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kontakten med naturen og de æstetiske ople-
velser, landskabet giver os som mennesker, 
har afgørende betydning for vores velbefin-
dende og et fortsat eksistensgrundlag.

Den vej, den nuværende politiske diskurs 
tegner, er uomtvisteligt den første, hvor den 
omfattende planlagte liberalisering af plan-
loven, bruddet med kystbeskyttelseszonen og 
en intensivering af landbrugsproduktionen er 
kendetegnet ved de drastiske nedprioriterin-
ger af landskabsværdierne, der vil have fatale 
konsekvenser for udviklingen af natur og 
adgangen til æstetiske oplevelser. Der mang-
ler helt åbenlyst både visioner og handlings-
planer, der skal udvikle landskabet.

Derfor foreslår Akademiraadets Land-
skabsudvalg, at visionerne for et fremtidigt 
forvaltningsparadigme inkorporerer land-
skabsværdier på et overordnet niveau, således

– at landskabsværdier som et fælles livs-
grundlag skal tildeles en særstatus i lovgiv-
ning og forvaltning af det åbne landskab, for 
at sikre en kontinuitet, der ikke umiddelbart 
kan ændres ved løbende politisk diskursskifte 
eller lokale kommunale ønsker til kortsigtet 
økonomisk vinding

– at større landskabelige forandringer som 
ændringer af beskyttelseszoner og nedlæggel-
ser af større sammenhængende landskabelige 
områder ikke kan finde sted uden en inddra-
gende folkelig og demokratisk afhandling

– at der nedsættes et visionspanel med 
repræsentation af faglig viden inden for natur 
og miljø, land-skab og æstetik samt etik og 
filosofi til løbende at bistå den nationale poli-
tik for en udvikling af arealforvaltningen

Akademiraadets Landskabsudvalg anbe-
faler sammenfattende, at regeringen gransker 
mulighederne for at udvikle et Danmarkskort 
med inddragelse af faglighed og viden, og at 
retten til landskabet ophøjes til at blive et 
bærende fundament til gavn for almenvellet 
i bred forstand!
Med venlig hilsen
Akademiraadets Landskabsudvalg
Hanne Bat Finke, formand
 16. marts 2016

repræsentation af interessegrupper viser, at 
deltagerne ikke ser den ensidige stordrift i 
landbrugsproduktionen som en fremtidsmu-
lighed, men tværtimod ønsker en bedre dob-
beltudnyttelse af landskabet, der tilgodeser 
natur- og miljøvenlige produktionsmetoder 
og sætter naturen, skovrejsning og en beva-
ring af strandbeskyttelseslinjen i højsædet. 
Der er hermed givet udtryk for et ønske om 
at skabe nye landskaber og grobund for lang-
sigtede biotoper i takt med, at vores produk-
tionslandskaber udvikles og transformeres.

Hvis vi skal realisere de langsigtede mål-
sætninger om mere skov, biodiversitet, miljø-
forbedringer og æstetiske landskabskvalite-
ter, kan vi logisk betragtet ikke blive ved med 
at tære på landskabet og trække naturarealer 
ud af Danmarkskortet. Tværtimod skal land-
skabet administreres ud fra et nyt landskabs-
syn, der inddrager æstetiske og miljømæssige 
kvaliteter i samfundsudviklingen. Et land-
skabssyn og en forvaltning, der sætter krav 
til en samlet forbedring af landskabet.

Forvaltningen og dermed fremtiden for 
Danmarkskortet står med andre ord ved en 
skillevej:

Vi kan enten vælge at ignorere den viden, 
der er genereret gennem tiderne om naturens 
præmis for overlevelse, og forbigå den histo-
risk dokumenterede nedgang i indtjeningen 
i landbruget over 5 årtier med en forarmet 
og konsekvent landskabsmæssig deroute til 
følge. Intensiveringspolitikken betyder yder-
ligere, at vi hverken kan opfylde målsætnin-
ger om mere skov, mere biodiversitet eller 
renere vand. Tre områder inden for den nati-
onale arealforvaltning og forskning, der har 
været en højt prioriteret agenda i nationale 
såvel som internationale fora. Spildte kræf-
ter, spildte ressourcer og en åbenlys tilside-
sættelse af mange års vidensgenerering og 
europæisk samarbejde om et bedre miljø for 
fremtiden, hvis ikke vi vender denne diskurs.

Eller vi kan vælge den anden vej, som vi 
her indtrængende vil slå til lyd for, nemlig 
at implementere forskningsbaseret viden 
og bevæge os henimod et nyt landbrugspa-
radigme, der kan understøtte en udvikling, 
som imødekommer en arealmæssig lille 
nation, hvor produktudvikling og miljømæs-
sig ansvarlighed skal bære os i den globale 
konkurrence. Derudover, at vi anerkender 
et samfundsdemokratisk landskabssyn, hvor 

BEHOV FOR ET NYT LANDSKABSSYN 
Akademiraadets Landskabsudvalg har ud-
sendt nedenstående åbne brev: Behov for et 
nyt landskabssyn:

Akademiraadets Landskabsudvalg ønsker 
med denne udtalelse at tilkendegive en stærk 
bekymring over den igangværende politiske 
agenda, der truer det danske landskab, og 
bringer her en indtrængende opfordring til at 
se nye og mere fremtidssikrede veje for udvik-
lingen af Danmarkskortet. Der er brug for 
både visioner og handlinger, der kan bidrage 
til en mere flersidig udnyttelse af vores fæl-
les arealressource, og som kan vise vejen for 
et landskab med miljøvenlig produktion og 
naturmæssige arealreserver, der sikrer et 
bæredygtigt livsgrundlag på lang sigt. Et land-
skab vi kan leve i, leve med og leve af – nu og 
i fremtiden.

Den fortløbende omkalfatring af forvalt-
ningspolitikken favoriserer ensidigt intensiv 
stordrift og udsalg af naturarealer på bekost-
ning af de tilbageværende kyst- og landskabs-
områder, der er danskernes umistelige livs-
grundlag – ikke kun i økonomisk, men i lige 
så høj grad æstetisk og miljømæssig forstand. 
Naturarealer er ikke noget, vi kan handle med 
efter ’køb-og-smid–væk-metoden’. Naturens 
livsbetingelser står her i en skarp kontrast til 
kortsigtede kommercielle interesser – og fort-
sættes denne diskurs, opnår vi hverken mere 
skov, mere biodiversitet, renere vand end-
sige flere turister langs strandene. Uden en 
akut indsats over for hensynet til natur, uden 
miljømæssig ansvarlighed og uden æstetiske 
oplevelser bevæger vi samfundsudviklingen 
ind i en blindgyde, der trækker essentielle 
værdier ud af vores liv. Det er ikke et scenarie, 
vi i Akademiraadets Landskabsudvalg betrag-
ter som en ansvarlig politik for udviklingen af 
Danmarkskortet.

Ifølge en ny rapport Kampen om m2 – Prio-
ritering af Fremtidens Arealanvendelse i Dan-
mark (Teknologirådet 2015) har vi samlet set 
ønsker til arealanvendelser på 140%. Byvækst, 
infrastruktur, energi- og produktionslandska-
ber og naturudvikling må og skal med andre 
ord finde nye veje i samspil, hvor viden og en 
demokratisk afhandling skal danne grundla-
get for en fortsat beskyttelse og udvikling af 
et i forvejen trængt landskab. Et borgertop-
møde om prioritering af fremtidig arealan-
vendelse er afholdt i januar 2016, og en bred 
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AKADEMIETS MEDALJER 2016
Ved Akademiets Stiftelsesfest 17. marts 2016 
blev overrakt følgende medaljer:

C.F. Hansen Medaillen, den højeste ud-
mærkelse, Akademiet kan tildele en kunst-
ner inden for den bundne kunst: Keramiker 
Ursula Munch-Petersen.

Thorvaldsen Medaillen, den højeste ud-
mærkelse, Akademiet kan tildele en kunst-
ner inden for den frie kunst: Billedkunstner 
Jesper Christiansen, billedkunstner Erik A. 
Frandsen og billedkunstner Jytte Høy.

Eckersberg Medaillen, for indsats af høj 
kvalitet inden for den fri eller den bundne 
kunst: Arkitekt Dan Stubbergaard, billed-
kunstner Peter Land og billedkunstner Joa-
chim Koester.

Thorvald Bindesbøll Medaljen, for indsats 
af høj kvalitet inden for brugskunst og indu-
striel grafik: Designer Henrik Vibskov, grafisk 
designer Åse Eg og arkitekt og designer Teit 
Weylandt

N.L. Høyen Medaljen, for indsats af høj kva-
litet inden for forskning, fortolkning eller for-
midling af de skønne kunster: Kunsthistoriker 
Inge Merete Kjeldgaard og arkitekt Ib Møller.

På Akademiraadets hjemmeside kan man 
se billeder af kunstnernes værker, billeder af 
medaljerne samt tidligere tildelinger.
www.akademiraadet.dk

ECKERSBERG MEDAILLEN
Arkitekten Dan Stubbergaard er i 2016 til-
kendt Eckersberg Medaillen med følgende 
motivering:

Dan Stubbergaards talent udspringer af en 
menneskelig forståelse for både det enkelte 
individ og for relationen mellem mennesker. 
Netop derfor er han en af de sjældne begavel-
ser, der ubesværet kan overføre sit talent til 
alle skalatrin og arbejde med stor indlevelse i 
både byplan, bygninger og byrum.

Selv om han i mange år mest har arbejdet 
med mere langsigtede opgaver, som at skabe 
bedre byrum og byplaner, er det gennem sine 
bygningsværker, at han for alvor folder sit 
arkitektoniske potentiale ud. Dan Stubber-
gaards bygninger tager ofte afsæt i stedets 
skala og stemning, samtidig med at han udvi-
ser en særlig sensibilitet for balancen mellem 
nyt og gammelt.

Da Biblioteket i Københavns Nordvest- 
kvarter stod færdig i 2011, kunne man se, at 

der var tale om en arkitekt, der arbejder præ-
cist, indlevet og æstetisk. Det rå og konceptu-
elle byggeri er sit sted bevidst og bliver også 
sit eget sted.

Med færdiggørelsen af Porsgrunn Søfarts-
museum i 2013 manifesterede Dan Stubber-
gaards arkitektoniske talent sig igen. Som en 
samling af præcist skårne kuber svæver byg-
ningen hen over havnen smuk og harmonisk 
og indpasset i omgivelsernes skala. Udstil-
lingsrummene er skulpturelle, men fungerer 
alligevel som et neutralt bagtæppe for udstil-
lingerne.

Byggeriet på Krøyers Plads og børnehaven 
Frederiksvej på Frederiksberg vidner igen om 
en særlig sans for den lille skala, mødet mel-
lem mennesker og kontekstens karakter og 
materialitet.

For sin konsekvente og konceptuelle til-
gang til hele det arkitektoniske spektrum 
og for sin fine fornemmelse for formgiv-
ning tildeles Dan Stubbergaard Eckersberg 
Medaillen.

N.L. HØYEN MEDALJEN
Arkitekt og landskabsarkitekt Ib Møller er i 
2016 tilkendt N.L. Høyen medaljen med føl-
gende motivering: 

Ib Møller har et langt livs produktion bag 
sig som både udøvende og formidlende arki-
tekt. Ikke mange har sat tilsvarende stort, 
omend måske ved første blik umærkeligt, præg 
på landskabet, gennem særligt hans indflydelse 
på vej- og motorvejsbyggeriet i Danmark.

Ib Møller har formet store dele af vejens 
rum og æstetik ved indlevet stillingtagen til 
vejens indre harmoni og transportkorridorers 
indplacering i de landskaber, som smeltevand 
og is oprindeligt har slebet til.

Vejens rum og den landskabelige helhed 
lader han forplante sig i en, for bilisten, krops-
lig oplevelse. Han former vores blik på land-
skabet fra bilrudens billedramme ud fra en 
pragmatisk devise om, at ‘ringe æstetik har 
negativ indflydelse på trafiksikkerheden‘.

Ib Møller har, som konsulent for særligt 
Vejdirektoratet, stået bag udarbejdelsen af 
adskillige paradigmer og publikationer såsom 
Smukke Veje og retningslinjer for broer, vej-
udstyr og støjafskærmning. Retningslinjer, 
som vi i dag opfatter som en selvfølge, indtil 
vi ser, hvad der sker, når denne stilfærdige 
omhyggelighed ikke varetages.

Ib Møllers arbejde er af største betydning for 
udformning af fortidens, nutidens og fremti-
dens enorme investeringer i infrastruktur. For 
dette skelsættende arbejde hædres Ib Møller 
med N.L. Høyen Medaljen. 

ANJA BOSERUP QVIST ER IFLA 
EUROPES NYE GENERALSEKRETÆR
Anja Boserup Qvist har siden 2009 repræsen-
teret Danske Landskabsarkitekter i IFLA, og 
ved IFLA Europe’s generalforsamling i Lisa-
bon blev Anja valgt ind i bestyrelsen som ge-
neralsekretær (Secretary General). Anja vil 
de næste 2 år have en fremtrædende rolle 
i IFLA’s arbejde, hvor hun skal positionere 
landskabsarkitektfaget i forhold til beslut-
ningstagere og samarbejdspartnere.

IFLA Europe er den europæiske afdeling i 
IFLA (International Federation of Landscape 
Architects), der er en verdensomspændende 
sammenslutning af landskabsarkitekter. Når 
det gælder de helt store samfundsmæssige 
opgaver som klimatilpasning, bæredygtig 
planlægning og bevaring af uvurderlig natur 
og kulturarv er det vigtigt at samarbejde og 
udveksle viden på tværs af landegrænser. 
Medlemmerne i IFLA arbejder for at fremme 
landskabsarkitekturen som fag- og forsk-
ningsområde gennem vidensdeling, undervis-
ning og formidling. Et særligt fokusområde er 
landskabsarkitektoniske initiativer, der imø-
dekommer de klimatiske og demografiske for-
andringer, verdenssamfundet står overfor. 

Anja Boserup Qvist uddyber, hvorfor hun 
er aktiv i IFLA Europe: ”Mit arbejde som 
repræsentant for Danske Landskabsarki-
tekter har tydeliggjort, hvor vigtig det er for 
landskabsarkitektfaget, at vi står sammen på 
tværs af lande, kulturer og traditioner. Vi land-
skabsarkitekter arbejder med de samme sam-
fundsrelevante problematikker, og det kræ-
ver styrket sammenhold, bedre vidensdeling 
og samarbejde mellem uddannelserne, hvis 
vi skal have mere gennemslagskraft og indfly-
delse. Landskabsarkitekter pynter ikke bare 
med grønt – vi er med til at tænke i helheder, 
som løser klimatiske, sociale og økonomi-
ske udfordringer, samtidig med at vi tænker 
æstetisk og med respekt for stedets natur og 
kulturhistorie. Vi er uddannet til at arbejde i 
tværfaglige teams og har en styrke i at kunne 
omsætte det til fysiske forbedringer, som kom-
mer både mennesker, dyr og planter til gavn”.

Anja Boserup Qvist. 
Foto Anne Schaldemose



LANDSKAB  3  2016 A29

Formanden for Danske Landskabsarkitekter, 
Susanne Renée Grunkin, ser det internatio-
nale samarbejde som en oplagt mulighed for 
danske landskabsarkitekter til at dele erfarin-
ger og blive inspireret af internationale kol-
leger:
”Over hele verden er landskabsfaget i riven-
de udvikling, og gennem det internationa-
le samarbejde i IFLA kan landskabsarkitek-
ter blive inspirerede til at skabe bæredygtige 
løsninger i deres hjemlande. Vi oplever, at 
dansk landskabsarkitektur nyder stor inter-
national anerkendelse, og med Anja Boserup 
Qvists udnævnelse kommer vi endnu længere 
ind mod kernen af centrale aktører inden for 
landskabsfaget. Vi glæder os til at se, hvilken 
yderligere effekt udnævnelsen får”, siger Su-
sanne Renée Grunkin.

