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Som landskabsarkitektstuderende besøgte jeg i 2002 en udstilling på Dansk Arkitek-
tur Center i København. Udstillingen var en gave til landskabsarkitekt prof. Sven-
Ingvar Andersson i anledning af hans 75 års fødselsdag d. 22. august samme år. Det 
der gjorde størst indtryk på mig, var billederne fra en have nær Malmø. De klippede 
hvidtjørnehøns, de mange variationer af haverum og høje hække, hvor træerne vok-
sede ud og billedernes overflod af farver, lys og stoflighed. Det var Anderssons egne 
fotografier og det var hans egen have i Södra Sandby; Marnas Have. 
 I løbet af mit arbejde med denne afhandling er jeg blevet klar over, hvilken 
betydning Anderssons have har haft, og til stadighed har, for mit eget arbejde som 
landskabsarkitekt. For Andersson var den nordiske have en lysning i skoven. Jeg 
erindrer selv lysningerne i min barndoms skove ved Karlstad i Sverige, Evje i Norge 
og Silkeborg, hvor jeg voksede op. De førte mig længere og dybere ind i skoven, 
men var samtidig de åbninger, der ledte mig ud igen. De var mit laboratorium, hvor 
naturens og min egen tid for en stund mødtes i et væld af rum, drømme, dufte og 
farver. 
 Et laboratorium jeg har gjort brug af i denne afhandling, der i sidste ende blot er 
endnu en åbning.

SDB, Horsens, 2010.
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Skoven, byen og landskabet
Siden etableringen af de første bosætninger har skoven spillet en hovedrolle i 
udviklingen af den vestlige verdens civilisation. På én og samme tid har den dannet 
grundlag for afgrænsning og forbindelse til et andet, ydre domæne, som mennesket 
har spejlet sin indre, kultiverede verden i. Den danske skovhistoriker Bo Fritzbøger 
skriver i forordet til sin bog Kulturskoven – Dansk skovbrug fra oldtid til nutid, 
2002, at landskabets og skovens historie er nært forbundne.2  Hvor de første bosæt-
ninger i bogstavelig forstand ryddede et rum i skoven, har den kulturhistoriske ud-
vikling ført til, at det i dag er os, der (gen)skaber skoven i vores eget billede (fig.1).3 
 Siden udstedelsen af Fredskovsforordningen i 1805 er Danmarks skovareal 
steget fra 2-3% til omkring 11%.4  En udvikling der i takt med implementeringen 
af skovrejsningsplanerne fra 1989 vil fortsætte langt ind i det 21. århundrede, hvor 
en fjerdedel af landet vil blive dækket af skov. Heraf vil hovedparten være ’bynær 
skov’. Mens skoven op til midten af det 20. århundrede primært var et produktions-
landskab, er der i løbet af det sidste halve århundrede sket en markant ændring i 
skovens rolle i det danske samfund. I dag er hovedformålet med at etablere offentlig 
skov i Danmark ikke længere økonomisk betinget, men mere natur og rekreativt 
betinget.

Introduktion
”Western civilization literally cleared its space in the midst of forests. 
A sylvan fringe of darkness defined the limits of its cultivation, 
the margins of its cities, the boundaries of its institutional domain.”1  

I min afhandling forholder jeg mig til denne udvikling. Min intention er ikke at 
betragte skoven, byen og landskabet som afgrænsede domæner, men tværtimod som 
dele af et samlet urbant landskab, hvori deres historie og fremtid er nært forbundne.

Skoven og den grænseløse by
Afhandlingen er en del af forskningsprojektet Den Grænseløse By under forsk-
ningscentret Center for Strategisk Byforskning (CSB). CSB er med støtte fra fonden 
Realdania oprettet i 2004 som et tværgående samarbejde mellem Institut for By og 
Landskab ved Arkitektskolen Aarhus, Skov & Landskab og Institut for Geografi og 
Geologi, begge ved Københavns Universitet. Dets overordnede forskningsspørgsmål 
fokuserer på de teoretiske, planlægningsmæssige og politiske forandringer, der rela-
terer sig til de urbaniseringsprocesser, der udfolder sig i Danmark i det 21. århund-
rede. 
 En af de vigtigste erkendelser gjort i CSB er, at det i Danmark ikke længere giver 
mening at karakterisere by og land som hinandens modsætninger men, at de i stedet 
fremtræder i en lang række af forskellige hybride bylandskaber. En konstatering jeg 
bl.a. på baggrund af centrets foreløbige resultater anser som en præmis for denne 
afhandling. Således har eksempelvis mine to kollegaer ved Institut for By og Land-
skab på Arkitektskolen Aarhus, arkitekterne Thomas Juel Clemmensen og Rune Chr. 
Bach, i deres respektive Ph.d.-afhandlinger påpeget denne hybridisering på regionalt 
niveau i Region Østjylland.5  De har begge fremhævet landskabets arkitekturstra-
tegiske potentiale som sammenhængende netværk i et regionalt bylandskab og peger 
endvidere på skovens strukturerende egenskaber for regionale, urbane og naturlige 
processer. Skoven fungerer i deres strategiske udviklingsarbejde som en adaptiv og 
tilpasningsdygtig baggrund for en stigende urbanisering. 
 Med afsæt i intentionerne om en fordobling af det danske skovareal fokuserer 
jeg i denne afhandling på skoven, hvilket også skal ses i lyset af, at Danmark er et 
foregangsland inden for skovforskning, skovudvikling og især skovrejsning. En stor 
del af det arbejde anerkender skovens potentiale i forbindelse med urbane land-
skaber. Hovedparten af den forventede statslige skovrejsning finder således sted i 
forbindelse med beskyttelse af vigtige grundvandsressourcer for en stadigt stigende 
bybefolkning, mens hovedparten af den kommunale skovrejsning fungerer som 
afgrænsning for uønsket byvækst samtidig med, at den bliver betragtet som et vigtigt 
bynært, rekreativt landskab.
 Som landskabsarkitekt er jeg imidlertid af den opfattelse, at en stor del af dette 
arbejde fokuserer på tekniske løsninger i etableringen, driften og forvaltningen 
af skoven, hvor rekreation bliver betragtet ud fra et entydigt kontemplativt para-
digme. Rekreation i den grænseløse by begrænser sig ikke til fritidsaktiviteter og en 
søndagstur i skoven, men skal anerkendes som en grundlæggende tilegnelse af den 
grænseløse by som hverdagslandskab på tværs af tidligere grænsedragninger. En til-
egnelse der indebærer, at skoven fremover bliver betragtet som mulighedsrum. Både 
for den enkeltes tilegnelse af den grænseløse by og for udviklingen af en designprak-
sis, der anerkender selvorganisering og selvrealisering som en fundamental præmis. 
Det indebærer at opdelingen mellem planlægning som strategisk rammeplanlægning 
og landskabsarkitektur som place making bliver overflødig. Design i den grænseløse 
by kendetegner enhver form for designintervention, der, på både det regionale og 
lokale niveau, anerkender skoven, byen og landskabet som et fælles domæne. Ud-
fordringen for sådanne designinterventioner bliver deres evne til at mediere mellem 
den enkeltes behov for selvrealisering i den grænseløse by og denne som et kollek-
tivt domæne.
 Som landskabsarkitekt nærmer jeg mig skoven fra en designorienteret side. 
Jeg er interesseret i skovens landskabsarkitekturstrategiske potentiale i den videre 

Introduktion Introduktion

Fig.1
Kort over Rye Bye (det nuværende Gl. 
Ry) og skovene ved Himmelbjergegnen. 
Fra Peder Hansen Resens Atlas Dani-
cus, 1677.
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udvikling af den grænseløse by. Jeg forholder mig til de omfangsrige skovrejs-
ningsintentioner og et stigende behov for biomasseproduktion i forhold til udviklin-
gen af alternative energikilder. Udover fordoblingen af skovarealet, med yderligere 
tilplantning af omkring 400.000 ha ny skov i Danmark, peger tendenser på en 
national arealforøgelse på mellem 100.000 og 200.000 ha med biomasseproduktion 
over de næste årtier.6 Jeg anser i denne afhandling begge arealforøgelser for at være 
skovbrugslandskaber med et endnu uudforsket landskabsarkitekturstrategisk poten-
tiale i den grænseløse by (fig.2 og 3).
 Den manglende anerkendelse af skovens designmæssige potentiale i den 
grænseløse by hænger i høj grad sammen med en stadig dominerende opfattelse af 
byen og landskabet, og dermed også skoven, som adskilte domæner. På nationalt 
niveau fremhæver direktiverne i den seneste Landsplanredegørelse, 2006, således 
opretholdelsen af en skarp adskillelse mellem byen og landskabet:

”Det er af national interesse, at der fortsat er åbne og sammenhængende landom-
råder mellem byerne, og at der ikke bygges i flere landskaber uden for byerne end 
højst nødvendigt. Byfunktioner skal fastholdes i byerne og ikke placeres løsrevet 
fra de eksisterende byer eller spredes ud i landskabet, så det unødvendigt påvirker 
opfattelsen af disse. Der skal fortsat være en tydelig forskel på land og by.”7  

En opfattelse der står i klar modsætning til de foreløbige resultater fra CSB, der 
peger på, at den adskillelse i mange henseender er svag og som ambition ikke 
kan opretholdes på trods af mange års bestræbelser. I mange tilfælde hindrer den 
udviklingen af nye fremadrettede løsninger, der anerkender nye former for grænse-
dragninger og forbindelser mellem skoven, byen og landskabet på både et lokalt og 
regionalt niveau. 
 Skoven spiller en hovedrolle i den diskussion, da den op gennem den vestlige 
verdens historie har fungeret som både grænse og forbindelse mellem byen og land-
skabet. Denne dobbeltrolle gør den særdeles relevant i forhold til såvel de nationale 
intentioner om opretholdelsen af grænser som etablering af forbindelser mellem 
byen og landskabet. Den hollandske skovforsker prof. Cecil C. Konijnendijk skriver 
således i sin bog The Forest and the City, 2008: ”However, times have changed for 
the city. In an era of globalisation, decentralisation and new technologies have led 
to diminishing advantages of scale; cities have become less important economical 
centres. The ephemeral city have emerged.”8  På baggrund af den konstatering og 
en udførlig gennemgang af skovens rolle i forhold til byen påpeger Konijnendijk, 
at skovbrug i stigende grad er domineret af det urbane samfunds værdier, normer 
og krav: ”In this way […] all forestry is becoming urban in the sense that it must 
respond to urban perception and needs.”9  Det betyder ifølge Konijnendijk, at skov-
brug må engagere andre discipliner, som eksempelvis landskabsarkitektur samt by- 
og landskabsplanlægning.10  
 Nordiske forsknings- og udviklingsinstitutioner har sammen med institutioner 
i Baltikum spillet en ledende rolle i den seneste udvikling af det engagement, hvor 
især Danmark har bidraget med viden omkring skovrejsning i bynære områder. Et 
samarbejde der eksempelvis har dannet grundlag for netværket COST Action E12 - 
Urban Forests and Trees og projektet NeighbourWoods begge koordineret af Skov 
& Landskab og senere ført til etableringen af centret CARe-FOR-US (Centre of 
Advanced Research on Forestry Serving Nordic Urban Societies) i 2004, hvis første 
resultater understreger behovet for et øget samarbejdet omkring urban skov på tværs 
af discipliner og fagområder.11  
 På baggrund af min uddannelse som landskabsarkitekt skal denne afhandling 
ses som et forsøg på at imødekomme dette samarbejde med afsæt i den grænseløse 
by. Afhandlingen er imidlertid opstået på baggrund af erfaringer gjort indenfor mit 

Fig.4 
I mit afgangsprojekt GREENfrastruc-
ture - skovrejsning i infrastrukturelle 
og bynære landskaber, 2004, tog jeg af-
sæt i et udpeget skovrejsningsområde  i 
forbindelse med motorvej E45 og Århus, 
2004.

eget fagområde, hvor jeg, i forhold til den omfangs- og traditionsrige forskning og 
udvikling jeg henvender mig til, har gjort mig sporadiske erfaringer med skoven som 
domæne. Mit afgangsprojekt GREENfrastructure – skovrejsning i infrastrukturelle 
og bynære landskaber fra Afdeling for Landskab og Havekunst i 2004, som jeg 
beskriver nærmere i kapitel 1, introducerer en række sammenhængende skovland-
skaber, lige fra naturnær skov, over mere parkpræget skov til såkaldt energiskov og 
produktionen af biobrændsel (fig.4). Her fremhæver jeg på baggrund af proces- og 
designorienterede undersøgelser skovens landskabsarkitekturstrategiske potentiale i 
en urban kontekst.12 
 Ovenstående har ledt til denne afhandling, hvor min overordnede intention er at 
undersøge skovens relevans som grænse og forbindelse i den grænseløse by ud fra et 
landskabsarkitektonisk perspektiv.

Skoven som grænse og forbindelse 
Den italienske filosof Giambattista Vico fremlagde i sit hovedværk Principi di 
Scienza nuova (Den nye videnskab) , 1744, sin teori om kulturhistorien som men-
neskeskabt og ikke skæbnebestemt.13 Grundlaget for den vestlige civilisation fandt 
han i skoven, som han karakteriserer som det første led i udviklingen af mennes-
kets institutionelle ordensrække: ”Ordenen i de menneskelige forhold skred frem 
[således]: at først var der skoven, så hytterne, derpå landsbyerne, senere byerne og 
endelig akademierne.”14  En ordensrække der karakteriserer Vicos grundsætning 

Introduktion

Fig.2 
Skovrejsning ved Helenelyst, Århus, 
2008.

Fig.3.  
Biomasseproduktion af eksempelvis pil 
er i princippet en gammel skovdriftsform 
kaldet stævningsskov. Her udsættes eg-
nede træarter for en tilbagevendende be-
skæring og skyder derefter nye stammer. 
Samme princip ses ved styning (tilbage-
vendende kronebeskæring) af eksempel-
vis pil og lind. Her stævningsskov af has-
sel ved Gulstav, Langeland, 2008.



16 17

i Den nye videnskab, der siger, at mennesket er skaberen af sin egen historie. En 
historie hvor mennesket i begyndelsen er en spontan skaber opfyldt af sanselighed 
og fantasi, men efterhånden udvikler sig til en mere og mere reflekterende skaber, 
der, netop fordi det er skaber, fuldt reflekterende, er i stand til at erkende sin egen 
historie, hvis årsag det selv er.15 
 Vico blev en af humanvidenskabens fortalere og indtog en afvisende og kritisk 
holdning til dyrkelsen af matematikken og naturvidenskaberne, der prægede hans 
samtid.  Han modsatte sig den dominerende videnskabsorientering, der baserede sig 
på Kartesianismen, for i stedet at fremhæve menneskets aktive, kreative og skabende 
rolle i samfundet.16  I hans første erkendelsesteori De antiquissima Italorum sapien-
tia (’Om italieneres ældste visdom’), 1709, anerkender Vico, at al sand erkendelse 
er årsagserkendelse, men peger samtidig på, at kun det mennesket selv er årsag til 
kan føre til sand erkendelse. Sikker erkendelse kan mennesket ifølge Vico kun have 
dér, hvor det erkendende subjekt selv har skabt sit objekt.17  Hvor de fleste filosoffer 
i Vicos samtid mente, at fornuft, moral, religion o.l. var menneskets iboende træk, 
anså Vico dem for at være resultatet af en historisk udvikling. For Vico var det en-
kelte individ dannet af historien samtidig med, at historien selv var menneskehedens 
værk. En historie der begynder i skoven. På grund af evnen til at skjule det guddom-
melige ledte skoven nemlig de tidligste urmennesker, Vico kaldte dem ‘giganter’, til 
at rydde de første lysninger i dens dyb: 

”Det er grunden til at enhver skovlysning [lucus] kaldes således i betydningen ’øje’, 
ligesom man endnu i dag [på italiensk] siger ’øjne’ om de åbninger, hvorigennem 
lyset trænger ind i husene.”18  

Eftersom skoven i bogstaveligste forstand hindrede et udsyn, forhindrede den også 
urmenneskets indsamling af viden og lærdom – og dermed indsigt. På den måde 
beskriver Vico skovlysningen som en første åbning mod udviklingen af al videnskab 
og erkendelse (fig.5). Dette forhold mellem skoven og dens lysninger, mellem udsigt 
og indsigt, spiller en hovedrolle i afhandlingen.

Jordforbindelsen
Selvom Vicos erkendelsesteori i dag har karakter af at være fabel, har den en styrke, 
som især den amerikanske historiker Robert Pogue Harrison fremhæver i sin bog 
Forests – the Shadow of Civilization, 1992.19  Nemlig en grundlæggende indsigt i 
menneskets forhold til skoven som den ultimative grænse mellem en indre civiliseret 
verden og et ydre, andet og ukendt domæne, som mennesket op gennem historien 
har spejlet sin egen indre verden i: ”This extreme edge, where opposing laws strive 
against one another […] is the boundary at which the city meets the forest.”20  En 
grænse der, efterhånden som de forskellige institutioner i Vicos ordensrække ud-
vikler sig, forsvinder længere og længere væk fra lysningernes oprindelige centra-
litet. Harrison siger med afsæt i Vico, at tabet af skoven som grænse på paradoksal 
vis fører til menneskets tab af jordforbindelsen – og i Vicos teori dermed grundlaget 
for selve dets civilisation. 
 Det er især tabet af denne jordforbindelse jeg interesserer mig for i afhandlingen, 
idet det indebærer en grundlæggende anerkendelse af rekreation i den grænseløse by 
som meget andet og mere end en søndagstur i den ’naturnære skov’:

“In the depths of cultural memory forests remain the correlate of human transcend-
ence. We call it the loss of nature, or the loss of wildlife habitat, or the loss of biodi-
versity, but underlying the ecological concern is perhaps a much deeper apprehen-
sion about the disappearance of boundaries, without which the human abode loses 
its grounding.”21 

Et af mine fokuspunkter er (gen)etableringen af denne jordforbindelse, hvor forhol-
det mellem skoven og dens lysninger spiller en hovedrolle. 
 Mens Vico i sin erkendelsesteori beskriver skoven som det første skridt i 
udviklingen af en tidlig civilisation, er de sidste led i ordensrækken, byen og dens 
akademier, så abstraherede fra den jord de hviler på, at de med tiden vil bukke under 
for en egen indre uorden – for i sidste ende igen at blive overtaget af skoven, hvorfra 
de har deres oprindelse.22  Vicos teori om skovens rolle i civilisationens institu-
tionelle ordensrække peger ifølge Harrison således på byen som et system domineret 
af entropi, eller uorden23: ”The order is systematic, progressive, and self-sustaining, 
but it comes to an end, haunted by finitude. An inner law of dissolution drives the 
system to disorder.”24  Vicos teori er derfor også en byteori, hvis relevans i dag ikke 
bare skal findes i vores ængstelse for tabet af skoven som grænse til et andet, ydre 
domæne, men også i en spirende forståelse af nutidens by som et system domineret 
af tiltagende kompleksitet og uorden.
 Forskningsprojektet Den Grænseløse By påpeger eksempelvis, at byen i stedet 
for at opfattes som et hierarkisk system, må ses som et væld af overlejrede systemer 
og former, der ikke kan beskrives med ét universelt bybegreb. Den grænseløse by er 
således ikke uden grænser, men tværtimod fuld af en mangfoldighed af grænser, der 
snarere end en klart afgrænset orden, udgør et væld af komplekse overlejringer og 
uorden.25  

Det Totale Landskab
Skoven har på flere måder haft indflydelse på udviklingen af den grænseløse by. 
Den tyske historiker Rolf Peter Sieferle beskriver i sin bog Rückblik auf Natur 
(Tilbageblik på natur), 1997, udviklingen af det, han karakteriserer som Det Totale 
Landskab.26  En udvikling der beskriver, hvordan forandringerne i forholdet mellem 
mennesket og naturen har været influeret af den tilgængelige mængde fri energi, 
som har været bestemmende for graden af menneskelig og kulturel indgriben i 
naturen. Sieferle identificerer tre forskellige faser, der kendetegner en stigende grad 
af kulturel indflydelse på landskabet. Faserne kalder han henholdsvis Naturlandskab, 
Agri-Kulturlandskab og endelig Det Totale Landskab.
 Naturlandskabet er kendetegnet ved jæger- og samlerperiodens minimale ind-
griben i naturlandskabet, hvori mennesket indgik uden nævneværdigt at modificere 
det. Den begrænsede indvirkning er funderet i den tilsvarende begrænsede mængde 
tilgængelig energi. I Agri-Kulturlandskabet opstod større grader af modifikationer, 
der løb parallelt med en stigende mængde tilgængelig energi i kraft af udviklingen af 
vand- og vindkraft og et mere specialiseret landbrug afhængig af solenergi (foto-
syntese). En udvikling der, på grund af en begrænset mobilitet og informationsud-
veksling, begrænsede de fysiske modifikationer af Agri-Kulturlandskabet til lokale 
og afgrænsede tilpasninger af byen såvel som af landskabet (fig.6).27  
 Fra industrialiseringens opblomstring i begyndelsen af det 19. århundrede har de 
forhold imidlertid ændret sig markant. Med en stigende mængde tilgængelig energi 
i form af fossile brændstoffer begyndte en lang transformationsproces af byen og 
landskabet, der, sammen med især den stigende mobilitet, har haft afgørende indfly-
delse på udviklingen af Det Totale Landskab, hvor tidligere adskilte domæner indgår 
i et samlet felt af konstruerede landskaber (fig.7). Det Totale Landskab har således 
mange lighedstræk til det bylandskab, der kendetegner den grænseløse by. Sieferle 
påpeger, som de foreløbige resultater fra CSB, at alle bestanddele i Det Totale Land-
skab er kulturelle konstruktioner.28   
 Sieferles karakteristik af sammenhængen mellem den vestlige civilisations 
udvikling og mængden af tilgængelig fri energi stammer oprindeligt fra hans bog 
Der unterirdische Wald (Den underjordiske skov), 1982, hvor han også her studerer 
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Fig.6
Afbrænding af hugstplads og jordforbed-
ring i en lysning under et dyrkningsfor-
søg i Draved Skov, 1954.

Fig.7
Kulsvidning i kulmile, 1940. 

Fig.5
Frontispiecen til Giambattista Vicos 
Den nye videnskab viser en lysning, 
hvori det guddommelige forsyn rammer 
Metafysikken (der står på en model af 
jordkloden) og Homer, 1744.
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den historiske transition fra Agri-Kulturlandskabets samfund, der var baseret på sol, 
vind og vandenergi, til industrisamfundets udnyttelse af fossile brændstoffer, der 
har drevet den industrielle transformation og modernitet de sidste to århundreder.29  
En udnyttelse der i sidste ende har defineret rammerne for, hvordan forskellige 
sociokulturelle forandringer har fundet sted. Sieferle peger dermed på skovens 
indirekte men grundlæggende indflydelse på udviklingen af Det Totale Landskab og 
dermed den grænseløse by. 
 På baggrund af dens egenskab som en stadigt stigende – og tilbagevendende – 
energiforsyning i Danmark i form af biobrændsel forholder jeg mig i afhandlingen 
derfor også til skovens fortsatte rolle som energilandskab og den videre udvikling af 
den grænseløse by. 

Fragmenterede urbane landskaber
Den tyske arkitekt og planlægger prof. Thomas Sieverts introducerede i 1997 beteg-
nelsen Zwischenstadt i sine beskrivelser af tilsvarende bylandskabelige forhold, som 
dem den grænseløse by anerkender.30 Et fænomen Sieverts senere kalder ‘fragmen-
terede urbane landskaber’31 (FUL), som han beskriver således: 

“The causes that give rise to this diffuse form are various, but everywhere they have 
this fact in common: the city-forming forces and the borders they once set have come 
to an end.”32 

Ifølge Sieverts fremstår byen og landskabet i stigende grad som en samlet konstella-
tion af hybride bylandskaber, der ikke længere er konstitueret af en hierarkisk orden 
med en afstemt centralitet, hvorfra udviklingen sker i radiære etaper.33 I løbet af det 
sidste halve århundrede er et samfund opdelt i håndgribelige ordener med gradueren-

de grænser og hierarkier erstattet af et samfund opdelt i komplekse funktionelle sys-
temer, der er åbne og differentierede indadtil, men udadtil kolliderer med hinan-den 
og ofte ikke evner at kommunikere med omgivelserne (fig.8).34 Den ydre grænse der 
førhen blev betragtet som naturen og det åbne land uden for byerne, har udviklet sig 
til et fragmenteret urbant landskab med vekslende grader af tætheder i ét samlet felt. 
 Resultatet er en mosaik af adskilte elementer, der varierer i funktion, skala og 
brug, og på tværs af nuværende strukturer og landskaber er sammensat af forskellige 
former for voksende ’autistiske’ organisationer.35  Af samme grund indeholder FUL 
et væld af indre grænser, der er opstået i takt med den stadigt voksende fragmente-
ring. Tendenser der på trods af opløsningen af grænser på et overordnet niveau leder 
til en maksimal udvidelse af grænsefladerne, for des mere udviklet et bylandskab er, 
desto stærkere vokser kanterne.36 Dermed kan FUL i én sammenhæng karakterise-
res som en grænseløs by og i en anden som en by med stadig større differentiering 
mellem lukkede bebyggelser, enklaver, og det der ligger uden for eller imellem disse 
enklaver.37  Den grænseløse by er således også en by fyldt med grænser. I denne af-
handling supplerer de to begreber hinanden, idet de begge anerkender de processer, 
der har ført til ophævelsen af by og land som adskilte domæner.
 Det gamle betydningshierarki mellem centrum og periferi er opløst, så der i 
periferien fremtræder stadigt voksende centrale indretninger af regional betydning 
(fig.9).38 En udvikling der betyder, at by og land ikke længere kan karakteriseres som 
hinandens modsætninger, men i stedet må indgå på lige vilkår i FUL, der, eftersom 
hovedparten af os bor og lever der, udgør det, Sieverts i bogen Where we live now, 
2009, betegner som ‘hverdagslandskabet’.39 Både Sieferles karakteristik af Det 
Totale Landskab og Sieverts beskrivelser af FUL som regionale hverdagslandska-
ber under konstant transformation vidner om et paradigmeskift, der retter fremtidig 
designpraksis mod de urbaniseringsprocesser, der finder sted i kanterne.
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Fig.8
Fragmenterede urbane landskaber ved 
motorvej E45 og Århus. Fra ‘Tussen-
land’-serien, Århus, 2009. 

Fig.9
Fragmenterede urbane landskaber ved 
motorvej E45 og Danish Crown Hor-
sens. Fra ‘Tussenland’-serien, Horsens, 
2008.
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En relationel designpraksis
Sieverts antyder, at FUL er et nyt men skjult fænomen, der på grund af overleverede 
idealbilleder af både byen og landskabet i mange henseender bliver overset. Af 
samme grund karakteriserer han FUL som en slags anden natur: 

”Disse fragmenterede bylandskaber er ’skabte’, men på samme tid er de en slags 
’anden natur’, der på en kvasi-autonom måde står over for menneskene og i al deres 
kompleksitet nærmest er uforståelige for menneskene.”40  

Først gennem en aktiv designintervention kan FUL bringes ’i tale’. Selv fremhæver 
Sieverts, at design bør udvide sig i forhold til traditionelt urban design og i stedet 
bevæge sig i retning af en ny designpraksis, der forholder sig accepterende og aktivt 
til FUL som et nyt bymæssigt fænomen. Sieverts differentierer i artiklen ”Improving 
the Quality of Fragmented Urban Landscapes – a Global Challenge!”, 2008, mellem 
tre overordnede retningslinjer: 

[1] For det første må design i FUL sørge for en formidling mellem det lokale sted og 
det globale niveau. FUL må indeholde forbindelser mellem de globale, regionale og 
lokale forhold, der betjener den enkeltes livs- og arbejdsverden.41   

[2] For det andet må FUL med tiden udvikle sin egen historie med sin særlige egen-
art. Det gælder om at modvirke tendensen til ensartethed, hvor såvel særlige egen-
arter som vigtige forskelle til andre fragmenterede urbane landskaber må udvikles. 
Det drejer sig om udfoldelsen af en særlig identitet i egne historiedannende lag og en 
etablering af åbne urbane landskaber med mulighed for produktiv udfoldelse.42 

[3] For det tredje må design i FUL gøre differentieringen mellem de forskellige 
egenarter produktiv i en åben og demokratisk udveksling. Design må legemliggøre 
både den enkeltes udfoldelse og selvbestemmelsesfrihed i en demokratisk legitim 
selvorganisering og FUL som et åbent kollektivt domæne.43 

I de tre retningslinjer hæfter jeg mig især ved formidling, etablering af forbindelser, 
mulighed for produktiv udfoldelse, demokratisk udveksling, selvorganisering og 
åbenhed. Disse seks overordnede temaer udpeger en retning for denne afhandling. 
 De tre retningslinjer peger på udviklingen af en relationel designpraksis, der 
forholder sig til den stadigt stigende kompleksitet og selvorganisering, der kendeteg-
ner FUL. Karakteristisk for de tre retningslinjer er dermed en grundlæggende åben-
hed over for selvorganisering og handlingsorienterede udvekslinger. I den åbenhed 
spiller etableringen af forbindelser på tværs af skala en hovedrolle sammen med en 
revurdering af både eksisterende og kommende grænser. 

Skoven i fragmenterede urbane landskaber
Sieverts beskriver i sin artikel ”Von der unmöglichen Ordnung zu einer möglichen 
Unordnung im Entwerfen der Stadtlandschaft” (fra en umulig orden til en mulig 
uorden i designet af bylandskabet), 2007, hvordan graden af uorden altid vil stige i 
FUL og hele tiden bevæge sig mod et niveau, hvor alle forskelle er udvisket.44  Han 
beskriver dermed byens tilstand som en af forskelsløshed, der uundgåelig bevæ-ger 
sig mod større og større uorden (fig.10). Det er en udvikling, der primært finder sted 
i kanterne og Sieverts fremhæver i den forbindelse skovens grundlæggende egen-
skab som både grænse og forbindelse:

“Perhaps the compact city is only an interlude in the long development of the ways 
people live together. From the perspective of evolutionary theory, human beings 
are among the social primates, preferring to live in lightly bound groups […] along 
the edges of the forest,”45  og andetsteds at “ […] man seems to be an edge-seeking 
creature.”46 

Næsten samstemmende beskriver Harrison på baggrund af sine litteraturstudier, 
hvordan skoven i kraft af sin ’andethed’ udgør en grænse og en forbindelse til et 
andet, ydre domæne. Primært peger han på dens tiltrækningskraft og siger samtidig: 
”Without such outside domains, there is no inside to dwell.”47  I forhold til denne an-
den naturs rolle i FUL som hverdagslandskab beskriver den amerikanske historiker 
William Cronon i bogen Uncommon ground. Rethinking the human place in nature, 
1996, at den netop i kraft af sin ’andethed’ spiller en hovedrolle i urbane landskaber. 
En idealisering af naturen som noget afskåret fra det urbane betyder ofte en ikke-
idealisering af vores hverdagslandskaber.48  
 Med henvisning til Cronon påpeger Konijnendijk, at der i den moderne og post-
moderne verden findes mange modsatte definitioner på, hvad natur er, men at ingen 
af dem er ’naturlige’. De er alle kulturelle konstruktioner, der afspejler menneskets 
vurderinger, værdier og valg. Med andre ord definerer vi selv, hvad der er natur.49  
Det på trods understreger Konijnendijk, at denne ’andethed’ især bør være at finde 
i hverdagslandskabet. På baggrund af en udførlig gennemgang af skovens rolle i 
forhold til byen påpeger han, at netop oplevelsen af skoven som en anden natur i 
forhold til det urbane medfører en større bevidsthed om og anerkendelse af vores 
hverdagslandskaber: ”Urban green spaces and city forests in particular thus have an 
important role to play in (re)-connecting society and nature also in places where we 
work and live.”50  Han fremhæver skovens egenskab som landskabsinfrastruktur, der, 
mere end noget andet, er i stand til at (gen)etablere en grundlæggende jordforbin-
delse.51  
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Fig.10 
Skovbryn i Lillerup Skov ved motorvej 
E45, Horsens, 2008.
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Som Konijnendijk peger Sieverts på landskabets evne til at åbne op for og skabe 
forbindelse til ellers adskilte strukturer i fragmenterede urbane landskaber: “The 
surrounding landscape must become the real connective tissue of [fragmented urban 
landscapes].”52  I den forstand fremstår skoven hos både Konijnendijk og Sieverts 
som landskabsinfrastruktur, hvis signifikans, som sammenstillingen af ’infra’ og 
struktur’ antyder, ligger i dens evne til at understøtte andre ting end sig selv.53   

To hovedteser
Min intention er at undersøge skovens landskabsarkitekturstrategiske potentiale som 
landskabsinfrastruktur i etableringen af både grænser og forbindelser i FUL. Jeg be-
tragter skoven som et ’mulighedsrum’ for afprøvningen af nye designekspe-rimenter 
og bruger den i afhandlingen som laboratorium for udviklingen og afprøvningen af 
mine to hovedteser. De forholder sig til to modsatrettede tendenser: Opløsningen af 
grænser på ét niveau og udviklingen af grænser på et andet niveau.

Første hovedtese 
Skoven kan indgå som et væsentligt designparameter i etableringen af såvel grænser 
som forbindelser i den grænseløse by. 

Anden hovedtese 
Skoven må i forlængelse af den første hovedtese forstås som ’landskabsinfrastruk-
tur’.

Mine to hovedteser er opstået på baggrund af egne erfaringer med skoven som 
personligt og fagligt laboratorium. Jeg vil derfor undersøge, hvordan skoven, når 
den anerkendes som en designintervention i den grænseløse by, kan bidrage til gen-
etableringen af den jordforbindelse, som vi fortsat distancerer os fra ved at betragte 
skoven, byen og landskabet som adskilte domæner. Det betyder at jeg tager afstand 
fra et entydigt kontemplativt forhold til skoven som noget uden for byen, men 
snarere betragter den som et integreret landskab i den grænseløse by.

Læsevejledning
Denne afhandling består foruden denne læsevejledning af en introduktion, fire ka-
pitler, syv laboratorier og afslutningsvis en opsummering/afrunding/perspektivering 
samt et resumé. Processen frem mod afhandlingens endelige opbygning har imidler-
tid ikke været en fortløbende proces, hvor den ene diskussion har ledt til den anden 
og så fremdeles. Den har snarere foregået i en kontinuerlig vekselvirkning mellem 
teoretiske diskussioner og feltarbejde ført på tværs af kapitler, emner og arbejdsfel-
ter. Den endelige opbygning af afhandlingen skal derfor betragtes som én ud af flere 
mulige. En opbygning der har medført udeladelsen af en række diskussioner, som 
jeg har ført undervejs, men som ikke kunne finde plads i den endelige afhandling.
 Jeg antager i afhandlingen, at arkitekturteori ikke opstår i et vakuum, men altid 
i en kompleks dialog med det praktiske arbejde. I afhandlingen spiller skoven, som 
konkret undersøgelsesobjekt og medium derfor hovedrollen som laboratorium for 
både læsning af teori og udfoldelsen af feltarbejde. På den baggrund udvikler jeg en 
række centrale begreber, der skal forstås som arbejdsbegreber, hvor jeg med fuldt 
overlæg blander teori med praksis. Denne vekselvirkning mellem teori og prak-
sis kommer til udtryk i min skelnen mellem referenceprojekter og centrale cases. 
Referenceprojekter bruges som eksempler, mens de centrale cases fungerer som 
deciderede laboratorier, hvori jeg diskuterer min teori gennem praksis og omvendt. 
Det kommer til udtryk i afhandlingens syv laboratorier. Her introducerer jeg tre 

centrale cases, der består af landskabslaboratoriet Sletten, Mariebjerg Kirkegård og 
Nærum Kolonihaver. De er vigtige for afklaringen, udvidelsen, afprøvningen og ud-
viklingen af afhandlingens teori og begreber. Jeg læser her min teori gennem skoven 
som materiale og medium. Jeg tager imidlertid ikke eksplicit stilling til de oprinde-
lige intentioner eller analyserer dem som værker, men bruger projekterne i forhold 
til mine egne designorienterede intentioner i afhandlingen. Det har vist sig at være 
en produktiv fremgangsmåde, der ikke fremhæver en teoretisk orienteret tilgang til 
afhandlingen på bekostning af en praktisk – eller vice versa – men holder fokus på 
deres indbyrdes interaktion. De fire kapitler udgør afhandlingens centrale del, hvor 
især kapitel 2-4 skal læses som mit forskningsbidrag til en diskussion om designin-
terventioner i den grænseløse by:

Kapitel [1] Begrebsafklaring
Kapitel 1 er en ’state of the art’ gennemgang af skovens rolle som landskabsinfra-
struktur i en urban kontekst. På baggrund af en række danske og internationale 
projekter, hvor skoven fungerer som landskabsinfrastruktur for urbane programmer, 
beskriver jeg udviklingen af grøn infrastruktur, en decideret landskabsurbanisme og 
begrebet landskabsbyen. Undersøgelserne fremhæver, hvordan landskabsinfrastruk-
tur på det foreliggende grundlag kan forstås. Her viser jeg, at der i en forståelse af 
landskabsinfrastruktur mangler en anerkendelse af både den enkeltes selvrealisering 
inden for den grænseløse by som et fælles domæne og designinterventioner, der i 
højere grad adresserer relationerne mellem skoven, byen og landskabet. Det fører til 
mit første laboratorium, hvor jeg introducerer landskabslaboratoriet Sletten.

Kapitel [2] Begrebsudvidelse
Kapitel 2 er en begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur. På baggrund af mit 
første laboratorium i det foregående kapitel kritiserer jeg landskabsurbanismen for at 
afskrive mellemskalaen til fordel for programmet. På baggrund af tre laboratorier og 
yderligere feltarbejde i Sletten fører jeg en teoretisk diskussion, hvor jeg introduce-
rer to af afhandlingens centrale begreber grænseobjekter og passagepunkter. Jeg 
afprøver og beskriver de to begreber som designinterventioner i henholdsvis kapitel 
3 og 4.

Kapitel [3] Begrebsafprøvning og præcisering
Kapitel 3 er en begrebsafprøvning af passagepunkter som designinterventioner. 
En afprøvning der med afsæt i en række moderne danske haver som udtryk for 
passage-punkter leder mig til en begrebspræcisering. Gennem to laboratorier, hvor 
jeg introducerer Mariebjerg Kirkegård og Nærum kolonihaver, undersøger jeg 
forholdet mellem haven og skoven og jeg beskriver den moderne danske have som 
en åbning mellem individet og verden. Jeg introducerer en ny form for åbne haver, 
som jeg kalder Hortus apertus og situationshaver. Som midlertidige og generative 
konstruktioner skal de altid ses i relation til den enkeltes tilegnelse af skoven som et 
grænseobjekt.

Kapitel [4] Begrebsafprøvning og præcisering
Kapitel 4 er en begrebsafprøvning af grænseobjekter som designinterventioner. Med 
afsæt i min introduktion af Hortus apertus beskriver jeg skoven som grænseobjekt på 
regionalt niveau. På baggrund af mine foregående teoretiske og praktiske diskus-
sioner foretager jeg en begrebspræcisering og udvikler et af afhandlingens centrale 
begreber, der beskriver skoven som et grænseting. Her fungerer skoven som grænse 
og forbindelse på regionalt og lokalt niveau.
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Indvarsling Metropolparken
Når landskabsarkitekterne SLA Arkitekter foreslår etableringen af Metropol-
parken, en 9 ha. stor skov i hjertet af København, er det et radikalt udtryk for den 
udvikling, der er sket i forholdet mellem skoven, byen og landskabet i løbet af 
det sidste halve århundrede (fig.1.1). Som en reaktion på Københavns Kommunes 
udspil til en ’metropolzone’ foreslår tegnestuen en udflytning af Tivoli til Ørestaden 
og tilplantning af området mellem Rådhuspladsen og Hovedbanegården, der med 
tiden vil blive til ”en megaskov af duftende træer, ren luft, fugle og dyr, sundhed og 
fysiske udfordringer.”2  Med 3-4.000 træer vil man etablere mere byrum og byliv: 
”Det handler ikke om højhuse, men om mere byliv i gadeniveau, hvis man vil skabe 
en moderne metropol.”3 
 Forslaget er ifølge tegnestuen ment som et eksemplarisk projekt, der skal danne 
præcedens for den måde, byer bliver udviklet i fremtiden. Det centrale i forslaget 
er imidlertid skoven. Den bruges til at skabe byliv og stor gennemstrømning af 
mennesker, og fungerer som en landskabelig infrastruktur for sammenfletningen og 
udfoldelsen af bevægelser, mødesteder og programmer på tværs i en urban kontekst: 
Biotoper, underjordiske parkeringspladser, lysninger, tribuner, klimakonferencer, 
skovbørnehaver og markeds- og kunsthaller væves sammen i et kunstigt skovland-
skab. 

Metropolparken er et radikalt indspark i en omfattende diskurs om skovens relevans 
i forhold til byen, men artikulerer samtidig et opgør, der har klare forbindelser til 
diskussioner om skoven og byen ført parallelt med udviklingen af den moderne by 
i det 20. århundrede. De diskussioner har primært taget afsæt i forståelsen af den 
moderne by som et afgrænset domæne, hvor skoven er henvist som baggrund for 
byernes vækst. SLA Arkitekter indvarsler imidlertid et paradigmeskifte, der bringer 
skoven i forgrunden som et performativt landskab i byen.

Fig.1.1
Landskabsarkitekterne SLAs model og 
illustration af Metropolparken.

