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‘Faldskærmsarkitekturen’ er et symbol for arkitektur, 
der udvikles via tidsskrifternes modeprægede forbilleder, 
‘værkerne’, der flyttes fra et sted i verdenen til et andet 
sted uden at medtænke eller respektere stedet / kontek-
sten - ud over tilpasning til bygherrens grundstykke.
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Teksten  hed oprindeligt  ”Landskabstypologi-
er – Et værktøj til landskabsanalytisk og land-
skabsarkitektonisk omtanke ved bygningers 
placering i landskabet” og blev skrevet som dis-
kussionsoplæg i en meget kortere version i regi 
af forskningsprojektet ”Landbrugsbygninger og 
–landskab” i 2002. Hensigten var at udvikle et 
værktøj for landmænd, landbrugets bygnings-
konsulenter og sagsbehandlere i amter og kom-
muner og andre, der beskæftiger sig med land-
brugslandskabet anvendelse og udformning. 
Dette udgangspunkt kan stadig spores hist og 
her i teksten.

Diskussionsoplægget havde sit afsæt i forelæs-
ningen ”Landskabstypologier – relationer mel-
lem bygning og landskab” og blev efterfølgende 
i en let bearbejdet udgave uddelt som forelæs-
ningspapir. Forelæsningen udvikledes med in-
spiration fra tekster af Svend Ingvar Andersson, 
Malene Hauxner, Vincent Scully, C. Steenber-
gen, Charles Moore og filosof Hans Finch med 
flere, samt via egne oplevelser i landskabet og 
dialog med kollegaer i landskabsfaget og mange 
årgange af arkitekt- og landskabsarkitekt stude-
rende.

I forbindelse med aftaler om min pensionering 
fra Arkitektskolen og på opfordring fra kol-
legaer, er teksten nu genskrevet og udbygget 
med materiale fra forskellige kurser til en mere 
komplet form og med mange af forelæsningens 
billeder, så den ikke forudsætter forelæsningen. 
Forelæsnings-paperet havde vedhæftet mit teg-
nede gamle analoge lysbillede arkiv for forelæs-
ningen, der ofte blandt studerende huskedes 

som ”den med de små tegninger” (se side 36). 
Titlen er således også ændret til det noget lette-
re ”Om at begribe og sætte begreb på landskab”.

I ”Om at begribe og sætte begreb på landskab” 
er teksten søgt fastholdt i den let læselige form. 
Sammen med forelæsningens mange illustra-
tioner er det en tilgængelig introduktion for 
lægfolk og nye studerende til forståelse eller 
begribelse af landskabet samt til at kunne sætte 
ord på eller have begreber for oplevelser i land-
skabet. Det er almindeligt at tale om at aflæse 
eller læse landskabet, og det kræver ord eller 
begreber.

Begreberne er både anvendelige til analyse og 
beskrivelse af den landskabelige kontekst, ste-
det og til at karakteriser eller beskrive den 
landskabsarkitektoniske hensigt med og konse-
kvenserne heraf for bygningers og andre anlægs 
relation til landskabet. Teksten er stadig præget 
af sit udgangspunkt i blikket på landbrugsland-
skabet eller det ikke bebyggede landskab. Mange 
af referencerne i billedmaterialet er hentet i ur-
bane kontekster og hele teksten i afsnittet ”Om 
at begribe landskab” er umiddelbart relevant for 
indlevelse og forståelse af urbane forhold, lige-
som næsten alle begreberne / typologierne vil 
være det. 

Indholdet i denne tekst bør anvendes og forstås, 
som et værktøj for en mere bevist oplevelse af 
landskabet og til en afklaring af, hvad der ople-
ves og hvordan denne oplevelse foregår i land-
skabet, samt til notationen af disse oplevelser.

FORORD

‘Placemaking’.  
 

‘Det særlige’. ‘Ankomsten’. ‘I niche’.
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Teksten er således en guide for forberedelsen 
af en bevist analytisk tilgang til forståelse af 
forhold i landskabet, ikke en opskrift på land-
skabsanalyse, men forudsætninger og input til 
analysen.

Mange har givet bud på hvad en landskabsana-
lyse kan gå ud på. Der er forskellige klassikere, 
der kan nævnes, som Ian McHarch’s ”Design 
with Nature”, 1969 og med urbane udgangs-
punkter som Gordon Cullen’ s ”Townscape” 
1961 og Kevin Lynch’s ”The Image of the City” 
1961 og af nyere er der Steenbergen og Reh med 
”Landscape Arkitekture” 1996 og på dansk fin-
des Stahlschmidt og Nellemanns ”Metoder til 
Landskabsanalyse” 2009, hvor også Landskabs-
karakter metoden, der udviklet i England, er 
gennemgået. Det er den, der nu anvendes i alle 
kommunerne, som fælles vurderings- og analy-
seredskab. James Corner har med ” The Agency 
of Mapping” ( se ”Mappings” red. D. Cosgrove, 
1999) givet et bud på en metode, der kreativt 
samtænker iagttagelsen, analysen og projektud-
vikling i samme arbejdsproces. Christina Kvist-
høj har skrevet en god introduktion til mapping 
på dansk: Lifeforms. Learning from Corner. 
Nordisk Arkitekturforskning vol. 2 2008.
Arkitektstuderende Julie Kaalby Bjerre har væ-
ret til megen hjælp med udførelsen af det grafi-
ske arbejde med billeder og tekst. En stor tak til 
mine kollegaer Morten Daugaard, Tom Nielsen 
og Anne Mette Boye for deres givende kom-
mentarer og idéer til teksten i den afsluttende 
skrive fase, samt til arkitektstuderende Lonnie 
Konrad Sandberg Eriksen for den store tålmo-
dighed med af få korrekturen og grafikken på 
plads til trykningen. 

Fotografier og tegninger er næsten alle mine 
egne ellers nævnes det.

Ole Mouritsen
Landskabsarkitekt, lektor 

Arkitektskolen Aarhus og Tjørnegaard 2014

‘Inde i’. ‘At forstærke’. ‘Transparens’. ‘Interferens’.

Om at få overblik, at søge helheden.
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INDLEDNING
En helt afgørende forudsætning for forstå-
else og indlevelse i det danske landskab er en 
grundlæggende viden om landskabets dannel-
ses historie, dets topografi eller formgivning 
og de materielle bestanddele og deres rumlige 
fordeling i landskabet. Kulturlandskabet eller 
den menneskelige udnyttelse af landskabet har 
været nøje bundet til det naturgivne landskab. 
Et meget markant eksempel er købstedernes 
dannelse ved de østjyske fjorde, som markeds-
pladser i krydsfeltet mellem frugtbar agerjord 
og fiskepladser, vadesteder og skibstransport i 
et landskab dannet af isen. 

Landskabets forhistorie er betydningsfuldt, og 
det er vigtig at medtænke, at vi er i en fortløben-
de proces både i dannelsesforløbet og i anven-
delsen af landskabet. Afhængig af landskabet, 
klimaet og kulturen er vores natursyn forskelligt 
ligesom oplevelsen af landskabet er forskellig. 

Nedenstående er der yderligere en række væ-
sentlige opmærksomheds forhold, som bør ta-

ges i betragtning ved oplevelser og iagttagelser 
i naturen, i kulturlandskabet eller urbane land-
skaber og ikke mindst i notationen heraf.

LANDSKABETS DANNELSE
Det danske landskabs topografi er formet af isen, 
dens fremrykninger og tilbagetrækninger og af 
forskydninger i underliggende jordlag gennem 
årtusinder og af det materiale af ler, sten, grus 
mm. (morænen) fra Skandinavien som isen 
bragte med sig og dens afsmeltninger efterlod. 
Den rumlige fordeling af materialet viser sig, 
som de mere eller mindre kuperede landskaber 
med den frugtbare lerede agerjord på øerne og 
Østjylland og som de vidtstrakte  flade sandede 
jorde i Vestjylland. 