Anja Boserup Qvist er uddannet landskabsar-
kitekt fra KU-LIFE i 2000. Hun har arbejdet 
på anerkendte tegnestuer i DK og Paris, inden 
hun startede tegnestuen Absolut Landskab i 
2008. Absolut Landskab arbejder i både stor 
og lille skala med landskabet og bruger land-
skabsanalysen som værktøj til at formidle et 
områdes kvaliteter og potentialer i forhold 
til fremtidig udvikling. Absolut Landskab ar-
bejder hovedsagelig med kulturhistorieske 
steder, hvor en gentænkning af de fysiske 
rammer skal finde balancepunktet mellem re-
spekten for stedets historie, nutidige krav og 
ønsker til fremtidig udvikling. Absolut Land-
skab er en netværksbaseret virksomhed, som 
sammensætter unikke teams med faste sam-
arbejdspartnere fra projekt til projekt. 
Inf. www.landskabsarkitekter.dk

RUNDE FØDSELSDAGE
70 år: Anette Lind Touborg, 9. maj,
Mogens Bjørn Andersen, 12. juni
65 år: Jørgen Primdahl, 15. maj
50 år: Pernille Bruun, 20. maj,
Charlotte Andersen, 26. maj
40 år: Anders Busse Nielsen, 12. maj,
Stephan Gustin, 14. juni,
Else Dybkjær, 16. juni,
Marion Frandsen, 21. juni,
Freja Løgager Kynde, 23. juni,
Anne Dahl Refshauge, 26. juni 

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB 
Nr. 4. Udk. 17. juni
Nr. 5. Deadline 2. juli, udk. 2. september

Anja Boserup Qvist. 
Foto Anne Schaldemose

FJORDPARK 4+
FREDERIKS KANAL
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STORT TIL LYKKE TIL ARKITEKT OG 
LANDSKABSARKITEKT IB MØLLER
Danske Landskabsarkitekter ønsker stort til 
lykke til arkitekt og landskabsarkitekt Ib Møl-
ler med Akademiraadets anerkendelse i marts 
2016.

Vi  befinder os i en tid, hvor vi alle har 
travlt med at gøre os bemærket og mere syn-
lige. I den anled ning kom mer vi måske til, 
hver med vores virkemidler, at larme mere 
end nyttigt er. Samtidig skal vi landskabsar-
kitekter forholde os til, at effekten af de skif-
tende behov afledet af samfundsudviklingen 
bevirker stadigt større indgreb i vores land-
skab. Derfor bliver arkitekt og landskabs-
arkitekt Ib Møller en aktuel rollemodel: Fordi 
hans arbejder viser os, at der er andre behov, 
der er langt vig tigere end dem, vi er optaget af 
her og nu. Over tid bliver vi så taknem melige 
for, at nogen har taget hånd om vores værdi-
fulde landskab ved at integrere det, vi men-
nesker fandt nødvendigt med det smukke – 
ganske enkelt og intet andet.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter 

GENERALFORSAMLING – vores vigtige 
faglige og sociale samlingspunkt
Den 18. marts afholdt DL sin årlige general-
forsamling i Bindesbølls smukke festaudito-
rium på Bülowsvej på Frederiksberg. General-
forsamlingen er en  anledning til at mødes og 
være sammen om faget – og netop derfor have 

vi også inviteret den anerkendte hollandske 
landskabsarkitekt og designer Petra Blaisse 
fra INSIDE OUTSIDE til at give os et fagligt 
boost Forelæsningen er blevet optaget og kan 
ses eller genses på YouTube.

Det, vi har nået i år i foreningen, er at 
læse i den flotte KUREREN, som kan hentes 
digitalt på DL’s hjemmeside, eller man kan 
bestille den i trykt form ved henvendelse til 
sekretariatet. Også virksomhedsplanen for 
2016-17 blev fremlagt og efterfølgende god-
kendt. Den er bestyrelsens styringsværktøj 
for det kommende års arbejde. Ud over de 
to indsatsområder, der refererer direkte til 
DL’s vedtægter, bliver det tredje indsatsom-
råde i år TIDEN.  Tiden er en præmis i land-
skabsarkitekturen på en måde, der differen-
tierer os fra andre grene af arkitekturen. Og 
det favner bredt: natur/ bynatur/ det grønne 
i vækst; bevaring/ udvikling; midlertidighed/ 
det varige og bæredygtige; perspektiver/ erfa-
ringer. 

Vi er alle ambassadører for at formidle 
tiden over for omverdenen som både en præ-
mis og en kvalitet. Ikke mindst den kom-
mende fejring af DL’s 85 års jubilæum løfter 
Tiden op på dagsordenen, hvor vi vil fejre jubi-
læet med både refleksion og fremsyn. Begi-
venheden bliver et vigtigt vindue mod verden 
og vores internationale fagfæller. Planlægnin-
gen er i fuld gang og ALLE med interesse for 
at deltage i forberedelserne eller hjælpe til på 
dagen kan henvende sig til sekretariatet. 

Jubilæumsarrangementet løber af stablen 
fredag den 16. september. 

DL NU ER PÅ INSTAGRAM
Foreningen er nu gået på endnu et af de so-
ciale medier – denne gang det billedbasere-
de medie Instagram. Et netværk, som skaber 
en unik platform til at synliggøre dansk land-
skabsarkitektur – også internationalt. Vi er 
godt i gang og glæder os til at dele flere histori-
er, projekter og nyheder med jer. Idéen er, ud-
over at synliggøre dansk landskabsarkitektur 
over for omverdenen, at tilbyde jer som med-
lemmer at præsentere projekter og fortælle 
om jeres hverdag på arbejdspladsen – som et 
månedligt ‘medlems-take-over’ af sitet. Følg 
med i nyhedsbrevet, hvor vi vil fortælle mere 
om dette initiativ.

DL’S BESTYRELSE
Efter generalforsamlingen 2016 består DL’s 
bestyrelse nu af Susanne Renée Grunkin, 
JJW Arkitekter (valgt for 2015-17), Elzelina 
Van Melle, EVM Landskab (valgt for 2015-17), 
Louise Axholm, Danielsen Urban Landscape 
(valgt for 2015-17), Tine Vogt, GHB Land-
skabsarkitekter (genvalgt for 2016-18), Tho-
mas Juel Clemmensen, Arkitektskolen Aar-
hus (genvalgt for 2016-18), Jakob Sandell 
Sørensen, Tredje Natur (genvalgt for 2016-
18), Lise Kloster Bro, Habitats (nyvalgt for 
2016-18), Ole Mouritsen, lektor emeritus 
Arkitektskolen Aarhus (suppleant valgt for 
2016-17), Philip Dahlerup Christensen, Kø-
benhavns Kommune (suppleant valgt for 
2016-17), Thomas L. Pedersen, studenterre-
præsentant fra Københavns Universitet (sup-
pleant for Andreas Faartoft)

LANDSKAB’S REDAKTIONSUDVALG –
valg på generalforsamlingen 2016
Til LANDSKABs redaktionsudvalg blev Ulrik
Kuggas og Anne Dahl Refshauge (suppleant) 
genvalgt.

Petra Blaisse i samtale med 
bl.a. Bjørn Ginman og Marie Schnell. 
Foto Tine Gils

Foto Rikke Juul Gram
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NYT FRA REALDANIA
Arkitektkonkurrencen om Nyborg Slot
Det bliver Cubo Arkitekter, der skal tegne det 
nye Nyborg Slot. Opgaven med at restaurere, 
tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot til over en 
kvart milliard kroner er den største af sin art 
i Danmark i nyere tid.

Rubjerg Knude Fyr åbner for besøgende
En ny trappe giver mulighed for at opleve 
landskabet fra nye højder, og en lysprisme 
skaber nye oplevelser i fyret. Projektet er 
ét af 10 projekter, som Realdania gennem-
fører sammen med Naturstyrelsen, og som 
skal skabe bedre adgang til særlige steder i 
det danske landskab. Projekt ved BESSARDs 
STUDIO og JAJA Architects som en del af 
kampagnen Stedet Tæller.

Højderygstien i Odsherred – en oplevelsessti
Højderygstien, en 7 km lang vandresti, fra 
Veddinge over Høve til Dutterhøje er åbnet 
for publikum. Stien er en vigtig del af Geo-
park Odsherred. Visionen er at skabe en sam-
menhængende vandresti gennem Odsherred 
– fra Sanddobberne i syd til Lumsås i nord. 
Strækningen mellem Veddinge og Dutterhø-
je er altså blot en etape i det, der i fremtiden 
skal blive til 'geoparkens rygrad'. Projektet er 
en del af Realdanias kampagne Stedet Tæller.

Usynlige sluseklapper i Kerteminde
Den unikke og smukke gamle købstad Kerte-
minde med de bevaringsværdige gamle huse 
og røde tage er i risiko for oversvømmelse ved 
stormflod. Men dette vil et anlæg af usynlige 
sluseklapper kunne beskytte imod. Sluseklap-
perne planlægges anlagt på bunden af Kerte-
minde havn. Realdania støtter projektet.

Solnedgangspladsen i Gl. Skagen
Det bliver Kristine Jensens tegnestue i sam-
arbejde med billedhuggeren Ingvar Cronham-
mer og Bjarne Frost Design, der skal udforme 
den nye Solnedgangsplads i Gl. Skagen. Rådgi-
verteamet blev udvalgt som det vindende pro-
jekt i den arkitektkonkurrence, der i oktober 
2015 blev udskrevet om Solnedgangspladsen 
i Gl. Skagen som en del af Realdanias kampag-
ne Stedet Tæller.

Udvikling af fugleobservationsskjul
Opgaven, der støttes af Realdania og Aage V. 

Jensens Naturfond, omhandler udvikling af 
en prototype for et nyt innovativt observati-
onsskjul, hvorfra man skal kunne komme helt 
tæt på fugle og pattedyr i Danmarks natur. Vi-
sionen er at skabe unikke næroplevelser i na-
turen for alle, og at udvide danskernes forstå-
else for livet ved søen, mosen og vådområdet. 

Vandkunst i verdensklasse på Havnepladsen
Aarhus får et stort kunstværk af den interna-
tionalt anerkendte kunstner Jeppe Hein. Der 
er tale om værket Endless Connection, som 
er et stort og utraditionelt springvand. Der 
er tale om en slags vandpavillon med over 
to meter høje mure, dannet af vandstråler, 
som springer op af dyser i jorden. Vandmu-
rene stiger og falder og danner derved for-
skellige rum, som man kan bevæge sig rundt 
i. Endless Connection skal med sine mange 
skiftende former invitere til leg, opdagelse 
og oplevelse. Værkets maksimale størrelse er 
16,2 meter x 14,4 meter med 2,3 meter høje 
vægge af vand.

Salling-fondene har doneret 20 mio. kr. til 
opførelsen af værket. Værket bliver opført på 
den sydlige del af Havnepladsen og forventes 
færdig ved pladsens åbning medio 2017, hvor 
Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad. Hav-
nepladsen er en del af Urban Mediaspace Aar-
hus, som er støttet af Realdania og Realdania 
By & Byg A/S med omkring 750 mio. kr.

Oplev Kalø fra nye højder
Med en nænsomt placeret trappe op gennem 
slotstårnet kan man nu komme op i højden, og 
fra tårnets åbninger kan man nyde udsigten 
til tre karakteristiske danske landskabstyper 
– havet, stranden og strandengen. Desuden er 
ankomsten til området blevet løftet. Projektet 
er ét blandt i alt 10, som gennemføres på ud-
valgte steder i den danske natur som en del af 
initiativet Steder i landskabet i et partnerskab 
mellem Realdania og Naturstyrelsen. MAP 
Architects, MAST, Marco Mercuri og Vision+ 
Rådgivende Ingeniører står bag projektet.

Boder genopstår i Enghaveparken
5 millioner kroner fra Realdania gør det nu 
muligt at genopføre to boder ved Enghave-
parkens indgang, tegnet af Arne Jacobsen. 
Boderne indgår i en omfattende fornyelse af 
Vesterbros grønne oase og skal danne ramme 
om kulturelle aktiviteter i parken.

Realdania Årsmagasin 2016 om samarbejder 
og de gode løsninger
I Realdania Årsmagasin 2016, der kan down-
loades fra hjemmesiden, er der fokus på sam-
arbejder og de gode, kreative løsninger, der 
gør hele forskellen. Det gælder, når vi taler om 
kommunernes vigtige engagement i klima-
kampen, og når opgaven er at sikre udvikling 
bredt fordelt i Danmark. Realdania Årsmaga-
sin 2016 har to gennemgående temaer:

Tema 1: Byerne vil løse klimaknuden
Tema 2: Samarbejder skaber udvikling i 

by og på land

Realdania har eksisteret siden år 2000. Frem 
til 2016 har Realdania igangsat og støttet mere 
end 3.000 små og store projekter over hele lan-
det og bidraget med 16,3 mia. kr.
Inf. www. realdania.dk
eller hent appen Realdania projekter

VEJARKITEKTUR OG INGENIØRKUNST
Ulla Egebjerg: Vejarkitektur og ingeniørkunst.
Aalborg Universitetsforlag, 2016. 200 s.
ISBN-13: 9788771123760
Udformning af motorveje er en udfordrende 
og sammensat affære, og udformningen skal 
afspejle en omtanke for den sammenhæng, 
anlægget indgår i – samtidig med at det skal 
have et klart arkitektonisk udtryk og fremstå 
med tydelig omhu for detaljerne.

Ansvaret for udformningen af landets 
motorveje har været spredt på mange hænder, 
og set gennem tiden har det været en udfor-
dring af forme og fastholde en vejarkitekto-
nisk strategi og tradition i kvalificeret samspil 
med ingeniørkunsten.

Tanken med bogen har været at samle og 
beskrive de vigtigste byggesten i udformnin-
gen af den moderne motorvej, baseret på solid 
viden oparbejdet gennem årene. Denne viden 
udgør fundamentet for arbejdet med vejarki-
tektur og ingeniørkunst.

HAVEHISTORISK SELSKAB 2016
Ekskursion onsdag 25. maj kl 15.30 i Linde-
vangsparken, Frederiksberg v. Marianne Le-
vinsen.

Sommertur 11. juni til Østjylland (Hinds-
gavl og Horsens) og 28. august til Gisselfeld.
www.havehistoriskselskab.dk

Højderygstien i Odsherred. 
Foto Starup, Geopark Odsherred

Kalø. 
Foto Realdania
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BITTERSØD
Annemarie Lund

Bittersød, et sjældent anvendt ord. Landskabsarkitekter kender det mest fra plantenavnet bittersød natskyg-
ge. Eller man kommer til at tænke på smagen af den orange pomeransmarmelade, der skal koges i januar. 

Men det er også titlen på et godt, omend lidt bedaget interview fra 1953 (se s. A34). Bladet havde dengang 
en redaktionssekretær, havearkitekt Ursula Hansen, og da Georg Georgsen, lektor ved Landbohøjskolen, 
og C.Th. Sørensen, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole, med få måneders mellemrum fyldte 60 år 
lavede hun et dobbeltinterview med de to: ’Vor bittersøde gerning’.

De var i 1953 formentlig fagets mest magtfulde og indflydelsesrige personer og gode kolleger. De havde 
stor erfaring, underviste kommende havearkitekter, var med til at udvikle faget med utrættelig entusiasme 
og havde mange projekter bag sig. Og, skulle det vise sig, også en del foran sig i de kommende årtier – de blev 
over 80 og var virksomme næsten hele livet. 

’Når det er HAVEKUNST, tilmed ved sin redaktionssekretær, der spørger, må vi jo gøre os umage. HAVE-
KUNST bliver engang ad åre et museum for tanker om haver’, forudser Georg Georgsen. Interviewet kom-
mer godt rundt om de to: om hvorfor de valgte havekunsten (som børn var de glade for naturen, kunne lide 
at tegne, men var svagelige og kom derfor i gartnerlære), om deres mentorer Birger Errboe, Erik Erstad-
Jørgensen, Peter Wad, G.N. Brandt samt dygtige anlægsgartnere og inspirerende bygningsarkitekter. Om 
at etablere egen tegnestue og om at få ideer. Men også om det bittersøde; om at tackle bygherrer, om forka-
stede projekter, skuffelser og stridbare kolleger.