Skoven som 
landskabsinfrastruktur 
”Civilisationen skyder sig ind mellem mennesket og landskabet. Civilisation, 
menneske og landskab befinder sig altid i et felt af gensidige påvirkninger.”1
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Afsnit [1.1] Skoven og velfærdsbyen
1.1.1 Vestskoven og Fingerplanen
40 år inden SLA Arkitekters radikale forslag til Metropolparken, var planlæggere 
og landskabsarkitekter blevet opmærksomme på skovens evne til at imødekomme 
byernes voksende skala og forhindre en uønsket urbanisering af landskabet i byernes 
periferi.4  Landskabsarkitekt Sven-Ingvar Andersson pegede i 1965 på dens rele-
vans i etableringen af det han kaldte ’en frugtbar relation’ mellem by og land. I sin 
forelæsning ”Söndagslandskap och måndagsstäder” afholdt for Arkitektforeningen 
samme år, fremhævede han skoven og især skovbrynet som noget særegent for 
Danmark:

”Danmark har sina långa kuster, sina åsar och som ett tredje element någonting 
som det är helt ensamt om, Skogsbrynen. Jag skulle önska att jag kunde lära dan-
skarna förstå att uppskatta sina skovbryn. Skovbrynet är förutom horisonten och 
himlen det enda landskapselement, som i skala svarar til stor nutidig bebyggelse, 
till trafikanlägningar och till de stadsenheter jag drömmer om. Skögsbrynen är för 
Danmark vad sjöarna är för Finland, bergryggarna för Italien och floderna för 
Frankrike.”5 

Forelæsningen holdt Andersson samtidig med, at et af Danmarks første og mest 
omfattende bynære skovrejsningsprojekter, Vestskoven, med afsæt i Københavns 
Fingerplan fra 1947 var ved at tage form (fig.1.2). Eftersom Fingerplanen bygger 
på ideen om en tæt by adskilt fra det omkringliggende strukturgivende rekreations-
landskab, var en af hovedintentionerne med Vestskoven at bevare en klar adskillelse 
mellem by og land (fig.1.3). En bevaring Andersson principielt tilsluttede sig, men 
som i takt med udbygningen af ’fingrene’ blev sat under pres allerede fra begyn-
delsen, især på grund af udbygningen af vejnettet, der går på tværs af fingrene.6 For 
Andersson var bevaring imidlertid ikke et mål i sig selv og han var ikke bange for at 
kritisere den traditionelle tankegang, som den kom til udtryk i selve udviklingen af 
Vestskoven.7  På trods af at den fra begyndelsen var tænkt som en rekreationsskov, 
etablerede Statsskovbruget skoven på baggrund af velkendte produktionsskovbrugs-
principper. Samtidig blev der henvist til Dyrehaven som et godt eksempel på et 
yndet udflugtsmål, der derfor blev brugt som et forbillede for den rekreative plan-
lægning af Vestskoven (fig.1.4). Noget Andersson i sin artikel ”Helt ud i skoven…”, 
1969, kritiserede kraftigt.8  Det var som sådan ikke noget nyt at skoven kunne danne 
baggrund for en lang række bynære, rekreative aktiviteter. Det var til gengæld 
skalaen og den bymæssige sammenhæng skoven indgik i. En ny problemstilling, der 
ifølge Andersson ikke blev anerkendt i arbejdet med Vestskoven:

”Når det gælder erfaring om rekreativ planlægning, henviser Statsskovbruget til be-
folkningens søndagsbesøg i skovene og med særlig stolthed til Dyrehaven. Men hvad 
har det egentlig med sagen at gøre? Skovene bliver besøgt fordi de er attraktive i 
sig selv, ikke fordi de er indrettede til rekreation og Dyrehaven med sine 300-årige 
og meget specielle udvikling er en grov reklamespøg i denne forbindelse. Antallet af 
guldaldermalere er for tiden i tilbagegang!”9 

Henvisningen til Dyrehaven i forbindelse med etableringen af Vestskoven samtidig 
med udbygningen af Fingerplanen peger imidlertid på to modsatrettede tendenser, 
der kendetegner moderne by- og landskabsplanlægning. Tendenser der beskriver, 
hvordan livet på landet og kontakten til naturen bliver idealiseret som kontrast til 
den store by og dens usunde omgivelser, samtidig med at drømmen om at opnå har-
moni mellem det urbane og landskabet forfølges.

Fig.1.2
Egsnplankontorets skitseforslag til en ny 
egnsplan, Fingerplanen, for København, 
1947.

1.1.2 Skoven og bylandskabet
Hvor Andersson i sin forelæsning nogle år forinden gav udtryk for en vis sympati for 
modeller som Fingerplanen og intentionen om opretholdelsen af en klar adskillelse 
mellem by og land, pegede han samtidig på en mere fremadrettet landskabstilgang, 
der især kom til udtryk i hans fremhævelse af landskabet, som en integreret del af et 
samlet ’bylandskab’ i regional skala:

”Det finns mycket som tyder på att framtidens städer bliver mycket stora. De kom-
mer att bilda en slags stadslandskap bestående av tätt bebyggda delar och mellan-
liggande öppet landskap.”10 

De mest betydningsfulde forsøg på urban fornyelse i det 20. århundrede havde ifølge 
Andersson haft et landskabeligt udgangspunkt, men var aldrig blevet konsekvent 
gennemførte. Han var af den holdning, at byen og landskabet skulle forstærke hinan-
den ved hjælp af relationer, vurderet i forhold til byens funktionsskema og de givne 

landskabelige situationer.11  I Gullestrup i Herning, udgør skoven det grundlæggende 
strukturerende element, der indgår som en integreret del af byudviklingen og de 
overordnede landskabelige sammenhænge. Seks egeplantninger på hver 5 ha. struk-
turerer bebyggelserne og enhver fremtidig udvidelse placeres i relation til 
skovbrynene, der samtidig accentuerer det eksisterende karakteristiske bakkeland-
skab og dets mange læhegn (fig.1.5, næste side).

Fig.1.4
P.C. Skovgaards maleri Sommerefter-
middag med en bortragende Regnbyge 
fra Jægersborg Dyrehave, 1874. 
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Fig.1.3
Statsskovbrugets første skitse til Vest-
skoven i en af fingrene i Fingerplanen, 
1964.
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Men Gullestrup var kun en lille brik i Anderssons større vision for Danmarks kom-
mende bylandskab, som han beskrev som et landskab afgrænset af lave kyster, men 
gennemskåret af skovområder, der inddelte det åbne landskab i en lang række for-
skellige rum varierende mellem det intimt lukkede og det storslåede åbne. Visionen 
introducerede skoven og skovlysningen i en regional skala med byerne og byenhe-
derne som markant afgrænsede artefakter i klar relation til skovbrynene:

”Och där ligger städarna och stadsenheterna [...] Ibland som ett band längs 
skogsbrynet, andra gånger som en kropp på marken […] Det kommer fler och fler 
stadsenheter i takt med befolkningsutvecklingen och ett nät av vägar spänner över 
markerna […] Innanför skogsbrynen finns sociala och naturvetenskapliga frednings-
områden inklusive artificielt upprätthållna stenåldersmarker och guldaldersover-
drev, men fremför allt rationellt utformade rekreations-områden, däribland feriebe-
byggelse.”12

Visionen antyder at Andersson ikke så byen som centrum for en radiær og hierarkisk 
udvikling, men som en afgrænset enhed i et sammenhængende regionalt ’byland-
skab’. Den var en kulturel betinget konstruktion åben over for en aktiv designmæs-
sig intervention, der førte til en spredning og en fortætning af byen – og dermed 
også af landskabet. 
 Andersson kommer i Bygninger og landskab – spredte tanker om at ligge smukt i 
landskabet, 1988, imidlertid endnu tættere på Sieverts karakteristik af fragmenterede 
urbane landskaber. Her beskriver Andersson, hvordan bygrænsen er så opløst, at den 
ikke længere lader sig definere andet end som et juridisk begreb.13  Med henvis-
ning til Carsten Juul Christiansens Monument og Niche, 1985, beskriver Andersson 
situationen som en ”fortyndet by og et komprimeret landskab og alligevel hverken 
det ene eller det andet.”14  For Andersson var en del af problemet, at der manglede en 
klar opfattelig rollefordeling mellem byen og landskabet. Løsningen var skoven som 
’sammenkitningselement’:

”En del af løsningen må være at sammenkitte de mange karakterløse bygninger 
til masse uden at danne tætte karréer. Det er set før. Villaområder og parcelhusdi-
strikter er nok udflydende og disparate i detaljen, den lille skala, men takket være 
den bevoksning, som altid fylder ud mellem bygningerne, fremtræder de i den store 
målestok som homogene massiver, som lyse skove med bygninger. I de fragmenterede 
områder er der plads til flere bygninger og flere træer.”15 

Bevidst anvendt som en sådan landskabsinfrastruktur kan skoven artikulere en ellers 
diffus masse.16  Den kan gøre de fragmenterede landskaber lettere opfattelige og lære 
os ”at se og at acceptere denne byform, som den er”, for at vi kan ”arbejde bevidst, 
kunstnerisk med den.”17   

1.1.3 Vestskoven og bylandskabet
Anderssons intention om at bruge skoven som ’sammenkitningselement’ i en ellers 
diffus masse kommer til udtryk i landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs alternative 
forslag til Vestskoven.18  I modsætning til Statsskovbruget anerkender hun skoven 
som en byudviklingsstruktur, der åbner op for rumlige relationer mellem byen, vejen 
og landskabet.
 Udgangspunktet i hendes forslag er landskabets eksisterende og karakter-
fulde struktur, hvor hun understreger og udnytter Vestegnens oprindelige særpræg 
(fig.1.6). Selvom området for Vestskoven blev anset ensartet fladt og åbent, findes 
der en række klare særpræg, som delvist gør denne åbenhed til en kvalitet i sig selv.19  
Den bruger Bramsnæs som en allerede installeret base for udbygningen af et byland-
skab, der indeholder nye landsbyer, kanaler, skovområder og åbne kileformede rum 
(fig.1.7): ”Dette giver en stærk megastruktur og klar identitet til arealerne omkring 
hver landsby […] Skovbrynene vil hæve og sænke sig, kilesletternes horisont vil 
skifte.”20  Forslaget vender vrangen ud på de oprindelige skovrejsningsplaner og 
anser i stedet Vestegnen som et samlet bylandskab med muligheden for at etablere 
nye centre, overgange og forbindelser.21 
  
1.1.4 Århus omkranset af skov
Siden etableringen af Vestskoven i 1969 er der i Danmark sket en markant areal-
forøgelse af nye bynære skove. Århus Kommune introducerede i 1988 en skov- og 
skovrejsningsvision for byen kaldet Århus omkranset af skov.22  Visionen fungerer 
den dag i dag som et styrende værktøj for etableringen af nye skove i kommunen, 
hvis skovareal siden dens vedtagelse er blevet fordoblet. Den tager afsæt i kommu-
nens grønne hovedstruktur, der på kommuneplanniveau sikrer sammenhæng mellem 
skovene i et netværk af grønne områder og fungerer som baggrund for den kom-
mende byudvikling (fig.1.8). Intentionerne i den grønne hovedstruktur bygger videre 
på principperne fra Egnsplanen fra 1966, der fastlagde, at Århus skulle bygge på en 
’Fingerbymodel’, hvor byerne vokser ”som perler på en snor langs de overordnede 
veje og jernbanerne.”23  Den er således funderet i samme planlægningsmodel som 
Fingerplanen i København. Den grønne hovedstruktur kan ifølge Århus Kommunes 
egen Kulturatlas og afsnittet om ‘Grøn Planlægning’ aflæses som ‘bevaringsorien-
teret’.24 
 I kommunens Skovudviklingsplan 2010-2020 fremgår det, at skovforvaltnin-
gen hviler på en lang tradition, som går tilbage til Fredsskovsforordningens ved-
tagelse i 1805. De ’skovbilleder’ der i dag findes i skovene, er produkter af denne 
forvaltning.25  Gennem de seneste årtier har den udviklet sig i en mere ’naturnær’ 
retning, hvor ”rekreative værdier og naturnær skovdrift […] kan bidrage til sammen-
hæng og øgede friluftsmuligheder for en stigende befolkning i kommunen.”26  Denne 
udvikling er forankret i forestillingen om den moderne by, der danner grundlag for 
det planlægningsprincip, der i Landsplanredegørelsen 2006 hyldes på landsplan.27  
I anledning af Fredskovsforordningens 200 års jubilæum, 2005, skriver direktør i 
Skov- og Naturstyrelsen Hans Christian Christensen således i en kronik i Politiken:

” […] der er en grund til at glæde sig her ved Fredskovsforordningens 200 års jubi-
læum. Fremsynede mennesker sikrede den gang, at ’Bøgen spejler sin top i bølgen 
blå’, og vi alle har et smukt sted at gå hen, når søndagsfrokosten skal fordøjes.”28 

Et af Anderssons primære mål i forelæsningen om søndagslandskaber og mandags-
byer, var netop at påpege, at by og landskab ikke kan planlægges uafhængig af 
hinanden: ”I uttrycket söndagslandskap vänder jag mig mot den moderna städsmän-
niskans tendens att uppfatta landskapet som en kuliss till fritidens rekreation i stället 
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Fig.1.5
Sven-Ingvar Anderssons forslag til Gul-
lestrup ved Herning, 1965.

Fig.1.7
Annelise Bramsnæs alternative forslag 
til Vestskoven, 1968. 

Fig.1.8
Den grønne hovedstruktur for Århus 
indeholder landskabsringe og grønne 
ruter, hvor intentionen er at sikre ind-
byggere tilgængelige landskaber og en 
sikring af de bynære landskaber, 2009.

Fig.1.6
Landsby og skovparti på Vestegnen, 
København, 1968. 
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för att inse, att det fortfarande är en mycket viktig produktionsfaktor.”29  
 Et eksempel på et urbant skovlandskab er Skjoldhøjkilen, der udgør en af 
fingrene i Århus grønne hovedstruktur (fig.1.9). Her fungerer skovsøer som rensn-
ingsfiltre for overfladevand fra de nærliggende parcelhuskvarterer, udsigtsbakker 
er etableret med overskudsjord fra andre anlægsbyggerier og regnvandsbassiner er 
samtidig en ’urskov’ af elle,- og asketræer.30  En hybridisering der peger på skoven 
som landskabsinfrastruktur for andre integrerede aktiviteter, men også på to modsa-
trettede tendenser: På den ene side byudvikling i tæt sammenhæng med landskabet 
og på den anden side intentionerne om at opretholde en klar adskillelse mellem 
skoven, byen og landskabet. Skjoldhøjkilen udtrykker begrænsningerne ved disse 
tendenser, der blokerer for, at situationen kan ændre sig, så de fragmenterede urbane 
landskaber åbner op for selvorganisering og selvrealisering. Primært fordi de er 
baseret på zoneinddeling, der søger at fastholde adskillelsen mellem skoven, byen og 
landskabet både funktionelt og æstetisk. 

1.1.5 GREENfrastructure
Adskillelsen mellem skoven, byen og landskabet kommer eksempelvis til udtryk i 
planerne for skovrejsning i en anden forbindelseskile i Århus Kommunes grønne 
hovedstruktur. Her er skoven oprindeligt tænkt som afskærmning mellem Vibymo-
torvejen og Århus by, og vil som ’baggrundstæppe’ sløre det bylandskab, som den er 
en del af.
 I mit eget afgangsprojekt GREENfrastructure – skovrejsning i infrastrukturelle 
og bynære landskaber, 2004, stiller jeg spørgsmålstegn ved denne tilgang.31  Jeg 
vender vrangen ud på ønsket om at bruge skoven som afskærmning til ”et kultur-
landskab […] præget af fragmenterede landbrugsarealer, en infrastruktur under 
massiv udbygning og en bymæssig kontekst, der spreder sig ustruktureret ud i 
landskabet.”32  I stedet for at afskærme bringer jeg skoven i forgrunden (se også fig.4 
i introduktionen). 
 Jeg tager afsæt i infrastrukturen, der gør skoven hypertilgængelig og en mulig 
destination i sig selv. De forskellige hastigheder i områdets infrastrukturer har givet 
anledning til en række interval-undersøgelser, der har resulteret i begrebet inter-wald 
og en skalagraduering i skovens opbygning. Skovens formsprog læner sig derfor 
op ad intervalundersøgelserne og bevægelserne gennem området, så der opstår tre 
skovskalaer, henholdsvis skoven, skovparken og skovhaven, der tematisk knytter sig 
til både hver deres hastighed og hvert deres planlægningsværktøj (fig.1.10-fig.1.12): 
 Skoven relaterer sig til motorvejen og planerne om et sammenhængende land-
skabsnetværk på nationalt niveau. Den store skala og ønsket om stor biodiversitet 
betyder at den får et lavt kulturtryk, dvs. begrænset pleje, så den på sigt fremstår 
som en naturskov i fri succession. 
 Skovparken relaterer sig til det regionale vejnet og den grønne hovedstruktur på 
et regionalt niveau. Den får et moderat kulturtryk, så den på sigt fremstår som en 
parklignende skov. 
 Skovhaven relaterer sig til lokalvejene og forbindelseskilen på lokalt niveau. 
Den tætte kontakt til det lokale hverdagslandskab bevirker, at skovhaven får et højt 
kulturtryk, så den med tiden fremstår som en stævningsskov (energiskov), der samti-
dig henviser til stedets tidligere stævningsskove omkring Hasselager.33 
 Interwald og de tre skovskalaer kobler det lokale hverdagslandskab sammen med 
hele Østjylland som et regionalt hverdagslandskab. Med skoven som en relationel 
anordning definerer jeg i sammenkoblingen en åben og generativ grænsedragning, 
der introducerer nye strukturelle og visuelle forbindelser mellem skoven, byen og 
landskabet på tværs af skala.34 
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Fig.1.9
Udsigt fra Hasle Bakker i Skjoldhøjkilen 
mod nye skovrejsningsprojekter nord for 
Århus, 2007.

Fig.1.10
GREENfrastructures tre skovskalaer og 
kulturtryk (kultiveringer) i henholdsvis 
skoven, skovparken og skovhaven.

Fig.1.11 (modstående side)
Udviklingen af inter-wald har på bag-
grund af eksperimenter med hastigheder 
og afstande ledt til de tre skovskalaer.

Fig.1.12 (næste side)
De tre skovskalaer indeholder forskel-
lige artssammensætninger, kultiverings-
metoder og plantningsafstande, der i den 
lille skala skaber en heterogen skovmo-
saik defineret på baggrund af inter-wald 
i den store skala.
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1.1.6 Opsummering
Intentionerne med Vestskoven og Århus omkranset af skov er at opretholde en klar 
adskillelse mellem by og land. Her henvises skoven til baggrunden, hvorfra den ikke 
indgår i en aktiv designintervention med byen. Tendenser der førte til Anderssons 
kritik, og som, fordi by- og landskabsplanlægning stadig bygger på ideen om den 
moderne by, dominerer udviklingen og etableringen af urbane skove i dag. 
 De to alternative skovrejsningsforslag antyder imidlertid et paradigmeskifte, der 
bringer skoven i forgrunden og gør den til et performativt landskab i byen. Begge 
forholder sig til skoven som en relationel anordning, der forbinder det lokale hver-
dagslandskab med regionale og nationale landskabsnetværk som integrerede dele af 
et større bylandskab. Bramsnæs forsøger i sit forslag til Vestskoven at opretholde en 
rumlig adskillelse mellem byen og landskabet, mens jeg i mit afgangsprojekt søger 
en større grad af sammenfletning på baggrund af skovens vegetative kvaliteter. Det 
kommer til udtryk i projektets overordnede differentiering mellem forskellige skov-
typer, der henvender sig til hver deres skala. Skovtyperne viser, hvordan skoven kan 
være ’naturnær’, park og produktionsskov på samme tid i forskellige sammenhænge.
 Karakteristisk for begge forslag er imidlertid en første anerkendelse af, at byen 
ikke længere er konstitueret af en hierarkisk orden med en afgrænset centralitet, der 
spreder sig i radiære etaper ud i et omgivende landskab, men i stedet er et samlet 
bylandskab med forskellige grader af spredning og fortætning.

Afsnit [1.2] Byparken Region Østjylland
1.2.1 Spredning og fortætning
Arkitekt Tom Nielsen påpeger i rapporten Det urbaniserede territorium – Østjylland 
under forandring, 2009, at tendenser der leder til spredning og fortætning har været 
centrale i udviklingen af Region Østjylland over de sidste årtier.35  Den proces kalder 
den franske byforsker Francois Ascher for metapolisering.36 Han antyder dermed, 
at udviklingen i Østjylland er et globalt fænomen. Ascher beskriver metapolisering 
som en dobbeltrettet proces, der inkluderer en bys radiære udvidelse i de omkring-
liggende områder samtidig med dannelsen af nye urbane centre uden for de eksis-
terende metropoler.37 Disse to modsatrettede tendenser medfører en opløsning af ek-
sisterende grænser på ét niveau og etableringen af nye på et andet niveau (fig.1.13). 
Grænsen mellem byområder og rekreations- og naturområder bliver svær at definere 
entydigt, mens den i takt med den stigende fragmentering manifesterer sig tydeligt i 
andre sammenhænge.38  

1.2.2 Østjylland og den regionale bypark
Den samtidige spredning og fortætning kommer tydeligt til udtryk i forhold til de 
funktioner, der har med fritid og rekreation at gøre. Især frivillige kulturelle og 
sociale aktiviteter leder til en yderligere integration over store afstande og gør hele 
Østjylland til en mulig destination i sig selv.39  I den sammenhæng viser under-
søgelser, at skoven udgør den mest eftertragtede fritidsdestination med over 100 
millioner årlige besøg.40  Samtidig påpeger Maja Pilgaard fra Idrættens Analyseinsti-
tut i en undersøgelse om sport og motion i danskernes hverdag41, at skoven er blevet 
det nye foretrukne idrætsanlæg: ”Man kan spørge sig selv, om vi skal blive ved 
med at bygge haller, når undersøgelsen her viser, at der ikke sker en vækst blandt 
brugerne.”42 Den stigende mobilitet i befolkningen har resulteret i, at metropolens 
logik, der baserer sig på stor diversitet over kort afstand og fysisk tæthed, er erstattet 
af tilgængelighed og tidsmæssig tæthed som det afgørende.43 
 Det er oplagt at den nye situation, som afspejler en anden måde at leve og or-
ganisere livet på, må føre til en revurdering af hvilke designmæssige interventioner, 

der bliver anvendt i anerkendelsen af dette liv.44 En konstatering der samtidig peger 
på behovet for en revurdering af skovens rolle i forbindelse med byrum, der opere-
rer i en anden og større skala. Arkitekten Thomas Juel Clemmensen foretager en 
sådan revurdering i sine undersøgelser af vejnettets rolle i et urbant-ruralt landskab 
på regionalt niveau. Han foreslår en koloniseringsstrategi i Region Østjylland, 
hvor skoven bliver introduceret i en regional byudvikling, der med et landskabeligt 
udgangspunkt indgår i vekslende relationer med skovens bryn og dens lysninger: 

”I relation til skovsystemet benyttes lysningen som led i en omfattende kolonise-
ringsstrategi, hvor nye enklaver internt i de skovbevoksede superblokke i bogstavelig 
forstand etableres på grundlag af lysninger i den nyrejste skov. Her udnyttes skovens 
karakter som en omfattende kulisse, hvori det er muligt at skabe åbninger eller lys-
ninger for byggeri uden egentlig at forandre skovens overordnede karakter.”45 

Clemmensen beskriver skoven som en overordnet fleksibel ramme (fig.1.14). Han 
tager afsæt i en konstatering af, at bylivet udfolder sig i et langt bredere spektrum af 
rum og lokaliteter, end det gjorde i den moderne by, som det eksempelvis kommer til 
udtryk i fingerplansmodellerne for henholdsvis København og Århus.46 

1.2.3 Den østjyske fingerplan?
Direktiverne i Landsplanredegørelsen 2006, 2006, udpeger Region Østjylland som 
en af landets to store vækstregioner og fremhæver opretholdelsen af en skarp adskil-
lelse mellem regionens byer og landskabet. I forbindelse med et forslag om udbyg-
ningen af vejnettet i Østjylland spørger Infrastrukturkommissionen: ”Skal vi have en 
jysk fingerplan?”47  Et spørgsmål der henviser til traditionelle produktionsformer, der 
i mange henseender er forsvundet og en landskabsforståelse, der hænger tæt sammen 
med ’guldalderlandskabet’, som også Andersson gjorde opmærksom på.48  

– eller alternative modeller?
Som led i en konsulentopgave for Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet 
udførte Institut for By og Landskab ved Arkitektskolen Aarhus i foråret 2007 tre al-
ternative principmodeller for fremtidig vækst i Region Østjylland.49  I de tre model-
ler bliver regionen betragtet som et samlet felt af fragmenterede urbane landskaber, 
hvor kvantitative undersøgelser peger på, at regionen adskiller sig fra det øvrige 
Danmark ved have en højere vækst og ved at fungere som magnet for befolknings- 
og erhvervslokalisering.
 Principmodellerne peger endvidere på en række andre markante tendenser, som 
fremtidige designinterventioner i regionen bør forholde sig til. I forhold til den 
øgede vækst foregår der en koncentration af aktiviteter og beboelse omkring de 
større urbane centre, men også en øget spredning og længere pendlingsafstande, 
hvor befolkningen i forbindelse med shopping, forlystelser og andre rekreative 
aktiviteter bevæger sig over stort set hele regionen. På trods af at der stadig findes 
mange lokaliteter med en entydig landlig atmosfære, resulterer denne spredning i, 
at hele Region Østjylland udgør et sammenhængende urbaniseret territorium.50  Det 
kommer til udtryk i en interesse for bosætning i naturskønne omgivelser, samtidig 
med at antallet af hobby- og fritidslandbrug er i vækst. Der sker en stadig stigning i 
både permanente og midlertidige rekreative aktiviteter i naturområder og i landzo-
nen.51  
 Landskabet spiller derfor en hovedrolle i de tre alternative principmodeller, 
urban landzone, motorvejsbyer og den distribuerede landskabsby, der alle gør op 
med fingerplansmodellen. Intentionen om en omfattende skovrejsning i regionen 
betragtes i alle modeller som et stort udviklingspotentiale (fig.1.15).
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Fig.1.13
Der foregår en samtidig spredning og 
fortætning i Østjylland, der fører til 
opløsningen af grænser på et niveau og 
etableringen af nye på et andet.

Fig.1.15 
De tre alternative principmodeller 
forholder sig bl.a. til regionens vækst-
prognoser, et stigende antal tilflyttere og 
den forventede skovrejsning.

Fig.1.14
Thomas Clemmensens kolonise-
ringsstrategi for Region Østjylland 
beskriver skoven som en overordnet og 
strukturgivende ramme for regional by-
udvikling.
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1.2.4 Alternativ principmodel 1: Urban Landzone 
På baggrund af en markant forskydning af de større byers grænsedragning, foreslår 
modellen for urban landzone en omfattende landskabsbaseret udbygning, der over 
tid vil etablere en robust rumlig struktur og identitet. Den landskabelige struktur 
inddeles af et sammenhængende netværk af skovbånd, der tilsammen afgrænser en 
række lysninger i stor skala. Lysningerne består hovedsageligt af bynære landbrugs-
landskaber og grønne områder, men vil over tid kunne koloniseres og urbaniseres 
eller overgå til rekreative arealer for byen. På den måde udgør den urbane landzone 
et sammenhængende skovlandskab, der på grund af sin skala er uafhængig af, hvilke 
bebyggelsesmæssige kompositioner der introduceres (fig.1.16). 
 Den urbane landzone forbindes med et regionalt landskabsnetværk og erstat-
ter princippet om en skarp afgrænsning mellem by og land med et ikke-restriktivt 
forhold til zoneinddeling og bebyggelse. Den urbane landzone er åben for foran-
dring, mens det åbne land kan administreres efter mere konservative paradigmer 
og friholdes for bebyggelse. Den urbane landzone kobler sig på eksisterende 
urbane situationer og bliver tilpasset de lokale landskabelige, bebyggelsesmæssige, 
topografiske og hydrologiske forhold, hvor eksisterende karaktertræk dyrkes og 
forstærkes.

1.2.5 Alternativ principmodel 2: Motorvejsbyer
Modellen for Motorvejsbyer foreslår at udnytte den tilgængelighed, der knytter sig 
til motorvejen, samtidig med at regionens landskabelige kvaliteter og naturværdier 
sikres. Som modellen for urban landzone gør motorvejsbyer i udvalgte områder op 
med forestillingen om byen og landskabet som to adskilte domæner. Modsat den ur-
bane landzone koncentreres fremtidig urbanisering omkring områder, der i forvejen 
har en høj tilgængelighed og i vid udstrækning allerede er urbaniserede (fig.1.17). 
 For at sikre generelle landskabelige kvaliteter og naturværdier i regionen 
udpeges en række landskabskorridorer af særlig interesse. De forholder sig til den 
overordnede topografi og rummer i store træk regionens naturområder, der i mange 
henseender allerede er fredede eller beskyttede på anden vis. Udpegningen af kor-
ridorerne sikrer et større sammenhængende landskabsnetværk, der tilgodeser den 
frie spredning af flora og fauna på tværs af regionen. Landskabsnetværket efterlader 
en række øer, der på et overordnet niveau er af mindre natur- og landskabsmæssig 
interesse. Øerne bliver anset for at være områder, hvor fremtidig urbanisering kan 
udvikle sig uden at kompromittere regionens landskabelige kvaliteter og naturværdi-
er. Skoven bliver introduceret som en åben og fleksibel ramme for den forventede 
vækst, hvor en række ’skovbyer’ modsvarer vækstprognosernes forventede areal-
forøgelse af skov.
 Skovbyerne introduceres i områder, der i forvejen er karakteriseret ved store 
skovbevoksninger og spredt bebyggelse langs det finmaskede vejnet. En omfattende 
skovrejsning udformer over tid et særegent bosætningslandskab, der er karakteriseret 
ved sin afsondrethed i kraft af skoven og sin høje tilgængelighed i kraft af motor-
vejen. Efterhånden som den nye skov rejser sig opstår nye skovbryn og nye bebyg-
gelsesbånd, der udnytter regionens landskabsarkitekturstrategiske potentiale fuldt 
ud.

1.2.6 Alternativ principmodel 3: Den distribuerede landskabsby
Modellen for den distribuerede landskabsby foreslår en decentraliseret boligbe-
byggelse tæt knyttet til markante landskabstræk. Som den mest radikale af de tre 
alternative principmodeller udfordrer den yderligere den eksisterende planlægning, 
idet udlæg af relativt mange små nye byenklaver kan ses som et grundlæggende brud 
med by- og landzoneprincippet. Modellen for den distribuerede landskabsby bygger 
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Fig.1.16 (modstående side, øverst)
Den alternative principmodel Urban 
Landzone udpeger en udvidet byzone 
omkring de større urbane centre og 
introducerer sammenhængende land-
skabsnetværk i udbygningen af en adap-
tiv skovstruktur.

Fig.1.17 (modstående side, nederst)
Den alternative principmodel Motor-
vejsbyer udpeger på baggrund af sam-
menhængende landskabsnetværk en 
række øer tæt forbundne til det regionale 
vejnet. 
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på et ønske om at sikre regionens landskabelige kvaliteter og naturværdier, samtidig 
med at disse kvaliteter bruges konstruktivt i udpegningen og udbygningen af frem-
tidige udviklingsområder i regionen. Landskaberne tænkes dermed som tæt integre-
rede i såvel bymæssige, infrastrukturelle og landskabelige netværk, der på sigt vil 
skabe en sammenhængende landskabsby med forskellige naturpræg og rekreative og 
produktive karakterer (fig.1.18). 
 I et udsnit for modellen anvendes eksisterende landskabelige karaktertræk til at 
udpege placeringen af nye landskabsbyer (fig.1.19). De forholder sig i hovedtræk til 
skovområderne og danner en landskabsring af allerede eksisterende og nye skove i 
landskabet. Udsnittet etablerer en beboelseslysning i et sammenhængende regionalt 
skovlandskab, hvor produktionsskov kombineres med bolig- og rekreationsskov.
 
1.2.7 Grøn infrastruktur
Fælles for de tre alternative principmodeller er sammentænkningen af vækst-
prognoserne for det stigende skovrejsningsareal og udpegningen af sammenhæn-
gende landskabsinfrastrukturer i et regionalt og nationalt landskabsnetværk, hvori 
naturbeskyttelses- og fredningsområder er inkluderet. Skoven bruges til at etablere 
yderligere sammenhæng og tilgængelighed på tværs af regionen og medvirker til en 
fælles identitet for regionen som et sammenhængende bylandskab. 
 Modellerne bevæger sig i spændingsfeltet mellem beskyttelse og benyttelse, der 
ligger til grund for ideen bag landskabet som en ’grøn infrastruktur’. I bogen Green 
Infrastructure – Linking Landscapes and Communities, 2006, karakteriserer de to 
amerikanske biologer Mark A. Benedict og Edward T. McMahon grøn infrastruk-
tur som ”et sammenhængende netværk af naturområder og åbne rum, der bevarer 
naturlige økosystemer og funktioner, skaber ren luft og vand, og tilbyder en bred 
vifte af fordele for befolkning og dyreliv.”52  Endvidere beskriver de grøn infrastruk-
tur som rammen for ”miljømæssig, social og økonomisk sundhed.”53 De beskriver 
social bæredygtighed som sikring af menneskelige rettigheder og fællesskab; 
miljømæssig bæredygtighed som ressourcebevidst udvikling og forbrug; og økono-
misk bæredygtighed som optimal investering af de til rådighed værende midler. Bag 
denne brede definition ligger et ønske om at beskytte landskabet fra uønsket urbani-
sering, samtidig med at anvende det aktivt i en forbedring af hverdagslandskabet for 
en stigende bybefolkning.
 Det stigende fokus på grøn infrastruktur skal ses i sammenhæng med en spirende 
revurdering af landskabets rolle i forhold til form og funktion i en regional skala. En 
revurdering der fremhæver landskabets performative egenskaber. På baggrund af en 
historisk gennemgang af grøn infrastruktur gør den engelske landskabsarkitekt Ian 
C. Mell imidlertid opmærksom på, at der er tale om forskellige divergerende retnin-
ger. Selv bevæger Mell sig væk fra den bevaringsprægede tilgang hos Benedict og 
McMahon. Han karakteriserer grøn infrastruktur som et sammenhængende netværk 
af grønne områder, der ”skaber diversitet, tilgængelighed og mobilitet på tværs af 
grænser i landskabet.”54 Han anerkender samtidig grøn infrastruktur som en design-
intervention og fremhæver de rumlige, formmæssige og funktionsmæssige aspekter 
for en stadig mere mobil befolkning:

“Like many green space planning mechanisms, green infrastructure planning must 
take into account the needs of the environment, and local perceptions to develop in-
novative green spaces, or places that allow people to move within and around their 
environments freely.”55

De tre alternative principmodeller for Region Østjylland er mere radikale end 
Benedict og McMahons bevarings- og beskyttelsesprægede karakteristik af grøn in-
frastruktur, og nærmer sig i højere grad Mells mere åbne og fremadrettede tolkning 
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Fig.1.18 (modstående side, øverst)
Den alternative principmodel Den dis-
tribuerede landskabsby bruger sam-
menhængende landskabsnetværk aktivt i 
udpegningen af nye decentrale boligom-
råder.

Fig1.19 (modstående side, nederst)
Det kommer til udtryk i en eksemplifice-
ring, hvor en cirkelformet landskabsby 
opstår i forbindelse med eksisterende og 
nye skovområder. 
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af begrebet. En tolkning der i sin åbenhed over for brug og benyttelse peger i retning 
af Sieverts, der konstaterer, at sammenhængende bylandskaber opstår i en forbedring 
af de ’løse koblinger’ imellem de fragmenterede urbane landskaber.56  

1.2.8 Opsummering
Clemmensens koloniseringsstrategi og de tre alternative principmodeller for by- og 
landskabsudvikling i Region Østjylland introducerer urban skov i en regional skala. 
Hvor de imødekommer Anderssons beskrivelser af skoven som rumlig grænsedrager 
og forbindelseslandskab, anviser de, som Mell i sin karakteristik af grøn infrastruk-
tur, en ny brug af landskabet som infrastruktur. I kraft af en øget tilgængelighed er 
skoven åben over for forandringer på et overordnet niveau, der bringer den i for-
grunden. Forandringer der gør op med fingerplanmodellens overlejrede og statiske 
form, og i stedet bruger skoven som et performativt landskab i regionale byud-
viklingsstrategier, der introducerer begrebet ’landskabsbyen’ i diskussionen. 

Afsnit [1.3] Landskabsbyen
1.3.1 Konceptualisering af landskabsbyen
Ideen om en ’landskabsby’ er udtryk for søgningen efter en syntese mellem skoven, 
byen og landskabet. Den har dybe rødder i vestlig kulturhistorie og udtrykker et 
behov for at deltage i et civiliseret samfund samtidig med en nær kontakt til naturen. 
Landskabsbyen er derfor eksemplarisk i udpegningen af den ideologiske komplek-
sitet, der findes indlejret, i det Clemmensen karakteriserer som en ’moderne pasto-
ralisme’.57 Her bliver livet på landet og kontakten til naturen idealiseret som kontrast 
til byen og dens usunde omgivelser, samtidig med at drømmen om harmoni mellem 
det urbane og det rurale forfølges. Udviklingen af landskabsbyen har klare forbin-
delser til en lang tradition, der anerkender landskabet som infrastruktur for urbane 
programmer. Den amerikanske landskabsarkitekt Anne Whiston Spirn uddyber og 
eksemplificerer den tradition i bøgerne The Granite Garden – Urban Nature and 
Human Design, 1984, og The Language of Landscape, 2000, hvor hun argumenterer 
for, at landskabet er byens vigtigste infrastruktur.58  Et argument der peger på land-
skabet som grundlæggende for udviklingen af miljømæssige, sociale og økonomisk 
bæredygtige byer, som det også kommer til udtryk i ideen bag grøn infrastruktur, 
hvor naturlige systemer også er urbane systemer. En ændring i landskabets status, 
der indebærer nye designmæssige overvejelser. Som Spirn bringer landskabsarkitek-
ten Gary Strang i sin artikel ”Infrastructure as Landscape”, 1996, et forøget fokus 
på landskabets rolle som infrastruktur. Strang fremhæver, at landskabet må bringes i 
forgrunden og inddrages i aktive designinterventioner med byen på regionalt niveau, 
men påpeger samtidig, at der endnu ikke findes en sammenhængende strategi, for at 
designe med landskabet som infrastruktur.59 
 
1.3.2 Landskabsurbanisme
Et af de mest synlige forsøg på at anerkende landskabet som infrastruktur i stand 
til at indgå i designmæssige interventioner med byen skal findes i udviklingen af 
en decideret ’landskabsurbanisme’. Begrebet blev formuleret af den amerikanske 
landskabsarkitekt Charles Waldheim i 1996 og dækker en arkitektur- og planlæg-
ningsdiskurs, hvori grænserne mellem traditionelle discipliner indenfor arkitektur, 
byplanlægning og landskabsarkitektur er under markant transformation. Landskabs-
urbanismen beskriver en kritik af den traditionelle planlægnings- og landskabs-
arkitekturpraksis og deres manglende evne til at levere en sammenhængende, 
kompetent og overbevisende imødekommelse af de tilstande, der karakteriserer den 
moderne by:

“Landscape Urbanism describes a disciplinary realignment currently underway, in 
which landscape replaces architecture as the basic building block of contemporary 
urbanism. For many, across a range of disciplines, landscape has become both the 
lens through which the contemporary city is represented and the medium through 
which it is constructed.”60 

Hvor moderne byplanlægning primært drejer sig om at forvalte industrialiserin-
gens dramatiske forandringer og den gennemgribende modernisering af samfundet, 
forsøger man i landskabsurbanismen at navigere i et komplekst landskab, hvilket er 
resultatet af moderne urbanisme. Centralt for landskabsurbanismen er især program-
mets projektgenererende status.

Melun-senart
Mens landskabsurbanismen siden introduktionen i midten af 1990erne har antaget 
forskellige divergerende retninger, er et af de projekter, der har været grundlæggende 
for udviklingen af landskabsurbanismen Rem Koolhaas og tegnestuen OMAs 
vinderforslag til landskabsbyen Melun-Sénart fra 1987 (fig.1.20). Her fremhæver 
OMA programmets projektgenerende status i et figur-grundskifte mellem landskabet 
og det bebyggede. Programmeringen understreger det ubebyggede som det essen-
tielle og strukturbærende lag og udpeger en serie nøje organiserede ’landskabsbånd’ 
og ’landskabsøer’, der er udlagt til ”urbaniseringens kaotiske kræfter” og ”det uvisse 
og grimme.”61  Det ubebyggede i landskabsbåndende og landskabsøerne ”garanterer 
skønhed, fred, tilgængelighed og identitet til Melun-Sénart.”62  Landskabet anses og 
behandles som et sidste fristed fra det urbane miljø, samtidig med at det fuldt integ-
reret i det urbane væv fremtræder som en stramt programmeret overflade: ”[…] it 
will no longer be concerned with the arrangement of more or less permanent objects 
but with the irrigation of territories with potential.”63 

Tree city
De gamle betydningshierarkier mellem centrum og periferi, natur og kultur, by og 
landskab er i landskabsurbanismen opløst og erstattet af et samlet ’felt’ af processer, 
udvekslinger og flows. I vinderforslaget Tree City til Downsview Park i Toronto 
fra 1999 opløser Koolhaas og OMA i samarbejde med den grafiske designer Bruce 
Mau yderligere disse betydningshierarkier (fig.1.21).64 De foreslår i stedet en åben 
strategi, der sikrer Downsview Park en fri udvikling over tid. På baggrund af en 
programmeret overflade, introducerer de en dynamisk landskabsstruktur af be-
plantningsklynger, der giver området en særegen identitet, der med tiden spreder sig 
til den nærliggende forstad. Ved at foreslå de seks overordnede programmer Sacri-
fice and save, Grow the park, Manufacture nature, 1000 pathways, Curate culture 
og Destination and dispersal bliver parkens landskab den infrastruktur, der danner 
grundlaget for dens udvikling (fig.1.22). Tilsammen konstruerer de seks programmer 
et landskab, der er 100% naturligt og 100% kunstigt, og som muliggør parkens åben-
hed over for fremtidig udvikling.

1.3.3 Landskabsbyen Tankefuld
Forsøget på at skabe en syntese mellem skoven, byen og landskabet gennem 
programmering kommer i en dansk kontekst til udtryk i arkitektkonkurrencen for 
landskabsbyen Tankefuld ved Svendborg.65  Tankefuld skal ses som et opgør med 
modernismens rationelle byplanlægning og et forsøg på at bringe landskabet i en 
designmæssig intervention med byen. Forslaget udfordrer de nationale intentioner 
om opretholdelsen af en klar grænse mellem by og land. Svendborgs borgmester 
skriver i konkurrenceprogrammet: 
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Fig.1.20
Skematisk oversigtsplan af Melun-Se-
nart, der viser, hvordan landskabsøer 
og landskabsbånd inddeler området i en 
stramt programmeret overflade.

Fig.1.21
Skematisk oversigtsplan af Tree City, 
der viser, hvordan området forventes ud-
viklet over tid.

Fig.1.22
De otte overordnede programmer i Tree 
City fører til udviklingen af en urban 
skov, der spreder sig i det nærliggende 
forstadslandskab.
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”Vi ser for os, at Tankefuld bliver en landskabsby: En by, hvor der bygges på 
landskabets præmisser; hvor bebyggelse og landskab, infrastruktur og natur flettes 
sammen og beriger hinanden i deres oplevelseskvaliteter og brugsværdier.”66 

Tankefuld ligger placeret i et forhenværende herregårdslandskab på 825 ha., som 
er præget af veletablerede skovpartier og skovbryn og er opkaldt efter den 300 år 
gamle skov af samme navn.67  Skoven spiller en hovedrolle i etableringen af både 
grænser og forbindelser på tværs af skala over tid.

