live with each other and their environment in relation to 
water v. Maggie Roe, Reader in Landscape Planning Research & 
Policy Engagement at Newcastle University, UK.
Inf.: Natalie Gulsrud, nagu@ign.ku.dk, Rikke Munck Petersen, 
rmpe@ign.ku.dk, Svava Riesto, svri@ign.ku.dk, Sektion for Land-
skabsarkitetur og Planlægning, IGN, Københavns Universitet

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB
Nr. 7. Deadline 17. september, udk. 17. november
Nr. 8. Deadline 15. oktober, udk. 15. december

Axel Towers  
i København 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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Birkholm Planteskole A/S
Ring og få rådgivning om plantevalg – tlf. 48 17 31 26

Forhandler af: Kvalitets-
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Dansk 
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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
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G.N. Brandts have, 
Ørnekusvej 3 i Ordrup. 
Foto G.N. Brandt, 1930
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STORA TORG I ESLÖV
Stora torg är ett av Eslövs viktigaste offentliga 
rum – hjärtat och det naturliga navet i stads-
kärnan– med en nyckelroll i det fortsatta ut-
vecklingsarbetet i centrum. Sydväst vann hös-
ten 2017 en inbjuden tävling, arrangerad av 
kommunen, kring omgestaltningen av denna 
viktiga plats. Förslaget I ♥ Eslöv presenterar 
ett förnyat torg för alla i Eslöv.

Stora torget är stort, ca 115×65 m, särskilt 
för en stad i Eslövs storlek. Storleken är en av 
platsens största tillgångar, och rummet från 
fasad till fasad är viktigt att bibehålla och att 
alla torgets väggar är närvarande. Samtidigt 
upplevs ytan, på grund av sin storlek, ofta 
som tom och ödslig och det är svårt att hitta 
fokuspunkter där ett rikare stadsliv kan upp-
stå. Sydväst tror därför på att med små medel 
som nivåskillnader, vegetation och markma-
terial skapa mindre delar i en skala som kan 
understödja och lyfta fram dess unika kvali-
teter.

Den stora öppna ytan är lyft i västra kan-
ten och har tryckts ner i östra kanten. Nivå-
erna tas upp med låga trappsteg, där stegen 
möter omkringliggande ytors nivåer avslutas 
de som försvinnande trappsteg, vanligt t ex i 
italienska bergsbyar.

Uteserveringarna utmed den östra fasa-
den hamnar i ett nytt läge. Nu är de istäl-
let placerade på en distinkt terrass invid en 
öppen torgyta. Det varmgula golvet som lig-
ger även här kopplar samman ytorna, och bil 
och cykeltrafik är här nedtonad.

Torgytan läggs med hårdbränt marktegel i 
en varm, gulbeige ton med variationer i kulö-
ren för att åstadkomma en livfullare yta. Gol-
vet delas in i stora fält som mönsterläggs med 
olika läggningar för att skapa schatteringar 
som anspelar på de omgivande landskapets 
lappverk av åkrar.

Förslaget har utsetts till vinnare i projekt-
tävlingen för omgestaltningen av Stora torg i 
Eslöv med motiveringen: “Med ett varmt och 
ombonat anslag förnyas Stora torg med stor 
förståelse för skala, karaktär och människors 
bruk av det offentliga rummet. Förslaget byg-
ger på ett skickligt gestaltningsgrepp där trä-
den bildar rum, där golvet är en vacker bas 
och där verksamheter samt planteringar och 
vatten på ett lekfullt sätt bildar en harmonisk 
och välkomnande helhet. Förslaget har alla 
förutsättningar att bli den förnyade och vack-
ra mötesplats som stärker Eslövs centrum.”
Inf.: www.sydvast.se

HAVEHISTORISK SELSKAB 2017
I efteråret 2017 fortsættes forårets tema, hvor 
gartneren er i centrum.

Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 16.30 i Konsistori-
ums mødesal, KU, Bülowsvej 17, Frederiksberg: 
Problemer med at importere og passe plan-
ter i det 18. århundrede v. cand. scient. Peter 
Wagner. 