Mange, måske de fleste landskabsarkitekter er også i dag uhyre entusiastiske mht. deres fag, det er 
næsten et kald for dem. Ferierne er ofte også studieture, foreningen en slags familiært forhold, og sam-
menlignet med andre uddannelser bruger landskabsarkitekter en uhørt stor del af deres fritid til ganske 
brødløst at besøge anlæg, deltage i foreningsarbejde, skrive bøger og artikler. Men det ambivalente og bit-
tersøde kommer man ikke udenom. 

Det piner én at høre om regeringens ønsker til bebyggelser langs kysterne; man frygter, hvad en revideret 
planlov vil bringe; man græmmes over den igangværende politiske agenda, der truer det danske landskab, 
man gruer for byomdannelser; og man undrer sig over, hvorfor netop byernes centrale grønne områder er 
udset til at skulle bære så stor en del af regnvand ifm. klimasikring. Man kan blive meget træt af netop faget. 

Og selv om Kristine Jensen ligeledes får nævnt, at der er ’gange, hvor det også er surt og fortravlet’, er 
det er dog slet ikke det, der er mest af i LANDSKAB 3-2016. Det er fest og fejring: Kristine Jensen er tildelt 
Dreyers Fonds hæderspris 2016. Arkitekt Mathilde Petri motiverer tildelingen, illustreret med bl.a. det 
nyligt vundne 1. præmieforslag til Solnedgangspladsen i Skagen. Dette suppleres med Kristine Jensens 
takketale, hendes tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor ved By og Landskab, Kunstakademi-
ets Arkitektskole, hendes begejstring over landskabsarkitektens Catherine Mosbachs anlæg ved Musée 
Louvre-Lens og en omtale af tegnestuens bog Monumentområdet i Jelling. Projektet Sønæs fik Dansk Land-
skabspris’ hædrende omtale i 2015, det foldes ud og forklares. Og arkitekt og landskabsarkitekt Ib Møller, 
der ved Akademiets Stiftelsesfest 17. marts 2016 fik tildelt N.L. Høyen medaljen, blev hædret for sin stil-
færdige indflydelse på landskabet, især vej- og motorvejsbyggeriet i Danmark og for hans publikationer 
herom, bl.a. Smukke Veje. AL
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DREYERS FONDS HÆDERSPRIS 2016 
TIL KRISTINE JENSEN
Mathilde Petri

Dreyers Fond er etableret i 1976 af ægtefællerne arkitekt Thorvald Dreyer og landsretssagfører Margot Dreyer. Dreyers Fond uddeler midler til
initiativer og projekter, hvis formål er at fremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspil med samfundet. Dreyers Fonds hæderspris er
på samlet 800.000 kroner og tildeles hvert år i oktober en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig inden for sit felt. Prisen blev første gang
uddelt i 1982. På advokatsiden tildeles prisen i år advokat Tyge Trier for gennem hele sin karriere at have engageret sig i væsentlige samfundsfor-
hold og for at have bidraget til udviklingen af folkeretten og menneskerettigheder i Danmark gennem såvel sit forfatterskab, undervisning som ved 
førelse af skelsættende retssager

Dreyers Fonds hæderspris 2016 for arki-
tekter på 400.000 kr. blev 15. marts tildelt 
Kristine Jensen. Mathilde Petri, arkitekt 
MAA og medlem af fondens bestyrelse, mo-
tiverede pristildelingen således:
Kristine Jensen tildeles Dreyers Fonds Hæ-
derspris for sit overbevisende og insisterende 
faglige virke i udøvelse af landskabskunsten. 

Med sit åbne, skarpe og reflekterende 
blik på omverdenen og sine fine evner til at 
omsætte stoffet i vedkommende projekter er 
hun en markant udøver af faget. 

Landskabskunsten blomstrer, og Dreyers 
Fond har derfor givet dette fagområde sær-

lig bevågenhed de senere år. Stærke og bega-
vede fagpersoner udvikler og tydeliggør vær-
dien af den landskabelige behandling såvel i 
byen som i landskabet. Tiden er til landskabs-
kunst, da rummene mellem husene og mel-
lemrummene mellem by og land bliver mere 
og mere afgørende for, hvordan vi værdsætter 
et givent sted. Men udviklingen er ikke sket af 
sig selv. For at et fagområde skal blomstre og 
markere sig, kræver det engagerede og talent-
fulde aktører. 

Kristine Jensen hører til i denne liga. Helt 
aktuelt blev hun i efteråret udnævnt til adjun-
geret professor på afdelingen for landskabs-

kunst ved Kunstakademiets Arkitektskole. 
Det er fuldt forståeligt, at det netop er Kri-
stine Jensen, man vælger at give denne stafet. 

Kristine Jensen startede sit teoretiske 
virke på arkitektskolen i Aarhus med det 
nytænkende ph.d.-projekt Om at tænke med 
landskab i arkitektur. Hun fremhæver her, 
at landskabs- og bygningskunst tilsammen 
udgør en uadskillelig helhed. Det kan i dag 
synes selvfølgeligt, men var det ikke for 20 
år siden. Ej heller var det almindeligt at tage 
en ph.d. Studiet vidner om Kristine Jensens 
trang til bedre at forstå det fagfelt, hun siden 
selv har udviklet og bidraget så væsentligt til. 
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Prags Boulevard, København S
Realiseret: 2005, efter 1. præmie i konkur-
rence i 2001
Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine 
Jensens Tegnestue
Medarbejdere: Kristine Jensen, 
Hanne Knudsen og Line Krath
Entreprenør: Per Aarsleff A/S
Fotos: Christina Capetillo
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Monumentområdet i Jelling
Realiseret: 2008-13
Bygherre: Vejle Kommune
Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue 
Medarbejdere: Kristine Jensen, Karsten Thorlund, 
Line Krath, NinaWalsh, SigneWinther Beilman og
Marie Wacher Rødbro
Kunstnerisk konsulent: Ingvar Cronhammar
Entreprenør: Arkil A/S
Fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal
Præmieret med Vejle Kommunes arkitekturpris 2013
Fotos: Line Krath og Kristine Holten-Andersen

Studiet blev grundlaget for den teoretiske 
tænkning og position, som Kristine Jensen 
på forbilledlig vis har videreudviklet i projek-
ter, artikler, tillidshverv, hædersbevisninger 
og faglige fora. 

Kristine Jensen modtog herefter Statens 
Kunstfonds 3-årige legat efter at have startet 
tegnestue året før. 

Det nytænkende projekt til renovering af 
Prags Boulevard i København gav nyt håb for 
karakterløse byrum. Det viste os andre, hvor-
dan et trist langstrakt byrum kunne trans-
formeres og sættes i spil. Ved hjælp af 120 
høje poppeltræer plantet i en diagonal linje, 
et langt græstæppe, en snorlige række med 
90 stk. fluorescerende lampemaster og 700 
grønne stole opstod en ny klang i samspil med 
involverede beboere og nye besøgende. Med 
grafisk præcision, mild råhed og humor blev 
et nyt lag af betydning lagt ind over byrum-
met, der blev som forvandlet. 

I Nyt Moesgaard Museum som blev ind-
viet i 2014, spinder tegnestuens landskabs-
plan hele anlægget sammen i én stor totalop-
levelse. Museumsbygningens grønne tag 
vipper op fra den græsklædte skråning og fri-
ster med indkig ind til udstillingerne. I land-
skabet byder de skrå flader ind til bevægelse, 
leg og ophold. Bygningskunst og landskabs-
kunst bliver ét og understreger de store karak-
teristiske træk i landskabet.

Tegnestuen har fornyligt udgivet bogen 
Monumentområdet i Jelling, som er udført 
i samarbejde med billedhuggeren Ingvar 
Cronhammar. Her arbejdes med at indskrive 
og synliggøre den nyopdagede palisade (ind-
hegning) ved hjælp af gennemgående lyse 
betonmarkeringer. Flader, linjer og punkter 
definerer grænsen mellem det omgivende 
landskabsrum og rummene inden for ind-
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Monumentområdet i Jelling
Realiseret: 2008-13
Bygherre: Vejle Kommune
Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue 
Medarbejdere: Kristine Jensen, Karsten Thorlund, 
Line Krath, NinaWalsh, SigneWinther Beilman og
Marie Wacher Rødbro
Kunstnerisk konsulent: Ingvar Cronhammar
Entreprenør: Arkil A/S
Fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal
Præmieret med Vejle Kommunes arkitekturpris 2013
Fotos: Line Krath og Kristine Holten-Andersen

1. Jelling-stenene
2. Jelling Kirke
3. Nordhøjen 
4. Sydhøjen
5. Skibssætning
6. Palisade
7-9. Huse
10. Smededammen
11. Kongernes Jelling
12. Græs- og timiansteppe
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2
Solnedgangspladsen

hegningen. Monumentområdet er overve-
jende beplantet med timian og frigøres såle-
des visuelt fra det omgivende kulturlandskab. 
Enkle markante greb, der skaber forestillinger 
om fordums storhed i nutidens verden.

Helt aktuelt har tegnestuen vundet arki-
tektkonkurrencen om at udforme den nye 
Solnedgangsplads i Gl. Skagen i samarbejde 
med billedhuggeren Ingvar Cronhammar og 
Bjarne Frost Design. En række nye klitter 
flankerer en ny rund plads – en såkaldt sol-
skive – hvor vi kan samles og betragte solned-
gangen. De nye klitter mimer stedets egenart, 
og den samlende runde figur giver associatio-
ner til døgnets og årets gentagne cyklus og for-
tidens markante symboler.

At gribe ind uden at forgribe sig er kende-
tegnede for Kristine Jensens arbejder. 

Tegnestuen har ligeledes for nyligt vun-
det konkurrencen Telemarkskanalen – Vann-
vegens Fortellinger i Ulefoss i samarbejde 
med billedkunstneren Line Kramhøft. Også 
her arbejdes med den runde figur som sam-
lende og formidlende form.

Sammen med Schmidt, Hammer og Las-
sen har Kristine Jensens Tegnestue just vun-
det et stort byudviklingsområde i Stockholm.

Herudover har tegnestuen et utal af pro-
jekter på tegnebordet, som netop er vundet 
ved at demonstrere forståelse, styrkelse og 
udvikling af de stedsspecifikke kvaliteter – 
nye som historiske. 

I sit bidrag til udstillingen i anledning af 
Aarhus Arkitektskoles 50 års jubilæum taler 
Kristine Jensen om graden af indgriben, når 
havene stiger. Hun foreslår, at vi i højere grad 
giver naturen frit spil, så der kan opstå nye 

kystlandskaber og nye rekreative arealer. Hun 
peger på, at der kan ligge et stort potentiale i 
tidens forandringer. Det, der kan synes som 
en trussel, bærer måske kimen til nye herlig-
hedsværdier i trit med vores liv og færden.

Det er Dreyers Fond en stor glæde at over-
række Hædersprisen 2016 til landskabsarki-
tekt Kristine Jensen.
Mathilde Petri, arkitekt MAA

Kristine Jensens takketale
For nylig blev sangerinden Mø interviewet af 
musikbladet GAFFA, som ville høre om hen-
des internationale succes. Men ifølge Mø sty-
rer hun ikke efter succes. Hun styrer slet ikke 
efter udvendige mål, så hun svarede frit fra 
hjertet:

”Fuck succes! Det handler om kunsten 
og kreativiteten, og at du gør det, du synes er 
fucking fedt. Jagter man successen, får man 
den ikke. Det er det samme, som hvis du ren-
der efter en fyr, så får du ham ikke. Bare gør 
din ting, don’t worry. Jeg fucking ved, det er 
sådan, det er!”

Selv om jeg ikke ligefrem ville udtrykke 
det på samme måde, så er det et frisk udtryk 
for det, jeg selv føler, jeg har gjort – fulgt 
lysten, som får mig op om morgenen, nysger-
righeden, som lokker en ud i verden, og alt det 
jeg inspireres af, som får mig til at hænge ved 
til langt ud på natten. 

Mange tak for hædersprisen, som jeg er 
meget glad for og meget beæret over at mod-
tage. Ikke mindst, når jeg tænker på, hvem der 
tidligere har modtaget den, og de som også 
kunne have fået den!

Denne situation vil jeg tænke på og vende til-
bage til de få gange, hvor det også er surt og 
fortravlet, og man enkelte gange godt kan 
trænge til at at stive sig selv lidt af.

Så tak også mange gange fra min bankråd-
giver.

Opgaverne før og nu er ikke helt de sam-
me. I dag handler det om klima, sikkerhed 
og fællesskabsskabende rammer. Hvor vi før 
talte om trafik og æstetik i med- og modsæt-
ninger, taler vi nu om mobilitet og strømme i 
sammensatte natur- og kultursystemer imel-
lem vand- og plantesamfund som omdrej-
ningspunkter. På engang mere generelt og 
langt mere specialiseret, hvor overblikket bli-
ver lidt sværere at skabe, men stadig er helt 
nødvendigt. Arkitektur skal begrundes og for-
tælles – hver gang, og det gør specialerne ikke 
af sig selv. 

I den argentinske forfatter Borges historie 
’om eksakthed i videnskaberne’ beskriver han 
en fabel om en kejser, der ønsker sig en per-
fekt kortlægning af sit rige. En kortlægning, 
der forløber over flere dekader og generatio-
ner, indtil kortet bliver lige så stort som riget 
selv, i den ultimative søgen efter stadig større 
præcision. Hvorefter kortet bliver en byrde 
for de kommende generationer, det spræn-
ges og findes derefter kun i fragmenter, et 
sted mellem landskabets formationer. Det er 
en smuk fortælling om nødvendigheden af at 
bevare en balance mellem overblik og detalje.

Man er aldrig helt færdig og aldrig helt 
tilfreds, så der er mere at gøre. Tak for den 
mulighed.
Kristine Jensen, landskabsarkitekt MAA, MDL

Solnedgangspladsen, Skagen
1. præmie i indbudt konkurrence 2016
Forslag udarbejdet af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue i samarbejde med
Ingvar Cronhammer, billedhugger og Bjarne Frost Design Office
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TILTRÆDELSESFORELÆSNING: SOCIAL SPACE
Kristine Jensen

Modstående side.
Øverst tv. Moesgaard Museum i samarbejde med 
Henning Larsen Architects. Foto Ulrik Samsøe Figen
Øverst th. og anden række. Järva Begravningsplats, 
Stockholm i samarbejde med arkitekt Poul Ingemann
Tredje række. Monumentområdet i Jelling. Fotos Aar-
hus Cementvarefabrik, Christina Capetillo, Line Krath
Nederst. Svendborg Bymidte
Opposite page.
Top left. Moesgaard Museum in collaboration with 
Henning Larsen Architects. Photo Ulrik Samsøe Figen
Top right and second row. Järva Cemetery, Stockholm 
in collaboration with architect Poul Ingemann
Third row. The Monument Area in Jelling. 
Photos Aarhus Cementvarefabrik, Christina Capetillo, 
Line Krath
Bottom. Svendborg central area

Arkitekt Kristine Jensen er udnævnt til 
adjungeret professor ved Kunstakademi-
ets Arkitektskole, Institut for Bygnings-
kunst, By og Landskab. Tiltrædelsesfore-
læsningen med titlen Social space blev 
holdt mandag den 30. november 2015. 
Nedenstående er en stærkt forkortet ud-
gave fra 2016.

For år tilbage udskrev Statens Kunstfond en 
konkurrence med titlen: Kan man tegne et nyt 
land? Det blev til en række små morsomme 
film, der blandt andet handlede om, at ulven 
er kommet tilbage i det danske landskab – 
men uden den helt store gennemslagskraft. 

