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er omme, vil vi dog gøre os umage for at glæde 
os over de ting, vi nåede, frem for at ærgre os 
over de ting vi ikke nåede!

Udover de interessetimer, der ligger fra 
bestyrelsens side, så løfter sekretariatet en 
stor opgave. Her går næsten en tredjedel af 
tiden med at hjælpe til med alle projekterne 
og til at planlægge bestyrelsesarbejdet – 
møder, generalforsamling samt forretnings-
udvalget. Medlemmerne får på daglig/ugent-
lig basis glæde af endnu en tredjedel af tiden 
i form af DL’s webaktiviteter/nyhedsbreve og 
noter med nyheder. Den daglige drift rum-
mer medlemsservice, og vores sunde øko-
nomi er netop sund, fordi den også får løbende 
opmærksomhed. 

Tilbage til strategiseminaret: i pauserne 
oplevede vi en solbeskinnet nordkyst, og der 
var et usædvanligt smukt samspil mellem 
bebyggelse og landskab. De inspirerende ram-
mer var måske årsag til, at engagement og fag-
lig glæde blev kendetegnet for vores arbejde i 
de to dage – det var bekræftende at bemærke.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

Temaerne omfatter bl.a. landskabsarkitektens 
øgede rolle som faglig ressource for borgere 
og beslutningstagere. Herunder ligger også 
arbejdet med udarbejdelsen af retningslin-
jer for ny landskabsarkitektfagdommerliste. 
Ligeledes vil vi rette særlig opmærksomhed 
mod bytræer og naturopfattelse. Også her er 
tiden som parameter en relevant vinkel.

Med afsæt i DL’s vedtægter har det altid 
været et vigtigt opmærksomhedspunkt at 
anvende ressourcer på netværk og debat med-
lemmerne imellem. Det fortsætter vi med. 
Men I vil samtidig opleve, at vi i højere grad vil 
forsøge at rette blikket – og kommunikatio-
nen ud mod omverdenen, dvs. borgere og bru-
gere af byen, byens rum, bylandskaber og det 
åbne land. Her vil vi søge at bidrage til at øge 
den generelle viden om vores fags betydning. 
En udvikling af konceptet bysaloner pågår. 
Det bliver faglige info- og debatarrangemen-
ter, der er åbne for alle, og ambitionen er, at de 
skal foregå i landets større byer. I vil selvføl-
gelig også kunne genfinde vores populære tra-
ditionsrige Høstdebat, fyraftensarrangemen-
terne samt generalforsamling i marts 2017.

Av! Vi bokser måske lidt over vores vægt-
klasse – det er meget at kaste sig over. Når året 

DL’S NYE BESTYRELSES STRATEGI-
SEMINAR... VI SER MED IVER FREM 
TIL SÆSONEN 2016-17!
Den 12.-13. maj afholdt DL’s bestyrelse det år-
lige strategiseminar på Konventum ved Hel-
singør. Formålet er at udvikle en palet af idéer 
til det kommende års bestyrelsesarbejde, der 
bedst muligt understøtter virksomhedsplanen, 
som blev vedtaget af medlemmerne på gene-
ralforsamlingen i marts måned. Samtidig har 
vi igen i år fordelt ansvarsområder som kom-
munikation, internationalt samarbejde samt 
forskning og uddannelse mellem os. 

En mere end almindeligt engageret besty-
relse fik sammen skabt et ambitiøst årshjul af 
projekter, som vi er ivrige efter at komme i 
gang med. Pt. pågår et stort forberedelsesar-
bejde forud for DL’s 85 års jubilæum og Nor-
disk Styrelsesmøde – begge samlet 15.-16. sep-
tember. Dertil er DL i gang med at konsolidere 
eksisterende samarbejder samt udvikle nye 
samarbejder med relevante foreninger. Dette 
er vigtigt i forhold til at skabe tyngde i aktu-
elle debatter om samfundets udfordringer og 
potentialer. Det gælder debatten om kystud-
viklingen, men der er også andre temaer, hvor 
I vil møde os.

Fra venstre: Ole Mouritsen, 
Elzelina Van Melle, 
Philip Dahlerup Christensen, 
Thomas Lindtorp, studenter-
repræsentant fra FLS, 
Jakob Sandell, Lillan Thomsen 
og Lise Kloster Bro.
Foto Susanne Renée Grunkin
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FORBILLEDLIG HÅNDTERING AF 
TILGÆNGELIGHED TIL DANMARKS 
LANDSKABELIGE NATIONALVÆRDIER 
Der ligger meget vigtig viden og læring i C.Th. 
Sørensens værk: Kongens Hus Mindepark 
ved Viborg. Det handler om, hvordan vi med 
faglig indsigt skaber tilgængelighed til Dan-
marks vidunderlige landskaber med færrest 
mulige indgreb og mest mulig plads til land-
skabets ægthed.

Det storslåede monument over hedens op-
dyrkere ligger i et kulturlandskab som for-
tæller vigtig Danmarkshistorie. Det kan vi 
bl.a. kan læse mere om i bogen C.Th. Sørensen 
– en havekunstner skrevet af Sven-Ingvar An-
dersson og Steen Høyer samt i Havekunst II.

Oplevelseskvaliteten ligger i at komme 
kørende op gennem det jyske landskab og 
registrere de ændringer, der viser sig under-
vejs i forhold til terræn og beplantning og 
gradvist at møde heden, hvis udtryk afviger 
så markant fra de øvrige danske landskaber. 
Selve Mindeparken er en gribende oplevelse. 
Med ført hånd bliver man ledt gennem en 
langstrakt dal ad en snoet grussti, hvis tracé 
forsigtigt men præcist tegner bunden som en 
snoet linje, der samtidig er en behagelig og 
tryg bevægelse. 

Den ovale mindeplads, der afslutter be-
vægelsen, danner samtidig tærskel til det 
omgivende åbne landskab, hvor man igen 
befinder sig på egen hånd. Mindesten som 
herreds- og sognesten, skabt af arkitekten 
Hans Georg Skovgaard, viser navnene på 
de mennesker, der deltog i opdyrkningen af 
heden. Så lidt skal der til. 

I 2004 fik Kongenshus Mindepark tildelt den 
internationale Carlo Scarpa-pris, der uddeles 
til bemærkelsesværdige landskaber. 

C.Th. Sørensen forstod, at det ikke hand-
ler om at indtage stedet og skabe faciliteter 
og komfort som bufferzone mod landskabets 
egen stemning, og han forstod at vise dyb 
respekt for stedets kvaliteter gennem grun-
digt forarbejde og indlevet forståelse for kon-
teksten. Værket er derfor både en mindevær-
dig og lærerig oplevelse.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

RUNDE FØDSELSDAGE
70 år: Torben Knudsen, 26. august
60 år: Mette Esbjerg Jørgensen, 21. august
50 år: Jens Dybbro, 2. august,
Musse Runov, 1. september
40 år: Marion Frandsen, 21. juni,
Freja Løgager Kynde, 23. juni,
Anne Dahl Refshauge, 26. juni,
Camilla Hvidt, 4. juli,
Pernille Sloth, 9. juli,
Flemming Rafn Thomsen, 5. august

Fotos Susanne Renée Grunkin
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LIS AHLMANNS LEGAT 2016
Væveren Lis Ahlmanns legat er i 2016 tildelt 
tre personer: mag.art., kunsthistoriker, forfat-
ter og tidl. direktør for Ny Carlsbergfondets 
direktion Hans Edvard Nørregård-Nielsen, 
musiker, tegner og forfatter Flemming Quist 
Møller samt LANDSKABs redaktør Annema-
rie Lund.

Lis Ahlmanns Legat er et hæderslegat, 
der ikke kan søges, men uddeles efter indstil-
ling fra bestyrelsen, som består af arkitekten, 
forlæggeren Erik C. Lindgren, væveren Kim 
Naver og arkitekten Hannes Stephensen.

Bestyrelsen motiverede bl.a. tildelingen 
således: ’Det er helt naturligt, at du Annema-
rie skal have tildelt Lis Ahlmanns legat. Som 
debattør, som redaktør og som forfatter samt 
ikke mindst som landskabsarkitekt har du 

vedholdende og kompromisløst kæmpet for 
at forankre dit fag i naturens egne processer.

Du har i snart en menneskealder kæmpet 
for at sikre landskabsarkitekturen en plads i 
den offentlige beslutningsproces, et arbejde 
der er nødvendigt, fordi de bløde værdier er 
under pres af teknologiske, økonomiske og 
dermed politiske interesser. Det kræver en 
enkel og stærk argumentation, som kun få 
evner. Du har kæmpet for naturværdiernes 
overlevelse og indpasning i det moderne sam-
fund i årtier, og det er en glæde at læse dine 
klare og vægtige ledere i LANDSKAB.

LANDSKAB som fagblad er ifølge sagens 
natur ikke oplagsstærkt, og du sidder da også 
ret alene med mange beslutninger, men du 
har formået at give tidsskriftet en redaktionel 
styrke og en velafbalanceret og yderst forbil-

ledlig opsætning med en underliggende logik 
og humor, som mange tilsvarende fagblade må 
misunde.

Dit samarbejde med forfatterne er præ-
get af lydhørhed og tolerance, men ikke uden 
fasthed og store krav til loyalitet over for faget.

Den enkle styrke kommer ikke af sig selv. 
Den kræver meget slid,og den påskønnes sjæl-
dent efter fortjeneste.’ 

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB 
Nr. 5. Udk. 2. september
Nr. 6. Deadline 10. august, udk. 14. oktober
Nr. 7. Deadline 10. september, udk. 18. november
Nr. 8. Deadline 10. oktober, udk. 16. december

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
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BLÅT OG EVENTYRLIGT
Annemarie Lund

I Norden er der en lang og god tradition for samarbejde mellem landskabsarkitektforeningerne i Finland, Is-
land, Norge, Sverige og Danmark. Årligt holdes nordiske bestyrelsesmøder, og stort set hvert andet år er der 
siden 1930’erne afholdt nordiske kongresser. 

Sidste nordiske kongres i Danmark var Roadtrip 2011, arrangereret som en bustur med forelæsninger og 
projektbesøg lagt på en linje tværs over Danmark fra København til Ribe. Turen med den rullende karavane 
var storslået og huskes som fagligt opløftende og en socialt sammenkittende oplevelse. Roadtrip 2011 blev til 
temanummeret LANDSKAB 8-2011.

Her i september 2016 – i forbindelse med, at Danske Landskabsarkitekter kan fejre foreningens 85-års 
jubilæum, afholdes igen nordisk kongres, denne gang som en 1-dags cirkulær sejltur i Københavns Havn – med 
forelæsninger og landgang ved udvalgte steder. Dagen afsluttes med en 85-års fødselsdagsfest. Indlæggene vil 
omhandle synspunkter på og diskussion af byen nu og i fremtiden, herunder tilgængelighed til havnen, byliv for 
brugere og borgere, havnens biologiske potentiale og klimasikring. Sejlruten er lagt som en god cruise fra syd 
til nord og fra den ene bred til den anden. Vi passerer Teglholmen, Frederiksholmsløbet, Belvedere- og Tegl-
holmskanalen, Nokken, Slusen, Ny Havnestad og Bryggen, Havneparken og Havnebadet, ’Bloks’, Frederiksholm 
Kanal, Skuespilhuset og Skt. Annæ Plads, Amerikakaj, Nordhavnen og den kilometerlange krydstogtterminal.

Som det fremgår ovenfor, interesserer landskabsarkitekter sig i høj grad for byplanlægning og byudvikling. Og 
landskabsarkitekter gør indsigelser, når samme byudvikling ser ud til at decimere den eksisterende bys kvali-
teter og ødelægge værdifulde, omend nedslidte områder, fremfor at skabe bedre by ved at inkorporere områ-
der med selvgroethed og autenticitet.

DL’s formand Susanne Renée Grunkin har tidligere i indlægget Byen møder vandet, byforandring forholdt 
sig kritisk til udviklingsplanerne for Aarhus’ bynære havnearealer. I dette nummer replicerer byens stadsarki-
tekt Stephen Willacy og forklarer byens planer. 

I artiklen om Københavns skyline spørger Liv Oustrup kritisk til de mange nye højhuse. Qua sin ansættelse 
i Slots- og Kulturstyrelsen har hun formuleret høringssvar om udviklingen af Carlsberg-området. Indsigelserne 
har haft betydning for planlægningsarbejdet, og de kommende tårne er rykket, så de er kommet væk fra sigte-
linjen, der følger Norske Allé i Søndermarken. Men Liv Oustrups interesse angår hele Københavns skyline. Hun 
efterlyser, om der er andre, der tænker som hende: ’At Københavns nye bydele ikke kun ændrer oplevelsen af 
den del af byen, hvor de rent faktisk ligger, men at der bygges så højt, at disse nye bygninger ændrer hele byens 
skyline’. Og spørger til, hvad det er for byrum, der efterlades mellem husene: ’Måske kan der tages større grad 
af hensyn til både nye og gamle bygningers egenart og udtryk, og måske kan der ske en form for fastholdelse af 
den kontekst, som de gamle bygninger er tænkt i.’

Landskabsarkitekternes generelle modvilje mod regeringen ønske om bebyggelse langs kysterne og i det 
åbne land har tidligere været diskuteret her i bladet. Nu præsenteres ét projekt af de ti undtagelser i Natursty-
relsens forsøgsordning for kyst- og naturturisme vedr. kystbeskyttelseslinjen. Marco Berenthz fra tegnestuen 
Norrøn viser 1. præmieforslaget Det blå plateau, som i marts 2016 blev valgt til Blåvand ved Vesterhavet. Det 
vindende projekt vil givet skabe en destination, som både er følsomt indpasset og samtidig bliver en oplevelse, 
der er vestkysten værdig. Men uanset hvor enkelt og smukt anlægget vil blive udført og integreret i omgivel-
serne, fjerner det dog ikke den absolutte modvilje, jeg har imod bebyggelse langs kysterne.

Anderledes ubekymret kan man boltre sig, hvor udgangspunktet ikke besidder store eksisterende kvaliteter. 
Her kan noget smukt og eventyrligt tilføjes, så der opstår nye og dejlige steder i byen. Tegnestuen MASU plan-
ning præsenterer to af deres aktuelle arbejder. Det ene er haveanlægget til et nyt H.C. Andersen-museum og 
-have i Odense, hvor et slyngende, labyrintisk forløb af kurvende hækformer skal blive til et eventyrligt univers 
og illustrere den komplekse og flertydige verden i H.C. Andersens historier. Det andet arbejde er en nyanlagt 
plads foran det nye Roskilde Museum – med vandrende, vandbassin og Bjørn Nørgaards skulptur ’Ragnarok’. 
Et lille sted med egen identitet, der indgår som del af Roskilde Kommunes byudviklingsstrategi, hvor en serie 
af forbundne pladser af kulturel og historisk betydning skal danne et sammenhængende kulturstrøg.

