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i særlige københavnske plantebiotoper, inspi-
reret af bl.a. Utterslev Mose og Amager Fæl-
led. Ideen er at bringe netop de funktionelle 
og æstetiske kvaliteter ind i byen og lære af 
den københavnske natur, hvordan man ska-
ber det gode byliv.

Divisionsdirektør i ALECTIA Torben 
Franch siger: ”Projektet viser, hvordan inno-
vative tekniske sikringer kan understøtte og 
spille sammen med at skabe attraktive nye 
områder i byen. Ved at designe løsninger, der 
bruger natur- og landskabselementer til at 
håndtere regnvand, kan vi reducere behovet 
for dyre anlægsinvesteringer kraftigt”. 

Efter planen begynder anlægget af Køben-
havns nye, grønblå uderum til april 2016.

Team SLA’s vinderforslag ’Brug Naturen i 
Byen’ blev offentliggjort i april 2015. 
Holdet bag det vindende projekt består af: 
SLA, Alectia og Jens Rørbech. 
Bag projektet og konkurrencen står Køben-
havns Kommune og HOFOR
Vinderforslaget gennemarbejdes og udformes 
i tæt dialog med borgere og interessenter.  
Inf.: Kommunikationschef Kristoffer Holm 
Pedersen, SLA, khp@sla.dk og +45 60 80 93 94

dens klimasikrede København kan tilpasse sig 
de kommende års stadig mere ekstreme vejr-
hændelser.

Det er landskabsarkitekterne SLA, der 
sammen med rådgivervirksomheden ALEC-
TIA og trafikplanlægger Jens Rørbech har 
vundet konkurrencen om de 35.000 kvm store 
blågrønne byrum, der i løbet af de kommende 
år skal realiseres på Østerbro i København. 

Team SLA’s forslag ’Brug Naturen i Byen’ 
viser, hvordan effektiv sikring mod skybrud 
kan gå hånd i hånd med grønne og rekreative 
byrum i København og på den måde skabe løs-
ninger, der både er funktionelle, og som giver 
forøget livskvalitet for borgerne.

”Når vi arbejder med skybrudssikring og 
klimatilpasning, sørger vi altid for, at alle kli-
matekniske løsninger samtidig gør byen til et 
bedre sted at være. Flere og flere af os lever 
hele vores liv i byen. Derfor handler det om at 
kombinere attraktive blågrønne byrum med 
vilde naturoplevelser, sociale fællesaktivite-
ter og bæredygtige løsninger og dermed skabe 
en helt ny fortælling om, hvad livet i en by kan 
være,” fortæller partner i SLA, Mette Skjold.

I Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads giver 
denne nye ’københavnerfortælling’ sig udtryk 

Klimatilpasning af Bryggervangen og 
Skt. Kjelds Plads i København
’Vild’ natur midt i byen, rekreative grønne 
byrum og synlige strømme af regnvand, der 
bugter sig gennem gaderne, sådan kommer 
København til at se ud ifølge vinderforslaget 
i en stor arkitektkonkurrence om klimatilpas-
ningen af Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. 
Projektet er en prototype på hvordan fremti-

Bryggervangen under skybrud. Beplantning og kotering 
skaber nye vilde grønne, urbane oplevelser. Ill. ©SLA

Plan over Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads. Ill. ©SLA

Skt. Kjelds Plads bliver stedet for fælleshaver, ærkekøbenhavnske biotoper og brede cykelstier. Ill. ©SLA
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Træer og buske
Henrik Jørgensen og Flemming Rune: 
Træer og buske.  2. udg. Gyldendal, 2015.
324 s. Vejl. pris 249,95 kr.
Med fokus på de 200 mest almindelige arter 
af træer og buske i skov, krat, hegn og parker 
har biologerne Henrik Jørgensen og Flem-
ming Rune udgivet 2. udgave af Træer og 
buske (Gyldendal 2015). Bogen begrænser 
sig til de ca. 200 arter af træer og buske, vi 
oftest møder i det danske landskab, og kan 
derfor betragtes som en grundbog skåret ind 
til stammen.

Træer og buske formår på let vis at præ-
sentere og formidle den danske natur for læ- 
og fagmand. 

Bogen indledes med en grundig kulturhi-
storisk gennemgang af ni af Danmarks overor-
denede biotoper, og i samspil med kapitlet om 
træer og buskes opbygning er man godt rustet 
til at tage bogen med en tur i skoven. 2. udga-
ven af Træer og buske ledsages af 500 kolore-
rede plancher udarbejdet af Susanne Weite-
meyer og Thomas Hjejle. 

Som nøgle- og opslagsværk kræver bogen 
en vis basisviden, men har man først fun-
det vej til rette slægt og art, mødes man af en 
grundig gennemgang af artens kendetegn, for-
vekslingsmuligheder, udbredelse, økologi og 
betydning. Artsbeskrivelserne sammen med 
de detaljerede plancher er bogens stærkeste 
del og brugbar både som oplagsværk, men 
også i formidlingsøjemed. 

Bogen afsluttes med en systematisk mor-
fologisk del, der ligeledes er rigt illustreret.    

Henrik Jørgensen og Flemming Runes 
passion for – og indsigt i den danske natur 
gennemsyrer bogen og gør det til en  fornø-
jelse at læse og kigge i ’familiealbummet’. 
Bo Holm-Nielsen, landskabsarkitekt MDL 

Guide til ny arkitektur i København 
2015-16
Guide til ny arkitektur i København 2015-16. 
Dansk Arkitektur Center, 2015. 7. udg. 160 s. 
Pris 116 kr. fra www.byggecentrum.dk
ISBN-13: 9788790668693
7. udgave af Guide til ny arkitektur i København 
er udkommet. Guiden afspejler Københavns 
løbende forandring og de nye byggeprojekter, 
der præger byen og bylivet, og er blevet op-
dateret med hovedstadens seneste byggerier, 
byrum og helhedsplaner.

Guide til ny arkitektur i København giver et 
hurtigt overblik over arkitektoniske nyska-
belser – fra boliger og erhvervsdomiciler til 
pladser, parker og nye bykvarterer.

Publikation indeholder i alt 153 projekter, 
hvoraf 40 er nye siden forrige version. Derud-
over beskriver centrale aktører i Københavns 
udvikling de seneste tendenser for byen, byli-
vet og arkitekturen i 7 spændende ekspertin-
terviews.

Bogen suppleres af et oversigtskort, så 
man nemt kan tage guiden med ud i byen. 
Publikationen er udgivet af Dansk Arkitek-
tur Center med støtte fra By & Havn og Fre-
deriksberg Kommune.

Udearealer for alle – Eksempelsamling
Ulla Kramer: Udearealer for alle – Eksempel-
samling, Recreational areas for all – Collection 
of examples. DS-håndbog 105.2:2015. Forlaget 
Dansk Standard, 2015. 210 s. 395 kr. trykt og 
som e-pub
Mennesker er forskellige og har forskelli-
ge behov til færdsel og ophold i det fri. Men 
et er sikkert: Tænker man tilgængelighed 
ind, når man eksempelvis skal anlægge en 
ny park, strand eller sti, vil resultatet blive 
bedre og mange flere vil få glæde af udemil-
jøet. Derfor har Dansk Standard udgivet en 
bog om tilgængelige udearealer med prakti-
ske eksempler.

Gode adgangsforhold og tilgængelighed 
er en naturlig forventning, som man ikke 
bemærker, medmindre det mangler. Og det 
er der fortsat mange eksempler på.

I Danmark er hver femte borger berørt 
af en funktionsnedsættelse, f.eks. pga. alder, 
ulykke, sygdom eller et medfødt handicap. 
Dertil kommer eksempelvis børnefamilier 
med barne- og klapvogne. Der er derfor god 
grund til at gennemtænke udformningen af 
udearealer, så tilgængelighed bliver et cen-
tralt element. På den måde kan alle nemlig 
færdes sikkert og nyde oplevelser i det fri.

Bogen Udearealer for alle – Eksempelsam-
ling henvender sig til alle, der har interesse i 
at sikre gode og tilgængelige udemiljøer. Sam-
tidig kan eksempelsamlingen give inspiration 
til brugere, der ønsker oplevelser i det fri på 
steder, hvor alle kan deltage – også med barne-
vogn, stok eller kørestol. Fokus i bogen er på 
områder som strande, skove, friarealer, havne-
bade, parker, stier og rekreative områder.

Bogen giver en række praktiske eksempler 
på gode tilgængelige steder i Danmark og 
kan bruges af såvel privatpersoner som fag-
folk. Bogen er dermed en konkretisering af 
håndbogen Udearealer for alle, der beskriver 
de mere teoretiske anbefalinger til, hvordan 
man sikrer god tilgængelighed så som højder, 
længder, bredder og hældninger m.m. Begge 
bøger er skrevet af Ulla Kramer og fås – også 
som e-bog – hos Dansk Standard.

24. september afholder Dansk Standard et 
temaarrangement om tilgængelige udearea-
ler. Her vil udover gode eksempler fra forfat-
teren være oplæg om best practise fra såvel 
brugere som planlæggere. Blandt andre vil 
Thisted Kommune fortælle om tilblivelse og 
vedligeholdelse af Danmarks første havbad i 
Nørre Vorupør, og fra Skanderborg Kommune 
kan man høre om resultaterne af De Grønne 
Partnerskabers fokus på tilgængeligheden i 
kommunen. Læs mere om arrangementet her: 
www.ds.dk/kurser

Udgivelsesplan LANDSKAB 
Nr. 6. Deadline 1. august, udk. 9. oktober
Nr. 7. Deadline 13. september, udk. 13. november
Nr. 8. Deadline 11. oktober, udk. 11. december

Fynske Planlæggeres efterårsprogram
Tirsdag 29. september 2015 kl. 18-20: Motions-
løb for alle på Munkebjergvejs forlængelse og 
det nye motorvejsanlæg. Tilmelding senest
22. september 2015
Lørdag 24. oktober 2015 kl. 8-18: Arkitekto-
nisk rundvisning på M/S Museet for Søfart. 
Tilmelding senest 15. oktober 2015
Onsdag 4. november 2015 kl. 17-19: Ny For-
skerpark og nyt Teknisk Fakultet i Odense. 
Tilmelding senest 28. oktober 2015
Tirsdag 8. december 2015 kl. 15-17: Rundvis-
ning på CLAY, Keramikmuseum Danmark i 
Middelfart. Tilmelding senest 1. december 
2015
Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA 
om, at al tilmelding til arrangementerne sker via 
arrangementsoversigten på www.ida.dk
Arr. af Akademisk Arkitektforening – Østifter-
ne, Den Danske Landinspektørforening, Fyn,
Ingeniørforeningen i Danmark, Danske Land-
skabsarkitekter, Foreningen Af Byplanlæggere, 
Teknisk Landsforbund, Fyn.
www.fynskeplanlaeggere.dk
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Havnepromenade – 14 posisjoner
Oslos sjøfront står foran en omfattende by-
utvikling med frigjøring av tidligere havnea-
realer og transportområder til nye formål. På 
bakgrunn av dette vedtok Oslo bystyre i 2008 
Fjordbyplanen. Et av de bærende elementene i 
Fjordbyen skal være en bred havnepromenade 
langs hele fjordbyen. Det har inntil i dag vært 
mulig å gå korte turer langs vannet på ulike del-
strekninger, men det har vært vanskelig å finne 
en sammenhengende rute mellom disse.

Havnepromenaden handler om å etablere 
midlertidige fysiske tiltak som synliggjør, 
leder og viser vei og informerer om hovedsta-
dens sjøfront. De midlertidige tiltakene skal 
være med på å gjøre Havnepromenaden til-
gjengelig i en tidlig etableringsfase.

Siden 2010 har en tverretatlig arbeids-
gruppe bestående av Oslo Havn KF, Eien-
doms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten, 
Byantikvaren, Plan- og bygningsetaten og 
Bymiljøetaten, arbeidet med å koordinere og 
tilrettelegge for etablering av Havneprome-
naden. I 2014 vant GRID design, Bjørbekk 
&Lindheim, MMW og Halogen konkurransen 
om prosjektledelsen og koordineringsansva-
ret for en totalleveranse som omfatter plan-
legging, prosjektering, produksjon, levering 
og utplassering av ovennevnte tiltak. Grup-
pens arbeid er et prosjekt om byutvikling og 
identitet uttrykt gjennom arkitektur, land-
skapsgrep, grafisk design og tegneserien om 
Krüger og Krogh.

Med fokus på sjøfronten slik den fremsto 
på 1960-tallet viser prosjektet hvilke enorme 
endringer havna, byen og samfunnet har vært 
gjennom. I tillegg peker prosjektet fremover 
og viser noe av utviklingen vi fremdeles står 
ovenfor i dette 9 km lange området.

Ny cykel- og gangbro ved 
Vester Voldgade i København
Et vinderprojektet er valgt for Københavns 
nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade. 
Hovedgrebet er en enkel, kurvet linje, som 
får broen til at fremstå som en graciøs, spændt 
bue, der naturligt forbinder to bydele. 

Broen er tegnet af et internationalt team 
under ledelse af de britiske ingeniører Buro-
Happold Engineering med arkitekterne Wil-
kinsonEyre og Urban Agency. Broen ræk-
ker fra det urbane Vester Voldgade til et nyt 
byrum ved Langebrogade og hen mod Lan-

gebro – tæt på det gamle voldområde. Den 
nye bro skaber bedre vilkår for fodgængere 
og cyklister og bringer by og havn tættere på 
hinanden. Dommerkomitéen ser frem til den 
videre bearbejdning og endelige detaljering af 
projektets detaljer. 

Realdania giver broen som en gave for at 
udvikle de rekreative kvaliteter og tilgænge-
ligheden i den centrale del af Københavns 
Havn. Broprojektet gennemføres i et samar-
bejde mellem Realdania Byg og Københavns 
Kommune. Den samlede anlægsudgift for-
ventes at udgøre op til 90 mio kr., ekskl. moms 
Københavns Kommune har haft en ny cykel-
forbindelse ved Langebro i kommuneplanen 
siden 2001. Broen forventes færdig i 2018.

Den nye bro aflaster Langebro, som bru-
ges af 35.000 cyklister på hverdage, og bliver 
et attraktivt alternativ til Langebro som del 
af Det Grønne Cykelrutenet og Havneruten.

Den oprindelige Langebro forbandt Rysens-
teen Bastion og Kalvebod Bastion – fra Vester 
Voldgade til Langebrogade. Den nye bro vil på 
dette sted referere til en historisk forbindelse 
og på logisk vis indskrive sig i den eksisteren-
de, bymæssige struktur. 

Dommerbetænkningens vurdering af de 
fem indkomne projektforslag, motivation for 
udpegning af to hold i fase 1 samt – og efter 
forhandling med disse to hold i fase 2 udpeg-
ning af det endelige vinderprojekt kan down-
loades fra www.bryghusprojektet.dk/resulta-
tet/broen%20og%20forbindelserne 
Tidsplan: 1. halvår 2016: forventet endelig ved-
tagelse af lokalplan, 2016: byggearbejdet be-
gynder, 2018: projektet er færdigt og afleveret

Havnepromenade – 14 posisjoner, 
Frognerkilen til Kongshavn, 9 km trasé
Åpning juni 2015
Oppdragsgiver: Oslo kommune
Arkitekt: MMW
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Den nye cykel- og gangbro kommer til at ligge nord for Langebro. Team BuroHappold

Cykel- og gangbroen bliver en enkel, kurvet linje, der får 
broen til at fremstå som en graciøs, spændt bue, der na-
turligt forbinder to bydele. Ill. Team BuroHappold
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LANDSKABSARKITEKTUR UNDER-
STØTTER KYST- OG NATURTURISME
… der skaber omsætning i kommunerne

Vidste du, at kyst- og naturturismen står for 
den største del af omsætningen og beskæfti-
gelsen i dansk turisme i dag? En omsætning 
i hele landet på mere end 45 mia. kr., hvilket 
inklusiv de afledte effekter giver anledning 
til beskæftigelse af næsten 70.000 årsværk*. 
Landskabsarkitektur bidrager ved at tiltræk-
ke opmærksomhed mod særlige steder langs 
vore kyster som ikke-kommercielle attraktio-
ner af høj kvalitet.

I maj holdt daværende Minister for by-, 
bolig- og landdistrikter Carsten Hansen en 
åbningstale i forbindelse med konferencen 
Visioner for Vandkanten. Arrangeret blev til 
i et samarbejde mellem hans ministerium, 
VisitDenmark og fagforeningen Kommuni-
kation og Sprog. Emnet var, hvordan vi gør 
dansk turisme til kvalitetsturisme. Han sagde, 
at vi skal ”… blive bedre til at tiltrække uden-
landske turister på baggrund af gode oplevel-
ser, høj kvalitet og god service”. 

I Vestled i Rinkøbing-Skjern Kommune 
gjorde landskabsarkitekt Torben Schønherr 
præcis alt det rigtige, da han i samarbejde 
med billedkunstner Marianne Hesselbjerg 
og arkitekt Carsten Juel-Christiansen skabte 
en kunstnerisk bearbejdning af landskabet i 
Vestled: Teglfladen, der ligger som et tungt 
rødt tæppe og smyger sig i bløde kurver op 
ad Hvide Sandes klitter. Det er samtidig en 
plads, en sti og en opholdsmulighed. Fladen 
skaber et sted til den gode oplevelse, materi-
aler og form er af høj kvalitet og den indbyg-
gede universelle tilgængelighed er en service, 
der giver alle mulighed for at komme tæt på 
vandet og nyde udsigten fra stedet i det ellers, 
for nogle, uvejsomme strandsand. Projektet 
er beskrevet i LANDSKAB 7-2006 og i bogen 
Ny Agenda. 

VisitDanmark, som markedsfører Dan-
mark som turistmål, formidler Vestled som 
attraktion på deres hjemmeside – smukt 
præsenteret. Også andre landskabsarkitek-
ter har bidraget til at skabe særlige steder 
langs Vestkysten, som både borgere og turi-
ster nyder: Landskabsarkitekt Preben Skaa-
rups projekt Det gode liv ved kysten i Klitmøl-
ler i Thisted Kommune (LANDSKAB 8-2014) 
samt Hasløv & Kjærsgaards Lemvig Havne-

plads og højvandssikring i Lemvig Kommune 
(Ny Agenda 2).