Nu bliver der igen praktiseret nytegning 
af landet – og måske er den store stygge ulv 
rigtig tilbage. Inde på Erhvervs- og selskabs-
styrelsens hjemmeside kan man selv se alle de 
10 nye godkendte forslag til kystprojekter. Det 
mest slående er, at projekterne på nær nogle 
få fuldstændig mangler fornemmelse og inte-
resse for den kyst, de ønsker at bygge i. Pro-
jekterne er på den måde enige om at skide på 
de forudsætninger, der står så lysende klart 
for modstanderne. Hvad siger vi om 10 år til 
10 kystprojekter uden bevidsthed for det kyst-
landskab, de hævder at være så parate til? 

Landskabsarkitektfaget har altså ikke fun-
det den sidste kunde endnu.

Som inspiration i modstanden er det 
værd at memorere Sverre Fehn fra den gang, 
han fik Pritzker tilbage i 1997: ’Den vigtigste 
rejse, jeg har foretaget, er måske den tilbage i 
tiden, i konfrontationen med middelalderen, 
da jeg byggede et museum imellem ruinerne 
ved Hamar i Norge. I arbejdet med projektet 
indså jeg, at det kun var i manifestationen af 
nutiden, at du kan få fortiden til at tale. Hvis 
du løber efter det, vil du aldrig nå det. For det 
største museum er globen selv. I overfladen 
af jorden ligger tabte objekter bevaret, hvor 
havene, jorden og sandet er de store beva-
ringsmestre, der gør rejsen med evigheden 
så langsom, at vi stadig i mønstrene kan finde 
nøgler til fødslen af vores kultur.’

Vi må med andre ord spørge os selv, hvad 
det er, vi vil med dét landskab, når vi sætter 
det i en rumlig eller arkitektonisk sammen-
hæng, altså i en social kulturel sammenhæng. 

Spørge til hvilken tid – og til glæde for hvem? 
Faget er stadig rundet af den danske akade-
mitradition, som en kunstnerisk motivation, 
som ikke kun er en æstetisk. De seneste 35 
år har jeg selv anvendt begrebet ’landskab’ i 
flæng, uden helt at kunne definere begrebet i 
fuld klarhed. Det er en omverdensbeskrivelse, 
der hele tiden kamæleonisk er dynamisk og 
henviser til både natur- og kulturlandska-
bernes processer, men landskab betyder også 
motiv, selv når motivet er processuelt. Hvor-
med det straks forsyner os med et væld af bil-
leder, kendte og ukendte landskaber med hen-
visning til malernes perspektiviske metoder, 
med forgrund, mellemgrund og baggrund – i 
en vis forstand i renæssancens europæiske 
perspektiv. For lige at ridse bredden op. 

I dag anvender vi mange udgaver af begre-
bet – i en sammensat forståelse, hvor vi bytter 
og ændrer positioner og omorganiserer stof-
fet, når det handler om transformationspro-
jekter og -processer.

På mange måder er klimaudfordringerne 
den store gave til landskabsarkitekterne. 
Deri ligger en nødvendighed, som forsyner 
landskabsarkitekternes faglige felt med for-
nyet aktualitet. Spørgsmålet om bæredyg-
tighed spiller en stadig større rolle samtidig 
med, at feltet rykker mod en mere kontekst-
baseret og tværfaglig tilgang. Øgede mæng-
der regnvand betyder større og mere synlige 
regnvandshåndteringssystemer. Havvands-
stigninger forandrer kystlinjen og den måde, 
byer møder vandet på. Og omlægninger af 
landbrug og skovområder ændrer struktu-
rerne i det åbne land med store forandringer 
og store forventninger. 

En udvikling, der kan føre både til nye 
udfordringer og potentialer, ikke mindst i 
byerne, som opstår i nye spændende sociale 
krydsfelter mellem kultur og natur. Det er, 
som om vi i byerne er i gang med et hamskifte, 
hvor vi begynder at udfordre og afløfte de 
seneste 50 års normaliserende urbanisering 
af trafikløsninger, der som et gråt harmoni-
serende lag har dækket alle byer ind i samme 
sæt trafikflader og aktivitetsfelter, men nu til-
går en tiltrængt tænkning af byernes rum som 
vinduer til naturens terræn. Et landskab, eller 
ny natur, der tilbydes som social struktur for 

børn i alle aldre. Græsser, urter, træer, tidli-
gere historier og fortællinger, spor, der kan 
danne nye bærende lag til byernes udvikling. 
Hvor landskabsarkitekturen traditionelt har 
udforsket sammenhænge og forskelle, der 
handler om at lære at se og indskrive værdier 
i dét, vi var på vej væk fra og måske ikke til-
lagde så stor værdi, er det nu helt afgørende, 
at de fortællinger udgør meningsfulde ram-
mer om vores liv. 

Arbejdet med at sammenstille en ny natur 
består i at indsætte en forskel på stedet, ikke i 
at præsentere det som endnu et ’objekt’ eller 
endnu en naturanekdote, men tværtimod at 
arrangere det omkring os, mere effektivt rum-
ligt at konfigurere det, så de mange miljøers 
lag og taktile affærer har en indvirkning på os 
og åbner nye horisonter.
Kristine Jensen, landskabsarkitekt MAA, MDL
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MUSÉE DU LOUVRE-LENS
Kristine Jensen

Ved indgangen til det nye årtusinde tog Le 
Louvre, det store museum over alle museer, 
sit over-jeg op til fornyet overvejelse. Foran-
dringer må til. Den nye samfundsorden ba-
seres på nutidens moderne teknologi, hvor 
opfattelsen af sted og tid også ændrer tan-
kegangen mellem centralitet og yderområ-
der. Dermed måtte der gøres op med dét for 
Frankrig så betydningsfylde momentum mel-
lem center og provins. 

For at følge med tiden må større museums-
institutioner som Louvre, med deres enorme 
museumslagre, forpligte sig på at udvikle en 
demokratisering af adgangen til kunst, så 
kunsten kan spredes, opleves og findes andre 
steder end i Paris. Nuvel, lidt drilsk kan man 
vel påstå, at Guggenheim-museerne allerede 

havde taget fat på tankerne i 1990’erne med 
f.eks. udbygninger a la museet i Bilbao.

På denne baggrund inviterede Louvre 
sammen med det franske kulturministerium 
alle franske regioner til at komme med forslag 
til placering af denne ’museumsmagnet’. Regi-
onen Nord-pas-de-Calais tog imod og udpe-
gede samtidig området og byen Lens nær Lille 
i Frankrigs norvestlige kysthjørne. 

Valget blev truffet på baggrund af stedets 
historie, grænselandet mærket af to verdens-
krige og den nylige minedriftshistorie, som 
endnu er fremtrædende i landskabet og påvir-
ker stedets identitet, selv om minedriften blev 
afviklet gennem 1960’erne og lukket i 1980’erne. 

Nord-pas de Calais flade landskabskarak-
ter har også en anden identitet som frugtbart 

landbrugslandskab, flankeret mod syd af de 
flade Artois-bakker; samme åbne landskabs-
type, som vi ser langs kysterne på det nord-
europæiske kontinent, fra Nord-pas-de-
Calais op over Flandern i Belgien/Holland 
til det tyske Nordfriesland og marsken i Dan-
mark.

Den franske regering udbød opgaven om 
at udforme det nye museum i en international 
konkurrence. I 2003 blev den 82 mio € store 
opgave tildelt arkitektfirmaet SANAA sam-
men med museumsspecialisten Imrey Cul-
bert fra New York samt den supertalentfulde 
landskabsarkitekt Catherine Mosbach. 

Nu 10 år efter foreligger resultatet således; 
Et brag af et museum: fuldstændig transpa-
rent og vanvittig smukt, som en glidende til-
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bagetrukket situation i lokalitetens særegne 
landskab.

Bygningen i sig selv har ikke en domine-
rende rolle. Arkitekturen korresponderer 
til landskabets lange horisontale linjer med 
lange lineære bygningsstrukturer; den fort-
sætter landskabet i glas og anodiseret alu-
minium med delikate refleksioner af omgi-
velserne – som om bygninger og horisontale 
vidder hængsles i svage spejlbilleder. 

Et bemærkelsesværdigt træk ved udform-
ningen er den intense brug af landskabets 
enorme ’space’. Louvre-Lens er i høj grad en 
anderledes rumligt orienteret museumskrea-
tion, idet det er så markant landskabsoriente-
ret og fokuseret på stedets industrihistorie – 
og ikke blot endnu et museum i en park. Det 
mærkes allerede ved parkeringspladsen, hvor 
klassiske tilgængelighedsdogmer om afstand 
til indgangen udfordres. Som besøgende kom-
mer du ikke ind i museet med det samme. 

I stedet bevæger man sig stille og roligt 
igennem en række rumlige landskabsoplevel-
ser. Man entrerer langsomt hen imod museet 
via en varieret mønsterstruktur af grønne og 
belagte flader, anlagt imellem bunker og hul-
ler. Som en tynd arkitektonisk overflade lig-
ger landskabets alleryngste lag: En materiale-
mættet skønhed af asfalt, tømmer, blomster, 
grus, græsser, volde, stål, fyrretræer, lunker, 
rids og spor i spejlblanke betonflader, der 
både henviser til stedets historie og opfor-
drer til en nysgerrighed over for landskabets 
omgivelser. 

Minen er til stede og alligevel far away. 
Man genkalder sig nostalgien af bane- og slag-
gerspor, transformeret som landskabets stier 
og linjer. Fyrretræer og tømmer sammen med 
beskyttede planter som Astragalus glycyphyl-
los, sød astragel. Ammetræer og bunker af bir-
ketræer indtager og koloniserer stedet. For 
der er ikke kun fortid og nutid. Fremtiden er 
på vej: attesteret ved, at der med hele anlæg-
get faktisk er en påbegyndt naturgenopret-
ning, der ad åre vokser til. 
Kristine Jensen, landskabsarkitekt MAA, MDL

Fotos Kristine Jensens Tegnestue 
Photos Kristine Jensens Tegnestue
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SØNÆS – EN 3-I-1 KLIMAPARK
Katrine Harving Holm

Sønæs er et vandlandskab, der forener park, 
natur og teknisk anlæg i ét. Med Sønæs cen-
trale placering i Viborg indgår området som 
et uformelt alternativ til byens andre parker 
og byrum. De vekslende vandstande og nye 
plantninger vil udvikle sig til nye levesteder 
for et rigt varieret plante- og dyreliv og øge 
naturværdien på stedet. Samtidig håndteres 
de samfundsmæssige klimaudfordringer syn-
ligt på Sønæs og bidrager derved til læring om 
vand, natur og teknik. 

Sønæs var oprindelig en mose, før Søn-
dermarkens Idrætsklub flyttede ind og 
anlagde boldbaner. Trods et forsøg på at 
dræne idrætsklubbens boldbaner, forblev de 
dog ganske våde. Allerede i 1986 blev områ-
det udpeget som relevant placering for et til-
trængt regnvandsbassin, eftersom man hidtil 
havde udledt det urensede regnvand til Søn-
dersø med dårlig vandkvalitet til følge. I 2012 
lykkedes det at finde en ny beliggenhed til 
Søndermarkens Idrætsklub. Da tog planerne 
om et regnvandsbassin form og udviklede sig 
hurtigt sammen med arkitektfirmaet Møller 
& Grønborg til et kombineret klimaprojekt og 
’vandlandskab’ – projekt Sønæs.

Sønæsprojektet fik i 2013 støtte fra 
VANDPLUS som et nytænkende klimapro-

jekt. VANDPLUS er et partnerskab bestå-
ende af Realdania, Lokale- og Anlægsfon-
den og Naturstyrelsen, som ønskede at støtte 
nytænkende klimaprojekter til inspiration for 
resten af Danmark. Desuden er projektet støt-
tet af Friluftsrådet og Anders Brøndums Vel-
gørende Fond. Med støtten fra de mange orga-
nisationer var det muligt at realisere Sønæs. 
Projektets fire dele er:

1. Rensedammen
Selv i tørvejrsperioder er der vand i både ren-
sedammen og i åen på øen. Rensedammens 
permanente vandspejl er etableret i terræn-
kote 10.10, hvilket er 1 meter under vandspej-
let i Søndersø. Derfor kan hele området om-
kring Sønæs tåle, at vandet i rensedammen 
stiger 1 m. Samtidigt er der skabt frit indløb 
for regnvandet, som ledes til Sønæs. Herved 
forbedres afløbsforholdene generelt for de by-
dele, som er lavtliggende. Inden Sønæs blev 
etableret, kunne der ske store oversvømmel-
ser, da vandet fra søen opstuvede i kloakken 
og fyldte rørene, allerede inden det var be-
gyndt at regne.

Ved indløbene til Sønæs ligger forbassi-
nerne, som er anlagt med betonbund for at 
forhindre erosion af rensedammens bund. 

Store partikler bundfælles i forbassinerne og 
spredes dermed ikke til hele rensedammen. 
Regnvandet løber derefter ind i rensedam-
men, som omkranser øen på Sønæs. Rense-
dammen renser regnvand fra hustage og veje 
fra separatkloakerede områder af Viborg, 
inden regnvandet pumpes ud i Søndersø. 
Regnvandet, der ledes til Sønæs, kommer fra 
et område på ca. 50 ha. Selve vandspejlet i ren-
sedammen udgør ca. 2,6 ha. 

Den primære forurening, som findes i 
regnvand fra byområder, er bundet til partik-
ler i regnvandet. Rensningsprocessen i ren-
sedammen foregår ved bundfældning, hvor 
sand, partikler og urenheder synker til bunds 
i det stillestående vand. Herved fjernes ca. 60 
% fosfor, 60 % organisk materiale og ca. 20 
% nitrat, og vandet kan derefter pumpes ud 
i Søndersø. De bundfældede materialer bli-
ver til slam, som suges op fra bunden af ren-
sedammen og køres på renseanlæg. Det har 
været muligt at lukke tre af de gamle udløb i 
Søndersø, så naturtilstanden i søen efterhån-
den forbedres.

 
2. Bassinerne
To synlige overløb leder vandet fra rensedam-
men til bassinerne på øen, når rensedammens 

Sønæs har opnået støtte, fordi projektet er et fint eksempel på, hvorledes man kan etablere en rensedam, 
sikre bedre klimaløsninger og samtidig skabe nye og flere rekreative muligheder. Sønæs er således en 3-i-1 park, 
der håndterer klimasikring, naturhensyn og byliv. Foto Carsten Ingemann
Sønæs has been subsidized because the project is an excellent example of how one can establish a purification pond, 
ensure better climate solutions while creating new and more recreational opportunities. Sønæs is thus a 3-in-1 park 
that manages climate safeguarding, nature considerations and urban living. Photo Carsten Ingemann

Sønæs rensedam og vandpark
Udført: 2012-15
Bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg
Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg
Ingeniør: Orbicon
Hovedentreprenør: Svend E. Madsen
Underentreprenører: Ivan Jakobsen ( jord og kloak), Kjærsgaard (stål), BF Anlæg (gartnerarbejde)
Dansk Landskabspris 2015: hædrende omtale
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vandspejl stiger hurtigere end pumperne ud 
til Søndersø kan følge med til. Øen, der ligger 
mellem Søndersø og rensedammen, er ud-
formet som et kuperet græsdækket landskab 
med seks store lavninger, som udgør en inte-
greret del af hele landskabet på Sønæs. Lav-
ningerne er bassiner, som kan indeholde store 
mængder vand, når det regner. Det kuperede 
landskab er udformet som et stort digeland-
skab, hvor bassinerne fyldes op, efterhånden 
som vandstanden i rensedammen stiger. 

Ved mindre regnhændelser kan bassin 
1 og 2 optage de øgede regnmængder, mens 
alle bassinerne vil være fyldte ved en 100 års-
hændelse.

3. Åen
Åen er det laveste punkt på øen og fungerer 
således som ’distributør’ for vandet. Åen er i 
direkte forbindelse med de to overløb, hvilket 
betyder, at åen fordeler vandet rundt i øens 
bassiner, når der er sket overløb fra rense-
dammen. 

Efterhånden som øens bassiner tømmes, 
fungerer åen som åben drænledning, og van-
det på øen trækker sig ubesværet tilbage til 
åen, så græsarealerne atter kan blive tørre og 
tilgængelige. 