1.3.4 Tankefuld og landskabsurbanisme
Med en udlægning af et programmerbart landskab i landskabsbånd og landskabs-
ringe trækker Tankefuld på klare referencer til OMAs forslag til Melun-Senart.68 

Otte byudviklingsområder er placeret mellem landskabselementer udpeget som 
værdifulde og bevaringsværdige, der mest af alt illustrerer, hvor der ikke skal bygges 
(fig.1.23). Områderne skal med tiden udvikles til unikke ’landskabslandsbyer’ med 
hver deres specifikke landskabstema baseret på eksisterende landskabskarakterer i 
forhold til topografi, vegetation osv.  Ideen bag den overordnede plan er beskrevet i 
tre simple diagrammer, der illustrerer hvordan landskabet er tænkt som en overord-
net og organiserende struktur for hele projektet (fig.1.24):

Det første diagram illustrerer, hvordan et omfattende skovrejsningsprogram skal 
forbinde eksisterende skove i området. Ud over at fungere som en spredningskor-
ridor markerer skovbåndet samtidig en rumlig overgang, der skaber et ”rekreativ 
overlap mellem den nye by og den gamle by.”69  

Det andet diagram illustrerer, hvordan Egense Ås anskues som et sammenhængende 
landskab, der fungerer som et central, rekreativt landskabselement på tværs af 
Tankefuld. Åsen friholdes for bebyggelse og en del af den eksisterende beplantning 
fjernes for at iscenesætte den.
 Det tredje diagram illustrerer den bærende ide om en ‘landskabsring’. Den 
forbinder de centrale områder i Tankefuld, landskabslandsbyerne, skovbåndet og 
åsen, med hinanden. Landskabsringen udgør et rekreativt element, der binder byen 
sammen i et ”mangfoldigt forløb af forskellige landskabelige oplevelser og rekrea-
tive udfoldelser.”70 

1.3.5 Fra Tankefuld til synsfuld
På trods af de gode intentioner i Tankefuld, hvor skoven og landskabet behandles 
og udvikles i relation til byen frem for at blive betragtet som et stort stykke urørligt 
natur, gør projektet brug af traditionelle virkemidler, der henviser landskabet til 
baggrunden. Ud fra min læsning af Tankefuld fremhæver jeg tre afgørende faktorer, 
der spiller en hovedrolle i tilgangen til landskabet: (1) Landskab som billede, (2) det 
iscenesatte landskab og (3) det processuelle landskab. Jeg viser her, at Tankefuld 
mest af alt er funderet i et synsfuldt paradigme:

(1) Landskab som billede
Konkurrencens dommerkomite fremhæver landskabsringen som et stærkt motiv.71  
Her er det landskabet som billede der fremhæves. Det kommer endvidere til udtryk i 
projektets otte delområder, hvor fremtidige designinterventioner primært begrundes 
med etableringen af udsigter, smukke og panoramiske kig til landskabet.72  Et ek-
sempel herpå er delområde C: 

”Det foreslås […] at der ryddes op i hegnsstrukturen således at området i højere 
grad orienteres mod Landskabsringen, så der skabes flere smukke kig mod åsen og 
skoven mod øst.”73

Landskabet som billede er nært forbundet til projektets iscenesættelse af landskabet.

(2) Det iscenesatte landskab
Intentionerne om at skabe flere udsigter og panoramiske kig karakteriserer landska-
bet, som noget der skal iscenesættes. Fra landskabsringen i den overordnede skala til 
de urbane programmer i den lille skala beskrives landskabet således som en (rekrea-
tiv) scene for bymæssig udvikling. Om delområde D står der eksempelvis: 

”Udsigten over Herregårdslandskabet og Åsen iscenesættes forskelligt i den enkelte 
bebyggelse […] Derved kan der etableres en række meget attraktive boliggrunde 
med panoramaudsigt over landskabet og direkte adgang til Åsen.”74 

Projektets åbenhed tolkes dermed som en visuel åbenhed, hvor det drejer sig om at 
etablere panoramiske kig til det omkringliggende iscenesatte landskab.

(3) Det processuelle landskab
Landskabsringen etableres i en etapevis udbygning, samtidig med at udviklingen 
af området begynder med en bykerne, hvorfra udviklingen sker i radiære etaper.75  
Bykernen betragtes som det, der samler området og bliver beskrevet som ”omdrej-
ningspunkt for friluftsaktiviteter, turisme, og samlingssted for de store fællesska-
ber.”76  Det betyder, at udviklingen af Tankefuld fra starten vil have et centralt 
omdrejningspunkt, der beskrives som et landskabsurbant bycentrum.77  Dette 
centrum udgør det fysiske, kulturelle og vidensmæssige omdrejningspunkt i vi-
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Fig.1.23 (ovenfor, til højre) 
Oversigtsplanen over Tankefuld viser 
otte landskabsbyer, en omfattende ud-
bygning af landskabet og en markant 
skovrejsning i området.  

Fig.1.24 (ovenfor, til venstre) 
Tre diagrammer illustererer, hvordan 
landskabet er tænkt som den over-
ordnede struktur i Tankefuld.
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sionen for Tankefuld78, der som ”et alternativ til den tætte by bør […] lægge vægt på 
sin organiske poesi: Nærheden til naturen, den panoramiske udsigt, forandringerne i 
landskabet, årstidernes skiftende æstetik.”79 

Tankefuld og en kontemplativ relation
Landskabet i Tankefuld bliver fremhævet som visuelt tilgængeligt i en serie af 
landskabsbilleder, der ændrer sig over tid i velkendte variationer, der kendetegner 
forandringer i vejret og årstidernes skift (fig.1.25).80  En forståelse der er udtryk for 
en kontemplativ relation til landskabet, som er nedarvet gennem generationer og 
langsomt blevet en del af en kollektiv landskabsforståelse:

”[…] milde, idylliske landskaber, der udstråler ro og harmoni […] synes stadig at 
være indbegrebet af alt, hvad der er særligt dansk. Landskaber med lange per-
spektiviske kig og med landskabsmøbler som enkeltstående, kronedannende træer, 
trægrupper, lange skovbryn, blanke søer og snoede åer […]”81

Intentionen med Tankefuld har været at skabe en afbalanceret enhed mellem men-
nesket og naturen. Min udpegning af tre afgørende faktorer i landskabstilgangen, 
hvor Tankefuld beskrives som visuelt tilgængeligt (fig.1.26), får et centralt omdrej-
ningspunkt og er omgivet af en ring af landskaber, tydeliggør imidlertid, hvordan 
projektet benytter sig af de planlægningsidealer, det forsøger at tage afstand fra. Sat 
på spidsen er der ikke langt mellem den tidligere introducerede plan Århus om-
kranset af skov til Tankefuld, bortset fra graden af tæthed og sammenfletning mellem 
de bebyggede områder og landskabet. Landskabet i Tankefuld fungerer på samme 
måde som i Århus som strukturerende baggrund for den etapevise udbygning af 
byen.

1.3.6 Landskab Tre
Den amerikanske landskabsarkitekt John Brinckerhoff Jackson skelner i bogen 
Discovering the Vernacular Landscape, 1984, mellem tre landskaber. Landskabet i 
Tankefuld eksemplificerer på flere måder Jacksons Landskab To:

“In matters having to do with the natural environment, we are most of us children 
of Landscape Two. From that parent we have learned not only to study the world 
around us but also to lavish care upon it and bring it to a state of lasting perfec-
tion. It was Landscape Two that taught us that the contemplation of nature can be a 
revelation of the invisible world, and of ourselves. But it was also Landscape Two 
that impressed upon us the notion that there can be only one kind of landscape: a 
landscape identified with a very static, very conservative social order, and that there 
can be only one true philosophy of nature: that of Landscape Two.”82

Landskab To karakteriserer et landskab, der kun forandrer sig i på forhånd iscene-
satte faser og ifølge Jackson mangler en åbenhed overfor forandringer og det uvisse. 
Forskellen på Landskab To og et sådan Landskab Tre beskriver Jackson således:

“Landscape is not scenery, it is not a political unit; it is really no more than a col-
lection, a system of man-made spaces on the surface of the earth. Whatever its shape 
or size, it is never simply a natural space, a feature of the natural environment; it 
is always artificial, always synthetic, always subject to sudden or unpredictable 
change.”83 

Med sin definition på Landskab Tre udtrykker Jackson et landskab, der ikke har 
noget ideelt udtryk, men er et midlertidigt og hele tiden foranderligt system. 

vegetative kvaliteter
Dommerkomiteen hæfter sig ved Tankefulds ”udprægede arkitektoniske tilgang til 
landskabsbehandlingen – karakteristisk ved den store vægt på de rum og kanter, 
som landskabet i form af skovbryn, hegn og topografi giver,” og ønsker sig ”en mere 
nuanceret tilgang til de stoflige, vegetative kvaliteter […].” 84 Tilsvarende vegetative 
kvaliteter peger Sieverts på i forhold til fremtidige designinterventioner i fragmen-
terede urbane landskaber: “[…] identity comes not only from its built surfaces but 
also from its unbuilt, ‘vegetative’ surfaces.”85 
 De mest lovende perspektiver i Tankefuld findes i skoven som fælles domæne. 
Projektets fire overordnede landskabstypologier består af henholdsvis (1) land-
skabsringen i den store skala, (2) landskabskiler og (3) landsbyerne i mellemskalaen 
og (4) de private, lokale haver i forbindelse med boligerne i den lille skala (fig.1.27 
og 1.28). Især skoven i mellemlandskabet “giver muligheder for beboerne til selv 
at være med til at præge deres lokalmiljø og derigennem danne fællesskaber.”86  
Skoven er åben over for forandring og uforudsete interaktioner mellem det urbane 
landskab og dets indbyggere, og den skaber dermed grundlaget for den selvorgani-
sering og selvrealisering, som Sieverts efterlyser i forbindelser med udviklingen af 
en relationel designpraksis:

“The solutions we are seeking will begin at the lowest level possible […] Solutions 
that aim as little as possible at restoring cities, solutions that instead are aimed at 
allowing the greatest number of people to exist in the realm of the possible, simulta-
neously here and elsewhere.”87   

Det er i skovens mellemskala at selvorganisering kan finde sted som en individuel 
selvrealisering inden for et kollektivt, fælles domæne.
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Fig.1.25
Tankefulds Delområde B med frem-
hævede udsigter og forbindelser.

Fig.1.28 (til venstre)
Planudsnit af Delområde B der viser 
pileanlæg, drivhuse og fælleshaver i 
forbindelse med skoven og skovbrynene.

Fig.1.27 (ovenfor)
Tankefulds Delområde B med fire ud-
pegede landskabsskalaer.

Fig.1.26
Udsigt over Tankefuld-området mod 
Rantzausminde og Svendborgsund.
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Landskabslaboratoriet sletten
Jeg vil i det følgende introducere boligområdet og den urbane skov Sletten ved 
Holstebro. Sletten blev påbegyndt i 1996 og er et samarbejde mellem Holstebro 
Kommune og Sveriges Landbrugsuniversitet (SLU). Målet er at etablere bynær skov 
i forbindelse med udbygningen af nye boligområder i kommunen. Projektet er det 
første såkaldte landskabslaboratorium i Danmark, der indgår i et netværk af land-
skabslaboratorier i Skandinavien og Tyskland. Blandt andet i forbindelse med SLU 
Alnarps universitetspark, et større område i Snogeholm og det nyeste landskabs-
laboratorium i Emscher Landschaftspark i Ruhrdistriktet. Med landskabsarkitekterne 
prof. Roland Gustavsson fra SLU Alnarp og Carl Aage Sørensen fra Holstebro 
Kommune som nogle af initiativtagerne er den bærende idé en 1:1 platform, hvor 
forskere og praktikere kan mødes og samarbejde om udviklingen og afprøvningen af 
nye designkoncepter for etablering og forvaltning af urbane skove.92  
 Sletten er som Tankefuld struktureret omkring en overordnet landskabsring med 
otte indlejrede skovlandsbyer, der hver består af 30-40 huse omkring en fælles grøn-
ning og alle er omkranset af skov. Området dækker ca. 160 ha. og indeholder samme 
landskabsgradueringer som Tankefuld, lige fra (1) den overordnede landskabsring 
i den store skala, over (2) landskabskiler og bufferzoner og (3) landskabslandsbyer 
i mellemskalaen til (4) lokale haver i forbindelse med de individuelle boliger i den 
lille skala. En opbygning der viser, hvordan landskabsbyen, som den kommer til 
udtryk i Tankefuld, langtfra er ny, men sætter ind i Danmark samtidig med den 
spirende landskabsurbanisme i midten af 1990erne (fig.1.30).

Som landskabslaboratorium er skoven i Sletten bygget op af en lang række under-
søgelsesfelter, hvor forskellige plantningsteknikker og artssammensætninger 
afprøves og analyseres. Felterne er etableret på baggrund af én af tre modeller, der er 
blevet etableret over tre etaper:

1. etape er etableret på baggrund af habitatmodellen, der består af 36 forskellige 
parceller på hver ca. 3500 m2 (fig.1.31). Hver parcel har sin egen sammensætning 
af arter ud af i alt 60 forskellige plantearter, hvor en stor artsrigdom har været et af 
hovedparametrene i plantevalget. Alle planteafstandene er 1,5 x 1,5 m. og de fleste 
parceller refererer til lignende parceller i landskabslaboratorier enten i Alnarp eller 
Snogeholm i Sverige.  
 Der indgår tre typer skovbeplantninger i habitatmodellen. Den åbne 1-lagede 
højskov, ofte en monokultur, er åben og let tilgængelig, men kræver store arealer 
og lang tid for at levere den ønskede søjlehalsvirkning. Den tætte 2-lagede højskov, 
hvor der er flere arter af træer og buske, giver hurtigt megen variation både biologisk 
og oplevelsesmæssigt. Den tætte 3-lagede lavskov, der hurtigt skaber skovoplevelser 
på selv små arealer, hvor overstanderne plejes som stævningsskov.93 

2. etape er etableret på baggrund af frøspredningsmodellen, der består af 3 typer 
basisskove af eg, birk og skovfyr, hvorimellem der er etableret en lang række små 
frøspredningspoler af 9 forskellige træarter og 9 forskellige buskarter (fig.1.32). 
Efterhånden som basisskovene udtyndes vil arterne fra frøspredningspolerne således 
selv indfinde sig i basisskovene, og på baggrund af denne selvorganisering selv 
danne nye artssammensætninger og skovrum. Modellen er ikke tidligere set udført i 
virkeligheden. 

3. etape er etableret på baggrund af gradientmodellen, der består af parceller ud-
plantet med forskellige afstande mellem arterne (fig.1.33). I den tætteste udgave er 
planteafstanden 1,25 x 1,25 m., mens den i den halvåbne er 1,25 x 2,5 m. og i den 
åbne udgave helt op til 2,5 x 5 m.
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Skoven og vegetative kvaliteter
Undersøgelser af skov i fri udvikling beskriver den som en mosaik af rum i forskel-
lige udviklingsstadier. Biologen Karsten Thomsen beskriver i bogen Alle tiders ur-
skov – Danmarks vilde skove i fortid og fremtid, 1996, hvordan skov i fri udvikling 
ikke har et klimaksstadie, der kendetegner en mørk og uforanderlig urskov. Den er 
snarere et foranderligt system i forskellige faser af fornyelse og forfald.88  
 Thomsen fremhæver undersøgelser af den 42 ha. store urskovslignende skov 
Corcova Uvala i Kroatien. Her har man i over 30 år fulgt skovens udvikling og 
brudt forestillingen om ’den mørke urskov’. I Corcova Uvala findes ”sammenbrudte 
skovpartier på en fodboldbanes størrelse side om side med modne, mørke, blande-
de og åbne partier i en mosaik (fig.1.29). Den mørke skov er kun ét stadium i en 
fortløbende cyklus”89:

”[…] urskoven var fuld af ’skovkanter’ og ’skovbryn’: dens mosaik med åbne partier 
gav overgange som et skovbryn […] de brogede og tilfældige sammenbrud af træer 
skabte alle kombinationer af åbne og halvåbne rum.”90

På trods af at mosaikstrukturen i Corcova Uvala ikke karakteriserer menneskelig 
indgriben, er det, i forhold til Tankefuld, nærliggende at introducere tilsvarende ve-
getative kvaliteter som udtryk for forholdet mellem naturlige processer og designin-
terventioner. En introduktion der anerkender forandring, ikke uforanderlighed, som 
skovens fundamentale kendetegn.91  

Fig.1.29
Skovmosaik i den urskovslignende skov 
Corcova Uvala, Kroatien.

Fig.1.30
Oversigtsplan og luftfoto af Tankefuld 
(øverst) og Sletten (nederst) viser på et 
overordnet niveau ligheden mellem de to 
projekter. 

Fig.1.31
Habitatmodellen udgør den vestlige del 
af Sletten og ligger i forbindelse med tre 
skovlandsbyer.

Fig.1.32
Frøspredningsmodellen udgør den 
midterste del af Sletten og ligger i 
forbindelse med tre skovlandsbyer.

Fig.1.33
Gradientmodellen udgør den østlige del 
af Sletten og ligger i forbindelse med to 
skovlandsbyer.
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Fig.1.34
I efteråret 2006 var jeg med landskabs-
arkitekt Carl Aage Sørensen på første 
rundvisning i Sletten.  Her skaber en 
såkaldt fællesskabszone mellem de pri-
vate haver og skoven en mangfoldighed 
af udvekslinger mellem skoven og Slet-
tens beboere. På billederne ses fo-
toskjul til fuglefotografering, hønsehold, 
dyrkede grøntsager, rosenbede, huler, 
opstammede og bevaringsværdige træer, 
skt. hansurt osv. 
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”Experiencing a woodland might, for a few, mean to use your arms to climb up a 
tree and see it from the top-down but, for others, the quality will very much be con-
centrated on the understory of a stand and the qualities around their eyes, ears, nose 
and feet.”99 

Gustavsson er kritisk over for de romantiske og rationelle idealer som romantikken 
og modernismen gjorde brug af og som allerede i 1947 blev kritiseret af den danske 
kunstner Asger Jorn. I artiklen ”Menneskeboliger eller tankekonstruktioner i jern-
beton”, 1947, beskriver Jorn modernismen som en ’platonisk idealisme’ baseret på 
en ’formalistisk æstetik’. Planlægningen af de urbane miljøer og landskaber blev 
udelukkende betragtet ud fra et rationelt og kontemplativt paradigme: 

”Menneskets ’elementære glæder’ er ikke ’sol, luft og grønne træer’, men mulighe-
den for at kunne opbygge, udnytte og forbruge sin skabende kraft og evne til gavn 
og glæde for sig selv og sine omgivelser. Dette forudsætter, at han faar fuldt udbytte 
af sit arbejde, mad, klæder, hus, lys, luft og i stedet for en æstetisk nydelse af grønne 
trætoppe i fugleperspektiv fra 50. etage et aktivt forhold til naturen, og det kræver, at 
han som en fri mand uhindret kan være med til at sætte sit præg paa sine omgivelser, 
at forme dem efter sit behov, ogsaa arkitekturen, om han ønsker det.”100

Jorn var af den overbevisning, at modernismens byplanlægning ikke gav mulighed 
for den individuelle udfoldelse, men negligerede det enkelte menneskes alsidige 
udvikling. 

1.3.7 Opsummering
Landskabsbyen Tankefuld eksemplificerer forsøget på at bringe byen og landskabet 
i en designmæssig syntese. Et forsøg der gør brug af skoven som en landskabelig 
infrastruktur for urbane programmer. På trods af intentionerne formår projektet 
imidlertid ikke at aktivere landskabet yderligere end som en strukturerende og visuel 
baggrund.
 Samme problematik er at finde i mit eget afgangsprojekt, de tre alternative 
principmodeller til Region Østjylland og Clemmensens koloniseringsstrategi. Her er 
skoven på nogle punkter iscenesat på et overordnet plan. Det hænger til dels sammen 
med, at den eksisterende forståelse af landskabsinfrastruktur begrænser sig til ideen 
om et fysisk sammenhængende landskabsnetværk, hvor frednings- og beskyttelses-
intentioner danner grundlag for udpegningen af netværket. Herefter vises skoven 
i baggrunden, hvor den indgår i et strukturerende og rekreativt landskabsnetværk, 
men på trods af sit vegetative potentiale ikke aktiveres i en yderligere designinter-
vention. Sletten anviser imidlertid en anden retning. Her skal skovens vegetative 
kvaliteter ses som forholdet mellem den enkelte og skoven som et fælles domæne i 
mellemskalaen.
 Hvis landskabsinfrastruktur skal indgå som designintervention i fragmenterede 
urbane landskaber, må det åbne op for selvorganisering og selvrealisering i mellem-
skalaen. Som anvist i dette kapitel er den eksisterende forståelse af landskabsinfra-
struktur imidlertid ikke tilstrækkelig, hvilket fremhæver behovet for en begrebsud-
videlse af landskabsinfrastruktur og hvad det kan gøre.

I de tre modeller er der mellem skovlandsbyernes private haver og selve skoven e-
tableret en såkaldt fællesskabszone, hvor de enkelte beboere eller grupper af beboere 
’kan udfolde en virketrang, der går ud på at nedbryde barrierer.”94  I denne efter-
hånden udefinerbare zone, der flere steder har udviklet sig i hele skovens bredde, er 
der siden etableringen opstået en lang række selvorganiserede haver, der peger på 
skoven som et frihedsrum fuld af kanter og indlejrede skovbryn. Det gør at Slet-
ten fremstår som en skovmosaik under fortsat udvikling med bevidste og tilfældige 
interaktionsrum i et stigende antal åbne, halvåbne og lukkede rum (fig.1.34).
 Hvor skoven på et overordnet niveau har en højere grad af permanens, fungerer 
de indlejrede lysninger som individuelle laboratorier med en midlertidig og foran-
derlig karakter. På trods af den overordnede orden, der kommer til udtryk i skoven 
som ramme for hele området, er det paradoksale dens indlejrede åbenhed over for 
forskellige grader af selvorganisering og uorden. Det er denne åbenhed over for 
uorden jeg karakteriserer som skovens vegetative kvaliteter og som udpeger en 
mulig retning for fremtidige designinterventioner i fragmenterede urbane landska-
ber.95 
 Hvor skovmosaikken i Corcova Uvala karakteriserer et naturligt system i fri 
udvikling, er Slettens skovmosaik en sammenvævning af natur og kultur. Som land-
skabslaboratorium fremhæver Sletten skoven som potentielt frihedsrum for en mere 
mobil befolkning.  En egenskab der gør skoven relevant som laboratorium for en 
begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur og en imødekommelse af de handlings-
orienterede designbestræbelser, der er nødvendige i arbejdet med fragmenterede 
urbane landskaber:

“Perhaps the staging of urbanity is unavoidable; it may even be an opportunity […] 
This need not mean a complete ‘festivalization’ […] in which any […] area that can-
not be effectively staged is neglected. ‘City as stage’ must not eclipse the other two 
meanings, ‘city as workshop’ and ‘city as home.’”96 

I ’byen som værksted’ og ’byen som hjem’ åbner Sletten op for den enkeltes ud-
foldelse i egne hverdagsomgivelser i en demokratisk legitim selvorganisering.

Tankekonstruktioner
I Sletten er skoven en dynamisk mosaik med et væld af indre vegetative kvaliteter, 
om hvilke Gustavsson siger:

”It would be very fruitful to move away from the current narrow view of woodlands 
and forest landscapes as being composed of large-scale and monotonous dense 
masses of trees, and move towards the more original meanings of the terms as di-
verse, mosaic landscapes, integrating open spaces, open woodlands, half-open and 
closed woodlands, tree- and shrub-rich types and water bodies, all mentally forgot-
ten visions. Furthermore, what happens in-between the stands of trees might be of 
equal importance to what happens within the stands.”97 

Samtidig beskriver Gustavsson en kontemplativ relation til skoven som en begræns-
ning, der medfører, at skovens indre miljøer bliver overset.98  Han taler for et para-
digmeskift, tilsvarende det jeg omtaler og han påpeger, at især designinterventioner, 
der tillader brugsorienteret aktivitet i skovens mellemskala, skal spille en hovedrolle 
i fremtidige urbane skovkoncepter:
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Afsnit [2.1] Landskabsurbanisme – en kritik
2.1.1 Vestskoven og håndværket
I det foregående kapitel har jeg udpeget begrænsningerne ved den eksisterende for-
ståelse af landskabsinfrastruktur og fremhævet de handlingsorienterede udvekslinger 
i Sletten som en mulig retning for en første begrebsudvidelse af landskabsinfrastruk-
tur. På samme vis arbejder den danske kunstner Mikael Hansen med Vestskoven som 
sit personlige laboratorium:

”Nok er han nabo til et af landets største motorvejskryds, men også til den i 1967 
minutiøst planlagte Vestskov. I denne autoriserede natur har han skabt sit eget pri-
vate laboratorium.”2

Med en række midlertidige indgreb afprøver og udvikler Hansen designinterven-
tioner, der fremhæver skovens vegetative kvaliteter, som det også kommer til udtryk 
i Slettens skovhaver. Eksempelvis værket Grønt rum fra 1995 i en lang lysning, som 
han selv har etableret ved at fjerne tjørn og al anden underskov mellem to snorlige 
rækker af egetræer, hvor der tidligere lå et gartneri (fig. 2.1). I denne lysning blev 
samspillet mellem rum, struktur og skiftende årstider analyseret. Grønt rum er 
således videreudviklet til en serie midlertidige installationer. I et andet eksperiment 
Grønt rum – 200m2 ensrettet struktur har han ved hjælp af stængler fra japansk 
boghvede etableret en ensrettet struktur, der yderligere understreger hans kropslige 
engagement i skovens rum. I et tredje eksperiment Grønt rum – 200m2 tilfældig 
struktur, efterladt-forladt har vind og vejr efterladt stænglerne spredt ud i lysningen i 
et tilfældigt mønster, dækket af først løvfald og siden af sne. I et fjerde eksperiment 
i lysningen Grønt rum – 200m2 oprydning har han skubbet stænglerne ud langs 
lysningens sider.3

 Samspillet mellem Hansens indgreb og skovens naturlige processer udtrykker en 
selvorganisering, der kendetegner skovens vegetative kvaliteter som de udfolder sig 
i mellemskalaen. Jeg vil derfor vende tilbage til landskabsurbanismen, hvor mellem-
skalaen bliver afskrevet.

Skoven som landskabsinfrastruktur 
- en begrebsudvidelse
“There is no absolute center from which control and standards flow; as well, no absolute periphery 
[…] Yet some sort of infrastructure is needed.”1

2.1.2 Landskabsurbanisme og landskabsarkitektur
Som en af landskabsurbanismens selvbestaltede grundlæggere gør Waldheim os 
opmærksomme på, at landskabsurbanismen er et brud med både tidligere urban og 
landskabsarkitektonisk designpraksis.4 I stedet opfattes byen og landskabet som ét 
økologisk system bygget op af forskellige former for udvekslinger og flows. Siden 
Waldheims bredere introduktion af begrebet i 1996 har landskabsurbanismen antaget 
mange forskellige retninger, der vanskeliggør en grundlæggende karakteristik. 
Den australske landskabsarkitekt Peter Connolly refererer i sine essays ”Embrac-
ing Openness: Making Landscape Urbanism Landscape Architectural: Part I + II”, 
2004, til det han karakteriserer som en almen opfattelse af, hvad landskabsurbanisme 
er.5 I sin kritik gør han samtidig opmærksom på, at det ikke var Waldheim selv, der 
introducerede begrebet i 1996, men at landskabsurbanismen ’var i luften’ i midten af 
1990erne: 

“I also, separately, coined the term ‘landscape urbanism’ [...] two years earlier, 
in 1994. [...] I suggested that ‘a language of landscape urbanism barely exists and 
needs articulating’, and that ‘existing urbanisms...are limited in the exploration of 
the landscape’.”6

For Waldheim er landskabsurbanismen imidlertid en ny og unik disciplin. En hybrid 
praksis der er i stand til at imødekomme nye urbane situationer, hvor landskabet 
overtager arkitekturens rolle som grundstenen i urban design:

”Increasingly landscape is emerging as a model for urbanism. Landscape architec-
ture has traditionally been defined as the art of organising the horizontal surfaces.... 
By paying close attention to these surface conditions – not only configuration, but 
also materiality and performance – designers can activate space and produce urban 
effects without the weighty apparatus of traditional space making.”7 

Ifølge Waldheim repræsenterer landskabsarkitektur ikke længere kunsten at kultivere 
rum. Dens fremtidige rolle ligger i en horisontal organisering af landskabet som en 
overflade af forskellige processer og horisontale intensiteter, der udvisker grænsen 
mellem vores tidligere opfattelser af kultur og natur, og som får topografi, natur og 
urbanisme til at flyde sammen i en singulær ramme. I denne organisering spiller 
programmet en hovedrolle som projektets motor.8

 Waldheim gør opmærksom på, at ét af de steder landskabsurbanismen tager sit 
afsæt er i luftfotografiet, der blev udviklet i det tidlige 20. århundrede og som har 
resulteret i en ny måde, at betragte det urbane landskab på:

”If landscape architecture once represented a self-conscious act of place-making 
set against an unknowable and untamable wilderness beyond, it has now become a 

Fig.2.1
Mikael Hansens kunstværk Grønt Rum 
i Vestskoven fandt sted i en lysning han 
selv etablerede. I løbet af et år vendte 
han flere gange tilbage til lysningen og 
foretog små indgreb, der, sammen med 
naturlige processer som vind og vejr, 
førte til en fortsat udvikling og afvikling 
af  værket. Lysningen blev et midlertidigt 
rum i skoven, 1995.  
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Haven og programmet
Den amerikanske landskabsarkitekt James Corner kommer et skridt nærmere en 
landskabsarkitektonisk landskabsurbanisme. I sit essay “Eiditic Operations and New 
Landscapes”, 1999 (gen)introducerer han haven og taler om den som verbum, som 
rum for de handlinger, der finder sted i forbindelse med kultiveringen af et afgrænset 
landskab (fig.2.3). Han betoner verbet ‘gardening’, som en skabende persons aktivi-
tet i samspil med haven og dets materiale – og derved land-skabelsen – i det han 
kalder ’det kommendes poetik’:

”In this sense, the city is as much a participatory landscape as are […] the worked 
plots of private gardens […] Similarly, we might say that gardens are defined less 
by formal appearances than through the activities of gardening, just as agricultural 
fields derive their form from the logistics of farming, and cities from the flows, proc-
esses, and forces of urbanization.”19

Hermed betoner Corner et skift fra en kontemplativ relation til landskabet som form-
verden og en neutral flade til landskabet som et allerede aktivt levende og handlings-
orienteret system. Landskabets tilsynekomst involverer såvel de kræfter, der virker i 
landskabet som de bevidst, handlende kræfter, der virker på landskabet. På baggrund 
af den konstatering afskriver han objekttænkningens relevans:

“The interrelationships among things in space, as well as the effects that are 
produced through such dynamic interactions, are becoming of greater significance 
for intervening in urban landscapes than the solely compositional arrangements of 
objects and surfaces.”20 

For at landskabet kan aktiveres i en designmæssig intervention er relationerne for 
Corner centrale.21 Men hvor han modsat Waldheim anerkender mellemskalaen, 
påpeger han samtidig programmets relevans for sådanne interventioner: “ […] I am 
arguing for the thinking through a program […].”22 

Kortlægning
I sit forsøg på at nærme sig en åbenhed over for selvorganisering gennem program-
met, skelner Corner mellem to former for kortlægningsteknikker; aftegningen (trac-
ing) og kortlægningen (mapping). Aftegningen repræsenterer de fysiske elementer, 
der kan aflæses direkte i et eksisterende landskab og er udtryk for en mere traditionel 
kortlægningsmetode. For Corner synliggør kortlægningen derimod et eksisterende 
og et kommende landskabs usynlige forbindelser og strukturer:

”The unfolding agency of mapping is most effective when its capacity for description 
also sets the conditions for new eiditic and physical worlds to emerge.”23  

Kortlægningen er en skabende handling, der har ligheder med Waldheims infrastruk-
turelle diagram (fig 2.4). I kortlægningen introducerer Corner en metode, der er ret-
tet mod de kræfter, der ligger til grund for et givent sted.24 Han gør i den henseende 
brug af et metodeapparat, der henvender sig til landskabet som overflade: (1) Etab-
leringen af en feltramme, (2) udvælgelsen af ekstrakter og (3) udførelsen af plotting. 
 Feltrammen bruger Corner som et redskab, der præciserer, forenkler og gør det 
muligt, at håndtere de kompleksiteter, der findes i både landskabet og det landska-
belige projekt og herfra udvikler sig. Ekstrakter bruger han til at udvælge de skjulte 
kræfter, der findes indenfor feltrammen. Plotting bruger han til at skabe nye forbin-
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practice of reworking an indexed terrestrial surface about which all is known and 
managed through the lenses of remote aerial representation. Maps and plans are key 
here, but so are aerial photographs.”9

Kort, planer og det synoptiske blik udgør tre væsentlige faktorer i Waldheims land-
skabsurbanisme (fig.2.2). Samtidig argumenterer han for at springe fra den lille skala 
og dens materielle forhold til den store skala og det synoptiske ’infrastrukturelle 
diagram’. Mellemskalaen beskriver han som en ’dekorations- og arkitekturskala’.10

2.1.3 Det infrastrukturelle diagram og mellemskalaen
Mellemskalaen spiller en væsentlig rolle i både Sletten. Spørgsmålet er derfor om 
ikke Waldheim i springet fra mikroskalaen til det synoptiske infrastrukturelle dia-
gram overser, at mellemskalaen er den skala, hvori interaktion mellem mennesker 
og mellem mennesker og ting finder sted? Om hans overblik ikke mere styrker end 
udfordrer det problem, Sieverts opstiller i sin karakteristik af fragmenterede urbane 
landskaber, der først ”begynder at tale i en sammenfletning af kropslig erfaring, 
forståelse og rum”?11

 Waldheims infrastrukturelle diagram behandler overfladen som en homogen og 
symmetrisk flade uden egen tykkelse, materialitet, tilbøjeligheder eller modstande.12 
Overfladen virker på den måde forudindtaget i stedet for at blive opdaget, og 
oplevelsen af den må være karakteriseret ved både en intens isolation og en man-
glende orienteringsevne i noget, der enten er meget større eller meget mindre end en 
person kan forholde sig til. Sociologen Wolfgang Sachs gør i en anden sammenhæng 
opmærksom på at satellitbilleder – og på den måde også Waldheims infrastrukturelle 
diagram – indeholder mængder af data men ingen folk: 

”In short, they provide a knowledge which is faceless and placeless; an abstraction 
that carries a considerable cost: it consigns the realities of culture, power and virtue 
to oblivion.”13

Connolly kritiserer landskabsurbanismen for at konstruere landskab som ’landskab-
for-arkitektur’ – eller rettere sagt for at betragte landskabets overflade som en 
’overflade-for-organisering’.14 En tilgang der er problematisk, da den, på trods af 
intentionerne om det modsatte, ikke tager landskabets egen selvorganisering seriøst. 
Selvorganiserende aktivitet kan ikke udledes fra oven, eftersom den kun forekom-
mer dér, hvor alt samles – i Waldheims fravalgte mellemskala: 

” […] on the ground, in the middle of life [...] is where the world does things […] it 
is only here that the emergent appears and it is here that there is instrumentality.”15 

Åbenhed over for selvorganisering indebærer at være åben over for det, der sker i 
verden ved at være i den.16 En åbenhed der peger i retning af de handlingsorienterede 
udvekslinger, der finder sted i Sletten mellem skoven og dens brugere.

2.1.4 Landskabsarkitektonisk landskabsurbanisme
Connolly karakteriserer landskabsurbanismen som en ’arkitektonisk landskabsur-
banisme’.17 For ham er alternativet en ’landskabsarkitektonisk landskabsurbanisme’, 
der i stedet for at fokusere på programmering og organisering som projektets motor, 
fokuserer på en grundlæggende åbenhed over for den selvorganisering, der finder 
sted i det han kalder jordplanet.18

Fig.2.2
Charles Waldheims artikel indeholder 
blandt andet dette billede, der afbilder 
en luftfotograf i færd med at fotografere 
for U.S. Defense Audiovisual Agency, 
1917.

Fig.2.3
Limbourg brødrenes maleri October (op-
dyrkning af marker) fra Les Très Riches 
Heures du Duc de Berry, 1413-1416.  

Fig.2.4
James Corners kortlægning (mapping) 
af en langhushule i Mesa Verde, Colo-
rado, 1996.  
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Skovhaverne i Sletten kendetegner en tilsvarende selvorganisering, hvor skoven 
tillader handlingsorienterede udvekslinger, der opstår og forsvinder i en fortsat ud-
vikling og afvikling over tid. 

2.1.6 Feltarbejde i jordplanet
Skovhaverne er udtryk for det feltarbejde Connolly fremhæver som fundamental i 
en revurdering af landskabsinfrastruktur og etableringen af en landskabsarkitekto-
nisk landskabsurbanisme. De viser at fragmentering også kan opfattes positivt som 
en stor grad af kompleksitet og en subjektiv, rumlig tilegnelse gennem manglende 
overblik i jordplanet.30 I Sletten er skoven åben over for en aktiv tilegnelse og den 
danner rammen for selvorganisering og selvrealisering: 

“Such field-discipline is required if landscape architecture wishes to move beyond 
having, what is at best, a rich yet haphazard relation to self-organisation. Such field-
discipline is required if landscape urbanism is to seriously venture into openness. 
This is a discipline of the real world.”31

 
I modsætning til landskabsurbanismens afskrivning af landskabsarkitekturens 
traditionelle formverden til fordel for programmet, involverer en åbenhed over for 
selvorganisering en anerkendelse af den formverden, der historisk har været anset 
som landskabsarkitekturens medium. Men det er samtidig en anerkendelse, der inde-
bærer en revurdering af, hvordan landskabsarkitekturens medium som formverden 
skal forstås og ikke mindst (gen)introduceres i en designmæssig intervention med de 
fragmenterede urbane landskaber. En revurdering der skal foretages på baggrund af 
udforskninger og opdagelser gjort i jordplanet. Ifølge Connolly kan et sådan feltar-
bejde potentielt føre til en revolution i måden vi ser landskabet på.32

2.1.7 Opsummering
Kritikken af landskabsurbanismens fiksering på mikroskalaen og det synoptiske 
infrastrukturelle diagram, fremhæver behovet for en begrebsudvidelse af landskabs-
infrastruktur. I den udvidelse spiller (gen)introduktionen af mellemskalaen en ho-
vedrolle som udtryk for jordplanet. Modsat Waldheims karakteristik af mellemska-
laen som dekorationsskala, henvender mellemskalaen sig, forudsat den er åben som i 
Sletten, til det handlende og reflekterende menneske.
 Som landskabslaboratorium er Sletten derfor relevant i forhold til min begrebs-
udvidelse af landskabsinfrastruktur. En udvidelse der tager afsæt i jordplanet, ikke 
som en overflade, men som en formverden, der indebærer etableringen af forbin-
delser mellem mennesker, ting og steder. I min videre begrebsudvidelse vil jeg tage 
udgangspunkt i mellemskalaen og de forbindelser der opstår mellem individet og 
den formverden det indgår i. Hvor jeg tidligere har karakteriseret landskabsinfra-
struktur som en bagvedliggende struktur for andre organiseringer og bevægelser, er 
denne begrebsudvidelse på paradoksal vis med til at bringe skoven i forgrunden.

Afsnit [2.2] Landskabsinfrastruktur 
2.2.1 Regional landskabsinfrastruktur og praksis
I min kritik af landskabsurbanismen udpeger jeg begrænsningerne ved den eksiste-
rende forståelse af landskabsinfrastruktur. En forståelse der ikke anerkender åbenhed 
overfor selvorganisering i jordplanet som en designintervention i fragmenterede 
urbane landskaber. Min kritik af landskabsurbanismen er væsentlig, for Sieverts 
påpeger, at storskalaprojekter altid skal ses i relation til menneskelig praksis.33 De 
opstår som ”sociale konstruktioner […] i den aktive kommunikation mellem de im-
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delser indenfor feltrammen.25 Corner taler i den henseende om at opdage forbin-
delser, der ikke kan etableres i jordplanet, hvormed plotting bliver en strategisk 
fastholdelse af relationelle strukturer frigjort fra jordplanet. 

2.1.5 Jordplanet og selvorganisering
For Connolly udfolder selvorganisering sig i jordplanet. Han har derfor svært ved at 
se, hvordan Corners kortlægning, på trods af intentionerne om det modsatte, aner-
kender fænomenet selvorganisering. Den er i højere grad synoptiske opdagelser gjort 
efter en afbrydelse til jordplanet: ”Synoptic connections taken as self-organisational 
connections.”26 Corners kortlægning må, som Waldheims infrastrukturelle diagram, 
derfor få følge af andre former for notering, der i endnu højere grad er i stand til at 
anerkende den selvorganisering, der finder sted mellem mennesker og ting i jord-
planet:

”Rather than getting you to ’remember’, it gets you to ’forget’ – and this is not just 
an ’overlooking’ […] but is more like a vacuum, sucking you away from what hap-
pens on the ground as though it did not exist, despite the best intentions.”27

Connolly opstiller en række punkter, der søger en revurdering af infrastrukturer og 
hvad de kan gøre.28 Han peger på en anden form for landskabsurbanisme end den, 
der kommer til udtryk hos bl.a. Waldheim og Corner. En landskabsurbanisme der 
er åben over for den selvorganisering, der finder sted gennem forbindelser mellem 
landskabet og det handlende og reflekterende menneske i jordplanet (fig.2.5):

”Uvant med hvordan man angriber det store åbne rum, startede jeg med at plante 
en enkelt pæl lodret i det flade landskab. Denne enkle handling var overraskende 
virkningsfuld, og er vel egentlig essensen af al vor stræben […] her har været et 
menneske: jeg har været her, altså eksisterer jeg.”29

Fig.2.5
Mikael Hansens plantning af en lodret 
pæl i et horisontalt landskab. 
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LABORATORIUM [2] 
Landskabsinfrastruktur og tilblivelse
I perioden 2006-2010 har jeg gennem skoven i Sletten læst Star & Ruhleders te-
oretiske overvejelser i en materiel og handlingsorienteret kontekst.  Laboratorium 
[2] er opstået i forbindelse med særligt ét besøg foretaget i foråret 2008, hvor jeg 
samtidig med mine første læsninger af Star & Ruhleder foretog en dagsvandring 
gennem skoven og noterede mig de handlingsorienterede udvekslinger jeg mødte. 
Min erkendelse af at min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur foregår i en 
vekselvirkning mellem skoven som laboratorium og mit eget feltarbejde, er en imø-
dekommelse af Connolly og Sieverts, der begge fremhæver en tilsvarende feltdiscip-
lin i jordplanet.  Det er samtidig en anerkendelse af landskabslaboratoriets relevans 
for udviklingen af fremtidig designpraksis i fragmenterede urbane landskaber. 