Kystlinierne i det nordlige Danmark er præget 
af landhævninger og i det sydlige af sænkninger 
gennem mere end 10.000 år  - en proces som 
stadig pågår med få millimeter om året. Dan-
mark ligger oven på et meget tykt kalk og kridt-
lag, dannet i et varmt hav af små døde krebsdyr 
på dinosauernes tid for over 70 mio år siden. 

OM AT BEGRIBE LANDSKAB

Ishavets Kystklint med hævet havbund i forgrunden, Thy.

Udsyn over smeltevandssletten fra den jyske højderyg ved 
Funderbakker.

Geomorfologisk kort over Danmark
Brune farve er morænefladerne. 
Gule farve er smeltevandssletterne.
Lyserøde er bakkeøer fra tidligere istid.
Grønne farve er hævet havbund, marint forland.
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Den frugtbare moræneflade, Østjylland.Kystklint, erosion, Mariager Fjord, ved Assens.

Store kræfter i jordskorpen har foldet denne 
undergrund op, som det kan ses på kystklin-
ter bla. på Fur i Limfjorden og ved Møns Klint. 
Denne oprindelige topografi er stort set intakt. 
I detaljen er der kysterosioner, sandfygninger 
med klitdannelser og vanderoderinger og frost-
sprængninger som ændrer på landskabet. Der 
er sat menneskelige spor ved dræninger, grus-
gravninger og ved gennemskæringer og dæm-
ninger til jernbane- og vejanlæg, som lokalt har 
givet og kan medføre store forandringer. Spor 
der relativt nemt kunne tilbageføres og falde i ét 
med det oprindelige landskab, ved at slukke for 
pumperne og udjævne dæmningerne.

Det danske landskabs bevoksning har ændret 
sig meget gennem en naturlig proces siden 
isens tilbagetrækning fra permafrost til tempe-
reret klima med en indvandring af pionerplan-
ter som krybende pil og birk og elletræer samt 
forskellige urter. Det kan opleves i dag i højfjel-
dene i f.eks. Norge. Det varmere klima betød at 
birke- og fyrretræer var dominerende i en pe-
riode, senere blev det hasselbuske og lindetræer, 

Jernbanedæmning. Udgravning til motorvej.

De foldede jordlag i klinterne på Fur. De mørke striber 
angives at være flyveaske fra vulkaner på Larvik kysten 
for ca. 50 mio år siden.
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mens vi i dag er i en ege- og bøgetrætid. Dan-
mark ville naturligt være dækket af højskov i 
blandingskulturer med lysåbne områder på især 
de for våde arealer. Men skovene er brændt af 
eller fældet siden bronzealderens bønder påbe-
gyndte opdyrkningen og frem til, at kun et par 
procent skovareal var tilbage omkring år 1800. 
Ophørte dyrkningen af jorden ville landskabet 
igen være skovdækket i løbet af et par årtier ved 
naturlig opvækst af selvsåede træer, som det op-
levedes med de braklagte marker. 

Af særlig betydning for landskabets nuværende 
karakter er et skift i landbrugslandskabet fra 
omkring år 1800, hvor marklandskabet tilbage 
i tid var præget af mange små fugtige lavninger 
og småsøer og spredt træbevoksning på over-
drevene / græsningsarealerne og småskove i 
landskabet. Det landsby-fællesskabets-landskab 
som guldaldermalerne idylliserede i 1800-tallet, 
forsvandt stort set med landbrugsreformerne i 
slutningen af 1700-tallet, der betød, at bønderne 
blev selvejere. Jorden samledes på enkeltgårde, 
og jorden blev drænet og markerne blev ryddet 

for træer også for at skaffe tømmer og brænde.  
Marklandskabet skiftede karakter fra at være 
vådt og loddent til at være tørt og bart.
Meget væsentlig er også Den kongelige Skovfor-
ordningen af 1805, der forbød husdyrs adgang 
til skovene og påbød, at skovene skulle hegnes, 
hvilket medførte det skarpe skel / skovbryn mel-
lem markernes flade og skovene som rumdan-
nende volumener i landskabet. Der blev givet 
statstilskud til skovplantning med pligt til varig 
skovdrift – ”fredskovpligten” blev skabt. Op i 
1800 tallet kommer læhegnsplantningerne til at 
sætte nye strukturer i landskabet, som rumlige 
grænser mellem marker og ejendomme. 

Efter nederlaget i krigen 1864 og tabet af Søn-
derjylland og Slesvig intensiveredes opdyrknin-
gen og tilplantning af de vidtstrakte hedeom-
råder med Hedeselskabets entrepenante stifter 
Enrico Dalgas som vigtig aktør. Med de seneste 
årtiers skovplantningsprogrammer er skovenes 
areal nu øget til små 15 % af Danmarks areal. 
For yderligere at udvide landbrugsarealet forsø-
ges store sø og moseområder tørlagt og lavvan-

Velev, Stjernelandsby på Bjerringbro moræneflade.

Bedste eksempel på Urskov, Draved skov Sønderjylland.

Bøge højskov i monokultur. 

Rækkelandsbyer, V.- og Ø Hjermitslev, på overgangen mel-
lem våde enge med drænkanaler på hævet havbund ved 
nordsiden af Store Vildmose og på højjorden.
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Skovbryn med stendige, Marselisborg skovene, Aarhus.

Skovforordningen af 1805 medførte de klare skel mellem markens flade og skoven.

Her er den tørlagte Fiilsø, der igen er blev til sø på ca. 2/3 
af arealet i 2012.

Isens afsmeltning efterlod ingen sten, hvorfor der i de 
vestjyske plantager måtte bygges diger af græstørv.

dede fjorde inddæmmet, men uden stor succes 
på den tid. Først i 1930’erne med bedre pumper 
og store statstilskud ’lykkedes dræningssagen’ 
for bykapital og Hedeselskabet. Almindelige 
landmænd troede ikke på fornuften i de pro-
jekter, men Kolindsund, Lammefjorden, Fiilsø 
og mange flere blev tørlagte og i 1960’erne blev 
Skjern Å lagt i kanaler.  Læs mere om drænings-
sagen i ”Det tabte Land” af Kjeld Hansen, 2008. 
Gads forlag. En krimi-fortælling om statsstøt-
tet naturødelæggelse, der fortsatte til 1960’erne. 
Fra slutningen af 1970’erne vandt et nyt natur-

Hvidgranhegnenes rum på den opdyrkede hede.

Lyngheden er et kulturlandskab og kræver afgrænsning for 
ikke at springe i skov.
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syn og ’naturgenopretning’ blev sat på dagsord-
nen med nye statstilskud til igen at slukke for 
pumperne og sætte en lang række tørlagte søer 
under vand og sløjfning af Skjern Åens kanaler.

Det er især i landskabets bevoksning og anven-
delse, der præger vores opfattelse af det smukke 
og bevaringsværdige landskab. Landskaber som 
synes uberørte af menneskelig aktivitet og gerne 
med udsyn til vand har for de fleste en særlig og 
positiv betydning.
Om vi fortrækker det kupperede landskab i 
Østdanmark med lukkede landskabsrum eller 
de flade vider og det høje himmelrum i især det 
vestjyske landskab er  præget af vores oplevelser 
i barndomslandskabet.

Betragtes den menneskelige påvirkning af land-
skabet mere generelt og ikke blot de topografi-
ske forhold, synes vi nu at befinde os i en ’tids-
alder’ med svært overskuelige konsekvenser 
for det levende miljø på kloden. Afbrænding af 
fossile energiformer og den kemiske industris 
udledninger, produkter og affald af miljøfrem-

mede stoffer sætter spor. Ingen formår at få det 
fulde overblik af konsekvenserne af dette for 
landjordens og havenes miljø.

En mere omfattende beskrivelse af landskabets 
dannelseshistorie kan læses i min tekst: ”Land-
skabsfortællinger” fra 2009. Print på Arkitekt-
skolen Aarhus.