Blåt og eventyrligt i det lille Danmark. Hvordan medvirker vi et til et også blåt og forhåbentlig i fremtiden 
også eventyrligt København? Det drøftes på Nordisk Kongres 16. september 2016. Ses vi? AL

DL’s arrangementsgruppe 
består af landskabsarkitekterne 
Philip Dahlerup Christensen, 
Helle Hagelund og Elzelina Van 
Melle samt landskabsarkitektstude-
rende Emil Rosenstrøm. 
Se det endelige program på www.
landskabsarkitekter.dk
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I disse år bygges der i København, så man 
skulle tro, at der aldrig har været en fi-
nanskrise. Und dig selv en cykeltur til 
Carlsberg, Sydhavnen, Nordhavn eller 
Ørestad, hvor der bygges nyt – og højt! 

Som ansat i staten, og med Søndermarken 
som et af mine ansvarsområder, har jeg fået 
lov til at formulere høringssvar vedrørende 
udviklingen af Carlsberg-området, hvor en ny 
bydel tager form. Hele området er omfattet af 
en rammelokalplan nr. 432, der bygger på en 
masterplan fra tegnestuen Entasis, hvorefter 
mange af de historiske bryggeri-bygninger be-
vares samtidig med, at der skal bygges tæt og 
lavt (3-6 etager) suppleret af 9 tårne af vari-
erende højde mellem 50-120 m.

I vores høringssvar har vi argumenteret 
for en ændret placering af de høje tårne, så 
de kom væk fra sigtelinjen, der følger Norske 

Allé i Søndermarken. Argumentationen byg-
ger på Søndermarkens værdi som historisk 
anlæg. Haven er fredet efter naturbeskyttel-
sesloven, og vi har tilsluttet os Firenze-char-
tret, hvorefter historiske haver betragtes som 
monumenter og skal fastholdes som hele og 
uforstyrrede, både i form og ånd.

Søndermarken blev anlagt i barokkens 
formsprog, men i perioden 1785-95 blev haven 
omlagt til den nye stil: den landskabelige have. 
Dengang var der primært marker omkring 
Søndermarken, og haven blev anlagt med en 
del såkaldte ’lånte landskaber’, hvor haven 
danner ramme om lange ’kig’, så oplevelsen 
af områder, der ligger uden for haven, trækkes 
ind og gøres til en del af haveoplevelsen. Det 
var eksempelvis Valby Mose mod sydvest og 
et smukt, langt kig mod den daværende kyst 
ind over det, der fra 1847 blev udbygget som 
bryggeriet Carlsberg.

Vores indsigelser har haft betydning for 
planlægningsarbejdet, og vores argumenter 
er blevet hørt. De kommende tårne er place-
ret sådan, at de ikke står i aksen, og samtidig 
har vi tilladt os at mene noget om både højde, 
drøjde og farver, når nu de kommende bygge-
rier vil kunne ses fra Søndermarken, blot ikke 
direkte i aksen.

Imidlertid står jeg personligt tilbage med 
en holdning til byens udvikling og placering 
af højhuse, og jeg har spejdet efter, om der er 
nogen, der mener som jeg: At Københavns nye 
bydele ikke kun ændrer oplevelsen af den del 
af byen, hvor de rent faktisk ligger, men at der 
bygges så højt, at disse nye bygninger ændrer 
hele byens skyline. 

Et af de kommende tårne på Carlsberg er 
godkendt til 120 m. I Ørestad er Ferring-byg-
ningen 80 m. På Axeltorv er Axel Towers 60 
m, og den nye Mærsk-bygning ved Panum er 

DEBAT: 
KØBENHAVNS 
SKYLINE
Liv Oustrup
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75 m – og kan ses på hele turen langs søerne. 
Øresundstårnet ved Amager Strand er 63 m – 
og det er nok ikke de sidste højhuse, vi kom-
mer til at se. Er det et problem i sig selv, at 
byens skyline ændres? Måske ikke. 

Men jeg er fagligt usikker på, hvad det er 
for en by, vi er ved at skabe, og hvad det er ved 
den eksisterende by, som vi burde bevare.

I London er givet tilladelse til stadig flere 
højhuse de seneste år, og her går diskussio-
nen højt, se f.eks. dette link: www.theguardian.
com/cities/series/london-skyline-debate. Lon-
don er kendt som en tæt og bred by med stor 
andel af byggeri på 2-3 etager. Naturligt vil 
de nye højhuse ændre oplevelsen af sådanne 
byområder markant. Og i debatten sættes 
spørgsmålstegn ved alt fra, om det bliver rart 
at færdes mellem disse meget høje bygninger, 
om der vil kunne ske integration mellem nye 
beboere og dem, der bor i den gamle bolig-

masse (lejlighedspriserne i de nye byggerier 
er pebrede), men især om de nye tårne ændrer 
oplevelsen af byens kulturhistorie og ødelæg-
ger byens særlige karakter. ”The Skyline Cam-
paign is asking for the debate to be expanded: 
we want a citywide review and discussion 
about how to safeguard our precious inheri-
tance while sensitively and intelligently incre-
asing London’s density.” Kilde: https://histori-
cengland.org.uk/images-books/publications/
conservation-bulletin-75

Også i Sverige er der debat. I 2014 ned-
lagde det svenske forsvar forbud mod en 
237 m høj bygning i Stockholm, og det har 
sat gang i en debat om byens skyline. For-
eningen Stockholmskyline er etableret med 
dette formål: ” Vi är emot skyskrapor och fler 
höga hus i innerstaden och för en utveckling 
av god stadsstruktur i hela Stockholm.” For-
eningen argumenterer imod højhuse i byen 

for at bevare byens særegenhed samt fast-
holde byens skala med den lave og sofistike-
rede skyline. Kilde: http://www.stockholmsky-
line.se

I 2009 skabte tidligere formand for DL 
Jacob Kamp debat om levestedsværdien i 
Ørestad ved at problematisere manglen på 
menneskelig skala. Jeg har lyst til at vende til-
bage til denne diskussion: når vi skaber ’verti-
kale byer’, hvad er det for plads til byliv, møde-
steder og grønne områder, der lades tilbage? 
Hvorfor skal der være højhuse i alle bydele 
af København? Og er SÅ høje huse virkelig et 
godt leve-sted for mennesker?

I de byudviklingsområder, hvor der er 
bevaret bygninger (eksempelvis Carlsberg 
eller Nordhavn), bevares og istandsættes de 
bygninger, der er bevaringsværdige eller fre-
det. På Carlsberg er der ikke meget færdigt 
nyt, så der kan jeg endnu ikke vurdere oplevel-
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sen, men i Nordhavn, hvor en del gamle byg-
ninger er bevaret, får jeg en lille smule klau-
strofobi på de gamle bygningers vegne: 

De ligger godt nok tæt på de nye – og 
meget markante – byggerier. Det samme 
gør sig gældende på Christians Brygge, hvor 
BLOX tager form. 

Og igen: Er det et problem i sig selv? 
Måske ikke, men jeg er fagligt usikker på, 
hvad det er for byrum, der efterlades mellem 
husene. Måske kan der tages større grad af 
hensyn til både nye og gamle bygningers egen-
art og udtryk, og måske kan der ske en form 
for fastholdelse af den kontekst, som de gamle 
bygninger er tænkt i. 

Men kan man i det mindste ikke skabe lidt 
mere plads om bygningerne? Og kan man ikke 
vinde noget ved at tænke på den horisontale 
bevægelse, som mennesker færdes i? Igen, 
den menneskelige skala?

Jeg savner debatten. Ingen råber op. Ingen lo-
kalråd brokker sig, og kommunen modtager 
tilsyneladende kun få høringssvar, når der in-
viteres til høring om lokalplaner. I kommu-
neplanen for 2005 er det bestemt, at der ikke 
skal rejses nye højhuse inden for det gamle 
voldanlæg, men at der kan rejses højhuse i de 
øvrige bydele. I 2006 var en debat om emnet, 
og siden er vedtagelsen af højhuse sket gen-
nem lokalplanlægning. Og siden 2007 virker 
det som om, ingen tager stilling til, om byen 
skal udvikle sig, som den gør nu. Den kritik, 
som fylder mest, handler om den konkrete ud-
formning af enkelte bygninger, mens debatten 
om skyline, placering af højhuse, skalering af 
byrum og plads til mennesker absolut ikke fyl-
der i debatten.

 Og får vi dermed den by, som vi helst vil 
have?
Liv Oustrup, ph.d.,landskabsarkitekt MDL
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REDEGØRELSE

KØBENHAVNS HØJHUSE 

De 9 egentlige højhuse, som idag findes

i kommunen, er alle meget fremtræden-

de i bybilledet.

Hotel Royal og Hotel Sheraton lig-

ger inde i den tætte karrebebyggelse på

Vestervold, som eksponenter for byens

moderne cityområde. Hotel Europa -

ligeledes på Vestervold - ligger ved hav-

neløbet som et brohoved ved Lange-

bro, og fremhæver broen som det vigti-

ge led i byen, der forbinder City med

0 km 41 2 3

Domus Portus

Kobberhuset

Hotel Sheraton

Hotel Royal

Hotel Scandinavia

Hotel Europa

Peder Lykke Centret

Ferring

Rigshospitalet

DomusVista

Falkonercentret

Codanhus

Amagersiden og lufthavnen.

I forhold til de ældre bydele er

Hotel Scandinavia og Rigshospitalets

sengebygning de mest dominerende.

Rigshospitalet på grund af sin store

udstrækning og Scandinavia ved sin

højde og beliggenhed i det åbne områ-

de på overgangen mellem Christians-

havns Vold og Amager Fælled. De to

bygninger har - sammen med Peder

Lykke Centeret en udefineret bystruktu-

rel placering i modsætning til Ferrings

6 - 7 STRATEGI FOR BYENS PROFIL. REDEGØRELSE

højhus i Ørestad.

Ferrings højhus ses fra store dele af

byen særlig Amager, Sydhavnen og

Vesterbro hvor den over store afstande

synliggør det nye trafikknudepunkt i

Øresundsregionen.

Nordhavnens højhuse - Domus

Portus og “Kobbertårnet” på Damp-

færgevej slutter sig til kanten af

Østerbros tætte karrebebyggelse.

0 km 41 2 3

Tingbjerg

Bellahøj

Lundtoftegade

Boligblok

Boligblok Boligblok

Kontorbygning

OperaKontorbygning
Kontorbygning

Kontorbygning

Kollegium
Kollegium

HotelHotel
Kontorbygning

HUSE FRA 9 TIL 13 ETAGER

De høje huse præger byens profil og de

nærmeste omgivelser i langt mindre

grad end de egentlige højhuse gør.

Størstedelen af de høje huse ligger i

to samlede bebyggelser : Punkthusbebyg-

gelsen på højdedraget ved Bellahøj med

29 bolighuse (se foto side 9 nederst til

venstre), og bebyggelsen i Lundtofte-

gade med 4 høje boligblokke.

Herudover er der 6 boligblokke

med små boliger (kollektivhuse og kolle-

HIDTIDIG HØJHUSPOLITIK

Der har hidtil været ført en relativt restrik-

tiv højhuspolitik i København. Bygnings-

massen er som standard ikke højere end 6

etager, og højere bygninger har generelt

været motiveret af særlige forhold enten

beliggenhedsmæssigt eller funktionelt.

Der er ingen højhuse eller høje huse i

de ældste byområder, men flere høje huse

og højhuse på de tidligere voldarealer.

Nye bygninger over 5-6 etager er gene-

relt kun blevet tilladt 

på grund af symbolværdi (kirketårne,

o.l.)

af funktionelle grunde (f. eks. tekniske 

anlæg, Rigshospitalet, hoteller) 

som vartegn (f. eks. punkthuset i 

Tingbjerg),

af beliggenhedsmæssige grunde 

(f. eks. Bellahøjhusene) 

af bystrukturelle grunde (Ferring i 

Ørestad).

EUROPÆISKE HØJHUSPOLITIKKER

Mange større europæiske byer har en

højhuspolitik. For eksempel skal højhuse i

Paris og Amsterdam opføres uden for de

historiske byområder, mens man i London

og Rotterdam opfører højhuse i de indre

byområder, bl.a. som følge af at disse områ-

der blev bombet under 2. verdenskrig

HØJHUSENE I KØBENHAVN

Byens første “højhus” var den 12 etager

høje Panoptikonbygning på Vesterbrogade

tæt ved hovedbanegården (idag Arbejdernes

Landsbank), som blev opført i 1952. Det på

daværende tidspunkt sensationelt høje hus

blev opført som en markering af ankomsten

til hovedstaden fra det øvrige land og som

tegn på den økonomiske optimisme efter

2. verdenskrig.

Otte år senere fik Hotel Royals (tidlige-

re SAS-hotellet) 21 etager på den anden

side af Vesterbrogade overtaget i den lokale

højhuskonkurrence. Med denne bygning var

der tale om en markering af København

som en international storby og koblingen

mellem det nationale og det internationale

trafiknet  - tog og fly. De to bygningen gjor-

de, sammen med den øvrige modernisering

langs denne del af Vesterbrogade, området

til et moderne Cityområde uden for den

gamle bykerne.

Med Ferrings højhus i Ørestad, i

skæringspunktet for  regionale, nationale og

internationale trafikforbindelser er taget

endnu et skridt i retning af at synliggøre

udviklingen af København og hele

Øresundsregionen til moderne metropol.

FOTOS 

Venstre side:Tv: SAS-bygningen

Th: Ferring i Ørestad

Højre side: Tv:“Kobbertårnet”

Midt: Lundtoftegade

Th: Tingbjerg

gier), 5 kontorhuse, 2 hoteller og ende-

lig operaen.

De fleste af de høje boligblokke lig-

ger i brokvartererne, mens der i de

ydre bydele - udover Bellahøjbebyg-

gelsen - af høje huse kun er punkthuset

i Tingbjerg.

Tættest ligger de høje huse på

Vestervold med to hoteller og to kon-

torhuse, som sammen med de fire

højhuse i samme område gør det til

byens mest cityprægede del.