Åen falder fra syd mod nord, og leder van-
det mod overløb nord, hvor der er direkte for-
bindelse til rensedammen.

4. Stien
En 725 meter lang betonsti, funderet på pæle, 
forbinder Sønæs på langs og tværs. Langs med 
stien findes en række funktioner som bl.a. cy-
kelpumpe, drikkevandspost, cykelparkering 
og informationstavler samt de forskellige ak-
tivitetsområder ved stranden og søpavillo-
nen. Stien bugter sig på land og over vand via 
de fire broer og giver et ekstra loop til turen 
rundt om Søndersø. Stien er placeret så højt, 
at den altid er tørlagt og tilgængelig for både 
gående, cyklende og kørestolsbrugere. Den 
er bygget af betonelementer, som er støbt i 
26 forskellige forme, vinklet sådan at det er 
muligt at få stien til at bugte sig. 

i

i

i

i

i
i

i

i

RENSEDAMMEN
Rensedammen omkranser øen på sØnæs, og har som funktion at 
rense regnvand fra hustage og veje fra separatkloakerede 
områder af Viborg, inden regnvandet pumpes ud i Søndersø. 
Regnvandet, der ledes til sØnæs, kommer fra et område på ca. 
50 ha. svarende til et areal som 100 fodboldbaner. Selve 
vandspejlet i Rensedammen udgør ca. 2,6 ha. 

PROJEKTS LAG

RENSEDAM

108 m189 m
300 m

405 m

529 m

610 m

715 m

BASSINERNE
Øen, der ligger mellem Søndersø og rensedammen, er udformet 
som et kuperet græsdækket landskab med 6 store lavninger. 
Lavningerne er bassiner, som kan indeholde store mængder 
vand, når det regner. I rensedammen vil der altid være et 
permanent vandspejl, mens bassinerne derimod har et variabelt 
volumen. 

ÅEN
Åen er det laveste punkt på øen og fungerer således som 
’distributør’ for vandet. Åen er i direkte forbindelse med de to 
overløb, hvilket betyder, at åen fordeler vandet rundt i øens 
bassiner, når der er sket overløb fra rensedammen. Efterhånden 
som øens bassiner tømmes, fungerer åen som åben drænled-
ning, og vandet på øen trækker sig ubesværet tilbage til åen, så 
græsarealerne atter kan blive tørre og tilgængelige.  

STIEN
En 725 meter lang betonsti forbinder sØnæs på langs og tværs. 
90 % af stien er funderet på pæle, som i alt tæller 303 pæle. 
Stien er bygget op af 133 betonelementer, som er støbt i 26 
forskellige forme. Hver form vejer ca. 7 ton. Om aftenen er stien 
oplyst med lav pullertbelysning, hvorpå stiens længde er anført 
ca. pr. 100 meter.   
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Stien krydser rensedammen flere steder og giver adgang til øen. I det andet forbassin kan stendiget anes under vandoverfladen, når vandspejlet i rensedammen er normalt. 
Her er placeret ’hændelsespinde’, hvor de teoretisk beregnede regnhændelser er angivet. Man kan under kraftigt regnvejr aflæse den aktuelle vandstand og få en fornemmelse 
af, om man oplever en sjælden regnhændelse. Foto Carsten Ingemann
The path crosses the purification pond at several places and offers access to the island. In the other primary basin the stone dike can be seen under the water surface when 
the water level in the purification pond is normal. There are some red ’Event markers’ here where the theoretic rain events are visible. During a heavy rainfall, one can read the 
actual water level and get an impression of what one can experience during an unusual rain event. Photo Carsten Ingemann
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Vandoverfladen i Sønæs er ca. 
2,6 ha i tørvejr (øverst), og kan 
blive op mod 6,1 ha ved en 100 
års-hændelse (nederst). I alt er 
Sønæs-området på ca. 10 ha. 
I forbindelse med anlægsar-
bejdet er der i landskabsbear-
bejdningen bortkørt 21.000 m3 
jord. Dette har sammen med 
jordflytning på stedet, givet 
plads til et samlet vandvolu-
men på 48.500 m3 regnvand for 
både rensedam og bassinerne 
på Sønæs
The area of the water surface 
at Sønæs is about 2.6 ha in dry 
weather (top), and can become 
as large as 6.1 ha during a 100-
year rainfall event ( below). The 
Sønæs area constitutes a total 
of ca. 10 ha. In connection with 
the earth work for the land-
scape treatment, 21,000 m3 of 
soil was removed. This, togeth-
er with the rearrangement of 
soil on the site provided space 
for a total water volume of 
48,500 m3 rainwater for both 
the purification pond and the 
retention basins at Sønæs.

Modstående side, tv. Trædestenene er placeret på det dige, som afgrænser forbassinet fra rensedammen. 
Her kan man krydse ind over rensedammen og se vande bruse ud af indløbet ved kraftige regnskyl. 

Trædestenene er placeret i tre højder. Stiger vandet bare en anelse i rensedammen, forsvinder mange af trædestenene 
– og afstanden imellem de resterende trædesten bliver større, udfordringen tilsvarende

Modstående side, th. Inde på øen slynger åen sig igennem det kuperede landskab. Her udfordrer 7 trækonstruktioner 
den besøgende til at vippe, sejle, balancere eller svinge sig over åen. Fotos Carsten Ingemann

Opposite page, left. The stepping stones are placed on the dike, which separates the primary basin from the 
purification pond. Here one can cross over the pond and see the water gush out of the inflow during heavy rainfall. 

The stepping stones are placed on three levels. If the water level rises just a bit in the pond, many of the 
stepping stones disappear – and the distance between the remaining stones increases as does the challenge.

Opposite page, right. In on the island the stream winds through the hilly landscape. Here, seven wooden structures 
challenge the visitor to teeter, sail, balance or swing out over the stream. Photos Carsten Ingemann
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RENSEDAMMEN
Den primære forurening, som findes i regnvand fra byområder, er bundet til partikler i regnvandet.

Rensningsprocessen i rensedammen foregår ved bundfældning. Vandet i rensedammen er næsten 
stillestående, og derfor synker sand, partikler og urenheder til bunds. På den måde bliver vandet 
næsten rent og kan herefter pumpes ud i Søndersø. 

Regnvandet, som ledes til sØnæs, har altid en opholdstid på minimum 24 timer i rensedammen. 
Herved sikres det, at partiklerne i regnvandet sedimenterer og synker til bunds, inden vandet pumpes 
ud i Søndersø.
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BASSINERNE
Det kuperede landskab er designet som et stort digelandskab, hvor bassinerne fyldes op efterhånden 
som vandstanden i rensedammen stiger. Ved mindre regnhændelser kan bassin 1 og 2 optage de 
øgede regnmængder, mens alle bassinerne vil være fyldte ved en 100 års-hændelse. I dette tilfælde vil 
vandstanden være i terrænkote 11.15, og der vil være 48.500 m3 vand på sØnæs.

Sønæs som bypark og naturområde
Sønæs har først og fremmest funktion som 
regnvandsbassin. Men vandets vej gennem 
anlægget er ikke bare styrende for udformnin-
gen af landskabet, det er også en fortælling, 
som formidles gennem en række publikums-
faciliteter. Den mest tekniske del af anlægget, 
hvor vandet renses og fordeles, er udformet 
som krystallinske former i beton og rødlake-
ret stål. På den måde indgår bassinernes be-
tonkanter og de rødmalede indløbsrør som en 
integreret del af Sønæs’ inventar på lige fod 
med den røde søpavillon i stål og stien i beton.

Åen er Møller & Grønborgs idé, idet åen 
og bassinernes udformning tilsammen giver 
mulighed for at arbejde med en kontrast til 
det øvrige anlæg, med naturpræget vegeta-

tion og en anden grad af tilgængelighed. På 
øen findes grusstier og trækonstruktioner, 
som udfordrer folk til at krydse åen på for-
skellige måder. I bakkelandskabet på øen vil 
nogle områder ofte stå tørt, mens andre områ-
der hyppigt vil være våde. Det giver mulighed 
for, at der med tiden indfinder sig forskellige 
naturtyper med varierende bevoksning og 
dyreliv. 

Græsset får i nogle områder lov at vokse 
længere. Der er plantet egetræer, tjørn og for-
skellige buske på øen, mens en tæt og varie-
ret skovplantning ad åre vokser op og delvist 
skjuler parkeringspladsen.

Sønæs er blev modtaget godt af brugerne, 
som leger, løber, dyrker parkour, tager på pic-
nic, går tur og lufter hund i det nye vandland-

skab. Der er opstået et korps af ambassadører, 
som på eget initiativ fortæller tilfældige forbi-
passerende om anlægget. Antallet af cyklister 
er 15-doblet siden åbningen, og projektet har 
haft en positiv effekt på huspriserne i områ-
det. Sønæs har modtaget KTC’s innovations-
pris og fik hædrende omtale ved kåringen af 
Dansk Landskabspris 2015.

Der ligger desuden et stort formidlingsar-
bejde i projektet, som blandt andet omfatter 
udviklingen af en app, som indeholder nyhe-
der og information om historien bag projektet 
og det tekniske anlæg og giver overblik over 
aktivitetsmulighederne.
Katrine Harving Holm, landskabsarkitekt MDL

Det kuperede landskab er udformet som et stort digelandskab, hvor bassinerne fyldes op efterhånden som vandstanden i rensedammen stiger. 
Ved mindre regnhændelser kan bassin 1 og 2 optage de øgede regnmængder, mens alle bassinerne vil være fyldte ved en 100 års-hændelse. 
I dette tilfælde vil vandstanden være i terrænkote 11.15, og der vil være 48.500 m3 vand på Sønæs
The hilly landscape is formed as a large dike landscape where the retention basins are gradually filled as the water level in the purification pond rises. 
With smaller rainfall events, basins 1 and 2 can accumulate the increase in rainwater, while all the basins will be filled with a 100-year rainfall event.
In this case, the water level reaches the grade level of 11.15 and there will be 48,500 m3 of water at Sønæs

Den primære forurening, som findes i regnvand fra byområder, er bundet til partikler i regnvandet. Rensningsprocessen i rensedammen foregår ved bundfældning. 
Vandet i rensedammen er næsten stillestående, og derfor synker sand, partikler og urenheder til bunds. På den måde bliver vandet næsten rent og kan herefter pumpes ud 
i Søndersø. Regnvandet, som ledes til Sønæs, har altid en opholdstid på minimum 24 timer i rensedammen. Herved sikres det, at partiklerne i regnvandet sedimenterer og 
synker til bunds, inden vandet pumpes ud i Søndersø
The primary pollution found in rainwater from urban areas is bound to particles in the rainwater. The cleansing process in the purification pond is via settlement. 
The water in the purification pond is almost stagnant, and thus sand, particles and impurities settle to the bottom. In this way the water is practically clean and can from 
there be pumped out into Søndersø. The rainwater that is led to Sønæs, always has a minimum retention time of 24 hours in the purification pond. 
This ensures that the particles in the rainwater sediment and sink to the bottom before the water is pumped out into Søndersø 
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I Guatemala er det nemt at blive fascineret af 
de forskelligartede landskaber og de grønne 
byer. Guatemala er på trods af sit beskedne 
areal et af de lande i Mellem- og Sydamerika 
med det højeste antal biologisk unikke øko-
systemer. Landet har et højt antal endemiske 
arter og er et hotspot for biodiversitet. I by-
erne er træerne et vigtigt element, både som 
skyggegivende element og på grund af pryd-
værdien. Den smukke og frodige natur til-
trækker rejsende fra hele verden. En gruppe 
studerende fra Landskabsarkitektur, Biologi 
og Agricultural Development oplever i janu-
ar 2016 landet Guatemala på en tre uger lang 
studierejse i forbindelse med kurset Tropical 
Botany. Med på rejsen er botanikere fra Kø-
benhavns Universitet og Universidad de San 
Carlos de Guatemala.

Skiftende landskaber
Landets navn, Guatemala, afspejler også for-

GUATEMALA – LANDET MED DE MANGE TRÆER
Hanna Allesøe Hansen, Annesofie Milner, Emilie Nørgaard Andersen og Trine Larsen

Rejsen blev gennemført med støtte fra Dansk Tennisfond og Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

holdet til naturen. Guatemala betyder ’Stedet 
med de mange træer’ og stammer fra det na-
huatlske ord Cuauhtēmallān. De gamle maya- 
indianere anså Ceiba pentandra, kapoktræet, 
for at være livets træ, der forbinder de tre ver-
dener: himlen, jorden og underverdenen. I 
dag er det tydeligt at mærke, at folket i Guate-
mala stadig værner om de træer og den natur, 
der er så særlig for landet. 

Guatemalas geografi er dramatisk med to 
store bjergkæder, der deler landet i tre regio-
ner: Højlandet, Stillehavskysten syd for bjer-
gene og Petén regionen nord for bjergene. 29 
vulkaner rejser sig som kegleformede kæm-
per på op til 4220 m. De fleste er stadig aktive. 
Landets regioner er på grund af det skiftende 
landskab meget forskellige. Store højdefor-
skelle og skiftende landskabstyper giver hver 
region et særegent udtryk. På en rejse gennem 
landet oplever man tydeligt de store kontra-
ster og forskelle. 

Tropiske bytræer
Guatemala City er Guatemalas hovedstad. Det 
er en hektisk storby med trafik, farver, fattig-
dom og forurening. På trods af tætheden i be-
byggelsen og et overvældende indbyggertal er 
Guatemala City en meget grøn by med en stor 
variation i den urbane natur. Gade-  og vejtræ-
er ses i stor stil og udfylder, grundet det tropi-
ske klima, en meget vigtig funktion som skyg-
gegivende elementer i bybilledet. 

Et almindeligt vejtræ i Guatemala City 
er Casuarina equisetifolia, også kendt som 
australsk fyr. Træet ligner ved første øje-
kast et fyrretræ, men er i virkeligheden et 
løvtræ. Casuarina equisetifolia er et almin-
deligt anvendt tropisk bytræ, da det er hård-
ført og kaster en meget behagelig skygge. Af 
andre almindelige bytræer i Guatemala City 
kan nævnes Bauhinia, som er et mindre bytræ 
med smukke blomster og høj prydværdi, og 
Calliandra surinamensis, som, udover dets 

Maya-ruiner i Yaxha Nakum Naranjo National Park, hvor størstedelen af ruinerne stadig er tildækkede af jord og regnskov. Foto Trine Larsen
Maya ruins in the Yaxha Nakum Naranjo National Park, where most of the ruins are still covered by the soil and rainforest. Photo Trine Larsen
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særlige ’pudderkvast’-blomster, adskiller 
sig ved sit høje nektarindhold, som er af stor 
betydning for byens fugle og insekter. Der-
udover bruges mange forskellige palmearter 
som vejtræer. Langs de store veje ved Stille-
havskysten anvendes Roystonia regia, konge-
palme, som danner iøjnefaldende søjlegange. 
Desuden anvendes Caryota gigas, fiskehale- 
palme med det karakteristiske løv, og Bis-
maquia nobilis med smukke blågrønne blade 
flere steder som prydpalmer. 

Træer er et vigtigt og højt prioriteret ele-
ment i samtlige af de byer, vi besøgte i Gua-
temala. Det direkte behov for skyggetræer er 
sammen med en udpræget tradition for pryd-
planter med til at gøre bytræet til en essentiel 
del af de guatemalanske byers identitet. 

Et særligt karakteristika ved træerne i 
Guatemala er, at den nedre del af stammen 
ofte er malet hvid. Den hvide maling er oprin-
deligt brugt som en beskyttelse mod svampe-

infektioner i træerne. I dag er det blevet en del 
af vegetationens udtryk og æstetik, og kalk-
ningen er blevet en tradition. 