Miljøministeriets ansøgningsrunde til 
turismeprojekter langs de danske kyster er nu 
afsluttet. Her har kommunerne kunnet søge 
om at komme med i en forsøgsordning for 
kyst- og naturturisme, der skal give turister 
et bredere udbud af oplevelser ved de dan-
ske kyster. Hvilke 10 forsøgsprojekter Miljø-
ministeriet så giver dispensation til at bygge 
turismeprojekter langs de danske kyster, vil 
vi følge nøje. 

Danske Landskabsarkitekter vil gerne 
bidrage til at udvikle vores kystområder, 
så de genererer unikke oplevelser, som på 
en og samme tid tiltrækker turister og ska-
ber arbejdspladser i lokalområderne. Vi skal 
værne om og fremme vores kyststrækningers 
enestående kvaliteter – ikke udfordre dem! 
God landskabsarkitektur har allerede vist, at 
vi med omtanke godt kan skabe oplevelser af 
høj kvalitet, der bidrager positivt til kysttu-
risme. Men vi skal træde varsomt.

* Tal fra analysen Kystturismen i Danmark, Center for 
Regional- og Turismeforskning for Videncenter for 
Kystturisme i 2012 

HVAD SÆSONEN BRINGER
… om de kommende aktiviteter og temaer 
i DL

Mere opmærksomhed mod de mange stu-
derende og mod de ’sovende’ medlemmer, 
tværfagligt samarbejde om nytænkning af 
drift som designparameter, et ’face lift’ på de 
sociale medier samt flere aktivistiske events 
var nogle emnerne, da DL’s bestyrelse afholdt 
strategiseminar den 25. - 26. juni 2015 på Ma-
rienlyst Kro & Badehotel i Helsingør. 

Emnerne er i tråd med DL’s virksomheds-
plan for 2015-16, der har de tre overordnede 
temaer kommunikation, medlemsengagement 
og netværk. De to fagligt intense dage bragte 
enighed om, at de mange idéer, der blev frem-
lagt, måtte indkredses til realiserbare tiltag, 
der samlet set dækker medlemmer og mål 
så bredt som muligt. Sæt i øvrigt allerede nu 
kryds ved den 29. oktober, hvor vi afholder den 
årlige Høstdebat i København og ved den 26. 
november, hvor vi forsøger at gentage suc-
cesen fra sidste år med et DL-arrangement i 
samarbejde med Arkitektskolen Aarhus. 

NYT SYN PÅ DRIFT & VEDLIGEHOLD
… der giver mere mening også i den lille 
skala

For et par måneder siden udtrykte en ven stor 
bekymring over, at fugerne i hans mosaikstens-
belægning på nordsiden af villaen var fyldt med 
mos… bekymringen gik mest på, at hans kære 
hustru (familiens æstetiske overhoved) havde 
beordret det fjernet, og det måtte ikke være 
med kemikalier. Karriere og kvalitetstid hang 
for ham desværre ikke sammen med nogle 
timer på knæ på dén belægning. Hvorfor ikke 
bare hylde mosset?, spurgte jeg. 

Her i sommer besøgte vi haven i forbin-
delse med en hyggelig grillaften. Den kvadra-
tiske mosaikbelægning så helt bedårende ud 
– den lå som et ægte tæppe (og lige så blødt), 
smukt og præcist med grønt-rødligt-gråt møn-
ster foran villaen mellem havedøren og veran-
daen. Både min ven og hans hustru havde fået 
et nyt syn på det, som før blev kaldt ukrudt. De 
havde også fået et ’nyt’ element i haven, som 
naboerne kom og beundrede – og et nyt mantra 
at more sig over: Vi hylder mosset :-).

Susanne Renée Grunkin, 
formand for Danske Landskabsarkitekter

Runde fødselsdage
70 år: Erik Juhl Christensen, 26. september
60 år: Kerstin Lehnsdal, 17. september
40 år: Eva Sara Rasmussen, 9. september,
Camilla Højrup, 12. september,
Jane Hegner Mortensen, 16. september,
Line Grubb, 23. september

Vestled. Foto Christina Capetillo
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Havehistorisk Selskab
Temaet for efteråret 2015 er: Beskyttelse og 
benyttelse af historiske haver. Allerede af-
holdt er rundvisning i Orangeri og nyttehave 
i Fredensborg og besøg i Carlsbergs fredede 
haver. Af efterårsprogrammet resterer:

Tirsdag 29. september kl. 17, Overvintrings-
huset i Kongens Have, Østervoldgade 4C, Kbh K
Foredrag – og debat: Kongens Have – et fredet 
haveanlæg – og hvad så?
Debataften om forvaltningen af fredede have-
anlæg i relation til beskyttelsesinteresserne.
Mange haveanlæg er fredet efter naturbeskyt-
telsesloven med en intention om:

– at anlæggene skal sikres i forhold til ikke 
at blive indskrænket på grund af andre inte-
resser,

– at sikre anlæggenes kulturhistoriske 
værdier og

–at bevare anlæggenes funktion som 
rekreative områder.

Fredningsbestemmelserne er således 
ikke til hinder for at der foretages ændringer 
i haverne, når blot intentionen bag formu-
leringerne respekteres. Men det viser sig, at 
der hersker stor uenighed mellem forvaltere 
og interesseforeninger om, hvad man kan til-
lade sig at ændre på i et historisk haveanlæg.

Haver er som udgangspunkt en dynamisk 
størrelse, hvor karakteren ændres, hvis der 
ikke konstant foretages en målrette plejeind-
sats. De historiske haveanlæg har til alle tider 
været præget af forandringer, der afspejler 

tidens idealer og ønsker. Er den tid forbi? – 
eller kan vi også i dag sætte vores præg på de 
historiske anlæg under hensyntagen til de 
’bærende bevaringsværdier’. Med Kongens 
Have som eksempel ønsker vi at debattere 
bevaring, udvikling og nyttiggørelse af histo-
risk anlæg i en nutidig kontekst. Hvad tæn-
ker forvalteren – i dette tilfælde Styrelsen for 
Slotte og Kulturejendomme? Hvordan for-
holder fredningsmyndigheder og interesse-
foreninger sig til for-valterens dispositioner?

Landskabsarkitekt Tanguy Laviotette fra 
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme vil 
fremlægge styrelsens perspektiver for beva-
ring og udvikling i Kongens Have, og flere 
inviterede interesseforeninger vil være med 
til at sætte kant på debatten om, hvad man 
kan tillade sig at forandre på, og hvad der skal 
bevares til tid og evighed.
Torsdag 29. oktober 2015 kl. 17, formentlig 
Rolighedsvej 23, 2, Frederiksberg, 
tjek  www.havehistoriskselskab.dk inden mødet
Foredrag – og debat: Enghaveparken, Kbh V 
Simon Harboe fra Kulturstyrelsen og Flem-
ming Rafn fra Tredje Natur vil fortælle om 
baggrunden for og planerne om fornyelse af 
Enghaveparken.

Enghaveparken er anlagt i 1929 og har 
igennem årene været en højt værdsat og 
stærkt besøgt park på Vesterbro, som er en 
bydel med ekstremt få fælles friarealer. Par-
ken fremtræder slidt, dog ikke mere end at 
den i Kulturstyrelsens rapport fra 2013 om 
Fredning af selvstændige landskabsarkitek-

toniske værker er et af de i alt seks højest prio-
riterede anlæg, som bør fredes efter bygnings-
fredningsoven. 

Parken trænger til en istandsættelse, og 
samtidig er den helt centralt placeret som led 
i klimasikringen af Vesterbro. Parken skal i 
fremtiden kunne tilbageholde hele 24.000 m3 
skybrudsvand, uden at dens rekreative funk-
tioner eller de særlig kulturhistoriske hen-
syn tilsidesættes. Københavns Kommune har 
derfor – efter aftale med bl.a. Kulturstyrel-
sen – afholdt en konkurrence under devisen 
’Respekt for historien, behov for fornyelse’. 

Tredje Natur vandt konkurrencens 1. præ-
mie og er nu i gang med projekteringen. Pro-
jektet er fuldt finansieret og p.t. Københavns 
vigtigste skybrudsprojekt. Parken har over 1 
mio brugere årligt. Arbejderne forventes igang-
sat i 2017 og den fornyede park indviet 2018. 
Se mere om projektet under www.tredjenatur.
dk/2015/06/brugerdesign-i-enghaveparken 

Tirsdag 17. november 2015 kl. 17, Rolighedsvej 
23, 2, Frederiksberg 
Foredrag: Bevaring og pleje af reliktplanter på 
Hammerhus og Bornholm i øvrigt v. naturvej-
leder Tino Hjorth Bjerregaard: . 
Bornholm er generelt rig på reliktplanter. 
Nogle reliktplanter har i dag her deres sidste 
vokseplads som ægte levende fortidsminde. 
Det gælder bl.a. Læge-Jernurt og Rundbladet 
Mynte. Det er baggrunden for, at Tino Hjorth 
Bjerregaard siden 1998 har kortlagt og regi-
streret reliktplanter på hele Bornholm. Der-
udover har han indgået i såkaldte bevarings-
dialoger med flere private lodsejere, med 
Bornholms Regionskommune og med flere af 
de bornholmske kirkegårde. Videre har han 
udbredt sin viden om planterne igennem ar-
tikler i adskillige bøger og tidsskrifter. 

Så i dag indgår bevaring af reliktplanter på 
f.eks. Hammershus hånd i hånd med bevaring 
af bygningsværket og de rekreative interesser 
i området. Sådan var det ikke i 1960’erne, da 
bl.a. Søren Ødum Nielsen, gjorde opmærksom 
på, at der var reliktplanter ved Hammershus.

I dag er Hammershus anerkendt som 
en af Skandinaviens fineste lokaliteter for 
reliktplanter. Men også flere andre bornholm-
ske lokaliteter, herunder Svaneke, Bølshavn 
og Sct. Ols Kirke er med på listen over nor-
dens bedste lokaliteter. 
www.havehistoriskselskab.dk

Har krokusbeddet i 
Kongens Have bærende 
bevaringsværdi?

Hammershus er anerkendt 
som en af Skandinaviens 
fineste lokaliteter for 
reliktplanter

Tredje Natur, 1. præmieforslag til Enghaveparken
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GRAFFITI MED PLANTER
Annemarie Lund

Stoeptegeltuintjes, små fortovsflisehaver, er et fænomen, der har været populært siden 1960’erne 
i Holland. Især i storbyer som Amsterdam, Rotterdam og Utrecht vil mange have set, hvordan 
urteagtige planter af alle slags på skødesløs og livgivende vis sammen med cykler, bænke og stole 
indtager fortovsarealerne foran både etageboliger, caféer og forretninger. Arrangementerne er 
byboernes selvbestaltede og ustyrede angreb på ensformighed og måske også udtryk for hol-
lændernes forhold til dyrkning. Metoden har været, at man bare tager et par belægningssten op 
og så sår eller planter. Mange slags klatrende planter op ad husvægge er mere reglen end und-
tagelsen, stauder og enårige blomsterplanter ligeså, og selv små tomatplantager forekommer.

Her i landet er sådanne Stoeptegeltuintjes de senere år blevet noget mere synlige i bybilledet. 
Bl.a. i området omkring Sankt Hans Torv er der denne sommer set en blandet sommerblomst-
plantning i de små jordstykker, der er tilovers omkring gadens træer – lig den på fotoet til ven-
stre. Graffiti med planter kan man kalde det, meget positivt ment. En lokal signatur og hjem-
liggørelse af arealet ud for opgangen.

Fotoet er imidlertid fra et lille kommunalt drevet sted. Gentofte Kommune vil gerne skabe 
lommeparker – små grønne åndehuller og mødesteder – og satser derfor også på steder i den 
helt lille skala. For at skabe opmærksomhed om de mange små grønne felter som vejhjørner, 
restarealer o.l. har man i 2015 udvalgt 18 steder, hvor kommunens gartnere har fjernet græstørv, 
valgt en frøblanding og sået sommerblomster – og passet det. Det har udviklet sig til frodige og 
farverige felter. Et af stederne er en blomstercirkel i plænen omkring Bernstorffstøtten ved 
Lyngbyvejen. Sommeren igennem har jeg set mange standse, stå af cyklen og gå hen og kigge 
nærmere på det ca. 20 kvm store bed der. Og Park og Vej melder, at de har fået mange positive 
tilkendegivelser, hvilket kan tydes sådan, at der fra borgernes side er stor interesse for detalje-
rigdom, forskellighed og foranderlighed i de grønne områder. Diversitet i flora og fauna er ikke 
kun noget landskabsarkitekter plæderer for.

“Regeringen lancerede i 2014 Naturplan Danmark for at skabe mere og bedre natur. Real-
danias vision for Danmark 2050 Det bli’r et yndigt land har en vision om mere vild natur og 
flere arter. En del af Østerbro i Købehavn er udnævnt til klimakvarter med masser af billeder af 
natur”, opremser Torben Dam og Virginie Le Goffic i artiklen Naturen udspringer af byen selv. 
For at nærme sig de mål foreslår de, at man i stedet for at forsøge sig med konstruerede og sår-
bare naturefterligninger arbejder med tre robuste plantningsstrategier: At man udnytter spon-
tant opstået natur i form af selvsåede træer og buske, at man udvikler natur ud fra nyplant-
ninger gennem udtynding og indplantning, og at man transformerer ’glemte’ beplantninger. 
Den faglige udfordring er, at det kræver en virkelig god fornemmelse for plantemateriale og 
en løbende bearbejdning.

Med et eksempel fra Schweiz viser Lone van Deurs, hvordan Brühlgutpark gennem en 
bevidst og meget professionel brug af planter adskiller sig fra de fleste andre nyere parker. Her 
er værnet om gamle træer, nye er indplantet, og en mangfoldighed af urteagtige er brugt til at 
skabe både naturpræget skovbund og mere kulturprægede blomsterbræmmer.

At forhaven i høj grad også er med til at give diversitet i boligområder, og at den er kultur-
arv, belyses i en ny rapport, Forhaven – et byrum under forandring, udarbejdet af Niels Lützen, 
Lise Lycke, Mette Greve Pedersen og Nils Vejrum for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 
Hensigten med rapporten er at få kommuner, grundejerforeninger, boligselskaber m.fl. til at 
arbejde for at bevare og udvikle forhaven. Niels Lützen slår et slag imod skærvehaver og poin-
terer, at “bevaring og genskabelse af de grønne forhaver i sig selv giver en grønnere og smuk-
kere by, der sikrer, at noget af vores kulturarv ikke forsvinder. De kan også være med til at give 
inspiration til nye grønne tiltag i byen, hvor nye forhaver på byens brede fortove, grønnere gader 
og mere natur er med til at skabe en oplevelsesrig og mere bæredygtig by”.

Graffiti med planter synes at være mulighedernes land. AL

Fra det lille anlæg omkring bronzealderhøjen Ellehøj 
i Dyssegårdskvarteret. Foto Berit Jacobsen
From the small park scheme surrounding the bronze 
age barrow Ellehøj in the Dyssegårds quarter. 
Photo Berit Jacobsen
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BRÜHLGUTPARK I WINTERTHUR
– fra herskabshave til kvarterpark

Lone van Deurs

Et hegn i bevægelse langs den befærdede 
Zürcherstrasse lige over for den nu ned-
lagte maskinfabrik Sulzer i Winterthur 
tiltrækker sig opmærksomhed. Lodrette 
stålstænger bøjede i bløde former lukker 
og åbner for indsyn. Et ’dansende’ hegn; 
ikke påkørselsskader, men bevidst arran-
gerede formationer i et gennemgående 
flow, en fin hilsen til den gamle maskinfa-
brik på den anden side af gaden. En åben 
og dog lukket, ret og dog krum væg mod en 
moderne park, Brühlgutparken. 

Herskabshaven
Først lå her en eng uden for byen Winter-
thur i den schweiziske kanton Zürich, Brüh-
linggutengen. Den blev i 1858 købt af ejeren 
af maskinfabrikken Rieter, som byggede sig 
et større herskabshus med tilhørende have. 
Landskabsgartner Conrad Löwe fra Würt-
temberg tegnede en have i engelsk stil, som 
moden foreskrev, og i 1870 var den 8.300 kvm 
store have med slyngede stier, udsigtspunkter, 
blomsterarrangementer og grupper af store 
træer færdiganlagt.

Helt frem til 1932 fremstod parken stadig i 
engelsk landskabshavestil, men tiderne og 
moden skiftede. Herskabsvillaen blev indret-
te til alderdomshjem, og haven udviklede sig 
ganske langsomt til et sammensurium af stier, 
græsarealer, busketter og alt for mange store 
træer – mørk og rodet.

En kvarterforening tog i 2006 initiativ til, 
at fire landskabsarkitektfirmaer blev indbudt 
til at deltage i en konkurrence om nyanlæg af 
den forsømte, uanvendelige, udlevede her-
skabshave. 

Træernes generationsskifte er velforberedt og skaber overgang mellem det, der var, og det, der kommer
The new generation of trees is well prepared and creates a transition between what was and what is coming

Det ’dansende hegn’ byder indenfor
The ’Dancing Fence’ invites one in
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Entwurfsgenese

Robert Mangold

Distorted Circle within a Polygon (yellow-ocre), 1972

Acylic, black pencil on canvas

Arbeitsmodell

Präsentationsmodell

Rotzler Krebs Partner GmbH

Landschaftsarchitekten BSLA
3

Überlagerung Zeitschichten

1932

2006

2010

Historische Entwicklung BrühlgutparkInterpretation

Historische Plandarstellungen und Fotogra-

fien zeigen den  um 1870 von Conrad Loewe 

geschaffenen Villengarten als zeittypischen 

Landschaftsgarten, der geprägt ist durch eine 

malerische Wegführung und eine reich struktu-

rierte Parkvegetation mit vielfältigen Blickbe-

zügen. Eine Überlagerung mit dem historischen 

Plan zeigte, dass Wegnetz und Grenzen stark 

verändert wurden und nur geringe Spuren des 

ursprünglichen Parks erhalten waren. Einzig 

einige Baumgruppen sind als historische Zeugen 

der ursprünglichen Parkgestaltung von Conrad 

Loewe erkennbar. 