OPLEVELSEN AF LANDSKAB
Oplevelser i landskabet, vores tiltrækning af 
landskabet, fortællinger om landskabet og vo-
res fornemmelse af besjæling eller guddomme-
liggørelse af landskabet eller af dets elementer 
synes at være alment menneskelige grundka-
rakterer med forskelle mellem kulturer og tider. 
Oplevelser der fungerer, som en mental over-
bygning på landskabet / naturen, som et grund-
vilkår for den menneskelige eksistens.

Vi gøres især opmærksom på dette når vi stifter 
bekendtskab med de såkaldte ’naturreligioner’ 
eller den græske mytologi. I vores vesterland-
ske og naturvidenskabeligt funderede kultur er 

Det fossile miljø.

Den meget velforberedte iagttagelse kan give skyklapper. 
Udsigt gennem skydeskår i vestkystbunker.

Frihåndstegningen kan understrege, sætte fokus på det 
væsentlige, og giver fordybelse mens et foto tager alt med. 
Her det Toskanske landskab.
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mange ’offermoser’ drænet væk uden tanke for 
tidligere tiders guddommeliggørelse. Stonehen-
ge i England er reduceret til turist-pengema-
skine. På Island er der stadig respekt om visse 
hellige sten, der er bolig for alfer, hvor f.eks. nye 
veje må føres udenom. Pilgrimsvandringerne 
har fået en renæssance, men med den drejning 
at det ikke er målet, ofte en kirke, men ’at gå 
vejen til’ igennem landskabet, der er den sær-
lige oplevelse. I det danske landskab fortæller 
stednavne stadig om særlige steder f.eks. Viborg 
eller Viby - ’vi ’ - er et helligt sted - byen ved 
vi-et. Fandens enge ligger ved Skjernåens nord-
lige bred, om det blot har været ’fandens sted’ at 
bjerge hø, ved jeg ikke. Gudhjem og Gudme er 
hellige steder på Bornholm og Fyn.

Som fagperson vil man ofte være velforberedt 
og have et mere eller mindre nyttigt formål med 
den konkrete oplevelse af et givet landskab, hvad 
enten man er landskabsarkitekt, landmand el-
ler biolog. Det velforberedte ærinde er godt og 
vigtigt for at få gennemført de iagttagelser og 
notater, man forventer at få brug for til et givet 

projekt. Der kan være en særlig metode eller er-
faringer, der styrer, hvad der ses på og ses efter, 
og hvad dermed noteres og tages med i et videre 
arbejde.

Den ’velforberedte’ iagttagelse kan og har ofte et 
særligt fokus, der meget vel kan være begræn-
sende for tilegnelse af en ’helhedsoplevelse’ el-
ler ikke forventede omstændigheder eller den 
umiddelbare oplevelse af lyde, lugte / dufte, far-
verne og lyset eller skygger, der former rumlige 
forhold, der vanskeligt  lader sig aflæse på ar-
bejdsbordets kort over stedet.

Det er imidlertid vigtigt at være bevidst om for-
skellen på iagttagerens oplevelser ved ét eller 
få besøg og den indlevelse som brugeren har 
af det samme landskab i en hverdags-sammen-
hæng.

NATUROPFATTELSE OG NATURSYN
Den antikke naturopfattelse hos grækerne
Den antikke græske kultur er et væsentligt 
grundlag for vores ’vesterlandske kultur’ og 

De  græske byanlæg relaterede sig til det omgivende landskab, der også var vigtig kulisse for amfiteatret. Delfi. Foto: Jan Fugl.
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dens filosoffers tekster læses stadig. I den græ-
ske mytologi opfattes landskabet som helligt, 
som gudernes sted, et labyrintisk, uendeligt og 
skalaløst landskab med karakter af helhed og 
fravær af hierarki og retnings- eller oriente-
ringsdominans.
En forståelse af landskab som et rumligt hele  
eller det åbne rum under forandring eller i pro-
ces, som sammenfattes i begrebet topos eller 
konceptet om topos. Placeringen af templerne 
og amfiteatre mm i landskabsrummet kan sta-
dig belyse dette natursyn.

Den antikke romerske naturopfattelse
I den klassiske romerske mytologi refereres til 
en forankring til et særligt sted i landskabet, 
hvor templum, det mytiske kors, indlejres gen-
nem en religiøs handling. Det mytiske kors, der 
pegede mod nordstjernen og solopgang og –
nedgang, er også symbolet for den romerske by 
og dermed besiddelsen af nye landområder. Ste-
det udvalgtes i forhold til den lokale morfologi 
og i en forståelse af landskab, som det menne-

skeliggjorte og veldefinerede sted i tid og rum, 
det lukkede rum, som sammenfattes i begrebet 
locus eller konceptet om locus, som et geome-
trisk defineret sted og med en rationel orden i et 
menneskeskabt landskab, hvor pax romana har 
evigheden og dermed uforanderligheden som 
mål. 

Aktuelle naturopfattelser
Vores holdninger til det naturgivne,  som det 
findes og opleves i det danske landskab er stærkt 
præget af vores kulturhistoriske baggrund og 
årtusinders gennemkultivering af landskabet 
siden de første mennesker bosatte sig efter den 
seneste istid for mere end 10.000 år siden. Ek-
sempelvis har en nordmand en meget anden 
opfattelse end en dansker af, hvad der opleves 
som det naturgivne landskab, forskellen på det 
vilde fjeld overfor det kultiverede landskab.
For landmanden er der en særlig kombination 
af det nyttige og det smukke i vurderingen af 
især marklandskaberne, hvor den velgødede 
ukrutsfrie kornmark også er den smukke, mens 
byfolkene stopper bilen og nyder deres ople-

Den romantiske bøgeskov er  ikon for dansk naturopfat-
telse.

 ... mens valmuer i rapsmark er ukrudt.Denne vidtstrakte og ukrudtsfrie og frodige majsmark er 
også den smukke i det nyttige natursyn...

Romersk by med amfiteatret i lukket byrum. Timgad, 
Algeriet. Tegningen bearbejdet efter ‘jordejernes by’; Finn 
Barnow. Forlag: Det Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.
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velse af skønhed, når kornblomsterne viser sig 
i en økologisk drevet kornmark eller valmuerne 
i rapsmarken. 

Traditionelt tales der om ”et nyttigt natursyn” 
overfor ”et romantisk natursyn” eller – en na-
turopfattelse, hvor det nyttige er samhørig med 
det kultiverede landskab eller f.eks. landbrugs-
landskabet og det romantiske syn med det, der 
opleves som det uberørte landskab som formid-
let af ’guldaldermalerne’ i begyndelsen af 1800 
tallet. Lynghedens dannelse er et resultat af en 
bondekulturs rovdrift på naturressourcerne og 
vel en økologisk katestrofe, der kun kan vedli-
geholdes som et kultiveret græsningslandskab, 
der ville været skovdækket uden den intensive 
afgræsning. Denne ikke særlig kendte forhisto-
rie hindrer ikke, at hedelandskabet opleves som 
oprindelig og naturlig. Den plantede og gamle 
bøgeskov med skovsøen eller åen der slynger sig 
er smuk og rigtig natur, som lovprises i Højsko-
lesangbogen mm. Natursyn handler således 
om vores forhold til natur og ikke om natur.

Genkomsten af det ’mytiske natursyn’
I første halvdel af 1700-tallet introducerede den 
engelske landskabsarkitekt Alexander Pope be-
grebet Genius loci, stedets ånd i sine beskrivel-
ser af den engelske landskabshave, hvor der sker 
en sammensmeltning eller forening af topos og 
locus koncepterne til konceptet om genius loci, 
der peger på de visuelle kvaliteter eller skønhe-
den i / ved steder i landskabet, - hvor naturen 
gives rum i et kultiveret eller iscenesat menne-
skabt landskab med palladianske tempelbygnin-
ger (i reduceret skala) til at fange stedsånden.