Med udgangspunkt i en bevaret brevveks-
ling mellem gartner Christian Hansen og hans 
foresatte, hvor overhofmarskal A.G. Moltke 
var den drivende kraft, får vi historien om det 
i 1752 påbegyndte projekt i forbindelse med 
anlæggelse af en botanisk have for enden af 
Amaliegade i København. Det store pioner-
projekt havde til formål at forbedre have-, 
skov- og agerbrug og skabte behov for at 
uddanne folk, der kunne importere og dyrke 
planter. Importen skete i stor udstrækning 
ved at bytte eller modtage planter som gaver. 

Det største problem var manglen på gart-
nere, der kunne tage imod og opformere plan-
terne. Uenigheden mellem gartner Hansen, 
som blev ansat til at passe planterne, og den 
overordnede ledelse af projektet vidner om 

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

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

UDSTILLING
CHRISTINA CAPETILLO: 
ANTROPOSCENISK ARKIV
INDTIL 29. OKTOBER 2017
På soloudstillingen Antroposcenisk Arkiv har 
fotograf Christina Capetillo samlet en serie af 
sine fotografier af landskaber og steder ken-
detegnede af menneskelige indgreb og foran-
dringer.

Begrebet antropocæn henviser til en til-
stand, hvor forholdet mellem natur og kultur 
er fundamentalt forandret og menneskets 
aftryk er større end naturgrundlaget.

Udstillingens godt 30 billeder fokuserer 
på steder i samtidslandskabet, der har karak-
ter af hvide pletter på landkortet, dvs. steder 
der traditionelt ikke medtages i vores opgø-
relser over natur eller kultur. Capetillo er 
fascineret af menneskets såvel monumen-
tale aftryk som anonyme transformationer 
og insisterer på motiver, der bryder med den 

Stora Torg i Eslöv. 
Vinst i inbjuden tävling 2017
Beställare: Eslövs kommun
Landskapsarkitekt: Sydväst, 
arkitektur och landskap
Referensgrupp under tävling: 
Christer Malmström, prof. i arkitek-
tur, Bengt Wahlgren, bebyggelse-
antikvarie, Pär Gustafsson 
(prof. i landskapsarkitektur), 
Henrik Sjöman (expert på vegetation
i urban miljö
Ljusdesign: Frida Nordmark, 
ÅF Lighting
Trafik och markteknik: Henrik 
Ekström, COWI
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Alfio Bonanno og Embracing Spaces, 2017 på Skovskolen i Nødebo. Foto Christina Hauschildt

gældende norm for skønhed og landskabelig 
autenticitet: dæmninger, regnvandsbassiner, 
grusdepoter og støjvolde møder japanske 
post-tsunami jordanlæg, stenskredsikringer 
og branddamme. 

Kunstneren fortæller: ”Samtidslandska-
bet, forstået som en altdominerende kultur-
tilstand, er blevet mit undersøgelsesfelt og 
jeg er blandt andet optaget af at skildre et af 
de seneste udviklingsstadier – det nye land-
skab, der opstår, når vi forhøjer dæmninger 
og opfører nye diger og volde for at beskytte 
os mod naturens kræfter. Men i kampen mod 
havstigninger mister landskabet sin horisont. 
Oplevelsen af frihed er koblet til horisonten, 
så hvordan vil dette nye landskab forandre os? 
Vil vores samfund fortsætte med, sådan som 
vi har set det i den seneste tid, at lukke sig om 
sig selv og danne øer i en ellers sammenhæn-
gende natur?”

Capetillo viser med sit fotografiske arkiv, 
hvordan naturen går fra at være land til land-
skab gennem billeddannelsen, og hvordan 
dette landskab har magten til at forme os og 
forståelsen af vores omgivelser.
Christina Capetillo: Antroposcenisk Arkiv
Indtil 29. oktober 2017
Møstings Hus, Andebakkesti 5, Frederiksberg
Tirs.-søn.: 11-16 (man. lukket). Fri entré

EMBRACING SPACES 
PÅ SKOVSKOLEN I NØDEBO
I forbindelse med Naturens Dag, Danmarks 
Naturfredningsforening og Friluftsrådets 
mærkedag for naturoplevelser, har Skov-
skolen i Nødebo – Københavns Universitets 
skovcampus– indviet kunstværket Embracing 
Spaces af kunstneren Alfio Bonanno. 