På baggrund af min læsning af Star & Ruhleder gennem Sletten udpeger jeg for 
min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur de syv egenskaber, [1] indlejring, 
[2] installeret base, [3] åbenhed, [4] praksis, [5] læring, [6] transparens og [7] 
rækkevidde.45 Egenskaberne viser, hvordan landskabsinfrastruktur bliver bygget op 
af stigende tilføjelser og forandringer nedefra og ikke fra et indlejret centrum eller 
en overlejret orden.46 
 Ifølge Star & Ruhleder opstår infrastruktur først når lokal brug kobles på et 
integreret system, der derefter fungerer både lokalt og i stor skala.47 I Sletten kom-
mer det til udtryk i skovens mange selvorganiserede haver, der på forskellige måder 
kobler sig på skoven og derigennem etablerer forbindelser til skoven som et både 
lokalt og overordnet system:   

“The ambiguity and multiple meanings of usage mark any real functioning system. 
An infrastructure occurs when the tension between local and global is resolved. 
That is, an infrastructure occurs when local practices are afforded by a larger-scale 
technology, which can then be used in a natural, ready-to-hand fashion […] This is 
neither a physical location nor a permanent one, but a working relation – since no 
home is universal.”48

I Sletten kan skoven jf. Star & Ruhleder ses som en storskalainfrastruktur, hvori 
lokale handlingsorienterede udvekslinger kommer til udtryk i de mange møder mel-
lem praksis og tilblivelse, som jeg har fundet [1] indlejret som skovhaver i skovens 
form. Udvekslingerne foregår som en kultivering af skoven som en allerede [2] 
installeret base, der viser at landskabsinfrastruktur ikke opstår tabula rasa, men hele 
tiden tilegner sig den installerede bases eksisterende og forhåndenværende styrker 
og begrænsninger på stedet. Skoven må derfor nødvendigvis være [3] åben over for 
både lokale, individuelle tilegnelser og forandringer over tid uden, at det går ud over 
dens samlede koheræns som et kollektivt domæne. Forholdet mellem en overordnet 
robust sammenhæng og en underordnet foranderlighed på baggrund af udvekslinger 
mellem skoven, naturlige og kulturelle fænomener og brug viser, at skoven både 
former og er formet gennem [4] praksis. Det indebærer nødvendigvis en [5] lærings-
proces blandt de implicerede, der medfører, at forholdet til skoven ikke behøver at 
blive opfundet for hver ny handling, men [6] transparent understøtter disse handlin-
ger. Her henviser transparens til den klarhed, der opstår gennem aktiv praksisbaseret 
deltagelse i skoven som fælles domæne. Skovens indlejrede praksisformer har en 
[7] rækkevidde langt ud over den enkelte handling, både rumligt og tidsmæssigt. De 
indgår med andre handlingsorienterede udvekslinger og kultiveringer af skoven som 
en allerede installeret base (fig.2.6-fig.2.9, næste sider). 
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plicerede parter,” hvor det ”handler om en dybtgående, flerdimensionel forståelse af 
situationen.”34 En forståelse der skal ”appellere til følelserne og inddrage kropslige 
erfaringer, for først i en designproces, der består af en sammenfletning af forståelse 
og rum begynder de fragmenterede urbane landskaber at tale.”35 
 Spørgsmålet er imidlertid, hvordan landskabsinfrastruktur understøtter noget 
så allestedsnærværende som en handlingsorienteret praksis – noget så meget midt i 
mellem ting og handlinger?

2.2.2 Hvornår er infrastruktur?
Ifølge sociologerne Susan Leigh Star & Karen Ruhleder er den tidligere beskrevne 
karakteristik af infrastruktur som baggrund hverken brugbar eller præcis. I deres 
undersøgelser af informationssystemer bringer de infrastruktur i forgrunden.36 Star 
& Ruhleder foretager dermed et skift fra infrastruktur som substrat til infrastruktur 
som substans.37 De påpeger, at infrastruktur skal betragtes som et grundlæggende 
relationelt og handlingsorienteret koncept: “Analytically, infrastructure appears only 
as a relational property, not as a thing stripped of use.”38 
 Star & Ruhleder er relevante i forhold til min revurdering af landskabsinfrastruk-
tur, for de betoner, at infrastruktur som relationelt og handlingsorienteret koncept 
indebærer en åbenhed overfor individuelle handlinger inden for et fælles domæne, 
der i sidste ende peger i retning af en ny form for design.39 

Væren værktøj og tilblivelse
Star & Ruhleder beskriver i artiklen ”Steps toward an Ecology of Infrastructure”, 
1996, at de gængse metaforer for infrastruktur, som noget hvorpå eller hvori noget 
andet forløber, ikke er tilstrækkelige i forhold til en åbenhed overfor tilegnelse. De 
analyserer udviklingen af storskalainformationssystemet Worm Community System 
(WCS), hvis formål er at understøtte fælles brug på tværs af geografisk adskilte 
lokaliteter. En af deres primære opdagelser er, at designet af selve systemet ikke 
understøtter den tiltænkte brug: “Despite high user satisfaction with the system […] 
many users experienced difficulties in signing on and use.”40 En opdagelse der får 
Star & Ruhleder til at foretage deres første udvidelse af begrebet infrastruktur.
 Ifølge Star & Ruhleder bliver infrastruktur in situ ved at være forbundet til hand-
linger.41 På den måde er infrastruktur et grundlæggende konstruktivistisk begreb, 
der fungerer i kraft af sin egenskab af at være værktøj gennem praksis. Infrastruktur 
opstår lokalt og fungerer derfra som forbindelse til andre objekter og strukturer. For 
Star & Ruhleder er spørgsmålet ikke hvad en infrastruktur er, men hvornår den er.42 
Den eksisterende forståelse af infrastruktur er derfor ikke i stand til at fange dobbelt-
tydigheden i relationerne mellem infrastruktur, praksis og tilblivelse. Relationer Star 
& Ruhleder blandt andet beskriver således:

“[…] for the plumber, the waterworks system in a household connected to the city 
water system is target object, not background support […] It becomes infrastructure 
in relation to organized practices. Within a given cultural context, the cook consid-
ers the water system a piece of working infrastructure integral to making dinner; for 
the city planner, it becomes a variable in a complex equation.”43 

Star & Ruhleder foretager her en udvidelse af begrebet infrastruktur, der henviser til 
et skift i relationerne mellem figur og grund i studierne af storskala og teknologiske 
infrastrukturer og de fremhæver tingenes tilblivelse gennem handling.44
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Fig.2.6 
I den følgende billedserie (fig.2.6-2.9) 
udpeger jeg ikke eksplicit Star & Ruhle-
ders syv egenskaber, men viser Slettens 
kompleksitet som jeg opdagede den gen-
nem mit feltarbejde i foråret 2008:

Kompleksiteten udtrykker skovens åben-
hed over for brug. Den er en allerede 
installeret base, der formes gennem in-
dividuelle tilegnelser af skoven som et 
fælles domæne:

(1) 
Rester af en træhule.
(2) 
Sti vedligeholdt af lokale beboere.
(3) 
Jordhop på bmx-bane.
(4)
Hul i skovbunden til jordhop (3).
(5)
Fliser på en del af bmx-bane.
(6)
Opstammede træer ved bmx-bane.
(7)
Udplantet bøgehæk.
(8) 
Dobbelt jordhop på bmx-bane.
(9)
Kompostbunke og haveplanter.
(10)
Sti ført uden om ’bevaringsværdigt’ træ.
(11)
Cykelbane og stier gennem buskads.
(12)
Jordhop på cykelbane.
(13)
Jordhop og jordhul på cykelbane.
(14)
Overhalingsspor på cykelbane.
(15)
Jordhul efter afhentning af planter.
(16)
Skilt ved legeplads.
(17)
Legeplads.
(18)
Samling af haveredskaber og havemøb-
ler.
(19)
Hvidkål i køkkenhave.
(20)
Brændehuggeplads.
(21)
Udplantet æbletræ.
(22)
Udplantet æbletræ.
(23)
Udplantet pæretræ.
(24)
Jernstang som vejviser.
(25)
Jernstang som vejviser.

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

(15)(14)(13)(12)(11)

(16) (17) (18) (19) (20)

(21) (22) (23) (24) (25)
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Fig.2.7 

(26) 
Bålplads og samlingssted.
(27) 
Trampolin.
(28) 
Rede af kvas og hulemateriale.
(29)
Opstammet sti fra fuglefodringsplads.
(30)
Samling af kvas og grene fra opstam-
ning af træer.
(31)
Trillebør, frugtbuske og opstammede 
træer.
(32)
Opstammede træer, forårsblomster og 
kompostmateriale.
(33) 
Opstammede træer, forårsblomster og 
fuglefodringsplads.
(34)
Opstammede træer.
(35)
Sammenfletning af træer og grene.
(36)
Sammenfletning af træer og grene.
(37)
Samling af Y-formede grene.
(38)
Samling og sammenfletning af træer og 
grene.
(39)
Sammenfletning af træer og grene.
(40)
Formgivning af afbrækket gren og træ.
(41)
Samling af afbarkede grene.
(42)
Sammenfletning af træer og grene.
(43)
Sammenfletning af træer og grene.
(44)
Kompostbunke og samling af kvas.
(45)
Samling af sten.
(46)
Overdækket sandkasse.
(47)
Sandbunke.
(48)
Kompostbunke.
(49)
Juletræ i april.
(50)
Opstammede træer og stiforløb.

(39)(38)(37)(36) (40)

(45)(41) (42) (43) (44)

(50)(46) (47) (48) (49)

(34)(33)(32)(31) (35)

(29)(28)(27)(26) (30)
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Fig.2.8 

(51) 
Blomsterbed og redekasser.
(52) 
Fuglehus og redekasser.
(53) 
Trampolin.
(54)
Fuglekasser.
(55)
Trampolin.
(56)
Indhegning og opstammede træer.
(57)
Udplantet havebusk.
(58) 
Trampolin.
(59)
Opstammede træer og lysning.
(60)
Plastoverdækket hule.
(61)
Legehus.
(62)
Sorterede kompostbunker og juletræ.
(63)
Opstammede træer og stiforløb, have-
bænk og minidrivhus.
(64)
Højbede, køkkenhaver og haveredska-
ber.
(65)
Opstammede træer.
(66)
Havebænk og opstammede træer.
(67)
Rabarber og køkkenhave.
(68)
Bærbuske med kompost.
(69)
Kompostbunke.
(70)
Kaninhus og foderplads.
(71)
Legehus og udkigspost.
(72)
Legehus, køkkenhave og drivhus.
(73)
Legehus og legeredskaber.
(74)
Havebænk og legeredskaber.
(75)
Havestol og køkkenhave i højbede.

(65)(64)(63)(62)(61)

(66) (67) (68) (69) (70)

(71) (72) (73) (74) (75)

(60)(59)(58)(57)(56)

(55)(54)(53)(52)(51)
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Fig.2.9 

(76) 
Drivhus omkring fem opstammede 
træer.
(77) 
Drivhus omkring fem opstammede 
træer.
(78) 
Pottesamling på teglfliser i drivhus.
(79)
Sammenfletning af drivhus og træer.
(80)
Samling af grene og kvas.
(81)
Havematerialer og fuglekasser.
(82)
Stiforløb og nedklippet græs.
(83) 
Havebelægning, fuglehus og kompost-
kasse.
(84)
Opstammede træer og termodug.
(85)
Opstammede træer, lysning og stiforløb.
(86)
Opstammede træer, udplantede frugt-
træer og lysning.
(87)
Opstammede træer og stiforløb.
(88)
Opstammede træer, stiforløb og sten-
sætning.
(89)
Terrassehaver og opstammede træer.
(90)
Hulemateriale og hønsegård.
(91)
Udtynding og fugleopdræt.
(92)
Lysning og fugleopdræt.
(93)
Foderautomat og stiforløb.
(94)
Opstammede træer, bænk og fuglekasse.
(95)
Stiforløb og bænk.
(96)
Hule i trætoppe.
(97)
Opbevaring af båd.
(98)
Opstammede træer, siddepladser og 
bænk i lysning.
(99)
Trampolin.
(100)
Hule i solnedgang.

(89)(88)(87)(86) (90)

(95)(91) (92) (93) (94)

(100)(96) (97) (98) (99)

(84)(83)(82)(81) (85)

(79)(78)(77)(76) (80)
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2.2.4 Fra objekt til felt
Hvor Star & Ruhleder er interesserede i ting og objekters tilblivelse, foreslår Allen 
i sit essay ”From Object to Field”, 1997, et forøget fokus på det han kalder feltbe-
tingelser frem for en fortsat dyrkelse af objektet.56 Begrebet feltbetingelser er ifølge 
Allen opstået som en parallel til et skift indenfor teknologien, der har flyttet fokus 
fra det analoge objekt til det digitale felt.

Feltbetingelser
Feltet er et udtryk for kræfternes og begivenhedernes fuldstændige immanens. Det 
beskriver et udbredelses- og virkningsrum, der ikke indeholder stof eller materielle 
punkter, men derimod funktioner, vektorer og hastigheder.57 Feltet er karakteriseret 
ved porøsitet og lokale indbyrdes forbindelser. Det er formen mellem tingene, der 
betyder noget mere end tingenes form i sig selv.58 Allen taler for en nedefra kom-
mende tilgang, der fokuserer på brugsdynamik, masseadfærd og komplekse geo-
metrier, der knytter sig til masser i bevægelse. I stedet for at fokusere på objektet 
retter han fokus på feltet som ”et både horisontalt og grafisk fænomen, der fungerer i 
planets dimension”.59

 Allen er relevant i forhold til min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur og 
mit forøgede fokus på jordplanet, men også problematisk på grund af hans udpræ-
gede fokus på landskabet som et grafisk fænomen (fig.2.11).60 Spørgsmålet er om 
han, som Waldheim, overser jordplanet som en kropslig og handlingsorienteret 
dimension? Hvis det er tilfældet er Allen imidlertid ikke langt fra at acceptere jord-
planet og anerkende denne dimensions handlingsorienterede udvekslinger. 

Kontekstlogistik
Allens feltbetingelser er derfor først relevante i forhold til min begrebsudvidelse 
af landskabsinfrastruktur, idet han introducerer begrebet kontekstlogistik.61 Her 
anerkender Allen arkitekturens begrænsede evne til at skabe orden, samtidig med, at 
han anerkender selvregulerende former for (u)orden. Det indebærer en anerkendelse 
af de eksisterende betingelser og en forholdsvis åben indstilling til den overordnede 
sammenhæng.62 Allen beskriver således tilsvarende opdagelser, som dem jeg har 
gjort i Sletten. Her fungerer lokale forbindelser som en første indgangsvinkel til 
større forbindelser, hvilket indebærer en anerkendelse af det komplekse samspil mel-
lem orden og uorden på tværs af storskalainfrastrukturer: 

“Kontekstlogistik er en løst defineret arbejdsramme. Den antyder et netværk af 
relationer som er i stand til at rumme forskelle, men som samtidig er robust nok til 
at indarbejde forandringer uden at ødelægge den indre sammenhæng. Gennem-
trængelige grænser, fleksible interne forhold, en mangfoldighed af veje og flydende 
hierarkier er de formelle egenskaber ved sådanne systemer.”63

I Allens infrastrukturelle urbanisme spiller kontekstlogistikken en hovedrolle i 
forhold til udviklingen af designinterventioner, der er i stand til at anerkende selv-
organisering i jordplanet. Spirn minder os i bogen The Language of Landscape, 
2000, om, at ordet kontekst etymologisk har rod i det latinske ord contextere, der 
betyder ’at sammenvæve’. Kontekst væver således mønstre af begivenheder, mate-
rialer, former og rum sammen, og det er dermed en aktiv rod, der dækker over mere 
end den gængse og mere statiske betydning. Kontekst er ikke en samling af statiske 
elementer, men en samling af dynamiske relationer.64
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Mine læsninger af Star & Ruhleder gennem Sletten viser, hvordan landskabsinfra-
struktur, som et grundlæggende relationelt koncept, er åben over for den enkeltes 
tilegnelser af landskabet som et kollektivt domæne. Den selvorganisering og kom-
pleksitet en implementering af storskalainfrastruktur medfører, kommer til udtryk i 
Sletten som forskellige tilblivelser indlejret i skovens overordnede form, der således 
bringes i forgrunden som et tilgængeligt og fælles domæne.

2.2.3 Infrastrukturel urbanisme
Hvor Star & Ruhleder beskriver infrastruktur som et grundlæggende relationelt kon-
cept, foreslår den amerikanske arkitekt Stan Allen infrastruktur som et relationelt, 
grundlæggende koncept.49 I sit essay ”Infrastructural Urbanism”, 1999, skriver han:

”Infrastructure works not so much to propose specific buildings on given sites, but 
to construct the site itself. Infrastructure prepares the ground for future building and 
creates the conditions for future events […] Infrastructures medium is geography.”50 

Som Star & Ruhleder fremhæver Allen, at en revurdering af infrastruktur indebærer 
et skift i opfattelsen af, hvad infrastrukturer gør, mere end hvordan de ser ud. Men 
hvor en af de grundlæggende egenskaber ved infrastruktur hos Star & Ruhleder er 
en kultivering af en allerede installeret base, beskriver Allen i sit første ud af syv 
forslag til en ’infrastrukturel urbanisme’, hvordan infrastruktur [1] konstruerer stedet 
selv.51 Allen afskriver dermed, at et arbejde med infrastruktur er et arbejde med en 
allerede installeret base. 
 Allen supplerer sin påstand med et foto af Carquinez broen i Californien, som i 
princippet også kan bruges til at sige det modsatte; at landskabet har en aktiv rolle 
i forhold til broens placering og ikke omvendt (fig.2.10).52 På den måde har Star og 
Ruhleders kultivering af en allerede installeret base større relevans end en afskriv-
ning af det stedsbestemte i min videre revurdering af landskabsinfrastruktur. Den 
amerikanske landskabsarkitekt Elisabeth Meyer udtrykker det således:

”The landscape does not sit silent awaiting the arrival of an architectural subject. 
The site speaks prior to the act of design. As such the intersection of geometry and 
geomorphology, of past site and present project, requires a dialogue between the site 
as a speaking figure and the design intervention relative to the site.”53

Allen beskriver selv yderligere seks forslag, der ved en første læsning har mange 
ligheder med Star & Ruhleders karakteristik af infrastruktur: Ifølge Allen er in-
frastrukturer åbne over for forandring over tid, hvilket indebærer en accept af, at 
de forandrer sig gennem [2] kultivering og deltagelse. Umiddelbart antyder Allen 
dermed en åbenhed, som den Star & Ruhleder beskriver. Men han beskriver samti-
dig, hvordan infrastruktur giver retning ved hjælp af faste fikspunkter og samtidig 
fjerner sig væk fra det individuelle mod det [3] kollektive. Ifølge Star & Ruhleder 
opstår en infrastruktur netop, når individet kan koble sig på et åbent system, og 
derfra kultivere det som en allerede installeret base indenfor et kollektiv. Den mest 
markante forskel mellem Star & Ruhleder og Allen findes imidlertid i Allens beskri-
velser af infrastruktur som noget [4] regelbundet, der gennem [5] regulering skaber 
flow, udveksling og bevægelse: ”It is therefore a mistake to think that infrastructures 
can in a utopian way enable new freedoms, that there is a possibility of a net gain 
through new networks.”54 Landskabsinfrastruktur tillader netop nye frihedsrum og 
udfoldelsesmuligheder for individet som en del af et kollektivt domæne. Et domæne 
der, for Allen, består af [6] kunstige netværksøkologier, der tillader en arkitektonisk 
tilgang til urbanisme på baggrund af en [7] repetition, hvor form betyder noget i 
kraft af det den gør, mere end hvordan den ser ud.55

Fig.2.10
Carquinezbroen som Stan Allen bruger 
til beskrive, hvordan infrastruktur kon-
struerer stedet.

Fig.2.11 
Stan Allen supplerer sin karakteristik af 
feltbetingelser med en række diagram-
mer, der skildrer bl.a. grid, felter og 
vektorer.  
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Grænseobjekter kan være abstrakte og konkrete, immaterielle og materielle sam-
menstillinger, men bliver først grænseobjekter, når de bliver brugt som rammer for 
forskellige praksisfællesskaber. Et objekt der kun bruges af et enkelt individ er ikke 
et grænseobjekt, da det ikke bruges til at skabe forbindelse mellem praksisfællesska-
ber, mens et objekt, der bruges af flere praksisfællesskaber over en periode, bliver til 
et grænseobjekt:

”Boundary objects […] are not just temporary solutions to disagreements about 
anomalies. Rather, they are durable arrangements among communities of prac-
tice.”68

I Sletten er skoven et grænseobjekt. På tværs af tidligere grænser forbinder den, 
hvad der før var adskilte domæner: ”The objects thus come to form a common 
boundary between worlds by inhabiting them both simultaneously.”69 Det betyder 
at skoven både er grænse og forbindelse. Den udgør en løst struktureret ramme for 
udfoldelsen af forskellige praksisfællesskaber og er åben over for de fortolkninger 
og handlingsorienterede udvekslinger, der finder sted i den. Således er skoven som 
grænseobjekt plastisk nok til at forandre sig i forhold til lokale behov og robust nok 
til at bibeholde en fælles identitet på tværs af Sletten.70 
  
Passagepunkter
Hvor skoven på et overordnet niveau er et grænseobjekt, kan skovhaverne karakte-
riseres som passagepunkter. Skovhaverne er midlertidige frembringelser og kon-
krete, materielle og lokale in situ forbindelser til skoven som et fælles domæne. 
Udgangspunktet for en forståelse af skoven som grænseobjekt er netop disse skov-
haver. Som passagepunkter til skoven er skovhaverne nødvendige for at forbinde 
forskellige sociale domæner og dermed synliggøre skoven som fælles hverdagsland-
skab.  
 Afhængig af antallet af brugere, allierede, kan grænseobjekter indeholde en lang 
række passagepunkter, samtidig med at ethvert passagepunkt kan indeholde flere 
allierede.71 På den måde er passagepunkter ikke nødvendigvis individuelle, men kan 
også være udtryk for enighed om bestemte fortolkninger af domæner i grænseob-
jektet. Det centrale er, at passagepunkter munder ud i en overordnet sammenhæng 
i kraft grænseobjektet, der skaber en fælles identitet for alle involverede (sociale) 
verdener. Et grænseobjekt indtræffer først, når det overordnede designobjekt er sat i 
verden og må være både robust og åben over for fremtidige fortolkninger og forand-
ringer.72

 Denne skelnen mellem grænseobjekter og passagepunkter er relevant i forhold til 
min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur. I stedet for kun at betragte skoven i 
Sletten som en strukturgivende baggrund for skovlandsbyerne, er den i højere grad 
et overordentligt komplekst landskab. Den indgår i forskellige grader af frembrin-
gelser og forfald i et stadigt stigende antal relationer med skovlandsbyerne, deres 
indbyggere og skovens besøgende på tværs af skala. I den forstand er skoven en 
slags væren-værktøj, der gennem en åbenhed over for brug er i en fortsat tilblivelse. 
Igennem skovhaverne træder skoven som landskabsinfrastruktur i forgrunden i form 
af de handlingsorienterede udvekslinger, der finder sted i den. Skovens vegeta-
tive kvaliteter er ikke kun årstidernes skift og træernes successive vækst i forhold 
til en kronologisk udvikling, men i lige så høj grad de foranderlige verdener som 
passagepunkterne udgør. De griber ind i og forskyder den kronologiske udvikling 
(fig.2.13-2.14, næste sider). Den observation understreger skovens grundlæggende 
egenskab som grænseobjekt, der fungerer som et potentielt frihedsrum for tilegnelser 
af hver-dagslandskabet, og dermed skovens relevans i udviklingen af handlingsori-
enterede designinterventioner i fragmenterede urbane landskaber.

LABORATORIUM [3] 
Fra felt til objekt
Jeg anerkender i min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur selvorganisering 
som den enkeltes selvrealisering i fragmenterede urbane landskaber. Det indebærer 
en tilbagevenden til objektet og den formverden landskabsurbanismen afskriver, 
hvor udfordringen bliver designinterventioner, der er i stand til at mediere mellem 
den enkeltes behov for selvrealisering indenfor et kollektivt domæne. 
 Her vil jeg vende tilbage til Star, der, sammen med prof. James R. Griesemer, 
fortsat er relevant i forhold til min videre begrebsudvidelse.Mine læsninger af Star 
& Griesemer, og dermed Laboratorium [3], er blevet til i forbindelse med særligt to 
besøg i Sletten foretaget i foråret 2008 og efteråret 2009. Samtidig med mine læs-
ninger af Star & Griesemer foretog jeg en række dagsvandringer gennem skoven og 
noterede mig de handlingsorienterede udvekslinger jeg mødte undervejs.

Grænseobjekt og passagepunkt
På baggrund af studier af etableringen af Museum of Vertebrate Zoology (MVZ) ved 
University of California i Berkeley, udvikler Star & Griesemer begreberne grænse-
objekt og passagepunkt. De beskriver i artiklen ”Insitutional Ecology, Translations 
and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Verte-
brate Zoology, 1907-39”65, 1989, hvordan museets to grundlæggere, biologen Joseph 
Grinnell og filantropisten Annie M. Alexander, tog en lang række amatørsamlere 
og fritidsbiologer til hjælp under udbygningen af samlingen. De fleste amatører var 
uinteresserede i Grinnells mere formelle økologiske teorier, men var på trods af den 
samlede gruppes heterogenitet i stand til at samarbejde om selv de mest detaljerede 
opgaver. I løbet af samlingens udbygning, blev dens objekter til delte objekter på 
tværs af fagdiscipliner og interessefelter. Objekterne blev til grænseobjekter, mens 
de forskellige personers tilegnelser af samlingens objekter blev til passagepunkter.66 

Grænseobjekter
Grænseobjekter er objekter, der findes i mere end ét praksisfællesskab. Som Allens 
kontekstlogistik har de to vigtige egenskaber: De er løst strukturerede som en over-
ordnet ramme for fælles brug, og samtidig fast forankrede i forhold til specifik brug 
(fig.2.12). Grænseobjekter er således både uklare og klare (transparente), på forskel-
lige tidspunkter, med forskellige formål.67 
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Fig.2.12
Et grænseobjekt udgør en overordnet 
ramme for individuel tilegnelse. Disse 
opstår som passagepunkter i forbindelse 
med grænseobjektet. Star & Griese-
mers beskrivelser af grænseobjekter og 
passagepunkter er relevante i forhold til 
mine læsninger af Sletten. Her opstår 
der, indlejret i skoven, en lang række 
passagepunkter, der kommer til udtryk 
som kultiveringer af skoven som en 
allerede installeret base: Haver, huler, 
stier og meget mere.

Fig.2.13-2.14 (næste sider) 
I Sletten kommer forholdet mellem de 
enkelte tilegnelser, passagepunkter, og 
skoven som fælles domæne, grænseob-
jekt, til udtryk i en lang række ‘lysnin-
ger’, der griber ind i og forskyder sko-
vens ellers kronologiske udvikling.
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Grænser for tilegnelse
Skovens åbenhed som grænseobjekt, gør den skrøbelig over for store forandringer 
og indgreb: “Infrastructure in these terms is a dense interwoven fabric that is, at the 
same time, dynamic, thoroughly ecological, even fragile.”73 Den skrøbelighed kom-
mer eksempelvis til udtryk i de mere radikale fortolkninger af fællesskabszonens 
åbenhed over for tilegnelse. I bogen Sorting Things Out, 1999, beskriver Star sam-
men med sociologen Geoffrey C. Bowker, at enhver tilegnelse af et grænseobjekt 
sker gennem en såkaldt naturalisering, der karakteriserer den læringsproces enhver 
tilegnelse af nye ting indebærer.74 

De radikale fortolkninger af fællesskabszonen i Sletten er udtryk for en manglende 
naturalisering eller i hvert fald en naturalisering, der ikke foregår i konsensus med 
andre tilegnelser af skoven som fælles domæne. Når lokale beboere i Sletten etable-
rer fugleopdræt i store bygningsværker i skoven eller indhegner et område på 20 
x 30 meter i forbindelse med en tilstødende privat have, fremhæver de samtidig 
skovens skrøbelighed som grænseobjekt (fig.2.15-fig.2.16). En skrøbelighed der 
må anerkendes i fremtidige designintervention, der introducerer skoven som fælles 
domæne i fragmenterede urbane landskaber:

”Forests cannot be owned, they can only be wasted by the right to ownership. 
Forests belong to place – to the placehood of place – and place, in turn, belongs to 
no one particular. It is free. Of course nothing can guarantee that a place´s freedom, 
like it´s forests, will not be violated or disregarded, even devastated. On the contra-
ry, this natural freedom of placehood is the most vulnerable element of all [...].”75

I Sletten kommer skovens skrøbelighed til udtryk, når en bruger udvider sit individu-
elle råderum ved at indtage skoven uden at anerkende den som et fælles domæne.

2.2.5 Aktør-Netværks-Teori
Sociologen Bruno Latour beskriver i sin Aktør-Netværks-Teori (ANT), hvordan 
sociale forhold mellem mennesker er tæt forbundne med ting.76 Latour definerer 
aktører som enheder, der gør ting.77 Aktører kan være mennesker, ideer, objekter 
mm. Han understreger, at det er mindre vigtigt, hvorvidt aktørerne er sociale eller 
teknologiske objekter men fremhæver handlingsaspektet som det vigtigste. Adskil-
lelsen mellem mennesker og ting er mindre interessant end den komplekse kæde, 
langs hvilken kompetencer og handlinger distribueres.78 Latour definerer netværk 
som en gruppe uspecificerede relationer mellem aktører.79 Aktører og netværk 
konstituerer gensidigt hinanden, så en aktør ikke kan agere uden et netværk, mens et 
netværk kun består af aktører. Et netværk er således en serie af transformationer, der 
er rettet mod en kollektiv performance.80 
 I en vilkårlig skovhave i Sletten indgår træer, vejrforhold, brugere, materialer 
mm. som aktører i et aktør-netværk, der får skovhaven til at fungere som en aktør i 
skoven. På den måde skal aktører og netværk ikke ses som to forskellige ting, men 

som dele af det samme fænomen.81 Således redefinerer aktører og netværk hele tiden 
hinanden i et gensidigt afhængighedsforhold. Sociologen Michel Callon uddyber 
yderligere det forhold ved at præcisere, at aktør-netværket hverken kan reduceres til 
aktøren eller til netværket, men er sammensat af en serie af forskelligartede aktører, 
levende og ikke-levende, som er knyttet sammen i en vis periode.82

2.2.6 ANT og (landskabs)laboratoriet
Latour gør i artiklen ”When Things Strike Back”, 2000, opmærksom på, at ordet 
objekt oprindeligt betyder at modsige.83 Et objekt er ikke noget der er, men noget 
man gør. ’Objektivitet’ karakteriserer således ikke et bestemt sindelag, men tilstede-
værelsen af objekter, der, som grænseobjektet i Sletten, er i stand til at yde en form 
for modstand og indgå som en aktør i et aktør-netværk. 
 Grænseobjekter er på den måde meget mere ”interessante, brogede, usikre, 
komplicerede, langtrækkende, heterogene, risikable, historiske, lokale, materielle 
og netværkede end den version, der i lang tid har været portrætteret af objekter.”84 
Det er denne objekt-orienterede formverden, jeg udforsker i Sletten.85 I den sam-
menhæng fremhæver jeg landskabslaboratoriets rolle som et hybridt forum, der kan 
ophæve skellet mellem subjektivitet og objektivitet:

”Science was what was made inside the walls where white coats were at work. Out-
side the laboratory’s borders began the realm of experience – not experiment. Today 
all that is changing. Indeed, it would be an understatement to say that soon nothing, 
absolutely nothing, will be left of this top-down model of scientific influence.”86

I forhold til mine to hovedteser medfører mine undersøgelser i Sletten som land-
skabslaboratorium ikke blot en begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur, men 
også en revurdering og (gen)introduktion af landskabsarkitekturens traditionelle 
designobjekter som landskabsurbanismen afskriver: ”[…] Since laboratory practices 
lead us constantly inside/outside and upside/down, we should be faithful to our field 
and follow our objects throughout all their transformations.”87 Modsat Waldheim, 
der i sin karakteristik af landskabsurbanismen fremhæver det synoptiske, altseende 
blik, fremhæver jeg et forøget fokus på de materielle relationer mellem mennesker 
og ting, som dem jeg har fundet i Sletten: “[…] probing an object-oriented democra-
cy is to research what are the material conditions that may render the air breathable 
again.”88 Derfor argumenterer jeg yderligere for Slettens relevans som 1:1 labora-
torium i min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur og en revurdering af, hvad 
landskabsinfrastruktur kan gøre.89

LABORATORIUM [4] 
Landskabsinfrastruktur og skala
Latour gør opmærksom på, at laboratorier er nogle af de få steder, hvor spørgsmålet 
om skala, bliver irrelevant og hvor de prøver, der foretages indenfor laboratoriet, kan 
ændre samfundets overordnede komposition.90 Samtidig understreger han, af samme 
grund, at laboratoriet indeholder nøglen til løsninger i stor skala.91 
 De forhold jeg i laboratorium [3] har peget på i skovens mellemskala, gør sig 
således også gældende på tværs af skala. Det der i én skala kan karakteriseres som et 
grænseobjekt, kan i en anden skala karakteriseres som et passagepunkt og omvendt. 
Som anvist i Sletten er skoven i den overordnede form et grænseobjekt for de mange 
indlejrede skovhaver, mens den i sig selv kan karakteriseres som et passagepunkt 
i det større, sammenhængende landskabsnetværk på regionalt niveau. Det samme 
gør sig gældende i mange af skovhaverne, der i én skala er passagepunkter, mens 
de i en anden skala er grænseobjekter for passagepunkter indlejret i skovhaven som 

Fig.2.15 (øverst)
Havehegn og pælespade til hegnspæle.

Fig.2.16 (nederst)
Når lokale beboere i Sletten indheg-
ner et område på 20x30 m i skoven og 
inddrager det i en privat have, er det 
udtryk for en manglende naturalisering 
og anerkendelse af skoven som et fælles 
domæne. 
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grænseobjekt. Omvendt kan skoven i andre tilfælde karakteriseres som et pas-
sagepunkt for en specifik skovhave, der således får karakter af at være grænseobjekt 
om end den i fysisk størrelse er mindre end skovens overordnede struktur. Denne 
betragtning er væsentlig i forhold til min revurdering af landskabsinfrastruktur, for 
den modsiger den gængse opfattelse af skala, som noget der følger et hierarkisk 
mønster, hvor noget mindre omsluttes af noget større.92 I de tilfælde hvor skoven 
udgør et passagepunkt til en enkelt skovhave, er skoven som passagepunkt, på trods 
af dens størrelse, således indlejret i skovhaven, der fungerer som et grænseobjekt. En 
konstatering, der indebærer en revurdering af skala.
 Skoven i Sletten relaterer sig ikke til nogen bestemt skala, da forskellige skalaer 
er involveret i hinanden. Det kommer til udtryk i forholdet mellem grænseobjekter 
og passagepunkter. På det lokale niveau i skovhaverne er der altid noget ikke-lokalt 
på færde, og på det overordnede niveau er der noget lokalt på færde. En konstatering 
der viser, at skala ikke er defineret af en bestemt orden, men tværtimod er karakter-
iseret ved relationer etableret mellem menneskelige og ikke-menneskelige aktører 
i jordplanet.93 En udvalgt skovhave er blevet til i forbindelse med en ’byfest’ for de 
lokale beboere, hvor telte blev opført i forbindelse med eksisterende træer. Den er 
blevet et grænseobjekt. Den selvsamme skovhave udgør i en anden sammenhæng, i 
andre aktør-netværk, et passagepunkt for tilegnelser af skoven som grænseobjekt.94 
I Sletten er skala derfor ikke et spørgsmål om forskellige fysiske størrelser, men et 
spørgsmål om antallet af etablerede forbindelser (fig.2.17). Hvis noget skal karakte-
riseres som storskala, må det indeholde et væld af forbindelser, mens noget i en lille 
skala omvendt må indeholde få forbindelser. Eftersom skala forandrer sig efter-
hånden som aktør-netværk forandrer sig, betyder det, at Slettens forskellige skalaer 
ikke er mere stabile end de aktør-netværk, der opretholder dem (fig.2.18).

2.2.7 Opsummering
I min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur skelner jeg mellem grænseobjekter 
og passagepunkter. En skelnen der i Sletten kendetegner en åbenhed over for hand-
lingsorienterede udvekslinger mellem skoven og dens brugere. 
 Min læsning af teori gennem Sletten fremhæver landskabsinfrastruktur som et 
grundlæggende relationelt koncept, hvis relevans i fragmenterede urbane landskaber 
især skal findes i evnen til at etablere relationer mellem den enkelte og det kollek-
tive på tværs af skala. Denne konstatering indebærer, at jeg selv må revurdere min 
oprindelige skelnen mellem skalaer. Hvor jeg i Tankefuld og Sletten har fremhævet 
mellemskalaen, skal mellemskalaen i stedet betragtes som et udtryk for en land-
skabelig midte, der på tværs af skalaer udfolder sig i jordplanet.  Det er snarere i 
jordplanet, at designinterventioner, der medierer mellem den enkelte og skoven som 
fælles domæne, skal etableres. I Sletten viser skovhaverne, hvordan haven er udtryk 
for jordplanet. Det er gennem skovhaverne, at selvorganisering opstår som forbin-
delser mellem den enkelte og hverdagslandskabet, der er etableret på baggrund af 
handlingsorienterede udvekslinger mellem skovens brugere og skoven som fælles 
domæne. I det følgende vil jeg derfor vende tilbage til haven som udtryk for de pas-
sagepunkter, der er nødvendige for en tilegnelse af skoven som grænseobjekt.
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Fig.2.17
Det der i en skala og en sammenhæng 
kan karakteriseres som et grænseobjekt 
er i en anden skala og andre sammen-
hænge et passagepunkt. I Sletten er ska-
la ikke et spørgsmål om fysisk størrelse, 
men om antallet af etablerede forbindel-
ser. Her en enkelt snor bundet omkring 
et lærketræ. 

Fig.2.18 (modstående side)
Samme snor holder et telthus på plads 
omkring et birketræ, der indgår i andre 
forbindelser og andre sammenhænge. 
Teltet er en del af en lysning fyldt med 
telte opført omkring lærke- og birke-
træer, men indgår samtidig i forbindelse 
med andre passagepunkter. På nederste 
billede ses teltet i baggrunden og i for-
grunden bmx-banen fra fig.2.6,billeder 
(3),(4),(5),(6) og (8).
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Afsnit [3.1] Skoven og haven
3.1.1 Haven som laboratorium
Hvor haven i landskabsurbanismen afskrives som landskabsarkitekturens ur-form2, 
karakteriserer den franske landskabsteoretiker Sébastien Marot i bogen Sub-
urbanism and the Art of Memory, 2003, haven som et veritabelt laboratorium for 
urbanisme og territoriel udvikling (fig.3.1).3 Han beskriver haven som ’en land-
skabsarkitekturens vugge’ i stand til at gøre et helt territorium tilgængeligt som et 
fælles domæne: 

“Thus, it is possible to show how landscape architecture […] was historically the 
developmental laboratory for new models for urban planning, well before urban 
planning decided – and not necessarily for the better – to turn itself into an autono-
mous discipline by abandoning the experimental laboratory of the garden. The most 
interesting aspects of the landscape experiments performed today in outlying areas 
are precisely this reintroduction of the long-neglected discipline of suburban studies 
derived from garden art. Here, certain landscape architects, linked by their tradition 
and professional culture to the middle suburban zone – the birthplace of their disci-
pline – are among a very few people today capable of revealing the rich complexity 
of sites and situations where other specialists see only chaos.”4 

Hortus apertus 
og skoven som mulighedsrum
“Will new maps one day allow us to orientate ourselves within the very depth 
of constructed situation, rather than only on their infra-thin surface?”1 

Haven er den landskabelige midte, hvor forbindelserne mellem den enkelte og 
territoriet som hverdagslandskab bliver etableret.5 Lige som skovhaverne i Sletten 
fungerer som passagepunkter til et overordnet skovlandskab som et fælles grænseob-
jekt, kan haven som passagepunkt til hele territorier konstituere et netværk af steder 
og gøre dem tilgængelige for både individuel og kollektiv brug.6 Med andre ord er 
det gennem haven som udtryk for jordplanet, at den enkelte kan tilegne sig hver-
dagslandskabet gennem en kultivering af en allerede installeret base.
 En (gen)introduktion af haven som passagepunkt i min begrebsudvidelse af 
landskabsinfrastruktur er på den måde en tilbagevenden til haven som laboratorium 
for urban udvikling på regionalt niveau. En genintroduktion, der anerkender havens 
rolle som laboratorium for udviklingen af designinterventioner, der er i stand til at 
mediere mellem den enkelte og byen som et kollektivt domæne.

3.1.2 Sub-urbanisme
Marot skelner mellem to forskellige former for designinterventioner, henholdsvis 
super-urbanisme og hans egen sub-urbanisme. Begge forholder sig til byen som et 
territorielt fænomen. Hvor super-urbanisme er en designintervention, der konstruerer 
stedet gennem manipulationen, udfoldningen og repræsentationen af et program, 
som i den beskrevne form for landskabsurbanisme, er sub-urbanisme en omstyrtning 
(subversion) af urbanisme, der flytter fokus fra programmet til stedet.7

 I modsætning til en horisontal tilgang, hvor landskabet anskues som en program-
merbar overflade, er sub-urbanisme en in situ-udvidelse af landskabet i dybden. I 
den henseende har sub-urbanisme meget til fælles med udforskningen af en land-
skabsarkitektonisk landskabsurbanisme, hvor landskabet stimulerer de tilføjelser 
og tilegnelser, der finder sted i forbindelse med det.8 Hvor jeg gennem Sletten har 
beskrevet, hvordan landskabsinfrastruktur bliver til i forbindelse med skoven som en 
allerede installeret base, bruger Marot palimpsesten som en metafor, der beskriver 
landskabets i forvejen eksisterende lag.9 Jeg fremhæver landskabsinfrastruktur som 
en in situ tilegnelse af hverdagsslandskabet, hvilket gør sub-urbanisme relevant i 
min videre begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur.

3.1.3 Park de Lancy
Marot fremhæver en lille park i Schweiz, Park de Lancy, som grundlæggende for 
udviklingen af sub-urbanisme. Parken er udført af den schweiziske landskabsarkitekt 
Georges Descombes i løbet af 1980erne.10 Den ligger i et mindre skovområde mel-
lem floden Voiret, industrialiserede landbrugsarealer og et voksende forstadsland-
skab (fig.3.2).11 
 Gennem en række præcise haveinstallationer introducerer Descombes en form-
verden til stedet, der rækker langt ud over den oprindelige projektafgrænsning og 
han skaber i processen en hybrid mellem noget naturligt og noget menneskeskabt. 
I et forsøg på at reaktivere skoven udpegede kommunen et mindre areal som en 
kommende skrammellegeplads for områdets beboere.12 Descombes fik til opgave at 
udvikle legepladsen som et undervisningseksperiment i forbindelse med hans fors-
kningscenter CREX – Center for Architectural Research and Experiments.13 CREX’s 
mål var at udvikle arkitektonisk læring gennem realiseringen af ”meget små ting og 
flygtige objekter bygget i samarbejde med tingenes brugere og midlertidige installa-
tioner osv.”14 Eksperimentet endte med at inddrage hele territoriet i en aktivering af 
floden og skoven som et samlet urbant landskab. Udover at anvise stedets relationer 
til det samlede territorium, introducerer Descombes en række haveinstallationer, der 
er åbne over for ny brug og nye fortolkninger (fig.3.3).15 Descombes fornyer på den 
måde et af de mest grundlæggende kald i klassisk havekunst. Han taler til os lokalt 
om verden:

Fig.3.1
Pieter Bruegels gravering Spring viser 
et væld af kultiveringsaktiviteter i forårs-
haven, 1565. 

Fig.3.2
Situationsplan over Georges Descombes 
park i Lancy. Haveinstallationerne lig-
ger spredt i parken, men væver med 
plateauer, trapper, flader og mure floden 
Voiret, skoven og parken sammen i en 
palimpsest, der gør tidligere brugsspor 
tydelige.