Arkitekt Chr. Norberg-Schultz tager konceptet 
om ’Genius Loci’, stedets ånd, ind i sine teoreti-
ske studier af relationen mellem landskabet og 
arkitekturen, hvor hans ’stedstænkning’ ophøjer 
stedet til det særlige og arkitekturen til en visua-
lisering af stedets iboende ånd, der er forbundet 
med det autentiske og det oprindelige i landska-
bet og bygningstraditionen får særlig betydning 
og knyttes til ’stedet’, som noget ophøjet og næ-
sten helligt.  

Byboen placerer sit sommerhus højt i landskabet med udsyn til fjord og hav og solopgang og solnedgang, men stormomsust, 
mens fiskeren udnytter landskabet med læ og tagrør på taget. Norberg-Schultz ville formodentlig have foretrukket et som-
merhus af træ med stråtag og placeret i en lavning i klitlandskabet.

Genius Loci, ‘Stedets ånd’, Stourhead, England.
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En stedsdominans over arkitekturen, som får 
karakter af noget fastslået eller urørligt for æste-
tikken og formgivningen. Det autentiske eller 
oprindelige, ’- stedets ånd’, er begrundet i sub-
jektive refleksioner, der i hvert fald  tendere til 
at negligere at naturen, landskabet og arkitektu-
ren er indlejret i et væv af processuelle forhold, 
sociale og naturlige, der over tid, kortere eller 
længere,  vil være forandrende for den autenti-
citet, genius loci, arkitekturen eller landskabets 
kultivering blev bundet til.

De engelske landskabsparker tjener som eksem-
pel på denne problematik. De blev anlagt med 
refleksioner over og indlejrede en forening af 
’topos’ og ’locus’, men har i dag en status som 
kulturarvsmonumenter, der klippes og plejes 
med megen omhu for at fastholde deres auten-
ticitet og må siges at repræsentere natursynet 
i romerske locus og med evigheden som mål, 
mens forståelse af landskabet som et topos, som 
et rumligt hele under forandring og i proces er 
fraværende. Filosof, lektor Hans Finks har bud 
på omtanke i forhold til natursyn i en artikel 

hvor syv forskellige tilgange til naturforståelsen 
belyses. Se ”Et mangfoldigt naturbegreb”, Natur 
og Demokrati.
Her i al korthed: 
1. Naturen i sig selv eller det menneskelige ube-
rørte og 2. Det vilde, det der er uciviliseret og 
3. Det landlige eller det ubebyggede og 4. Det 
grønne i modsætning til byens sten eller det na-
turlige i modsætning til det syntetiske og 5. Det 
fysiske, idet alt er atomer overfor det mentale 
og abstrakte og 6. Det jordiske overfor det him-
melske eller overnaturlige og 7. Naturen er det 
hele og alt hænger sammen.

Hans Fink refererer til en ordbog, der definerer 
natur: den ses henligge nogenlunde overladt til 
sig selv og under åben himmel.

De klassiske natursyn var som natursyn i dag 
med til at konstituere en tilhørende stedsopfat-
telse. Stedsopfattelserne korresponderer i væ-
sentlig grad med de franske filosoffers Gilles 
Deleuze og Gutarri’s tanker om det ”glatte eller 
rizomatiske rum (the smooth)” og dets 

Hidecoft Maner House 2012.Hidecott Maner House 1996.

Rousham, England 2012.Rousham, England 1996.
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forskellighed i forhold til det ”stribede rum” 
(the straited). Det glatte / the smooth synes at 
reflektere det åbne og ustrukturerede rum som 
i det græske koncept om topos  og det stribede 
/ the straited hierakiske og ordnede rum synes 
at reflektere det romerske koncept om locus. De 
to rum forstås som sammenknyttede og således 
at det er i overgangene imellem dem og i trans-
formationer af dem, det interessante opstår, 
svarende til A. Popes reflektioner  over ’Genius 
loci’ i 1700-tallet.

TIDEN OG LANDSKABET
Landskabet rummer i sig selv en dobbelthed 
af det meget permanente og  af opfattelige på-
gående forandringer. Vi har kontinenternes 
langsommelige bevægelser, som også frempro-
vokerer de meget spektakulære og pludselige 
forandringer gennem jordskælv og vulkanud-
brud. Der er ældgamle bjerge, ørkener og skove, 
samt skybruddets oversvømmelser og orkaner, 
der over natten kan ændre landskabet radikalt. 

Der imellem er langsomme processer som læ-
hegn og skove, der vokser op og lukker for ud-
synet og danner nye landskabsrum og årstider-
nes tilbagevendende og genkendelige forløb.
Landskabet kan således forstås og behandles i 
tre tidsdimensioner: 
-  Den ‘geologiske tid’ som det lineære lang-
somme forandrende forløb over år millioner 
med kontinenternes vandring med afledte skift 
i jordskælvs- og vulkanske zoner, og klimaskift 
med istider der kommer og går og de deraf æn-
drede betingelser for flora og fauna. De proces-
ser der danner naturlandskabet. 
-  Den ‘historiske tid’ som i sin karakter også 
er en lineær proces, men kan karakteriseres  
som det oplevede landskab og som er præget 
af menneskelig aktivitet eller  kultivering og 
udnyttelse af naturlandskabets ressourcer, hvis 
nedslidning eller ødelæggelse synes at være den 
aktuelle forudsætning for dannelsen af kultur-
landskabet. 
-  Og endelig årstidernes og døgnets rytmer 

Det glatte - the smooth. Emseher park, Ruhr. Det stribede rum - the straited.
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som er  ‘cykliske tidsforløb’  i både naturland-
skabet  og i kulturlandskabet, det er rytmer, der 
vender tilbage uden at være helt det samme, 
men viser sig i hverdagslandskabet.

ÅRSTIDERNE I LANDSKABET
Årets gang i (landbrugs-) landskabet har afgø-
rende betydning for oplevelsen af landskabet 
og relationerne mellem bygninger og landskab. 
Landskabskarakterer kan forstærkes eller helt 
udviskes afhængig af om, der er blade på træ-
erne eller ej med et lukket og mere struktureret 
landskab om sommeren og  et åbent og mere 
transparent landskab om vinteren. 

De brune muldflader giver helhed i de landska-
belige former, mens de nyspirede marker giver 
linier og mønstre, som både kan virke forstær-
kende og svækkende på landskabets former og 
den perspektiviske og rumlige oplevelse heraf. 
De store grønne kornflader  brydes af blom-
strende raps i et ofte uordentlig mønster, mens 
høstens gyldne farver igen  samler landskabet 
i større helheder. Et snedække udvisker mange 
detaljer, men giver samtidigt store kontraster 
mellem den store hvide flade og de fleste byg-
ninger og læhegnenes mørke linier i landskabet.
De stedsegrønne granhegn har deres egen land-
skabelige permanens, om end de på grund af 
ælde og for lille afstand imellem sig er under 
udskiftning til 5-6 rækkede løvfældende hegn. 
De gamle  seljerøn og hvidtjørn hegn får deres 
helt særlige strukturerende karakter i blom-
stringstiden eller når de er røde af hyben. Solly-
sets styrke og farvedannelse, solens højde med 

årstiderne, fx de lange skygger om vinteren, æn-
dre ligeledes oplevelsen.