I Guatemala City besøger vi Vivero Bota-
nik, en planteskole med mange af de tropiske 
arter, der kan findes naturligt i landskabet. 
Planteskolen huser et bredt og repræsenta-
tivt udvalg af tropiske planter; urter, stauder, 
sukkulenter, frugttræer, klatreplanter og løv-
fældende – samt stedsegrønne træer. Her fin-
des bl.a. Cananga odorata, ylang ylang, som er 
et stedsegrønt træ hjemmehørende i Sydøst-
asien. Træet er værdsat for sin smukke blom-
string, kendt for sine æteriske planteolier, 
der ofte anvendes til parfumer, og anvendt 
i bybilledet, hvor blomsternes aromatiske 
duft spreder sig. En Macadamia integrifo-
lia, macadamiatræet, oprindelig hjemmehø-
rende i Australien, findes også på plantesko-
len. Macadamia integrifolia blomstrer med 
smukke, aflange, hvidgule blomsterstande og 

Maya-ruiner i Yaxha Nakum Naranjo National Park, hvor størstedelen af ruinerne stadig er tildækkede af jord og regnskov. Foto Trine Larsen
Maya ruins in the Yaxha Nakum Naranjo National Park, where most of the ruins are still covered by the soil and rainforest. Photo Trine Larsen

Calliandra surinamensis med de særlige pudderkvast-
lignende blomster, der tiltrækker kolibrier. 
Foto Hanna Allesøe Hansen
Calliandra surinamensis with the unusual powder 
puff-like flowers, that attract hummingbirds. 
Photo Hanna Allesøe Hansen

Farverig beklædning og frugten fra Inga edulis, bedre kendt som 
Ice cream Bean, på markedet ved Lake Atitlán. Foto Trine Larsen
Colorful dress and the fruit from Inga edulis, better known as the 
Ice-cream Bean, at the market by Lake Atitlán. Photo Trine Larsen

Ceiba pentandra kan opleves selv i den tætteste jungle, hvor træets 
enorme størrelse og rodsystem, gør kapoktræet til skovens ukronede 
konge. Foto Hanna Allesøe Hansen
Ceiba pentandra can be found even in the most dense jungle, where 
the enormous size of the tree and its root system make the Kapok 
tree the forest’s uncrowned king. Photo Hanna Allesøe Hansen
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plantes hovedsagelig for de spiselige nødder, 
der har et meget højt indhold af olie og derfor 
også bruges til bl.a. cremer. 

Et torv i Antigua
Antigua, landets gamle hovedstad, får bussen 
til at ryste, som kører vi på Christianshavns 
smalle bygader. Den tidligere spanske kolo-
niale hovedstad charmerer med brostensbe-
lagte gader, historisk kolonialarkitektur fra 
1700-1800-tallet og en helt særlig ornamen-
tering af frodige slyngplanter og blomster i 
alverdens farver, der vælter ud over farveri-
ge mure. Et let lag af støv skaber en dæmpet 
atmosfære og et helt særligt farveskema. Det 
centrale Antigua er fuld af et sitrende byliv, og 
løfter man blikket mod horisonten, ser man, 
at byen er omringet af højtravende vulkaner, 
hvoraf flere pruster mørk røg op med jævne 
mellemrum. Byplanen for Antigua er udlagt i 
et kvadratisk net med det centrale torv i mid-

ten, Parque Central. Parque Central er prydet 
af mange forskellige træer og buske, som ska-
ber et frodigt og skyggefuldt miljø. Her findes 
blandt andet Jacaranda mimosifolia, mimose -
jacaranda, som under besøget stod i fuldt flor. 
Jacarandaen stammer fra Sydamerika og er 
anvendt som prydtræ i stor udstrækning i den 
tropiske og subtropiske del af verden. Den la-
vendelblå blomstring kan vare i op til to må-
neder, og det er da også de smukke blomster, 
som træet er kendt for. Et andet træ, der vok-
ser på torvet i Antigua, og som vi mødte i store 
dele af landet, er Spathodea campanulata, afri-
kansk tulipantræ. Træet er hjemmehørende 
i det tropiske Afrika og har store orange røde 
prangende blomster. Træet er meget invasivt 
og breder sig hurtigt. 

Naturtyper
Guatemala er et land med mange forskellige 
naturtyper og landskaber. Mange af områder-

ne har arter, der er karakteristiske for områ-
det og naturtypen, og dette giver forskelligar-
tede landskabskarakterer. Flere steder langs 
både stillehavskysten og den caribiske kyst 
vokser mangrove, som består af træer, der er 
tilpasset til at vokse i saltvand. På vores besøg 
i en mangroveskov fortæller en lokal stude-
rende om arbejdet med at beskytte den tru-
ede naturtype. 

De mange forskellige naturtyper rummer 
en mangfoldighed af planter. I regnskovsty-
pen tågeskov, som vi oplever nær Cobán, er 
der et højt antal af epifytter, bl.a. orkideer. I 
bjergene i Huehuetenango er de karakteri-
stiske arter Abies guatemalensis og Juniperus 
standleyi. Sammen med den mægtige Agave 
ghiesbreghtii er de vigtige for områdets land-
skabskarakter. Nær Zacapa findes tørre skov-
områder med mange sukkulente planter som 
kaktusser og agaver, der er tilpasset det tørre 
miljø. For eksempel Nopalea guatemalensis, 

Smukke lavendelblå blomster lyser op i store 
dele af Guatemala på Jacaranda mimosi-
folia. Foto Hanna Allesøe Hansen
Beautiful lavender blue flowers brighten up 
much of Guatemala with Jacaranda mimosi-
folia. Photo Hanna Allesøe Hansen

Gruppefoto foran Guatemalas imponerende 
nationaltræ: Ceiba pentandra
Agave ghiesbreghtii er brugt som rumdan-
nende element i et omfattende sti system, der 
er skabt af lokale kræfter gennem årtier.
Fotos Trine Larsen
Group photo in front of Guatemala’s impres-
sive national tree: Ceiba pentandra
Agave ghiesbreghtii is employed as a space 
defining element in an extensive path system 
that was created over decades by local efforts.
Photos Trine Larsen
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og Hektia guatemalensis. I Petén-regionen 
findes de gamle maya-ruiner Yaxhá og Tikal. 
Ruinerne er dækket af frodig regnskov, og kun 
en brøkdel er frilagt, så man kan se de fasci-
nerende templer. Rundt om templerne vok-
ser regnskoven vildt, og brøleaber, tukaner og 
papegøjer lever i træernes kroner. Der findes 
store bestande af Ceiba pentandra, kapoktræ, 
som kan blive gigantisk stort, og Brossimum 
alicastrum, som mayaerne anså for at være 
helligt. Kapoktræet er landets nationaltræ og 
er også anvendt på torve i mange af byerne.

Landet med de mange plantager
I dag er den største trussel mod naturen den 
intensiverede landbrugsdrift, der også be-
skæftiger ca. halvdelen af den arbejdende be-
folkning i Guatemala. På de store landbrug 
dyrkes ofte eksportafgrøder som kaffe, bom-
uld, palmeolie og bananer, mens der på de små 
lokale landbrug hovedsagelig dyrkes majs og 
bønner. På rejsen besøgte vi bl.a. kaffe-, karde-
momme-, banan-, dragefrugt- og macadamia-
plantager, og på de lokale markeder undersø-
ges og prøvesmages et væld af farvestrålende 
tropiske frugter og grøntsager. 

Tropiske træer i Danmark
Guatemala lever i høj grad op til sit navn: Lan-
det med de mange træer. 

Træer i alverdens farver, former og med sær-
lige egenskaber gør rundrejsen i Guatemala til 
en fantastisk oplevelse i botanikkens navn. En 
bred vifte af økosystemer, landbrug, naturlige 
vegetationstyper og urban natur er alt sam-
men med til at oplyse og inspirere og udvide 
horisonten. Flere af de tropiske planter kan 
bruges i væksthuse og under mere beskyttede 
forhold herhjemme. På den Sorte Plads i Kø-
benhavn vokser palmer af arten Trachycarpus 
fortunei, kinesisk vindmøllepalme. Måske vil 
klimaforandringer og nye opdagelser betyde, 
at vi i fremtiden vil se flere arter fra den tropi-
ske verden under vores nordlige himmelstrøg. 
Det er som landskabsarkitektstuderende in-
teressant at blive inspireret af de eksotiske 
arter og forestille sig mulighederne for at im-
plementere dem i en dansk sammenhæng. 
Hanna Allesøe Hansen, Annesofie Milner, 
Emilie Nørgaard Andersen og Trine Larsen,
landskabsarkitektstuderende ved Københavns 
Universitet

En motorvej i Antigua med Roystonia regia som vejtræ. Foto Trine Larsen A highway in Antigua with Roystonia regia as roadside trees. Photo Trine Larsen.

I højlandet opleves den endemiske art 
Abies guatemalensis
Brostensbelagt gade i Antigua med 
grønne haver bag de farverige mure.
Fotos Hanna Allesøe Hansen
In the highlands, one finds the endemic 
species Abies guatemalensis
Cobblestone street in Antigua with 
green gardens behind the colorful walls.
Photos Hanna Allesøe Hansen

Parque Central i Antigua. Th. ses Spathodea campa-
nulata, med dets karakteristiske flammerøde blomster. 
Træernes stammer er kalket hvide. Foto Trine Larsen
Parque Central in Antigua. Right, Spathodea campan-
ulata, with its characteristic fiery red flowers. The tree 
trunks are lime washed white. Photo Trine Larsen
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BOGOMTALE

Playable – bevægelsesinstallationer 
i by- og landskabsrum
Bettina Lamm, René Kural & Anne Wagner: 
Playable – bevægelsesinstallationer i by- og 
landskabsrum. Rhodos, 2015. 184 s. 148 kr.
Så kom bogen Playable også forbi Landskabs-
redaktionens bord. Selv om udgivelsesdato-
en ligger tilbage i 2015, så er bogens emne og 
værkpræsentationer stadig aktuelle, og en an-
meldelse derfor også relevant.

De tre forfattere Bettina Lamm, René Ku-
ral og Anne Wagner præsenterer i bogen en 
udvalgt samling selvoplevede cases. Disse 
repræsenterer forskellige typer af uderums-
installationer, som ’iscenesætter bevægelse og 
aktivitet i by- og parkrummet’. Casestudierne 
er samlet under forskellige kategorier såsom 
Landskabet som værk – værket som landskab 
og Forvandlede redskaber – byens elementer på 
spil. Som overskrifterne antyder, så er vi ikke 
ude i traditionelle byrum eller byrumsmøbler, 
men et sted mellem kunst, (landskabs)arki-
tektur og design. Det er således bogens ærinde 
at formidle, hvorledes by- og landskabsrum 
og udsmykningen af dem har ændret sig fra 
at være meget formelle og passive til i dag at 
være steder, man indtager med hele kroppen.

Bogen er illustreret med fotos, hvilket fun-
gerer godt langt henad vejen, men i enkelte til-
fælde savner man en plantegning at orientere 
sig efter samt fotos af alle de beskrevne dele, 
særligt i de store værker. En sidste redaktio-
nel gennemlæsning kunne også have fanget 
gentagelser og henvisninger til værker, der 
endnu ikke er beskrevet. Til gengæld er der 
mange interessante anekdoter og baggrunds-
historier, som giver et indblik og en forstå-
else, man som menig besøgende nok ikke selv 
havde fundet eller fanget.

Nogle af værkerne befinder sig i feltet 
mellem landskabsarkitektur og kunst, og det 

er derfor ikke helt fair at stille spørgsmålet – 
jamen virker det? Alligevel får man lidt lyst 
til det, når man f.eks. læser om boldbanerne, 
lavet af Inges Idee, og om pukkelboldbanen 
i Malmø. De optager nogle forholdsvis store 
arealer, hvor det kunne være interessant at 
vide, om banerne faktisk og forhåbentlig bru-
ges til det ukonventionelle boldspil, de lægger 
op til. Dvs., om brugerne søger tilbage igen og 
igen, fordi det giver en oplevelse, de gerne vil 
have, eller om det kun havde nyhedens inte-
resse. Man får lyst til at vide, om beskrivel-
serne her repræsenterer øjebliksbilleder og 
-stemninger fra den dag, værket blev besøgt, 
eller om de repræsenterer den faktiske brug? 

Det er naturligvis forfatternes valg, at det 
er de briller, bogen er skrevet med, men der 
er til gengæld også mere pondus bag de kapit-
ler, hvor forfatterne selv har været involveret 
i værkerne på forskellige måder end blot som 
besøgende (f.eks. Urban Play i Køge Havn og 
projektet i Haraldsgadekvarteret). Her kom-
mer det i højere grad til udtryk, om de inten-
tioner, der var med værket, så reelt også blev 
realiseret, og hvilke ekstra lag der siden har 
vist sig at være, som ikke var intenderede. 

Bogen har sin største styrke der, hvor vær-
kerne og præsentationen af dem kan være 
med til at skubbe til gængse måder at tænke 
byrum, leg og bevægelse på (som f.eks. berli-
nergyngerne, der efterhånden er velkendte i 
bybilledet). Den kan dermed tjene som inspi-
rationskilde for dem, der til daglig arbej-
der i dette felt (med de nævnte forbehold in 
mente), og det gælder, hvad enten det drejer 
sig om midlertidige byrum, som flere af vær-
kerne repræsenterer, eller mere permanente 
installationer/landskaber. For andre kan 
bogen tjene som en oplysende og inspirerende 
guide i forhold til at besøge værkerne selv og 
prøve dem på egen krop – der er til mange 
gode rejser og oplevelser.
Anne Dahl Refshauge, landskabsarkitekt MDL

Syrenbogen
Nina Brandt, Betty Jacoby, Henrik Toft: Syren- 
bogen – en hyldest til de sydfynske syrener. Tur-
bine, 2015. 220 s. 300 kr.
Sydfyn er kendt for sine hvide og lyslilla sy-
renhegn; Syringa vulgaris og Syringa vulgaris 
alba plantet som kilometerlange markhegn og 
hække omkring haver. Syrenhegn er ikke van-
skelige, de vokser sig hurtigt tætte, er smuk-

ke og kan med den rette klipning blive tætte 
og tykke og beskytte afgrøder, idet dådyr ikke 
kan komme igennem. Derfor blev de populære.

Bogens forfattere bor på hhv. Sydfyn og 
Tåsinge. Betty Jacoby og Henrik Jessen Toft 
flyttede i 2006 til Sydfyn, hvor de driver Johan 
Ludvigs Bed & Breakfast, og Nina Brandt flyt-
tede i 2011 til Tåsinge. De er fascineret af syre-
ner og har sammen skrevet historien bag de 
sydfynske syrenhegn, om de ca. 20 syrenarter 
og 400 syrensorter, om deres biologi, anven-
delsesmuligheder, dyrkningsforhold, forme-
ring, m.m. Johs. Nørregaard Frandsen skriver 
om H.C. Andersens syrener, og forfatterne om 
syrenhegn som kulturarv, en følge af landbo-
reformerne i 1700-tallet.

Havearkitekter anvendte især syrener 
sidst i 1800-tallet og først i 1900-tallet. De fle-
ste ældre villahaver måtte både have duftende, 
lys- og mørkviolette syrenhegn og den svovl-
gule guldregn; man kunne godt lide den grelle 
kontrast. Havearkitetekten Anka Rasmussen 
plantede syrener i Storm P.’s have på Frede-
riksberg, og Valdemar Fabricius Hansen fik 
anlagt syrenhegn i haven foran Statens Musem 
for Kunst. Københavnere såvel som turister 
elskede de forsommerblomstrende, duftende 
syrener. Derfor blev der i den nye museums-
have også plantet mere end trehundrede syre-
ner, gammelkendte sorter som Andenken an 
Ludwig Späth (1883), og Michael Büchner 
(1885), Madame Lemoine (1890) og Katherine 
Havemeyer (1922) og også nyere som Beauty 
of Moscow (1974) og Fynsk forår (1990’erne). 

Europas største syrensamling kan opleves 
på Ole Heides planteskole ved Thisted. Også 
Joel Klerk i Skævinge er specialist i syrener og 
producerer i hele farvepaletten – hvid, violet, 
blålig, lilla, pink, rødlilla og purpur.