Aus diesem Grund entschieden wir uns für eine 

gestalterische Neuinterpretation des Parks in 

einer neuen Formensprache, bei der die Einbin-

dung der historisch bedeutenden Baumgruppen 

von zentraler Bedeutung war.

‚Park der Generationen‘

Bei der Umgestaltung des Brühlgutparks wurde 

eine zukunftsfähige Erneuerung für die nach-

folgenden Generationen angestrebt. Dabei ging 

es darum, die versteckten Qualitäten des beste-

henden Parks zu wecken und diese neu in Szene 

zu setzen.

Die vorhandene Grundkonzeption des ‚male-

rischen Landschaftsgartens‘ wurde weiterver-

folgt und gestalterisch neu interpretiert. Durch 

wenige, prägnante Gestaltungs- und Schmuck-

elemente erhält der Park eine unverwechselbare 

Identität und einen hohen Gebrauchswert für 

verschiedene Alters- und Bevölkerungsgruppen. 

Durch einen neuen Treppenaufgang und aus-

gelichtete Blickbezüge wird die Verbindung 

zwischen Park und Alterszentrum verbessert und 

der Brühlgutpark zu einem „Park der Genera-

tionen“ verbunden. Ein neues Geländer sichert 

die Seniorenterrasse und lässt ein ‚Belvedère‘ 

vor dem Alterszentrum entstehen, von welchem 

sich der Blick über den Park öffnet.

Er ist als pluralistischer Volkspark mit unter-

schiedlichen Nutzungsbereichen für das sozio-

kulturell durchmischte Quartier konzipiert.  

Er ist Lunchpark für das aufstrebende Sulzer-

Areal, Spielplatz für die Anwohner, Pausenwiese 

für die Brühlbergschule, ein Ort zum „Hängen“ 

für Jugendliche, ein sinnlicher Spaziergarten zum 

Alterszentrum und sichere Radwegverbindung 

zum Stadtzentrum.

 1932

 2006

 2010

Arbejdsmodel Working model

Generationerne mødes. Enkelte af træerne fra 1860, store tunge og mørke, indgår i dialog med unge, lette, lyse træer
The generations meet. Some of the trees from 1860, large, heavy and dark enter a dialogue with the young, light, bright trees
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Nu skulle den fungere som lokalpark med 
plads til en mangfoldighed af anvendelsesmu-
ligheder. En brugspark med tilbud til mange 
aldersgrupper, legeplads, picnicpark, frikvar-
terssted for den nærliggende skole, et ’hænge-
ud-sted’ for unge, spadsereområde for pleje-
centeret og cykelforbindelse til centrum. 

Kvartersparken
Landskabsarkitektfirmaet Rotzler Krebs Part-
ner GmbH blev udvalgt til at gennemføre 
deres konkurrenceforslag, og en ny forenklet, 
karakterfuld, men brugervenlig park opstod. 
Den maleriske landskabshave er genopstået 

i en moderne udgave med få, men markante 
elementer. Landskabsarkitekternes hovedmål 
var at give haven en klar selvstændig identitet 
og synliggøre de skjulte kvaliteter fra den op-
rindelige herskabshave.

Hovedgrebet, den store midte, er inspire-
ret af Robert Mangolds maleri Distorted Circle 
within a Polygon fra 1972. En blød rundet form 
markeret af et betonelement skærer sig ind i 
terrænet og adskiller den store forsænkede 
græsmidte fra gruspromenaden. Som kon-
trast til den brede, hvide betonkant afsluttes 
grusarealerne mod randbeplantningerne af 
bevægede former. 

Siddepladserne er indpasset i overgangen mellem 
’den vilde natur’ og den grusede spadseregang
The seating areas are integrated with the transition 
between ’the wild nature’ and the gravel paths

Parkens grønne mand klarer plejeopgaverne med 
indlevelse, ansvarsfølelse og jordforbindelse 
samt kost og skovl
The park’s green man handles the maintenance tasks 
with empathy, responsibility and a down-to-earth 
attitude as well as a broom and shovel
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Her har fortidens skabelonhaver inspireret 
landskabsarkitekterne til at arbejde med et 
forløb af konkave og konvekse linier. Der-
med opstår en meget lang kant; en blød, fly-
dende overgang som kontrast til den hvide 
betonkants rene enkle form og med mange 
siddepladser, hvor planterne vokser langt ind 
under bænkene. Det giver pausesteder for 
beboerne fra det ovenfor liggende plejecen-
ter, som bruger haven, ganske som herska-
bet fra villaen også engang brugte haven; til 
promenade og stille glæde over den frodige 
blanding mellem vild natur og styret blom-
sterpragt.

Haveplan. 
I midten den åbne græsslette, så det grusede spadsere-
område; og den ydre ramme er den vilde vækst, 
ordnet kaos fyldt med forskellige blomsterfarver og 
bladformer
Garden plan.
In the center, the open grassy meadow, then the gravel 
paths; and the outer framework is the wild growth, 
ordered chaos filled with different colored flowers and 
leave types
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Fornemmelse for planter
Udover det enkle og elegante design er det den 
bevidste og professionelle brug af planter, der 
adskiller parken fra de fleste andre moderne 
parker. Her er en klar og kyndig brug af land-
skabsarkitektens vigtigste byggemateriale, 
planterne, det groede. Trækulisser og blom-
sterhav var overskrifterne, og undertitlerne 
hed fornyelse af træbestanden, rumskabende 
rammer og planteafsnit med temaer som ’det 
gule blomsterhav’, ’naturpræget skovkant’, 
’det blå vindue mod plejecenteret’, ’storbla-
det underplantning’.

Plantelisten er lang og varieret og vid-
ner om et grundigt plantekendskab og en 
sikker fornemmelse for, hvad der passer sig 
hvor, og hvordan det udvikler sig. Et enormt 
antal arter og sorter er oplistet. ’Det gule 
blomsterhav’ omfatter 22 forskellige stau-
dearter, hvoraf flere er i forskellige sorter, i 
alt 640 kvm og 3.200 planter. ’Det blå blom-
stervindue’ på 140 kvm er fyldt med blandt 

andet Geranium, Vinca, Caryopteris, Perov-
skia, Arundo, Baptisia, Echinopsis, Nepeta og 
Allium samt 1.000 blå klokkeskilla. 

Træerne, som er den røde tråd tilbage til 
herskabshaven, værnes der særligt om. En del 
af de helt oprindelige træer, 1870’er-træerne, 
står der endnu og takket være en meget kyn-
dig og hensynsfuld (hånd)gravning i forbin-
delse med omlægningen, kan de leve mange år 
endnu. Et generationsskifte er dog indpasset i 
planen. I 2010 blev der indplantet Fagus i tre 
forskellige sorter, Quercus også i tre forskel-
lige sorter, Liriodendron, Magnolia og Pinus 
silvestris. De er placeret i tematiske grupper i 
samklang med de øvrige planter. 

Man kunne frygte, at en så stor planteva-
riation var svær at pleje og fastholde, og at det 
i løbet af få år ville udvikle sig til en mere ens-
artet beplantning, hvor enkelte arter fik over-
taget, og de overordnede udtryk blev uklare. 
Men seks år efter plantningen fremstår ideen 
om trækulisser og blomsterhav stadig klar og 

overbevisende. Én mand passer parken og har 
det fulde ansvar, det er ’hans park’. Han ken-
der planterne og planen, hvilket er afgørende 
for hans indsats. Stilfærdigt havearbejde, 
masser af håndarbejde, enkelt værktøj og en 
sikker fornemmelse for, hvornår der skal klip-
pes, luges og slås græs. Sideløbende fungerer 
han som parkbetjent, i Danmark en uddøende 
race – han beder jetsetfolket om også at give 
plads til rullestolfolket, forklarer børnene om 
planternes vækstbetingelser og dæmper cyk-
listernes fart. 

En herskabshave i landlige omgivelser 
blev til en byhave i et socialt meget sammen-
sat og livligt kvarter. Brühlgutparken er et fint 
eksempel på natur i byen.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt MDL

I bedene ses bl.a. gul iris, løvehale, akanthus, hvid fredløs, bronzeblad, tusindstråle
In the beds there are flowers such as yellow iris, Turkish sage, acanthus, white loosestrife, Rodgersia and oxeye
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Brühlgutpark Winterthur, Zürcherstrasse, Winterthur, Schweiz
Projektering og anlæg: 2007-10
Bygherre: Stadt Winterthur/ Stadtgärtnerei Winterthur
Landskabsarkitekt: Rotler Krebs Partner GmbH
Ingeniør: Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur
Entreprenør: Garten Holenstein AG, Edelmann Metalbau AG
Foto: Lone van Deurs

En legeplads er placeret i det nordvest-
lige hjørne, hvor nåletræsbeplantningen 
skaber en ’langt ude i skoven’ stemning
A playground is placed in the northwest 
corner, where the evergreen trees create 
a ’far out in the forest’ atmosphere
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DET TABTE PARADIS
Steen Estvad Petersen

Når man besøger de legendariske paradisha-
ver i islamiske lande, kan man ikke lade være 
med at fundere over, i hvor høj grad kulturud-
vekslingen mellem Europa og Islam også om-
fattede havekunst.

Vi ved, at talrige europæiske fyrster 
sendte delegationer til hofferne i Levanten 
såvel som i Orienten, og lige så mange diplo-
matiske udsendinge rejste begge veje. De 
medbragte gaver, og ofte var det arkitek-
turtraktater og kunstgenstande, der gik fra 
Europa til Østen, mens det for det meste var 
miniaturer, tæpper og tekstiler, der gik den 
anden vej. I 1600-tallet var denne udveksling 
intens, ikke mindst ved stormogulernes hof, 
hvor man studerede og kopierede mange af 
idéerne fra Europa. Bl.a. bragte jesuitterne 
på deres missionsrejser i Hindustan gaver og 
kunstbøger fra Europa, som var eftertragtede 
blandt fornemme indere. 

At den europæiske indflydelse så på læn-
gere sigt fik katastrofale følger for islamisk 
havekultur er en kendsgerning, som de mest 
kendte anlæg lider under i dag. Indflydelsen 
brød for alvor igennem i 1700- og 1800-tallet. 
Langsomt svækkedes de islamiske traditioner 
og blev erstattet af europæiske modepåfund, 
der til sidst resulterede i rene karikaturer af 
vestlig bygnings- og landskabskunst. 

Oprindelig var bygninger og de omgivende 
haveanlæg en uadskillelig og totalt integre-
ret enhed, der byggede på islams klimatiske, 
geografiske og religiøse fundament. På for-
bavsende kort tid mistede de klassiske, isla-
miske haver hele den idé, der i århundreder 
havde bundet et ørkenfolks eksistens sam-
men. Resultatet er desværre, at de kendte 
haver, som turister fra hele verden strøm-
mer til i dag, har mistet den enhed mellem 
beplantning, plan og arkitektur, hvormed 
de blev skabt, og hvormed de adskilte sig fra 
andre havekulturer. 

Fra vest til øst – fra Alhambra til Taj Mahal 
– er det fine kredsløb, der engang kendeteg-
nede islamisk landskabskultur forsvundet 
bortset fra ørkenens oaser og nogle få af de 
nordafrikanske haver. Den såkaldte ’globali-
sering’, der allerede begyndte i renæssancen, 
har fået katastrofale konsekvenser for en af 
historiens smukkeste havekulturer.

Det rejser ikke kun spørgsmålet om, hvor-
dan verdenskulturarv formidles, men også 
problemet med plejen af mange, berømte 

I 1800-tallets begyndelse besøgte Isidore Justin, alias baron Taylor, Alhambra, hvor han med gravø-
ren Asselineaus’ hjælp skildrede stemningen på stedet. Paladset var på den tid i forfald, men stålstik-
ket viser dog den oprindelige idé med de 80 cm dybe bede og beplantningen af orangetræer, der gan-
ske vist ser lidt forpjuskede ud på tegningen, hvilket sandsynligvis skyldes manglende beskæring. 
Oprindelig stak deres kroner kun op i niveau med de omgivende søjlekolonnaders basis, så man fra 
paladsafsnittets rum kunne se ud over frodigheden til Løvebrønden – rummets egentlige centrum
In the beginning of the 1800’s Isidore Justin, alias baron Taylor, visited the Alhambra, where he with 
the help of engraver Asselineaus’ depicted the atmosphere of the place. At that time, the palace was in 
a state of disrepair, however the steel engraving shows the original idea with the 80 cm deep beds and 
the orange trees, which seem a bit scruffy on the drawing, no doubt due to the lack of pruning. 
Originally their crowns only rose to the level of the surrounding colonnade base, so that from the 
palace rooms could look out over the lushness to the Lion Well – the actual center of the space
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turistattraktioner. Den varetages af menne-
sker, der ofte har en helt anden kulturbag-
grund end muslimernes og udføres samvit-
tighedsfuldt og velment, men uden historisk 
viden og forståelse for anlæggenes oprinde-
lige betydning. 

Hvad enten det var privatboliger, paladser 
eller mausolæer, så var de sammen med deres 
haver en ubrydelig enhed og en gensidig hyl-
dest til hinanden, til frugtbarhedens under og 
guds gavmildhed.

Hvis denne enestående havekultur skal 
revitaliseres, må den beplantning genskabes, 
der ud fra de oprindelige intentioner og med 
nutidens dyrkningsmetoder og teknologi er 
realistisk. Vi må gennem arkæo-botaniske 
undersøgelser forsøge at klarlægge, hvordan 
haverne oprindelig så ud. Dernæst forstå, at 
samspillet mellem bygninger og haver må 
respekteres og, så vidt det er muligt, genskabes. 

Islamisk havekultur var i modsætning til vest-
lig havekunst primært en nyttekultur, der 
som et følsomt økosystem og religiøs metafor 
egnede sig til ørkenfolkenes klima og kultur. 
Den associerede til paradiset, men afspejlede 
på samme tid elementær overlevelse i et eks-
tremt klima. Det var indbygget i ørkenfolkets 
kultur, at hvad enten det var oasen, et palads 
eller gravsted, så afspejlede de koranens pa-
radisløfter. Frugthaverne gav, hvad enten det 
var i Cordobas Mesquita, i Alhambras Løvegård 
eller omkring Stormogulernes mausolæer i In-
dien, livet en dybere mening, samtidig med at 
de mennesker, der plejede haverne, såede og 
høstede og dermed fik deres daglige udkom-
me. Den fortælling formidler de nuværende, 
europæiserede anlæg ikke til de millioner af 
turister, der årligt besøger stederne. De uen-
delige og afsvedne græsplæner, kugleklippede 
buksbom og farverige staudebede tilhører en 

helt anden tidsånd, som intet har at gøre med 
den islamiske havekulturs inderste sjæl. 

Taj Mahal var ikke et ’monument’ i tra-
ditionel, vestlig forstand, der nødvendigvis 
skulle omgives af en klassicistisk have, men 
derimod et guddommelig gravmæle, som 
lå midt i en paradisisk frugthave, der gav et 
dagligt udbytte. Og Løvegården i Alhambra 
var ikke et marmorbelagt gårdrum i et gotisk 
palads, men derimod en ikonografisk hyldest 
til ørkenens oaser og paradiset med duftende 
blomster og velsmagende frugter. Ikke desto 
mindre er det sådan, de præsenteres for besø-
gende i dag på samme måde som talrige andre 
islamiske haver i det enorme kulturbælte, der 
strækker sig mellem Andalusien og Hindu-
stan. Det er intet mindre end dybt ulykkeligt, 
fordi globalisering og moderne turisme suk-
ker efter ’store’ fortællinger om menneske-
hedens rødder.

Allerede i 1844 blev Løvegårdens forsænkede bede med orangetræerne fyldt op 
af beton, grus og jord. Dermed gik stedets idé som en hyldest til ørkenoasernes 
frodighed og til Guds gavmildhed tabt for evigt. Senere blev grusbedene dækket 
af sukkulenter, der dog kunne gengive lidt af den tabte stemning. Men efter en 
netop afsluttet restaurering er gårdrummet nu dækket af et hvidt marmorgulv, 
hvor man har måttet spænde snore på kryds og tværs for at styre en stadig sti-
gende mængde af besøgende (ca. 2,3 mio. i 2013). Trods den gennemførte restau-
rering er Løvegården blevet et kommercielt knæfald for masseturismen. Et styk-
ke verdenskulturarv har mistet sin autencitet, selv om det er vanskeligt at give 
svaret på, hvordan man får så mange turister ledt gennem så lille et gårdrum. 
Måske er løsningen, at de overhovedet ingen adgang får til Løvegården, men 
må nøjes med et glimtvis kig ind i – eller ned i – en genskabt oase fra et af pa-
ladsets tilstødende rum. Foto Steen Estvad Petersen
As early as 1844, The Patio de los Leones’ recessed beds with orange trees were 
filled-in with concrete, gravel and earth. Because of this the idea of the place as 
a homage to the desert oases’ lushness and to God’s generosity was lost forever. 
Later the gravel beds were covered with succulents, which could represent a bit 
of the lost atmosphere. But after a recently completed restoration, the courtyard 
is now covered by a white marble floor, where it has been necessary to stretch 
ropes across the space to control an increasing number of visitors, (ca. 2.3 million 
in 2013). Despite a thorough restoration, The Patio de los Leones’ has become a 
commercial indulgence for mass tourism. An element of world cultural heritage 
that has lost its authenticity, even though it is difficult to resolve the question of 
how one can allow so many tourists to pass through such a small courtyard. 
Perhaps the solution is to not allow any of them access to The Patio de los Leones’, 
but letting them settle for a brief view into – or down in – a restored oasis from 
one of the palace’s adjoining rooms. Photo Steen Estvad Petersen

Typisk for islamiske haver er beplantningens opdeling i tre lag: øverst de skyg-
gegivende palmer, i mellemlaget orangetræer, myrtebuske, jasminer eller ro-
senbuske og i bunden kløver, blomster og grøntsager. Som regel vokser væk-
sterne blandet mellem hinanden. Sammen med paladsernes og mausolæernes 
forsænkede bede (som tværsnittet gennem Alhambra tydeligt viser) opnåede 
muslimerne at kunne se ’ud på’ eller ’ned over’ det bølgende tæppe af friske og 
grønne forårsskud, blomstring eller høstens rigdom af frugter. Ill. fra Francisco 
Prieto Moreno: Los Jardines de Granada, Arte de Espana, 1973
Typical of Islamic gardens, the landscaping was divided in three layers: At the 
top, the shade palms, in the middle, orange trees, myrtle shrubs, jasmine or rose 
bushes, and at the bottom, clover, flowers and vegetables. Usually the different 
plants were mixed together. Together with the palace and mausoleum’s recessed 
beds (as the cross section through Alhambra clearly shows), the Muslims could 
see ’out at’ or ’down over’ the waving carpet of fresh and green spring shoots, 
blooming or the harvest’s richness of fruits. Ill. from Francisco Prieto Moreno: 
Los Jardines de Granada, Arte de Espana, 1973
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Hvad er det så for fællestræk, jeg savner, og 
som karakteriserede den klassiske, islamiske 
havekultur? 
Vigtigst var naturligvis vandets korte veje fra 
udspring til bestemmelsessted, der betinge-
de havernes regularitet. Her var muslimernes 
geniale vandtekniske installationer centra-
le, selv om de i stor udstrækning var arve-
gods fra ældre kulturer. Endvidere traditio-
nen med ’vertikal’ beplantning, hvor vi øverst 
har de skyggegivende palmer og træer, i mel-
lemlaget frugtbærende og duftende buske og 

i den skyggefulde bund grøntsager, blomster 
og vandet. 