STEDET I LANDSKABET / KONTEKSTEN
Ethvert sted har sin egenart og særlige karakter 
og sine omgivelser og sin særlige kulturhistorie, 
i et sammenvævet net af omstændigheder, der 
ofte betegnes som ”stedets kontekst” eller blot 
”konteksten”. Forhold der er forskellige fra sted 
til sted og egn til egn. Hvad enten det er i byen 
eller kulturlandskabet eller naturområder, er der 
også tale om vedvarende forandringer, hvorfor 
en væren på stedet og oplevelsens notation er et 
øjebliksbillede af en pågående proces. ’Stedets 
ånd’ er som tidligere beskrevet en forgængelig 
størrelse.
Steder / konteksten i både det urbane og land-
skabelige fysiske rum vil indeholde:
- det naturgivne, lokale klima, topografien, 
jordbundsforhold, flora og fauna i landskabet, 
det der blot forekommer
- det kultiverede, det præg der er afsat gennem 
den menneskelige udnyttelse af det naturgivne i 
landskabet, det bevidst anvendte
- det arkitektoniske, det præg der er afsat el-
ler ønskes afsat via menneskelige tilføjelser eller 
borttagen i landskabet, det bevidst formgiven-
de. Dermed er der ikke sagt, at ‘det bevidst an-
vendtes’  fysiske fremtræden med bygninger og 
landskab ikke også kan rumme endog  store ar-
kitektoniske kvaliteter. ‘Anonym arkitektur’ el-
ler byggeskik er ofte anvendte  begreber  herfor.

Stedsbegrebets anvendelse er bredere og kan 
udtrykke, at der via sociale aktiviteter skabes 

Årstiderne, Buffalo, USA.
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’Sted eller stedlighed’ eller ved at et område i 
landskabet der ’blot forekommer’ kan stedlig-
gøres (place making) som socialt rum via (be-
vidste) menneskelige aktiviteter. Læs eventuelt 
mere i “Place Making” af Linda Schneekloth og 
Bob Shibly, eller i “Landscapes Narratives” af 
Matthew Pottieger , der også forholder sig de 
mytiske og mentale landskaber.

Fælledparken i København har siden ’slaget på 
fælleden’ den 5. maj 1872 fungeret som en slags 
symbol for og dermed stedliggørelsen af den 
danske arbejderbevægelses kamp med de efter-
følgende stormøder  den 1. Maj. Til daglig er 
det blot en større landskabspark. 
Det kan også være en slægtsgård eller blot en 
lysning i skoven eller på kysten, det særlige sted, 
hvor familie og venner mødes til St. Hans bål. 
En stedsforståelse, der har en væren i landska-
bet, en nyttiggørelse af landskabet som grund-
lag for at ’sted’ får betydning og måske kan so-
cialiseres konkret ved navngivning.

Landskabelige rum:

Naturgivne: Furesøen.

Naturgivne: Ukrudt i trådt sti til italiensk 
landsby.

Kultiverede: Opdæmmet sø på 
Tjørnegaard.

Kultiverede: Pigstensbrolægning med 
marksten, Abelinesgaard, Holmsland.

Arkitektoniske: Spejlbassinet på 
Tjørnegaard.

Arkitektoniske: Slebet /skåret granit, 
Arb.Junggren-Have, Birk v. Herning.

Placemaking, klapstole til rådighed på græsplænen, St. 
James park, London.
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Aflæsningen af konteksten vil være præget af 
natursynet og den aktuelle oplevelse af og ind-
levelse i stedet. Det er endvidere vigtigt at være 
bevidst om, om der er et afklaret ærinde som 
f.eks. at sikre bevarelse af natur eller noget kul-
turhistorisk eller af om ærindet er at forberede 
et nyt projekt. Bevaringens ærinde vil være at se 
problemer i nedbrydning eller forfald og at søge 
afklaring og udvikling af begrænsninger for 
brud med det autentiske ved stedet. Projekt-til-
gangen vil være at søge muligheder med større 
eller mindre respekt og inspirationer i ’kontek-
sten’ og anskue tilføjelser som forbedringer.

SKALA OG LANDSKAB 
Et steds skalaforhold  kan vurderes som et 
særligt forhold, men det er også vigtigt at det 
indrages som en del af kontekst beskrivelsen i 
en stedsanalyse. Et steds skala kredser om en af-
klaring af relationerne mellem småt i stort eller 
stort i småt.

Det er ofte det kendte eller størrelser man er 
fortrolig med, et menneske eller en bil i land-

skabet, som er det, der bevidst eller ubevist er 
afgørende for oplevelsen af stedets skala – dets 
størrelse.

Problemstillingen om skalaforhold i landskabet 
knytter sig også til sammenlignelighed, samhø-
righed og erfaring i de stedlige omstændighe-
der (konteksten). Oplevelsen af samhørighed 
eller uoverensstemmelse i skala behøver ikke 
kun at være knyttet til størrelsesforhold, men 
kan i afgørende grad være forårsaget af frem-
medartethed eller ubalance / balance i propor-
tioner, materialer og farver. Skalaoplevelsen er 
altid forbundet med noget relativt, men kon-
kret i forhold til det givne sted. En kornsilo i 
landsbyen er stor, men placeret på Mannhatten 
meget lille og ude af skalasammenhæng begge 
steder. 
En ny kvægstald til 400 køer i en husmands-
udstykning vil opleves som værende i et klart 
dominansforhold til de øvrige bygninger i ud-
stykningen, men placeret i et åbent markland-
skab for foden af bakken vil den blot være en ny 
landbrugsbygning i landskabets store træk.

Om skala. Skala, Storebæltsbroen i sit store landskabsrum.

Skala, parkbro i Moesgaard parken i sit lille landskabs- 
rum.



21

Bjørn Nørgaard pladsen detalje.

OM DET SÆRLIGE OG DET ALMINDELI-
GE ELLER OM HELHED OG DETALJE       
Iagttagelse af fremmedartede steder og ukendte 
kulturer vil ofte have som tendens / faldgru-
be, at det er det særlige, der fanger interessen 
og bliver noteret, fotograferet mm. Det kunne 
være Gaudi bygningerne i Barcelona, men ikke 
karrébyen de ligger i. Det kunne være de sorte 
gondoler i Venezia, men ikke hverdagens trans-
portform, de gule vaporettoer.
En lignende problemstilling kan optræde hvor 
helheden opleves kaotisk,  i ukendt skala,  må-
ske bare grim / utiltalende eller kedelig og uin-
spirerende. Her kan en detalje, f. eks. materialet, 
en form, skønheden i et forfald mm fange op-
mærksomheden på bekostning af notationen af 
helheden, de er del af.

Den ’særlige’ oplevelse i Venezia er gondolerne. Den almindelige oplevelse ved færden i Venezia er Vapo-
rettoerne.

Lille kaotisk pladsrum, Bjørn Nørgaard, Hjørring.
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OM BETYDNING AF OPLEVELSENS
STÅSTED I LANDSKABET:
Det er vigtig at være bevidst om, under hvilke 
omstændigheder oplevelsen foregår, som ne-
denstående check-liste er udtryk for. Entydig-
hed er ofte fraværende i landskabet, der er årsti-
dernes og vejrligets forandrende betydning som 
noget uomgængeligt også for en særligt bety-
dende udsigt fra verandaen.

Illustrationerne viser tydeligt at landskabet ikke 
kan forstås som noget entydigt, men er rum for 
en mangfoldighed af oplevelser og måder at 
opleve på. Oversigten er sikkert ikke fyldestgø-
rende, men den viser, at det er vigtigt at være 
bevidst om ståsted og bevægelse i landskabet 
og at det er anderledes end en væren eller at 
opholde sig i landskabet:

- hvor er oplevelsens ståsted i landskabet, 
- om oplevelsen er indefra bygningsanlægget og 
ud i eller på det omgivende landskab,
- om det er bygningsanlægget oplevet ude fra 
landskabet,

- om oplevelsen er på kort eller lang afstand el
ler på vej forbi, vil også gøre en forskel,
- om man færdes den ene vej eller den anden,
- om man færdes på langs med landskabets 
strukturerende elementer, som en ådal, en                 
kystlinie eller et levende hegn er det en meget 
anden oplevelse, end
- om man færdes på tværs af sådanne land-
skabstræk, som gennem et læhegn eller ind eller 
ud af et skovbryn.
- at en oplevelse af bevægelse op ad bakke med 
’ryggen mod landskabet’ vil virke lukkende for 
den landskabsrumlige oplevelse,
- at en oplevelse fra toppen vil virke udvidende 
for landskabsrummet og inddrage fjernland-
skabet.
- mens en bevægelse nedad bakke vil lukke 
landskabsrummet mere og mere
- hvem er det (ejer, fagperson eller gæst ), der 
oplever det ønskede og hvorfra,
- at tage ophold vil som regel være knyttet til en 
form for ’inviterende sted’ i landskabet.