EKSISTERENDE HØJHUSE (over 40 m eller 13 etager) HUSE I 9 TIL 13 ETAGER 

Kort fra Redegørelse over højhuse i København, 2006:
De egentlige højhuse, som i dag findes i kommunen, er alle meget fremtrædende i 
bybilledet. Et af de kommende tårne på Carlsberg er godkendt til 120 m. 
I Ørestad er Ferring-bygningen 80 m. På Axeltorv er Axel Towers 60 m, og den 
nye Mærsk-bygning ved Panum er 75 m . Øresundstårnet ved Amager Strand er 
63 m – og det er nok ikke de sidste højhuse, som vi kommer til at se
Map from the Report on tower blocks in Copenhagen, 2006:
The actual tower blocks existing today in the city are all very conspicuous on 
the Copenhagen skyline. One of the future towers on the Carlsberg site has been 
approved with a height of 120 meters.
At Ørestad the Ferring building is 80 meters. On Axeltorv square, the Axel Towers 
are 60 meters, and the new Mærsk building by the Panum Institute is 75 meters. 
The Øresunds tower by Amager Strand is 63 meters – and this is no doubt not the 
last tower we will see in Copenhagen
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DEBAT: AARHUS
Stephen Willacy

Det ærgrer mig, at jeg ikke havde mulighed 
for at deltage i arrangementet i november på 
DOKK1 i Aarhus, hvor arkitekten Knud Fla-
deland Nielsen talte om principperne i ma-
sterplanen for de bynære havnearealer – ar-
kitekten Kristine Jensen om sit arbejde med 
havnebyrum mellem byen, Navitas og Europa- 
pladsen – og arkitekten Kim Holst Jensen om 
selve DOKK1. 

Artiklen Byen møder vandet, byforan-
dring forholder sig ret kritisk til byens udvik-
lingsplaner for Aarhus’ bynære havnearea-
ler, hvor Susanne Reneé Grunkin skriver, at 
mange ikke synes, at Aarhus er en grøn by, og 
at der mangler grøn struktur, centrale bypar-

ker og små grønne byoaser i bybilledet. Det 
er helt ok med en kritisk vinkling, og jeg er 
kun glad for denne mulighed for at medvirke 
i debatten.

Som aarhusianer og ikke mindst som 
stadsarkitekt kan den holdning, der kommer 
til udtryk i artiklen, dog undre mig. Der er for 
nylig foretaget en temperaturmåling om Aar-
husmålene, hvor borgerne i Aarhus især frem-
hæver byens kulturliv (38%) samt naturen 
(32%) som forhold, der gør Aarhus attraktiv. 
Med hensyn til naturoplevelser nævnes disse 
i næsten hvert tredje af de åbne svar (32%). 
Især fremhæves den tæt forbundne kombina-
tion af byliv, skov og strand.

Blågrøn struktur
På en makroskala ligger Aarhus i smørhul-
let, hvad angår naturen, med bugten mod øst, 
og ådalen trækker det blå og grønne element 
mod vest ved Brabrand Sø helt ind til det cen-
trale Aarhus videre mod havnen og bugten. 
Mod nord og syd ligger to smukke skove, hen-
holdsvis Risskov og Moesgård. Begge ligger i 
en afstand af ca. 5-10 minutters cykeltur fra 
bymidten. 

Der er adskillige flotte grønne byrum, 
grønne åndehuller og grønne rekreative are-
aler. Inden for Ringgaden er der Musikhus-
parken, Universitetsparken, Vennelystpar-
ken, Nordre Kirkegård, Vestre Kirkegård 

Kommentar til Susanne Renée Grunkins klumme om byforandring i Aarhus, 
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DOKK1, Navitas, Bestseller og i mindre grad Toldkammeret har karakter af ’stand alone’-ikonbyggerier på 
en stor sammenbindende lysfarvet betonflade 
DOKK1, Navitas, Bestseller and to some degree, Toldkammeret have the character of ‘stand alone’- iconic 
building schemes on a large, unifying pale concrete surface 
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ved Trøjborg, Botanisk have, Ingerslev Bou-
levard og den grønne kile på Godsbanearea-
lerne. Desuden skal nævnes den lille grønne 
lomme ved Sankt Olufs gade, den grønne plet 
ved Graven og det grønne rum ved Vor Frue 
Kirke i Vestergade.

Lidt længere ude er der Mindeparken, 
Tangkrogen, Strandvejspromenaden, Marse-
lisborg Slotspark, Ceresparken ved åen, Tivoli 
Frihedens have, Skoleskoven, Havreballe Skov 
og Jægerskov ved Marselisborg Slot. Alle er 
meget populære rekreative områder.

I Kommuneplan 2009 s. 76-78 kan man se 
en redegørelse for byens blågrønne struktur 
overordnet set. Der er tale om to grønne ringe, 

den indre og den ydre, som skal sikre grøn 
sammenhæng mellem byens parker og grønne 
knudepunkter. Sammen med de 10 blågrønne 
ruter på tværs af de to ringe dannes en sam-
menhængende hovedstruktur i byen. Fremti-
dens byudviklingsprojekter skal medvirke til 
at styrke denne hovedstruktur.

Det har været kommunens ambition, 
at 80% af alle byens borgere skal have mak-
simum 500 m til det nærmeste offentlige 
grønne/blå rekreative areal. Det mål er alle-
rede opnået, men der arbejdes stadig med at 
gøre byen endnu mere grøn. Det seneste initi-
ativ er transformationen af Bispetorv fra par-
keringsplads til et grønt byrum. 

Vedrørende udsagnet om konkurrencen mel-
lem danske provinsbyer, hvor byerne gør brug 
af mantraer som ’kulturby’ og ’vidensby’, vil 
jeg gerne slå fast, at alle 19 kommuner i Regi-
on Midtjylland samarbejder om at være Euro-
pæisk Kulturby 2017, og dette er vigtigt med 
hensyn til den strategiske branding. Samar-
bejdet er en løftestang, hvor det at gentæn-
ke kultur vil fungere som katalysator for alle 
kommunerne i regionen. 

Det er helt naturligt, at byerne afspejler 
tidens tendenser med hensyn til f.eks. uddan-
nelsesinstitutioner for at tiltrække stude-
rende og for at medvirke til at styrke byernes 
forskellige identiteter. 
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Med hensyn til den påstand, at fortætning af 
danske provinsbyer er det nye mantra for at 
tiltrække borgere, har Aarhus Kommune fak-
tisk den positive udfordring, at der kommer 
ca. 4.000 nye borgere til om året. Borgere flyt-
ter ikke til Aarhus på grund af fortætning af 
byen. De kommer, som tidligere nævnt, fordi 
der bl.a. er et varieret kulturtilbud, gode un-
dervisningsinstitutioner og nærhed til natu-
ren.

I artiklen rejses flere gode spørgsmål, 
f.eks. hvordan man kan lave stedsspecifik 
byudvikling, når der fortættes? Det er blevet 
vedtaget i Aarhus Byråd, at der skal arbejdes 
med liveability og et 360 grades syn på byud-
vikling. Som en integreret del af arbejdet er 
det vigtigt at kortlægge byens mange forskel-
ligartede kvarterer, deres særlige egenart og 
at skabe nye bygninger, som understøtter og 
udvikler de stedspecifikke karakteristika. 

Skala
Aarhus Ø er en kæmpe flade uden på byens hi-
storiske kerne, og den skal fungere som en del 
af havnen og bugtens rum. Der mangler stadig 
en del bygninger, men man kan allerede nu få 
en fornemmelse af byggerierne kombineret 
med de færdiggjorte kanaler.

Sammenlignet med et luftfoto af Ørestad 
kan man se muligheder for at formidle ska-
laforståelsen. Det står også klart, at der er 
udfordringer i at fastholde ambitionen om 
”hensyn til tæthed og bymæssighed minder 

om det eksisterende Midtbyområde” fra vores 
oprindelige byrumsvisioner for den nye bydel. 
Det er et punkt, vi skal forholde os til i vores 
videre planlægning.

I samme skalaforståelsesproces fik vi 
nogle aha-oplevelser, da vi placerede kendte 
byrum i Aarhus over helhedsplanen. Det viste 
sig for eksempel, at Bernhardt Jensens Bou-
levards tværsnit er noget større end Ingers-
lev Boulevards på Frederiksbjerg. Når man 
placerer Store Torv over kvarterspladsen på 
Ø4, kan man tydeligt se, at de planlagte rum 
er større, og man kan med rimelighed stille 
spørgsmål til, hvordan alle de nye store area-
ler skal bruges. Erfaringerne fra andre større 
,nyetablerede byer som Ørestad siger også, 
at man bør undersøge, hvordan byrummets 
mikroklimatiske forhold forbedres så tæt på 
åbent hav. 

Gentænk Bassin7
Med erfaringerne fra de sidste 10-12 år med 
helhedsplanen er der sat fokus på både den 
fysiske og den funktionelle udvikling af Bas-
sin 7 med overskriften Gentænk Bassin 7. Et 
konsortium bestående af CASA, Rune Kilden, 
BIG, Jan Gehl Arkitekter og MOE har sam-
men med Aarhus Kommune udviklet en ny 
disponering af byggefelter og pladser mellem 
bygningerne, som er anderledes end i dispo-
sitionsplanen. Formålet var at skabe flere små 
pladser, der kan fyldes med mennesker. End-
videre har det været en ambition at skabe en 

bebyggelse med en mindre og mere menne-
skelig skala – med en række ’snoede’ gadefor-
løb, som er kendt fra den eksisterende midt-
by. Disse hensyn betyder bl.a., at den tidligere 
planlagte kvartersplads og plads ved bugtpro-
menaden er blevet mindre. Udsigten fra det 
kommende havnebyrum mellem Dokk1 og 
Navitas bliver som følge af dette flankeret af 
den østligste bygning AARhus ved Bassin 7. 

Ved Lighthouse-bebyggelsen ved den nord-
lige del af Aarhus Ø har Schønherrs tegnestue 
udformet et smukt landskab, som tager afsæt i 
den østjyske kystbeplantning for at skabe mere 
intime rum mellem stueetagens lejligheder 
og den offentlige promenade. De få, smukke 
træer, som blev plantet, blev desværre savet 
ned, fordi de tog havudsigten fra lejlighederne 
på 1. og 2. sal. Mikroklimaet i havneområderne 
er generelt en stor udfordring, og træerne er 
vigtige for læ, sunde biotoper og muligheden 
for at bryde skalaen i kantzonerne. Træbe-
plantningen er en del af Aarhus’ ambitioner 
om at være en grøn og sund by. På Jette Tikjøbs 
Plads, for enden af Bernhardt Jensens Boule-
vard, er træerne valgt med omhu for at skabe 
en tæt rumlig virkning og for at bryde vindpå-
virkningen. Vi har brug for flere træer og mere 
grønt på Aarhus Ø.

Identitet
På byens havnefront er der skabt en ny fy-
sisk og visuel forbindelse mellem den histo-
riske bykerne med havnen og bugten. Her kan 
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man tale om havnerummets store skala, hvor 
DOKK1, Navitas, Bestseller og i mindre grad 
Toldkammeret har karakter af ’stand alone’-
ikonbyggerier på en stor sammenbindende 
lysfarvet betonflade, hvor Kystvejens histori-
ske arkitektur fungerer som bagtæppe. 

Selve disponeringen stammer fra helheds-
planen for de bynære havnearealer. Rummet 
mellem bygningsværkerne og selve havne-
pladsen er ca. 12.000 m2 stort. Rummet er 
byens nye samlingssted for større fælles-
skabsarrangementer.

Artiklen kalder det for et ’botoxlignende 
ansigtsløft’. Ja, der er tale om stor skala, som 
er ny og tidssvarende i sit arkitektoniske 
udtryk. DOKK1 f.eks. med sin placering som 

et hængsel ved åens udmunding i havnen er et 
markant volumen og formet med stor omhu 
med sine mange skarptskårne flader, der opta-
ger de mange retninger, som udspringer fra 
kontekstens komplekse beliggenhed. 

Jeg har ikke noget imod ’Burgeren’, som 
Karsten R.S. Ifversen, arkitekturskribent i 
Politiken, har kaldt huset. Husets arkitektur 
er medvirkende til at skabe en helt ny identi-
tet for Aarhus. Huset er også kendt som Fol-
kets Hus med over 1 mio. besøgende allerede 
inden for det første år. Det er også rigtig godt, 
at der er kommet den store legeplads Kloden, 
som er doneret af Salling Fonden, da det er 
med til at tilføje en menneskelig skala i det  
4 .000 m2 store, halvt overdækkede byrum. 

Kombinationen med flere andre nye, store 
opsigtsvækkende byggerier såsom Isbjerget, 
Moesgaard Museum og Your Rainbow Pano-
rama på ARoS, (og der er flere på vej så som 
AARhus) er medvirkende til at styrke Aarhus’ 
internationale ry og profil. Byen omtales næ-
sten dagligt i mange internationale dagblade, 
livsstilsmagasiner og fagblade. 

Men når det kommer til stykket, er det vig-
tigt at pointere, at det er selve sammenspillet 
mellem nye bydele og den eksisterende by, der 
er med til at styrke byens platforme for kom-
mende generationer. 
Stephen Willacy, arkitekt MAA, 
stadsarkitekt i Aarhus Kommune

Tv. Ø-Haven på Pier 4 er et godt eksempel på brugerinddragende aktiviteter på Aarhus Ø og på, hvordan man 
tænker byliv før boliger. Haveprojektet har til formål at aktivere de arealer, der endnu ikke er blevet bebygget
Left. The island garden on Pier 4 is a good example of a user participation activity on Aarhus Island, and how one 
envisions urban life before housing. The harbor project aims at activating the areas that are yet to be built on

Nederst. Ved Lighthouse-bebyggelsen ved den nordlige del af Aarhus Ø har Schønherrs tegnestue udformet et 
smukt landskab, som tager afsæt i den østjyske kystbeplantning for at skabe mere intime rum mellem stueetagens 
lejligheder og den offentlige promenade
Bottom. By the Lighthouse scheme at the northern end of Aarhus Island, Schønherr’s office has designed a 
beautiful landscape that is inspired by the east Jutland costal vegetation in order to create a more intimate 
space between the ground floor apartments and the public promenade
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DET BLÅ PLATEAU
Marco Berenthz

Som mange andre steder i Danmark står Blå-
vand ved den danske vestkyst overfor udfor-
dringer i forbindelse med at skulle tiltrække 
besøgende i et stadigt mere konkurrence-
præget marked for kystturisme. Blåvand har 
et stort potentiale for at markere sig som en 
særlig oplevelsesrig destination midt i den 
fantastiske natur og ud mod Vesterhavet. Men 
et spørgsmål melder sig, for hvordan skaber 
man en destination på den danske kyststræk-
ning, som både er følsomt indpasset og sam-
tidig tilvejebringer en oplevelse, der er vest-
kysten værdig? 