Hertil kom muslimernes fascinerende 
(men glemte) bestræbelser på at bringe sig i 
øjenhøjde med forårsblomstring og efterårets 
frugthøst eller forkærligheden for at se ned på 
eller ud over et bølgende ’tæppe’ af frodighed. 
Det skete ved at forsænke plantebedene eller 
ved at hæve sig op ved hjælp af terrasser og 
nicher, så de opnåede den ønskede øjenkon-
takt med frodigheden. For et ørkenfolk var 
nytte uadskillelig fra pryd. Nytten var pryde-

fuld, fordi den betød liv og dermed skønhed. 
Og omvendt var pryd i form af overdådig fro-
dighed nyttig.

Dog må vi i definitionen af islamisk ’klas-
sik’ ikke glemme, at landskaberne i det isla-
miske kulturbælte bestemte og formede vidt 
forskellige havetyper. Der er et kæmpespring 
fra f.eks. den andalusiske frodighed og vand-
mængde til de tørre og golde ørkener i Afrika, 
Mellemøsten og Orienten. Faren for genera-
liseringer og kunsthistoriske rubriceringer 
præger desværre faglitteraturen om islamisk 
havekultur. Den indskrænker sig alt for ofte 
til at beskrive alle anlæg ud fra den oldper-
siske chahar-bagh med de fire bede og livets 
kilde som prototype på islamisk havekultur. 
Og uden at beskrive de utallige geografiske, 
klimatiske og kulturelle afvigelser, der eksi-
sterede på det tidspunkt, hvor haverne blev 
anlagt, dvs. bl.a. i de første anlæg efter profe-
tens død i Levanten, hvor oldpersiske, byzan-
tinske og romersk/hellenistiske anlægstræk 
indgik. Desværre er der næsten intet tilbage 
fra de første dynastiers pragtbyggerier bortset 
fra ruinerne af de spændende ørkenpaladser, 
hvis havekultur vi først er begyndt at afdække. 

I Occidenten er inspirationen fra Levan-
tens oprindelige anlæg imidlertid tydelig. 
En påvirkning, som kan spores helt til i dag 
i Marokko, hvor den gamle havekultur sta-
dig blomstrer. I Orienten afspejler de iranske 
haver derimod deres egen, ældgamle have-
kultur og kuntsvanding fra førislamisk tid 
med bl.a. chahar-bagh’er og qanat’er. Men 
den adskiller sig også lidt fra andre islamiske 
haveplaner ved ikke i så høj grad at anvende 
korsmotivet, som chahar-bagh’en paradok-
salt nok er arketype på. Det skyldes bl.a. tal-
rige jordskælv, som har ødelagt de oprindelige 
anlæg, der senere er erstattet af europæise-
rede anlæg. Disse har igen i nyere tid ændret 
sig på grund af ny teknologi (bl.a. vandpum-
per). Længere mod nord og øst blev noma-
dernes lejrpladser udviklet til en paradishave, 
som var beregnet til telte, der senere blev per-
manente strukturer i tegl og marmor. Drøm-
men om paradiset kulminerede endelig i en 
islamisk klassicisme med stormogulernes 
grav- og paladshaver.

Problematisk er det derfor, at de berøm-
teste haveanlæg, der f.eks. omgiver de indi-
ske mausolæer, ikke er autentiske. De blev for 
manges vedkommende ’renoveret’ i bestræ-

Oprindelig var Patio de las Concellas i Sevillas Alcazar et marmorbelagt gårdrum med en renæssance-fontæne i 
midten. Studier viste imidlertid, at der under gulvet fandtes en langt ældre gårdhave fra slutningen af 1300-tallet. 
Et radikalt og beundringsværdigt restaureringsarbejde har netop fremdraget gården og de forsænkede bede med 
buemotiver og en langsgående vandkanal i midten. Bedene er beplantet, som de formentlig så ud på maurernes tid 
med orangetræer, hvis kroner kun lige rager op i niveau med de omgivende gange og med græs og kløver i bunden. 
Foto Steen Estvad Petersen
Originally, Patio de las Concellas in Sevilla’s Alcazar was a marble-paved courtyard with a renaissance fountain 
in the center. Surveys revealed however that under the floor there was a much older garden court from the end of 
the 1300’s. A radical and admirable restoration project has unearthed the courtyard and the recessed beds with 
arch motifs and a long water canal running down the middle. The beds are planted as the presumably looked in the 
time of the Moors, with orange trees, whose crowns just reach the level of the surrounding paths and with a bed of 
grass and clover. Photo Steen Estvad Petersen
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belser på at redde anlæggene fra forfald, men 
med datidens mangel på respekt, viden og 
veneration for anlæggenes oprindelige idé. 
Med sine endeløse græsplæner, klippede 
buske og akser er de en barok kliché skabt ud 
fra en europæisk opfattelse af, hvordan man 
’ankommer’ til et monument og med visuelt 
overblik hele horisonten rundt beskuer mau-
solæet. Som jeg tidligere var inde på i omta-
len af Taj Mahal, så var den historiske idé i 
anlægget dialogen mellem mausolæum og 
den omgivende frodighed. Det var en paradi-
sisk og guddommelig åbenbaring, hvor frugt-
træernes blomstrende kroner eller frugter 
kulminerede i mausolæets kuppel. Frugttræ-
erne kastede skygge på jorden, hvor det livgi-
vende vand i stærkt begrænset mængde løb i 
smalle kanaler. Det vand, som for et ørkenfolk 
giver den døde jord liv. For Taj Mahals ved-
kommende blev det med stor møje og besvær 
pumpet op fra Yamuna ved hjælp af et pater-
noster-system, lagret i et reservoir uden for 
haven, nøje afmålt og derfra ledt ind i haven, 
for at frugttræerne kunne vokse op og bære 
frugt. Hvad enten man bevægede sig mel-
lem de skyggefulde trærækker eller stillede 
sig på mausolæets plint og så ud over træer-
nes kroner, var der tale om en dialog mellem 
det byggede og det groende, som var sjælen i 
helheden. Hertil kom de tomme sarkofagers 
placering i niveau med plinten. Det kan for-
tolkes som en betydningsbærende symbolik, 
fordi det netop er dér, man er i højde med det 
frugttræernes blomstrende eller frugtbæ-
rende ’tæppe’. At der i anlæggets hovedakse 
har været blomster mellem de stjerneformede 
sandstensmønstre side om side med cypresser 
er sikkert. Men i resten af området har frugt-
træer formentlig stået i række og geled og ikke 
som i dag som spredte ’parktræer’, der hører 
hjemme i en vestlig tradition for parkanlæg, 
og som langsomt har fortrængt den oprinde-
lige kulturhistoriske fortælling. 

Disse nyfortolkninger fortæller dermed 
ikke besøgende om havernes autentiske 
historie, hvor bygninger og frodighed gik 
hånd i hånd, og hvor frugtlundene skulle 
give udbytte og beskæres, høstes og fornyes 
af talrige tilsynsmænd. Det gjaldt ikke kun 
Taj Mahal, men stort set samtlige islamiske 
anlæg. Humayun, Sikandra, l’Timad ud-Daula 
men også Shadara, Shalamar Bagh i Lahore, 
dele af haverne i Delhis og Agras fort, Deeg, 

Th. Typisk forsænket bed, hvor væggene er udsmykket 
med spidsbuer, og hvor beplantningen kun lige stik-
ker kronerne op over gårdrummets gange, så man kan 
’promenere’ i højde med dem og nyde frodigheden i 
øjenhøjde fra de tilstødende rum. Sevilla, 1100-tallet. 
Foto Steen Estvad Petersen
Right. Typical recessed bed, where the walls are deco-
rated with pointed arches, and where the height of the 
planting reaches just up over the courtyard paths, so one 
can ’promenade’ at the same level and enjoy the lush-
ness at eye level from the adjacent rooms. Sevilla, 1100’s. 
Photo Steen Estvad Petersen

Djahangirs Mausolæum omkring 1770 omgivet af den oprindelige beplantning af træer, der 
giver skygge til vandkanalerne og det nederste lag af vækster. Det ville betyde en markant 
reduktion af vandmængderne, hvis man genskabte gravhavernes autentiske beplantning. 
Og det er beklageligt, at man ikke længere kan opleve haverne som frugtlunde , dvs. i den 
hensigt, hvormed de er skabt. Guoache, Royal Asiatic Society, London
Djahangir’s Mausoleum about 1770 surrounded by the original tree planting, which offers 
shade over the water canals and the lower level of vegetation. This will imply a significant 
reduction in the amount of water if one can re-create the burial gardens’ authentic planting. 
And it is unfortunate that one can no longer experience the gardens as fruit groves, i.e., in the 
purpose for which they were created. Gouache, Royal Asiatic Society, London
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Pinjore og samtlige haver i Kashmir (med 
undtagelse af Nasim Bagh) er i dag radikalt 
ændrede. Det vil føre for vidt her at nævne alle 
de anlæg i det islamiske kulturbælte, der er 
’moderniseret’ efter vestlige forbilleder. Mod 
vest er nogle af de andalusiske anlægs mang-
lende autencitet allerede omtalt. Det er fak-
tisk kun i Marokkos agdal’er og kongebyernes 
riadh’er, man holder de oprindelige traditio-
ner så nogenlunde i hævd.

I Vesten udviklede havekunsten sig efter 
skiftende strømninger. Renæssance afløstes 
af barok, som igen afløstes af den landska-
belige havekunst, historicisme og gardene-
sque-stilen. Vi blev fanatiske samlere af ori-
entalske planter og byggede slotte, rådhuse, 
kaserner, stationer og boliger i såkaldt ’orien-
talsk’ stil iblandet alle mulige andre stilarter. 
Men en næsten total opgivelse af gamle dyrk-
nings- og anlægstraditioner fandt ikke sted i 
samme omfang som i de islamiske lande. Utal-
lige af de europæiske barokslotte har mistet 
de oprindelige og meget formelle haveanlæg, 
som omgav dem, da de blev bygget, og omgi-
ves i dag af haver i den landskabelige, engel-
ske havestil, uden at det har reduceret deres 
historiske og æstetiske værdi.

For bedre at forstå forskellen mellem vest-
lig og østlig havekultur kan det franske Ver-
sailles uden for Paris tjene som et eksempel. 
Det besøges af millioner af turister, ligesom 
f.eks. Alhambra og Taj Mahal. Men både slot 
og omgivende park ved Versailles er bevaret 
som en ubrydelig enhed. Slot og have udgør 
stadig en arkitektonisk helhed, hvor bygnin-
gerne indgår i et historisk samspil med par-
ken, dens anlæg og beplantning. Men i Vesten 
er det visuelle og rumlige aspekt anderledes 
end i islamisk bygnings- og landskabskunst. 
Haverne i barokkens europæiske anlæg leder 
synet i bredperspektiv hen imod eller op til 

bygningerne, der blotlægges i al deres pragt 
for at synliggøre herskernes politiske og mate-
rielle magt. Derfor vil den europæiske ’park’ 
omkring Taj Mahal fra 1904, omvendt svare 
til, at man omkring Versailles’ slotsbygning 
havde ryddet barokhaven og i stedet havde 
anlagt en stor frugtplantage, hvis produkter 
skulle opretholde bygningernes pleje – netop 
den idé, som var beplantningen omkring Taj 
Mahals oprindelige funktion. Og som havde 
sine rødder i de islamiske paradisdrømme.

Spørgsmålet er derfor, om man ved en 
fremtidig rekonstruktion af haven omkring 
Taj Mahal ikke burde plante en stor frugt-
lund (dog med bevaring af cypresser og blom-
sterbede i akserne), hvor mausolæet kunne 
rejse sig som en arkitektonisk kulmination 
af denne paradishave over alle paradishaver. 
En så konsekvent rekonstruktion rummer 
imidlertid i dag så stor en forståelseskløft, at 
det formentlig aldrig bliver til virkelighed for 
islamisk havekultur. Indbyggerne, turisterne 
og de ansvarlige for havernes pleje forbinder 
ikke en frugtlund, kløverbund og vildtvok-
sende morgenfruer med ægte ’havekunst’. 
Dertil er den oprindelige fortælling for længst 
gået tabt. 

For samtlige af de oprindelige havetyper 
gjaldt, at vandet var havernes sjæl. Cisterner, 
kanaler, bassiner og fontæner var det vigtig-
ste element. Derfor er det beklageligt, at de 
fleste af haverne er tørlagte. Ikke mindst set 
i perspektivet af, at moderne hydroteknik 
sagtens kunne genskabe vandingen. Have-
kulturens skønhed og værdi beroede dels på 
dens overjordiske og symbolske betydning, 
dels på evnen til at give føde og kølig skygge, 
og endelig havernes sanselige kvaliteter i 
form af smag, dufte, rislende vand og visuelle 
skønhed. Mellem de forskellige typer foregik 
der en konstant udveksling af ideer, som gav 

haverne i dette kæmpeområde en fælles iden-
titet og kontinuitet, der er uden sidestykke i 
havekulturens historie. Og som kunne berette 
om menneskehedens allerførste haver.

Muslimerne integrerede kosmologiske, 
metafysiske, æstetiske og økologiske aspek-
ter i en harmonisk helhed, som langsomt 
blev udviklet fra en fjern fortid til begyndel-
sen af 1800-tallet. Deres havekultur var som 
alt andet integreret i deres religion og var der-
for det fundament, hele kulturen byggede på, 
dens egentlige kraftcenter. Udviklingen har 
haft katastrofal betydning for et integreret 
og følsomt kulturmønster som muslimernes. 
Det ses i hele den islamiske kulturkreds, hvor 
landskab, vandingssystemer, haver og byg-
ninger, der i århundreder har fungeret som et 
fint økosystem, efterhånden har mistet deres 
funktion og forfalder eller misfortolkes.

Den eneste redning af disse urgamle tra-
ditioner ligger i en stigende erkendelse af 
deres værdi blandt muslimerne selv, hvor ikke 
mindst eliten siden 1600-tallet har beundret 
og efterlevet vestlige normer, men som i sti-
gende grad erkender, at disse normer ikke 
uden videre kan overføres til deres egen kul-
tur. De tabte traditioner skal tages op og inte-
greres i nutidens byggerier i stedet for mere 
eller mindre ubehjælsomme klichéer af vest-
lig bygnings- og landskabskunst. Der er ingen 
tvivl om, at større viden om den kultur, man er 
en del af, og større erkendelse af dens værdier 
fører til en stærkere identitetsfølelse. Det er 
denne proces, der på trods af borgerkrige og 
radikalisering på langt sigt forhåbentlig fører 
til en historisk korrekt genfødsel af det tabte 
paradis. 
Steen Estvad Petersen, arkitekt MAA
Steen Estvad Petersen er i gang med en 4. udgave af 
bogen Drømmen om Paradiset (Gyldendal 2012), 
der er komplet udsolgt

Idealprospekt af Versailles 
set fra Place d´Armes med 
slottet og haveanlægget. 
Maleri af Pierre Patel, 1668
Ideal perspective of 
Versailles seen from Place 
d´Armes with the palace and 
garden scheme. Painting by 
Pierre Patel, 1668
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Akvarel fra ca. 1820, der viser en nyplantning af haven omkring Taj Mahal. Træerne står i række og geled og blev vandet, beskåret, plejet og høstet af khadimerne (opsynsmænd), 
der boede i de stadig bevarede fløje (Khawasspuras) i forgården umiddelbart uden for den store port indtil Taj. Ill. i Amherst Collection, Victoria & Albert Museum, London
Watercolor from ca. 1820 that depicts a new planting of the garden around the Taj Mahal. The trees stand in serried ranks and were watered, cultivated and harvested by the 
khadimers (grounds keepers), who lived in the still preserved wings (Khawasspuras) in the forecourt just outside the large gate leading into the Taj. 
Ill. From the Amherst Collection, Victoria & Albert Museum, London

Tv. Vores kendskab til de islamiske gravhavers beplantning er meget begrænset, fordi kilderne til de fleste anlæg er mangelfulde, og fordi de arkæo-botaniske undersøgelser 
har været så begrænsede. Denne aksonometriske skitse af Moore, Mitchell og Turnbull viser en lund omkring Taj Mahal, hvor frugttræerne står i række og geled. 
Kun omkring korsakserne er der cypresser og blomsterrabatter. Hypotesen understøttes af senere tegnede fremstillinger fra Taj Mahal og den kendsgerning, at stedet var en 
Waqf ( fond) hvor talrige opsynsmænd ( khadimer) vedligeholdt haverne. Fra mausolæets plint så man ud over ’et bølgende tæppe’ af blomstring og frugter. 
Ill. fra G. Mitchell, red.: Architecture of the Islamic World, London, 1978 
Th. Taj Mahal besøges årligt af ca. 4 mio. turister fra hele verden (2013). Haveanlægget er dels Lord Curzons fra 1903 og dels med senere ændringer og har intet til fælles 
med den oprindelige beplantning. Vedligeholdelsen varetages af The Horticultural Branch of the Archaeological Survey of India og lever fint op til turisters forestilling om 
’international havekunst’, men har ikke desto mindre med ånden i det oprindelige anlæg at gøre. Foto Steen Estvad Petersen
Left. Our knowledge of the Islamic burial gardens’ planting is quite limited, because the sources of most of the schemes are inadequate, and because the archaeo-botanical 
studies have been so limited. This axonometric sketch by Moore, Mitchell and Turnbull shows a grove around the Taj Mahal, where the fruit trees stand in serried rows.
Only along the cross axes are there cypress and flower beds. The hypothesis is verified by later drawings from the Taj Mahal and the fact that the area was a Waqf (trust) 
where numerous grounds keepers ( khadimer) maintained the gardens. From the mausoleum’s plinth, there was a view out over a ’waving carpet’ of flowers and fruits. 
Ill. from G. Mitchell, ed.: Architecture of the Islamic World, London, 1978 
Right: The Taj Mahal is visited annually by ca. four million tourists from all over the world (2013). The garden scheme is in part Lord Curzon’s from 1903 and partly with 
later changes has nothing in common with the original planting. The maintenance work is taken care of by The Horticultural Branch of the Archaeological Survey of India 
and lives up to the tourists’ notion of ’international garden art,’ but still has nothing in common with the spirit of the original scheme. Photo Steen Estvad Petersen
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NATUREN UDSPRINGER AF BYEN SELV
Torben Dam og Virginie Le Goffic

Natur i byen er ofte en konstrueret efter-
ligning, der er sårbar over for forandrin-
ger. Hvorfor ikke supplere med robust 
natur, som udspringer af byens egen dy-
namik, f.eks. ved at tage vare på bevoks-
ninger, der opstår spontant, og som ud-
springer af byens egen økologi?
Natur, natur, natur; mange taler om natur. 
Regeringen lancerede i 2014 Naturplan Dan-
mark for at skabe mere og bedre natur. Real-
danias vision for Danmark 2050 ’Det bli’r et 
yndigt land’ har en vision om mere vild natur 
og flere arter. En del af Østerbro i Købehavn er 
udnævnt til klimakvarter med masser af bil-
leder af natur. Dansk Arkitektur Center viser 
udstillingen Regnen kommer, som illustrerer, 
hvordan naturen indgår i klimatilpasningen 
af vores byer.