Louis XIVs anbe-
falede spadseretur 
for ’den korrekte 
oplevelse’ af Versa-
illesparken, 3 for-
skellige ruter. Her 
er den ene beskre-
vet med rød streg 
fra 1693. 
Gentegnet af forfat-
teren.
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Adgang, Odden Kirke. Indgang, København.

At komme til Børglum Kloster placeret på ishavets kyst-
skrænt, markant løftet over den hævede havbundsflade.

At komme til Børglum ad hulvejen fra Vittrup. Vel en 
ubestridelig dramatik i landskabet.

Ofte søges muligheden for ’rygdækning’ og ud-
syn ved en busk eller stor sten, måske med sol 
eller lægivning eller i skyggen under et træ. Det 
kan også være udnyttelse af markante overgan-
ge eller skift mellem landskabstrækkene som 
ved åens bred eller på toppen af en stejl skrænt. 

OM ANKOMST OG ADGANG
Ankomsten og dens iscenesættelse af et byg-
ningsanlægs placering i landskabet har historisk 
været et meget betydende forhold i landskabs-
arkitekturen, især ved placering af markante og 
magt-repræsenterende bygninger som slotte og 
herregårde i 1600 og 1700 årenes barokke an-
læg. I byhistorien findes også et utal af eksem-
pler på særlige fremhævede adgange til såvel 
større som mindre offentlige og private bygnin-
ger – fra en triumfbue for enden af boulevarden 
til blot en fremtrukket trappesten i bygaden.
Ankomsten kunne også  iscenesættes som over-

At være i et lukket rum. Dombarton Oaks, Washington 
D.C.

Og 90 grader til vensre med samme ståsted til det åbne 
rum. Dombarton Oaks, Washington D.C.

raskelsen eller ved antydning eller transparens 
på vej til et givet sted. Symboler er traditionelt 
blevet anvendt ved indkørslen til for eksempel 
en landejendom med sten undertiden med går-
dens navn eller den hvide havelåge til koloni-
haven.
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INDLEDNING
Alle de nedenstående begreber og typologier 
forholder sig til en mulig arkitektonisk iscene-
sættelse og dermed konsekvenser for arkitekto-
niske oplevelser i relationen mellem bygning og 
landskab. I anvendelse af dem, som begreb for 
beskrivelse af noget eksisterende kan de synes 
ret entydige. Det samme gør sig gældende, hvis 
begreberne anvendes som mål for en arkitekto-
nisk hensigt. En sådan kan meget vel komme til 
at blive oplevet som uklar eller endog modsat 
hensigten, hvis ståstedet for den ønskede ople-
velses ikke er klargjort eller entydig.

En kombination af ’begreberne’ som arkitekto-
nisk hensigt eller forståelse af oplevelser i land-
skabet vil for nogles vedkommende kunne sam-
virke og understøtte hinanden, fx. ’på toppen’ 
sammen med ’på kanten’ af toppen yderligere 
forstærker oplevelsen. Mens andre vil modvirke 
eller svække hensigt eller forståelse, fx.at arbej-
de med transparens sammen med de øvrige be-
greber. Endvidere vil ændringer i iagttagelsens 
ståsted, i afstande i nær- og fjernlandskabet og 

bevægelsesretningen eller ved stor  skala kon-
trast  mellem bygning og landskab ofte bevirke, 
at den ’begrebslige’ entydighed eller klarhed vil 
blive modificeret eller måske helt forsvinde.

Begreberne er for flertallets vedkommende al-
mindeligt anvendt til at karakterisere den sted-
lige relation mellem  landskabets former og 
bygningers samt andre anlægs placering i land-
skabet. Anvendelsen af begreberne kan bidrage 
til at klargøre både en ønsket hensigt eller virk-
ning men også konsekvenserne af et muligt pla-
cerings valg. Begreberne kan også være anven-
delige i forståelsen for hvorfor et eksisterende 
anlæg syntes velplaceret eller uheldigt placeret 
i landskabet. Begreberne har således både en 
passiv, iagttagende og beskrivende mulighed, 
men også et aktivt og kreativt potentiale i af-
klaringen af formgivningens hensigt.

I ovenstående ”om at begribe landskab” er fokus 
på iagttagelse af sted. De følgende begreber ’for 
foden af ’, ’en niche’ etc. (samt begreberne som 
’følge/bryde’, ’forstærke’, ’transparens’ etc.) rela-

OM AT SÆTTE BEGREB PÅ LANDSKAB 

‘Niche’: Kapellet i bjergvæggen ved Trento, Italien. ‘Niche’: Stuttly Royal, England. 
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ter sig til bygningers og andre anlægs placering 
i landskabet, og kan allesammen anvendes til at 
udtrykke den arkitektoniske hensigt. 

KANTER / OVERGANGE I LANDSKABET
Udnyttelse af overgangen i landskabets topo-
grafi, hvor fladen møder bakken eller ’for foden 
af ’ bakken, er et klassisk valg af sted med om-
hyggelig bearbejdning af bygningens eller byg-
ningsanlæggets snit og dets landskabsrelation. 
Der kan også være en ’overgangsplacering’ hvor 
en dalskråningen møder bakkens flade eller ’på 
kanten’, hvor vand møder land eller med ryggen 
mod et skovbryn. 

Overgange eller markeringer i landskabsfor-
merne opleves i sig selv som ’steder’, men der 
er det den landskabsarkitektoniske tvetydighed, 
der udnyttes, måske som et hængsel eller som et 
klarere brud mellem det vandrette og skrånende 
eller i overgangen mellem flere landskabsrum 
eller mellem det åbne og lukkede landskabsrum.

Villa Foscari spejles på kanten af kanalen, Palladio.

At udnytte overgangen i landskabet mellem Posletten og det lille bjerg. Villa Barbaro, Palladio.

Snitskitse af Villa Barbaro er oprindelig tegnet på diasramme.Udsigt til Podalen

Parterre

Excedera med kilde væld
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UNDERORDNING TIL LANDSKABET
Ydmygheden overfor både sted/landskab og lo-
kalklima udtrykkes om noget af den vestjyske 
klitgård, der med sine afvalmede tage og tætte 
bygningskrop nærmest trykkes ned i en lavning 
i klitterne. Jernbanernes kurvede forløb i land-
skabet, i ådale og på langs af højdekurverne er 
en lignende tilpasning til topografien. Konge-
vejen mellem Hillerød og København er en ret 
linje, men lægger sig oven på landskabet i bakke 
og dal, blødt som et bændel. Læhegnenes ofte 
matrikulært bestemte tracé kan ’følge landska-
bets former’ i den ene retning, men vil ofte bry-
de eller dele landskabet rumligt set, for eksem-
pel på tværs af et dalstrøg. Landskabets kroge 
eller ’nicher’ er steder at gemme bygninger af 
vejen. Det kan, oplevet i det stor landskabs skala 
være inde i et skovbryn eller en erosionskløft i 
en ådal, der anvendes til bygningens / anlæggets 
placering. Bygningens mulige placering i en dal 
eller lavning i landskabet kan gøre den usynlig 
i en større skala, men kan samtidig udviske et 
karaktertræk i nærlandskabet.
Underordningsforholdet kan også udtrykkes i 

at bygge i respekt eller med inspirationer hentet 
fra lokale eller egnsbestemte traditioner i byg-
geskik som proportioner, materialer, farver, an-
vendelse af allé og læplantninger. 