Det, som karakteriserer den danske Vest-
kyst, er først og fremmest voldsomheden 
og det åbne klitlandskab, som snor sig langs 
stranden og danner overgangen fra vand til 
land. Men området har også en rig kultur-
historie med den firlængede klitgård, der 
beskyttede beboerne mod vestenvinden, og 

ikke mindst oplevelsen af de naturkræfter, der 
kommer i spil, når det blæser ind over landet. 
Det blev derfor vigtigt at formidle disse sær-
egne potentialer for området, at skabe et sted, 
hvor der både er faciliteter, der imødekom-
mer den besøgende samtidig med, at der bli-
ver iscenesat en stærk oplevelse af området. 
Vores forslag er et holistisk greb, der dels løser 
områdets udfordringer, dels iscenesætter dets 
potentialer nu og fremadrettet. Forslaget skal 
ses som et bud på, hvordan stedets fortællin-
ger og kvaliteter kan tydeliggøres. 

Elementerne bearbejdes, så indgrebet 
er minimalt for stedet. Det tilpasses klima 
og topografi og forstærker allerede eksiste-
rende kvaliteter. Intentionen er at skabe et 
sted, som de lokale kan genkende sig selv i, 
og som gæster udefra vil rejse efter: En unik 
destination som anslaget til den danske vest-
kyst.

Det blå plateau i klitlandskabet
Ved ankomsten til Blåvand bliver man i dag 
mødt af en stor parkeringsplads i første 
række, der, når den er fuldt belagt, totalt do-
minerer det første indtryk af stedet. Projek-
tets første greb er at tilvejebringe en landska-
belig genopretning, så klitlandskabet rykkes 
frem på pladsen og dermed bliver det første, 
man møder, når man ankommer til området. 

Det blå plateau iscenesætter både Vester-
havets vildskab og klitgårdens beskyttende 
gårdrum. Oppe på dækket, belagt med hårdt-
brændte blålige tegl, har besøgende bredt 
udsyn og får vind i håret. I anlæggets beskyt-
tede gårdrum kan det rekreative liv udfolde 
sig i læ og ly. 

Tilsammen iscenesættes kontrasten 
mellem de to og understreger herved vest-
kystens klima som den ubestridte hovedat-
traktion. Samlingspunktet er udformet som 
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en omskrivning af områdets kulturhistorisk 
tungeste bebyggelsesform – klitgården. 

Den nuværende asfalt på parkeringsplad-
sen hugges op, og parkeringen indsluses i en 
visuel lås’, liggende i klitlandskabet langs 
diget, således at parkeringen ikke længere er 
synlig fra ankomsten. Det gamle parkerings-
areal udlægges dels som klitlandskab, dels 
som grusvej, der forbinder det nye anlæg og 
det eksisterende stråtækte traktørsted. 

Koten i det nye parkeringsareal ligger så 
dybt i landskabet, som vandspejlet tillader 
det, både for at eliminere de visuelle gener for 
de bagvedliggende private lodsejere bag diget, 
også fra 1. salen, og helt generelt for at under-
ordne bilerne i forhold til det omgivende land-
skab. 

Det samlede greb for Blåvand Kyst er en 
interpolering af klitlandskabet. Hvor der før 
var synlig parkering, bliver nu er åbent land-

skab, hvor Det blå plateau lægger sig som en 
linje horisontalt på klitterne. 

Arven fra klitgården
Fortolkningen af klitgården resulterer i en 
horisontal, firkantet flade, lagt ind i klitterne. 
Fladen folder sig ned til pladsen via et stort 
trappeanlæg, hvor anlæggets mange aktivi-
tetstilbud kan iagttages, og hvor den indre 
gårdsplads forvandles til en scene. De fire 
længer skærmer for vinden med deres lukke-
de sider udadtil og danner læ og ly for vind og 
vejr indadtil. 

Ligesom hovedhuset traditionelt var det 
vigtigste på klitgården og det, man søgte at 
beskytte, bliver funktionerne her ligeledes 
placeret mod sydøst, længst væk fra pålands-
vinden fra havet og den hårde vestenvind.

Klitgårdens arkitektoniske bedrift er, at 
den møder naturen som et menneskeskabt 

element i en brutal linje mellem natur og 
kultur. Her er ingen terrassedæk mod van-
det, plantebede eller kommerciel støj udad-
til. Her er det vestkystens landskab og vildska-
ben, der har magten, og derfor udspiller livet 
sig på indersiden. På samme måde er hensig-
ten her, at alle kommercielle aktiviteter skal 
underlægge sig indramningen, og alle elemen-
ter udenfor modsat har fuldstændig offentlig 
karakter – med et minimum af indgreb i natu-
ren.

Indvendig får betonen tilslag af kalk og 
lysner gårdrummet op som set hos klitgården. 
Udadtil beklædes den med hårdt brændte 
teglsten med en blålig farvepalet, jo hårdere 
brænding, jo mere vejrbestandig. I brændin-
gen reagerer jernoxiderne i den lokale klæg, 
der findes i undergrunden, så de rødlige toner 
går helt over i blålige og violette. Jo hårdere 
brændt, jo mere blå: Blå for Blåvand.
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Det blå plateau, 1. præmie i konkurrence om Blåvand ved Vesterhavet 
1 af de 10 undtagelser i Naturstyrelsens forsøgsordning for kyst- og naturturisme vedr. kystbeskyttelseslinjen 
Arkitekt: Norrøn v. Marco Berenthz, Poul Høilund D. Cruise, Anna Maria Indrio, Jacob Bredhal, Gustav Kragh-Jacobsen, 
Felicia Amdrup Laugsen, Lune Dyre
Konsulenter: Landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen,
Lars H. Olsen, tidl. dir. ved Videnscenter for kystturisme,
kulturarvsekspert, arkitekt MAA Søren Vadstrup

Vinden, himlen og solen er de store aktører 
her. Nede ved pladsen udfolder det offentlige 
fælles liv sig. Her spilles bold, her mødes man, 
og her spiser man. Et ophold kan nydes i solen 
og i fællesskab med andre. Bevæger man sig 
op på dækket er vinden, det store hav og hele 
Blåvand den store scene. Her er naturen i cen-
trum, og oplevelsen er overvældende. Herfra 
bevæger man sig mod en boardwalk, der skif-
ter mellem at iscenesætte ophold i læ og skabe 
en platform for vinden.

Ved etablering af de nye landskabsformer, 
skabes der tilgængelighed for alle til pladsens 
øvre brodæk. Dækket er forbundet med for-
pladsen via en lys rampe, hvorpå der skabes en 
let forbindelse over klitterne og ned til stran-
den. Pladsen og gårdrummet introducerer 
tilsammen mulighed for nye arrangementer i 
en større skala, f.eks. festivaler, koncerter og 
andre store arrangementer.

Boardwalken
Boardwalken er knækket i plan og kurvet i 
snit – samt tilgængelig for alle på tværs af sin 

udstrækning. Den er lagt som et scenografe-
ret forløb, hvor naturen iscenesættes på for-
skellig vis: blæst, ly, udsigt, solgryde, klitter, 
hjelme, marehalm, etc. Bevægelsen i klitland-
skabet vil primært foregå, så man fra stran-
den ikke oplever hele kysten bebygget. Fra 
klitlandskabet ’knækker’ boardwalken lejlig-
hedsvis ud, og går ned på ydersiden af klitter-
ne med kig over Vesterhavet. Oplevelsen veks-
ler således mellem solgryder og intime rum til 
horisontudsyn og hav, mellem vind og læ og 
mellem kulturpladsen og vandlegepladsen. 
Boardwalken skal sammenbinde ankomst-
område og de nye funktioner, som i fremti-
den kan fortsættes helt ud til fyrtårnet, der er 
Danmarks vestligste punkt og derfor i sig selv 
en vigtig destination.

Vandlegeplads 
Vesterhavet er voldsomt, også i Blåvand. Den 
typiske børnefamilie er både draget af Ve-
sterhavets vildskab, men også udfordret af 
at kunne bruge det. Vandlegepladsen tager 
udgangspunkt i at tilbageholde og forsinke 

havet, som trækker sig tilbage, når vandet er 
skyllet op på stranden. Således skabes små 
laguner af tilbageholdt vand, der kan fungere 
som soppebassin. Disse bassiner er både min-
dre voldsomme, varmere og skaber en bagved-
liggende kant, hvor man kan opholde sig. Van-
det vil dagligt blive udskiftet med frisk vand i 
takt med tidevandet.

Vandlegepladsen består af opsatte træ-
pæle i varierende højder, der er bemalet i hhv. 
hvide, blå og sorte nuancer som en reference 
til bundgarnspæle. De løber i et zig-zag møn-
ster ned over stranden og ud i vandet. Der er 
i sæsonen mulighed for opsætning af udstyr 
såsom klatrereb, hængekøjer, små siddeplat-
forme etc., som i vinterhalvåret kan tages ned.
Marco Berenthz, arkitekt MAA, 
partner NORRØN 
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SCT. OLAI PLADS I ROSKILDE
Sune Oslev

Som del af Roskilde Kommunes byudviklings-
strategi etableres Kulturstrøget som en serie 
af forbundne pladser af kulturel og historisk 
betydning og som parallel til bymidtens kom-
mercielle byrumsforløb. 

Sct. Olai Plads er anlagt som et af disse 
nedslag og del af Kulturstrøget. Pladsen for-
binder Kulturstrøget og det kommercielle 
gågadeforløb og udgør en ny plads foran det 
nye Roskilde Museum.

Udviklingen af Kulturstrøget er en vigtig 
del af Roskilde Kommunes ønske om mere 
liv i bymidten, og i forbindelse med projek-
tet flyttes Roskilde Museums hovedindgang, 
så den forbindes med Kulturstrøget gennem 
Sct. Olai Plads, der sætter rammerne for det 
nye indgangsparti.

I projektet arbejdes med få og enkle ele-
menter: fladen, muren og vandet. Med den 
rolige komposition af byrummet sættes van-
delementet i fokus og bliver byrummets re-
kreative åre. Alt overfladevand fra vej og plads 
ledes til den gennemgående rende, der der-
med ikke blot er en vandkunst, men en del af 
fortællingen om vandets vej.

Sct. Olai plads har fået sin helt egen karak-
ter, samtidig med at den er en naturlig del af 
den historiske bykerne. Pladsen er udført af 
klassiske og robuste materialer. Den gennem-
gående chausséstensbelægning tager afsæt i 
de tilstødende byrums belægninger og for-
bandt, men sættes i ny kontekst af det præ-
cist detaljerede vandrendeforløb, udført i stål, 
som skær sig gennem byrummet. 

Pladsen er et roligt og afdæmpet byrum, 
der er smukt at gå igennem, og det har rigeligt 
med detaljer at opleve for den, der slår sig ned 
for at nyde rummet. Sct. Olai Plads er et både 
rekreativt og legeegnet byrum, der i robuste 
og afdæmpede materialer og udtryk passer ind 
i Roskildes historiske kerne. 

Byrummet gør en dyd ud af at levere helt 
klassiske rekreative kvaliteter såsom rige-
ligt med siddenicher med læ og sol, og med 
den mørke teglmur som ryg kan pladsens liv 
betragtes. Børn kravler og balancerer på det 
lange knækkede murforløb, der rejser sig ned 
langs byrummet, og de leger langs vandet, der 
løber på pladsen. 

Pladsen består som sagt af få enkle ele-
menter: fladen og muren skaber rammerne 
sammen med de omgivende bygninger. Van-
det og skulpturen af Bjørn Nørgaard tilfører 

Vandet fra vej og plads ledes til en gennemgående støbejernsrende, der strækker sig fra gågaden Algade, 
ned over pladsen i to cirkulære vandspejl
Rainwater from the road and square is led to a continuous cast-iron gutter, which runs from the pedestrian street 
Algade, down over the square into two circular reflecting pools
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det nye byrum et moderne twist, en rekreativ 
åre og visuelt samlingspunkt.

Fladen på pladsen er lagt i chaussésten 
i bueforbandt. Farver og mønster matcher 
belægningen i de omgivende byrum.En del af 
pladsens belægning er genbrug og stammer 
fra det netop indviede Stændertorv. Der er 
etableret ganglinjer i bordursten, og de defi-
nererligeledes pladsen og udveksler niveau-
spring mod vejarealet foran museet. 

Der har været et tæt samarbejde med 
naboer og erhvervsliv, for at sikre en proces 
og et resultat, der tilgodeser alle, både under 
anlæg og i brug. Efter at have fulgt byggepro-
jektet gennem to år, besluttede beboere i et 

af pladsens tilstødende huse at åbne café i 
ejet hjem og med udeservering på pladsen 
omkring skulpturen ’Ragnarok’. 

Muren i mørke teglsten indrammer rum-
met på pladsens østside. Murens mørke tone 
findes også på museets nye facade, et kunst-
værk af Peter Brandes. Hver anden række 
sten er forskudt for at skabe en lys-skygge- 
og reliefvirkning. Da muren har samme over-
kote hele vejen igennem, og pladsen hælder 
mod nord, fungerer muren som lav siddemur 
i den sydlige ende, mens muren i den nordlige 
ende er høj og danner rum omkring pladsen 
og siddenicher med bænke, orienteret mod 
eftermiddagssolen.

Muren i mørke teglsten indrammer rummet på pladsens østside The dark-brick wall frames the space on the east side of the square 
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Vandet fra vej og plads ledes til en gennemgå-
ende støbejernsrende, der strækker sig fra gå-
gaden Algade ned over pladsen i to cirkulære 
vandspejl. Her spejler vandet himlen og dan-
ner grundlag for leg og ophold. Vandrenden 
understreger pladsens mere stille karakter i 
forhold til Algade og giver liv med sit rislende 
vand med lysreflektioner og spejlinger.

Skulpturen ’Ragnarok’ skaber fokus på 
museets indgang og giver tyngde i det enkle 
og rolige rum. 