Naturen får masser af opmærksomhed. Bor-
gere, politikere og fagfolk efterlyser natur, og 
ingen kan få nok. Måske fordi byen bliver så 
tæt, og naturen føles så fjern? Mange opfatter 
natur som en modsætning til byens rationali-
tet – et nødvendigt pusterum i hverdagslivet. 
Samtidig er naturen ude i landskabet trængt. 
Nogle naturtyper forsvinder, og mangfoldig-
heden bliver mindre. Hvad er det, vi prøver 
at kompensere for ved at give naturen mere 
plads i byen?

Natur et begreb med mange betydninger, 
men er det den samme natur vi taler om? Et 
kompliceret system af livsprocesser og milli-
oner af levende organismer kaldes for natur 
– i ental. Desuden bliver natur eller naturlig 
brugt til at betegne en uundgåelig proces ude 
af menneskets kontrol. Når natur, naturlig og 

økologi bliver dogmeagtigt styrende, får natur 
endda rollen som autoritet. Rapporter og arki-
tektkonkurrencer er fyldt med billeder, der 
repræsenterer natur. De bruger meget ofte 
’færdige’ og stabile økosystemer som forbil-
lede, men der er ikke tid, rum og råd til at lade 
dem vokse frem. Risikoen er, at en konstru-
eret statisk efterligning af natur er for langt 
fra forbilledet og reducerer andres interesse 
for ny natur.

By- og boligprojekter, klimatilpasnings-
planer og konkurrencer bobler af ideer om 
en bestemt slags natur: lommeparker på gade-
hjørner eksperimenterer med vilde plant-
ninger, og nye bebyggelser skal have ’færdig’ 
natur fra dag 1. Projekterne henviser til ele-
menter af natur forstået som et system. Men 
byen har mange funktioner, og byens leveste-

Spontant opstået natur i Naturpark Südgelände i Berlin. Successionen er bremset med fåregræsning i 2013, fordi urter fra Østeuropa, der faldt af jernbanevogne, 
var en del af det særlige ved stedet, og tilgroningen udkonkurrerede de særlige urter. Foto Torben Dam
The process of spontaneous natural growth at the Naturpark Südgelände in Berlin was slowed by sheep grazing in 2013. The herbs from Eastern Europe that fell from passing 
railroad cars were part of the special character of the place, and the later overgrowth smothered them. Photo Torben Dam
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der og landskaber, er en anden slags natur-
system. Det kommer knapt med i fortællin-
gen. Vi planlægger og planter og bestemmer, 
hvordan natur skal se ud. Men bymiljøet stil-
ler store krav til planter og dyr på grund af 
slid, forurening og hærværk. Naturen bliver 
sat på prøve.

Mange forventer, at natur klarer sig selv, 
og at driften dermed er minimal, for sådan 
er det i stabile modne økosystemer, f.eks. en 
skov. Men natur i byen er ikke kun et koncept; 
det grønne gror og kræver daglig drift, hvis vil-
kårene for en særlig natur ikke er tilstede. Det 
er gartnerarbejde på niveau med køkkenhave 
eller staudebede at opretholde et billede af 
en natur, der ikke er i balance. Opgaven lig-
ger hos kommunens parkforvaltning og hos 
de medarbejdere, der passer grønne områder 

i boligbebyggelser, ved virksomheder o.l. Bor-
gerne deltager sjældent.

Den ultimative test er, om man formår at 
fastholde drømme og mål, når ansvaret skif-
ter. F.eks. på vejen fra politisk målsætning til 
førstepræmie i en arkitektkonkurrence, fra 
konkurrenceforslag til udbudsmateriale, fra 
indvielse og fest til femte vækstsæson. Samti-
dig vinder projekter konkurrencer på en for-
tælling om natur, som måske ikke er i realis-
tisk samspil med byens særlige ramme. 

Problemet er ikke, at vi mangler drømme 
eller visioner, vi mangler heller ikke konkret, 
spontan handling fra borgere, gartnerfir-
maer og parkforvaltninger. Problemet er tål-
modigheden med at finde, dyrke og udvikle 
natur. Det er også et problem, at kommuni-
kationen om natur er uklar og usikker mellem 

mennesker over tid. Mange mangler simpelt-
hen erfaring og gode eksempler. Erfaring og 
gode eksempler hjælper til med at stå fast og 
fastholde en tro på naturens livsprocesser, og 
viden fortæller om, hvilke livsprocesser natu-
ren over tid kan udvikle sig til. 

Den største udfordring er måske, at plan-
ter gror, mens mennesker tøver, så hvis målet 
mangler, ender det måske med, at alle plan-
ter bliver skåret ned, som f.eks. på skrånin-
gerne ved Østerport station i København, 
fordi naturens vilde, tætte og ubønhørlige 
faser får parkforvaltning eller borgere til at 
handle i panik.

Natur og by er to komplekse størrelser, der 
i højere grad må tale sammen. Bynatur skal 
tage både naturens og byens dynamik alvor-
ligt. 

Ved det nye museum Louvre-Lens i Nordfrankrig er den spontant opståede natur blevet tyndet og suppleret med nye træer som f.eks. bøg. Foto Torben Dam
By the new museum Louvre-Lens in Northern France a spontaneous nature has been thinned out and supplemented with new trees such as beech. Photo Torben Dam
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Vi foreslår tre strategier: at udnytte spontant 
opstået natur, at udvikle natur fra nye plant-
ninger og at transformere glemte beplant-
ninger i hjørner af parker, haver og gårdrum. 
Disse former for bynatur skal fungere sam-
men med velfungerende haver, parker og bo-
ligområder – og den natur, der allerede er 
skabt i byen. 

Undervejs i byens udvikling og trans-
formation opstår midlertidige, ubebyggede 
arealer, og efter få år spirer planter frem. 
Den spontant opståede natur afspejler ste-
dets vækstforhold. Jord, vand og lys betyder 
meget for, hvilke planter der spirer frem. Frø 
kommer fra planter lige i nærheden. Frøene 
blæser med vinden og kommer fra fugleklat-
ter. Særlige pionerplanter etablerer sig som 
de første og danner måske noget, der ligner et 
overdrev eller en poetisk blomstereng. Andre 
steder vil brændeælde, gyldenris, snebær og 
andre aggressive planter være de første. Over-
drevet og blomsterengen er smukke, så længe 
græs og urter får lys, men naturens processer 
betyder, at buske og træer efterhånden ind-
finder sig. Birk, pil, tjørn og hyld er smukke i 
sig selv og danner hurtigt en tæt bestand, men 

lever ikke længe. En birkelund kan måske fun-
gere i 20-30 år og begunstige udvikling af en 
anden slags vild natur.

Spontant opstået natur har et stort poten-
tiale som bynatur. Man kan beslutte, om natu-
rens proces skal stoppes, sådan at man f.eks. 
fastholder overdrevets eller blomsterengens 
udtryk. Man kan også beslutte, at man hjæl-
per en bestemt naturproces på vej. F.eks. kan 
birk af samme højde blive et stærkt udtryk, 
når man fælder andre arter og udvælger 
ens træer. Særlige arter, som kan blive store 
træer, kan også være dem man fælder først. 
Unge, ensartede femårige birketræer på en 
tom byggegrund kan blive en fantastisk ople-
velse. Gevinsten ligger i, at planterne har 
etableret sig selv, og at ændringerne kun kor-
rigerer naturens processer.

En anden model er at ’plante’ natur. Når 
byens dynamiske liv kommer på tværs, må 
man plante. Store forandringer og omdan-
nelser er et vilkår i byen, så ofte starter man 
forfra med et anlægs- eller byggeprojekt. Ter-
rænet ændres, og jorden bliver måske flyttet 
rundt for at gøre plads til parkeringskældre 
og niveaufri adgang, så det er ikke muligt at 

bevare eksisterende planter. Plantet natur 
kan gro på et tag, langs en vej, i en park eller 
på en byggegrund. Fidusen ved ’plantet’ natur 
er naturprocessen, som skaber grundlaget for 
mange forskellige typer natur – pionerplan-
ter og klimaksplanter, planter til tør jord og 
planter til våd jord, planter til næringsrig jord 
og planter til næringsfattig jord, planter til lys 
og planter til skygge. Plantet natur rummer 
muligheder allerede efter fem år. Jord, vand, 
slid og lys bestemmer sammen med menne-
sker, hvilke planter der har naturpotentiale 
og -perspektiv.

Nogle planter klarer sig godt, andre klarer 
sig mindre godt, og dermed har man mulighe-
den for at finde ud af, hvilken form for natur 
der trives på stedet. I de første år oplever bor-
gerne en interessant, tæt og varieret plant-
ning, og på langt sigt får de en robust og leve-
dygtig bynatur. Hvilken slags viser sig med 
tiden. Metoden er den samme som i naturnær 
skovdrift, hvor man planter tæt og undervejs 
udvælger træer, der klarer sig godt og har det 
største naturpotentiale. Resten fælder man. 
Udfordringen er at forme natur ved at fælde. 
Hvis alle planter gror, skal man tynde. Tal fra 

Spontant opstået bevoksning: 
I Haute Deule i Lille i Frankrig er hvid-
pil, der er selvsået og spiret i en zone 
mellem industri og boligkvarter, blevet 
til ’The willow avenue’. Transformatio-
nen har fra første dag en grøn struktur. 
Foto Torben Dam
Spontaneous plant growth: 
In Haute Deule in Lille in France, 
self-sown white willows began to grow 
in a zone between industry and a hous-
ing quarter, and have now become 
’The willow avenue’. The transforma-
tion has from day one been a green 
structure. 
Photo Torben Dam

Spontan bynatur ved Rovsinggade 
i København. Foto Virginie Le Goffic
Spontaneous urban nature near 
Rovsinggade in Copenhagen. 
Photo Virginie Le Goffic
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Den franske landskabsarkitekt og by-
planlægger Michel Devigne har i sine 
tætte unge beplantninger et bud på, 
hvordan man kan tackle utålmodighe-
den med at få bynatur fra første dag. 
Indlejret i det kraftfulde udtryk er dog 
også artsvariation med pioner- og kli-
maksplanter, så slutbilledet kan udvik-
le sig i mange retninger. Her fra Lens i 
Nordfrankrig. Foto Torben Dam
The French landscape architect and city 
planner Michel Devigne, with his dense, 
young planting offers a suggestion as 
to how one can tackle impatience in 
achieving an urban nature surrounding 
from day one. Embedded in the power-
ful expression is also a type variation 
with pioneer and climax plants, so that 
the final results can develop in many 
different directions. Here from Lens in 
Northern France. Photo Torben Dam

Alnarps Vesterskog ved Malmø er et nu-
tidigt eksempel på plantet natur. Alle-
rede knapt ti år efter kan denne meget 
kontrastfulde leg med lyset i en bøgeskov 
give en særegen og stærk rumlig og na-
turmæssig oplevelse. Foto Torben Dam
Alnarp’s Vesterskog forest near Malmø is 
 a contemporary example of planted nature. 
Already ten years after, can this very con-
trasting play with light in a beech forest 
give a characteristic and strong spatial 
and nature experience. Photo Torben Dam

På Ile de Nantes foreslog A. Chemetoff som en af de første spæde transformationer af bydelen at skabe et ’eksperimentarium’ på 
et lille areal bag gamle havemure. Eksperimentet bestod i at lade beplantningen udvikle sig spontant – gråpil og sommerfugle-
busk var de første planter, og i 2011 var det på tide at beskære for at fastholde havens karakter. Foto Torben Dam
At Ile de Nantes, A. Chemetoff as one of the first slight transformations of the urban quarter proposed the creation of an 
’experimentarium’ on a modest area behind some old garden walls. The experiment consisted of allowing the shrubbery to 
develop spontaneously – grey willow and butterfly-bushes were the first plants, and in 2011 it was time for pruning in order to 
maintain the character of the garden. Photo Torben Dam
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Fondation Cartier i Paris består af Jean Nou-
vels bygning og kunstneren Lothar Baumgar-
tens anlæg, Theatrum Botanicum, fra 1992. 
Omkring havens geometriske former af kva-
drat, rektangel, trekant, cirkel og oval blev der 
i resterne af en tidligere have plantet flere hun-
drede plantearter mhp. forvildning. Skønt det 
ligner en forvildet have, har Lothar Baumg-
arten altså skabt stedet som en anlagt have. 
Men ordet ’vild’ er vigtig for forståelsen af 
Baumgartens intention med anlægget, som 
et sted, hvor naturen tager over og ikke tæm-
mes. Haven skal ses som et permanent ’work in 
progress’. Havens forvildede karakter, bag en 
glasskærm og bag en gammel havemur, ska-
ber en oase i den travle by med både eksotiske 
træer og tilsyneladende vild natur. 
Fotos Torben Dam
Fondation Cartier in Paris consists of Jean 
Nouvel’s building and artist Lothar Baumgar-
ten’s scheme, Theatrum Botanicum, from 1992. 
Around the garden’s geometric forms, square, 
rectangle, triangle, circle and oval, are the re-
mains of a former garden planted several hun-
dred plant species intended for wild growth. 
Despite the fact that it looks like a wild garden, 
Lothar Baumgarten has also created the area 
as an established garden. But the word ’wild’ is 
important for the understanding of Baumgar-
ten’s intention with the scheme as a place where 
nature takes over and is not tamed. The garden 
should be viewed as a permanent ’work in prog-
ress’. The wild character of the garden, behind 
a glass screen and behind an old garden wall, 
creates an oasis in the city with both exotic trees 
and seemingly wild nature. Photos Torben Dam
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skovbruget angiver antallet: fra 5.000 træer 
per hektar i de unge år til 1.200 efter 20 år. 
Hvis nogle træer klarer sig godt, og andre er 
gået ud, ser opgaven anderledes ud. Det kræ-
ver en god fornemmelse for naturens poten-
tiale at formgive plantet natur – og for byens 
kompleksitet som voksested, og det kræver 
også tålmodighed. Mens man venter, kan den 
plantede natur være legeplads og give læ og 
rum i en ny bydel.

Baggårde, erhvervsarealer, hjørner af par-
ker og private haver og skråninger langs veje og 
jernbaner gror ofte til. Det kan skyldes bespa-
relser, problemer i driften, ændret anven-
delse etc. Der er ofte tale om to slags planter, 
de plantede og de selvsåede med en karakter, 
der svarer til den spontant opståede natur. Det 
er kombinationen, der gør disse arealer spæn-
dende i naturmæssig sammenhæng. Man fin-
der f.eks. en gammel dronningebusk og en 
guldregn i en skov af unge elm og ær. Biodiver-
siteten er allerede høj. Det ligner ikke billeder 
af natur og står heller ikke i biologens lærebog.

Det gælder om at se det skønne i tilgronin-
gen og samtidig tænke over, hvordan man kan 
udvikle et mere stabilt økosystem, så de mid-
lertidige kvaliteter ikke forsvinder i en domi-
nerende art. Det er i det tætte krat, at solsor-
ten og sommerfuglen trives med havebuske 

og bær. Hvis vi kun kigger efter traditionelle 
billeder af natur, ser vi måske ikke de natur-
processer, der finder sted lige foran os. Eller 
vi risikerer at bruge naturen som en autori-
tet. Når naturen bliver en autoritet, er der 
ikke plads til den blomstrende havebusk, til 
det eksotiske træ eller til en skovbund af en 
forvildet staude. Naturen har sin historie og 
byen har sin, og en vigtig del af byens transfor-
mation er at udnytte de historiske lag.