Der kan være behov eller ønske om at gemme et 
bygningsanlæg ’inde i ’ en læ- eller skovplant-
ning eller udviklingen over tid har medført 
det. Alle i den moderne og spredte by bruger 
begrebet ’inde i’ byen, forstået som det gamle 
centrum. Jeg formoder, det har sin baggrund 
i middelalderens muromkransede by med ad-
gang gennem en port. I oplevelsen ligger kirken 
måske ’midt i’ landsbyen set fra landskabet.

Dette underordningsforhold til topografien el-
ler stedet kan arkitektonisk udtrykkes i at følge 
eller være i harmoni med landskabets hoved-
træk for eksempel med lange lave længebygnin-
ger med horisontale markeringer med byggeri 
på fladen eller en lavning i terrænet og byg-
ningsvolumenernes hovedorientering parallel 
med højdekurverne. Skalaforholdet og ståsted 
for iagttagelsen vil normalt være meget væsent-

‘At følge’: Vejen og landskabet.

’At følge’ topografien: Hestehegn fra Blue grass County, 
Kentucky.

’At følge’ topografien: Rækkehusbebyggelse, Holme.

‘At underordne’: Sommerhuset i klitterne.
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En bondegård i Vento. Her er bygningen ‘for foden’ af bjerget i overgangen mellem bjerg og markens flade. Kanten af marken 
forstærkes, træerne giver transparens. - men gården ligger også ‘På toppen’ af trappen.

’Inde i’, Nærumvænge, C.Th Sørensen.

’Midt i’.’Midt i’, Ribe Domkirke.
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lig at medtænke i ønsket om at ’følge’ landska-
bets karaktertræk.

MARKERING ELLER DOMINANS I
LANDSKABET
Er den arkitektoniske hensigt at markere sig el-
ler dominans i landskabet ved bygningens pla-
cering, er det optimale sted på toppen af bakken 
med bastion lignende terrænbearbejdning eller 
på overgangen mellem skråningen og toppen 
af bakken, på kanten af toppen, hvor bygnings-
anlæggets silhuet markerer sig mod himlen. En 
adgangsvej placeret på tværs af højdekurverne, 
lige op ad bakken forstærker oplevelsen.

En lignende arkitektonisk markering opnås ved 
at bygge på tværs af et  dalstrøg, som en prop 
i det lineære forløb. På tværs af højdekurverne 
er en bygningsplacering, der altid vil markere 
sig landskabeligt. Store bygninger i forhold til 
landskabets øvrige skala og især tårnlignende 
som enlige siloer, højhuse eller vindmøller vil 
altid være markante. Tænkes der i stedet i en 
gruppe af ’tårne’ vil de ofte kunne danne deres 

Kraftvarmeværk i det store åbne landskab, Herning.

Modelskolen er dominant inde i parcelhuskvarterets nær-
landskab, tegnet af Utzon.

‘På toppen’ :Villa Piovene af Palladio 1540.

Høstarbejdernes skyggefulde steneg, markant på en af 
Castiliens hvedemarker.

’Stedslighed’,  udefinerbarhed, billedets egen komposition 
vil være bestemmende for notationen af god eller dårlig 
placering. Polderlandskab, Holland.

’På toppen’: Funktionens legitimitet, vindmølle.
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eget skala forhold og dermed en anden relation 
til landskabet. 
At bryde eller arbejde med kontrast til landska-
bets struktur eller skala vil almindeligvis betyde 
en markering. En træbevoksning, fx ved en byg-
ning, har det med at være som en forankring til 
eller gøre den til en ’naturlig’ del af landskabet, 
hvorfor den ofte vil virke svækkende på domin-
ansens eller markeringens hensigt.

FORSTÆRKE LANDSKABET
Et svagt topografisk eller karakterløst land-
skabstræk kan forstærkes ved  terrænbearbejd-
ning og bygningsplacering uden at have ærinde 
’at markere sig’ i landskabet, men bruge nogle 
af de samme virkemidler. Et svagt dalforløb i 
landskabet kan forstærkes oplevelsesmæssigt 
af  et bygningsvolumen og adgangsvej på langs 
af koterne suppleret med allé eller hegnsplant-
ning, der understøtter det lineære forløb. Det 
kunne også være et kompakt gårdanlæg, der 
som en klump, svarende til den gamle firlæn-
gede marskgård, placeres på en svag hævning i 
terrænet og evt. forankret til landskabet med en 
traditionel læplantning, men ingen allé.

SVÆKKE LANDSKABET
Det er ofte uklare eller tvetydige arkitektoniske 
holdninger eller løsningforslag, der bidrager til 
oplevelsen af, at ’landskabet svækkes’, forringes 
eller bygninger endog virker ødelæggende, må-
ske meget fremmedartet i konteksten. På en-
kelte stræk kan motorvejene opleves smukke i 
landskabet, som det nordgående forløb syd for 
Ejerbaunehøj og Ejer kirke, men ellers graves 
bakker bort, og dale fyldes op, og de markante 
skrænter, der kunne fortælle om oprindeligt 
terræn, til- og overbeplantes.

Der findes enkelte eksempler som motorvejs 
krydset ved Årslev vest for Aarhus der har fået 
en egentlig landskabsarkitektonisk udformning 
med æstetisk værdi.
Enkeltstående vindmøller i spredt uorden eller 
uden skalasamhørighed virker svækkende på 
landskabsoplevelsen. Vindmøller i flok, måske 
blot 5-7 stykker eller en større vindmøllepark, 
etablerer en egen orden og skala i landskabet el-
ler på havet, som f.eks. den buede række i Øre-
sund.

Den beskedne bakke ‘forstærkes’ af lidt jordopfyldning og murens bastion. PalladiosVilla Rotunda.

Hækken på toppen ’forstærker’ oplevelsen af det beskedne 
dalforløb, Egeskov, Fyn.

10 år senere er oplevelsen af dalen ’svækket’ af de mange 
’tax-kasser, Egeskov, Fyn.
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Helheden er ’repetition’, badehusene på Løkkenstrand. Den hvide kalk giver ’repetition’. Mykenes Grækenland.

Gule sandsten, skiffertagene og hvide vinduer gør helhed, 
men ingen bygninger er ens, The Cotswolds, England.

... men variation i detaljen i de enkelte badehuse på
Løkkenstrand. 

Aarhus er i fuld gang med at svække silhuettens 
karakter med monumentale bygningers spir og 
tårne som landmarks-orienteringspunkter og 
til et karakterløst kaos af tilfældige grundejeres 
højhusbyggeri.

REPETITIONEN I LANDSKABET
Genkendelighed og et vist niveau af gentagelse 
eller repetition vil som regel, som en form for 
velordnethed, blive oplevet som noget positivt. 
Der naturligvis visse udstrakte rækkehusbebyg-
gelser på fladt terræn, som mest af alt er udtryk 
for kedsommelig gentagelse og en rationel byg-
geproces. Repetition  er også en variant af hel-
hed og sammenhæng og at oplevelsen af sam-
menhæng inden for en helhed kan give store 
kvaliteter. Det er udfoldet i den lokale bygge-
skik i de græske eller andalusiske hvidkalkede 
landsbyer eller i Cotswolds gule sandstens byer, 
hvor mangfoldig og stor variation i detaljerne  
forekommer uden at repetitionen overordnet er 
forstyrret. Gentagelsen kan komme til udtryk 
i bygningsvolumener, tagformer, materiale og 
farvevalg og alle mulige kombinationer heraf. 

I det åbne landskab ses især noget ældre læ-
hegnsplantninger at give en orden med deres 
gentagelse i taktfast rytme i afstande og ensar-
tede beplantning. De gamle seljerøn læhegn i 
Himmerlands stort svungne bakkede landskab 
giver en egnskarakter, men ikke den repetative 
orden i ensartede landskabsrum, som de gamle 
læhegn på heden.