Fig.3.3
En af installationerne er denne pergola 
placeret i en tidligere frugtplantage.
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“The handful of realizations that Descombes has placed along the Voiret are like 
fragments of a three-dimensional map of the site’s territorial substrate: a map ad-
dressed not to the bird´s-eye view, but to the thinking body of the walker, engaged in 
the breadth and depth of the territory.”16  

Hvad der før var en ’glemt park’ bliver via installationerne en genopdaget park ind-
lejret i en større territoriel sammenhæng (fig.3.4).17 Ved at udvikle spændingsøje-
blikke, hentydninger og transparens i overlejringen af parkens synlige og usynlige 
lag, afslører Descombes lagenes materielle struktur som en serie af planer, der åbner 
op for brugernes forskellige læsninger og ambivalente praksisser (fig.3.5).18

3.1.4 Transparens
Jeg har i laboratorium [2] beskrevet, at landskabsinfrastruktur indebærer genfor-
handlinger med stedet, der medfører en form for transparens.19 Arkitekterne Colin 
Rowe & Robert Slutzky skelner i deres essay ”Transparency: Literal and Phenom-
enal”, 1963, mellem bogstavelig og fænomenbundet transparens.20 Hvor bogstavelig 
transparens henviser til en mere klassisk forståelse af transparens, som i en visuel 
gennemsigtighed, karakteriserer fænomenbundet transparens en handlingsorienteret 
transparens tilsvarende den, der opstår hos den enkelte i tilegnelsen af Sletten som et 
grænseobjekt.
 For Rowe & Slutzky er fænomenbundet transparens en måde at se forskellige 
rumlige lokaliteter samtidig. De definerer transparens som et multilagdelt, overlap-
pende og gennemtrængelig fænomen af strukturer og systemer baseret på aktiv 
deltagelse: ”By this definition, the transparent ceases to be that which is clear and 
becomes instead that which is clearly ambigous.”21 Fænomenbundet transparens 
overført til min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur karakteriserer på den 
måde et fænomen, der ikke har at gøre med visuel gennemsigtighed, men i stedet 
afhænger af en klarlæggelse gennem en kropslig aktivitet i jordplanet:

“In short, where the use of literal transparency often exhausts the depth in the very 
act of releasing it, phenomenal transparency ceaselessly opens up this depth, even 
though its devices appear to contain or restrain it.”22  

Transparens er således tvetydig og kan være gennemsigtig og ugennemsigtig på 
samme tid. Tilsvarende karakteristik af transparens beskriver jeg i mine laboratorie-
undersøgelser af Sletten, hvor transparens først opstår gennem en aktiv deltagelse i 
skoven som medium – også på trods af en ellers fysisk og visuel opacitet. Skoven 
spiller en hovedrolle i designinterventioner, der introducerer fænomenbundet trans-
parens, for op gennem historien har den udgjort en ’uigennemsigtig grænse’:

“This gradual loss of an edge of opacity, where human abode finds its limits on the 
earth, is part of the global story of civic expansionism. In the West its first and last 
victim has been the forest [...] forests mark the provincial edge of Western civiliza-
tion, in the literal as well as imaginative domains.”23 

Hvor Harrison fremhæver skoven som en uigennemsigtig grænse, foreslår Marot, at 
fænomenbundet transparens bliver brugt til at danne ukendte størrelser ud af kendte 
sammenhænge (ekstrapolering), der involverer ’det territorielle substrat’. I min 
begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur overfører jeg forståelsen af en fænomen-
bundet transparens til skoven og jordplanet, og udvider dets anvendelse til skoven og 
måden hvorpå den behandles.24 Det indebærer, som Star gør os opmærksom på, en 
ny form for design:

”The emergence of the infrastructure – the ‘when’ of complete transparency – is thus 
an ‘organic’ one, evolving in response to the community evolution and adoption of 
infrastructure as natural, involving new forms and conventions that we cannot yet 
imagine.”25 

Landskabsinfrastruktur åbner op for en fænomenbundet transparens i jordplanet. En 
transparens der antager nye udtryk og sammenhænge gennem den enkeltes tilegnelse 
af et grænseobjekt som et fælles domæne.

3.1.5 Surface/Subsurface 
Den amerikanske tegnestue Weiss & Manfredi er ligeledes optaget af modsætningen 
mellem det ‘klare’ og det ‘uklare’. De anviser i bogen Surface/Subsurface, 2007, de-
signinterventioner, der anerkender transparens som et designparameter.26 For Weiss 
& Manfredi er behandlingen af jordplanet central, da det er her en syntese mellem 
klarhed og uklarhed opstår: “The clarity of those shadows against the roughened sur-
face made you see things you had not seen before on that very ground.”27 For Weiss 
& Manfredi er ‘surface’ vertikalt og subsurface et udtryk for en uklarhed, der først 
gennem etableringen af en relation til jordplanet klarlægges. 
 Forholdet mellem det klare og det uklare kommer til udtryk som en alternativ 
sub-urbanisme i Seattle Olympic Sculpture Park, 2002. Her tager Weiss & Manfredi 
afsæt i de skjulte kræfter, der har været med til at forme stedet og fortsat gør det 
(fig.3.6). De bruger de spor de finder til at etablere en bypark, der krydser og trans-
ponerer tidligere lag i en allerede installeret base. Weiss & Manfredi ophæver på den 
måde dikotomien mellem den kulturelle verden som ’noget for os’ og den naturlige 
verden som ’noget uden for os’:

”Presented instead […] is an ensemble of situations that give shape, schedule and 
orientation to the patterns of everyday life.”28  

Seattle Olympic Sculpture Park var forinden et post-industrielt overskudslandskab 
mellem Seattle og dens havnefront. Som i Lancy skærer større transportinfrastruk-
turer, en firespors-motorvej og et godsbanespor, sig gennem området og deler det i 

Kapitel 03 Kapitel 03

Fig.3.6
Luftfoto af Seattle Olympic Park, der 
viser parkens placering på kanten mel-
lem byen og kysten. 

Fig.3.7
I mødet mellem den landskabelige og 
urbane flade opstår der en række ‘skov-
partier’, der fungerer som offentlige ud-
stillingssteder.

Fig.3.4
Georges Descombes installationer i 
Lancy forbinder skoven, parken og 
floden Voiret.

Fig.3.5
Trin placeret i den tidligere frugtplan-
tages skel forbinder skoven, parken 
og floden. I baggrunden anes en af 
Descombes introducerede haveinstalla-
tioner, pergolaen.



94 95

tre adskilte parceller mellem byen og havnefronten. Weiss & Manfredi introducerer 
en Z-formet, skrånende flade, der væver stedets adskilte domæner sammen i ét 
landskab (fig.3.7, foregående side). Den første flade er en skrånende og slyngende 
landskabsflade, mens den anden flade er en mere urban flade, der indeholder de 
mange transportinfrastrukturer.

Skovhaver og landskabsinfrastruktur
Informeret af stedets lokale og territorielle kræfter rekonstruerer Weiss & Manfredi 
et landskab, der med nye offentlige pladser og forbindelser, kan anskues som en 
landskabsinfrastruktur: “Subsurface carries with it an infrastructural idea […] It’s 
embedded and becomes interesting formally and operational.”29

 I Seattle Olympic Sculpture Park er der i forhold til indlejring, udviklingen af 
grænseobjekter og passagepunkter og en introduktion af fænomenbundet transpa-
rens en sammenhæng til skoven og min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur: 
”Like acupuncture, we look for highly specific points or moments that can galvanize 
a condition […] that have a certain […] clarity. Then we try very hard to twist, push, 
and deform them to do more.”30 Imellem de to flader kommer forholdet mellem 
uklarhed og klarhed til udtryk i udpegningen af en række mindre skovhaver i hen-
holdsvis Gallery of the New (Forest), Gallery of the Old (Forest) og Garden of the 
Ancients (fig.3.8-3.10). Skovhaverne udgør dermed dobbeltkodede domæner, hvor 
en syntese mellem det klare og uklare først opstår gennem aktiv deltagelse i parken. 
Med skovhaverne veksler Weiss & Manfredi mellem at arbejde med skoven som 
passagepunkt og grænseobjekt:

”The external topography itself becomes a kind of clearing – a gigantic landscape 
receptacle, or an outdoor room of sorts – that receives the building and in the proc-
ess not only accommodates and shapes it but also is shaped by it.”31 

Med afsæt i en allerede installeret base fremtræder Seattle Olympic Sculpture Park, 
på trods af dens enkle kompleksitet32, som havde den altid ligget der, men blot for 
nyligt er blevet blotlagt og synliggjort. Den fungerer som en dialektisk ramme, hvori 
individet indenfor et kollektivt domæne kan både genopdage og genforhandle sine 
egne hverdagslandskaber.33  

3.1.6 Opsummering
I min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur udtrykker haven den enkeltes 
tilegnelse af fragmenterede urbane landskaber som et fælles domæne og det pas-
sagepunkt, der kobler det lokale på det territorielle substrat. Det er gennem designin-
terventioner, der introducerer haven i større urbane sammenhænge, at både Park de 
Lancy og Seattle Olympic Sculpture Park åbner op for en fænomenbundet transpar-
ens. 
 I den proces bliver det uklare brugt til at etablere klarhed gennem den enkeltes 
aktive deltagelse. Landskabsinfrastruktur indebærer en skelnen mellem det klare 
og uklare. Haveinstallationerne indlejret i skoven i Park de Lancy og skovhaverne 
i Seattle Olympic Sculpture Park anviser en retning for en yderligere begrebsud-
videlse af landskabsinfrastruktur. En retning hvori havens evne til at skabe klarhed 
gennem noget der er uklart spiller en hovedrolle. Som laboratorium for udviklingen 
af designinterventioner, tillader haven individuel tilegnelse og udfoldelse i en akti-
vering af jordplanet og fungerer derfra som passagepunkt til det kollektive hverdags-
landskabs lokale og regionale sammenhænge. Jeg vil derfor yderligere gøre brug af 
haven som laboratorium for min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur.

Afsnit [3.2] Den moderne danske have
3.2.1 En ekstrapolering
Jeg vil i det følgende fremhæve en række moderne danske haver, der gennem det 
20. århundrede har aktiveret jordplanet. De skal ses som individuelle eksempler, der 
tilsammen danner afsæt for en fælles forståelsesramme og udpeger en mulig retning 
for en yderligere begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur, der finder sted i og 
med havernes formverden.. Haverne er udført af henholdsvis Gudmund Nyeland 
Brandt (1878-1945), Carl Theodor Sørensen (1893-1979) og Sven-Ingvar Andersson 
(1927-2007), hvis respektive arbejder vidner om en stor og varieret produktion, der 
hverken kan eller skal placeres i én og samme boks.
 Fælles for Brandt, Sørensen og Andersson var deres aversion mod at fastholde 
landskabet i statiske billeder. For dem var landskabet ikke en pastoral scene men 
et allestedsnærværende og levende medium – også i byen. De værdsatte alle tre et 
landskab, der bar præg af menneskets spor, og de delte den klare overbevisning, at 
havens rolle i byerne var af afgørende betydning. For både Brandt, Sørensen og An-
dersson var havearkitektur et udtryk for menneskets samspil med naturens vegeta-
tive processer. 
  
3.2.2 G.N. Brandt og haven
For Brandt var kombinationen mellem naturens vækstlighed i haven og haveejerens 
personlige arbejde med haven af afgørende betydning. Han gav sit fag en ny dimen-
sion ved at forbinde en akademisk saglighed med håndværksmæssig forståelse af 
materialets natur og muligheder, og af vilkårene for planternes trivsel og vækst. Han 
skelnede mellem den arkitektoniske havekunst og den landskabelige havekunst.34 I 
flere af hans projekter flyttede interessen sig fra haven som statisk form til de pro-
cesser der fandt sted i haven.
 Det var i samspillet mellem naturens processer i haven og haveejerens brug og 
ønsker, at havekunsten kunne antage nye former og sammenhænge. En opfattelse 
der tog sin begyndelse i gartneren Brandts egne erfaringer med havens materiale, 
planterne og vækstbetingelserne. Ét af Brandts hovedargumenter for at støtte ud-
viklingen hen imod et aktivt forhold til naturen og dens processer var industrialise-
ringen af byggeriet, der for alvor tog fart i begyndelsen af det 20. århundrede. Hans 
ærinde var at skabe en heterogenitet og variation, der kunne modsvare det industri-
aliserede byggeris monotoni og gentagelser. Brandts arbejde kan derfor ses som 
en kritik af industriens standardisering, der på samme måde som superurbanisme 
karakteriserer en tendens, der ikke tager udgangspunkt i det stedsspecifikke. Derfor 
er Brandts have eksponent for det forstadslaboratorium Marot nævner som ’sub-
urbanismens ur-form’.35 

3.2.3 Den kommende have
Brandt anskuede i en række artikler om ”Den kommende Have”, 1930, havekunst-
en som en proces, hvori gartnerens logik var en integreret del. Det var i ønsket 
om at skabe rumlige oplevelser baseret på flader og forhold, Brandt introducerede 
kombinationen af naturens eget vækstprincip og gartnerens logik. For Brandt var 
grundtanken at se nye muligheder for naturen i kulturen og omvendt. Han anså ikke 
udviklingen af landskabet som en trussel, men var tværtimod fascineret af den: 
”Det var et spørgsmål om kreativt fremsyn.”36 Et fremsyn der dannede grundlag for 
Brandts tanker om ’Den kommende Have’.37 Her opstillede Brandt et program med 
fem vejledende punkter: (1) haven skulle være billig at anlægge, (2) den skulle være 
let at vedligeholde, (3) den skulle være brugbar, (4) den skulle være legetøj og (5) 
den skulle tilfredsstille blomsterglæden:
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Fig.3.8
Skitsen af Seattle Olympic Sculpture 
Park beskriver Gallery of the New (For-
est), Gallery of the Old (Forest) og Gar-
den of the Ancients. De to første er skov-
partier placeret i mødet mellem parkens 
to flader, mens den sidste er et væksthus 
placeret ved en af parkens indgange.

Fig.3.9
Væksthuset Garden of the Ancients huser 
en træstamme bragt til Seattle Olympic 
Sculpture Park..

Fig.3.10
Træstammen til Garden of the Ancients.
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”I ’Den kommende Have’ syntes hovedvægten at være lagt på ejerens brug af haven 
som et helt personligt værktøj – det vil sige en dialog i konstant udvikling. Dels via 
naturens livscyklus, dels via haveejerens trang til at ændre og eksperimentere […]”38 

Brandt sagde videre at:

” […] den måtte ikke være så stramt anlagt, at brugeren med den ukyndige hånd 
ikke kunne gå og hygge sig med at lave om, uden det gik ud over helheden (haven 
skulle ikke være et uforanderligt kunstværk).”39 

Brandt var overbevist om, at skulle havekunsten udvikle sig, var det ikke ved hjælp 
af den professionelle gartner, men ved hjælp af amatørens engagement.40 Det var 
ikke en indstilling, der var forenelig med Brandts samtidige kollegaers opfattelser af 
havekunst. De så deres haver som uforanderlige værker. 

Haven i Ordrup
For Brandt var det meningen, at havearkitekter med udgangspunkt i de fem punkter 
kunne planlægge en have med en så stor fleksibilitet, at amatørerne herefter kunne 
ændre eller bygge videre på den.41 En opfattelse Brandt også introducerede i større 
anlæg, hvor han arbejdede med indlejrede særhaver i et spændingsfelt mellem 
landskab, naturens processer og en menneskelig, dvs. midlertidig, forankring. Et 
spændingsfelt der tillader forandring og selvorganisering over tid, indenfor nogle 
åbne landskabelige rammer, som gør Brandts kommende have relevant i min egen 
begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur.

Udover Brandts leg med vækstprincipper og forskellige rumligheder er hans form-
verden kendetegnet ved afprøvninger af elementer fra det danske kulturlandskab. 
Landskabselementer som grøften, engen, skoven og lysningen er eksempelvis indlej-

ret som særhaver i hans egen have i Ordrup, der fungerede som hans personlige lab-
oratorium og i sig selv er indlejret i Ordrup Kirkegård (fig.3.11). Særhaverne holdes 
sammen af havens overordnede ramme, en enkel og rektangulær form (fig.3.12). På 
det nære plan er haven kompliceret og bygget op af mange, klart afgrænsede rum, 
der i de mange skift mellem det åbne, lyse og det lukkede, mørke, hele tiden ændrer 
karakter og udtryk. Brandts have ”er en have til at bevæge sig rundt i – fra rum til 
rum.”42 

LABORATORIUM [5] 
Mariebjerg Kirkegård
I mine foregående laboratorier har Sletten fungeret som udgangspunkt for mit feltar-
bejde. Der har jeg udledt en række egenskaber for landskabsinfrastruktur, udpeget 
passagepunkter og grænseobjekter og karakteriseret skala som et relationelt begreb. 
I det følgende fungerer Brandts Mariebjerg Kirkegård (1925-36) som et tilsvarende 
landskabslaboratorium (fig.3.13). 
 Gennem Mariebjerg Kirkegård vil jeg udforske mine antagelser om haven som 
passagepunkt til større landskabelige strukturer. På baggrund af tilbagevendende 
besøg i perioden 2007-2010 har jeg foretaget en række vandringer, der sammen 
med yderligere teoretiske diskussioner har ført mig videre i min begrebsudvidelse af 
landskabsinfrastruktur. Laboratorium [5] skal således betragtes som et eksperiment, 
hvor jeg læser og videreudvikler mine tidligere opdagelser i Sletten gennem Marie-
bjerg Kirkegårds formverden.
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Fig.3.11
En af indgangene til G.N. Brandts have 
i Ordrup. På havelågens skilt står der: 
“G.N. Brandts have”, 2009.

Fig.3.12
Opmålingsplan af G.N. Brandts 
have i Ordrup. Planen viser, hvordan 
særhaverne i den private del af haven 
holdes sammen af en overordnet rek-
tangulær form. Til højre, langs med 
kirkegården mod sydøst, ses køkken-
haven og den lange række af dob-
belthække. Den brugte Brandt som en 
‘landskabelig infrastruktur’ mellem hu-
set og sit arbejde som kommunegartner 
på Ordrup Kirkegård.

Fig.3.13
Fra Mariebjerg Kirkegårds sydlige 
urnedal ses takshækkene ind til Litra 1 
i baggrunden, 2008.
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Jordplanet
Brandts have i Ordrup har fungeret som laboratorium for udviklingen af Mariebjerg 
Kirkegård (fig.3.14).43 Her svarer Brandt på to væsentlige spørgsmål: Hvordan man 
skaber enhed og sammenhæng, rumligt og over tid, og hvordan man skaber et væld 
af åbne og foranderlige rum og variationer. Som svar introducerede han en organi-
serings- og sorteringsmetode, der på ét niveau etablerer orden og enhed, men på 
et andet niveau tillader mangfoldighed og kompleksitet (fig.3.15-3.16).44 I Brandts 
formverden udelukker de to spørgsmål således ikke hinanden i et enten-eller, men 
kommer gennem forskellige grader af orden og kompleksitet til udtryk som et både-
og. En konstatering der gør Mariebjerg Kirkegård relevant i min begrebsudvidelse af 
landskabsinfrastruktur. 
 Det 25 ha. store anlæg baserer sig på funktionelle ibrugtagningsprincipper og 
nogle af de virkemidler som Brandt introducerer i sit program for den kommende 
have:

”Den rigdom af gartnerisk kultur, der er indbygget i dette hovedværk, er rammen om 
de dødes hvilen, men anlægget er så absolut skabt for de levende […] ”45 

Rammen om de dødes hvilen er skoven og et simpelt system af takshække. Men 
fordi Brandt varierede beplantningen fra rum til rum, har den ellers stramme plan, 
med sine klart afgrænsede rumlige opdelinger fået ”en helt anden karakter på jord-
plan.”46 Projektets styrke ligger netop i Brandts forståelse af jordplanet.47 Variation-
erne betyder, at man i sin vandring gennem kirkegårdsanlægget oplever nye rumlige 
konstellationer og variationer over de samme temaer. Som i Brandts egen have 
kommer det til udtryk i kombinationen af beplantning og terrænbearbejdning. ”Det 
er fornem leg […] med naturens egen vækstprincip.”48 

Skoven og dens formelle forvandlingshaver
Mariebjerg Kirkegård blev fra begyndelsen tilplantet med skov og opdelt i et system 
af hen ved 40 forskellige gravafdelinger. Ved at indarbejde et fleksibelt tilpasnings-
princip (adaption) åbner Brandt anlægget op for fremtidig ibrugtagning (fig.3.17). 
Efterhånden som behovet for nye gravafdelinger opstår, ryddes de enkelte gravafde-
linger for træer over flere etaper, for til sidst at stå som åbne rum indlejret i systemet 
af takshække.49 De gravafdelinger der ikke er i brug, får lov til at udvikle sig til ure-
gulerede skovpartier indlejret i skoven. De fremtræder som ”formelle forvandlings-
haver,”50 der, fra at være styrede til at være tilfældige, undergår en fortsat række af 
metamorfoser.
 Robert Pogue Harrison gør i Forest – the Shadow of Civilization, 1992, opmærk-
som på, at det græske ord metamorfose betyder forvandling (meta: forvandling og 
morphé: form), men samtidig har en klar etymologisk forbindelse til det græske 
ord for ’skov’.51 En væsentlig del af den græske filosof Aristoteles’ filosofi er hans 
udredning af forandringens og bevægelsens natur. Kort fortalt skelnede Aristoteles 
mellem form og materie – morphé og hyle – og påpegede, at hverken form eller 
materie kan eksistere uafhængig af hinanden. Men oprindeligt betyder hyle ikke ma-
terie, men skov på græsk. På samme måde betyder materia på latin træ og har ety-
mologisk rod i ordet mater, som betyder moder. Harrisons observation fremhæver en 
grundlæggende relation mellem forvandling, skoven som materiale og tilblivelse.
 Det græske ord morfogenesis (morphé: form og genesis: tilblivelse) beskriver 
således tilblivelsen af ny form, som det blandt andet kommer til udtryk i Brandts 
formelle forvandlingshaver, der får en helt anden betydning som tilblivelseshaver 
(fig.3.18-3.27):
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Fig.3.14
Mariebjerg Kirkegård er som Brandts 
have i Ordrup udført som et anlæg til at 
bevæge sig rundt i fra rum til rum.

Fig.3.15
Mariebjerg Kirkegård er på den ene side 
et overordentligt styret skovlandskab. 
Takshækkene vedligeholdes af én per-
son, der over en periode på fire sæsoner 
når hele kirkegården rundt.  

Fig.3.16
Samtidig er der områder uden for drift, 
der fremstår som skovpartier i fri ud-
vikling.

Fig.3.17 (modstående side)
Oversigtsplan og adaptionsplan over 
Mariebjerg Kirkegård med et udvalg af 
mine vandringer fra efteråret 2008 ind-
tegnet.

Vandring start

Vandring slut

NU

SU

1

3

4

5

610

11

33

34

35

36 29



100 101

Kapitel 03 LABORATORIUM [5] LABORATORIUM [5] Kapitel 03

Fig.3.18
Går på stien mod Sydlig Urnedal og bevæger mig ind i Litra 1. 

Fig.3.19
Går fra Litra 1 over stien til Sydlig Urnedal og ind i Litra 3.

Fig.3.20
Går mod syd fra det åbne og ordnede rum i Litra 11 og ind i den vildtvoksende Litra 10.

Fig.3.21
Går mod nordøst fra den vestlige del af skoven og Nordlig Urnedal og gennem den opløste takshæk til Litra 6. 

Fig.3.22
Går mod øst fra stien mellem Litra 35 og 36 ud i alleen og videre gennem dobbelthækken til Litra 29.
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Fig.3.23
Går fra den åbne Litra 6 gennem bambusporten og ind i den vildtvoksende Litra 10. 

Fig.3.24
Går mellem dobbelthækkene bag Litra 4 og ud i Litra 4.

Fig.3.25
Går mod nord fra hovedalleen ind i Litra 4 mod dobbelthækken bag Litra 4.

Fig.3.26
Går mod nord fra Litra 4 gennem mellemrum og videre ind i Litra 5. 

Fig.3.27
Går mod øst fra stien mellem Litra 33 og 34 og videre gennem taksporten til Litra 34.
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”The analogy of motherhood, or embryonic genesis, in fact persuades Aristotle’s 
discussion. He compares hyle to embryonic tissue that merely has the potential for 
assuming specific form, but which has not yet assumed the determinate properties 
by which it can be categorized as this or that entity […] Yet the fact that we cannot 
speak logically about matter does not mean that it loses its primacy as the genetic 
matrix. The matter and the matrix are one […] The trope of metamorphosis drama-
tizes the ultimately insubstantial nature of the forms of creation, and in so doing it 
points to the affiliations that link all things together by the virtue of their common 
genesis.”52 

Mariebjerg Kirkegård er et skovlandskab under fortsat forandring og tilblivelse, der 
er åben over for en mulig udvikling og tilegnelse over tid. Det enkelte gravsted og 
de forskellige gravafdelinger underordner sig helheden, mens haverne indfører små 
skift, forskydninger og forandringer i helheden. 

Passagepunkt og grænseobjekt
Haverne virker som passagepunkter til hele anlægget, der, som et fælles, tilgængeligt 
og åbent skovlandskab, opstår som grænseobjekt. Med sin forståelse af stedets 
potentiale og sin aktivering af jordplanet, vender Brandt om på figur-grundkonstella-
tionen, så det er haverne, deres rumlige variationer og bevægelsen mellem dem, der 
fungerer som afsæt til en forståelse af helheden. 
 Hvor Corner anser jordplanet som grundlæggende programmatisk og Waldheim 
forbinder mikroskalaen med det synoptiske blik – og dermed overser jordplanet – 
udfolder jordplanet sig i Mariebjerg Kirkegård in situ. En karakteristik der har klare 
paralleller til min beskrivelse af landskabsinfrastruktur som et relationelt begreb, der 
bliver til mellem mennesker og ting. Relationer der for Brandt var afgørende:

“[He] forms space with means that do not belong to the generally accepted vocabu-
lary: New formulations for attachments, transitions, fusions, finishings, and whatev-
er goes on between things. So he exists (after all), the architect who works with the 
precision and efficiency of the poet, with sober materials whose articulation evokes 
the poetry of space.”53  

Brandt viser med Mariebjerg Kirkegård, at det særegne for landskabsarkitekter er ar-
bejdet med naturens vegetative kvaliteter og dens evne til at bryde det arkitektonis-
ke gentagelsesprincip. Det foregår i samspil med det handlende og reflekterende 
menneske, hvor designinterventioner fokuserer på tingene i samspil med de relatio-
ner, der opstår mellem den enkelte og den formverden denne agerer i. 

Urnedalene
De landbrugsarealer som Mariebjerg Kirkegård er anlagt på, tilhørte tidligere Vin-
tappergårdens jorde. Allerede ved anlæggelsen i begyndelsen af 1920erne var de 
under transformation og ved at blive overtaget af Københavns voksende forstæder. 
På samme måde som Descombes i Lancy læste Brandt i princippet områdets allerede 
installerede base som en palimpsest, hvis tidligere spor han genintroducerede i nye 
sammenhænge. Som i Park de Lancy fungerede området førhen som bl.a. grusgrav 
og frugtplantage, hvis udgravninger og træer Brandt fra starten genintroducerede 
i kirkegårdens overordnede plan. Frugtplantagens træer er indarbejdet i ’Æble-
gangen’, mens grusgravene er genetableret som to urnedale, hvor Brandt åbner 
kirkegården op for en fænomenbundet transparens. Den kommer især til udtryk i 
de topografiske skift mellem kirkegårdens overordnede system af takshække og 
urnedalenes udgravninger i dybden (fig.3.28).
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Fig.3.28
Kanten mellem Litra 3 og Sydlig 
Urnedal, 2009.

Fig.3.30
Lysninger og ‘skjulninger’ i Nordlig 
Urnedal, 2009.

Det er lige præcis her, i dalsænkningen og overgangen mellem de øvrige gravafde-
linger og urnedalenes tidligere lag, at en fænomenbundet transparens for alvor kom-
mer til udtryk i Mariebjerg Kirkegård. Forandringerne i topografien og opløsningen 
af Brandts øvrige orden bevirker, at urnedalene fungerer som dobbeltkodede pas-
sagepunkter. For det første medierer de mellem fortidens spor, nutidens brug og en 
ukendt fremtid, for det andet mellem det overordnede system af takshække og den 
omkringliggende skov (fig.3.29). Gennem en ekstrapolering af områdets allerede 
installerede base åbner Brandt urnedalene op for en fænomenbundet transparens, der 
bevirker at man ser alting klarere. 

Labyrint og observatorium
Landskabsarkitekt Malene Hauxner kalder i sin bog Fantasiens Have, 1993, peri-
oden, hvor Brandt introducerede sine tanker om den kommende have for afklarin-
gens periode.54 Hvor det klare og enkle var et højt prioriteret rationelt krav i Brandts 
samtid, var Brandt selv af den overbevisning, at havens klarhed burde understøttes 
af en erkendelse, der opstod gennem iagttagelse og deltagelse.55 I den erkendelses-
proces talte Brandt for ”det bevidst uklare” og ”det dunkle”.56 Ingen andre steder 
i Brandts arbejde kommer det bevidst uklare til udtryk på samme måde som i 
urnedalene i Mariebjerg Kirkegård. En uklarhed der gennem deltagelse leder til en 
fænomenbundet transparens:

”G.N. Brandt fremhævede kvaliteten ved havekunstens mulighed for at rumme 
det dunkle […] Det dunkle behøver ikke at være uklart. Det kan være en nød-
vendighed.”57 

Kirkegårdens besøgende erfarer gennem deltagelse dens allerede installerede base 
som en palimpsest, der gennem introduktionen af det bevidst uklare og en hand-
lingsorienteret tilegnelse klarlægges. Mariebjerg Kirkegård er på én og samme tid 
labyrint og observatorium (fig.3.30). Jeg vil kort vende tilbage til Latour, der efter-

Fig.3.29
Bunden af Sydlig Urnedal er dækket af 
gravsten, træer og mos, 2008.
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spørger en revurdering af ting, og hermed understrege, hvorfor Brandts arbejde med 
det bevidst uklare er relevant i min egen begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur:

”But how strange is the shape of the things we should go back to? They no longer 
have the clarity, transparency, obviousness of matters-of-fact; they are not made of 
clearly delineated, discrete objects that would be bathing in some translucent space 
[…]”58 

Mit feltarbejde i Mariebjerg Kirkegård viser, at skoven gennem de formelle forvand-
lings- og tilblivelseshaver opstår som et nyt kollektivt grænseobjekt. Jeg betragter 
derfor Mariebjerg Kirkegård som et hovedværk i min begrebsudvidelse af land-
skabsinfrastruktur. Hauxner udtrykker det på malende vis: 
 
”Accepterer vi Brandts teori, at den bevidste hæmning af det klare syn, ’det bevidst 
uklare’, kan fremkalde værdier, at det i modsætning til det klare kan sætte gang i 
drømmerier og stimulere til tankerækker og åndsarbejder, er der ikke tale om et 
virkelighedsforflygtende, men om det modsatte – et vitaliserende, igangsættende 
billede. Drømmerier og fantaseren kan føre til et ’farvel til verden’, men sandelig 
også til aktivitet, til at tage tilværelsen i egen hånd, i sidste række til demokrati.”59 

Min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur gennem Mariebjerg Kirkegård, 
fremhæver landskabsinfrastruktur som en mellemposition i stand til at væve forskel-
lige flerdimensionelle lag og aktører sammen i en periode. Derfor er min begrebs-
udvidelse og genintroduktion af den moderne danske have relevant for fremtidige 
designinterventioner i fragmenterede urbane landskaber. Sieverts udtrykker det 
således:

“Conversely—and here [fragmented urban landscapes] already has a very good 
starting point – a certain vagueness or confusion is required to awaken curiosity and 
interest and attention. What makes a place interesting is a simultaneously balanced 
and tense relationship between memorable order and labyrinthine confusion.”60 

Mariebjerg Kirkegård fungerer i det følgende som afsæt for en yderligere ekstrapol-
ering af den moderne danske have.

3.2.4 C.Th. Sørensen og jordplanet 
Hvor Brandt var tilhænger af den landskabelige havekunst, var en stor del af C.Th. 
Sørensens formverden i slægtskab med den arkitektoniske havekunst. Sørensen var 
stærkt inspireret af suprematismen og arbejdede med asymmetri, uafsluttede forløb 
og det anelsesfulde, som Brandt i sit arbejde med det bevidst uklare. Men hvor 
Brandts beskrivelser af den arkitektoniske havekunst refererede til det skematiske, 
statiske og symmetriske, frigjorde Sørensen sig, trods sit arbejde med form og kom-
position, fra dens systematik og skematik.61  
 Eftersom al landskab i Danmark var menneskeskabt over generationer, var Sø-
rensen af den overbevisning, at det ikke nyttede at betragte landskabet som ren natur, 
som han beskrev som en ’blind vej’.62 Potentialet lå i accepten af det menneskeskab-
te. Havekunst var for Sørensen et kunstnerisk bestemt arbejde.63 Han så mangfoldige 
muligheder i en fortolkning af kulturlandskabet, hvor skove, hegn og enge i forskel-
lige skalaer og sammenhænge blev introduceret som lunde, hække og flader. For 
Sørensen kunne natur og kultur ikke adskilles eftersom naturen altid var kulturelt 
betinget.64 I en stor del af hans projekter, aktiverede han jordplanet i en formverden, 
der åbnede op for individets sanser gennem udforskning.
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Den musikalske have og Vitus Bering park
Ét af Sørensens hovedværker er Den musikalske have, der oprindeligt blev foreslået 
til en ny bypark i Horsens (fig.3.31).65 Forslaget blev imidlertid afvist og nogle år 
senere erstattet af den eksisterende Vitus Bering park(fig.3.32). Begge forslag er 
relevante i min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur, da de på forskellig vis 
åbner op for en aktivering af det enkelte menneskes sanser og trang til at udforske 
jordplanet:

”Måske kan man i begge projekter finde henvisninger til Vitus Berings virke som 
kartograf og opdagelsesrejsende […] Frugtbart er det at se en parallel mellem Be-
ring og Sørensen. De var begge opdagelsesrejsende i hvert sit felt.”66 

I Vitus Bering park i Horsens gjorde Sørensen brug af skovbrynet som motiv og 
dyrkede de stedspecifikke krav og muligheder. Det kommer til udtryk i en formver-
den, hvor samspillet mellem åbne græsflader og tætte plantninger kendetegner sko-
vbrynets formsprog (fig.3.33). Variationen i græsfladernes bugtede form, ellipsen og 
de lige stier udtrykker en åbenhed over for forskellige opdagelser gjort i jordplanet. 
Både Vitus Bering park og den musikalske have er bygget op omkring enkelthedens 
kompleksitet, der gør det svært at få overblik. De var ikke skabt til at ses oppefra, 
men skal snarere opdages gennem bevægelse i jordplanet (fig.3.34).67

Fig.3.31
Den musikalske have af C.Th. Sørensen 
var det første forslag til en ny bypark 
i Horsens, men blev senere placeret i 
Herning.   

Fig.3.34
Under underskoven af rhododendron-
buskene findes en skjult verden, der kun 
kommer til syne gennem udforskning i 
jordplanet, 2008.

Fig.3.32
C.Th. Sørensens andet forslag til Vitus 
Bering Park i Horsens introducerer el-
lipsen som en central geometrisk figur. 
Den udgør den centrale ‘lysning’  i 
parken. Det tidligere bibliotek er senere 
fjernet og for nylig erstattet af yderligere 
egeplantninger.
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Fig.3.33
Vitus Bering park fremstår som en ege-
skov med lysninger omkranset af en un-
derskov af rhododenronbuske, 2008.
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LABORATORIUM [6] 
Nærum Kolonihaver
Laboratorium [6] er en undersøgelse af Sørensens kolonihaver i Nærum (1948-52). 
Jeg fortsætter her mine undersøgelser af relationerne mellem haven og skoven i 
samspil med tilegnelser af landskabet gjort i jordplanet. Feltarbejdet er foretaget i 
forbindelse med tilbagevendende besøg i perioden 2007 – 2010. 
 Fælles for kolonihaverne i Nærum og Mariebjerg Kirkegård er en kontinuer-
lig foranderlighed og rumlig dybde samt en kropslig erfaring og deltagelse som 
væsentlige designparametre. Ved hjælp af en overordnet landskabelig struktur og en 
lang række indlejrede særhaver forbinder de to anlæg på forskellige måder forander-
lighed med en form for menneskelig, og dermed midlertidig, forankring (fig.3.35). 
Hvor skovens rolle i Mariebjerg Kirkegård kommer til udtryk i en formverden med 
forskellige grader af orden og kompleksitet, har kolonihaverne i Nærum en relation 
til skoven som formverden:

”I Rold skov var der i min barndom en lille eng med frodigt græs, som vildtet holdt 
klippet så fint […] På det fine tæppe voksede der enebær i mange former, som fine 
’topiary works’. Det blev for mig mange år senere en inspiration til […] de ovale 
frie kolonihaver i Nærum.”68 
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Sørensen fortæller her, at skoven har spillet en hovedrolle i udviklingen af hans 
favoritmotiv ellipsen. I kolonihaverne i Nærum er ellipsen introduceret som en 
gennemgående form i en overordnet struktur, der fungerer som et grænseobjekt, 
hvori de enkelte haver og rummene imellem dem fungerer som passagepunkter. På 
den ene side af de ellipseformede hække ligger kolonihaverne som individuelle og 
levende laboratorier for den enkelte haveejer. På den anden side ligger fællesskabs-
zonen, der gennem bevægelse antager nye former. Samspillet mellem haverne 
og fællesskabszonen medfører kontinuerlige skift i perspektiv og synsindtryk og 
fornemmelsen af varierende rumlige dybder. Samtidig er de enkelte haver formet af 
forskellige rum, der afspejler den enkelte haveejers ønsker og behov. De er underlagt 
en kontinuerlig forandringsproces og en konstant bliven til noget andet. 
 Kolonihaverne viser Sørensens forståelse for stedsspecifikke potentialer, der i 
de enkelte haver er til forhandling. Det kommer til udtryk i Sørensens læsninger af 
terrænet, hvor ellipserne er placeret i forhold til landskabets topografi, så de ellers 
lukkede former fremtræder i et glidende og foranderligt forløb. Denne åbning af 
landskabet er gjort mulig gennem Sørensens eget feltarbejde: Ellipserne er på det 
første forslag tegnet symmetriske, mens senere tegninger og de eksisterende el-
lipsers placering viser, hvordan Sørensens besøg på stedet, har medført små skift i 
ellipsernes placering og dermed indbyrdes forhold (fig.3.35-fig.3.36). Det er i disse 
små skift, gjort på baggrund af opdagelser i jordplanet, at Sørensen åbner op for 
landskabet, så man igennem sin bevægelse sammenvæves med havernes rumlige 
dybde og fænomenbundne transparens (fig.3.37). 

Orden og kompleksitet  
Kolonihaverne kendetegner Sørensens formelle formsprog, hvor det enestående 
opstår i spændingen mellem tingene.69 Det på trods opdager man et åbent landskab, 
der udover glidende og rumligt foranderlige forløb tillader individuel udfoldelse i 
kollektive rammer: 

”Den enkelte have sejler som et grønt skib. En del af en flåde, men med sit eget 
mandskab.”70 

Haverne fremstår i fællesskabszonen som lunde på fladen, mens de indefra opleves 
som lysninger i en skov (fig.3.39-3.40, næste sider). I denne skov af lysninger ligger 
det landskabsarkitektonisk enestående i kombinationen af fællesskabszonen og de 
private haver. I kombinationen opstår ”dynamiske forløb, altid i forvandling, altid 
uafsluttede.”71 
 Det der i den ene skala kendetegner en åbenhed over for uorden, selvorganise-
ring og kompleksitet, kendetegner i en anden skala en stor grad af orden. Ellipserne 
sørger for orden i én skala, mens de enkelte haver i en anden skala udtrykker den 
orden. En konstatering der viser, hvordan et grænseobjekt kan deles af flere forskel-
lige praksisfællesskaber på tværs af skalaer. I mit eget feltarbejde i kolonihaverne, 
har jeg fundet eksempler på handlingsorienterede udvekslinger i skovbrynet mellem 
kolonihaverne og Dyrehaven (fig.3.38). Udvekslinger der bringer den praksisform, 
der finder sted i kolonihaverne, ud i fællesskabszonen og som kobler kolonihaverne 
med Dyrehavens mere uformelle formverden. Ud over at fungere som et grænseob-
jekt med en lang række indlejrede særhaver, fungerer anlægget samtidig som et pas-
sagepunkt til Dyrehaven, der i den forstand kan karakteriseres som et grænseobjekt. 
De individuelle kolonihaver og den overordnede form er på den måde dobbeltkodede 
og fungerer på tværs af skala som sammenføjninger mellem individuel tilegnelse og 
det omgivende landskab som et kollektivt domæne.

Fig.3.35
C.Th. Sørensens første forslag til koloni-
haverne i Nærum. 

Fig.3.36
I den endelige plan er kolonihaverne 
tilpasset det eksisterende terræn. Mod 
øst ses skovbrynet mod Dyrehaven ind-
tegnet.

Fig.3.37
Gennem bevægelse og tilegnelse kom-
mer kolonihavernes enkle kompleksitet 
til syne som en rig variation af åbne og 
lukkede rum, 2008. 

Fig.3.38
Kultiveringsformer tilsvarende dem der 
kommer til udtryk i de enkelte haver, 
findes også i skovbrynet ind mod Dyre-
haven. Herfra opleves kolonihaverne 
som én stor lysning i en skov, 2008.

Fig.3.39-3.40 (næste sider)
Kolonihaverne i Nærum er en skov af 
lysninger. Ellipserne opleves fra fæl-
lesskabszonen som lunde på en flade, 
mens de enkelte haver fremstår som lys-
ninger i en skov. 
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3.2.5 S.I. Andersson og Marnas Have
Andersson var, som Brandt og Sørensen, af den overbevisning, at alle har et behov 
for at udtrykke sig ved at forme på omgivelserne. En overbevisning der i hans egen 
have, Marnas Have (opkaldt efter havens tidligere ejer), kommer til udtryk som en 
fortsat udvikling og afvikling af haven over tid. Haven er bygget op af en overord-
net ramme af hvidtjørnehække, der er placeret således, at de åbner op for en rig og 
mangfoldig rumlig variation. Ars topiaria beskriver den havekunstart, der arbejder 
med beskæring og formklipning af træer og buske, men er oprindeligt en gammel 
definition på haven som stedets kunst.72 Det kommer til udtryk i Marnas Have.