Med Sct. Olai Plads har Roskilde fået et 
karakterfuldt og robust byrum, der, uden 
at råbe højt, indskriver sig i den historiske 
bymidte som en rolig opholdsplads og et alter-
nativ til det hektiske kommercielle byliv midt 
i byen samt et solidt ankerpunkt i Kulturstrø-
gets nye forløb gennem byen.
Sune Oslev, landskabsarkitekt MAA, 
MASU planning

Sct. Olai Plads, Roskilde
Udført: 2013-15
Bygherre: Roskilde Kommune
Landskabsarkitekt: MASU Planning 
Kunstner: Bjørn Nørgård, Peter Brandes
Udførende: P.P. brolægning a/s, 
Fokdal Springvand
Fotos: Kirstine Autzen

Hver anden række sten i muren er forskudt for at skabe 
en lys-skygge- og reliefvirkning. Da muren har samme 
overkote hele vejen igennem, og pladsen hælder mod 
nord, fungerer muren som lav siddemur i den sydlige 
ende, mens muren i den nordlige ende er høj og danner 
rum omkring pladsen og siddenicher med bænke
Every other course of brick in the wall protrudes to 
create a light-shadow relief effect. As the top of the 
wall has the same level over the entire site, and the 
square slopes toward north, the wall serves as a low 
seating wall at the southern end, while the northern 
end of the wall is tall and defines a space around the 
square with niches and benches
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DEN EVENTYRLIGE HAVE 
Det ny H.C.Andersens Eventyrhus i Odense

Malin Blomqvist

I tæt samarbejde med Kengo Kuma & Asso-
ciates, Cornelius+Vöge Arkitekter og Eduard 
Troelsgaard Rådgivende Ingeniører er land-
skabsarkitekterne MASU Planning udpeget 
som vinder i en indbudt projektkonkurrence 
i to faser om det ny H.C. Andersen-museum 
og -have i Odense. 

Med etableringen af H.C. Andersens 
Eventyrhus og magiske have samles og gen-
tænkes de eksisterende museumstilbud og 
børnekulturtilbud til en ny helhed, hvor even-
tyrene og en eventyrlig scenografi iscenesæt-
tes til et samlet univers, hvori indlevelse, fan-
tasi 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 største-
delen under jorden og består af en række 
cirkulære former, der tangerer og ligger i 
forlængelse af hinanden. Det samme ikke-
hierarkiske system går igen i haven, hvor 
rummene defineres af klippede hække i kur-
vede former. Hækkene binder bygning og 
have sammen i et slyngende, labyrintisk for-
løb under jorden, over jorden og gennem hele 
området. 

Særligt ros fik forslaget for at fremtræde 
med et samlet stærkt arkitektonisk udtryk, 
hvor samspil mellem have og bygninger, mel-
lem den historiske og den moderne omgi-

vende by danner en helhed, der klart differen-
tierer 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. Møllers fond.

Fortællingen af en historie
Den historie, der skal fortælles i museet om 
H.C. Andersen, omhandler ikke kun oplevel-
sen af hans mange værker. Historien skal også 
rumme den særlige dybde og flertydighed, man 
finder i H.C. Andersens eventyr. En dybde, der 
afspejler forfatterens liv og rejser og samtidig 
viser en sløret grænse mellem fantasiens ver-
den og den virkelighed, der omgiver os. For-
slaget fortolker flertydigheden i H.C. Ander-
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sens arbejde i en arkitektonisk og landskabelig 
form, der rummer denne særlige historie. 

Eventyrhuset udgøres af en række af cir-
kulære former, som tangerer hinanden i et fly-
dende forløb. De er organiseret uden hierarki 
og uden et egentligt centrum, men udspringer 
fra de eksisterende bygninger omkring H.C. 
Andersens fødehjem og mindehal. Det kurvede 
forløb af grønne hække i haven afspejler dele af 
den underjordiske struktur af udstillingsrum. 

Kurverne definerer den offentlige have og 
dens rum og stier over jorden. De bugter sig, 
væver sig ind i hinanden og lader inde blive til 
ude og oververden til underverden. I de sam-
menflettede rum vil havens besøgende og bru-
gere befinde sig i en verden mellem ude og 
inde, hvor den grønne mur skiftevis viser sig 
og forsvinder. Oplevelsen gennem museet og 

haven bliver en sammenhængende fortælling, 
der afspejler de vigtige elementer i Andersens 
arbejde. Dualismen, opløsningen af grænsen 
mellem virkelighed og fantasi læses gennem 
de rumlige forløb og kompositioner og deres 
flertydighed.

Fire haver i haven
Den eventyrlige have er organiseret i fire om-
råder: byhaven, den arkitektoniske have, den 
scenografiske have og de hemmelige haver. 
Hver have har sine særlige rumlige oplevel-
ser, der defineres af hække i forskellige højde, 
omfang og udformning.

Et samlingspunkt i byen
Da Thomas B. Thriges gade blev anlagt, blev 
det gamle museumskvarter skåret over, og der 

Nord-syd
forbindelse

Nord-syd
forbindelse

Øst-vest 
forbindelse

Øst-vest 
forbindelse

Cykelsti

Letbane
stop

Letbane
stop

Tv. Kæmpehaven Left. Huge garden

Fra oven From top
Byhaven Urban garden
Den arkitektoniske have The architectural garden
Den scenografiske have The scenographic garden
Den hemmelige have The secret garden
Adgange og forbindelser Entrances and connections
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blev åbnet op til selve haverummet, som ellers 
lå gemt bag de sammenhængende byhuse. Nu 
da den tabte by heles gennem omlægning af 
Thomas B. Thriges gade, vil der opstå en helt 
ny historisk situation, idet museumshaven 
kommer til at danne facade mod byen. 

Tanken bag helhedsplanen for Eventyr-
huset og haven er at skabe et stort offentligt 
haverum, der fletter sig sammen med den 
omgivende by og bliver en integreret del af 
byens forløb. Et greb, der skal aktivere gade-
livet og skabe en særlig eventyrlig stemning i 
bybilledet. 

De tætte historiske gader omkring Ander-
sens fødehjem og de slyngede stier gen-
nem haven skal opleves som en udvidelse af 
museet. Museet har ikke en almindelig ind-
gang. For at fremme offentlig adgang med 
bevægelser på tværs og et dagligt liv i haven 
er der således adgang til haven og museet fra 
flere sider: fra en diskret overdækket port ved 
hans fødehjem, fra åbninger mellem hækkene 
mod Bangs Boder og fra en hovedindgang mod 
Thomas B. Thriges Gade. Eventyrhuset og 
haven bliver en naturlig del af byens forløb, 
skala og historie og et nyt samlingspunkt, der 
favner byen.

Ankomst
Oplevelsen af Eventyrhuset starter i Eventyr-
haven. Målet er at fange den besøgendes op-
mærksomhed langt før husets indgang med 
forskellige rumligheder, stemninger, kunstin-
stallationer og temaområder. 

Ligesom en fortryllet skov vil haven blive 
levende og bidrage med indtryk fra eventyre-
nes billedverden, før de besøgende finder vej 
til selve bygningen.

Museumsindgangen er centralt placeret i 
haven som en pavillion, der med sit bindings-
værk og det let hældende grønne tagskaber en 
synlig og karakteristisk ankomst til Eventyr-
huset.

Den eventyrlige have
Hækken bruges som et metaforisk element, 
der både deler og skaber sammenhæng mel-
lem bygning og landskab. Den klippede hæk 
symboliserer noget hverdagsagtigt og genken-
deligt og skaber gennem sin præcise form en 
markeret rummelig afgrænsning. Årstidernes 
skift sikrer en konstant foranderlighed ved 
hækkenes skiftende farver, gennemsigtighed 
og stoflighed. I projektet overdrives, deforme-
res, strækkes og transformeres hækkene for 
at gribe fat i den komplekse og flertydige ver-
den i H.C. Andersens historier. Der skabes af-
skærmninger, åbninger og rummelige forløb, 
der vil være i konstant forandring. 

Skalamæssigt griber de forskellige ele-
menter i haven fat i den omgivende by. Hvor 
bygningerne er højest udenom grunden, er 
hækkene også højest. Dermed giver de også 
modspil til den højere boligbebyggelse ved 
Bangs Boder i syd og de markante gavle vest 
for området. Fra periferien og indad sænkes 
hækkenes højder gradvist for til sidst at dykke 
ned i den underjordiske lysgård og hemmelige 
sunkne have midt på grunden. 

I den del af haven, der ligger vest for den 
begrønnede letbane, placeres legefunktioner 
og opholdsrum. De klippede hække danner 
rum af forskellige skala, hvorved stier og det 
blødt formede, enkle englignende terræn får 
lov at flyde frem. En legeplads i syd og en min-
dre pladsdannelse i nord skaber funktionelle 

tyngdepunkter, hvor parkrummet kobler sig 
på byen.

Hækkene
Der bruges forskellige plantearter, såvel løv-
fældende som vintergrønne, for at skabe en 
skiftende rumlig oplevelse. Klassiske hæk-
planter som bøg og rødbøg, avnbøg, taks, 
buksbom, lind og tjørn giver mange forskel-
lige muligheder ift., hvordan haven rumligt vil 
åbne eller lukke sig og skabe forskellige stem-
ninger, hvilket vil underbygge havens eventyr-
lige rumforløb. Flammende efterårsfarver 
kombineret med det afdæmpede vintergrøn-
ne samt det sommerlige, kompakte grønne i 
flere toner vil give meget varierede og forskel-
lige oplevelser i haven.

Haverum
Haven er et gæstfrit og åbent rum. Her er både 
mulighed for at gå en genvej eller tage en op-
levelsesrig tur. Mellem hækkene og bygnings-
kroppene i haven dannes en kompleks og po-
etisk komposition af forskellige haverum og 
rumlige forløb.

I havens rum efterstræbes det primært at 
skabe en mangfoldighed af stemninger og per-
ceptioner – uden at henvise til en specifik for-
tælling eller en entydig eventyrkarakter. De 
gennemgående temaer er skala- og farveskift, 
skift mellem forskellige naturtyper med sym-
bolsk karakter samt muligheder for at opleve 
vand i forskellige tilstande. 

Rigt varierede planter vil underbygge 
karakteren i de forskellige haverum med både 
store træer, mindre træer, buske, stauder, 
græsser, vandplanter og urter. Ved yderkan-
terne vil et frodigt bælte af forskellige urter 

Den arkitektoniske have The architectural garden
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og græsser formidle stedets fortid som apo-
tekshave.

Som eksempler på de forskellige stemnin-
ger skal nævnes:

1. Skovhaven omkring lystræet ahorn med 
hvide anemoner i skovbunden. Her er hækken 
høj og giver haverummet en markant indram-
ning, samtidig med at træets stamme er synlig 
mod gaderummet.

2. Kæmpehaven, der er præget af plan-
ter med store blade i brune, gyldne og grønne 
nuancer, som de besøgende går under og over 
og kommer meget tæt på. 

3. Den hvide have, som den besøgende ser 
fra en snæver passage, og hvor haven udvider 
sig til en lys lund med hvidstammede træer og 
frodige hvidblomstrende stauder. 

4. Den hemmelige have, der adskiller sig 
markant fra de øvrige rum. Her findes skov-
søen med åkander og bøgeskov.

Den selvopfundne leg har gode betingelser 
for udfoldelse som en del af museets program 
eller som en selvstændig aktivitet. To legeha-
ver danner rammen om denne type af aktivi-
teter; den ene med høje sorte stammer og den 
anden med et forunderligt abstrakt væsen af 
stålbånd

Haverummene har en indbygget fleksibi-
litet, hvilket muliggør inddragelse i det for-
anderlige udstillingskoncept. Brug af lys og 
projektion af billeder og animationer som for-
midler af fortællinger og stemninger vil blive 
indarbejdet i haven uden at gå på kompromis 
med en sikker grundbelysning.
Malin Blomqvist, landskabsarkitekt MARK, 
MDL, MASU planning

Himmelbassinet 
og hækkarakter
Himmelbassinet and 
hedge character

Den scenografiske have
The scenographic garden

Den hemmelige have
The secret garden
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IN MEMORIAM

Birgit Weylandt 
29. januar 1941 – 10. maj 2016
Den 10. maj 2016 døde lektor og arkitekt MAA, 
MDL, Birgit Weylandt – kollega og mangeårig 
underviser på Kunstakademiets Arkitektskole 
i København.

Birgit var en meget kær ven og kollega 
gennem 45 år på kunstakademiets arkitekt-
skole. Først tilknyttet professor Tobias Fabers 
afdeling, senere på professor Halldor Gunn-
løgsons afdeling og senest på afdeling 8, hvor 
Frank Bundgaard var studieleder.

I slutningen af 60’erne og begyndelsen 
af 70’erne herskede der som bekendt store 
ideologiske kampe på kunstakademiets arki-
tektskole, og disse førte til omfattende studie-
mæssige og faglige forandringer. Her opstod 
en række nye afdelinger med hver deres sær-
lige faglige, ideologiske og pædagogiske pro-
grammer i støbeskeen.

Birgit var et musisk menneske – et mo-
derne ’renæssance’-menneske – hun var en 
særdeles dygtig tegner, optaget af filosofi, 
dygtig pianist, havde spillet klaver siden 
barndommen, havde absolut gehør og spil-
lede direkte fra bladet. Birgit besad en stor 
viden om kunst, skrev flere bøger herom og 
samarbejdede med flere – de senere år var 
hun særligt optaget af Wilhelm Lundstrøm 
og arkitekten Aage Rafn og udgav bøger om 
begge.

Birgit havde stor erfaring i fagets praksis, 
gennem ansættelse på mange af landet tone-
angivende tegnestuer inden for såvel byg-
ningskunst, byplanlægning og landskab. Som 
kan kuriosum nævnes, at hun var blot den 
anden kvinde, der blev ansat på Arne Jacob-
sens tegnestue – en faglig og politisk udfor-
dring for begge parter. 

Birgit var således optaget af alle aspekter 
inden for arkitekturen, hvilket kom til udtryk 
i hendes mange spændende forelæsninger og 
publikationer, og hun blev ofte brugt som fag-
dommer, konsulent og kritiker.

Birgit havde en stor vennekreds og glem-
te aldrig en, hun havde mødt, eller navnet på 
vedkommende, hun kendte repræsentan-
ter fra vidt forskellige faglige miljøer – alle 
havde stor glæde af, når Birgit holdt sam-
menkomster sammen med sin mand Teit, 
hvor hun fremtryllede de mest fantastiske 
retter, og hvor der altid opstod intense dis-
kussioner.