Syrenbogen– en hyldest til de sydfynske 
syrener er meget mere end blot en hyldest til 
de sydfynske syrener. Inspirerende og anven-
delig for landskabsarkitekter, oplysende om 
havekultur, letlæst og skøn at kigge i. AL

Monumentområdet i Jelling
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Ingvar 
Cronhammar: Monumentområdet i Jelling. 
Eget forlag, 2015. 244 s. 349 kr. fra museet i 
Jelling og Architegn, Aarhus. Parallel dansk og 
engelsk tekst. 
Monumentområdet i Jelling er indviet, og 
Jelling har fået et nytolket landskabsrum, 

Fynsk syrenhegn. 
Ill. fra bogen. 
Foto Lars Skaaning
Lilac hedgerow, Funen. 
Ill. from the book. 
Photo Lars Skaaning
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der danner en nutidig ramme for den mere 
end tusind år gamle historie. Kæmpehøjene, 
de store runesten og middelalderkirken sam-
menholdes nu af den trapezformede palisade, 
inden for hvilken såvel skibssætningen som 
langhusenes placering er markeret. 

I bogen har tegnestuen sammenfattet pro-
jektet og dets rige og varierede forudsætnin-
ger. Bogen er tredelt. Del I omhandler visio-
nen, Thomas Vesterbæk interviewer Kristine 
Jensen og Ingvar Cronhammar. De nye fund, 
Harlad Blåtands bygværker, landskabets topo-
grafi og geometri vises i illustrative tegninger. 

I del II skriver Steen Hvass, der tidligere 
var direktør for Kulturarvsstyrelsen, om de 
udfordringer, der er i at omsætte arkæologi 
til arkitektur. Efter denne tekst følger pro-
jekttegninger, overordnede som detaljerede, 
samt fotografier.

Del III omhandler Jelling efter indviel-
sen. Arkitekt Kjeld Vindum reflekterer over 
linjer & lag, dvs. valget af de nye markeringer, 
der illustrerer de seneste oldtidsfund i Jelling. 
Arkitekturfotografen Christina Capetillos fine 
fotos supplerer. Sidst i bogen er 16 planteg-
ninger, der tilsammen giver et detaljeret kort 
over området.

Bogen er i stort format, tyk, trykt på kraf-
tigt, offwhite, mat papir og meget velillustre-
ret. Dels gennem Christina Capetillo fine 
sort/hvide fotos og tegnestuens egne, ligele-
des sort/hvide fotos. Og dels qua det meget 
grundige og indsigtsgivende tegningsmate-
riale (både arkæologiske tegninger og pro-
jekttegninger), gengivet i sort/hvidt/rødt/
lidt blåt. 

Områdets mange landskabelige, kulturelle 
og arkæologiske lag og historier formidles 
godt, og der åbnes så at sige en port til forti-
dens univers. Gennem udarbejdelsen af pro-
jektet har tegnestuen oplevet at blive fanget 
og fascineret af historien, ’Jelling er forunder-
lig på den måde, at jo mere man tillader sig at 
synke ned i stedets historie, des mere bliver 
man tryllebundet.’ 

Bogen må anbefales, både som grundig 
afrapportering af en stor og enestående sag 
og som mulighed for at blive beriget af såvel 
historie som nutid. AL

I 1941 blev iværksat en udgravning af Sydhøjen under ledelse af arkitekten og arkæologen Ejnar Dyggve. 
Hvor radikalt et indgreb i højen det var, fremgår af fotografiet, som findes i museet Kongernes Jelling
In 1941 an excavation of the South mound was launched under the direction of architect and archaeologist Einar 
Dyggve. The radicalness of the intervention in the hill is seen in the photography from the museum The Royal Jelling
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TOPOGRAFI

Vejle Ådal er landskabets mest markante terrænform og den største tunneldal karakteriseret af stejle 
sider med højdeforskelle på op omkring 80 meter. Parallelt med Vejle Ådal ligger Grejs Ådal, der 
er en lang sænkning med høje skovklædte skrænter. Jelling ligger på et plateau, et åbent bakke-
landskab, hvis højde netop kulminerer omkring Jelling. Ved sin enestående beliggenhed har Jelling 

tvunget færdslen hertil fra de ældste tider.

Kt. 25.00
Kt. 50.00
Kt. 75.00
Kt. 100.00
Hærvejen

Topografi. Vejle Ådal er landskabets mest markante terrænform. Nordfor og parallelt hermed ligger Grejs Ådal, 
en lang sænkning med høje skovklædte skrænter. Højden kulminerer omkring Jelling, der ved sin enestående be-
liggenhed har tvunget færdslen hertil fra de ældste tider. Hærvejen er markeret med rødt. Illustrationer fra bogen
Topography. Vejle Ådal river valley is the landscape’s most distinctive terrain form. To the north and parallel with 
this lies Grejs Ådal river valley, a long hollow with tall forested slopes. The height culminates around Jelling, which 
with its exceptional location has compelled traffic in this direction from the earliest times. The old military road is 
marked in red. Illustrations from the book



82 LANDSKAB  3  2016

IN MEMORIAM

Torben Michelsen 
12. maj 1934 – 13. marts 2016
Et engageret og fagligt vidende, flittigt og ge-
nerøst menneske har sluttet sin livsbane.

Torben Michelsen voksede op i Odense, 
med poesi og fornuft som ledetråde. Mode-
ren var pianistinde og faderen bankmand, så 
en uddannelse som gartner var et symbiotisk 
valg og blev starten på en lang faglig udvikling. 
I 1958 blev Torben havebrugskandidat fra Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, men alle-
rede året forinden var han blevet knyttet til 
Eywin Langkildes tegnestue, og i 1962 aflagde 
han prøven i havekunst ved Kunstakademiets 
Arkitektskole i København.

I 1960 giftede Torben sig med billedhugger og 
keramiker Betty Engholm; de to har gennem 
alle årene støttet og inspireret hinanden. I fæl-
lesskab byggede de et gammelt husmandssted 
i Krøjerup uden for Sorø op til et mønstersted, 
et hjem, hvor de levede sammen med deres tre 
døtre, men samtidig et laboratorium, hvor der 
blev arbejdet med rum, form, vækst, alt til for-
nøjelse og nytte. Hver gang man kom forbi, var 
der nyt at opleve og basis for faglige drøftelser. 
Torben var naturelsker og romantiker, men 
samtidig realist. Han var et renæssancemen-
neske, som nød at skabe og nød at fortælle.

Torben Michelsen var en af de første, jeg 
stiftede bekendtskab med i forbindelse med 

Torben Michelsen og Betty Engholms landbohave ved Krøjerup Overdrev. 
Fotos Torben Michelsen, AL
Torben Michelsen and Betty Engholm’s country garden at Krøjerup Overdrev. 
Photos Torben Michelsen, AL

Torben Michelsen. 
Foto Jostein Haugum

Torben Michelsen. 
Photo Jostein Haugum
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Gisselfeld, maleri af C.V.M. Jensen, 1839. Gisselfelds havehistorie er beskrevet 
i bogen 500 år i en dansk have – Tusinder af hænders arbejde 
Gisselfeld, painting by C.V.M. Jensen, 1839. Gisselfeld’s garden history is de-
scribed in the book 500 år i en dansk have – Tusinder af hænders arbejde

den forunderlige del af verden, der handler 
om have- og landskabsarkitektur. Torben var 
ansat hos akademigartneren i Sorø, Georg 
Georgsen, og bistod ham med arbejderne i 
forbindelse med Akademiets kirkegårde og 
sportsanlæg, jeg var bare en nysgerrig gymna-
sieelev. Det var i 1962, dengang, da der var tid 
til at snakke over hækken, øse af viden, tan-
ker, spekulationer og fantasier, Torben for-
talte, jeg lyttede. 

I 1964 efterfulgte Torben professor Georg-
sen i hvervet som akademigartner, et job som 
han engageret udfyldte, men som bragte ham 
mange udfordringer.

”Alt hvad denne Larsen gør,” sagde
  herskabet,” slår man på tromme for. 
  Det er en lykkelig mand ! Vi må jo
  næsten være stolte af, at vi har ham !”
  Men de var slet ikke stolte deraf !
  De følte, at de var herskabet, 
  de kunne sige Larsen op, 
  men det gjorde de ikke, de var gode mennesker,
  og af deres slags er der så mange gode mennesker, 
  og det er glædeligt for enhver Larsen.
  Ja, det er historien om ”Gartneren og Herskabet”
  Nu kan du tænke over den !

H.C. Andersen, 1872

Med dette citat valgte Torben at slutte sin bog 
om Akademihaven gennem 800 år. En tanke-
vækkende og af hans kone Betty smukt illu-
streret bog fyldt med faktuelle oplysninger og 
filosofiske betragtninger om tider og haver. 
Den blev udgivet i 1976. I 1981 sluttede Tor-
ben som akademigartner. 

Som akademigartner var Torben Michel-
sen også ansvarlig for Sorøs to kirkegårde, 
både den gamle ved kirken og den nye, som 
ligger som en kile mellem byen og skoven. 
Dette lokale engagement udviklede sig til 
en ansættelse i 1973 som kirkegårdskonsu-
lent for Københavns og Helsingør stifter, et 
arbejde han bestred med stort engagement og 
faglig viden. Udover konsulentarbejdet udar-
bejdede han også selv planer til reguleringer 
og udvidelser af en lang række kirkegårde. 

Hans største faglige engagement lå i at 
gå i dialog med noget bestående. Han aflæste 
muligheder og tidsstemninger. Han havde 
mod til at bevare, men også mod til at fjerne 
for at skabe nyt og dermed berige helheden. 
En stor viden om planter, kombineret med 

historisk nysgerrighed, social forståelse og 
praktisk sans var hans vigtigste værktøj, når 
han videreudviklede gamle anlæg. De vigtigste 
at nævne i den forbindelse er Filadelfia i Dia-
nalund (1963-82), Vordingborg Seminarium 
(1964-82), Skælskør Gigthospital (1964-76), 
Schæffergården (1975-94) og Akademihaven 
i Sorø (1964-73).

Der blev også tid til at tegne og lade udføre 
nyanlæg. De to mest imposante, Amtsgården 
i Sorø (1979-83) og Industriens hus (1978- 
83), omfatter begge taghaver. Dengang, de 
blev skabt, var de rene pionerarbejder med 
nytænkning og mod til at forstå og indpasse 
komplicerede tekniske installationer.

Da motorvej E20 til Odense fik forløb 
tæt på Krøjerup og dermed Torben og Bet-
tys hus og have, var Torbens reaktion, ”så må 
vi jo plante en skov”. Det gjorde han så, plan-
tede unge egetræer. Nu 25 år senere står der 
en skov, en egeskov, som en fortælling om et 
sted og et menneske, der tænkte langt ud over 
sin egen tid.

De senere år blev Torbens liv domineret 
af sygdom. Til sidst gik det stærkt og pludse-
lig var Torbens tid forbi. Hans urne blev ned-
sat i haven i Krøjerup. Her hører han hjemme, 
naturelskeren, romantikeren.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt MDL

Annie Christensen 
5. december 1925 – 10. februar 2016
En bemærkelsesværdig person, som har for-
sket i havekunstens udvikling i Danmark, er 
død. Det er lic. agro. Annie Christensen, der i 
en alder af 90 år sov stille ind 10. februar. 

Jeg lærte Annie at kende som en engageret 
person med sine meningers mod. Vi gik nogle 
år sammen på landskabsarkitektstudiet. Annie 
boede de fleste af sine år i Næstved og var efter 
sin mands død i en sen alder startet på horton-
omstudiet. Efter et års tid skiftede hun studie-
retning fra gartneri og frugtavl til anlægslinjen. 
Den store aldersforskel på ca. 25 år og Annies 
livserfaring tilførte Ha-holdet et sæt nye vær-
dier til overvejelse, men også udfordringer, 
ikke mindst for lærerstaben. Annie viste ikke 
desto mindre stor interesse for os medstude-
rende og var både åben og interessant at være 
sammen med. Annie var født i 1925 i Johore 
Babru i Malaysia og var meget berejst. 

Efter sin kandidatgrad i 1979 fortsatte 
Annie med at studere og blev lic. agro. i 1986 

på en afhandling om udviklingen af Gissel-
felds haver 1500 til 1900 i tre bind, udgivet 
på DSR, 1986: Gisselfeld – Haven, Gisselfeld – 
Parken og Gisselfeld – Planter.

Viderebearbejdningen af licentiatopga-
ven blev til en bog på 252 sider om Gissel-
felds historie og i stort format: 500 år i en 
dansk have – Tusinder af hænders arbejde, 
udgivet på Rhodos i 2004. I bogen præsen-
teres både de strømninger, den danske have-
kunst har gennemgået, og den udvikling, Gis-
selfelds have og park har undergået. 500 år i 
en dansk have er en guldgrube for de, der er 
interesserede i havekunstens historie i Dan-
mark. Annies store arbejde fik nok aldrig den 
anerkendelse, som var fortjent. 

Det er også blevet til et par andre bøger fra 
Annie Christensens hånd. The Klingenberg 
Garden Day-Book 1659-1722, Rhodos, 1997 og 
Haverne – dengang, Rhodos, 1999. 

For The Garden History Society skrev hun 
i 1988 artiklen The History of the Main Axis 
through Fredensborg Palace (Vol. 16, No. 2 
(Autumn, 1988), pp. 144-160).
Tage Kansager, cand. hort. arch., Ha 184, 
landskabsarkitekt MDL 

Haverne – dengang, forside. Kong Frederik III og 
Dronning Amalie til hest, omgivet af blomster og 
løvværk. Maleri af O. Elliger, ca. 1655
Haverne – dengang, book cover. King Frederik III 
and Queen Amalie on horseback surrounded by flowers 
and foliage. Painting by O. Elliger, ca. 1655
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SUMMARY

Dreyer Fond’s Honorary Award 2016 to 
Kristine Jensen, p. 62
Mathilde Petri
On March 15, the Dreyer Foundation Honor-
ary Award 2016 of 400,000 kr. for architects, 
was awarded to Kristine Jensen. Mathilde 
Petri, architect MAA and member of the foun-
dation board, motivated the jury decision: 
Kristine Jensen was chosen for the Dreyer 
Foundation’s Honorary Award for her con-
vincing and insistent efforts with her work in 
the area of landscape architecture. With her 
open, sharp and reflective view of the exter-
nal environment and her refined ability to 
express her ideals in relevant projects she 
represents a distinctive practitioner of the 
profession. 

The time is now for landscape architec-
ture, as the spaces between buildings and the 
areas between city and country become more 
and more decisive for the way we appreciate 
a given place. But this development has not 
happened on its own. The ability of a profes-
sion to flourish and make its mark, demands 
enthusiastic and talented practitioners. 

Kristine Jensen is in this league. Quite 
recently she was appointed as assistant pro-
fessor at the department of landscape archi-
tecture at the Royal Academy of Architecture 
in Copenhagen. It is quite evident why Kristine 
Jensen was chosen to carry the baton further. 

Kristine Jensen started her theoretical 
practice at the Aarhus School of Architec-
ture with her innovative PhD project: Om at 
tænke med landskab i arkitektur. In this she 
emphasizes the fact that landscape and build-
ing design together constitute an inseparable 
whole. Today, this can seem obvious, but this 
was not the case twenty years ago. Neither was 
it common to take a PhD degree. These stud-
ies bear witness to Kristine Jensen’s need for a 
deeper understanding of the profession, which 
she has been an important part in developing 
and contributing to. Her studies formed the 
basis for the theoretical thinking and position 
that Kristine Jensen has so exemplarily further 
developed in her projects, articles, honorary 
offices, awards and professional fora. 

The innovative project for the renovation 
of Prags Boulevard in Copenhagen provided 
new hope for a nondescript urban space. It 
revealed to the rest of us how a dismal, long 
urban space could be transformed and put 
into play. By employing 120, tall poplar trees 
planted in a diagonal line, a long carpet of 
grass, a ruler-straight row of 90 fluorescent 

lamp poles and 700 green chairs, a new clang 
arose in an interplay with involved residents 
and new visitors. With graphic precision, mild 
coarseness and humor, a new layer of meaning 
was lowered in over this urban space, thereby 
transforming it. 