Skoven og lysningen
For Andersson var den nordiske have en lysning i skoven.73 Der er i Marnas Have 
en klar sammenhæng mellem skoven og dens lysninger. Det fremgår i Anderssons 
’hønsegårdsbreve’, der er en poetisk hyldest til havens tilblivelse.74 For Andersson 
var havens ’forfald’ også en del af dens fortsatte tilblivelse. I nogle af de sidste breve 
skriver Andersson blandt andet: 

“Det är […] både av nöd och av lust som min trädgård är en grön grotta. Eller, om 
du vill, en glänta.”75  

Han siger andetsteds: 

”Det är min förhoppning att min trädgård om femtio år är en hagtornslund [...] 
Hagtornsbuskarna innehåller redan mycket tid. Den hagtornslund som utvecklar sig 
både i verkligheten og i min fantasi förbinder mig med avlägsna tider, och altsam-
mans påminner mig om Östra Torn och om dig.”76 

Anderssons hvidtjørnehave er både en grøn grotte og en lysning (fig.3.41). Den giver 
en ny betydning til det gamle ordsprog, at ”tjørnen er skovens vugge.”77 Et ordsprog 
der beskriver, hvordan tjørnen holder kreaturer og vildt på afstand, så andre træer 
får lov til at vokse sig store i ly af dens torne. Tjørnehaven og tjørneskoven kommer 
i Marnas Have til syne over tid i en formverden, der forener Anderssons egen tid 
med naturens tid. Han erkendte fra begyndelsen, at haven var midlertidig. Den var et 
levende laboratorium og ikke en færdig form nedfældet på en planskitse.78  
 For Andersson var det vigtigt kun at planlægge en overordnet ramme, for derefter 
at lade detaljerne fremtræde over tid:

”Jeg har en bestemt idé om, hvordan min hønsegård skal ende, men det som ligger 
mellem nu og til sidst er en åben plan. Hvis jeg er heldig at leve indtil jeg opnår 
patriarkalsk alder og senil skrøbelighed og hvis min hønsegård ikke bliver ryddet til 
brug for en raketstation eller noget andet nyttigt, så vil jeg engang ved århundrede-
skiftet komme til at sidde i en tjørnelund med et tæppe om benene. Måske er der en 
lille lysning, som lader solen nå bunden enkelte steder, men i hovedsagen er alt det, 
som jeg har formet gået i opløsning[…]”79 

Marnas Have er, i kraft af Anderssons vekslen mellem dyrkning og en given naturen 
fri, en formverden i rumlig udvikling og forfald.80 En formverden hvor ”strukturen 
etablerer ordenen, mens tiden og tilfældighedernes omstændigheder bidrager med 
kompleksitet.”81 Hans forståelse for den nordiske haves formverden som en lysning 
i skoven, er en fortsættelse og fornyelse af den moderne danske have som den blev 
introduceret af Brandt i begyndelsen af det 20. århundrede.
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Fig.3.41
Det der i begyndelsen af Sven-Ingvar 
Anderssons have, Marnas Have, var 
hvidtjørnehække, fremstår i dag som en 
tjørnelund. Haven er en grøn grotte og en 
lysning.

3.2.6 Ronneby Brunnspark og skovlysningen
I Ronneby Brunnspark, Sverige, har Andersson etableret en række indlejrede 
særhaver i skovens lysninger og derigennem aktiveret forskellige lag i det eksiste-
rende landskab. På baggrund af den danske landskabsarkitekt Henry August Flindts 
tidligere arbejde i Ronneby Brunnspark fremhæver Andersson skoven som et 
kulturelt betinget fænomen.82 Han betragtede skoven og parken som dele af et samlet 
parksystem. Haverne tager afsæt i en tilegnelse af Ronneby Brunnspark som helhed 
og fungerer som passagepunkter til skoven som grænseobjekt.

Lysningen og dufthaven 
Andersson var fascineret af parkens markante topografiske forhold og fortsatte 
Flindts koncept om at kombinere kultur og natur. Han placerede en dufthave i 
skoven, på det sted, hvor der tidligere lå et gartneri (fig.3.42).83 Som Brandt ekstra-
polerer Andersson stedets palimpsest og åbner i processen op for en fænomenbundet 
transparens som Brandt gør i urnedalene i Mariebjerg Kirkegård.
 Formsproget har Andersson fra klassisk havearkitektur. Men selvom dufthavens 
plan er meget enkelt opbygget omkring en pergola med 150 betonsøjler og et præcist 
geometrisk mønster, bliver duftesansen snarere end synet ens orienteringsredskab. 
Man kan ikke danne sig et overblik i betonsøjleskovens gitterværk (fig.3.43). Alle-
rede inden man går fra skovens mørke rum og ud i lyset overvældes man af et rent 
sansehav af dufte fra pæoner, floks, kaprifolier og stauder, ”der nærmest ruller ned af 
skråningen mod én.”84 Duftesansen bliver allerede aktiveret inden man når dufthaven 
og Andersson vender bevidstheden om vores sanser på hovedet. Sanserne bliver 
producenter af vores omgivelser snarere end i klassisk naturvidenskabelig forstand. 
Duftesansen bliver afgørende for en tilegnelse af lysningen og skoven omkring den. 
Der er et rumligt aspekt forbundet med det at dufte og dufthaven bliver en rumlig 
intens oplevelse, hvor deltagerens tid er involveret, med årstiderne, tidspunktet på 
dagen, vindforhold samt en lang række andre kvaliteter inden for havekunsten. 
 Årstidernes skift spiller en stor rolle i Ronneby Brunnspark. Hvor det i blomst-
ringssæsonen er dufthaven, der sætter skoven i relief, er det i vintersæsonen om-
vendt. Her kommer Anderssons arbejde med skoven som et ”mellemlandskab 
beriget af paradoks”85 til udtryk i forholdet mellem særhaverne som passagepunkter 
og skoven som grænseobjekt. Eksempelvis består forårshaven af forskellige mag-
nolia træer, der blomstrer kort og intenst i en periode i april. Under træerne er der et 
bunddække af narcisser, tulipaner og krokus, der ligeledes blomstrer i årets tidlige 
måneder. Efter blomstringen går forårshaven i ét med de øvrige træer og bliver en 
integreret del af skoven for i en kort periode igen at være et rum for sansning og 
oplevelse i sig selv. Passagepunkt bliver til grænseobjekt og grænseobjekt bliver til 
passagepunkt. 
 Den kropslige og sanselige deltagelse i særhaverne og skovens rum, gør 
særhaverne til det primære ved Ronneby Brunnspark. I kraft af deres rumlige varia-
tion og sansemættede formverden sætter de skoven i relief. Det er på den måde ikke 
blot de enkelte haver, der konstituerer helheden i Ronneby Brunnspark, men også 
den enkeltes engagement og bevægelse, der væver haverne og skoven sammen.

3.2.7 Opsummering
I min genintroduktion (ekstrapolering) af moderne dansk havearkitektur viser jeg, at 
haven kan spille en hovedrolle som forvandlings- og tilblivelsesrum for den enkel-
tes tilegnelse af landskabet som et fælles domæne. Brandt, Sørensen og Andersson 
udtrykker en dyb forståelse for jordplanet i al dens subjektive og objektive komplek-
sitet. Det er igennem denne forståelse, de udvikler og kommunikerer både betydning 
og identitet med afsæt i en kropslig og midlertidig forankring i haven. Gennem de 

Fig.3.42
Situationsplan over Sven-Ingvar 
Anderssons dufthave i Ronneby 
Brunnspark.

Fig.3.43
Pergolaen i dufthaven gør det svært at få 
et overblik i lysningen. Man må bevæge 
sig mellem søjlerne og duftplanterne, 
hvilket bevirker, at haven bliver en rum-
lig intens oplevelse.
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introducerede haveanlæg, stiller jeg spørgsmålstegn ved landskabsurbanismens fik-
sering på mikrorelationer og det synoptiske blik, der begge fremhæver de landskabe-
lige relationer, der eksisterer i udkanten af menneskelig perception, men til gengæld 
overser dem, der opleves.
  Jeg viser, hvordan den menneskelige dimension og forestillingen om haven som 
laboratorium er væsentlige parametre for fremtidige designinterventioner i fragmen-
terede urbane landskaber. Interventioner der afhænger af fælles og lokalt situerede 
landskaber, der er åbne for tilegnelser. Med afsæt i min ekstrapolering vil jeg i det 
følgende udpege tre former for tilegnelse og definere en ny form for åbne haver, der 
kommer til udtryk i forbindelse med en in situ tilegnelse af landskabet.

Afsnit [3.3] Hortus apertus
3.3.1 Fra Hortus conclusus til Hortus apertus
Med min genintroduktion af haven som det mikrokosmos, hvori vi er placeret i 
verden og hvorfra vi går til verden, sætter jeg ikke blot spørgsmålstegn ved begrebet 
landskabsinfrastruktur, men også selve begrebet have. I stort set alle sprog er ordet 
have nært forbundet med idéen om et hegn eller en afgrænsning, og forstås som 
regel i bogstavelig forstand som det hegnede. Den definition læner Sørensen sig til 
dels op ad i teksten ”Havekunstens oprindelse”, hvori han skriver om den lukkede 
have (Hortus conclusus):

”HAVEN – HORTUS – ER GROSTEDET, begrebets simple urform, det hegnede 
sted, som ordet betyder på alle sprog.”86 

I den lukkede have er det hegnet, der definerer haven som have. Men som jeg har 
forsøgt at anvise med skovhaverne i Sletten og de moderne danske haver af Brandt, 
Sørensen og Andersson, er haven ikke et afgrænset sted, men derimod det sted, hvor 
relationer til landskabet som et fælles domæne bliver kultiveret. 
 Det er derfor væsentligt at hæfte sig ved den dimension Sørensen kalder gro-
stedet, for det er i haven, at mødet mellem naturlig og kulturel diversitet kommer til 
syne som en lang række vegetative kvaliteter. Det har jeg blandt andet fremhævet i 
mine laboratorieundersøgelser af Sletten og dens skovhaver, hvor Hortus conclusus 
bliver til åbne haver, det jeg kalder Hortus apertus, gennem tilegnelse, forvandling 
og tilblivelse.87 Karakteristisk for Hortus apertus er dermed dens åbenhed over for 
menneskelig handling, interaktion og formål integreret med naturlige processer og 
fænomener. Hortus apertus er ikke en afgrænsning, men tværtimod en midlertidig 
men generativ åbning til andre verdener, naturlige fænomener og andre mennesker. 
Harrison udtrykker det sådan:

“[…] place is where time, in its human modes, takes place.  A place cannot come 
into being without human time’s intervention in natures eternally self-renewing 
cycles – the cycles of ‘bird and bush’, as it were. What intervenes in natural time is 
human finitude, which is [...] not merely restrictive but are in fact generative of the 
boundaries – spatial and otherwise – of the worlds where history, in its temporal 
unfolding, takes place.”88 

Det er gennem generative åbne haver, at grænseobjekter opstår som fælles domæner. 
Latour kalder et sådan sted for oligoptikon, hvorigennem verden passerer, hvori vi 
selv er situeret og hvor vi går til en verden, der er til stede og tilgængelig.89 Hortus 
apertus skal derfor ses som et situeret mødepunkt, hvis styrke ligger i måden den 
tillader et åbent og simultant møde mellem den enkelte og den verden denne agerer 
i. Et møde der rækker ud over den enkelte have og medvirker til, at skærpe vores 
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opmærksomhed overfor landskabet som et fælles domæne. Hortus apertus er således 
en samling af associationer, eller sammenføjninger, mellem mennesker og ikke-
menneskelige aktører, herunder grænseobjekter og teknologier, der medvirker til, at 
vi igen og igen genopdager og genskaber de fragmenterede urbane landskaber som 
hverdagslandskab. 
 På den måde skal svaret på spørgsmålet om, hvornår landskabsinfrastruktur 
bliver, findes i haven, forudsat at den ikke lukker sig mod verden, men, som Hortus 
apertus, åbner sig mod den.

3.3.2 Situationshaven
Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson kalder et sådan sted for situations-
haven (fig.3.44-3.45). Han har imidlertid svært ved at identificere de ’formelle 
grænser’, der skal til, for at etablere dem: “It’s difficult, though, because I’m trying 
to identify some formal boundaries or ideas that would not only create a nice setting, 
but also a place where you and I, or whoever, could get together […] I’ve called it 
a ‘garden of situations’, but it’s only a working title at the moment.”90 De formelle 
grænser Eliasson har svært ved at definere, kalder jeg grænseobjekter. Her er det 
nærliggende at fremhæve Hortus apertus og Slettens skovhaver. Som Sletten viser 
opstår situationshaver som passagepunkter indlejret i skoven som grænseobjekt. 
Forhandlingen og den enkeltes engagement indenfor den landskabelige situation er 
her central.
 I forbindelse med kunstudstillingen Making Things Public, 2005, beskriver 
Eliasson, hvordan vi alle opfatter ting forskelligt på trods af, at vi engagerer os i 
og forhandler med de samme fysiske objekter og omgivelser.91 I den forbindelse 
forsøger Eliasson at etablere en platform for forhandlinger mellem den enkelte og 
verden og må nødvendigvis foretage nogle formelle valg:

”By allowing and generating spaces for reflection […] we may, I hope, be able to 
defy the prevailing trend of creating ‘universal’ experiences. Instead of presenting 
‘totalitarian’ models of experiencing we may then create environments that encour-
age experiential variety and individuality. In other words […] preserving the free-
dom of each person to experience something that may differ from the experiences of 
others […] will […] have a significant impact on both the individual and society as 
a whole.”92 

I Sletten repræsenterer situationshaven udover en samling af form også en form for 
samling.93 Det er denne samlingskraft, der gør haverne i Sletten til situationshaver. 
De danner grundlag for udveksling af synspunkter og kan associeres med selve 
samtalens ideal.94 Samtaler der ikke altid handler om enighed, men altid om fælles 
anliggender. Spirn udtrykker det således:

”Gardening is a life-embracing act, an act of faith and hope, an expression of com-
mitment to the future; it can even be a political act. Community gardens are a place 
for planting, growing, and harvesting food, but they are also the locus for many 
other life processes: for sharing and trading, for meeting and play, for making and 
building, for dreaming and worship. They are the scene of both cooperation and 
conflict.”95 

I Sletten opstår den enkeltes handlinger altid i samspil med andres handlinger. Det 
samspil fører til etableringen af skoven som et grænseobjekt. Sletten er imidlertid 
ikke kun bygget op af individer og handlinger, men af en sammenvævning af indi-
vider, handlinger og ting. 

Fig.3.44
Skitse til Olafur Eliassons værk Parlia-
ment of Reality ved Curatorial Studies, 
Bard College, 2006-2009.

Fig.3.45
Samling i Studio Eliassons have i Berlin, 
2008.
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Situationshaverne i Sletten består i deres fysiske fremtræden for de flestes vedkom-
mende af forskelligartede og tilsyneladende mere eller mindre tilfældige materi-
aler, der, med skovens træer og dens brugere, indgår i et sammenvævet landskab 
af aktører: Paller, plastikspande, tønder, gamle møbler, organisk materiale (fra de 
tilstødende private haver), udplantede blomster, krukker, frugttræer, jordvolde, 
hængekøjer, hytter, huler, osv. Slettens situationshaver er bygget op af en bred vifte 
af ting, der integreres i skovens overordnede struktur, så der opstår hybrider af både 
urban og landskabelig karakter. De er midlertidige konstruktioner, hvor træer bliver 
til drivhuse, der bliver til træer igen, hvor huler og udkigstårne bliver til fuglefod-
ringsstationer, hvor lysninger bliver til stier, blomsterhaver og køkkenmøddinger 
(fig.3.46).  Kendetegnende for alle situationshaverne er, at de hele tiden relaterer sig 
til skoven som en på én gang installeret og åben base. I kraft af deres tilsynekomst, 
deres træden-frem og tagen-form, i skoven, etablerer situationshaverne et åbent 
aflukke, der giver skoven en menneskelig, dvs. midlertidig, forankring. Gennem 
haven lærer den enkelte sproget, ”i hvilket levende ting er organiseret, ikke som dis-
krete ting, men som dynamiske relationer og kunsten at forvalte komplekse, levende 
systemer.”96 

3.3.3 Situeret læring
Den formverden der aktiveres i situationshaven er åben overfor mødet mellem 
individet og verden. Som læringslandskab muliggør situationshaven en refleksiv 
landskabstilgang, der modsat en normativ landskabstilgang, inkluderer det subjekt, 
der agerer i landskabet og gennem refleksion over det oplevede foretager nye valg 
og positioner. Her spiller situationshaven en hovedrolle som passagepunkt for indivi-
duel tilegnelse af et grænseobjekt som fælles domæne. Det indebærer en refleksion-
i-praksis, mere end en refleksion-over-praksis. Landskabsinfrastruktur er dermed en 
relationel konstruktion, hvori læring bliver til i forbindelse med situeret og designo-
rienteret interaktion og udveksling.97 I Sletten indebærer situeret læring designinter-
ventioner, der er handlingsorienterede, kontekstuelle og midlertidige.98  
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Filosoffen Donald Schön beskriver i bogen The Reflective Practitioner, 1983, 
refleksion-i-praksis, der kan karakteriseres som en ’tænken med ens fødder’.99 En 
refleksion der indebærer et fokus på opbygningen af ny viden gennem handlinger, 
der udfolder sig i situationen. Sletten situationshaver viser, hvordan ‘reflekterende 
praktikere’ udfører eksperimenter, der genererer nye forståelser og forandringer af 
situationen.100 Slettens skovhaver er generative i den forstand, at de åbner op for ny 
viden og etablerer forbindelser mellem den enkelte og den verden denne agerer i. 
 Slettens kompleksitet medfører en ny form for vidensproduktion karakteriseret 
som modus-2 videnskab. Den adskiller sig fra en klassisk modus-1 videnskab på 
tre væsentlige punkter: [1] Modus-2 videnskab producerer situeret viden frem for 
universelle regler. [2] Den overskrider de traditionelle faggrænser og fremhæver i 
stedet transdisciplinær læring. [3] Den søger en praksis-orienteret læring frem for 
en videnskabelig ’klarhed’.101 Schön påpeger i bogen Beyond the Stable State. Public 
and private learning in a changing society, 1973, at læring primært foregår i ’peri-
fære systemer’.102 For Schön handler læring om relationerne mellem den enkelte og 
den verden denne agerer i. Han argumenterer for at sociale systemer må være i stand 
til at transformere sig selv, uden at det går ud over systemet som helhed:

 “A learning system […] must be one in which dynamic conservatism operates at 
such a level and in such a way as to permit change of state without intolerable threat 
to the essential functions the system fulfils for the self. Our systems need to maintain 
their identity, and their ability to support the self-identity of those who belong to 
them, but they must at the same time be capable of transforming themselves.”103  

I afhandlingens indledning karakteriserer Vico skoven som den første institution i 
den vestlige civilisations institutionelle ordensrække. Schön beskriver, hvordan tabet 
af en stabil orden i samfundet har medført, at dets institutioner er i en fortsat trans-
formationsproces, som vi må lære at forstå, styre, influere og forvalte. Han påpeger 
at vi fremover må blive i stand til at transformere vores institutioner i forhold til de 
skiftende situationer og forhold. Vi må frembringe og udvikle institutioner, der, som 
læringssystemer, er i stand til at indeholde deres egen fortsatte transformation.104 
 Ved at betragte skoven som en institution for situeret læring, kan den genetablere 
en forbindelse til jordplanet, for den er, som beskrevet i forbindelse med Mariebjerg 
Kirkegård åben over for den enkeltes selvrealisering og de transformationer det 
medfører. Star & Ruhleder fremhæver i artiklen ”Steps toward an Ecology of Infra-
structure”, 1996, eksperimentets rolle i tilegnelsen af lokalt forankret læring baseret 
på opbygningen af viden gennem praksis.: 

“[…] experimentation over time results in the emergence of a complex constella-
tion of locally-tailored applications and repositories, combined with pockets of local 
knowledge and expertise. They begin to interweave themselves with elements of the 
formal infrastructure to create a unique and evolving hybrid. “This evolution is 
facilitated by those elements of the formal structure which support the redefinition 
of local roles and the emergence of communities of practice around the intersection 
of specific technologies and types of problems. These observations suggest streams 
of research that continue to explore how infrastructures evolve over time, and how 
“formal,” planned structure meld with or give way to “informal,” locally-emergent 
structure.”105  

Landskabsinfrastruktur indebærer således en situeret læringsproces, der er tæt for-
bundet med ting og grænseobjekter, hvori situationshaver som åbne haver (Hortus 
apertus) fungerer som passagepunkter for den enkelte.

Fig.3.46
Slettens situationshaver er midlertidige 
konstruktioner, hvor lysninger i skoven 
samtidig er blomster og køkkenhaver. I 
baggrunden anes en samling af krukker, 
jeg, to år forinden dette billede, fandt 
stående i drivhuset på fig.2.9, billede 
(76) og (78).
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3.3.4 Tre relationsniveauer
Situationshaver kendetegner de selvorganiserede passagepunkter, der opstår i et 
grænseobjekt. Jeg vil i det følgende udpege tre niveauer for tilegnelse, der ikke er en 
fyldestgørende udredning, men et forsøg på at beskrive, hvordan forskellige tilegnel-
ser forekommer på forskellige tidspunkter i forskellige relationer: [1] er et visuelt 
funderet forhold mellem individet og landskabet (den kontemplative relation), [2] er 
den sansende krop i bevægelse i landskabet (den kinæstetiske relation) og [3] er et 
handlingsorienteret forhold mellem individet og landskabet (den medproducerende 
relation). I princippet indebærer alle tre niveauer en form for (med)produktion, men 
er her adskilt for at præcisere, at en praksisorienteret tilegnelse ikke blot indebærer 
en kontemplativ tilegnelse af landskabet, men nødvendigvis også må anerkende 
selvrealisering, som bevægelse og medproduktion, som en grundlæggende præmis 
for tilegnelse af fragmenterede urbane landskaber som fælles domæne. Den kontem-
plative relation bliver først relevant, når den er involveret i den kinæstetiske eller 
medproducerende relation. 

3.3.5 Den kontemplative relation
Fra tankefuld til tankefri
Den kontemplative relation betoner den visuelle perception af landskabet som 
et scenisk, visuelt fænomen dvs. fokus ligger hos objektet. Den kendetegner en 
meditativ og passiv holdning, som det kommer til udtryk i det synsfulde paradigme, 
jeg tidligere har introduceret i forbindelse med Tankefuld. Ordet kontemplativ har 
etymologisk rod i det latinske ord ’contemplativus’, der betyder indadvendt, men det 
findes også på engelsk, hvor ’contemplative’ også betyder netop tankefuld. 
 Hvor den kontemplative relation er en indadvendt perceptionsform, en uinter-
esseret opmærksomhed, er den netop ikke tankefuld eller grublende, men derimod 
tankefri.106 Den rummer en nydende tilegnelse af naturen og forudsætter en distance 
til det praktiske liv, hvor “forskellige elementer i landskabet fremtræder i deres rene 
umiddelbarhed og uden mellemkomst af en fortolkende bevidsthed.”107 Den kon-
templative relation er en ren perciperende væren i verden, der vender sig indad mod 
det sansende intellekt. 

Nethindekunst
Den kontemplative relation har været grundmodus i naturfilosofi, kunstteori og 
dermed almene borgeres opfattelser af, hvad der er smukt og grimt, i århundreder. 
Den finske arkitekt prof. Juhani Pallasmaa beskriver arkitektur som en nethindekunst 
helt underkastet billedmedierne. Ifølge Pallasmaa har arkitektur i stigende grad med 
billedforbrug at gøre snarere end et eksistentielt møde.108 I stedet for at opleve vores 
tilstedeværelse i verden, anskuer vi vores vilkår som tilskuere til billeder, projiceret 
på nethindens overflade:  

”Med tabet af det taktile og af mål og detaljer, skabt for den menneskelige krop og 
hånd, er vores konstruktioner blevet frastødende flade, skarpkantede, immaterielle 
og uvirkelige. Adskillelsen af konstruktionen fra stoffet og håndværkets virkelighed 
forvandler arkitekturen til en scenografi for øjet, blottet for autenticitet og ærlighed i 
materiale og tektonisk logik.”109  

Adskillelsen af konstruktionen fra stoffet og håndværkets virkelighed forvandler 
ifølge Pallasmaa arkitektur til en scenografi for øjet, blottet for autenticitet og 
ærlighed i materiale og tektonisk logik. Hans kritik retter sig i særlig grad mod mo-
dernismen, men jeg læser den også som en indirekte kritik af Waldheims afskrivning 
af mellemskalaen som dekorationsskala:
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”Modernistisk design har skabt en bolig for intellektet og øjet, men kroppen og de 
andre sanser har den gjort hjemløse”110 

Selv om Pallasmaa erkender, at der kan siges meget til fordel for en sådan ’øjets 
kunst’, er problemet, at den aldrig har formået at ”rodfæste menneskeheden i ver-
den.”111  
 Den kontemplative relation er på den måde også et udtryk for en rodløshed, som 
den Harrison i forbindelse med tabet af skoven som grænse karakteriserer som en 
manglende jordforbindelse. Et af de første skridt mod en genetablering af jordforbin-
delsen, må derfor være at erkende den kontemplative relation som utilstrækkelig. 

3.3.6 Den kinæstetiske relation
Den kinæstetiske relation skal ses som en første måde at genetablere en forbindelse 
til jordplanet. Med afsæt i kroppen i bevægelse betoner den oplevelsen af objektet, 
dvs. fokus ligger hos subjektet, den der oplever. 

Det kropslige cogito
Fænomenologien skal ses som et postmoderne opbrud med den kontemplative 
relation og blev introduceret af Edmund Husserl i 1913 og videreudviklet af blandt 
andre Martin Heidegger i 1920’erne og Maurice Merlou-Ponty i 1940erne. Fænome-
nologien udgør ikke en sammenhængende filosofisk retning, men har i alle sine 
udformninger manifesteret en kritisk og polemisk holdning over for videnskabelig-
gjort, objektiv livsanskuelse, som det kommer til udtryk i den kontemplative rela-
tion.112  
 I modsætning til en teoretisk tradition er fænomenologien udtryk for en bred ten-
dens til at betragte menneskets handlingsverden som en nøgle til dets tankeformer.113 
Her vil jeg fremhæve Merlou-Ponty, der betragter kroppen og sansningen som men-
neskets fundamentale adgang til verden. Merlou-Pontys fænomenologi er en krops-
fænomenologi. I sit hovedværk Phénoménologie de la Perception, 1962, beskæftiger 
han sig med det kropslige cogito, der karakteriserer et ubevidst centrum for tanke og 
handling, som et grundlæggende eksistensvilkår. Det betyder for Merlou-Ponty, at 
kroppen i enhver situation allerede har sanset og skabt mening før en bevidst reflek-
sion eller tanke kan finde sted. 
 Merlou-Ponty forsøger, som Husserl og Heidegger før ham, at udvide begrebet 
‘at se’. For Merlou-Ponty er det “alene synet, der lærer os, at genstande, som er for-
skellige ’udvendige’ i forhold til hinanden og fremmede for hverandre, dog i absolut 
forstand er sammen – det lærer os samtidighed.”114 Han påpeger samtidig, at der 
”findes det, der rammer øjet forfra, nemlig de åbenbare egenskaber ved det synlige, 
men der er også det, som rammer øjet nedefra, og som er den dybe skjulthed, hvor-
fra legemet løfter sig op for at se.”115  
 Syn og bevægelse er for Merlou-Ponty forbundne og perceptionen af et land-
skab underlagt et omfattende system af referencer med forskellige parametre. For 
at kunne betragte den underliggende struktur af et givent sted, må man bevæge sig i 
forhold til denne. Dette er også gældende for landskabsinfrastruktur, der først bliver 
synlig gennem handling og kropslig tilegnelse.

Intentionalitet
For Merleau-Ponty er spørgsmålet ikke om andre mennesker eksisterer, men 
hvordan det andet menneske fremtræder i verden; at menneskets eksistens er en 
sameksistens, der er karakteriseret ved at være i en verden, hvor der både er ting 
og andre mennesker. Det hører til menneskets eksistens, at være situeret i en social 
verden og med til denne sociale verden og forholdet til den anden hører naturligvis 
også dialogen til den anden: 
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“ […] the life of consciousness - cognitive life, the life of desire or perceptual life 
- is subtended by an ‘intentional arc’ which projects around about us our past, our 
future, our human setting, our physical, ideological and moral situation, or rather 
which results in our being situated in all these respects. It is this intentional arc 
which brings about unity of senses, of intelligence, of sensibility, and mobility.”116 

Intentionalitetens bue er det rum i hvilket vi møder verden, det sted vi søger 
selvbestemmelse og selvrealisering ved at bevæge os gennem verdens medium, der 
altid yder en form for modstand og i hvilket alle afstande er relative i forhold til éns 
position. Et offentligt rum af implicitte og erfaringsmæssige betydninger, hvor indi-
videt er situeret og hvor det engagerer sig selv socialt i et væv af steder og dialoger. 
 På den baggrund kan situationshaven åbne op for valg og muligheder for det 
subjekt, der er situeret i den samtidig med, at subjektet placeres i intentionalitetens 
bue, der forener kroppen med objekter, andre personer og verden. 

Situationsrumlighed
Merleau-Ponty fremhæver, at kroppen er grundlaget for vores perception og vores 
oplevelse af verden, når vi er til stede som kropslige, intentionelle væsener. Vi 
oplever verden gennem et inkarneret perspektiv, hvor kroppen er forankret i en 
perception og vi kan erfare verdens objekter. Det betyder, at kroppen ikke har 
en udstrækning på samme måde, som et objekt har det, men at kroppens lemmer 
omslutter hinanden i ét hele. I et kropsskema, hvor helheden går forud for delene, 
og hvor helheden får værdi i forhold til kroppens handlinger i bestemte situationer. 
Kropsskemaet er for Merleau-Ponty et udtryk for en kropslig holdning til en bestemt 
situation. Han skelner i den henseende mellem to former for rumligheder. Den første 
kalder han positionsrumligheden. Den er baseret på en bestemt kropslig placering i 
rummet, dvs. at kroppen er her frem for der. Den anden form for rumlighed kalder 
han situationsrumligheden. Den er baseret på aktiv deltagelse i en bestemt situation 
og for Merleau-Ponty karakteriseret ved menneskets kropslige engagement i verden. 
Vi er forbundet til verden, men har samtidig mulighed for, at handle i verden på en 
bestemt måde:

“Man kan således ikke sige, at vor krop er i rummet og i øvrigt heller ikke at den 
er i tiden. Den bebor rummet og tiden. Jeg er til i rummet og tiden, min krop hæfter 
sig til dem og favner dem […] Rummet og tiden, som jeg bebor, er altid omgivet af 
ubestemte horisonter, der indeholder andre synspunkter.”117 

Det afgørende for kroppens rumlighed er ikke, hvordan man har det og hvilken 
position man befinder sig i, men derimod, hvad man gør og hvordan man handler i 
bestemte situationer.
 Kroppen i bevægelse gennem vandring eksemplificerer Merlou-Pontys situ-
ationsrumlighed. Den giver én en forståelse for jordplanet og adresserer dermed en 
fremmedgørelse i landskabsurbanismen, som den kommer til udtryk hos Waldheim. 
Vandring skaber et jordnært blik snarere end det mikroskopiske eller ovenfra kom-
mende og altseende blik, hvor landskabet tegner sig uden liv (fig.3.47). 

Tre vandringer og tre dale
Som tidligere anvist var Brandt, Sørensen og Andersson tilhængere af vandringen 
som en måde at tilegne sig erfaring. De anvendte den på forskellig vis som en me-
tode til at opnå erkendelse og til at lære et steds særegenheder at kende og derigen-
nem åbne op for en fænomenbundet transparens. Det kommer til udtryk i urnedalene 
i Mariebjerg Kirkegård, hvor Brandt, på baggrund af sine egne erfaringer gjort gen-
nem vandringen, introducerer det bevidst uklare og en fænomenbundet transparens. 
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Hos Andersson kommer tilsvarende introduktion af det uklare til udtryk i Ronneby 
Brunnsparkens dufthave, der først gennem vandringen klarlægges. 
 Ekstrapoleringen af de to dale udgør i tid et spænd på mere end et halvt århund-
rede. Midt i dette spænd ligger Sørensens monument for hedens opdyrkere i en dal i 
Kongenshus Mindepark:

”Da Hedeselskabet ville rejse et monument i den fredede del af Alheden til minde 
om hedens opdyrkere, blev jeg af Ny Carlsbergfondet anmodet om at finde et egnet 
sted og at foreslå en udformning. Efter at have vandret rundt i bakkerne tre dage var 
jeg nået frem til løsningen: I bunden af en dal skulle en sti slynge sig mod den frie 
udsigt.”118 

På baggrund af sine vandringer udvalgte Sørensen en dal til placeringen for sit 
monument (fig.3.48). Hans bedrift var at opleve monumentaliteten i landskabets 
egne volumener gennem vandringen og derfra forstærke dem. Hedelandskabet er 
selve monumentet og i bogen Europas Store Haver, 2005, står der om Kongenshus 
Mindepark:

”I Kongenshus Mindepark, en forløber for land art, er man alene med lyngen, 
stien, stenene og himlen […] Som vandrere befinder vi os her i et landskabsrum for 
uforløst evighedslængsel. Den frisatte natur bringer os over i en form for tidløshed, 
en følelse vi ellers kender fra oplevelsen af brusende symfonisk musik, og herved 
bliver også dette anlæg en ’musikalsk have’. Anlægget er hverken afgrænset fra 
eller tilpasset det givne landskab. Kongenshus er selve dette landskab […] C.Th. 
Sørensens forestilling om al havekunsts landskabsrelation er her sublimeret i en 
enstemmig hyldest til netop landskabet.”119 

Sørensens fremhæver hedelandskabet i en minimal bearbejdning, der åbner landska-
bet op for en fænomenbundet transparens (fig.3.49). Spørgsmålet er om Sørensen 
forinden var blevet betaget af Brandts minimale bearbejdning af urnedalene i skoven 

Fig.3.47
Kunsteren Richard Long bruger van-
dringen som en kunstform. Her A Circle  
in Scotland, 1986.

Fig.3.48
I Kongenshus Mindepark etablerede 
C.Th. Sørensen, på baggrund af sine op-
dagelser gennem tre dages vandring på 
heden, en stencirkel i en dalsænkning, 
1945-53.

Fig.3.49
På C.Th. Sørensens plan over Kongens-
hus Mindepark ses stensætningen i dal-
sænkningen som en gul ellipse yderst til 
venstre..
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i Mariebjerg Kirkegård? I så fald må Kongenshus Mindepark ses som, ikke bare 
en fornem hyldest til landskabet, men også en hyldest til Brandt. Under alle om-
stændigheder blev Sørensen i 1979, over tyve år efter hans vandringer i Kongenshus 
Mindepark, begravet på Mariebjerg Kirkegård. Under skovens træer i den nordlige 
urnedal:

”Han ligger begravet i det mest beskedne hjørne af Mariebjerg Kirkegård, i kanten 
af en lysning med vilde urter.”120 

På den ene side var vandringen i moderne dansk havearkitektur en måde at lære et 
steds særegenheder at kende for derefter at nå frem til mulige designinterventioner. 
På den anden side skulle disse konstellationer sidenhen erfares gennem brugernes 
vandring som en form for tilegnelse. Det kommer til udtryk i Sørensens mindepark, 
der er opstået på baggrund af vandringen som erkendelsespraksis og som fortsat kun 
kommer til syne gennem vandringen.

Situationisme
Omtrent samtidig med Sørensens vandring i hedelandskabet ved Kongenshus 
forsøgte Situationisterne at formulere en ny bevægelse, der lå i forlængelse af 
surrealisternes tradition for gåture i byen.121 Hvor drivkraften hos surrealisternes 
flaneren lå i den æstetiske nydelse af metropolen, var drivkraften hos Situationis-

ternes driven (derivé) de ubevidste og uforudsete møder med byens atmosfærer.122 
Situationisme karakteriserer en måde at undgå systemets regler og at etablere nye 
selv-konstruerede frihedsrum. Situationisternes slogan var ”living is wherever you 
go” og i det første nummer af bevægelsens eget magasin Internationale Situationiste 
definerede de en ‘situationist’ som en person, der engagerer sig i konstruktionen af 
nye situationer.123  
 Igennem konstruerede situationer forsøgte Situationisterne at realisere nye 
former for erfaringsdannelser i byen. For Situationisterne var den psykogeografiske 
derivé en måde at komme den oplevede erfaring af byen et skridt nærmere, eller 
rettere en måde at generobre dens territorium. Guy Debord’s psykogeografiske kort 
over Paris viser byen, som den er oplevet gennem hans derivé. En by gjort nøgen 
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med øer, der driver i et rum, hvis indbyrdes afstande og markeringer er udtryk for 
forskellige mentale psykogeografiske indtryk opnået igennem vandringen (fig.3.50). 

Situationist urbanisme
Vandringens fortsatte relevans som erkendelsespraksis kommer til udtryk hos kunst-
neren Boris Sieverts, der via sit Buro für Städtreisen tilbyder guidede vandreture i el-
lers oversete og utilgængelige fragmenterede urbane landskaber.124 I sine vandringer 
udvælger B. Sieverts bestemte situationer og møder, der indgår i en sammenfletning 
af tidligere adskilte domæner, hvori skoven som frihedsrum spiller en stor rolle 
(fig.3.51). På baggrund af opdagelser gjort gennem sine vandringer, understreger 
han skovens rolle som mulighedsrum for udviklingen af fremtidig designpraksis for 
fragmenterede urbane landskaber:

“Forests play a big role in nearly all of my tours, because many of the areas that 
I explore are small forests that either remain from former, larger forests or were 
planted as a visual barrier next to highways, airports etc. I like these small forests; 
because they are able to create a rather secret, closed space on a small surface […] 
they host spaces of retreat for children, homeless people, lovers and others. They are 
the kind of places, where the potential that lies in the fragmented spatial structure of 
the Zwischenstadt - to be an adventurous, ambivalent, “wild”, explorable landscape 
- comes to full expression.”125 

Resultatet af B. Sieverts vandringer er en poetisk fortætning, der gør op med den 
kontemplative relation.  Ved at fokusere og koncentrere sig om kanterne forsøger 
han at etablere nye måder for den enkelte at se sine hverdagslandskaber på. Gennem 
vandringerne væver han ellers adskilte domæner og rum sammen, så situationsrum 
følger situationsrum (fig.3.52). Med klare referencer til Situationisterne kalder 
Thomas Sieverts denne form for fortætning af byens oversete rum for situationist 
urbanisme.126 En urbanisme der beskriver et ellers komplekst fragmenteret urbant 
landskab som et åbent grænseobjekt gjort tilgængeligt gennem vandringen: 

”Coincidentally the location of these elements has come to resemble the distribu-
tion and configuration of buildings and plants in a romantic landscape park. A new 

Fig.3.50
Guy Debords psykogeografiske kort-
lægning som den kommer til udtryk i 
hans og Asger Jorns illustration til The 
Naked City, 1957.

Fig.3.52
I Boris Sieverts’ Der Park des geringsten 
Widerstands kommer hans vandring og 
sammenvævning af det fragmenterede 
urbane landskab til udtryk som en situ-
ationistisk urbanisme, 2005.

Fig.3.51
Kunstneren Boris Sieverts tilbyder via 
sit Buro für Stadtereisen guide ture i 
fragmenterede urbane landskaber. På 
de ture spiller skoven en stor rolle som 
mulighedsrum for selvudfoldelse og til-
egnelse.
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object comes into view now and then only to reemerge from different perspectives 
throughout the rest of the tour, sometimes as a surprisingly strong gesture, until it 
becomes an indispensable feature of the whole ensemble.”127 

Indlejret i dette grænseobjekt udpeger B. Sieverts en inventarliste af forskellige 
rumligheder og fænomener (passagepunkter) han møder på sin vej (fig.3.53).128 En 
liste der på baggrund af hans in situ opdagelser har til formål at skabe en forståelse 
for de fragmenterede urbane landskaber. Sådanne erfaringsdannelser gjort gennem 
vandring er en del af et design-arbejde, der er involveret i udviklingen af regionale 
læringslandskaber, hvor ellers ”stumme uæstetiske fragmenterede urbane landskaber 
begynder at tale og åbne sig op som en sansemættet verden og et klangfuld territo-
rium fyldt med aktiv liv.”129 

Fortællingen: strategi og taktik
Den kinæstetiske relation er udtryk for en tilegnelsespraksis gennem vandring. Den 
franske sociolog Michel De Certeau beskriver i bogen The Practice of Everyday 
Life, 1984, hvordan hverdagslivets kompleksitet kan overvindes ved hjælp af visu-
aliserede baner gennem hverdagen i form af rumlige fortællinger.130 Rum er for De 
Certeau et praktiseret sted.  De geometriske rum, som de fremstilles i plan, forvan-
dles af rummets brugere til hverdagsrum igennem selve anvendelsen og De Certeau 
er tilhænger af vandringen som en kvalitativ og rumskabende handling i jordplanet:

“[The] story begins on ground level, with footsteps. They are myriad, but do not 
compose a series. They cannot be counted because each unit has a qualitative char-
acter: a style of tactile apprehension and kinesthetic appropriation. Their swarming 
mass is an innumerable collection of singularities. Their intertwined paths give their 
shape to spaces. They weave places together […] They are not localized; it is rather 
they that spatialize.”131 

For De Certeau er byen et sted, der kan praktiseres frem. Han skelner mellem to 
praksisformer. Den første er strategien, der bliver pålagt én fra en ovenfra kom-
mende orden eller magtinstitution. Den anden praksisform er taktikken, der karakte-
riserer den enkeltes måde at reagere på forskellige situationer i verden på:

 ”Tactics are procedures that gain validity in relation to the pertinence they lend to 
time – to the circumstances which the precise instant of an intervention transforms 
into a favorable situation [...].”132  

Forskellen mellem strategien og taktikken er, at strategien fra en afstand forsøger at 
organisere, mens taktikken etableres ud fra lokale og specifikke situationer efter-
hånden som de opstår. De Certeau pointerer, at en person overlejrer de to praksis-
former og i processen skaber et rum, hvor han etablerer sit eget sprog, sin egen 
fortælling:

”Without leaving the place where he has no choice but to live and which lays down 
its law for him, he establishes within it a degree of plurality and creativity. By an art 
of being in between, he draws unexpected results from his situation.”133 

De Certeau gør opmærksom på, at kort oprindelig var en form for fortællinger, der 
beskrev oplevelsen af en “tur gjort i jordplanet.”134 På samme måde er B. Sieverts 
vandringer narrative kortlægninger af opdagelser og tilegnelser mere end repræsen-
tationer af fysiske fremtrædelser i fragmenterede urbane landskaber. 
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3.3.7 Den medproducerende relation
Den medproducerende relation betoner kultivering og medproduktion, både af den 
enkelte og landskabet, dvs. at fokus er på relationen mellem subjekt og objekt, hvor 
subjektet indgår som medproducent af objektet og omvendt.

Bevægelse som forandring 
Hvor vandringen hos De Certeau udfolder sig i jordplanet, konstaterer Connolly, at 
der må finde en forandring sted, for virkelig at bevæge sig: 

”’Real movement’, to really move, ’is to become other than itself, in a sense that 
makes movement a qualitative change’ […] Movement affects both space and the 
bodies moving through it.”135  

Bevægelse får en kvalitativ karakter, hvor individet og omgivelserne undergår for-
andring. Dermed er bevægelse kendetegnet ved etableringen af midlertidige aktør-
netværk sammensat af en serie af forskelligartede aktører, levende og ikke-levende, 
som er knyttet sammen i en vis periode.136 En sådan bevægelse finder altid sted i 
landskabets midte, i jordplanet: ”It is only in the middle things pick up speed.”137 

Skrammellegepladsen
Sørensen foreslog i Parkpolitik for Sogn og Købstad, 1931, etableringen af skram-
mellegepladser (fig.3.54).138 Sørensen var af den overbevisning, at legepladser var 
byens vigtigste offentlige rum. Hans idégrundlag var, at børns leg kunne ses som en 
pædagogisk metode, og at leg på udmærket vis kunne foregå på ubebyggede grunde. 
Han var overbevist om at sådanne åbne pladser var bedre end færdigt indrettede 
legepladser:

Fig.3.53
Boris Sieverts noterer sig på sine van-
dringer handlingsorienterede udvekslin-
ger mellem de fragmenterede urbane 
landskaber og dets indbyggere. Her fra 
Der Park des geringsten Widerstands, 
2005.