Der er allerede formuleret mange gode 
tanker om natur, og der er behov for løbende 
at diskutere opfattelser af natur og forstå bru-
gen af ordet. Flere erfaringer med natur i byen 
og den biodiversitet, der indfinder sig, hjælper 
til at få forskellige natursyn og naturopfattel-
ser med i bypolitiske statements, rapporter og 
konkurrencer, så vi ikke kun kører i et spor. 
Ikke alle er klar over, at de har en bestemt 
opfattelse af natur, og der er ingen grund til at 
forsøge at få alle til at have den samme. Byen 
er bred og rummelig, det må byens natur også 
være. Derfor – bred viften ud og sats på flere 
strategier.

Forestil dig, at spontant opstået natur på 
Refshaleøen og Kløvermarken bliver rygra-
den i en ny by efter 2050. Tænk på Nordhavn, 
Kalvebod og Ørestad med en plantet natur, der 
bliver til tre forskellige slags natur, fordi vilkå-

rene og borgernes ønsker er forskellige. Over-
vej Østre Anlæg, Vigerslevparken og Ryparken 
Naturpark i København som den spændende, 
lysåbne bevoksninger med mange arter, vild 
natur og en cirkulær, selvfornyende drifts-
strategi. Forestil dig gadehjørner, baggårde og 
skråninger, der bliver levesteder eller træde-
sten for byens natur. Ny robust bynatur er tro 
mod naturens processer og byens program – 
bynatur stiller spørgmål til begge. 

Løsningen på en nuanceret bynatur er 
referencebevoksninger spredt overalt i Dan-
mark. En referenceplantning har illustrerede 
og nedskrevne formulerede strategier og præ-
cise opmålinger af dokumenterede indgreb, 
som ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Al-
narp og Bytræsarboretet i Hørsholm. Forank-
ret hos parkforvaltninger og andre kan man 
med få ekstra ressourcer få referencer om 
bynatur. I skovbruget taler man om hugstfor-
søg, i byen må man også dokumentere og for-
midle, så begejstringens begynderfejl giver 
mod på mere. Bynaturens kæmpepotentiale 
er langsigtet læring, hvor helhed og detalje er 
tæt knyttet sammen.
Torben Dam og Virginie Le Goffic, landskabs-
arkitekter MDL, Landskabsarkitektur og Plan-
lægning, KU

Landschaftspark Nord i Duisburg har en have med bede, hvor rester fra stålværkets industrielle produktion skaber vækstgrundlag for en samling af særlig natur og 
haveblomster, dvs. stauder. Tjørnen, der er selvsået og spiret spontant, er i sin opstammede form en del af haven. Foto Torben Dam
Landschaftspark Nord in Duisburg, Germany has a park area with beds, where the remains of the steel mill’s industrial production create a basis for growth for a collection of 
special nature and garden flowers, i.e., perennials. The hawthorns, which are self-sown and spontaneously grown are with their pruned form part of the park. Photo Torben Dam
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FORHAVEN SOM KULTURARV OG HVERDAGSLANDSKAB
Niels Lützen

Kulturarv er et begreb, der bruges om kultu-
relle elementer, som danner en fælles erin-
dring om fortiden. Også forhaverne spiller 
her en vigtig rolle. Mange af de byggerier, 
som vi i dag betragter som det ideelle bolig-
miljø, er opført for omkring 100 år siden og 
afspejler livet i danske byer, som vi gerne ser 
det: Afslappet fællesskab, virkelyst og mang-
foldighed, holdt sammen af få, men enkle, 

fælles træk. Især byggeforeninger og have-
byer bidrager til, at mange byer i dag har et 
samlet arkitektonisk udtryk, og de har alle 
forhaver.

Men forhaven gennemgår i disse år for-
andringer. Ændrede parkeringsbehov, mang-
lende tid til pasning af have, ændret havestil 
og andre faktorer udfordrer denne del af 
vores urbane kulturarv.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
har derfor valgt at udgive en rapport, der 
beskriver forhavens historie, udformning, 
betydning som byelement og kulturarv og 
samtidig anviser fremtidsperspektiver for 
forhaverne. Målet er at få både kommuner, 
konsulenter, grundejerforeninger, boligsel-
skaber og andre, der er involveret i byudvik-
ling og byfornyelse, til at arbejde for at bevare 
og udvikle forhaven. 

Egentlig var rapporten tiltænkt de mere 
historiske bebyggelser, men skridtet fra histo-
risk element til ’et grønt areal mellem hus og 
vej’ er jo nærliggende. Derfor beskrives der i 
rapporten også forhaver ved andre bebyggel-
sesformer, hvor det er muligt at nyskabe eller 
genskabe forhaver i byerne. 

Lidt historie
Reformtanker om The Garden City medfør-
te, at nye byer skød op uden for bycentrene. 
Disse havebyer skulle forene byens sociale 
liv, arbejdspladser, institutioner osv. med de 
landlige værdier som lys og luft, lave boliger 
med haver og grønne områder. 

Bolignøden omkring 1. Verdenskrig satte 
skub i denne udvikling i Danmark, og resul-
tatet blev en række havebyer, der ofte blev 
opført af byggeforeninger som boliger til 
arbejdere og funktionærer, der med billige 
lån og en symbolsk pris for byggegrundene i 
byens periferi fik en overkommelig mulighed 
for at undslippe byens slum. Det gav særlig 
status for den voksende arbejder- og middel-
klasse at bo i hus med for- og baghave. 

Lyngbyvej-kvarteret, Kartoffelrækkerne 
på Østerbro samt Humleby på Vesterbro er 
kendte eksempler på byggeforeningshuse i 
København, men alle vore byer har smukke 
kvarterer omkring bykernerne. Helsingør 
har Hamlets Vænge, Næstved Markkvarte-
ret, Nykøbing F. Østerbrokvarteret, Odense 
Hunderupkvarteret og Gerthasminde, Søn-
derborg Havebyen og Aalborg Hasseris, for 
blot at nævne nogle få, men gode eksempler. 

Forhavens stil ændrede sig gennem 
århundredet; 1930’ernes og 1940’ernes 
modernisme gav mere enkle og åbne forha-
ver. Efterkrigstidens rækkehuse og parcel-
huse beholdt forhaven, dog i mere praktisk 
udgave med carport og fliser. Hvor der før var 
hvide stakitter eller hække, kom der nu knæk-
flisemure og eksotiske planter. 

Forhaverne i Toms Hütte, Berlin indgår naturligt i det skovprægede miljø
The front gardens in Toms Hütte, Berlin become a natural part of the forest characterized environment
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FORHAVEN SOM KULTURARV OG HVERDAGSLANDSKAB
Niels Lützen

Ændrede prioriteringer
En ny tendens i forhavernes indretning ses i 
de senere år. Når drømmen om eget hus med 
have går i opfyldelse, kan det være svært at 
afse tid til at passe haven, og arbejdet bliver 
hurtigt en prioritering blandt livets øvrige gø-
remål. 

I de oprindelige byplaner var der sjældent 
indarbejdet parkeringsmuligheder. Et alter-
nativ er derfor at nedlægge forhaven, etablere 
parkeringpladser og carport samt anlægge 
en vedligeholdelsesfri belægning. Forhaver 
belagt med grå og sorte skærver vinder frem 
overalt.

Haver, som oprindelig var nogenlunde 
ens, kommer til at se meget forskellige ud. Et 
fælles udgangspunkt er nødvendigt, og kan 
man ikke blive enige med naboer, boligselskab 
eller myndigheder om en helhedsløsning for 
forhavernes udformning, tabes nogle byarki-
tektoniske værdier på gulvet. 

Forhaver og det sociale liv
Vores forestillinger om det gode boligliv – og 
det gode naboskab – bygger i høj grad på den 
rolle, som forhaven spiller for den formelle og 
uformelle kontakt mellem beboerne. 

Forhaven repræsenterer en eftertragtet, 
menneskelig skala i arkitekturen. Byggerier 
med denne kvalitet betragtes som den ideelle 
bolig og ses som spændende kvarterer i byen.

Arkitekt Jan Gehl har i snart en menne-
skealder studeret, skrevet om og kritiseret 
arkitektur kontra byliv, og ikke overraskende 
tillægger han forhaverne en meget væsent-
lig betydning for kontakten mellem menne-
sker samt oplevelsen af byen. Forhaven giver 
mulighed for den uforpligtende og uformelle 
kontakt mellem mennesker, som er så vigtig.

Lokalplaner og vedtægter
Forvaltning af kulturarv er svær, fordi der er 
tale om private arealer, men der er flere mu-
ligheder. Fredninger er sjældne, men f.eks. er 
Kartoffelrækkerne fredet, og en lokalplan be-
grænser udformning og anvendelse. 

Lokalplaner er kommunens eneste lov-
givningsmæssige redskab, og de er ofte meget 
detaljerede, hvad arkitektur angår, mens det 
grønne ikke nyder samme bevågenhed – selv 
om det i høj grad er træer, hegn, forhaver og 
andre grønne elementer, der giver bebyggel-
sen og gaden en samlet høj herlighedsværdi. 

Øverst. Kartoffelrækkerne ved Søerne i København, 1873-1889, Bebyggelsen et af de mest klassiske eksempler, hvor 
forhaverne spiller en stor rolle for det sociale miljø. Den er fredet, og forhaven reguleres også i lokalplanen
Nederst. Bakkehusene på Bellahøj, København, 1921-23. De åbne, grønne forhavers ensartede udformning og drift 
giver bebyggelsen en helt særlig karakter
Top. Kartoffelrækkerne (Potato rows) by the Lakes in Copenhagen, 1873-1889, The scheme is one of the most 
classic examples, where the front gardens play a major role in the social environment. It is now listed and the front 
gardens are also regulated by the local plan
Bottom: Bakkehusene at Bellahøj, Copenhagen, 1921-23. The open, green front gardens’ uniform design and main-
tenance give the scheme a unique character
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15

1950 2000

1930 -
Modernismen bryder 
igennem, og der opføres 
funkishuse og bungalows, 
hvor haver og forhaver spil-
ler en stor rolle.

1950
Efterkrigstiden byder på nyere eta-
gebyggeri i forstæderne med store 
grønne og åbne områder.

1960  
Der opføres rækkehuse og klynge-
huse med små forhaver og moderne 
indretning med parkering, stier og 
belægninger. 

Parcelhuskvartererne skyder op. 
Boligerne er synlige fra vejen, men 
skel mod veje er ikke markante. For-
haverne består typisk af blandede 
og åbne bevoksninger. 

1960  

1975  2005  
Nye tæt-lav-byggerier opføres, 
hvor der igen lægges vægt på 
fællesskab og åbne forhaver.

Det moderne rækkehus udvik-
les. Forhaverne begrænses og 
er åbne som regel med prakti-
ske funktioner.

1990 
Rækkehusene nytænkes, og der 
opstår funktionelle, tidssvarende  
og ofte små og meget lidt grønne 
forhaver.

Rapporten præsenterer nogle nærstudier af områdeeksempler, der er inddelt i tre grupper: 
Gruppe 1: Boligforeninger og boligselskaber – bebyggelser med regler for forhavens udformning (Den Sønderjyske By, Frederiksberg og Grundejerforeningen Lyset i Valby)
Gruppe 2: Lokalplanens muligheder i relation til forhaver; eksempler på, hvordan nogle kommuner bruger lokalplanen til at regulere vejbillede, forhaver eller begge dele 
(Kartoffelrækkerne, København, Vigerslev Allé i Valby, Vejrmosegårds Allé i Fredericia, Markkvarteret i Næstved, Lokalplanstrategi i Aalborg)
Gruppe 3: Byfornyelse og områdefornyelse – bedre bymiljøer, bl.a. ved at forskønne forhaverne (Østerbrokvarteret i Nykøbing Falster, Områdefornyelse i Nørre Nissum , Pi-
gekvarteret i Valby, Skt. Kjelds Kvarter i København)

Forhavernes historie – tidslinie

14

1850 1900

Middelalderlige bykerner med meget 
lidt plads til forhaver. I landsbyerne har 
husene en åben forhave, afgrænset af 
en lav hæk eller et lavt stakit, som re-
gel en brugshave og en oplagsplads, 
men meget sjældent en prydhave. 

før 1850

1910 
Stigende interesse for byplan-
lægning. Byerne sprænges, 
Københavns volde falder, og 
der bliver plads til haver og 
træer. Lægeforeningens Boliger 
på Østerbro opføres i 1852.

1850

1903
Ebenezer Howard skriver i 1898 
’Garden Cities of tomorrow’. Den 
første engelske haveby ’Letch-
worth’ påbegyndes, og den danner 
forbillede for byer verden over. 
Alle huse har grønne forhaver.

Havebyer opføres overalt i Danmark, 
således Lyset i Valby, 1910.

1920 
En del etageboliger opføres 
i byernes udkant, ofte med 
grønne forhaver, der udeluk-
kende er prydhaver. 

Forhavernes historie - tidslinie

1867
De første byggeforeningshuse opføres 
i Sverrigsgade på Amager af Ar-
bejdernes Byggeforening, stiftet af 
arbejdere på B&W. Forhaven er en 
integreret del og udformet som en 
åben prydhave.

1867
De første byggeforeningshuse opføres i Sverrigs-
gade på Amager af Arbejdernes Byggeforening, 
stiftet af arbejdere på B&W. Forhaven er en inte-
greret del og udformet som en åben prydhave
The first building society homes were built on 
Sverrigsgade on Amager by the Arbejdernes 
Byggeforening, established by the workers at the 
B&W shipyards. The front garden is an integrated 
part and formed as an open flower garden

1910
Havebyer opføres overalt i Danmark, således bl.a. 
Lyset i Valby, Negerlandsbyen, Helsingør og Gerthas-
minde, Odense
Garden suburbs were established throughout 
Denmark, including Lyset in Valby, Negerlandsbyen, 
Helsingør and Gerthasminde, Odense

1850
Stigende interesse for byplanlægning. 
Byerne sprænges, Københavns volde 
falder, og der bliver plads til haver og 
træer. Lægeforeningens Boliger på 
Østerbro opføres i 1852
Increasing interest in city planning. 
The cities expand, Copenhagen’s ramparts 
fall, and there is now space for gardens 
and trees. The Lægeforeningens Boliger 
housing scheme in Østerbro was built 
in 1852

Før 1850
Middelalderlige bykerner med meget lidt plads til 
forhaver. I landsbyerne har husene en åben forhave, 
afgrænset af en lav hæk eller et lavt stakit, som regel 
en brugshave og en oplagsplads, men meget sjældent 
en prydhave
The medieval city cores left little space for front 
gardens. In the villages the houses have open front 
gardens bordered by a low hedge or low fence, 
usually a utilitarian garden with a storage area, 
and very seldom as a flower garden

1903
Ebenezer Howard skriver i 1898 
’Garden Cities of tomorrow’. 
Den første engelske haveby Letchworth 
påbegyndes, og den danner forbillede for 
byer verden over
Ebenezer Howard wrote in 1898 
’Garden Cities of tomorrow.’ 
The first English garden city Letchworth 
was started and became the ideal for 
cities all over the world

1920
En del etageboliger opføres i byernes udkant, 
ofte med grønne forhaver, der udelukkende er 
prydhaver, f.eks. Kongedybet, København og 
Den Sønderjyske By, Frederiksberg
A number of high-rise apartment houses 
were built on the edges of the cities, often 
with green front gardens, which were 
solely used as flower gardens such as 
Kongedybet, Copenhagen and Den Sønder-
jyske By, Frederiksberg
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Modernismen bryder 
igennem, og der opføres 
funkishuse og bungalows, 
hvor haver og forhaver spil-
ler en stor rolle.

1950
Efterkrigstiden byder på nyere eta-
gebyggeri i forstæderne med store 
grønne og åbne områder.

1960  
Der opføres rækkehuse og klynge-
huse med små forhaver og moderne 
indretning med parkering, stier og 
belægninger. 

Parcelhuskvartererne skyder op. 
Boligerne er synlige fra vejen, men 
skel mod veje er ikke markante. For-
haverne består typisk af blandede 
og åbne bevoksninger. 

1960  

1975  2005  
Nye tæt-lav-byggerier opføres, 
hvor der igen lægges vægt på 
fællesskab og åbne forhaver.

Det moderne rækkehus udvik-
les. Forhaverne begrænses og 
er åbne som regel med prakti-
ske funktioner.

1990 
Rækkehusene nytænkes, og der 
opstår funktionelle, tidssvarende  
og ofte små og meget lidt grønne 
forhaver.
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Københavns volde falder, og 
der bliver plads til haver og 
træer. Lægeforeningens Boliger 
på Østerbro opføres i 1852.
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1903
Ebenezer Howard skriver i 1898 
’Garden Cities of tomorrow’. Den 
første engelske haveby ’Letch-
worth’ påbegyndes, og den danner 
forbillede for byer verden over. 
Alle huse har grønne forhaver.

Havebyer opføres overalt i Danmark, 
således Lyset i Valby, 1910.

1920 
En del etageboliger opføres 
i byernes udkant, ofte med 
grønne forhaver, der udeluk-
kende er prydhaver. 

Forhavernes historie - tidslinie

1867
De første byggeforeningshuse opføres 
i Sverrigsgade på Amager af Ar-
bejdernes Byggeforening, stiftet af 
arbejdere på B&W. Forhaven er en 
integreret del og udformet som en 
åben prydhave.