At the New Moesgaard Museum, which 
opened in 2014, the office’s landscape plan 
weaves the entire scheme together in a grand 
total experience. The museum building ’s 
green roof tips up from the grass-covered 
slope and offers views into the exhibitions. 
In the landscape, the sloping surfaces invite 
movement, play and pauses. Architectural 
design and landscape architecture become 
one and underscore the grand characteristic 
features of the landscape.

Recently the office has published the book: 
The Monument Area in Jelling, which was pro-
duced in collaboration with sculptor Ingvar 
Cronhammar. Here efforts were made with 
registering and revealing the newly discov-
ered palisade with the help of continuous pale 
concrete markers. Surfaces, lines and points 
define the border between the surrounding 
landscape space and the spaces within the 
enclosure. The monument area is predomi-
nantly planted with thyme and is thus visually 
freed from the surrounding culture landscape 
– simple, distinctive touches that create the 
impression of former grandeur in the world 
of today.

Of current interest, the office has won the 
architecture competition for the design of a 
new sunset area by the beach at Gl. Skagen 
in collaboration with sculptor Ingvar Cron-
hammar and Bjarne Frost Design. A row of 
new sand dunes flanks a new round space – 
a so-called sun disc – where we can gather 
and watch the sun set. The new dunes mime 
the place’s special character, and the unifying 
round shape offers associations to the day and 
year’s repetitive cycle and the distinctive sym-
bols of the past.

To intervene without violating is charac-
teristic of Kristine Jensen’s work. 

The office also recently won the competi-
tion for Telemarkskanalen – Vann-vegens For-
tellinger in Ulefoss in collaboration with art-
ist Line Kramhøft. Together with architects 
Schmidt, Hammer and Lassen, Kristine Jen-
sen’s Tegnestue just won the commission for 
a large urban development area in Stockholm.

In her contribution to the exhibition for 
the Architect School in Aarhus’ 50th anni-
versary, Kristine Jensen spoke on the degree 

of intervention when the seas rise. She sug-
gests that, to a greater degree, we should give 
nature free rein, so that new coastal land-
scapes can arise as well as new recreational 
areas. She points out that there can be a great 
potential in the changes in time. That, which 
can appear as a threat, perhaps carries the 
seeds for new amenity values in keeping with 
our life and activities.

Sønæs – a 3-in-1 climate park, p. 72
Katrine Harving Holm
Sønæs is a water landscape that unites park, 
nature and technical schemes in one. With 
Sønæs’ central location in Viborg, the area 
offers an informal alternative to the city’s 
other parks and urban spaces. The varying 
water level and the new plants will develop 
to create new habitats for a richly varied flora 
and fauna and increase the nature value of 
the place. At the same time the social climate 
challenges are visually dealt with at Sønæs 
and thus contribute to an increased aware-
ness of water, nature and technology. 

Sønæs was originally a marsh area before 
the football fields were established. Despite 
attempts to drain the area, the fields contin-
ued to be quite wet and as early as 1986, the 
area was designated as a relevant location for 
a rainwater reservoir.

In the new water landscape Sønæs, even 
in dry periods there is water in the purifica-
tion pond as well as the stream on the island. 
Two visible overflows lead the water from 
the purification pond to the reservoirs on the 
island, when the pond’s water level rises faster 
than the pumps to Søndersø can manage. The 
island, which lies between Søndersø and the 
purification pond, is formed as a hilly, grass-
covered landscape with six large hollows. The 
stream is the lowest point on the island and 
serves as a ’distributor’ for the water. The 
stream is in direct connection with the two 
overflows, which means that the stream dis-
tributes water around in the island’s reser-
voirs when there is an overflow from the puri-
fication pond. A 725 meter long concrete path, 
resting on piles, connects Sønæs lengthwise 
and crosswise. 

Sønæs primary function is to serve as 
a rainwater reservoir. But the water flow 
through the scheme not only controls the 
design of the landscape, it also serves as a nar-
ration that is communicated via a number of 
public facilities.
Pete Avondoglio
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DANMARKS HAVEKUNST  II-III
Danmarks Havekunst II
Lulu Salto Stephensen
431 sider

I bind to beskrives perioden fra den romantiske
haves gennembrud i det tidlige 1800-tal frem til
2. Verdenskrig.

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

I bind III beskrives havens udvikling i perioden 
fra efterkrigstiden frem til vore dage.

Begge bind er rigt illustrerede med ypperlige 
gengivelser af planer og smukke fotos af
fotografen Keld Helmer-Petersen.

Løssalg pr. bind: 
Før  650 kr. - Nu: 399 kr.

A r k i t e k t e n s  f o r l A g  w w w. a r k F o . D k / s H o p

NYBORG SLOT
Nyborg Slot og Nyborg by udgør en eneståen-
de historisk sammenhæng. Området bliver nu 
løftet ved en tiltrængt restaurering og revita-
lisering, som giver rum for øget anvendelse 
og formidling gennem nye publikumsfacili-
teter. Det er et projekt, der for alvor vil løfte 
Nyborgs unikke kulturarv som Danmarks 
middelalderlige hovedstad. Vinderen af ar-
kitektkonkurrencen om Nyborg Slot er Cubo 
Arkitekter i samarbejde med JaJa Architects, 
Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-
Jensen, Schul Landskabsarkitekter, Søren 
Jensen Rådgivende Ingeniørfirma og Mogens 
A. Morgen, professor, arkitekt MAA.

Projektet omfatter ikke blot en meget 
væsentlig restaurering af det nuværende borg- 
anlæg, men også tilføjelse af en helt ny borg-

fløj, der skal rumme det nye formidlingscen-
ter, samt en fortolkning af en ringmur, som 
tydeliggør opfattelsen af Nyborg Slot som en 
fæstning. En ny broforbindelse til slottet skal 
give de besøgende en forståelse for, hvordan 
man engang ankom til borgen.

Den nye udstillingsfløj kommer til at ligge 
vinkelret på den eksisterende kongefløj og vil 
fungere som den fremtidige hovedindgang for 
besøgende. Kongefløjen restaureres og tilfø-
jes ny brandsikring, opvarmning og handicap- 
adgang til alle publikumsetager. Vagttårnet 
restaureres også, samtidig med at der sikres 
handicapadgang hertil.

Slotsholmen og slotskvarteret kommer til 
at fremstå som et sammenhængende område, 
der styrker oplevelsen af Nyborg særlige 
historie som fæstningsby.

Projektet gennemføres i et partnerskab mel-
lem Styrelsen for Slotte og Kulturejendom-
me, Nyborg Kommune samt de finansielle bi-
dragsydere, A.P. Møllers Fond og Realdania. 
Østfyns Museum indgår i projektet som bru-
ger og har bygherreansvar for selve udstillin-
gen og formidlingsdelen.

FYNSKE PLANLÆGGERE
Fortælling om Stige Ø – fra losseplads til by-
nært rekreativt åndehul. Lørdag 14. maj, kl. 
14-16. Mødested: Ved isboden, Østre Kanalvej, 
5000 Odense C
Foredragsholder Jacob Juhl Harberg fortæl-
ler om Stige Øs historie. Se www.stigeoe.dk
www.fynskeplanlaeggere.dk

Forslag tildelt 1. præmie . Nyborg Slot 
Cubo Arkitekter i samarbejde med JaJa Architects, 
Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen, 
Schul Landskabsarkitekter, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma 
og Mogens A. Morgen, professor, arkitekt MAA
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GUL SIDE – FRA  HAVEKUNST/
HAVEKUNST HAGEKUNST TRÄDGÅRDS- 
KONST/LANDSKAP/LANDSKAB
Danske Landskabsarkitekter har, som tidligere 
skrevet, fået scannet og digitaliseret tidsskrif-
tet fra 1920 og frem. 

Årgangene 1920 til og med 1961 kan frit 
downloades fra DL’s hjemmeside www.land-
skabsarkitekter.dk

Fremover bringes pluk fra årgangene, en  
’gul ’ (gulnet) side. For selv at lede og finde: 
gå til Danske Landskabsarkitekters hjemme-
side, www.landskabsarkitekter.dk, vælg Maga-
sin, vælg Samlet årsindeks 1920-61 og down-
load det.

Hvis man vil hente en årgang, går man ind 
i vis vis alle, vælger årgang/nummer og down-
loader.
www.landskabsarkitekter.dk 

DET NY H.C. ANDERSEN EVENTYRHUS
I ODENSE
I tæt samarbejde med Kengo Kuma Ar-
chitects, Cornelius+Vöge Arkitekter og 
Eduard Troelsgaard Ingeniører er MASU 
planning udpeget som vinder i en indbudt 
projektkonkurrence i to faser om det nye, H.C. 
Andersen museum og have i Odense. 

Med etableringen af H.C. Andersens Even-
tyrhus og magiske have samles og gentænkes 
de eksisterende museums- og børnekultur-
tilbud til en ny helhed, hvor eventyrene og en 
eventyrlig scenografi iscenesættes til et samlet 
univers, hvori indlevelse, fantasi og leg danner 

grundlag for formidling af og læring om H.C. 
Andersens eventyrverden, forfatterskab og liv.

I H.C. Andersens historier fremhæves en 
dobbelthed, dannet af modsætninger og den 
lidt slørede grænse mellem virkelighed og 
fantasi. Forslaget formidler denne essens af 
hans arbejde til en arkitektonisk og landska-
belig form.

Museumsbygningen ligger for størstede-
len under jorden og består af en række cirku-
lære former, der tangerer og ligger i forlæn-
gelse af hinanden. 

Det samme ikke-hierarkiske system 
går igen i haven, hvor rummene defineres 
af klippede hække i kurvede former. Hæk-
kene binder bygning og have sammen i et 
mæandrende, labyrintiskt forløb under jor-
den, over jorden og gennem hele området. 

Særligt ros fik forslaget for at fremtræde 
med et samlet stærkt arkitektoniskt udtryk, 
hvor samspil mellem have og bygninger, mel-
lem den historiske og den moderne omgi-
vende by danner en helhed, der klart adskil-
ler projektet fra dets omgivelser og bringer 
det ind i et eventyrligt og sanseligt univers – 
som en grøn lomme i byen.

Museum og park forventes stå klar i 2020. 
Konkurrencen er afholdt af Odense Kom-
mune og A.P. Møller fonden. 
www.masuplanning.com

UDVIKLING I BÆREDYGTIGT TRÆ
Frøslev træ lægger vægt på at inddrage nye, 
bæredygtige alternativer i sin rådgivning af 

branchen. Virksomheden oplever en stigen-
de interesse for blandt andet varmebehandlet 
fyr, Thermo-Wood, og for OrganoWood, der er 
vandglas-imprægneret fyr eller gran.

ThermoWood er en moderne forædling 
af en proces, der er tæt på vikingernes meto-
der, hvor træet blev behandlet med ild og 
vand på samme tid. OrganoWood fremstil-
les ved hjælp af en form for kiselopløsning, 
der bevirker, at celle-strukturen ikke længere 
kan optage vand.

Frøslev Træ samarbejder med PEFC- eller 
FSC®-certificerede leverandører. Det er fri-
villige ordninger, hvor der jævnligt kontrol-
leres for miljømæssig forsvarlig skovdrift og 
ordentlige arbejdsforhold. Ved at vælge cer-
tificerede produkter fra Frøslev træ, er der 
100% sporbarhed og sikkerhed for, at leve-
ringsvarer lever op til Frøslev Træs etiske og 
kvalitetsmæssige krav.

Den store efterspørgsel efter bæredyg-
tige træløsninger har også bragt en række nye 
træsorter ind på markedet som f.eks. douglas, 
sibirisk lærk og Western Red Cedar. Ikke alle 
er lige langtidsholdbare, og der kræves altid 
en form for efterbehandling. Til efterbehand-
lingen bruges ikke længere krom eller arsen, 
men kun godkendte midler til trykimprægne-
ring af træ. 

Virksomheden yder som Danmarks ene-
ste træleverandør 20 års garanti på sin Pre-
mium-linje af trykimprægneret træ, produce-
ret i henhold til NTR klasse A eller A/B. 
Inf.: www.froeslev.dk

Det nye H.C. Andersen Eventyrhus
Forslag tildelt 1. præmie 
Team: Kengo Kuma & Associates, MASU 
Planning, Eduard Troelsgård rådg. ing.

Modstående ’gule’ side: Vor bittersøde gerning. Første side af havearkitekt og redaktionssekretær Ursula Hansens 
fødselsdagsinterview med Georg Georgsen og C.Th. Sørensen i HAVEKUNST 1953, s. 25-40. 
Ursula Hansen var senere, i årene 1955-57 og sammen med Walter Bauer, bladets redaktør. 
I artiklen spørges til uddannelse, kolleger, livet på tegnestuerne og det ikke altid lige nemme arbejdsliv.
I artiklen vises også planer af C.Th. Sørensen (Kejserpalads i Addis Abeba. (sm. M. Mogens Koch), 
kolonihavepark i Nærum, kolonihavepark i Esbjerg, amfiteater, Kongens Have i Odense, idealprojekt til bonde-
have, typehave, parcelhave i Brønshøj og forlystelsespark i Aalborg) og Georg Georgsen (Lillehedinge Kirkegård, 
1940, udvidelse af Kongsted Kirkegård 1952, kolonihaver i Sundet, Faaborg og skitse til rosenhave for den Kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole
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Danmarks havekunst II
Pris: 399 kr.
Abonnentrabat: 319 kr.

Paradise found 
Pris: 436 kr. 
Abonnentrabat 20%: 349 kr.

Arkitektens Trädgård 
Pris:  299 kr.
Abonnentrabat 20%:  239 kr.  

Danmarks havekunst III
Pris: 399  kr.
Abonnentrabat 20%: 319 kr. 
 

Nordic Architecture & Landscape
Pris:  399 kr.
Abonnentrabat 20%: 319 kr.

Marnas have 
Pris: 200 kr. 
Abonnentrabat 20%: 160 kr. 

Creative Landscape Design
Pris: 513 kr. 
Abonnentrabat 20%: 410 kr.

Byer for mennesker 
Pris:  298 kr.
Abonnentrabat 20%: 238 kr.

Europas store haver
Pris: 649 kr.
Særtilbud - 449 kr.
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Constant 
New Babylon
En åben by, der er i stand til at flyde ud i alle retninger, så indbyg-
gerne kan udvikle sig så frit som muligt. Denne fascinerende utopi 
er udgangspunktet for Constants (1920-2005) store livsprojekt: 
New Babylon. Fra 1956 til 1974 arbejdede den hollandske maler og 
medstifter af avantgarde-bevægelsen COBRA på utallige modeller, 
malerier, tegninger og collager i forsøg på at skildre sin vision for 
fremtidens nomadiske by. Ud over hans modeller, tegninger og col-
lager bliver der også vist eksempler på hans skitser for at forklare 
den kreative kunstneriske proces. Dermed får man ikke blot indsigt 
i utopisk byplanlægning, men i høj grad også i en bestemt tænke-
måde og fantasi. Engelsksproget.

Hatje Cantz
Pris:  462 kr.
Abonnentrabat 20%: 370 kr. 
 

Mermaid by Hans Bølling
Bøllings Mermaid har en overnaturlig, raffi-
neret og feminin aura, og hendes omhyggeligt 
rundede former og velovervejede linjer ska-
ber en følelse af ro og renhed. Mermaid blev 
designet i 1960. Der skabes let nye udtryk ved 
at dreje hendes hoved, finne, talje eller arme. 
Den nedre del af hendes krop er fremstillet af 
egetræ, mens den øvre, mere feminine, del er 
af silkeblødt ahorn. 
  
Architectmade
Hans Bølling 
Pris: 699 kr.   
Abonnementsrabat 20%: 559 kr.

Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). For-
sendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af tre bøger eller flere. Vi tager forbehold for 
prisændringer og trykfejl. Find flere tilbud i webshoppen. 

NYHEDER OG GODE TILBUD - www.arkfo.dk/shop  
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