Birgit overgik mange af tidens koryfæer, ikke 
ved sit selvstændige virke uden for skolen, 
men som et dybt engageret menneske, der 
med en særlig empati og føling for faget ud-
viklede pædagogiske retningslinjer og ideer 
for undervisning. 

Da efterdønningerne fra oprøret i 70’erne 
så småt var ved at lægge sig, begyndte et større 
fokus på indholdet af undervisningen. Birgit 
var meget engageret i disse tiltag og kunne 
med sine store faglige kompetencer frem-
sætte ideer til nye pædagogiske tiltag – opga-
ver og fagligt indhold på tværs af de dengang 
herskende ideologier og lukkede faglige mil-
jøer. Birgit insisterede på en ny Kunstaka-
demisk Arkitektskole. Et arbejde, der fik sit 
fulde udtryk gennem dannelsen af afdeling 8, 
hvor mange af Birgits ideer kunne prøves af 
og føres ud i livet.

Birgit blev en af skolens første faglige 
pædagoger, hun så de studerende som hele 
mennesker, insisterede på at finde ind til 
alles potentiale, ingen blev svigtet, alle blev 
tilvalgt. Birgit krævede meget af sig selv, hvil-
ket gjorde, at hun kunne kræve meget af sine 
studerende, men ingen blev tabt, og mange 
studerende vidste også, at de skyldte hende 
meget både fagligt og socialt. Hun var derfor 
en meget afholdt lærer, og mange studerende 
vedblev med at have kontakt til hende.

Som studerende blev man ledt ind til 
fagets vigtigste fagfelter og baggrundsviden, 
gennem frie formøvelser, studier af forbille-
der og selvstændige programmer. En under-
visningsform, der kræver absolut nærvær – 
det havde Birgit.

Birgit var en højt skattet kollega på afde-
ling 8, der ligesom hun havde den ambition, 
at Kunstakademiets Arkitektskole var et 
sted, hvor den faglige, sociale samfundsmæs-
sige diskurs var udgangspunktet for relevan-
sen af den arkitektoniske kunstneriske værdi. 
For Birgit var det et vigtigt udgangspunkt, at 
lærergruppen bestod af lærere med forskel-
lige faglige kompetencer og med forskellige 
synspunkter og ideer, der alle skulle stå deres 
prøve gennem den akademiske diskussion.

Birgit gik på pension 2014, lige efter at der 
blev indført en ny struktur på akademiet, og 
efter at akademiet blev lagt ind under under-
visningsministeriet. Birgit havde vist hellere 
set, akademiet var forblevet under kulturmi-
nisteriet.

Efterskrift: 
Det at undervise er ikke længere skolens ker-
nekompetence – nu er det forskningen der er 
skolens spydspids og identitetsfaktor. Forsk-
ningen sætter således den faglige dagsorden 
og sætter dermed målet for undervisningen. 

Den seneste tids debat og det politiske 
systems manglende anerkendelse af vores 
uddannelse har yderligere skubbet og frem-
skønnet denne udvikling – nedskæringerne i 
sig selv er ikke det værste onde og den største 
trussel mod kvaliteten af uddannelserne på 
Kunstakademiets Arkitektskole – det er deri-
mod fagets indre splittelse og mangel på faglig 
anerkendelse af det pædagogiske arbejde, der 
gennem mange år har udviklet uddannelserne 
til arkitekt og designer.

På Kunstakademiets Arkitektskole er den 
vigtigste opgave stadig den pædagogiske for-
midling af det faglige stof – her er både det 
egentlige ansvar og vores største udfordring.

Kære Birgit Weylandt – i dette arbejder 
må du nu undværes, det bliver ikke let.
Frank Bundgaard, arkitekt MAA, lektor eme-
ritus, og Tom Mose Petersen, arkitekt MAA, 
lektor
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BOGOMTALE

Paradisiske haver
Toby Musgrave: Paradiesgärten, Gartenkultur 
geprägt von Spiritualität, Religion und Mystik. 
Deutsche Verlags – Anstalt, 2015. Oversat fra 
engelsk: Paradise Gardens, Spiritual Inspira-
tion and Earthly Expression. Frances Lincoln 
Publishers, 2015. 225 s., 39 kr. ISBN tysk: 978-
3-421-03992-7, ISBN engelsk 978-0711236530. 
Fås via webshop www.arkfo.dk 
Toby Musgrave er britisk haveekspert og ha-
vebogsforfatter. Er uddannet botaniker og 
havehistoriker. Han har bl.a. forsket i em-
nerne temahaver og plantehistorier, som 
han som forfatter og gennem tv og radio i 
mange år har berettet om. Han er bosidden-
de i Danmark og har udgivet havebogen Fra 
vildnis til Paradis, Politikens Forlag 2007. En 
tematisk havedesignbog med praktiske an-
visninger og med eksempel på omlægning af 
hans egen have. 

Paradiesgärten er et smukt bogværk i stort 
format og rigt illustreret med fotos af såvel 
kunsthistoriske klenodier som af de udvalgte 
steder. Bogen er en lang præsentation af hel-
lige landskaber og haver, belyst ud fra religiøs 
og kulturel oprindelse. 

Gennem en tidsrejse på 5.000 år og oplys-
ninger om 17 trossystemer reflekteres have-
historiske anlæg som paradis på jord i fem 
kapitler med overskrifterne: den antikke old-
tids trossystemer, de abrahamitiske religio-
ner, østlige religioner, panteisme og polyte-
isme og nye trosretninger. En af forfatterens 
pointer i introduktionen er, at de mange for-
skellige religioner, trods geografisk og krono-
logisk adskillelse, overordnet set omhandler 
de samme temaer som svar på det store hvor-
for.

Det ambitiøse projekt formidles som en 
kronologisk udviklingshistorie over de for-
skellige religioner og trosretningers him-
melske og jordiske paradisforestillinger. I 
de tidlige afsnit selvsagt med usikre kilde-
beskrivelser om betydningen af daværende 
skikke og haver, som den flygtige havekunst 
mangler spor fra. De udokumenterede anta-
gelser som præsenteres, forekommer i læng-
den overflødige. Med færre uvisse tolkninger 
kunne de ukendte svar forblive som gåder fra 
fortiden.

Havernes betydning og symbolik beskri-
ves detaljeret gennem tekst, illustrationer og 
fotografier. De enkelte planters betydning i de 

forskellige kulturer og trosretninger beskri-
ves i særdeleshed – som et af forfatterens 
fokusemner. 

Med ni særlige opslag beskrives eksem-
pler på forbilledlige repræsentative besøgs-
steder. Blandt andet Villa d’Este , opholdsha-
ven i Suzhou, Skovkirkegården i Stokholm og 
Leichtag-familiens healende have i San Diego. 

Afslutningsvis gives enkeltstående eksem-
pler på nutidig lejlighedsvis brug af planter 
med symbolsk betydning som en mere løsre-
ven opremsning af traditioner med juletræ, 
majstang, halloween, græskar m.m. Et afsnit, 
der står i kontrast til bogens øvrige beskri-
velser af dybe sammenhængende kulturspor. 
Afsnittet påpeger med eksemplerne indirekte 
den mere fremmedgørende plads, natur og tro 
har i vores vestlige civilisation, hvad der nok 
ikke umiddelbart var formålet. 

Forfatterens nutidige bud på natur og par-
kers aktuelle betydning for storbymennesket, 
såsom helsehaver, byklimaet m.m., virker som 
en mere overfladisk opsamling af de senere 
års forskning i naturens målbare betydning 
for mennesket, som er landskabsarkitektfaget 
velkendt og ofte refereres til som argumenta-
tion for grønne byrum. 

Der savnes en dybere, opsamlende kon-
klusion på den 5.000 år lange tidsrejse i reli-
gion, kultur og havekunstens udvikling. Men 
måske bogens mange eksempler skal tale for 
sig selv som vidnesbyrd om menneskehe-
dens evige søgen efter en overordnet mening, 
udtrykt gennem naturen og planters symbolik 
og indlagt i havens kulturarv. 

Bogen kan læses som et interessant op-
slagsværk for de enkelte epokers natursyn 
og havekulturer. Den fortjener, at man læser 
de enkelte afsnit om de forskellige trossyste-
mers relation til en besjælet natur i datidens 
landskaber og anvendelse af planter fyldt med 
symbolik. Samt hvordan det forenes i de por-
trætterede haver og steder, der ser ud til at 
kunne give sjælfulde oplevelser til inspira-
tion, meditation og gudsdyrkelse.

 Men den er også værd at læse sammen-
hængende som en lang rejse gennem de for-
skellige trossystemer, hvor menneskehe-
den gennem tider har levet i en verden med 
besjælet natur som inspiration for paradisiske 
haver på jord. Og som ophørte med de mono-
teistiske religionstyper som især kristendom 
og islam, der ændrede menneskets natursyn, 

og verden blev affortryllet. Et historisk set 
atypisk natursyn. 

Tankevækkende er animisme, som findes 
mest udbredt i de asiatiske religioner, og som 
i nyere tid har fået en renæssance i den nye 
naturorienterede hedenskab m.m., men også 
mødes i de antikke, førkristne religioner, hvor 
hvert et træ, enhver bæk, ethvert bjerg havde 
sin egen genius loci og skytsånd. En ånd, der 
har magten over naturen og som skulle for-
mildes, før man lokkede naturen til at skænke 
sine gaver, når man inddæmmede bækken 
eller fældede træet. 

En eftertanke uden for bogens rammer: 
Gennem industrialiseringen og en galope-
rende vækstkultur er naturen blevet et dødt 
objekt, som mennesket kan drive rovdrift på 
uden religiøse forhindringer, resulterende 
i en voksende global klimakrise. Fremtræ-
dende forskere og filosoffer påpeger i stigende 
grad nødvendigheden af et paradigmeskifte 
som nøglen til en nødvendig omstilling, for 
at mennesket kan blive mere forbundet med 
naturen igen. 
Charlotte Horn, landskabsarkitekt MDL
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Stedsskabende og samarbejdsdrevet 
planlægning af landskabet
Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl og Hen-
rik Vejre (red.): Dialogbaseret planlægning i 
det åbne land – om strategier for kulturland-
skabets fremtid. Bogværket, 2015. 245 s. 238 kr. 
som abonnent fra arkfo.dk
I en tid hvor samfundsdebatten tegner fjen-
debilleder, synes jeg, det er kærkomment 
med en bog, der skaber venskaber. Den aktu-
elle debat er optaget af at grave grøfter. Det 
kan være mellem provins og hovedstad med 
polerne udkantsdanmark/produktionsdan-
mark mod Danmarks lokomotiv/cafe latte 
Danmark, mellem menigmand og fagfolk: fol-
kedybet/bodega-Danmark mod sagkundska-
ben/den arrogante elite og mellem landbrug 
og miljø: landskabets forvaltere/miljøsvin 
mod miljøforkæmpere/økoflippere. Diaplan, 
som er forkortelsen for både bogen og det pro-
gram, der ligger bag, bygger i stedet broer mel-
lem disse positioner. 

Udgangspunktet for projektet er, at vi har 
fået et landskab, hvor der ikke længere er sam-
menhæng mellem form og funktion. Omkring 
1950 var stort set hele befolkningen på landet 
knyttet til landbrug. Landskabet som helhed 
var domineret af landbruget, både arealmæs-
sigt, økonomisk og kulturelt. I dag er det åbne 
land funktionelt urbaniseret. Kun en lille del af 
befolkningen på landet lever af landbrug, mens 
friluftsliv, bosætning og naturforvaltning har 
fået stigende betydning. Men landskabsmøn-
steret er forældet, for friluftsliv og natur har 
ikke fået bedre vilkår siden 1950, strukturerne 
i landskabet ligner i store træk sig selv, mens 
detailrigdommen er blevet mindre.

Diaplan er et alternativ til den igangvæ-
rende måde at planlægge det åbne land på. 
Hovedformålet med myndighedernes måde 
at planlægge på har ikke ændret sig væsent-
ligt siden planreformen i 1970’erne. Man 
søger her at forebygge arealanvendelseskon-
flikter og opnå en effektiv og samfundsmæs-
sig acceptabel arealudnyttelse. Modsatrettede 
interesser afvejes efter den model, der beteg-
nes som konflikthåndtering. Metoden er vel-
egnet til at beskytte værdifulde landskaber 
mod visse typer ændringer og til placering af 
skovrejsning, vindmøller m.v. Men det er Dia-
plans påstand, at metoden ikke er i stand til at 
sikre kvaliteten eller sikre, at en ønsket udvik-
ling finder sted. 

Diaplans emne er kommunal planlægning, 
der er projektstyret, og hvor alle relevante ak-
tører involveres i en dialog. Diaplans model 
kaldes strategisk planlægning, som i modsæt-
ning til konflikthåndteringen, er stedsskaben-
de og samarbejdsdrevet. Internationalt er 
der størst erfaring med modellen i byer, men 
i Diaplan har den vist sin brugbarhed også i 
det åbne land. ’Stedet’ som identitetsbærer 
og potentiale for udvikling er kommet i cen-
trum sammen med et ønske om en større og 
mere kreativ inddragelse af borgere og andre 
interessenter. Dvs. bort fra den type borger-
inddragelse hvor NIMBY-syndromet flore-
rer (Not In My Backyard) – vi vil gerne have 
vindmøller, veje eller legepladser, bare ikke 
lige hvor jeg bor!

Ifølge Diaplan skal planprocessen skræd-
dersys til den givne opgave, der er ingen stan-
dardopskrift. Men der er fire dimensioner i 
planforløbet: 1. Aktivere interesse, 2. Afdække 
situationen, 3. Mobilisere ressourcer og 4. 
Generere rammer og idéer samt udvælge stra-
tegiske projekter.

Bogen består af 4 kapitler, der sætter 
Diaplan ind i en teoretisk og samfundsmæs-
sig sammenhæng. Siden følger 4 kapitler, der 
er stedbundne: Karby, Flyndersø, Odsher-
red og Jammerbugt Kommune. Derefter føl-
ger 4 kapitler om temaerne: Landbrug, stier, 
naturparker og kulturarv. I alt 19 forfattere 
har været i sving.

Johs. Nørgaard Frandsens og Jørgen 
Primdahls essay ’Stedet og landskabet’ hører 
til teoridelen. Her forklares, at ’sted’ sprog-
historisk referer til det uforanderlige minde 
i bevidstheden, hvorimod ’landskab’ henvi-
ser til det dynamiske og foranderlige. Hvor 
steder er konkret afgrænsede, er landskabet 
karakteriseret ved sin horisont, ikke kun den 
fysiske horisont, man ser, men også den men-
tale, begrænset af fordomme. Så vidt jeg kan 
se, er sondringen mellem ’sted’ og ’landskab’ 
dog ikke gennemført i den øvrige del af bogen.