1960
Parcelhuskvartererne skyder op. Boligerne 
er synlige fra vejen, men skel mod veje er 
ikke markante. Forhaverne består typisk af 
blandede og åbne bevoksninger
Single-family house neighborhoods blossom. 
The houses are visible from the street, but 
the property line along the street is not dis-
tinctive. The front gardens consist typically 
of mixed and open shrubbery

1990
Rækkehusene nytænkes, og der opstår 
funktionelle, tidssvarende og ofte små 
og meget lidt grønne forhaver
The row houses are rethought, and 
functional, contemporary and often 
small and not very green front yards are 
the result

1950
Efterkrigstiden byder på nyere etagebyggeri i 
forstæderne med store grønne og åbne områder
The postwar years saw the establishment of 
newer multistory apartment buildings in the 
suburbs with large green and open areas

The report presents some detailed studies of area examples, which are organized in three groups:
Group 1: Housing associations – building schemes with regulations for the design of the front gardens (Den Sønderjyske By, Frederiksberg and The homeowners’ association 
Lyset in Valby)
Group 2: The possibilities in the district plans in relation to the front gardens; examples of how some municipalities employ local plans to regulate the streetscape, front gar-
dens or both (Kartoffelrækkerne, Copenhagen, Vigerslev Allé in Valby, Vejrmosegårds Allé in Fredericia, Markkvarteret in Næstved, Local plan strategy in Aalborg)
Group 3: Urban renewal and neighborhood improvement – better urban environments, including the beautification of the front gardens (The Østerbro quarter in Nykøbing 
Falster, Neighborhood renewal in Nørre Nissum , Pigekvarteret in Valby, Skt. Kjelds Kvarter in Copenhagen)

1930 –
Modernismen bryder igennem, og der 
opføres funkishuse og bungalows, hvor 
haver og forhaver spiller en stor rolle
Modernism breaks through, and 
functionalistic houses and bungalows 
are built where the gardens and front 
gardens play an important role

1960
Der opføres rækkehuse og klyngehuse 
med små forhaver og moderne indret-
ning med parkering, stier og belægnin-
ger, f.eks. Aalborg Øst, Aalborg og 
Ermelundsvej, Lyngby
Row houses and cluster houses are built 
with small front gardens and modern 
lay out with parking, paths and paving 
such as at Aalborg Øst, Aalborg and 
Ermelundsvej, Lyngby

1975
Nye tæt-lav-byggerier opføres, hvor der 
igen lægges vægt på fællesskab og åbne 
forhaver, bl.a. Tinggården, Herfølge og 
Galgebakken, Vridsløselille
New low/dense housing is built, where
emphasis is again placed on community 
and open front gardens such as at 
Tinggården, Herfølge and Galgebakken, 
Vridsløselille

2005
Det moderne rækkehus udvikles. Forhaverne 
begrænses og er åbne og som regel med 
praktiske funktioner – Grøndalsvænge Allé, 
København, Oxford Have, Amager og Tre-
kroner, Roskilde
The modern row house is being developed. 
The front gardens are limited and are open 
and usually planned for practical activities 
– Grøndalsvænge Allé, Copenhagen, Oxford 
Have, Amager and Trekroner, Roskilde
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Forhaverne kan udmærket beskrives med 
rammer for stakitters højde og farve, klippede 
hækkes højde og art, indkørslernes bredde 
eller carportenes placering og udformning. 

Grundejerforeningens eller boligselska-
bets vedtægter kan betyde meget for forhaver-
nes udseende. Her kan man gå i detaljer med 
placering af postkasser, æstetiske krav belæg-
ninger, beskæring af træer osv. I en bebyg-
gelse med fornuftige vedtægter ser man sjæl-
dent den nye generation af vedligholdelsesfrie 
haver med skærver og sparsom beplantning. 

Der er en klar tendens til, at de ældre bo-
ligforeninger er meget opmærksomme på de 
arkitektoniske, historiske og havemæssige 
kvaliteter, og der er ofte en høj grad af selvju-
stits – og afsmitning fra gode eksempler.

Danmark har siden 2. Verdenskrig haft 
en omfattende, men også enestående byfor-
nyelseslov, hvis formål er at forbedre byer-
nes boligstandard og bymiljø. En stor del af 
byfornyelsesloven omfatter områdeløft over 

hele landet. Her tager man sammen med bor-
gerne fat i kvarterets sociale, trafikale, arki-
tektoniske og kulturelle problemer. Forhaven 
indgår ofte i mange af disse områdeløft, og der 
er mange gode eksempler på, at kvaliteten af 
forhaverne i denne proces er blevet forbedret. 

Den grønne og bæredygtige forhave
Byens grønne elementer har stor betydning 
for forskellige bydeles kvaliteter og særpræg. 
De trækker naturen ind i byen og er en vigtig 
klimaregulerende ressource, bl.a. i lokal hånd-
tering af regnvandet. En begrænsning af befæ-
stede arealer i haver og indkørsler tillader en 
større andel af regnvandet at nedsive lokalt. 
Forhaven synes måske lille i forhold til de pro-
blemer, som byen og verden står overfor. Men 
selv en lille forskel giver også mening, og hvis 
en villavej, en grundejerforening eller en bo-
ligforening går sammen om at udvikle en grøn 
strategi for deres kvarter, vil det også have en 
tilsvarende større betydning. 

Den grønne forhave er en kvalitet for byen, 
mens den grå sjældent er det. Planterne er 
forhavens vigtigste byggesten, og har man 
ikke tid, lyst eller evner til planter, er det 
måske ikke fliser eller skærver, der er det for-
nuftige plantevalg. Bunddækkende planter 
og robuste stauder kan med den rigtige viden 
også give en have, der kræver meget lidt pas-
ning og er smukkere. 

En grønnere by
Bevaring og genskabelse af de grønne forha-
ver giver i sig selv en grønnere og smukkere 
by, der sikrer, at noget af vores kulturarv ikke 
forsvinder. De kan også være med til at give 
inspiration til nye grønne tiltag i byen, hvor 
nye forhaver på byens brede fortove, grønnere 
gader og mere natur er med til at skabe en op-
levelsesrig og mere bæredygtig by.
Niels Lützen, landskabsarkitekt MDL 

Forhaver findes også i bygader med etageejendomme som her i Kongedybet på Amager. Læg mærke til de brede forhaver og til, at gaden er uden fortove
Front gardens can also be found along urban streets with high-rise apartments such as here on Kongedybet on Amager. Notice that the wide front gardens and the absence of sidewalks
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Aalborg. Rækkehuse fra 60’erne og 70’erne var enkle, forhaverne simple, men fornuftige. 
Det var før man forsynede hele haven med fliser, to rækker til parkering var nok
Aalborg. Row houses from the 60’s and 70’s had simple, practical front gardens. This was before 
one covered the entire garden with pavers, two rows for parking was sufficient

Denne side, øverst tv. Skærvehave, Fredericia. Mange forhaver bliver be-
lagt med skærver, en nem løsning, der passer dårligt til huset og kvarteret
Denne side, øverst th. forslag fra rapporten til robust forhave I Nr. Nis-
sum i Lemvig Kommune er forhaverne en væsentlig del af områdeforny-
else med genopretning af hovedgaden for at undgå fraflytninger og tomme 
huse. Lemvig Kommune har sammen med den lokale havekonsulent udar-
bejdet konkrete skitser til, hvordan forhaver kan komme til at se ud
This page, top left. Gravel garden, Fredericia. Many front gardens have 
been covered with gravel, a convenient solution, however unfitting for the 
buildings and the quarter
This page, top right. Proposal from the report on the robust front garden. 
In Nørre Nissum in Lemvig Municipality, the front gardens are an 
important part of the neighborhood renewal with the restoration of the 
main street in order to avoid people moving out and empty houses. Lemvig 
municipality, together with the local garden consultant produced concrete 
sketches showing how the front gardens can look in the future.

Modstående side, øverst tv. Bebyggelsen Lyset i Valby, opført i 1913-14, 
er en smuk bebyggelse, der både via lokalplan og vedtægter langsomt 
genvinder det originale udseende med de hvide stakitter 
Modstående side, øverst th. Hamlets Vænge i Helsingør er et af vore fine-
ste byggerier, alle huse har forhaver med klippede hække
Opposite page, top left. The housing project Lyset in Valby, built in 1913-14, 
is a beautiful scheme, which via the local plan and regulations slowly 
regains its original appearance with the white picket fences.
Opposite page, top right. Hamlets Vænge in Helsingør is one of our finest 
building schemes, all the houses have front gardens with trimmed hedges

Th. Grøndalsvænge, København. Forhaverne i vor tids byggerier er 
praktiske – som her i Grøndalsvænge fra 2010
Right. Grøndalsvænge, Copenhagen. The front gardens in the building 
schemes of our time are practical as here at Grøndalsvænge from 2010

Niels Lützen, Lise Lycke, Mette Greve Pedersen, Nils Vejrum: 
Forhaven – et byrum under forandring. 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2014. 80 s. 
ISBN, elektronisk 978-87-7134-115-7
www.mbbl.dk/publikationer
Alle illustrationer er fra rapporten
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Beauty Redeemed
Ellen Braae: Beauty Redeemed. Birkhäuser/
IKAROS, 2015. 330 s., 485 kr. via webshop
arkfo.dk, 388 kr. for LANDSKABs abonnenter
Beauty Redeemed er på alle måder en vægtig 
sag. Bogen er tæt – på den gode måde. Dens 330 
sider er fyldt med analyser, beskrivelser, teori-
er, referencer og illustrationer, der tilsammen 
fungerer som en både grundig og tankevæk-
kende introduktion til ’Transformation’ som 
et tværgående fagligt felt inden for arkitektur. 

Ellen Braaes udgangspunkt er landskabs-
arkitekturen og det nye arbejdsområde for 
landskabsarkitekter, der åbnede sig med at 
gentænke industrialiseringens efterladen-
skaber. Bogen bruger 1990 og Peter Latz’s 
omdannelsesprojekt Duisburg Nord – et af 
de mange og enorme industriområder i Ruhr-
området, der i løbet af 1980’erne var blevet 

tømt for aktivitet – som en form for start-
punkt. Det er således på en måde gamle nyhe-
der bogen bringer, men helt centrale pointer 
er, at der stadig er meget tilbage at transfor-
mere, at transformation ikke sådan lige slut-
ter, og at vi har masser af praksis, men ikke 
megen systematisk refleksion over den. De 
ikoniske projekter, som også præsenteres i 
Beauty Redeemed, er på mange måder alle-
rede blevet ’best practice’ og recirkuleres 
konstant som referencer i nye projekter. Her 
kommer Braaes forskning som et både ventet 
og nødvendigt bidrag, og der er gode grunde 
til at bogen udgives på engelsk for et interna-
tionalt publikum. 

Bogen rummer tre læsespor: Et teoretisk 
spor med syv tematiske kapitler, som sæt-
ter problemstillingen ind i en bred ramme og 
beskriver feltet ud fra historiske og teoretiske 

vinkler, der breder sig langt ud fra selve ker-
nen ’transformation af post-industrielle land-
skaber’. Et casebaseret spor, der beskriver 15 
paradigmatiske projekter inden for genstands-
området. Et ’coffee table’-spor, der gennem en 
serie af relaterede og stort set smukke billeder 
med tilhørende billedtekster sætter læseren 
ind i problemstillingen igennem en billedfor-
tælling. Jeg vil dog absolut anbefale, at læseren 
tager alle tre spor, da bogens mange fine poin-
ter og beskrivelser kræver en relativ høj grad 
af opmærksomhed hos læseren.

Bogens centrale kapitel er efter min me-
ning bogens sjette, hvor Braae formulerer en 
transformationsteori igennem beskrivelsen af 
fire transformationsparadigmer. Det særlige 
er her blandt andet, at arkitektarbejdet retter 
sig mod ’noget’, der skal blive noget andet, og 
at dette noget både er objekt og kontekst. 

BOGOMTALE

Diagrammer, der viser de fire transformationsparadigmer, Braae identificerer. 
1. ’Forskelstransformation’, hvor noget tydeligt nyt tilføjes og lader 
det eksisterende eller transformerede fremkaldes tydeligt som ’kulturarv’ 
2. Kontinuitetstransformation, hvor historien fortsættes ind i 
nutiden og fremtiden ved at skabe forbindelser, reparere brud mv. 
3. Kultiveringsparadigmet, der orkestrerer eller kuraterer 
den fortsatte omdannelsesproces 
4. Optimeringsparadigmet, hvor en mere funktionel eller teknologisk 
tilgang fokuserer på at restaurere eller bygge særlige aspekter 
eller processer, så de fungerer optimalt

Beauty Redeemed bruger primært internationale eksempler, men det ikke-realiserede projekt, som SLETH/Erik 
Brandt Dam lavede til konkurrencen om Frederiksværk, er medtaget som eksempel på en arkitektonisk strategi, 
der rummer aspekter af både kontinuitets-, kultiverings- og optimeringsparadigmerne, som Braae identificerer
Beauty Redeemed primarily employs international examples, but the yet-to-be realized project, which SLETH/
Erik Brandt Dam designed for the competition for Frederiksværk is included as an example of an architectural 
strategy that involves aspects of the continuity, cultivation and optimization paradigms, which Braae identifies

1 2
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Det lyder måske ikke som noget særligt, men 
efter at have læst Beauty Redeemed bliver det 
klart, at det faktisk er noget særligt. Bogens 
kombination af perspektivet fra landskabsar-
kitekturens særligt procesorienterede praksis, 
fra restaureringsarkitekturen og dens bevidst-
hed om forskellige holdninger til arkitekturhi-
storien, fra æstetikteorien og billedkunstens 
forskellige praksisser, der gentænker vores 
forhold til både landskab og kulturens efterla-
denskaber, bliver fundamentet for Braaes teori. 
Den virker både frisk og anvendelig som forstå-
elsesramme for en fremtidig praksis. 

Helt enkelt er det dog ikke at komme igen-
nem med en sikker forståelse af teoriens mange 
begreber og forskellige niveauer. Det kan være 
en pointe i sig selv, men selv om bogen er lagt op 
i et flot og bredt kommunikerende format og et 
enkelt læseligt sprog, der bør appellere til prak-

tikere, er måske netop det centrale teoriafsnit 
stadig overvejende akademisk.

Det er dog efter min mening en stor styr-
ke, at bogen kan blive indgang til transforma-
tionsfeltet for mange forskellige fagligheder 
og faglige praksisser. Det er bogens vigtigste 
bedrift, at den er et seriøst bud på at definere, 
hvad transformation egentlig er på tværs af de 
underdiscipliner, der måske nogle gange søger 
at tage patent på særlige tilgange og arbejds-
opgaver. Der er mange referencer til det, man 
vil kalde landskabsarkitektur, men bogen, 
dens analyser og dens brugbarhed holder sig 
langt fra inden for faglige afgrænsninger. De 
postindustrielle områder rummer både byg-
ninger og konstruktioner, der ikke er arki-
tektur; både faktiske materielle landskaber 
og immaterielle hukommelses- og identitets-
landskaber. Selv om flora og fauna spiller en 

væsentlig rolle i de processer, der præger dem 
som ’efterverdener’ efter strømmen er slukket 
for sidste gang for deres oprindelige brug, er 
spørgsmålet om, hvordan bygningskulturen 
varetages, ofte det mest presserende. De for-
skellige aspekter må tænkes sammen og i rela-
tion til hinanden på en raffineret og bevidst 
måde. Og her kommer Braaes brede viden og 
perspektiv hende og os til gode: Transforma-
tion er efter læsning af bogen ikke længere 
noget vagt defineret uden systematik eller 
kernebegreber. Derfor kan bogen anbefales 
som et rigtigt godt udgangspunkt for alle arki-
tekter, der i de kommende årtier kommer til 
at bruge det meste af deres tid på at transfor-
mere noget, der i udgangspunktet allerede er 
lavet af andre mennesker og til andre tider. 
Tom Nielsen, arkitekt MAA, ph.d., professor,
Inst. for By og Landskab, Arkitektskolen Aarhus

Parc aux Angéliques, fra 2010-, af Michel Desvigne Paysagiste, lader en træbeplatning vise den tidligere struktur 
som den industrielle brug af stedet indstiftede, samtidig med at landskabsbehandlingen bidrager til at håndtere van-
det og rense jorden. Det er et eksempel på det, Braae kalder kontinuitets, kultiverings- og optimeringsparadigmet
Parc aux Angéliques, from 2010-, by Michel Desvigne Paysagiste, allows tree growth express the former structure 
established by the industrial function of the place, while the landscape treatment contributes to the treatment of 
water and cleaning the soil. It is an example of what Braae refers to as the continuity, cultivation and optimization 
paradigm

Diagrams that show the four transformation paradigms that Braae identifies. 
1. ’Variance transformation’, where something clearly new is added and 

allows the existing or transformed to be evoked clearly as ’cultural heritage’ 
2. Continuity transformation, where history continues into 

the presence and future by creating connections, repairing gaps, etc. 
3. The Cultivation paradigm, which orchestrates or curates 

the continued process of transformation 
4. The optimization paradigm, where a more 

functional or technological approach focuses on restoring or 
building special aspects or process so they function optimally

Bogens viser dette radikale eksempel på transformation 
fra Pennsylvania, hvor D.I.R.T. studio arbejder med at 
genbruge den nedbrudte bygningsstruktur (kulturarv) 
som belægning
The book shows this radical example of transformation 
from Pennsylvania where D.I.R.T. studio works with 
recycling the demolished building structure (cultural 
heritage) as paving

Landschaftspark Duisburg Nord fra 1990- af Latz + Partner bruges som paradigmatisk eksempel på bogens emne
Landschaftspark Duisburg Nord from 1990- by Latz + Partner is employed as a paradigmatic example of the 
book’s subject matter

3 4
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SUMMARY

Brühlgutpark in Winterthur, p. 122
Lone van Deurs
In 1858 the owner of the Rie factory built a 
mansion for himself with gardens, winding 
paths, lookout-points, flower arrangements 
and groups of large trees. As late as 1932, 
the park still maintained its English land-
scape garden style, but the times and fash-
ion changed. The mansion was converted to 
an old people’s home and the park developed 
into a jumble of paths, lawns, bushes and far 
too many large trees – dark and cluttered. In 
2006, an organization took the initiative of 
sponsoring a competition for a major renova-
tion of the park. In the future it should serve 
as a local park. The landscape architecture 
office of Rotzler Krebs Partner GmbH was 
selected and a new simplified, characterful 
and user friendly park was created as a pic-
turesque landscape park in a modern version 
with few but distinctive elements.