Bonanno har i samarbejde med elever, 
studerende og undervisere bygget det store 
værk midt på Skovskolens område. Et pri-

mært ønske var en installation, der ikke kun 
var smuk at se på, men som også kunne bruges.

Det nye kunstværk af Alfio Bonanno er 
mere end 70 meter langt og består af flækkede 
træstammer og kampesten. Værket er blevet et 
nyt omdrejningspunkt for Skovskolens medar-
bejdere, elever, studerende og ikke mindst de 
mange gæster, der besøger området.

Kunstværket danner en linje mod en lille 
sø, og det giver mange siddemuligheder. To 
af bænkelementerne er skabt af et afbarket, 
flækket egetræ, formet som et Y. Og som et 
kraftfuldt punktum står et tårn af delvist for-
kullede brædder mellem alt det grønne. De 
sorte brædder spiller fint sammen med Skov-
skolens sortmalede træbygninger, tegnet af 
arkitekt Gehrdt Bornebusch.

Skovskolen i Nødebo hører til Institut for Ge-
ovidenskab og Naturforvaltning, KU. Kunst-
værket Embracing spaces er blevet til i forlæn-
gelse af en ny, 900 m2 stor undervisningsfløj. 
I statsligt byggeri skal der afsættes 1,5 % af 
håndværkerudgifterne til kunst.

Alfio Bonanno er billed- og landskabskunst-
ner. Han er født på Sicilien og har boet i både 
Australien og Italien, før han i 1975 slog sig ned 
på Langeland. Kunstværket på Skovskolen føjer 
sig til en lang række af Bonannos store, skulp-
turelle installationer som f.eks. den store ark på 
i naturparken Himmelhøj på Vestamager. 
Anette Ketler, 
ketler@ign.ku.dk
Skovskolen, 
Nødebovej 77A, Fredensborg

Fra Christina Capetillos udstilling: Antroposcenisk Arkiv i Møstings Hus, Frederiksberg. Indtil 29. oktober 2017
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KLIMATILPASNINGSPROJEKT 
I KOKKEDAL INDVIET
Klimatilpasningsprojektet i Kokkedal blev 
indviet i september. Klimatilpasning Kokke-
dal blev igangsat i 2011 på baggrund af de to 
oversvømmelser i 2007 og 2010. I 2012 blev 
der udskrevet en tofaset arkitektkonkurrence 
om helhedsplanen. Konkurrencen blev vun-
det af Schønherr, Bjarke Ingels Group – BIG 
og Rambøll. 

Helhedsplanen er tegnet af Schønherr 
+ Rambøll. Bag Klimatilpasning Kokkedal 
står et partnerskab bestående af Fredens-
borg Kommune, Realdania og de to almene 
boligorganisationer Andelsboligforeningen 
Hørsholm Kokkedal v. Boligkontoret Dan-
mark samt Boligforeningen 3B. Projektet er 
derudover støttet økonomisk og udviklet i tæt 
samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden, 
Landsbyggefonden, Fredensborg Forsyning 
A/S og Statens Kunstfond. 

Klimatilpasning Kokkedal er blevet fulgt 
tæt af tre forskerteams, der gennem et år vil 
undersøge hhv. vandteknik, byliv og arkitek-
tur samt organisering. 

Vandteknik-teamet fra Københavns Uni-
versitet ser på den vandtekniske del af projek-
tet og består af professor Marina Bergen Jen-
sen samt lektor Ole Fryd. 

Byliv- og arkitektur-teamet fra Aalborg 
Universitet ser på den sociale betydning af 
de nye byrum og regnvandstekniske anlæg, 
og består af byrumsforsker Gitte Marling og 
professor Hans Kiib. 

Organiserings-teamet fra Københavns Uni-
versitet undersøger projektets forudsætnin-
ger i form af proces, organisering og finansie-
ring. Dette team består af  seniorforsker Dorte 
Hedensted Lund og seniorforsker Karina Se-
hested. 

Klimatilpasning Kokkedal viser, hvordan 
en hel bydel kan blive mere attraktiv og bedre 
at bo i, hvis man klimatilpasser på den rigtige 
måde. Med et budget på hele 145 mio. kr. og 
med 35 anlægsprojekter er projektet et af de 
allerstørste og mest komplekse klimatilpas-
ningsprojekter, der er realiseret i Danmark.