 Med eksempler fra danske malere og for-
fattere underbygges, hvordan sted og land-
skab rummer erindring, erfaring og dermed 
værdier og identitet. Det gælder for tidligere 
tiders bondebefolkning, men ikke mindre for 
et rastløst, omkringfarende nutidsmenneske. 
Planlæggeren må have forståelse for de stem-
ninger, følelser og fortællinger, som findes i 
det lokale landskab. Og samtidig må hun/han 

være villig til at udfordre stedsidentiteten for 
at skabe mulighed for forandring og nybrud.

Karby er et landsogn på Mors, hvor lands-
byen danner grænse mellem strandenge og 
frugtbar landbrugsjord. Befolkningstallet er 
faldende, og for nylig er både skolen og fær-
geruten over Nees Sund nedlagt, og den sid-
ste købmand har drejet nøglen om. Som mod-
stykke til denne nedslående udvikling er det 
visionen i Karby-strategien at revitalisere 
sognet. Det skal ske ved at afgræsse stranden-
gene, som er en vigtig fuglelokalitet, at plante 
en lille skov og støtte friluftslivet punktvis og 
med cykel- og gåruter. Der er i Karby tradition 
for et engageret foreningsliv; en omstændighed 
der har været fremmende for planprocessen.

Jeg ser Karby-eksemplet som bogens ker- 
ne, hvor der er en tæt sammenhæng mel-
lem landskabet, menneskene, der bor der, og 
kommunen. Aktørerne i Karby er typiske for 
Diaplan: alle borgere, landmænd, deltagere i 
arbejdsgrupper, børn, eksterne fageksperter, 
kommunale embedsmænd, forskere, der leder 
møder og det samlede projekt, samt folk med 
erfaring fra tilsvarende projekter. Det samme 
gælder arrangementerne i Karby: Interviews 
individuelt og i gruppe, workshops, debat-
møder, teknikermøder, foredrag, foredrags-
række i Folkeuniversitetet, ekskursioner, bor-

Nederst. Lodsejerne i Karby blev bl.a. spurgt om de steder 
og delområder, som de særligt satte pris på i Karby. 
De pågældende områder blev herefter cirklet ind på 
kort, og resultatet af samtlige svar ses her
Bottom. The plot owners in Karby were asked what 
places and regions in Karby they were especially fond 
of. The designated areas were then circled on the map 
and the result of all their responses can be seen here
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germøder, kursus for børn i at skrive om og 
tegne deres landskab. Og det gælder de pro-
dukter, som arbejdet resulterer i: Landskabs-
analyser, mind maps, lodsejeres udpegning af 
værdifulde områder, strategioplæg, planer og 
avisartikler. 

Karby er et godt eksempel på aktions-
forskning, hvor forskerne ikke nøjes med at 
ville forstå verden, de vil også forandre den. 
Det forudsætter indlevelse, medleven, fleksi-
bilitet og evne til at finde konsensus og til at 
holde retning i processen. Fænomener, der 
åbenlyst var til stede i Karby. 

Lokalpark Flyndersø og Sønder Lem Vig 
i Skive Kommune er et mere komplekst pro-
jekt mht. arealstørrelse og ikke ét, men mange 
involverede lokalsamfund. Til gengæld er 
opgaven mere klar end i Karby, nemlig at fore-
slå en form for naturpark i et sandet landskab 
med marint forland, en bred smeltevandsdal 
og en hedeslette med dødishuller. Strategien 
består i angivelse af delområdernes fremti-
dige forvaltning og tydeliggørelse af de natur- 
og kulturhistoriske værdier.

Geopark Odsherred dækker hele Odsher-
red Kommunes areal. Kapitlet redegør for 
processen fra idéen fødes i 2005 frem til 2014, 
hvor parken optages i Global Geoparks Net-
work under UNESCO. Ingen steder i verden 
får man en mere klar oplevelse af den glaciale 
israndsserie end på Vejrhøj. Gletcherens bund 
lå i Lammefjorden mod øst, gletcherranden 
dannede Vejrhøjbuens bakkekam uden om 
Lammefjorden, og mod vest fortsætter smel-
tevandssletten ud i Sejrø Bugt. Der er lerjord 
og fuldt opdyrket på indersiden, hvor glet-
cheren har ligget, mens den udvaskede yder-
side af bakkekammen er sandet med eksten-
siv dyrkning. Med Vejrhøjbuen som sin kerne 
er idéen med geoparken derfor også oplagt. 
Mens Karby-projektet var et bottom-up for-
løb med Diaplan som motor, var forløbet i 
Geopark Odsherred en top-down proces med 
Diaplan som bidragyder med fagkundskab 
og tilrettelægger af workshops m.v. Drivkraf-
ten her var målrettede politikere og embeds-
mænd i Odsherred Kommune med kommu-
neplanen som et vigtigt redskab. 

Landbrugtes fremtid i Jammerbugt Kom-
mune er titlen på et kapitel, som beskriver en 
måde at håndtere landbruget på i den kom-
munale planlægning. Det er en planmæs-
sig vanskelighed, at de forskellige former for 

landbrug stiller så individuelle krav til area-
let, at det ikke giver mening at udpege area-
ler ’egnet til landbrug’. I stedet angives i dette 
pionerstudie ’frihedsgrader’ for landbruget i 
relativt små delområder. Ved ’frihedsgrader’ 
( ja-hatten er på!) forstås det spillerum, som 
andre interesser som rekreation, natur, byud-
vikling, grundvand, landskabsæstetik, m.v. 
giver. Grundlaget for analysen er landskabs-
karakterkortlægning, hvor stedets egenskaber 
og potentialer alsidigt bliver blotlagt. Hvad 
metoden vinder i detailrigdom og systema-
tik, synes den at tabe i proportion og overblik.

I temakapitlet om lokalbaseret område-
planlægning for landbrug beskrives eksem-
pler fra Holland og fra SEGES (tidl. Viden-
centret for Landbrug; i øvrigt betyder ’seges’ 
kornmark på latin). Virkemidlerne kan være 
jordfordeling, landbrugsveje til tung trans-
port, markveje med klippet græs og ny, grøn 
infrastruktur. Budskabet er, at en tilpasning 
af landskabet til nutidens funktioner vil være 
til gavn for landmanden, de lokale beboere og 
naturen, men der udtrykkes også forståelse for 
årsagerne til, at en fuldtidslandmand kan være 
tilbageholdende med at kaste sig ud i et projekt.

I stikapitlet får man et oveblik over erfa-
ringerne med kommunal stiplanlægning, og 
hvordan de mange interessenter kan invol-
veres i arbejdet. Der er et danmarkskort med 
svaret på spørgsmålet til planlæggere i 77 
kommuner: ”I hvor høj grad virker manglende 
velvilje fra lodsejere som en barriere for rea-
liseringen af planlagte stier?” Over halvde-
len svarer ”i høj grad”. Ikke et uinteressant 
kort, men jeg tænker alligevel om spalteplad-
sen i stedet var brugt bedre til at gå et spade-
stik dybere på et sådant spørgsmål? F.eks. om 
modviljen mod stier bygger på fornemmelser 
eller erfaringer? Eller om det betyder noget 
for velviljen, om man ejer jorden for at leve af 
den, eller fordi den er ens fritidsfornøjelse? Er 
velviljen generelt blevet større de senere år? 
Gennem bogen får jeg ofte pirret nysgerrig-
heden på denne måde. Jeg får lyst til at gå fra 
bredden i fremstillingen – ofte lovlig ordrig 
efter min smag – til en mere koncist udtrykt 
og dybere forståelse, som forfatterne utvivl-
somt sidder inde med. 

I det følgende kapitel bliver begrebet 
’naturpark’ taget under grundig, analytisk 
behandling. Begrebet indkredses, og dets 
potentiale til at samle kræfterne om at for-

bedre et i forvejen værdifuldt og interessant 
landskabsområde bliver beskrevet.

Endelig handler det sidste temakapitel 
om kulturarven og den lokale planlægning. 
Da amterne blev nedlagt i 2007, blev kort-
lægningen af kulturhistoriske værdier i ste-
det en sag for kommunerne, hvor sagkundska-
ben er mere ujævnt fordelt. Samtidig overlod 
Kulturarvsstyrelsen det til kommunerne at 
udarbejde kommuneatlas (fra 2006 kaldet 
kulturarvsatlas) efter den såkaldte SAVE-
metode. Der er ikke udgivet noget atlas efter 
2007. Det er derfor et vigtigt emne, hvordan 
kommunerne kan opruste, når det gælder kul-
turarven.

Diaplan-bogen binder sløjfen for Diaplan- 
programmet, der løb fra 2010 til 2013. Pro-
grammet bygger videre på de principper, 
der blev sat i værk i Nees Sogn i Vestjylland 
i 1990. Principperne blev videreført i Kvols 
ved Viborg, ved Odderbækken i Thyregod 
og i Skive Kommune, tre projekter jeg del-
tog i. Det efterfølgende program, som afløser 
Diaplan, hedder Fremtidens landskaber og bli-
ver afsluttet i 2017. Det er en bedrift, at Jørgen 
Primdahl – det meste af tiden i makkerskab 
med Lone S. Kristensen – gennem mere end 
25 år har kunnet holde fokus og kurs. Vedhol-
dende, nysgerrig efter at afprøve metoder og 
lyst til at invitere folk med mange slags viden, 
har bestræbelsen været at udvikle landska-
bet med udgangspunkt i stedet og den lokale 
befolkning.

Et projekt som Diaplan resulterer i sig selv 
i rapporter og videnskabelige artikler, men 
kun for en snæver læserkreds. Det er der-
for beundringsværdigt, at der her har været 
overskud til at samle, bearbejde og udgive det 
omfattende materiale i en bog, som henven-
der sig bredt både til fagfolk og til de ikke fag-
kyndige. Alenlange litteraturlister kunne tyde 
på et videnskabeligt værk, og det er det også, 
men sproglig fremstilling, de mange kort og 
diagrammer og et væld af smukke fotos – ikke 
mindst landskaber i fugleperspektiv – vidner 
om en bred målgruppe. Annemarie Lund har 
styret opsætningen med sikker hånd. 

For landskabsarkitekter, der arbejder med 
borgerdeltagelse og/eller emner i det åbne 
land, er Diaplan en sprudlende kilde til inspi-
ration, viden, erfaring og til at søge yderligere 
litteratur om emnet.
Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt MDL

Karby landsby med den senere udflyttede landsby Torp i forgrunden. 
Foto Jørgen Primdahl
Karby village with the later relocated village of Torp in the foreground. 
Photo Jørgen Primdahl
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SUMMARY
Debate: Copenhagen’s skyline, p. 86 
Liv Oustrup
During the last few years, building activity in 
Copenhagen is so great that one is led to be-
lieve that there never was a financial crisis. 
As a state employee, with Søndermarken as 
one of my responsibilities, I have had the op-
portunity to formulate responses concerning 
the development of the Carlsberg area, where 
a new neighborhood is taking shape. In our re-
sponse, we have argued for a change in the lo-
cation of the high tower blocks, so they are 
moved from the sight lines that follow Nor-
ske Allé in Søndermarken. Our objections 
have influenced the planning process, and our 
arguments have been heard. The future tow-
ers are now situated so that they are no lon-
ger on the axis. 

However, I still maintain a personal atti-
tude to the city’s development and the place-
ment of towers, and I have sought after 
others who are in agreement: That Copen-
hagen’s new neighborhoods not only change 
the experience of that part of the city where 
they actually are, but that building so high 
implies a massive change in the city’s skyline. 
Is this a problem in itself ? Perhaps not, but 
I am professionally unsure of what kind of 
urban spaces will remain between the build-
ings. Perhaps a greater degree of respect for 
both the new and old buildings’ uniqueness 
and expression, and perhaps a form of adher-
ence to the context in which the older build-
ings were planned. Can’t one at least offer a 
bit more room around the buildings? And 
wouldn’t it be an advantage to consider the 
horizontal direction that people move in? 
Once more, the human scale?

 
Debate: Aarhus, p. 90
Stephen Willacy
Susanne Reneé Grunkin’s article, Byen møder 
vandet, is quite critical of the city’s develop-
ment plans for Aarhus’ urban harbor areas. 
She writes that many do not think of Aarhus 
as a green city, and that there lacks a green 
structure, central city parks and small urban 
oases in the cityscape. As an inhabitant of 
Aarhus, and especially as the city architect, 
the attitude expressed in this article surpris-
es me. On a macro scale, Aarhus lies in a won-
derful spot in terms of nature, with the bay to-
ward east, the river valley toward west and to 
the north and south, two beautiful forests. In 
addition, there are several green urban spaces 
and green recreational areas. Two green rings, 
the inner and the outer shall ensure a green 
context. 

Aarhus Island is a huge expanse outside 
the city’s historic center, and it should serve 
as part of the harbor and the bay space. There 
still lack a number of buildings, but one can 
already get a feeling of the buildings com-
bined with the completed canals.

A consortium consisting of CASA, Rune 
Kilden, BIG, Jan Gehl Arkitekter and MOE, 
together with Aarhus Municipality have de-
veloped a new disposition of the building 
zones and the spaces between the buildings, 
which differs from the original plan. The aim 
was to create more smaller squares. Further-
more, the ambition was to create a building 
scheme with a smaller and more human scale 
– with a number of ‘winding’ streets, as one 
finds in the existing city center. The disposi-
tion comes from the master plan for the urban 
harbor areas. The spaces between the build-
ings and the dock area is about 12,000 m2. 

 
The blue plateau, p. 94
Marco Berenthz
Like many other places in Denmark, Blåvand 
on the Danish west coast will attract visitors 
in an ever increasing competitive market for 
coastal tourism. Blåvand has a great potential 
to brand itself as an especially eventful desti-
nation amidst a fantastic scenery facing the 
North Sea. But how does one create a destina-
tion on the Danish coast that is both carefully 
integrated and at the same time provides an 
experience that is worthy of the West Coast? 