Fig.3.54
For C.Th. Sørensen var skrammellege-
pladsen byens vigtigste rum. Han var 
overbevist om, at børn her kunne lære 
noget om samarbejdets demokrati og 
opleve glæden ved selv at deltage i ska-
belsen af egne hverdagslandskaber.
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”Måske kunne vi her forsøge at indrette en slags skrammellegepladser på passende 
og ret store arealer, hvor børnene fik lov at udnytte gamle biler, pakkasser, kvas og 
den slags ting. Det er jo muligt, at der måtte opsyn til, både for at hindre alt for 
slemme udslag af ufordragelighed og for at afbøde mulighederne for, at børnene 
kommer til skade. Rimeligvis er et sådan opsyn dog ikke nødvendigt.”139 

Sørensen gav med skrammellegepladsen udtryk for sin tro på vigtigheden af et 
inspirerende miljø og for mulighederne for at udvikle sin fantasi og frihed. Han var 
overbevist om, at børnene på en skrammellegeplads kunne lære noget om teknikker, 
materialer og konstruktioner, udvikle samarbejdets demokrati, lære af egen erfa-
ring og opleve glæden ved at skabe uden tvang. Om den voksnes rolle i den sam-
menhæng var det Sørensens holdning, at denne skulle være så tilbagetrukket som 
mulig, og at det var børnene, der, gennem deres leg og med udgangspunkt i de 
tilstedeværende materialer mv., skulle sætte gang i aktiviteterne. 

Skrammologi
Den første leder tilknyttet skrammellegepladsen var pædagogen John Bertelsen. I en 
artikel om legepladsen og hans første år som leder skriver Bertelsen, at han, på trods 
af at være ansat som leder, ikke skal lede børnene eller organisere deres leg som en 
udefrakommende men indenfor skrammellegepladsens rammer og ideer. Han skal 
assistere børnene med, at få deres planer realiserede. ”Initiativet,” skriver han, ”må 
komme fra børnene selv, og med de tilgængelige materialer vil det inspirere børnene 
til leg.”140 Bertelsen knyttede et begreb til sin holdning. Han kaldte det skrammologi, 
om hvilket han skriver:

”Det er meget svært at udtale sig i bestemte vendinger om skrammologien. Da det 
er en empirisk videnskab, skal man helst ud i arbejdsmarken for virkelig at få fat i 
pointen.”141 

Det at være i arbejdsmarken var for Bertelsen ensbetydende med at være, hvor 
børnene var og hvor deres ideer og de indsamlede materialer blev fortolket ind i en 
verden af leg. Hvor tingene ’kom til live’. Ved at være i midten af tingene, i det jord-
plan, som Brandt, Sørensen og Andersson aktiverede i deres anlæg, skulle børnene 
selv deltage i opbygningen af deres verden.
 Mine laboratorieundersøgelser af især Sletten viser, at denne holdning til ting, og 
dermed en genintroduktion af skrammologien og skrammellegepladsens grundideer, 
er relevant i forhold til min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur og fremtidige 
designinterventioner i fragmenterede urbane landskaber. En grundholdning der aner-
kender åbenhed over for selvorganisering gennem tilegnelse, individuel udfoldelse 
og selvrealisering inden for fælles rammer. 

Økokatedralen 
Hvis landskabsinfrastruktur indebærer, at den enkelte kan indskrive sig i sine omgi-
velser, må den enkelte og omgivelserne nødvendigvis være åbne over for forandring 
og kompleksitet.  I Økokatedralen, der ligger i et mindre skovområde ved Mildam 
i Holland, arbejder den hollandske kunstner og landskabsarkitekt Louis G. Le Roy 
ud fra samme grundholdning som Sørensen og Bertelsen (fig.3.55). Økokatedralen 
eksemplificerer ideen bag skrammellegepladsen i nye sammenhænge og udtrykker 
en udvidet form for skrammologi. 
 Le Roy bruger skoven som et frihedsrum for udfoldelsen af kompleksitet og 
afprøvningen af nye former for tidsbaserede designinterventioner i en 1:1 skala, der 
relaterer sig til skoven og kroppen i bevægelse.142 Le Roy er af den overbevisning, 
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at ethvert forsøg på at adskille natur og kultur i tid og rum, vil føre til en ’økologisk 
ubalance’.143 Han anser aktiv deltagelse i tilblivelsen af vores omgivelser som en 
præmis for udviklingen af bæredygtige byer.
 Økokatedralen har siden påbegyndelsen sidst i 1960erne udviklet sig til et ikke-
afsluttet, tidsbaseret byggeprojekt, hvor natur og kultur udgør ét sammenhængende 
domæne. Den er bygget op i forbindelse med Le Roys tilbagevendende arbejde med 
at afkode, sortere og stable de genbrugsbyggematerialer, han har fået den lokale 
kommune til (igen og igen) at dumpe på stedet (fig.3.56). Genbrugsmaterialerne 
indgår i en fortsat udbygning af Økokatedralen, hvor fundamenter, vægge, plateauer, 
tårne og stier fungerer som en installeret base, hvorpå en fortsat udbygning gennem 
Le Roys fysiske udfoldelse og naturlige fænomener indfinder sig over tid. Plateauer 
bliver til tårne, der bliver til vandrensningsfiltre, der bliver til habitater for spirende 
træer, der definere rammerne for næste udbygning osv. (fig.3.57) Økokatedralen er 
ikke baseret på en overordnet plan, men på en åbenhed over for det uvisse og det 
ikke-planlagte på baggrund af Le Roys valg foretaget i jordplanet:

“It is not a complete design; it does not have an ‘ideal state’ or a moment when it 
is finished. It is in a state of constant change and completion was not part of the 
planning. It is process in time and space. If there is such a thing as Time-based 
Architecture, then the Ecocathedral is probably the only, concrete example in the 
Netherlands today.”144 

Økokatedralen tager Sørensens skrammellegeplads et skridt videre og indskriver den 
i en større urban sammenhæng, hvor skoven udtrykker et grundlæggende potentiale 
som frihedsrum, der er åben over for forandring i samspil med skovens brugere og 
det Le Roy karakteriserer som en ’skabende’ fri energi:Fig.3.55

Kunstneren og landskabsarkitekten 
Louis G. Le Roys Økokatedral ligger i 
et mindre skovområde ved Mildam, Hol-
land. 

Fig.3.57
Louis G. Le Roys fortsatte udbygning af 
Økokatedralens installerede base bliver 
med tiden til stablede tårne, der, som 
dette, fungerer som rensningsfiltre for 
regnvand.

Fig.3.56
Louis G. Le Roys Økokatedral kan ses 
som en udvidet form for skrammellege-
plads, hvor Le Roys tilbagevendende 
sortering og stabling af genbrugsbygge-
materialer er en udvidet form for skram-
mologi.
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“Without free disposal over physical space, life cannot develop [....] Time is an 
equally essential factor: Short-lived actions or ‘spectacles’ can indeed release crea-
tive forces for a brief while, but in the end they have to form part of a process, a 
temporal continuum, to bring about a true ‘creative evolution’. Finally, commitment 
is an important factor; the investing of ‘free energy’, of man’s creative potential.”145 

En stor del af Le Roys arbejde er inspireret af den belgiske biokemiker og nobelpris-
vinder Ilya Prigogine, der introducerede koncepter som kompleksitet, interaktion, 
tilfældigheder, uforudsigelighed og selvorganisering (fig.3.58). Prigogine talte imod 
begrænsninger og lukkethed, men forfægtede i stedet åbne, dynamiske systemer, i 
hvilke tid muliggør det uforudsigelige.

Økokatedralen og landskabsinfrastruktur
Le Roys ideer og tankesæt er delvis inspireret af Situationistisk Internationale, 
der, som tidligere beskrevet, formulerede betingelser for den enkeltes udfoldelse i 
byens frihedsrum. Inspirationen kommer til udtryk i Økokatedralens funktion som 
laboratorium for Le Roy, hvor han eksperimenterer med sine teorier i praksis og på 
baggrund af en refleksion over eksperimenternes frembringelser udvikler nye.146   
 Økokatedralen er et læringslandskab, hvor det handler om at være ’koblet på’. 
Denne opkobling kendetegner en grundlæggende forbindelse til jordplanet i al dens 
materielle kompleksitet. Økokatedralen er et radikalt eksempel på, at skoven som 
frihedsrum, fungerer som det medium, der, gennem designinterventioner, kan medi-
ere mellem den enkelte og jordplanet. Det kommer til udtryk i min begrebsudvidelse 
af landskabsinfrastruktur i det foregående kapitel:

“As we learn […] our practices and language change, we are “plugged in” and our 
daily rhythms shift. The nature of scientific and aesthetic problems shifts as well. As 
this infrastructural change becomes a primary analytic phenomenon, many tradi-
tional historical explanations are inverted […] Substrate become substance.”147 

Gennem sin fortsatte udbygning af Økokatedralen viser Le Roy, hvordan landskabs-
infrastruktur opstår i et fortsat samspil mellem individet og verden.

Økokatedralen og Park de Lancy
Jeg har før benyttet mig af Hertzbergers karakteristik af Descombes i forbindelse 
med Mariebjerg Kirkegård.148 Med Hertzbergers beskrivelse af Park de Lancy vil jeg 
vende tilbage til dette kapitels begyndelse og understrege havens landskabsarkitek-
turstrategiske potentiale som laboratorium for udviklingen af fremtidige designinter-
ventioner for fragmenterede urbane landskaber:

”As if things had never been any different, the element he adds to the environment 
lie there, as if unearthed by excavation, belonging to the soil, self-evident and quiet. 
So we find, embedded in the terrain, a rich urban constellation of walls, plateaus, 
steps, stones, following the natural course of the surface and tracing it according to 
a meticulous geography which makes you actually aware of the space. It is always 
the borders that are marked and that draw the attention aside from what he have 
added: The surroundings, the soil, the grass, the trees, the bushes, and foliage every-
where. It is certainly a world full of surprises. The trees and the columns set between 
them like stone counterparts show each other their spatial affinity.”149 

Le Roy kalder Økokatedralen en tidsbaseret arkitektur, der aktivt engagerer tiden 
som den fjerde dimension, mens Descombes karakteriserer sine installationer i Park 
de Lancy som Untimely Architecture.150 Hvor Økokatedralen er åben over for fysisk 
forandring (fig.3.59), er Descombes installationer åbne metaforer, der stimulerer 
opmærksomhed i stedet for at undertrykke den (fig.3.60). En opmærksomhed, der 
medfører en fortsat medproduktion: 

”Unlike the fixed, fascinated, passive gaze, architecture can assert the possibility of 
bodily presence, action and free choice. Rather than imposing ‘imagery’ […] The 
project reveals, measures and recognizes the place; It is also a multiple invitation to 
cross it, and thus, while discovering it, to ceaselessly recreate it.”151  

Begge projekter introducerer muligheden for, at den enkelte igen og igen kan ind-
skrive sig i landskabet gennem bevægelse og deltagelse.

3.3.8 Opsummering
De tre niveauer beskriver en form for tilegnelse af landskabet, der spænder fra den 
kontemplative, over den kinæstetiske til den medproducerende. Landskabsinfra-
struktur er derfor ikke et færdigt og lukket miljø i sig selv, men i stedet kultur-
specifikke og individ-specifikke relationer i landskabet. Alene det at visualisere et 
landskab, introducerer det i en kulturel verden (som anvist i den kontemplative rela-
tion), mens kulturelle landskaber nødvendigvis forudsætter en form for natur som sit 
fundament (som anvist i den kinæstetiske og den medproducerende relation).
 Situationshaven er en Hortus apertus. Her møder en handlingsorienteret praksis 
naturlige og kulturelle processer og åbner op for lukkede strukturer i de fragmen-
terede urbane landskaber. Hortus apertus er en midlertidig frembringelse, der er til 
for at genskabe nutiden.152 Gennem den fokuserer jeg på grænsefladerne i de frag-
menterede urbane landskaber. Jeg beskriver dem som dobbeltkodede domæner, der 
medfører, at elementer fra forskellige systemer og skalaer kan mødes. Det kommer i 
høj grad til udtryk i Økokatedralen og Sletten, hvor situationshaverne åbner skoven 
op for en menneskelig orientering, der genetablerer en grundlæggende forbindelse 
til jordplanet.153 Relationen mellem skoven og situationshaverne danner grundlag for 
etableringen af grænser og forbindelser i den grænseløse by.

Fig.3.60
Georges Descombes installationer i 
parken i Lancy er åbne metaforer, der 
stimulerer opmærksomhed i stedet for at 
undertrykke den.

Fig.3.59
Økokatedralen er en tidsbaseret arkitek-
tur forstået på den måde, at den er åben 
over for fysisk forandring og kun ud-
vikler sig gennem fortsat udbygning.

Fig.3.58
Økokatedralen er et overordentligt 
komplekst landskab, hvor natur og kul-
tur ikke udgør afgrænsede og adskilte 
domæner, men hele tiden indgår i for-
skellige hybride sammenstillinger med 
hinanden.
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NOTER af G. N. Brandt”, i: Køgestudier 1995 
– Årsskrift for lokalarkiverne i Køge 
Kommune, s. 37, ss. 27-41, Køge-
fonden, 1995. Se også Stephensen, 
Lulu Salto, Tradition og fornyelse i 
dansk havekunst – G. N. Brandt og 
de første årtier af 1900 tallet, s. 196, 
Forlaget Frangipani, 1993.

39 Stephensen, Lulu Salto, Danmarks 
Havekunst Bind II – 1800-1945, s. 
371, Arkitektens Forlag, 2001.

40 Stephensen, Lulu Salto, Tradition 
og fornyelse i dansk havekunst – G. 
N. Brandt og de første årtier af 1900 
tallet, s. 112, Forlaget Frangipani, 
1993.

41 Ibid, s. 112.

42 Ibid, s. 153.

43 Ibid, s. 187: ”G.N. Brandts eksperi-
menter i sin egen have og nyanlæg på 
Ordrup Kirkegård gav ham den erfa-
ring, overblik og sans for det nære, 
der skulle give ham den frihed til at 
arbejde overlegent med den opgave, 
det var at omdanne det store område 
til en ny kirkegård for Gentofte Kom-
mune.” 

44 Hauxner, Malene, Fantasiens 
Have - Det Moderne Gennembrud 
I Havekunsten Og Sporene I Byens 
Landskab, s. 121, Arkitektens Forlag, 
1993. Et princip Brandt i det helt små 
afprøvede i sin egen have i Ordrup.

45 Stephensen, Lulu Salto, Tradition 
og fornyelse i dansk havekunst – G. 
N. Brandt og de første årtier af 1900 
tallet, s. 187, Forlaget Frangipani, 
1993.

46 Stephensen, Lulu Salto, Danmarks 
Havekunst Bind II – 1800-1945, 
s. 339, Arkitektens Forlag, 2001. 
Min fremhævelse. Se for øvrigt 
Stephensen, Lulu Salto, Tradition og 
fornyelse i dansk havekunst – G.N. 
Brandt og de første årtier af 1900 
tallet, s. 189, Forlaget Frangipani, 
1993.

47 Stephensen minder os om, at 
Brandt ikke selv var den store tegner, 
men havde sin enorme erfaring og 
viden som gartner. Hun siger endvi-
dere: ”Det er sjældent, man oplever 
styrken i G.N. Brandts havekunst 
ved at studere hans planer. Det in-
teresserede ham ganske enkelt ikke 
at tegne sig frem til resultater.” Se 
Stephensen, Lulu Salto, Tradition og 
fornyelse i dansk havekunst – G.N. 
Brandt og de første årtier af 1900 
tallet, s. 189, Forlaget Frangipani, 
1993.

48 Stephensen, Lulu Salto, Danmarks 
Havekunst Bind II – 1800-1945, s. 
344, Arkitektens Forlag, 2001.

49 Hauxner, Malene, Fantasiens 

Have - Det Moderne Gennembrud 
I Havekunsten Og Sporene I Byens 
Landskab, s. 123, Arkitektens Forlag, 
1993.

50 Stephensen, Lulu Salto, Tradition 
og fornyelse i dansk havekunst – G. 
N. Brandt og de første årtier af 1900 
tallet, s. 130, Forlaget Frangipani, 
1993.

51 Harrison, Robert Pogue, Forests – 
the Shadow of Civilization, s. 27, The 
University of Chicago Press, 1992.

52 Ibid, s. 28-29.

53 Hertzberger, Herman, “Between 
Things”, i: Descombes, George & 
Tironi, Giordano (Ed.), Il Territorio 
Transitivo – Shifting Sites, s. 31, ss. 
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Afsnit [4.1] Sted
4.1.1 Landskabsinfrastruktur og jordforbindelsen
I afhandlingens indledning introducerede jeg den tyske historiker Rolf Peter Sieferle, 
der beskriver, hvordan udviklingen af den vestlige civilisation har været stærkt 
influeret af mængden af tilgængelig energi.2 Vores fortsatte energiforbrug vil også 
fremover have afgørende indflydelse på, hvordan vores byer og landskaber bygges. 
Hvor Sieferle i Der unterirdische Wald peger på skovens historiske rolle i udviklin-
gen af Det Totale Landskab, fremhæver jeg i min afhandling, hvordan skoven som 
landskabsinfrastruktur fortsat kan spille en hovedrolle i den udvikling, som et mu-
lighedsrum for genetableringen af jordforbindelsen i den grænseløse by. 
 Landskabsarkitekten John Brinckerhoff Jackson fremhæver i sin bog The neces-
sity for Ruins and Other Topics, 1980, hvordan den jordforbindelse kan betragtes 
som en ’alternativ energiform’, der opstår som designinterventioner gennem hand-
lingsorienterede tilegnelser af landskabet og som fører til en ny og anden naturfor-
ståelse, hvor mennesket er en integreret og skabende del:  

”And finally, I would say that the old landscape was conservative and even unim-
aginative in the use of energy; it saw no further than the visible horizon, and was 
skeptical as to the sources of energy hidden in the ground or untapped within the 
individual. As for the modern demand for all kinds of energy in unlimited quantities, 
the daily paper tells us enough about that. But there are other forms of energy which 
the past new nothing about – inexhaustible energy which we are seeking to tap by 
means of spiritual discipline, self-education, and a new experience of nature […] 
The contemporary dwelling, for all its cultural impoverishment, for all its tempo-
rary, mobile, rootless qualities, promises to capture and utilize more and more of 
this invisible, inexhaustible store of strength. So we can perhaps think of it as the 
transformer: a structure which does more than depend on the energy provided from 
the power company, which transforms for each of its inhabitants some of that invis-
ible, spiritual energy we are only now beginning to discover.”3

Landskabsinfrastruktur er en sådan ’alternativ energiform’, der indebærer en gene-
tablering af forbindelsen mellem den enkelte og jordplanet. Min begrebsudvidelse 
nødvendiggør derfor en revurdering af skoven som første natur og stiller spørgs-
målstegn ved betydningen af ’naturnær skov’. I skoven som en anden natur må det, 
at være ’naturnær’ nødvendigvis indebære enhver midlertidig og handlingsorienteret 
designintervention i skoven som fælles domæne. 

4.1.2 Landskabsinfrastruktur og sted
Louis G. Le Roy foreslår Økokatedralen etableret på tværs af byer i et sammen-
hængende netværk i forbindelse med byernes kanter (fig.4.1-4.2)). Forslaget er 
aldrig blevet udført som det var intentionen, men findes i dag eksemplificeret i byen 

Skoven som grænseting i den 
grænseløse by
“ […] beyond the machines for travelling in space and time that we call gardens,the mental health of 
our cities and territories no doubt depends on the degree 
to which this elasticity or depth [...] is available to be experienced everywhere.”1  

Kennedylaan og Le Roys egen Økokatedral i Mildam. Begge steder udgør skov og 
bygningsværk en sammenfletning af kultur og natur.4 Tilsvarende sammenfletning 
kommer til udtryk i Sletten, hvor en handlingsorienteret tilgang til stedet opstår som 
forbindelser mellem den enkelte, skoven og ’verden’. Forbindelser der fremtræder 
som åbne situationshaver (passagepunkter) og grænseobjekter, der ikke begrænser 
sig til enkelte steder i tid og rum.

Saint Sebastian
Prof. Niels Albertsen gør opmærksom på, at et sted ikke kun udtrykker lokale de-
taljer. Tværtimod har det en stjerneformet karakter, der forbinder stedet med mange 
andre steder. Stjerneformen udtrykker en mangfoldighed af forbindelser, heterogene 
pile, der peger mod og fra det lokale sted. Det gør, at Slettens brugere alle bliver til 
’Saint Sebastianer’5(fig.4.3):

”If we look for the star shaped aspect of the local we can move continuously to other 
times and places, on the condition that we follow the association of the mediators. 
If you mistake ‘length or connection for difference in level’, you will have to move 
‘abruptly’ between levels; if you go for the star shape, you can ‘pass with continuity 
from the local to the global’ step by step, and ‘one never cross the mysterious lines 
that should divide the local from the global’.”6

Situationshavens forbindelser fra det lokale til det globale leder på den måde kun til 
andre lokaliteter, der medierer mellem andre lokaliteter og endnu andre lokaliteter 
i tid og rum. Sådanne medierende lokaliteter er ikke over, bredere eller større end 
andre lokaliteter, men blot tilsvarende lokale steder, der er ”forbundet til mange 
andre steder gennem en form for medium.”7 I Sletten er skoven et sådan medium. 
En stjerneformet stedsforståelse af Sletten og dens situationshaver sætter imidlertid 
spørgsmålstegn ved et af de helt grundlæggende forhold i denne afhandling, nemlig 
skoven og dens lysninger, som ’noget indlejret i noget andet’.8 

4.1.3 Stedsbindinger
Antropologerne prof. Tim Ingold og Nuccio Mazzullo peger i deres essay ”Being 
Along: Place, Time and Movement among Sámi People”, 2008, på stedslighed, som 
noget der bliver konstrueret gennem deltagelse.9 På baggrund af Mazzullos feltar-
bejde hos den samiske urbefolkning i finske Lapland afskriver de sted, som ”noget 
mindre indlejret i noget større, der altid åbner op for at lukke andre steder inde i 
sig.”10 Dermed afskriver de indirekte Vicos karakteristik af lysningen som det sted, 
der, i de første bosætninger, ledte til udsigt og indsigt (fig.4.4). Den kendetegner en 
stedsforståelse, der ”altid åbner op mod en udsigt, der peger tilbage på en selv, som 
indfældet i noget større.”11

 Ifølge Ingold og Mazzullo er billedet af menneskets bolig som en lysning i 
skoven, hvorfra mennesket tilegner sig verden, ikke dækkende for samernes måde at 
bebo skoven. Boligen udgør for en same snarere det netværk af steder, denne bruger 
i udfoldelsen af hverdagslivets aktivitet i forbindelse med landskabet: Jagt, fiskeri, 
indsamling, overnatning osv. Tilsvarende karakteristik kendetegner situationshaver-
ne i Sletten. Her indebærer det at være ikke at være i noget, men snarere at være 
langs eller ad noget, altid i forbindelse med udførelsen af en handling (fig.4.5): 

”Far from being a narrowly circumscribed clearing in the woods – a low-level place 
encompassed by the higher-level, more expansive place of the forest – home com-
prises the entire web of trails that converge upon the dwelling. For what is called the 
forest […] is understood not so much as a tree-covered expanse as a texture densely 
interwoven from the paths along which people carry on their activities […].”12  
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Fig.4.1
Louis G. Le Roys idéskitser til en omfat-
tende udbygning af Økokatedralen til et 
sammenhængende landskabsnetværk i 
forbindelse med byernes kanter.

Fig.4.2
Le Roy forestillede sig, hvordan Økoka-
tedralen med tiden ville sprede sig i det 
urbane væv og omvendt.

Fig.4.3
Modsat frontispiecen til Vicos Den nye 
videnskab, der beskriver en hierar-
kisk ordning af helheden, peger pilene 
i Giovanni Antonio Bazzis maleri San 
Sebastian, 1577, i et væld af heterogene 
retninger i jordplanet.

Fig.4.4
Menneskets første bosætning fandt sted i 
en ryddet lysning i skoven. 

Fig.4.5
I Sletten er situationshaverne snarere 
kendetegnet ved aktiviteter, der foregår 
ad eller langs med skoven som materi-
ale. 
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Skoven i Sletten udgør således ikke en samling af lukkede rum, men snarere en laby-
rint af passager, der er formet gennem bevægelse og en fortsat kommen og gåen til 
og fra andre steder i jordplanet: 

“[…] to go from place to place means going along – always grounded in an immedi-
ate perceptual engagement with one’s surroundings – not up and out to higher levels 
and back down again. Places, then, do not so much exist as occur – they are stations 
along the byways of life.”13 

Ingold og Mazzullo påpeger at bevægelse tager tid. Hvis det ’at være’ indebærer at 
være på vej i en verden, hvor alt og alle er i bevægelse, hver med forskellig has-
tighed, ad skiftevis konvergerende og divergerende passager, må sted nødvendigvis 
være temporært.14 På den måde bliver sted et verbum, noget man gør. Det handler 
således ikke om at være stedsbundet, men stedsbindende (fig.4.6).

LABORATORIUM [7] 
Metabevægelse
Den amerikanske filosof og antropolog Gregory Bateson beskriver i bogen Steps to 
an Ecology of Mind, 1972, hvordan virkelig bevægelse nødvendigvis indebærer en 
forvandling.15 Virkelig bevægelse opstår først, når bevægelse finder sted i bevægel-
ser. Et objekt der har bevæget sig over en overflade fra punkt til punkt, har først be-
væget sig, når den skifter karakter. For Bateson er ethvert levende væsens bevægelse 
en fortsat tilblivelse. Han kalder denne tilblivelse for metabevægelse, om hvilken 
Ingold og Mazzullo siger: 

”[…] it is because of this metamovement that no living being is quite the same, on 
arrival at a place, as when setting out.”16  

Metabevægelse karakteriserer således en form for indlejring, der finder sted i Sletten 
og dermed landskabsinfrastruktur, som det kommer til udtryk i Slettens situations-
haver. Her er skoven ikke en baggrund eller substrat, mod hvilken eller på hvilken 
handlende væsener udfører deres respektive aktiviteter. Alt indgår i stedet som 
ligeværdige dele i et landskab, der hele tiden er i bevægelse og dermed forandring 
(fig.4.7-4.11): 

”In this movement, people and things are continually coming together, merging and 
splitting apart again, only to come together once more in different combinations.”17 
  
Fortælling og grænseobjekt
Ingold og Mazzullo fremhæver italesættelsen af landskabet, som grundlæggende 
for en sammenvævning af individet og landskabet. En italesættelse, der, gennem 
fortællingen om passagen (rejsen), etablerer et landskabssprog, hvor landskabet 
kommer til live, ikke som et omsluttende og altfavnende domæne, men som steder 
på en rejse gjort i jordplanet. Hvert stednavn på rejsen bliver genkaldt, ikke som 
isolerede tegn koblet på et bestemt lokalitet, som på et kartografisk kort, men som 
en (gen)fortalt episode eller fortælling: ”Thus, recalling the names of places is 
tantamount to the act of travelling through them, in the imagination if not on the 
ground.”18 
 På næsten tilsvarende vis fremhæver De Certeau i The Practice of Everyday Life, 
1984, fortællingen som en handlingsorienteret praksis, der, modsat en ovenfra kom-
mende orden, opstår som en selvorganiserende og midlertidig aktivitet i kraft af den 
enkeltes tilegnelse af hverdagslandskabet:

”Stories about places are makeshift things. They are composed of the world’s debris 
[…] the materials are furnished by the leftovers […] These heterogenous and even 
contrary elements fill the homogenous form of the story. Things extra and other 
(details and excesses coming from elsewhere) insert themselves into the accepted 
framework, the imposed order. One thus has the very relationship between spatial 
practices and the constructed order. The surface of this order is everywhere punched 
and torn open by ellipses, drifts, and leaks of meaning: it is a sieve-order.”19 

Fortællingen er en situeret praksis, der i princippet gør enhver til potentielle opda-
gelsesrejsende i fragmenterede urbane landskaber.20 Den er en skabende handling, 
hvor ”omverdenen mødes med åbne øjne og indre resonans.”21 Det er væsentlig i 
min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur, for ”når omverdenen er stum, er den 
også kulturelt forarmet.”22  
 Fortællingens grundlæggende egenskab ligger i etableringen af et grænseobjekt, 
der, som en allerede installeret base, sørger for handlingsrum. På trods af Slettens 
planlagte struktur er den åben for de fortællinger, der opstår i tilegnelsen af skoven 
som et grænseobjekt: 

”A narrative activity, even if it is multiform and no longer unitary, thus continues to 
develop where frontiers and relations with space […] are concerned. Fragmented 
and disseminated, it is continually concerned with marking out boundaries.”23 

Landskabsinfrastruktur muliggør denne markering af grænser, hvor den enkeltes 
hverdagshandlinger indskriver sig i hverdagslandskabet som fælles grænseobjekt.
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Fig.4.6
Mere end om at være stedsbundet hand-
ler det i Sletten om at være stedsbin-
dende. 

Fig.4.7
I laboratorium [2] fandt jeg på min 
dagsvandring i Sletten i foråret 2008 
bl.a. dette drivhus bygget op omkring 
fem træer. Se fig.2.9, billede (76)-(79). 
Drivhuset havde bl.a. en sirlig anlagt 
teglstensbelægning, der formede sig efter 
terrænnet, og en samling af krukker.

Fig.4.8
Halvandet år senere i efteråret 2009 var 
det eneste tilbage af drivhuset træerne 
og teglstensbelægningen.

Fig.4.9
De enkelte dele, som eksempelvis 
krukkerne, indgik imidlertid i andre 
sammenhænge.

Fig.4.10-4.11 (næste sider)
I Slettens situationshaver foregår en 
fortsat metabevægelse, hvor mennesker, 
ting og naturlige fænomener indgår 
som ligeværdige dele i et skovlandskab, 
der hele tiden er i forandring. Øverste 
billede er fra foråret 2008 og nederste 
billede fra efteråret 2009.
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4.1.4 Situationshaven og regionen
I Sletten er skoven, som grænseobjekt, på én og samme tid en grænse og forbindelse 
mellem mennesker og sted, mellem det lokale og det regionale niveau. Skoven er 
et produkt af sociale konstruktioner baseret på brugernes aktive deltagelse gen-
nem situationshavernes labyrint af passager, hvor fortællingen opstår som en social 
interaktion mellem den enkelte, andre mennesker og ting. For De Certeau medfører 
sådanne situerede interaktioner tilblivelsen af regionen:

” […] situating ourselves in […] a syntax aimed at determining ’programs’ or series 
of practices through which space is appropriated, we can take as our point of depar-
ture the ’region’ […] the place where ‘programs’ and actions interact. A ’region’ is 
thus the space created by an interaction.”24 

De Certeau åbner op for en introduktion af Slettens situationshaver i fragmenterede 
urbane landskaber på regionalt niveau. En introduktion der er relevant, fordi de 
udgør det hverdagslandskab hovedparten af os færdes og lever i. Et hverdagsland-
skab der indtil videre har været abstrakt, usynligt og lukket for tilegnelse. Situations-
haverne fungerer som et situeret møde mellem den enkelte og naturlige processer 
og fænomener, samtidig med at den er en åbning (Hortus apertus), der kan etablere 
forbindelser mellem den enkelte og det regionale niveau.

4.1.5 Opsummering
Landskabsinfrastruktur opstår som en handlingsorienteret praksis mellem den 
enkelte og hverdagslandskabet. Her skal stedslighed ikke forstås som noget der 
allere-de er, men noget den enkelte selv etablerer i jordplanet i forbindelse med en 
allerede installeret base. Det kommer til udtryk i Slettens skovhaver, hvor sted har 
en stjerneformet karakter som en labyrint af passager, mere end en klart afgrænset 
lysning i skoven. Her markerer fortællingen den enkeltes grænser og forbindelser til 
andre steder. 
 Hvor jeg tidligere har karakteriseret indlejring som en grundlæggende egenskab 
ved landskabsinfrastruktur, beskriver indlejring ikke, at noget mindre er indlejret i 
noget større, men henviser til den bevægelse og dermed forandring, der opstår gen-
nem kropslig tilegnelse og tilblivelse (metabevægelse). Skovhaverne i Sletten viser, 
hvordan fortællingen er et udtryk for en midlertidig jordforbindelse, der er funda-
mental for tilegnelsen af fragmenterede urbane landskaber som hverdagslandskab på 
lokalt og regionalt niveau.

Afsnit [4.2] Regionen
4.2.1 Alnarp Västerskog
Det svenske landskabslaboratorium Alnarp Västerskog er en del af samme netværk 
af landskabslaboratorier som Sletten. Her bliver der, med et forsknings- og demon-
strationsmæssigt udgangspunkt, eksperimenteret med forskellige designkoncepter 
for ”integrering af miljøhensyn, træproduktion og rekreation ved etablering og drift 
af skove i bynær sammenhæng.”25 Skoven er på 13 ha. og udformet som en skovmo-
saik af små bestande, der fremtræder som forskellige skovhabitater med hver deres 
særegne kompleksitet og sammensætning af arter. 
 Hvor skovhaverne i Sletten er opstået på baggrund af indbyggernes selvorgani-
sering og selvrealisering, har kunstnere og landskabsarkitekter udført forskellige 
kreative plejeindgreb i Alnarp Västerskog (fig.4.12). Det har resulteret i en lang 
række designinterventioner i jordplanet og en rig variation af lysstier, lysninger, 
lysringe, huler, hække, løvsale og løvgange. De fungerer som passagepunkter og 
kultiverer skoven som en allerede installeret base. Gennem deres fortsatte udbygning 
muliggør de etableringen af skoven som et fælles og tilgængeligt grænseobjekt. 

4.2.2 Die Regionale 2010
Forholdet mellem haven som passagepunkt og skoven som grænseobjekt på regio-
nalt niveau kommer til udtryk i projektet Die Regionale 2010. Projektets formål er, 
at skabe tilgængelighed, opmærksomhed og oplevelser i regionen Köln/Bonn. Her 
bliver haven gennem seks teknologihaver (Gärten der Techniks) introduceret som 
et fænomenologisk-teknisk mødepunkt mellem individet og regionens produktions-
landskab.26 

Teknologihaver
Teknologihaverne er imidlertid ikke haver i traditionel forstand, men et udtryk 
for projekter, der fungerer som formidlere mellem regionens indbyggere og dens 
teknologiske, industrielle og økonomiske udvikling. Teknologihaverne introducerer 
det ’videnskabelige laboratorium’ som et offentligt tilgængeligt læringslandskab og 
skildrer det komplekse samspil mellem natur, kultur og teknologi:

”Das Miteinander von Natur und Technik hat bei uns am Rhein Tradition: Ob auf 
Deponien oder in den Chemielaboratorien am Rhein, ob im Tagebau, in der Land-
wirtschaft oder an den Talsperren - die :gärten der technik und ihre wirtschaftlich-
en und gesellschaftlichen Potenziale werden erst im regionalen Zusammenspiel 
erkennbar. Der Arbeitsbereich :gärten der technik wird einen wichtigen Beitrag 
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Fig.4.12
I Alnarp Västerskog eksperimenteres 
der med kreative plejeindgreb. Eksperi-
menterne kommer bl.a. til udtryk som 
designinterventioner i forskellige rum-
lige konstellationer og sammenhænge. 
Indgrebene skaber skovrum, der rela-
terer sig til jordplanets kropslige skala. 
På modsatte side til venstre ses land-
skabsarkitekt Anders Busse Nielsen  og 
herunder til venstre landskabsarkitekt 
Roland Gustavsson vise rundt i skoven. 
Billederne er fra henholdsvis sommeren 
2006 og foråret 2009.
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zum Verständnis der Entwicklung von Natur- und Kulturlandschaft in der Region 
darstellen und einen Zukunftsdialog über die industriell geprägte Kulturlandschaft 
einläuten.”27 

Hver teknologihave indgår i et netværk af teknologihaver, der tydeliggør forholdet 
mellem menneske, natur og teknologi. Haverne er udtryk for en kultivering af regio-
nens tidligere industrilandskaber, der gøres tilgængelige gennem teknologihaverne. 
De er alle koblet på et videns,- og innovationscenter, Die Odysseum, der ligger i et 
nedlagt kalkbrud i kanten af Kölns tidligere bymidte.

Labor terra nova
Af de seks forskellige teknologihaver fungerer Labor Terra Nova som et decideret 
landskabslaboratorium for udviklingen af nye former for energiskov.  Labor Terra 
Nova er stærkt inspireret af eksperimenterne i Alnarp Västerskog (fig.4.13). Gen-
nem designinterventioner betoner teknologihaven tilgængelighed og åbenhed over 
for tilegnelse som en grundlæggende præmis for regionens fremtidige produktions-
landskaber. Ved at være centralt placeret i de produktionslandskaber den skal åbne 
op for, fungerer den som en formidlingshave mellem regionens indbyggere og dens 
stigende biomasseproduktion i form af energiskov. 
 Labor Terra Nova gør op med forholdet mellem mennesker, teknologi og natur 
som adskilte fænomener. Den fungerer på den måde som situationshave for tileg-
nelse og læring i regionens fragmenterede urbane landskaber. Den viser, at regiona-
le grænseobjekter i fremtiden kan sammentænke produktion i stor skala med den 
enkeltes hverdagslandskaber, så længe de indeholder en åbenhed over for en 1:1 
tilegnelse af regionen.

4.2.3 Regionalpark Saar
Saarkohlenwald
Hvor Die Regionale 2010 introducerer teknologihaven og etableringen af ny ener-
giskov, danner den eksisterende skov Saarkohlenwald, på 6.000 ha, afsæt for en 
regional udviklingsstrategi for Region Saar i Tyskland. Saarkohlenwald er en del 
af projektet SAUL (Sustainable and Acces¬sible Urban Landscapes), hvis formål 
er at fremhæve åbenhed over for tilegnelse i udviklingen af hverdagslandskaber 
på regionalt niveau.28 Projektet er opstået i forbindelse med afslutningen af den 
kulmineindustri, der fra begyndelsen af det 19. århundrede og frem til 1990erne 

gjorde Region Saar til en af de største kulmineregioner i Tyskland. Det har ledt til 
en udfasning og omdannelse af industrilandskaberne, så de i dag udgør et netværk af 
tilgængelige urbane landskaber.
 I projektet betragtes Saarkohlenwald som ”et enestående skovlandskab og 
rekreativt område.”29 Den bliver i masterplanen Regionalpark Saar – Neue Quali-
täten für die Stadtlandschaft im Saarland, 2006, beskrevet som en ’lysning i byen’ 
og anerkendes som en integreret del af ’byens livsverden’ (fig.4.14).30 Masterplanen 
beskriver en samlet rumlig vision for skoven, hvis formål er at etablere forbindelser 
mellem ”byen og skoven som et fælles og tilgængeligt regionalt hverdagsland-
skab.”31 Den introducerer tre overordnede koncepter, urskoven, koronaen og por-
tene:
 Urskoven dækker et 1.000 ha stort urskovspræget område i centrum af Saarkoh-
lenwald, Urwald vor den Toren den Stadt. Den er tænkt som et særligt og uforstyrret 
naturskovsområde, der er et af de største og mest ’bynære’ af slagsen i Tyskland. 
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Fig.4.13
Teknologihaven Labor Terra Nova intro-
ducerer tilsvarende designinterventioner 
i jordplanet tilsvarende dem der kom-
mer til udtryk som passagepunkter i Al-
narp Västerskog. I Die Regionale 2010 
fungerer teknologihaverne, som Labor 
Terra Nova, som ‘oversættere’ mellem 
region Köln/Bonns indbyggere og det 
regionale produktionslandskab.

Fig.4.14
Den rumlige visionsplan for den 6.000 
ha store skov Saarkohlenwald i Region 
Saar. 
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 Koronaen ligger som en ring rundt om Saarkohlenwald, der indeholder nogle af 
regionens udfasede kulminer og forarbejdningsindustrier (fig.4.15). Den fremhæver 
regionens forhenværende rolle som industriregion, hvor slaggerbjerge genintro-
duceres som genkendelige vartegn, hvis ”bizarre, øde steder fungerer som laborato-
rier i landskabet, hvor eksperimenter med en kunstig natur kan afprøves.”32  
 Portene fremhæver skovens kulturhistoriske rolle som feudalt jagtterræn og 
iscenesætter skoven som ”et andet og ukendt domæne for offentligheden.”33 Det 
kommer til udtryk i det ydre skovbryn og i overgangen mellem den kultiverede 
del af skoven og urskoven. Her er der ikke etableret en lysning, men, inspireret af 
Alnarp Västerskog, en lysring (fig.4.16). Den opretholder og forstærker overgangen 
mellem de forskellige grader af kultivering i skoven, men skaber samtidig en øget 
opmærksomhed på overgangene og forbindelserne mellem dem. 
 De tre koncepter er rumlige visioner, der gør brug af nogle af de samme virke-
midler som i Alnarp Västerskog blot på regionalt niveau. Deres kvaliteter ligger 
i anerkendelsen af skoven, byen og landskabet som integrerede dele af et sam-
menhængende regionalt bylandskab. Her betragtes skoven og landskabet ikke som 
’naturlige’ eller ’naturnære’ domæner, men som kulturelle konstruktioner, hvori 
forskellige grader af kultivering fremstår som urskove, parkskove og skovhaver.

Sternwege
I begyndelsen af dette kapitel beskrev jeg en stjerneformet stedsidentitet, der hand-
ler om at være stedsbindende mere end stedsbundet. I pilotprojektet Sternwege 
im Saarkohlenwald kommer tilsvarende stedsbindinger til udtryk i indbyggernes 
tilegnelse af skoven som grænseobjekt. Gennem lokale aviser og foreninger blev 
indbyggerne i Saarkohlenwalds syv omkringliggende byer indbudt til at deltage i 
udbygningen af skovens stinet.34 Formålet var at finde frem til de ruter, der skulle 
forbinde de respektive byer med jagtslottet Neuhaus og urskoven centralt i skoven. 
Slottet var forinden blevet ombygget til et regionalt aktivitetscenter baseret på for-
skellige skovkoncepter og fungerer i dag som et regionalt demonstrationscenter for 
nogle af de mange urbane og forvaltningsmæssige aktiviteter, der udspiller sig i og 
med skoven. 
 Som en følge af den naturnære drift af den centrale urskov vil en lang række af 
de eksisterende stier ikke blive vedligeholdt. Det var derfor nødvendigt at udpege, 
hvilke stier der skulle aktiveres i en fremtidig brug og hvordan. Ved at invitere de 
lokale indbyggere med i beslutningsprocessen opstod mulighederne for at synlig-
gøre historiske begivenheder, lokale skikke og personlige fortællinger associeret 
med skoven – næsten på tilsvarende vis, som samernes brug af skoven på baggrund 
af et helt specifikt ’landskabssprog’. Fortællingen har således spillet en hovedrolle 
i udviklingen af de syv stjerneveje, der, gennem skoven som medium, forbinder 
jagtslottet Neuhaus, vildnisset og demonstrationscentret med de respektive lokale 
byer (fig.4.17). Hver stjernevej er udlagt, så den kobler sig på steder, der indgår i 
de fortællinger, som både indbyggere og foreninger bidrog med i pilotprojektet. 
Fortællinger der spænder fra at være personlige oplevelser til at være historiske 
begivenheder, alle sammen vævet sammen i stinettets stjerneform. 
  Sternwege im Saarkohlenwald er en ud af flere pilotprojekter, der har til formål 
at inddrage indbyggerne i synliggørelsen af skoven som hverdagslandskab. Pilotpro-
jektet Sieben Räume – Sieben Träume introducerer ligeledes fortællingen som nøgle-
koncept i en regional udviklingsstrategi med skoven i fokus. Via syv trækasser ind-
samlede de syv omkringliggende kommuner indbyggernes fortællinger og drømme 
i udviklingen af Saarkohlenwald som regional park. Trækasserne blev først placeret 
i de syv byer, men blev efter en periode flyttet fra byerne og ud i skoven. På sigt 
bringes trækasserne tilbage til byerne for en endelig dokumentation af de indsamlede 
fortællinger og ideer. De skal efterfølgende bruges som en fællespulje for fremtidige 
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Fig.4.17
Sternwege im Saarkohlenwald. 