Ud over at skabe plads til øgede mængder 
regnvand har projektet forbedret byrumskva-
liteten. Blandt de mange nye byrum er bl.a. 
Den Marokkanske Have, Vandhaven, Isflage-
haven og Naturhængslet, som er en bred træ-
trappe, der forbinder boligområderne og den 
nærvedliggende ådal. 

Derudover er der etableret en ny plads, 
Bølgepladsen, der ikke alene opsamler regn-
vand, men som også fungerer til sport som 
basketball, skateboard og parkour.
www.klimatilpasningkokkedal.dk

PLATEAU FRA OUT-SIDER
I 2015 deltog Holscher Design i en af out-sider 
indbudt designkonkurrence om fremtidens 
bord-/bænkesæt og vandt. Forslaget blev pri-
mært valgt ud fra, at grundformen på samme 
tid var ikonisk og grafisk, men også at det var 
et sammenhængende, nyskabende møbel med 
mange siddepladser vendt mod hinanden.
Out-sider a/s lancerede efterfølgende i 2016 
udendørs møbel-serien PLATEAU, tegnet af 
Holscher Design. 

Understellet er fremstillet af varmgalvani-
seret stål.  Siddeflader og bord er i UV-resistent 
højtrykslaminat (HPL) og findes i seks farver. 
Materialerne er robuste, og vedligehold kræver 
kun vand og sæbe. Graffiti fjernes let.

Grundmodellen PLATEAU O er et lang-
strakt O-formet bord med en integreret bænk 
hele vejen rundt. Plads til 10-12 personer.

Da ca. 15% af befolkningen er gangbesvæ-
rede eller permanent handicappede, var det 
naturligt at videreudvikle bordserien med 
udgaver, der skaber plads til alle. 

PLATEAU L består af to L-formede bænke 
forskudt langs bordet i en flad diagonal. Desig-
net letter brugen for gangbesværede, der ikke 
behøver svinge benene ind over bænken. PLA-
TEAU L giver også plads til, at børn i klapvogn 
sidder med ved bordet. Plads til 8-10 personer.

PLATEAU I omsluttes af to bænke om 
bordet som en parentes med plads til en køre-
stol i hver ende. Bordet giver plads til 6-8 per-
soner, inklusive to kørestolsbrugere. 
Inf.: www.out-sider.dk

Klimatilpasningsprojektet i Kokkedal . Fotos Leif Tuxen for Realdania

PLATEAU fra Out-sider
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PARK & BYRUM

TRAP MULTIBÆNK / Holbæk, DenmarkWWW.G9 . DK

10 m. projekttilpasset multifunktionelt siddemøbel

Funktionelt og eksklusivt design.
Brugervenlighed, holdbarhed og æstetik. Det er kendetegn for alle VEKSØ’s produkter og løsninger. Vi arbejder på at højne 
kvaliteten i byrummet, og derfor er vores løsninger både funktionelle og eksklusive. Vi designer fremtidens byer, og vi går ikke 
på kompromis.  

Ring allerede i dag og hør mere: T 7921 2200  

Øverst: Specialbænk - Aalborg | Design: COBE
Nedenfor: Indhegning af multibane til Urban Media Space  - DOKK1 Aarhus | Design: Kristine Jensens Tegnestue

www.vekso.dk
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Belysningen gør en forskel . . .
Superlight Nano 

Siden 1986 har Superlight Compact serien fra Willy Meyer sat standarder inden for design, 
kompakthed og kvalitet. Det er stadig i dag den mest kompakte og effektive LED projektør 
til udendørs applikationer. Den håndværksmæssige høje standard og de bedste materialer 
sikrer pålidelig drift, år efter år. 
 
Nano1: 1 x 3W  60 x 60mm.
Nano2 :  4 x 1,5W  76 x 76mm.
Nano3 : 9 x 2,5W  115 x 115mm.
Nano4: 16 x 2,5W 141 x 141mm.

Spredningsvinkler: 6°, 8°, 13°, 29°, 32° og 66°, samt linær vandret/lodret udstråling.
 