The characteristic feature of the Dan-
ish west coast is primarily the intensity and 
the open dune landscape. The elements are 
treated, so the intervention is minimal, it is 
adapted to the climate and topography and 
enhances the already existing qualities. The 
blue plateau will orchestrate both the wild-
ness of the North Sea and the dune farm’s pro-
tective courtyard. Higher up, visitors have a 
wide vista. In the scheme’s recessed court-
yard, recreational activities can take place in 
shelter. The establishment of the new land-
scape forms will create accessibility for all 
to the upper boardwalk. This boardwalk will 
unite the arrival area and the new features, 
and in the future can continue on to the 
lighthouse, which is Denmark’s most west-
ern point and therefore in itself an important 
destination. A water playground is based on 
retaining and delaying the sea, so that small 
lagoons are created by the retained water and 
can serve as wading pools.

 
The magical garden – The new H.C. Ander-
sen Adventure house in Odense, p. 98
Malin Blomqvist
In a close collaboration with Kengo Kuma & 
Associates, Cornelius+Vöge Arkitekter and 
Eduard Troelsgaard Rådgivende Ingeniører, 
landscape architects MASU Planning were 
chosen as winners of a closed project compe-
tition, in two phases, for the new H.C. Ander-
sen museum and garden in Odense. 

A greater part of the museum building 
will lay underground and consist of a series 
of circular forms that touch and lay next to 
each other. The same, non-hierarchic system 

recurs in the garden, where spaces are defined 
by curved, trimmed hedges. These hedges 
tie the building and the garden together in a 
winding, labyrinthine course below ground, 
above ground and through the entire scheme. 
The hedge is employed as a metaphorical 
element that both divides and creates a link 
between building and landscape. The proj-
ect exaggerates, deforms, stretches and trans-
forms the hedges in order to grasp the com-
plex and ambiguous world of H.C. Andersen’s 
tales. The proposal received special praise for 
its strong, overall architectural expression, 
with which the interplay between the garden 
and the buildings, between the historical and 
modern surrounding city creates a whole that 
clearly differentiates the project from its sur-
roundings and brings it into a magical and sen-
sual universe – as a green pocket in the city.

The museum and park are expected to be 
completed in 2020.

 
Sct. Olai Plads, p. 102 
Malin Blomqvist
As part of Roskilde Municipality’s urban de-
velopment strategy, a Cultural path will be 
established as a series of connected square 
of cultural and historical significance and 
as a parallel to the city center’s commercial 
sequence of urban spaces. Sct. Olai Plads 
square is one of these points of activity and a 
new square in front of the new Roskilde Mu-
seum. Only a few, simple elements were em-
ployed: the surface, wall and water. With the 
calm composition of the urban space, focus is 
placed on the element of water. All rainwater 
from the road and square is led to the contin-
uous gutter, which thereby is not only a foun-
tain, but part of the narration of the water’s 
path. The water and the sculpture ‘Ragnarok’ 
by Bjørn Nørgaard give the new urban space a 
modern twist and a visual focus point

Sct. Olai plads has its own character, while 
being a natural part of the historical city cen-
ter. The square is characterized by classic, 
robust materials. The continuous sett stone 
paving is inspired by the adjacent city space’s 
paving and bond, but placed in a new context 
by the precisely detailed wandering course 
made of steel. Paths are established using 
bordure stone, which defines the square and 
resolves the change in level from the road 
running in front of the museum. 

The dark brick wall frames the space 
to the east. The dark tone of the wall is also 
repeated on the museum’s new facade, an 
artwork by Peter Brandes. As the top of the 
wall has the same level all the way along, and 
as the square slopes toward north, the wall 
serves as a low seating wall at the southern 
end, while to the north it is high and creates 
spaces around the square and seating niches 
with benches facing the afternoon sun.
Pete Avondoglio
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FJORDPARK 4+
FREDERICIA HAVN

THE INTERNATIONAL CARLO SCARPA PRIZE 
FOR GARDENS 2016
The Scientific Committee of the Fondazione Benetton Studi Ricer-
che has chosen to dedicate the twenty-seventh Interna tional Carlo 
Scarpa Prize for Gardens to the wild apple forests of the Tien Shan.

In Central Asia, on the northern slopes of the Tien Shan moun-
tain range, lie the scattered remnants of a vast ancient forest that was 
home, millions of years ago, in the Tertiary, to dozens of the species 
that would give rise to the fruits accompanying humans through-
out their history. The woodlands stretching from western China 
across northern Kyrgyzstan and Uzbekistan, and right down to south 
Kazakhstan are dominated by the wild apples that gave the former 
capital of Kazakhstan its name: Almaty, or “Fatherland of Apples”.

The earliest precursors of the apple tree probably reached the 
area via seeds carried there by birds from China, resulting in a huge 
variability that was further enhanced by the envi ronmental diver-
sity of the Tien Shan mountain range and in an extraordinary bio-
diversity that persists today despite thousands of years of defor-
estation and fires mainly intended to clear land for farming. This 
biodiversity expresses itself in fruits of many different shapes, 
sizes, flavours, and colours, and in trees with differing heights and 
habits: a genetic pool of immeasurable interest that no form of bio-
technology can even begin to approach. The wild apple of Kazakh-
stan is named Malus sieversii after the botanist Johann Sievers who 
was the first to describe the species in the late 18th century.

Mountains up to 7,000 metres, deep valleys, plateaus and slopes 
with different orientations leading to vast differences in tempera-
ture and humidity cause this diversity to assume diff erent forms 
in response to the different growing conditions. In the northern-
most region, in the Tarbatagai mountains, you can find stands rang-
ing from ten to two hundred trees, some growing on steep slopes 
and reaching as far as the snow line. In the Djungarsky area, wild 
apple trees dominate huge forests, reaching incredible ages and 
heights – some are as old as three hundred and fifty years, while 
the tallest can reach 30 metres in height. In the Aksu Zhabagly 
area, on the border with Kyrgyzstan, there are isolated apple trees 
and small groves that are highly resistant to disease and drought, 
even extreme drought conditions. All three forests have suffered 
huge losses but none so more than the forests on the Zailiysky area, 
the part of the Celestial Mountain range closest to Almaty, where 
eighty per cent of cover was lost in the Soviet period.

These are the forests that attracted the attention of Aimak Dzan-
galiev (1913-2009), who studied the Kazakh population of Malus 
sieversii from 1930 to 1990, and who was also dedicated to safeguard-
ing this fruit. Since 2010, Alma, the association promoted by Cathe-
rine Peix and Tatiana Salova – Aimak’s widow – has been committed 
to raising the aware ness of the local government and of the interna-
tional community in order to diffuse knowl edge and conserve both 
the wild apple forests and the memory of Aimak Dzangaliev.
Giuseppe Barbera, Patrizia Boschiero, Luigi Latini (ed.) og Catherine 
Peix: The wild apple forests of the Tien Shan. Fondazione Benetton 
Studi Ricerche, Treviso, 2016. 172 s. ISBN 978-88-99657-06-2. 
www.fbsr.it

Djungarsky. Foto Association ALMA. Catherine Peix
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GUL SIDE – FRA HAVEKUNST/
HAVEKUNST HAGEKUNST TRÄDGÅRDS- 
KONST/LANDSKAP/LANDSKAB
I HAVEKUNST 1960 beskrives slotsparken 
i Eutin, hvor der netop her i sommer afhol-
des Landesgartenschau. I artiklen fortælles, 
at den gamle slotspark er byens største at-
traktion, og at slotsparken viser en miniatu-
reudgave af Europas havekunsts historie fra 
1500-tallet til hen i 1800-tallet. 

Ole Olsen skriver, at ’Parken fik sin nuvæ-
rende form omkring 1789. Da skiftede den 
om fra at være en sirlig, uhyre kunstfærdig 
barok-have, til at blive det, der dengang var 
sidste mode ... Biskop Adolf Friederich, der 
lod haven anlægge og kobberstikkene tegne, 
blev i 1750 konge i Sverige, hvor hans havein-
teresse satte sig spor i Drottningholms have. 
...Hans pragtværk i Eutin blev ikke stående 
evigt. I 1727 begyndte han på det og 1789, 60 
år efter, er det totalt forældet og bliver lavet 
om .... Ophavsmanden til Eutins landskabe-
lige park er »den tyske havekunsts apostel«, 
Christian Cajus Laurentz Hirschfeld, som i 
1775 udgav sit store værk »Theorie der Gar-
tenkunst«. I den fyrste-biskoppelige park fik 
han love til at prøve sine teorier.’

Danske Landskabsarkitekter har scannet 
årgangene fra 1920 til og med 2012. Årgangene 
af HAVEKUNST fra 1920 til og med 1961 kan 

frit downloades fra DL’s hjemmeside www.
landskabsarkitekter.dk

For selv at finde: gå til Danske Landskabs-
arkitekters hjemmeside, www.landskabsar-
kitekter.dk, vælg Magasin, vælg Samlet årsin-
deks 1920-61 og download årsindekset.

Når man efterfølgende vil hente en årgan-
gang, går man ind i vis alle, vælger årgang/
nummer og downloader.
www.landskabsarkitekter.dk 

LANDESGARTENSCHAU 2016 I EUTIN
Slotsparken i Eutin, beliggende 70 km syd for 
Puttgarden, er et af de mest betydende have-
anlæg i Schleswig-Holstein, og derfor beskre-
vet på 15 sider i Adrian von Buttlar og Margita 
Marion Meyers store bog Historische Gärten 
in Schleswig-Holstein fra 1996.  Men også mere 
overkommeligt i den lille rejseguide Garten-
Reiseführer Norddeutschland fra 2013.

Fra april til 3. oktober afholdes haveud-
stilling i selve slotsparken samt i den nord-
forliggende Seepark og i Süduferpark, på et 27 
ha stort område. Samtidig er der udført nye 
anlæg i den gamle del af byen Eutin, bl.a. ved 
banegårdspladsen, ved Westliche Peterstraße 
og langs søbredden til Grosser Eutiner See. 

Besøgende kan gå ad nyanlagte stier langs 
søen, hvor fem gangbroer er fornyet. Et ud-
sigtspunkt er genskabt. Også vandløb og to 

mindre vandfald er renoveret med den oprin-
delige træopbygning i stedet for beton. Alle 
renoveringsarbejder er udført i overensstem-
melse med historiske forlæg og anvisninger 
fra ’der Denkmalpflege und dem Naturschutz’. 

Køkkenhaven, der er på over 1,8 ha, ligger 
centralt i slotshaven. Den er ligeledes rekon-
strueret efter historiske forbilleder. Under 
hertugen Peter Friedrich Ludwig (1785-1829) 
blev mange nye frugt- og grøntsager fremav-
let her; bl.a. sorter af kartofler, broccoli og 
asparges. Udstillingen rummer også sær-
haver såsom rosenhave, rhodendronhave, 
haver anlagt efter konkurrence, mindehaver, 
legearealer og mere forvildede engarealer.
www.eutin-2016.de

HAVEGUIDE TIL NORDTYSKLAND
GartenReiseführer Norddeutschland om-
handler 387 privathaver og offentlige anlæg 
i  Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Ham-
burg, Bremen og Mecklenburg-Vorpommern.

Hvert sted beskrives kort mht. adresse, 
historie, størrelse og illustration. 
Ronald Clark: GartenReiseführer Norddeut-
schland, 387 Gärten und Parks zum Entdecken. 
Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und 
Landschaftskultur (DGGL), 2013. 320 s. 
ISBN 978-3-7667-2017-7
www.callwey-shop.de

Modstående side: Ole Olsen skriver om slotsparken i Eutin i HAVEKUNST 1960, 
s. 81-83. På fotoet ses den 300 meter lange allé langs søen, som i 1960 beskrives 
som ’meget smuk, meget høj og lys, lukker sig ikke foroven, man ser himlen, når 
man går i den. Træerne er plantet med 6 meters afstand på hver led, og da de så 
sent som 1960 aldrig havde været skåret tilbage, var det slanke, meget høje træer. 
Udsnittet af kobberstikket fra 1747 nederst på siden er fra Det kgl. Bibliotek og 
viser iflg. Ole Olsen den tidligere barokhave »rigelig overdrevet«

Fotos th. Eutin slotspark anno 2016. Fotos LGS Eutin 2016
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Guide til dansk havekunst
Pris: 278 kr.
Særtilbud: 199 kr. 
køb inden den 15. juni

Økologisk have 
Pris: 229 kr. 
Abonnentrabat 20%: 183 kr.

Vejarkitektur og ingeniørkunst
Pris:  295 kr.
Abonnentrabat 20%:  236 kr.  

Duck and Duckling
Hans Bølling
Pris: lille 429 - stor 749 kr.
Abonnentrabat 20%: lille 343- stor 599 kr.
 

Danmarks træer og buske
Pris:  285 kr.
Abonnentrabat 20%: 228 kr.

Dialogbaseret planlægning 
i det åbne land 
Pris: 298 kr. 
Abonnentrabat 20%: 238 kr. 

Det gode boligliv
Pris: 165 kr. 
Abonnentrabat 20%: 132 kr.

Peter. Arkitekten Peter Bredsdorff 
Pris:  278 kr.
Abonnentrabat 20%: 222 kr.

Turning Tray by Finn Juhl
23 x 45 cm
Pris: 899 kr.
Abonnentrabat 20%: 719 kr.

LAN 04 2016 BOGSIDER SGR.indd   2 11/05/16   16:33



ART OF MANY
- and the right to space
Art of Many er historien om, hvordan et velfærdssamfund 
arbejder sammen med en bred vifte af arkitekter. En præsen-
tation af mere end 130 nye danske arkitekturprojekter med 
fotografier, tegninger, interviews og essays. Værkerne er nøje 
udvalgt af arkitekt Boris Brorman Jensen og filosof Kristoffer 
Lindhardt Weiss, der er blevet udpeget af Dansk Arkitektur 
Center til at skrive bogen og kuratere det officielle danske 
bidrag til den 15th International Architecture Biennale 2016 
i Venedig. Engelsksproget.

Arkitektens Forlag
Pris:  320 kr.
Abonnentrabat 20%: 256 kr. 

Udgivelsesdato 27. maj
 

Når bøgen springer ud..
En forårsparaply dækket af nyudsprungen bøgeløv. Mere 
forårsagtigt kan det ikke blive...Paraplyen har automatisk 
åbning og træhåndtag. Tegnet af Susanne Weitemeyer. 
  
Koustrup
Susanne Weitemeyer 
Pris: 275 kr.   
Abonnentrabat 20%: 220 kr.

Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). 
Forsendelse 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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L A N D S K A B
PARK & BYRUM www.g9.dk TRONHOLM / PUKKELBÆNK



DESIGN: AART DESIGNERS
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