The main concept, the large center, was 
inspired by Robert Mangold’s painting ‘Dis-
torted Circle within a Polygon’ from 1972. 
A soft, rounded form, marked by a concrete 
element cuts into the terrain and separates 
the large recessed grassy center from the 
gravel promenade. In contrast to the wide 
white concrete edge, the gravel areas along 
the edge planting are bordered by dramatic 
forms. Here the pattern gardens of the past 
served as an inspiration for working with a 
sequence of concave and convex lines. In this 
way a very long edge is formed; a soft, flowing 
transition in contrast to the white, concrete 
edges’ pure, simple form and with many seat-
ing areas, where the plants grow far in under 
the benches. Besides the simple and elegant 
design, the deliberate and professional use of 
plants distinguishes the park from most other 
modern parks. The trees, which are the uni-
fying principle running back to the mansion 
garden are carefully tended. Some of them are 
from the 1870's. A new generation has been 
integrated and in 2010, this included the addi-
tion of several species such as Fagus, Quercus, 
Liriodendron, Magnolia and Pinus. Brühlgut-
park is a fine example of nature in the city.

The lost paradise, p. 128
Steen Estvad Petersen
When one visits the legendary paradise gar-
dens in Islamic countries, it is hard to resist 
reflecting over how much the cultural ex-
change between Europe and Islam also in-
cluded landscape gardening. Originally, the 
buildings and surrounding garden schemes in 
the Islamic countries made up an inseparable 
and totally integrated whole, based on Islam’s 
climatic, geographical and religious founda-
tions. Within a surprisingly short time, the 
classic Islamic gardens lost this ideal, which 
for centuries had tied the existence of the 

desert people together. Unfortunately the re-
sult is that the famous gardens, which tour-
ists from all over the world flock to today, have 
lost the unity between planting, plan and ar-
chitecture in which they were created, and 
with which they distinguished themselves 
from other garden cultures. 

This not only raises the question of how 
worldly cultural heritage is facilitated, but 
also the problems of the maintenance of many 
famous tourist attractions. If this unique gar-
den culture is to be revitalized, then the land-
scaping must be re-created based on the orig-
inal intentions and with modern methods of 
cultivation and technology when realistic. 
Through the use of Archaeo-botanical stud-
ies we must attempt to clarify how the gar-
dens originally looked. Then understand that 
the interplay between buildings and gardens 
should be respected and, as much as possible, 
be re-created. There is no doubt that a greater 
knowledge of the culture that one is part of, 
and a greater recognition of its values will lead 
to a stronger sense of identity. It is this pro-
cess, which despite civil wars and radicaliza-
tion, in the long run will hopefully lead to an 
historically correct rebirth of the lost paradise. 

The nature arises from the city itself, p. 134
Torben Dam and Virginie Le Goffic
Nature in the city is often a fabricated imita-
tion, which is vulnerable to change. Why not 
supplement with a robust nature that arises 
from the city’s own dynamics, such as look-
ing after the plants that spring up spontane-
ously and arise from the city’s own ecology? 
In 2014, the government introduced Natur-
plan Danmark in order to create more and 
improved nature. Realdania’s vision for Den-
mark 2050 ‘Det bli’r et yndigt land’ (It will be 
a lovely country) is a vision of a wilder nature 
and more species. Part of the Østerbro quar-
ter in Copenhagen is designated as a climate 
quarter with many visions of nature. 

Urban nature should take both nature 
and the city’s dynamics seriously. We pro-
pose three strategies: to utilize spontaneously 
arisen nature, to develop nature from new 
planting and to transform forgotten growth. 
These forms of urban nature should function 
together with gardens, parks and housing 
areas – and the nature that has already been 
created in the city. 

In the city, interim unbuilt areas occur 
and after a few years plants begin to grow. 
Spontaneous natural growth has a great 
potential as urban nature. Another model is 
to ‘plant’ nature. Planted nature offers possi-
bilities already after five years. The challenge 
is to form nature by felling. This requires 
a good sense of nature’s potential to form 
planted nature. The third model transforms 
the planted and the self-sown. It is the com-

bination that makes these areas exciting in a 
nature context. 

It’s a question of seeing the beauty in 
overgrowth and still being aware of how one 
can develop a more stable ecosystem, so the 
interim qualities are not overtaken by a dom-
inating species. 

The front garden as cultural heritage and 
everyday landscape, p. 140
Niels Lützen
Cultural heritage is a term that can be used in 
terms of cultural elements that create a com-
mon reminder of the past. Front gardens also 
play an important role in this context. Many 
of the building schemes that today we con-
sider to be ideal housing environments were 
built about 100 years ago and reflect life in the 
Danish towns as we like to think of: relaxed 
sense of community, activity and diversity, 
bound together by few, but simple common 
features. Especially the housing associations 
and garden cities contribute to the fact that 
many towns today have an overall architec-
tural expression, and they all have front gar-
dens. But the front garden is undergoing 
changes at present. Changes in parking needs, 
lack of time for garden maintenance, changing 
garden styles and other factors challenge this 
area of our urban cultural heritage. A new re-
port describes the front garden’s history, de-
sign and significance as an urban element and 
cultural heritage while indicating new vistas 
for the front gardens. The goal is to encour-
age municipalities, consultants, homeowners’ 
associations, housing associations and others 
who are involved in urban development and 
urban renewal to work to preserve and devel-
op the front garden. 

Local plans are the municipality’s only 
legislative tool. Preservation legislation is 
rare, but as an example the Kartoffelrækkerne 
housing scheme in Copenhagen is listed, and 
a local plan limits the form and usage. The 
homeowners’ association or housing associa-
tion’s regulations can have great importance 
for the appearance and development of the 
front garden. 

Since World War II, Denmark has had a 
comprehensive but also unique urban renewal 
law that has had the purpose of improving the 
city’s housing standards and urban environ-
ment. The front garden is often considered 
in many of these neighborhood improve-
ment plans, and there are many good exam-
ples of how the quality in these front gardens 
has been improved. The preservation and re-
creation of the green front gardens in itself 
offers a greener and more beautiful city, which 
ensures that an area of our cultural heritage 
does not disappear. The report can be down-
loaded from www.mbbl.dk/publikationer 
Pete Avondoglio
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over 400 universities all over the world; the 
City has gradually signed cooperation agree-
ments and partnerships with more than 50 
cities from all continents; 45 Countries have 
their consulate here; Torino hosts the head-
quarters of many leading international agen-
cies, as the ITC/ILO, UNICRI, UN Staff Col-
lege, the European Training Foundation.
This international opening has further in-
creased in the last two decades: from indus-
trial and manufacturing city – a real factory 
town – Torino has become a city with mul-
tiple vocations: it continues to be an impor-
tant industrial city, but it is also city of ser-
vices, home to the two main Italian banks. It 
is a university town with two universities of 
excellence and 100,000 students, including 
15,000 foreigners.
call@ifla2016.com, www.ifla2016.com

The 26. International 
Carlo Scarpa Prize for Gardens
Maredolce-La Favara, Palermo
The International Carlo Scarpa Prize for Gar-
dens is a campaign of studies and care for a 
site which is particularly rich in natural, his-
torical and creative values, instituted and or-
ganized every year, since 1990, by the Fon-
dazione Benetton Studi Ricerche.

The Scientific Committee of the Fondazi-
one Benetton Studi Ricerche has decided 
unanimously to dedicate the twenty-sixth 
International Carlo Scarpa Prize for Gardens 
to Maredolce-La Favara, a site in the heart of 
the Brancaccio district of Palermo that con-
serves the memory and tangible evidence of 
what landscape represented to the Arab and 
Norman civilization in Sicily, in the wider 
context of the area that would later become 

known as the “Conca d’Oro”, and which, in the 
course of recent transformations, has seen its 
distinctive character become obscured, if not 
lost altogether.
The activities of the Carlo Scarpa Prize are co-
ordinated by Patrizia Boschiero and the chair-
man of the Scientific Committee, Luigi Latini.
www.fbsr.it

53th IFLA World Congress:
Tasting the Landscape
Torino, Italien, 20-22. april 2016
The 53th IFLA World Congress will be held 
in Turin, Italy, from April 20th to 22nd 2016, 
organized by the Italian Association of Land-
scape Architecture (AIAPP).

Torino is the third Italian province for vol-
ume of exports; the University and the Poly-
technic maintain cooperation relations with 

Maredolce-La Favara, The 26. International Carlo Scarpa Prize for Gardens. Foto Margherita Bianca /Fondazione Benetton Studi Ricerche

Hvem fortjener

Havekulturfondens Hæderspris?
Hvert år siden 1993 har Havekulturfonden uddelt 
sin hæderspris til en person, der i særlig grad har 
virket for havekulturens fremme. Som inspiration 
til kommende uddelinger anmoder Havekultur-
fondens bestyrelse om nomineringer til modtage-
re af Havekulturfondens Hæderspris.

Havekulturfondens formål er at fremme           
havekulturen, og ordet ‘have’ tolkes meget bredt. 

Alle opfordres derfor til at nominere anlæg, per-
soner, virksomheder, institutioner, organisationer 
og lignende, der har betydning for havekulturens 
fremme. 

Fonden opfordrer ligeledes enkeltpersoner, insti-
tutioner og undervisningsanstalter, der opfylder 
fondens fundats, til at søge fondens midler. 

Hædersprisen består af et kontant beløb samt 
bronzeskulpturen De Kurtiserende Traner, der er 
udarbejdet af kunstneren Helen Schou.

Nomineringer til Havekulturfondens  
Hæderspris 2015 bedes sendt til:  
Haveselskabet, Tobaksvejen 23A, st.,  
2860 Søborg, senest den 18. september 2015.  
Mærk kuverten med: Havekulturfonden. 
Se mere på havekulturfonden.dk.

Havekulturfonden_annonce 208x132.indd   1 17/08/15   13.31
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Fagmessen Kirkens Forum
I september afholder MESSE C Fredericia fag-
messen Kirkens Forum, som bl.a. sætter fokus 
på temaet Fremtidens kirkegårde. I Danmark 
findes godt 2.000 kirkegårde. De optager et 
areal svarende til seks kvadratmeter pr. dan-
sker og koster cirka halvanden milliard kroner 
årligt – men til glæde for hvem? Sådan spør-
ger Anne Dorthe Vestergaard og Anne Gal-
mar, landskabstegnestuen VEGA. Hør om 
deres arbejde med at nytænke kirkegården 
til et helende og bæredygtigt mini-landskab.
Inf. MESSE C Fredericia
Vestre Ringvej 101 
7000 Fredericia 
Tel. 75 92 25 66, messec@messec.dk

Er grønt blot til lyst? 
Seminar 13. november 2015
De offentlige grønne områder i Danmarks by-
er, herunder København, Århus, Aalborg og 
Odense, har skiftet karakter og indhold gen-
nem foreløbig fire generationer af grønt. 

Mange af de store byers rekreative områ-
der tilhørte historisk kongehuset, men blev 
fra 1800-tallet åbnet for offentligheden. Bor-
gerskabets promenadeparker og senere fol-
kets parker kom til. I det 20. århundrede blev 
en social dimension tilføjet: Nye rekreative 
områder blev anlagt, dels som kompensation 
for mørke og trange boligforhold i de tætte 
byområder, dels som beskæftigelsesprojek-
ter i en tid med stor arbejdsløshed. 

I de senere år har det grønne fået en ny og 
væsentlig betydning i forhold til klimadiskus-
sionen. I kommunernes skybrudsplaner og 
klimatilpasningsplaner indgår eksisterende 
og nye grønne strøg som ’vandveje’ for kom-
mende skybrud. 

Seminaret belyser udviklingen i fire byer 
og giver bud på fremtiden. Hvad skal karakte-
risere 5. generation af byernes grønne områ-
der? Buddene fra landets fire store byer lyder 
på stor mangfoldighed, biodiversitet og hel-
hedsvinkel. Klimavinklen, herunder havstig-
ning og regnvandshåndtering, har høj priori-
tet i alle fire byer.

København arbejder sammen med staten 
og nabokommunerne Tårnby og Dragør for på 
Vestamager at etablere en ’akkrediteret natur-
park’, som kombinerer fredning med rekrea-
tive anlæg. Århus har i centrum udviklet mid-
lertidige grønne områder på Store Torv og på 

Frederiks Allé. Aalborg udnytter sine tidli-
gere kridtgrave og udvikler grønne indfalds-
veje og en grøn ring omkring centrum med 
nye byområder syd for byen. Odense udvikler 
langs den tidligere trafikåre Thomas B. Thri-
ges Gade grønne lommer og grønne tage, lige-
som udviklingsarealerne ved havnen nord for 
byen er ved at tage form.

Program
Seminarets formål og indhold v. ordstyrer 
Poul Sverrild, museumschef, mag. art., By-
planhistorisk udvalg

Historisk rids v. stadsarkivar Henning Bro, 
cand.mag. i historie og samfundsfag, ph.d., KU

Københavns Kommune v. områdechef 
Lykke Leonardsen, Københavns Kommune
Byrumseksperimenter i Aarhus v. kreativ 
direktør og partner i Schønherr Rikke Juul 
Gram, landskabsarkitekt MAA, MDL

Aalborg Kommmune v. stadsgartner Kir-
sten Lund-Andersen, landskabsarkitekt MDL, 
Aalborg Kommune

Odense Kommune v. chef for Bystrategisk 
Stab, arkitekt MAA, Jannek Nyrop, Odense 
Kommune

Fremtidsperspektiver – med eksemplet 
Vestamager v. seniorforsker Ole Hjorth 
Caspersen, geograf, ph.d. og postdoc Rikke 
Munch Petersen, ph.d., landskabsarkitekt 
MAA, MDL, Sektion for Landskabsarkitek-
tur og Planlægning, Københavns Universitet

Opsamlende diskussion v. Poul Sverrild 
og afslutning v. formand for Byplanhistorisk 
Udvalg Michaela Brüel, arkitekt MAA
Tid: 13. november 2015, kl. 8.30 –16.30
Sted: Festauditoriet, Frederiksberg Campus, KU, 
Bülowsvej 17, Frederiksberg
Arrangør: Byplanhistorisk Udvalg, 
Dansk Byplanlaboratorium i samarbejde med 
Sektion for Landskabsarkitektur og Planlæg-
ning, Københavns Universitet
Tilmelding: via www.byplanlab.dk 
Pris for deltagelse: 1.200 kr. for erhvervsak-
tive og 400 kr. for studerende og arbejdsløse. 
Prisen omfatter deltagelse og forplejning inkl. 
morgenmad, frokost og kaffe

Byplanhistorisk Udvalg, 
Dansk Byplanlaboratorium 
Nørregade 36, 1165 København K
Tel. 33 13 72 81 
db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

SEMINAR 
OM 1940’ERNE 
OG 1950’ERNES 

BOLIGLANDSKAB

Oplæg v. professor Ellen 

Braae, redaktør Annemarie 

Lund, ph.d. Patrick 

Martinussen og adjunkt 

Svava Riesto og rundvisning 

i Bredalsparken, som netop 

er udvalgt som en af de ti 

vigtigste for perioden. Gratis 

publikationer.

HVOR OG HVORNÅR

Tirsdag d. 29. sep. 2015

kl. 16 - 18.30 i Bredalparken, 

Neergårds Allé 4,  

2650 Hvidovre.

 

Tilmelding til 

nmr@bygningsarv.dk  

eller info@bygnings-

kulturdanmark.dk 

INVITATION

Anne Dorthe Vestergaard 
og Anne Galmar
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Built by the Sea 
Lund Hagem Architects
Pris: 399 kr.
Abonnentpris: 319 kr.

Heinrich Ernst Schirmer
Kosmopolittenes arkitekt 
Pris: 619 kr. 
Abonnentpris: 495 kr.

Innovative Hospital Design 
Pris: 475 kr.
Abonnentpris: 380 kr.

Wood Interiors 
Innovation and Design 
Pris: 349 kr.
Abonnentpris: 279 kr. 
 

Hva er arkitektur
Pris: 319 kr.
Abonnentpris: 255 kr.

Beauty Redeemed
Pris: 485 kr. 
Abonnentpris: 388 kr. 

Small Interiors 
Creative Solutions
Pris: 335 kr.
Abonnentpris: 268 kr. 

Concrete
Pris: 422 kr. 
Abonnentpris: 338 kr.

Best of Fassaden
Pris: 482 kr.
Abonnentpris: 385 kr.
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Vestre Stripes
Design: Lars Tornøe

Enjoying the 
outdoors 
since 1947

vestre.com

 Nyheder og tilbud – www.arkfo.dk/shop

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. 

MEIER
Richard Meier & Partner Architects 
Complete Works 1963-2013
Ny opdateret monografi om Richard Meier. Siden hans 
unge dage som en af  den såkaldte New York Five-gruppe 
har Richard Meier været en central figur i moderne arki-
tektur. Med Getty Center og nyere bygninger såsom Jubi-
lee-kirken i Rom har Meier etableret et ry for at udvide 
horisonten for moderne amerikansk arkitektur og samtidig 
bevare sin strengt rationelle tilgang til design og detaljer. 
Kendt for omhyggeligt udtænkte grid-planer og hyppig 
brug af hvid er Meier en mester i lys, rum og volumen og i 
stand til at tilpasse sin stil til meget forskellige forhold og 
steder. Meier har modtaget The Pritzker Architecture Prize. 
Engelsksproget udgave.

TASCHEN
Philip Jodidio
Pris: 419 kr.
Abonnementsrabat 20%: 335 kr.
 

The Architecture of Paul Rudolph
Monografi om Paul Rudolph (1918-1997). Lige beundret 
og udskældt for sine bemærkelsesværdige brutalistiske 
bygninger formede Paul Rudolph på en og samme tid den 
senmodernistiske arkitektur og en generation af arkiteter, 
mens han var formand for Yales arkitektskole 1958-1965. 
I monografien afdækkes de ideer, som formede Rudolphs 
arkitektur fra hans Florida-strandhuse I 1940erne til 
hans mindre kendte østasiatiske skyskrabere i 1990erne. 
Rudolph brød med midt-århundredets opfattede monotoni 
med en dramatisk udtryksfuld arkitektur til efterkrigsti-
dens USA, heribalndt kunst- og arkitekturbygningen i Yale 
fra 1963, beklædt med bølgepap-beton. Paul Rudolph frem-
står som en central figur, som forventede nye retninger i 
arkitekturen lige fra postmodernisme til bæredygtighed. 
Rigt illustreret. Engelsksproget udgave.
 

Yale University Press
Pris: 574 kr. 
Abonnentrabat 20%: 459 kr. 
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