Fig.4.15
Kulmineindustriens enorme slagger-
bjerge i Koronaen betragtes som de-
ciderede laboratorier, hvor der kan eks-
perimenteres med en ‘kunstig natur’.

Fig.4.16
De kreative plejeindgreb i Alnarp Väster-
skog er i Saarkohlenwald udført i stor 
skala. Her lysring ved Alnarp, 2006. 
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aktioner i og med Saarkohlenwald. I forbindelse med Sternwege im Saarkohlenwald 
og Sieben Räume – Sieben Träume udførte beboere og lokale kunstnere en lang 
række begivenheder i skoven: digtoplæsninger, musikforestillinger og usædvanlige 
indslag som græssende geder i lysning omkring en af trækasserne. Indslagene har 
bidraget til, at både indbyggere og gæster i Saarkohlenwald genovervejer skovens 
rolle som en del af deres personlige hverdagslandskab fyldt med nye muligheder. 

4.2.4 Fra objekt til ting
Alnarp Västerskog, Die Regionale 2010 og Saarkohlenwald viser, som Sletten, at 
udformningen af hverdagslandskaber på regionalt niveau må være et fælles an-
liggende og ikke et fagspecifikt og strategisk domæne adskilt fra den enkeltes ’livs-
verden’. Først når det regionale niveau bliver anerkendt som et åbent og tilgængeligt 
hverdagslandskab for den enkelte, med alt hvad det indebærer, kan jordforbindel-
sen genetableres. Her spiller Hortus apertus en hovedrolle som en åbning mellem 
individet og verden. Min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur kredser således 
omkring forholdet mellem mennesker og mennesker og ting. Men ordet ’ting’ hen-
viser etymologisk ikke til et objekt afskåret fra en politisk sfære, men til en ”forsam-
ling af mennesker i samtale med hinanden, ikke nødvendigvis fordi de er enige, men 
altid om fælles anliggender.”35 Ting har, længe før ordet blev udpeget som noget, der 
karakteriserer et individuelt objekt, tidligere henvist til de anliggender, der bragte 
folk sammen netop fordi det adskilte dem (fig.4.18).36  
 Det er grunden til at min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur indebærer 
en revurdering af ting. En revurdering der tager afstand fra en kontemplativ rela-
tion til ting, for i stedet at vende tilbage til tingenes oprindelige betydning.37 Det er 
relevant i forhold til mine to hovedteser, hvor jeg fremhæver skoven som grænse og 
forbindelse i den grænseløse by og landskabsinfrastruktur som en designinterven-
tion, der kan åbne op for skoven som fælles domæne:

“The more objects are turned into things – that is, the more matters of facts are 
turned into matters of concern – the more they are rendered into objects of design 
through and through.”38 

Hvor jeg indtil nu har karakteriseret skoven som et grænseobjekt, skal den som de-
signintervention i den grænseløse by snarere anerkendes som et grænseting. 

Min introduktion af Hortus apertus som en åbning mellem den enkelte og skoven 
som et grænseting i den grænseløse by anviser designinterventioner, der anerkender 
skoven som mødested for mennesker samlet om fælles anliggender. I 1936 foreslog 
den dansk-amerikanske landskabsarkitekt Jens Jensen mindehaven Abraham Lincoln 

Memorial Garden som en skov gennemskåret af passager og cirkulære stensætnin-
ger (fig.4.19). Cirklerne beskriver Jensen som ’council rings’ og siger: ”I love the 
council-ring. It is really democratic in its conception. Here one is no more than the 
other.”39 En demokratisk model i sin urform, som Hauxner minder os om Jensen 
bragte til USA fra Danmark (fig.4.20): ”Han har nok villet give amerikanerne det, 
han huskede hjemmefra, de udendørs møder og festerne omkring sankthansbålet.”40 
Hvor Jensens ’tingsteder’ er placeret i lysninger, peger jeg i min afhandling på, at 
tilsvarende mødesteder skal ses som hybride fora, der opererer på tværs af skala. 
Mødesteder der opstår gennem den enkelte og det kollektives tilegnelse af skoven 
og det fragmenterede urbane landskab som et fælles domæne. Fremtidige designin-
terventioner i den grænseløse by må forholde sig til brugsaktiviteter og tilegnelser 
i højere grad end det er tilfældet i dag. Skoven udgør her et potentielt muligheds-
rum, hvor forskellige aktører kan mødes omkring skoven som et fælles anliggende 
(fig.4.21-4.22).
 I den omfattende genkultivering af brudfladerne i Region Saars postindustrielle 
landskab fungerer Saarkohlenwald som et samlingssted for regionens indbyggere 
og bliver et fælles anliggende, et grænseting, der på én og samme tid adskiller og 
forbinder dem med skoven, byen og landskabet. I Sletten er skoven ligeledes et 
grænseting. Det kommer til udtryk i kultiveringen af skoven som en allerede install-
eret base og dens egenskab som samlingssted for mennesker, ting, drømme, ideer 
og synspunkter, der antager form i skovens situationshaver. Her handler det ikke 
nødvendigvis om enighed, men altid om skoven som et fælles anliggende. I Sletten 
er skoven et grænseting i den grænseløse by.

4.2.5 Opsummering
Jeg har i dette kapitel introduceret haven, Hortus apertus, som en åbning mellem den 
enkelte og det regionale niveau. En introduktion der fremhæver det at være steds-
bindende frem for at være stedsbundet.  Le Roys Økokatedral og Sletten udtrykker, 
hvordan en sådan stedsforståelse kan antage form i en fortsat udbygning af skoven 
som et fælles domæne. En stjerneformet stedsforståelse, hvor sted konstrueres gen-
nem handlinger, åbner op for en tilegnelse af det lokale på et regionalt niveau. Gen-
nem Alnarp Västerskog, teknologihaverne i Die Regionale 2010 og Saarkohlenwald 
fremhæver jeg situationshaven som grundlag for selvrealisering og selvudfoldelse i 
fragmenterede urbane landskaber på regionalt niveau.
 Min undersøgelse af relationen mellem situationshaven og skoven som grænse-
objekt fører til min introduktion af afhandlingens centrale bidrag og min beskrivel-
se af skoven som et grænseting i den grænseløse by. Her skal skoven ses som 
et samlingssted for mennesker og ting, der ikke nødvendigvis er enige, men har 
skoven som et fælles anliggende. Som et grænseting i den grænseløse by udpeger 
denne beskrivelse af skoven nye former for offentlige domæner, der anerkender den 
grænseløse by som en grundlæggende præmis. 

Fig.4.19 
Den dansk-amerikanske landskabs-
arkitekt Jens Jensen foreslog i 1936 
mindehaven Abraham Lincoln Memorial 
Garden som en skov gennemskåret af 
passager og cirkulære ‘council-rings’.

Fig.4.20 (nederst)
De cirkulære stensætninger ligger som 
lysninger i skov(haven) og fungerer som 
samlingsteder.
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Fig.4.18
Ordet ‘ting’ henviser oprindeligt til en 
forsamling af mennesker i samtale med 
hinanden. Ikke nødvendigvis på grund af 
enighed, men altid om fælles anliggen-
der. Således bruger mange parlamenter 
i nordiske og saksiske lande stadig ordet  
i dets oprindelige betydning (i Danmark 
har vi ‘Folketinget’). Bruno Latour hen-
viser selv til Tingvellir på Island, der er 
det ældste kendte ting. Han minder også 
om, at Tingvellir ligger midt på brudf-
laden mellem to kontinentalplader, den 
amerikanske og europæiske, der flytter 
sig fra hinanden. Tingvellir både samler 
og adskiller.

Fig.4.21 (øverst)
I 2009 begyndte lokale mountainbike-
ryttere i Horsens et samarbejde med 
Skov- og Naturstyrelsen om udbygnin-
gen af et mountainbikespor i Bjerre 
Skov. I foråret 2010 afholdtes den første 
byggedag, hvor tredive lokale ryttere 
deltog. Samtidig afholdt en lokal jæger-
forening Schweiss-hundeprøve i skoven. 
Til venstre ‘trail scout’ Tommy Rybka, i 
midten skovfoged Claus Simonsen sam-
let med jægere om skoven som et fælles 
anliggende, 2010.

Fig.4.22 (nederst)
Mountainbike-ruten omkring ‘Tingvej’ 
på skovkort over Bjerre Skov, 2010.
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mit arbejde med skoven som landskabsinfrastruktur. Ved at betragte kirkegårdens 
gravafdelinger som formelle forvandlings- og tilblivelseshaver, der forvandler sig 
og bliver til gennem brug, tydeliggør jeg forholdet mellem organisering og selvor-
ganisering samt det ’klare’ og ’uklare’. Jeg fremhæver kirkegårdens to urnedale som 
grundlæggende for etableringen af en fænomenbundet transparens. En transparens 
der først opstår gennem den enkeltes tilegnelse af skoven som fælles domæne. Det 
åbner C.Th. Sørensen også op for i Nærum Kolonihaver. Her kommer forholdet 
mellem organisering og selvorganisering til udtryk som en skov af lysninger, hvori 
kolonihaverne er dobbeltkodede i den forstand, at de på tværs af skala fungerer i 
flere domæner samtidig. En egenskab også Sven-Ingvar Andersson gør brug af i 
Ronneby Brunnspark. Han beskriver den nordiske have som en lysning i skoven og 
introducerer haven som passagepunkt for tilegnelsen af skoven som grænseobjekt. 
 Gennem mine to laboratorieundersøgelser af skoven og dens lysninger i mo-
derne dansk havearkitektur fremhæver jeg havens fundamentale rolle som åbning 
mellem den enkelte og dennes hverdagslandskab. Jeg udvikler en ny form for åbne 
haver, Hortus apertus, der, som midlertidige og generative passagepunkter, skal ses 
i relation til den enkeltes tilegnelse af den grænseløse by som et fælles domæne. Jeg 
udpeger i den forbindelse tre relationsniveauer: Den kontemplative, den kinæstetiske 
og den medproducerende relation. De tre relationsniveauer kendetegner én form for 
Hortus apertus, som jeg kalder situationshaven, hvor handlingsorienterede design-
interventioner møder naturlige og kulturelle processer i jordplanet. Situationshaven 
er en stedsspecifik og midlertidig frembringelse. Den henleder opmærksomheden til 
kanterne og in situ åbner den op for de lukkede strukturer, der kendertegner frag-
menterede urbane landskaber. 

Kapitel 4 er en tilbagevenden til det regionale niveau som grænseobjekt. Jeg be-
skriver, hvordan stedsidentitet handler om at være stedsbindende snarere end steds-
bundet. Jeg bruger situationshaven som passagepunkt for mit arbejde med skoven 
på regionalt niveau. På baggrund af mine foregående laboratorieøvelser introducerer 
jeg en række urbane skove, hvor skoven og situationshaven fungerer som grænseob-
jekter og passagepunkter på regionalt niveau. I den sammenhæng revurderer jeg den 
oprindelige betydning af ordet ’ting’ og udvikler et af afhandlingens centrale begre-
ber og beskriver skoven som et grænseting i den grænseløse by. Her fungerer skoven 
som en forbindelse mellem den enkelte, fællesskabet og hverdagslandskabet netop 
fordi den adskiller. Skoven som et grænseting bliver gennem deltagelse og tilegnelse 
et mødested for mennesker og ting. Den bliver et fælles anliggende.

I afhandlingen bruger jeg eksperimentet og skoven som landskabslaboratorium for 
mine praktiske og teoretiske undersøgelser. Uvisheden omkring udfaldet af et-
hvert eksperiment er på én og samme tid dets styrke og svaghed. Styrken ligger i 
eksperimentets åbenhed over for det uvisse, der i mine undersøgelser har udpeget 
nye, uventede og til tider frugtbare retninger. Eksperimentets svaghed ligger i en 
mangel på kontrol, der, i hvert fald for mit vedkommende, har ledt mig på afveje og 
har åbnet op for andre retninger. Her har min udpegning af skoven som et medium, 
hvorigennem jeg har læst mine praktiske og teoretiske undersøgelser, kommet mig 
til undsætning. Skoven har fungeret som min personlige situationshave, min egen 
Hortus apertus, hvor jeg har opnået nye erkendelser om skovens landskabsarkitek-
turstrategiske potentiale som grænseting i den grænseløse by. Det betyder, at jeg 
med skoven har afgrænset emnets omfang og udeladt vigtige, men i forhold til en 
præcisering af afhandlingens pointer slørende diskussioner. Jeg betragter derfor ikke 
afhandlingen som svaret på forholdet mellem skoven, byen og landskabet, men som 
et svar ud af mange mulige.

Opsummering
Mit mål med denne afhandling har været at undersøge skovens landskabsarkitek-
turstrategiske potentiale som landskabsinfrastruktur i den grænseløse by. Gennem 
fire kapitler og syv laboratorier udforsker jeg dette potentiale og foreslår en begrebs-
udvidelse af landskabsinfrastruktur, der åbner op for selvorganisering og selvreali-
sering i den grænseløse by som et fælles domæne.

Kapitel 1 er en første undersøgelse af skoven som landskabsinfrastruktur fra et 
designorienteret perspektiv. Hvor skoven i mange tilfælde bliver brugt til at skabe 
nye bynære landskaber, beskriver jeg, hvordan den ofte bliver betragtet ud fra et 
kontemplativt paradigme og dermed ikke anerkendes som et fuldt integreret urbant 
landskab i den grænseløse by men som et ’naturnært’ landskab uden for byen. Jeg 
beskriver udviklingen af grøn infrastruktur og landskabsurbanisme, der begge aner-
kender landskabet som infrastruktur og derigennem forsøger at skabe en syntese 
mellem skoven, byen og landskabet. Jeg fremhæver i den sammenhæng landskabs-
byen Tankefuld, der forsøger at skabe en syntese mellem by og land i en dansk kon-
tekst. Jeg konstaterer imidlertid, at Tankefuld gør brug af det samme kontemplative 
paradigme, som det forsøger at fjerne sig fra. På trods af intentionen fungerer land-
skabet i Tankefuld primært som en strukturgivende og visuel baggrund for urbane 
programmer og tilegnelser. Denne konstatering fører til mit første laboratorium, hvor 
jeg introducerer landskabslaboratoriet Sletten og fremhæver mellemskalaen i en 
første udvidelse af begrebet landskabsinfrastruktur.

Kapitel 2 er en introduktion af mellemskalaen som udtryk for jordplanet, hvori sko-
vens vegetative kvaliteter, som skal findes i forholdet mellem den enkelte og skoven 
som fælles domæne, udfolder sig. Det leder mig til en kritik af landskabsurbanis-
men, hvor mellemskalaen afskrives til fordel for mikroskalaen og det synoptiske og 
infrastrukturelle diagram. Modsat landskabsurbanismen taler jeg for et øget fokus på 
jordplanet, hvori interaktion mellem mennesker, steder og ting finder sted. I tre labo-
ratorieøvelser læser jeg mine teoretiske overvejelser gennem Sletten og forbinder 
dermed teori med eget feltarbejde i en praksisorienteret kontekst. Min kombination 
af teori og praksis fører til udviklingen af en række egenskaber ved landskabsinfra-
struktur, hvor især de to centrale begreber passagepunkter og grænseobjekter spiller 
en hovedrolle. De opstår gennem den enkeltes handlingsorienterede udvekslinger og 
tilegnelser i jordplanet på tværs af skala.

Kapitel 3 er en (gen)introduktion af haven som udtryk for passagepunkter i jord-
planet. Jeg fremhæver moderne dansk havearkitektur og dens brug af skovhaven 
som laboratorium for udforskningen af jordplanet. Jeg anerkender G.N. Brandts 
tanker om ’den kommende have’ og Mariebjerg Kirkegård som grundlæggende for 

Hortus apertus og skoven
som grænseting i den grænseløse by 
”A list of things that should be said now weighs a forest on your tongue.”1
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Afrunding
Jeg undersøger i min afhandling skoven som landskabsinfrastruktur. Jeg anerkender 
skoven som grænse og forbindelse i den grænseløse by, hvor ethvert møde finder 
sted i ’øjenhøjde’. Møder der forbinder den enkelte med hverdagslandskabet på 
tværs af skala og derigennem danner nye former for fællesskaber og offentlige rum. 
Jeg anser etableringen af sådanne ’mødesteder’, der forbinder det lokale sted med 
det regionale niveau, som et grundvilkår for den måde vi etablerer nye byer og land-
skaber i det 21. århundrede. Det har ledt mig til udviklingen af designinterventioner, 
der er åbne over for selvorganisering og selvrealisering i jordplanet. Her fungerer 
åbne situationshaver, Hortus apertus, som åbninger mellem den enkelte og dennes 
hverdagslandskab på tværs af skala. Åbninger der fører til etableringen af skoven 
som et grænseting i den grænseløse by. 
 Skoven bliver i dag betragtet ud fra et landskabssyn, der er funderet i det 19. 
århundredes kontemplative paradigme. Jeg gør i min begrebsudvidelse af landskabs-
infrastruktur op med dette paradigme. Jeg etablerer et ’landskabssprog’, der aner-
kender skoven som en anden natur. Jeg anser udviklingen af dette nye sprog som 
en nødvendighed for fremtidig designpraksis, for kun gennem en åbenhed over for 
selvorganisering og selvrealisering, hvor mennesket anerkendes som en kreativt 
skabende del, kan jordforbindelsen mellem den enkelte og det fragmenterede urbane 
landskab genetableres. I den genetablering spiller skoven en hovedrolle som grænse 
og forbindelse, men først når vi erkender, at det er os, der (gen)skaber skoven i vores 
eget billede, vil det føre til et paradigmeskift. Dette paradigmeskift er væsentlig for 
en kultivering af nye urbane landskaber, der på tværs af skala opløser en tidligere 
skelnen mellem natur og kultur og anerkender nye muligheder for naturen i kulturen 
og omvendt. Her spiller designinterventioner en hovedrolle, for de kan, som noget 
af det vigtigste, muliggøre etableringen af relationer mellem den enkeltes hverdags-
landskab og det regionale niveau. Relationer hvor design kultiverer enhver lokalitets 
særegenhed og i en produktiv udfoldelse åbner op for udvekslinger mellem den 
enkelte og regionen som et fælles domæne. 
 Når landskabsarkitekter i dag enten afskriver tidligere designpraksis eller 
fremhæver den ud fra dens evne til at skabe orden, anerkender jeg samme tradition 
på grund af dens evne til at kultivere kompleksitet. Brandt, Sørensen og Andersson 
fremhævede i deres respektive arbejde den moderne danske have som en lysning 
i skoven, der for dem var en anden og konstrueret natur åben over for designinter-
ventioner. Men skoven er ikke bare åben over for designinterventioner. Den er i sig 
selv en designintervention – og bør i fremtiden anerkendes som en sådan. Ethvert 
fremtidigt arbejde med skoven indebærer derfor også et arbejde med Hortus apertus 
som en lysning i skoven. Ikke som en klart afgrænset åbning, men snarere som en 
labyrint af passager og fortællinger, der binder den enkelte til den grænseløse bys 
fragmenterede urbane landskaber. Landskabsinfrastruktur drejer sig ikke om en hier-
arkisk ordning af helheden, men snarere om stedslighed som noget vi kontinuerligt 
bygger selv. Gennem midlertidige in situ tilegnelser bliver jordforbindelsen mellem 
den enkelte og skoven som en anden og konstrueret natur (gen)etableret. Hvor vi 
tidligere etablerede lysninger i skoven som en ’første natur’, må vi fremover etablere 
lysninger i skoven som en anden natur. Først når vi erkender, at vi er en integreret 
del af denne anden natur kan vi forvalte den som en del af vores hverdagslandskaber.

Perspektivering
Min afhandling er et bidrag til et paradigmeskift, der retter fokus på designinter-
ventioner, der anerkender selvorganisering og selvrealisering i den grænseløse by. 
Eftersom min interesse i skoven og dens lysninger har åbnet et stort teoretisk og 
praktisk felt, har jeg måtte udelade en række væsentlige diskussioner i den endelige 

afhandling og kun sporadisk berørt andre. De kan med fordel inddrages i et fremti-
digt arbejde med skoven og dens lysninger i fragmenterede urbane landskaber.
 Ifølge filosoffen Martin Heidegger skal lysningen både forstås rumligt og som 
en begivenhed: den er vores spillerum, dét, der gør det muligt for os at være til. 
Lysningen sker som en skabelse af tidsrum ud af intet, der bliver en uomgængelig 
del af lysningen selv. Lysningen er derfor også en ’skjulning’. Jeg berører implicit 
dette paradoks i min diskussion om forholdet mellem det ’klare’ og ’uklare’, men 
en yderligere diskussion om forholdet mellem skoven og dens lysninger vil kunne 
tage afsæt i Heidegger. Filosofferne Gilles Deleuze & Felix Guattari åbner imidlertid 
op for en radikal anden retning end Heidegger. For dem er relationer i deres natur 
uendelige og ikke alene tilegner de sig ethvert aspekt i landskabet, de skaber også 
deres egne ’kroppe’. Det Deleuze & Guattari kalder ’affekter’. Gennem affekter 
identificerer de ’maskiner’, der ikke skal forveksles med konventionelle maskiner, 
som lukkede systemer med på forhånd bestemte funktioner, men snarere anerkendes 
som bestemte relationer etableret i et åbent system. Peter Connolly fremhæver, efter 
Deleuze & Guattari, et behov for et udvidet natursyn, der netop anerkender naturen 
som et åbent system, hvori sådanne relationer kan etableres:

”If Nature (as openness) does what it likes with whatever it likes then we need to 
see infrastructures, instead, as part of such machines of openness – where infra-
structures are entwined with infrastructures and other machines and differences of 
openness, of Nature.”2 

Derfor bliver et fortsat arbejde med skoven som landskabsinfrastruktur ikke kun et 
spørgsmål om hvad infrastruktur kan gøre men om hvad infrastruktur-maskiner kan 
gøre. I min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur som et relationelt koncept 
drejer økologi sig af samme grund ikke om teknologiske løsninger, men om en 
måde at genetablere relationer i naturen som et åbent system. Det jeg i afhandlingen 
betragter som en grundlæggende jordforbindelse. Hvor jeg har udeladt diskussio-
nen om økologi i den endelige afhandling, minder Robert Pogue Harrison os om, at 
begrebet er sammensat af de to græske ord ’oikos’ og ’logos’, der betyder henholds-
vis bolig og relation.3 Harrison påpeger, at relationen karakteriserer menneskehe-
dens bolig og han siger videre: “[...] ecology cannot remain naive about the deeper 
meaning that summarizes its vocation. We dwell not in nature but in the relation to 
nature.”4 På den måde henviser ordet økologi til en grundlæggende måde at være i 
verden på:

“Logos is that which binds, gathers, or relates. It binds humans to nature in the 
mode of openness and difference. It is that wherein we dwell and by which we relate 
to ourselves to this or that place. Without logos there is no place, only habitat; no 
domus, only niche; no finitude, only the endless reproductive cycle of species-being; 
no dwelling, only subsisting. In short, logos is that which opens the human abode on 
earth.”5

Tilsvarende Harrison beskriver Guattari produktionen af både subjektivitet og rum 
som en grundlæggende form for økologi. Han forsøger at nedbryde dualiteten mel-
lem det subjektive og det objektive. Han beskriver, hvordan subjektivitet bliver 
produceret gennem forskellige måder at interagere med omgivelserne. Rum bliver 
ifølge Guattari produceret gennem forskellige måder, hvorpå liv indskriver sig i 
omgivelserne. I stedet for at se subjektivitet og objektivitet som hinandens mod-
sætninger, må et fremtidigt arbejde med skoven som landskabsinfrastruktur i den 
grænseløse by diskutere begrebet økologi, hvor det, når man betragter mennesket 
som en del af naturen, også er en selv man betragter.6  
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Det indebærer et ændret syn på, hvad vi betragter som ’smukt’ og ’grimt’. En diskus-
sion Brandt allerede åbnede op for i sin artikel Dyrehavens Deling, 1924, hvor han 
skelnede mellem tre naturfølelser, den vitale, den æstetiske og den biologiske.7 Jeg 
har i den endelige afhandling udeladt diskussionen om æstetik, men berører den 
implicit ved at fremhæve designinterventioner, der åbner op for selvorganisering 
og selvrealisering i fragmenterede urbane landskaber. Et videre arbejde kan med 
fordel inddrage diskussionen mere aktivt. Et lovende perspektiv blev fremført af 
den amerikanske kunstkritiker Jack Burnham i 1968. Han flyttede opmærksomhe-
den fra en æstetik baseret på et kontemplativt paradigme til en åben og dynamisk 
systemæstetik:

“The systems approach goes beyond a concern with staged environments and hap-
penings; it deals in a revolutionary fashion with the larger problem of boundary 
concepts. In systems perspective there are no contrived confines such as the theatre 
proscenium or picture frame”9

Denne revolutionerende måde at behandle grænsekoncepter på, bliver artikuleret i 
min begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur, hvor jeg beskriver skoven som et 
grænseting. Det er nærliggende at følge den franske kunsthistoriker Nicolas Bourri-
aud. I bogen Relationel Æstetik, 2005, beskriver han æstetik som en mødets materi-
alisme og en tilfældighedens materialisme.10 Det er en materialisme, der udspringer 
fra tilfældighedernes verden ”eftersom spillet hele tiden begynder på ny, alt efter 
konteksten, der defineres af spillerne og systemet de konstruerer.”11 Bourriaud 
insisterer på, at kunst først opnår en virkelig eksistens i det øjeblik, hvor den sætter 
menneskelig aktivitet i spil.12 
  Jeg har i min afhandling brugt Sletten som laboratorium og koncentreret mig om 
dens passagepunkter som designinterventioner. Jeg erkender derfor min manglende 
aktive inddragelse af brugerne. Roland Gustavsson, Helena Mellqvist og Ulrika 
Åkerlunds undersøgelser af brugerne i Ronneby Brunsspark anviser en mulig retning 
for en brugerinddragelse. På baggrund af en række kommunikative undersøgelser 
beskriver de skovens og parkens brugere som connoisseurs. De tydeliggør et bredt 
spektrum af komplekse kulturelle brugsformer.13 Der er tilsvarende arbejde på vej 
i Sletten, hvor skovhaverne og deres brugere er i fokus. Det arbejde vil yderligere 
kunne præcisere, hvad grænseobjekter og passagepunkter er, hvordan de bliver til, 
hvad de indebærer og hvordan de udvikler sig over tid. Jeg betragter dette arbejde 
som fundamental for et fremtidigt arbejde med skoven som et grænseting i den 
grænseløse by.
 Her spiller skoven som materiale en hovedrolle. Selv har jeg arbejdet ud fra 
et designorienteret perspektiv og kun på et overordnet niveau diskuteret valg af 
træarter, skovbevoksningstyper og plejeformer. Et fremtidigt arbejde vil med fordel 
kunne inddrage disse aspekter i en diskussion om skoven som et grænseting. Star & 
Griesemer beskriver fire former for grænseobjekter og udpeger en første retning: (1) 
Depoter, (2) Ideelle Typer, (3) Tilfældige Grænser og (4) Standardiserede Former.14 
Det er en udpegning jeg ikke har uddybet i den endelige afhandling. Det er imid-
lertid oplagt at præcisere grænseobjekter i et videre arbejde med skoven og inddrage 
bl.a. forstlig ekspertise. Det indebærer en ekspertise jeg ikke selv har, men de tre 
etableringsmodeller i Sletten anviser en første retning, der samtidig rejser nogle cen-
trale spørgsmål: Fungerer bestemte skovbevoksninger bedre end andre i forhold til 
tilegnelse, selvorganisering og selvrealisering? Bliver nogle skovbevoksningstyper 
hurtigere til grænseobjekter end andre? Åbner bestemte plejeformer op for tileg-
nelser bedre end andre?
 I denne afhandling har jeg fremhævet designinterventioner, der bringer skoven 
i forgrunden og giver æstetik og økologi en anden og mere jordbunden betydning, 

som en åbning af forbindelsen til jordplanet. Et videre arbejde med skoven som 
landskabsinfrastruktur må anerkende den som et medium, der kan konstruere nye 
former for offentlige rum og fællesskaber baseret på forholdet mellem mennesker 
og deres omgivelser. Min afhandling skal i forhold til dette fremtidige arbejde be-
tragtes som en åbning, en lysning, mod yderligere eksperimenter med skoven som et 
grænseting i den grænseløse by.
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ILLUSTRA-
TIONSLISTE

Kildeangivelse til illustrationer brugt 
i denne afhandling fremgår af illu-
strationslisten. Hvor intet andet er 
angivet er det forfatterens egne fotos 
og diagrammer der er brugt.

Introduktion

Fig.1
Kort over Rye Bye fra Resen, Peder 
Hansen, Atlas Danicus, 1677. Fundet 
i: Kousgaard, Palle, Mennesker og 
Landskab. De mange bønders land, 
s. 89, Forlaget Vinden Vender, 2007.

Fig.4
Boris, Stefan Darlan, GREEN-
frastructure, situationsplan. Eget 
materiale. Kan findes i: Boris, Ste-
fan Darlan, “GREENfrastructure 
– skovrejsning i infrastrukturelle og 
bynære landskaber”, i: Landskab 
5/05, ss. 106-109, Arkitektens For-
lag, 2005.

Fig.5
Frontispiece til Principi di Scienza 
nuova. Fundet i: Vico, Giambattista, 
Den nye videnskab, Helikon, 1997.

Fig.6
Afbrænding af hugstplads, foto, 1954, 
Danmarks Geologiske Undersøgelse. 
Fundet i: Fritzbøger, Bo, Kultursko-
ven – Dansk skovbrug fra oldtid til 
nutid, s. 168, DSR Forlag, 1994.

Fig.7
Kulsvidning i mile, foto, ca. 1940, 
Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum. 
Fundet i: Fritzbøger, Bo, Kultursko-
ven – Dansk skovbrug fra oldtid til 
nutid, s. 206, DSR Forlag, 1994.

Skoven som landskabsinfrastruktur 
– en begrebsafklaring

Fig.1.1
Diagrammer og modelfotos til 
Metropolparken, © SLA A/S, 2007. 
Venligst udlånt af tegnestuen.

Fig.1.2
Forside til Skitseforslag til Egnsplan 
for Storkøbenhavn. Udarbejdet 1947 
af Egnsplankontoret (Teknisk Kon-
tor for Udvalget til Planlægning af 
Københavnsegnen), Egnsplankon-
toret, 1947.

Fig.1.3
Statskovbruget, Skitse til Vestskoven, 
1. udkast til en Vestskov december 
1964. Fundet i: Landskab 6/1970, s. 
106, 1970.

Fig.1.4
Skovgaard, P.C., Sommereftermid-
dag med en bortragende Regnbyge. 
Jægersborg Dyrehave, 1874, olie på 
lærred, Statens Museum for Kunst. 
Fundet i: Stephensen, Lulu Salto, 
Danmarks Havekunst Bind II – 1800-
1945, s. 156, Arkitektens Forlag, 
2001.

Fig.1.5
Andersson, Sven-Ingvar, Princip-
skitse for Gullestrupbebyggelsen, 
1965. Fundet i: Lund, Annemarie, 
Dansk Havekunst III, s. 312, Arkitek-
tens Forlag, 2002.
Fig.1.6

Bramsnæs, Annelise, foto af eksister-
ende situation, Vestegnen. Fundet i: 
Landskab 6/1970, s. 110, 1970.

Fig.1.7
Bramsnæs, Annelise, Idéskitse til 
landskabsplanlægning af Vestsko-
ven, indtegnet på Geodætisk kort 
1:20.000. Fundet i: Landskab 6/1970, 
s. 114, 1970.

Fig.1.8
Århus Kommune, Hovedstruktur, 
Grønne ringe og ruter. Fundet i: 
Århus Kommune, Kommuneplan 
2009, Århus Kommune, 2009.

Fig.1.10-fig.1.12
Boris, Stefan Darlan, GREENfra-
structure, kort og diagrammer. Eget 
materiale. Se også: Landskab 5/05, 
ss. 106-109, Arkitektens Forlag, 
2005.

Fig.1.13
Institut for By og Landskab, spred-
ning og fortætning, diagram. Fundet 
i: Skov- og Naturstyrelsen, Byud-
vikling og trafikal infrastruktur i 
Østjylland: Tre principskitser, s. 7, 
Landsplanafdelingen, Miljøminis-
teriet, 2007.

Fig.1.14
Clemmensen, Thomas Juel, skovud-
viklingsstrategi for Århus, diagram-
mer. Fundet i: Clemmensen, Thomas 
Juel, Vejnettet og det urban-rurale 
landskab, s. 91, Ph.d.-afhandling, 
Arkitektskolen Aarhus, 2008. Ven-
ligst udlånt af forfatteren.

Fig.1.15
Skov- og Naturstyrelsen, vækst-
prognoser for Region Østjylland, 
diagrammer. Fundet i: Skov- og 
Naturstyrelsen, Byudvikling og 
trafikal infrastruktur i Østjylland: Tre 
principskitser, s. 8, Landsplanafde-
lingen, Miljøministeriet, 2007.
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Siden etableringen af de første bosætninger har skoven spillet en hovedrolle i 
udviklingen af den vestlige verdens civilisation. På én og samme tid har den dannet 
grundlag for afgrænsning og forbindelse til et andet, ydre domæne, som mennesket 
har spejlet sin indre, kultiverede verden i. Hvor de første bosætninger i bogstavelig 
forstand ryddede et rum i skoven, har den kulturhistoriske udvikling ført til, at det 
i dag er os der (gen)skaber skoven i vores eget billede. I takt med implementerin-
gen af statens skovrejsningsplaner fra 1989 vil hen ved en fjerdedel af landet være 
dækket af skov i det 21. århundrede. Mens skoven op til midten af det 20. århun-
drede primært var et produktionslandskab, er der i løbet af det sidste halve århun-
drede sket en markant ændring i dens rolle i det danske samfund. I dag er hoved-
formålet med at etablere offentlig skov i Danmark ikke længere økonomisk betinget, 
men mere natur og rekreativt betinget.
 Hovedparten af den forventede statslige skovrejsning finder sted i forbindelse 
med beskyttelse af vigtige grundvandsressourcer for en stadigt stigende bybefolk-
ning, mens hovedparten af den kommunale skovrejsning fungerer som afgrænsning 
for uønsket byvækst samtidig med, at den bliver betragtet som et vigtigt bynært, 
rekreativt landskab. Som landskabsarkitekt er jeg imidlertid af den opfattelse, at en 
stor del af dette arbejde fokuserer på tekniske løsninger i etableringen, driften og 
forvaltningen af skoven, hvor rekreation bliver betragtet ud fra et entydigt kon-
templativt paradigme. Afhandlingen er en del af Center for Strategisk Byforskning 
og det tværinstitutionelle forskningsprojekt Den grænseløse by. Rekreation i den 
grænseløse by begrænser sig ikke til fritidsaktiviteter og en søndagstur i skoven, 
men skal anerkendes som en grundlæggende tilegnelse af den grænseløse by som 
hverdagslandskab på tværs af tidligere grænsedragninger. Her spiller skoven en 
hovedrolle i etableringen af grænser og forbindelser i den grænseløse by og i (gen)
etableringen af jordforbindelsen mellem den enkelte og den grænseløse by som 
hverdagslandskab.
 I denne afhandling forholder jeg mig derfor til skoven som landskabsinfrastruk-
tur fra et designorienteret perspektiv. Jeg betragter ikke skoven, byen og landskabet 
som afgrænsede domæner, men tværtimod som integrerede dele af den grænseløse 
bys ’fragmenterede urbane landskaber’. På baggrund af en række kvalitative under-
søgelser peger jeg på et behov for en begrebsudvidelse af landskabsinfrastruktur, 
der gør op med et entydigt kontemplativt paradigme, hvor skoven betragtes som 
’søndagslandskab’. Jeg peger i stedet på skoven som mulighedsrum for handlings-
orienterede udvekslinger mellem den enkelte og den grænseløse by som et fælles 
domæne. Et mulighedsrum der kommer til udtryk i jordplanet, hvori interaktion 
mellem mennesker, steder og ting finder sted. 
 I en kombination af teori og praksis introducerer jeg landskabslaboratoriet Slet-
ten og udvikler en række egenskaber ved landskabsinfrastruktur, hvor især de to 
centrale begreber passagepunkter og grænseobjekter spiller en hovedrolle i afhand-
lingen. Begge opstår gennem den enkeltes handlingsorienterede udvekslinger og 
tilegnelser af skoven i jordplanet på tværs af skala. De fører mig i min begrebsud-
videlse af landskabsinfrastruktur til et figur-grundskifte, hvor landskabsinfrastruktur 
bliver et grundlæggende relationelt koncept, der opstår gennem handlingsorienterede 
udvekslinger og tilegnelser mellem den enkelte og skoven som mulighedsrum.
 I den forbindelse introducerer jeg haven som udtryk for jordplanet. På bag-
grund af mine centrale undersøgelser af G.N. Brandts Mariebjerg Kirkegård, C.Th. 
Sørensens kolonihaver i Nærum og Sven-Ingvar Anderssons Ronneby Brunnspark 
udvikler jeg en form for åbne haver jeg kalder Hortus apertus. Som midlertidige 
og generative passagepunkter skal de ses i relation til den enkeltes tilegnelse af den 
grænseløse by som et fælles domæne. Jeg udpeger i den forbindelse tre relation-
sniveauer, der kendetegner én form for Hortus apertus, som jeg kalder situations-
haver. Her møder den enkeltes tilegnelse af skoven som fælles domæne naturlige 

og kulturelle processer i jordplanet. Situationshaven er derfor en stedsspecifik og 
midlertidig frembringelse, der henleder opmærksomheden til kanterne og in situ åb-
ner op for de lukkede strukturer, der kendertegner den grænseløse bys fragmenterede 
urbane landskaber.. 
 Med afsæt i Hortus apertus og situationshaven beskriver jeg, hvordan stedsiden-
titet handler om at være stedsbindende snarere end stedsbundet. Stedsidentitet 
opstår som handlingsorienterede udvekslinger mellem den enkelte og ting. I den 
sammenhæng revurderer jeg den oprindelige betydning af ordet ’ting’ og udvikler 
et af afhandlingens centrale begreber, der beskriver skoven som et grænseting i den 
grænseløse by. Her fungerer skoven som en forbindelse mellem den enkelte, andre 
mennesker og den grænseløse by som hverdagslandskab netop fordi den adskiller.
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Since the establishment of the first dwellings the forest has played a key role in the 
development of Western civilization. It has been both demarcation and connection 
to an outer domain. Where the first dwellings literally cleared a space in the midst of 
the forest the result of the cultural-historical development is that today we create the 
forest in our own picture. Concurrent with the implementation of the afforestation 
plans from 1989 more than a quarter of the Danish surface area will become forest 
during the 21st century. While the forest during the 20th century primarily was a 
landscape of production a distinct change in its use has taken place in the Danish so-
ciety during the last fifty years. Today the main purpose of public afforestation is no 
longer economically determined but more naturally and recreationally determined.
 The main part of the expected public afforestation will thus take place in connec-
tion with the protection of valuable groundwater resources for a still growing urban 
population. The main part of the municipal afforestation functions as a demarcation 
between open landscape and unwanted urban growth while at the same time be-
ing a valuable urban recreational landscape. This thesis is part of research network 
on ‘the city without limits’. As a landscape architect I am of the conviction that a 
large part of afforestation work focuses on technological solutions based on the 
establishment and management of urban forest where recreation is viewed from 
an unequivocal contemplative paradigm. In my view recreation in the city without 
limits is not restricted to leisure activities and a Sunday trip to the forest but needs 
to be acknowledged as a fundamental appropriation of the city without limits as an 
‘everyday landscape’ across former demarcations. Here the forest play a key role in 
the establishment of boundaries and connections in the city without limits and a (re)
grounding of the individual in the city without limits as an everyday landscape.
 In this thesis I focus on the forest as a landscape infrastructure from a design 
oriented perspective. I do not view the forest, city and landscape as demarcated do-
mains but on the contrary as integrated parts of the ‘fragmented urban landscapes’ of 
the city without limits. Building upon a series of qualitative investigations I suggest 
a broadening of the term ‘landscape infrastructure’ which breaks from the contem-
plative paradigm where the forest is viewed as a ‘Sunday landscape’. Instead I point 
at the forest as a space of potential where practice-oriented exchanges between the 
individual and the fragmented urban landscapes as a shared domain can take place. 
This space of potential unfolds at ground level where interaction between people, 
places and things takes place.
 In a combination of theory and practice I introduce the landscape laboratory 
Sletten and develop a series of landscape infrastructural attributes. Especially the 
concepts of passage points and boundary objects play a key role in my work. Both 
concepts emerge through interaction and appropriation of the forest at ground level 
across scales. This leads to a shift in the figure-ground relation between large-scale 
landscape infrastructures and interaction where landscape infrastructure becomes a 
fundamental relational concept. Landscape infrastructure emerges through practice-
oriented exchanges between the individual and the forest in situ as a shared space of 
potential.
 Here I introduce the concept of the garden as an expression of the ground level. 
Building upon my pivotal investigations of Mariebjerg Cemetary (G.N. Brandt, 
1926-), the allotment gardens in Nærum (C.Th. Sørensen, 1958) and Ronneby 
Brunnspark (Sven-Ingvar Andersson, 1987) I develop the garden concept Hortus 
apertus. These are temporary and generative passage points that are open towards 
an individual appropriation of the city without limits as a shared domain. I point 
out three levels of relations that characterize a form of Hortus apertus which I call 
Gardens of Situations. The key word here is co-production where individual appro-
priation meets natural and cultural processes at ground level. Gardens of Situations 
are thus site specific and temporary creations in connection with the boundaries of 

the fragmented urban landscapes of the city without limits. They open up otherwise 
closed structures in situ.
 From Hortus apertus and Gardens of Situations I describe how place identity is 
not so much about being place bound but rather place binding. Identity emerges in 
connection with practice-oriented exchanges between the individual and things. Here 
I reevaluate the original meaning of the word ‘thing’ and develop one of the pivotal 
concepts of my thesis, namely the forest as a boundary thing in the city without 
limits. Here the forest functions as a connection between the individual, other people 
and the city without limits precisely because it separates.
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