KONTRASTER TIL LANDSKABET
Kontrasten tager sit udgangspunkt i at arbejde 
med modsætningen som motiv. Den helt enkle 
arkitektoniske problemstilling her er, at bygge 
lodret (højt) på fladen.
Retliniede (vej-) forløb og store planerede byg-
geflader i kuperet terræn. Rumdeling af et land-
skabeligt lineært forløb (eks. ådal) med en serie 
af anlæg. Kurvede eller slingrende forløb på fla-
den der markeres med træplantning.
Spring eller brud i skala forholdene vil som regel 
opleves som at arbejde med kontraster i land-
skabet. Er der grupper af for eksempel vindmøl-
ler eller højhuse opstår der en egenværdi, som 
kan få en anden betydning i en ny relation eller 
balance med omgivelserne.



31

’Transparens’: poppelsmåskoven i Podalen. Fotograf 
ukendt.

’Transparens’: Parklandskabet, San Souei, Potsdam 
pavillions transparens virker dragende og inviterer til den 
næste lysning.

’På tværs’ af landskabets dalform. Filmhøjskolen i Ebeltoft.’Transparens’, C.TH Sørensens Geometriske haver, Herning.

TRANSPARENS I LANDSKABET
At arbejde arkitektonisk med transparens-virk-
ning er at søge at fremkalde antydninger eller 
glimt af noget kommende eller bagvedliggende, 
som ønskes oplevet. Det bevidste arbejde med 
’morgendisen eller skumringen’, persienner, 
blonder, gitre som arkitektonisk virkemiddel. 
De udlevede højstammede hvidgranhegn i 
Vestjylland lader igen landskabets store flade 
komme til syne under de mørke trætoppe. De 
én-rækkede seljerønhegn lader bakkerne træ-
de i karakter, samtidig med at de store land-
skabstræk kan fastholdes. Mens de moderne 
5-rækkede læhegn er helt uden transparens, og 
landskabet får karakter af opdelte indadvendte 
rumligheder også efter løvfald.
Landbrugsbygningerne gemmes ofte af vejen 
bag 3- eller 5-rækkede læplantninger, mens tra-
ditionen fra den firlængede gårds læplantning 
mod vest og nord lod bygningerne træde i ka-
rakter i syd og øst.
En enkelt opstammet trærække antyder og 
dæmper skalaen af store bygningsvoluminer 
(først om 25 år ganske vist, men også på 10 år er 
meningen synliggjort).En plantning der giver et 

En meget fremmedartet Mario Botta villa i sin kontekst af 
Tessin villa kvarter, der lokalt opleves som en svækkelse af 
den lokale identitet. 

Arkitekturtidskrifts-formidling af Mario Botta villa. 
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glimt af bygningsanlægget for den forbikørende 
og fortæller, at der er et storlandbrug på stedet.

INTERFERENS I ELLER MED
LANDSKABET
Begrebet interferens kendes fra fysikken, som 
betegnelse for modsatrettede forhold, der under 
særlige omstændigheder virker sammen og for-
stærker eller giver ny kvalitet til processen her i 
den landskabelige oplevelse. Det er således ikke 

den simple modsætning eller kontrast, der her 
er tale om. Det handler om at indarbejde mod-
sætningen og om være på tværs på en berigende 
måde og føje nye lag af oplevelse til stedet. In-
terferensforholdet er også en form for forstærk-
ning af den landskabelige oplevelse. Måske den 
gamle kongelige hofnar havde en interfererende 
rolle ved sine skæve vinkler på sandheden og 
evne til indlevelse.

’Interferens’ opstemning på tværs af strøm, men med van-
dets lyd og spejl. Landskabsarkitekt Jens Jensen, Columbus 
Parc, Chicago. 

Plaza Mayor, Salamanca, Spanien, er et bybygningseksempel på interferenstænkning, hvor en barok plads med symmetri og 
kolonader er ’banket’ ned i en middelalderlig bystruktur, hvis gader giver adgang til pladsens pragt gennem prunkløse porte 
ude af symmetiren. Orden og det lysåbne møder de labyrintiske og snævre gaderum med  interfererende kvalitet til begge 
forhold.

Piazza del Campo, Siena, Italien, er et lignendee eksempel, men her med renæssance købmændenes forståelse for bybygning. De 
forskellige revaliserende bydele samledes til én by med ’campoen’ og rådhuset som fysisk manifestation herfor.

’Interferens’: Fem lave broer uden rækværk over floden 
giver en ekstra oplevelse af nærhed til vandet. Bourton on 
the Water, England.
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’Interferens’: plantegning af haven i Faxe, 1941. ”Haver, 
tank og arbejder” 1975. C.Th Sørensen.

’Interferens’: Brud i græs fladen styrer det lille svej i gang-
linien. C.Th. Sørensen.

’Interferens’, Chatsworth garden, Derbyshire, England, 
slingre / serpentines, hækken over dalen, giver oplevelsen 
af terrænet trylles frem.

’Interferens’: Bjergbækken overbygges og giver en ekstraor-
dinær oplevelse og ligeledes med bygningen, Falling water, 
Frank Lloyd Wright, USA.

’Interferens’: Frederiksborg slotspark, spejlbassinet, det 
vandrette plan i det svagt kuperede terræn.
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’Den løftede pegefinger’. 

Teksten er fyldt med begreber og 
anvisninger - løftede pegefingre 
fra læreren, men husk, at det 
at arbejde med arkitektur er 
livslang læreproces, hvor den 
gode arkitekt også medtænker 
brugerne, som den øvede og 
disciplinerede klovns dialog med 
sit publikum. Piazza Navona, 
Rom ca.1975.
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Det er ikke nødvendigvis omfattende arkitektoniske tiltag der skaber de gode sociale oplevelser. En papkasse på en pæl gør 
her stedlighed, er placemaker. Foto bearbejdet af forfatteren.

AFSLUTNING
Alt det ovenstående om at begribe og kunne 
sætte begreb eller ord på landskabet eller for op-
levelsen af det, det kan ikke bruges til noget, hvis 
ikke anvendelsen bunder i indlevelse og væren i 
landskabet. – ”hvad kunne dette sted mon tæn-
ke sig at være ?”  bemærkningen tilskrives Louis 
Kahn, men der er ikke tale om personliggørelse 
af sted / landskab, der imod er det et udtryk for 
respekt og værdien af indlevelse. 

Arkitektur handler om formgivning af rum for 
sociale forhold, menneskelig væren og færden. 
Hvad enten ambitionen har ’værk-skabelse’ som 
ideal eller mere beskedent som en tilføjelse til 
det eksisterende, er det enkelte arkitektur - eller 
landskabsarkitektur projekt i sin realisering et 
fragment i helheden. Idealets helhed udebliver 
måske på  længere sigt og har dermed ringere 
vilkår end forståelsen for indlejringen i foran-
dringens potentiale eller for bidrag og tilføjelser 
til kultiveringsprocesserne i det eksisterende og 
det kommende.

Om det er ’på toppen af ’ eller ’for foden af ’ eller 
der arbejdes med harmonier eller kontraster el-

ler om det er det romantiske natursyn eller det 
nyttige natursyn, der er det gode, er der ingen 
entydige svar på. Om ’det gode og / eller smukke 
rum’ kræver en stor arkitektonisk indsats, det 
er der heller ikke noget klart svar på, hvorfor 
denne teksts anvendelse er tænkt som et red-
skab for omtanke. En omtanke for udfoldelse af 
arkitektur skabelse, der åbner for forandringens 
potentialer og ikke er lukkende som ’et værkets 
fragment’ i helheden.

Arkitektur skabelse er en kompleks proces. Det 
er overvejende arkitektoniske relationer til ste-
det (urbant eller landligt), det er ’det ydre’, der er 
kommet til udtryk i ovenstående. Der er imid-
lertid en lang række andre forhold og hensyn, 
der bør tages med i betragtning før et projekt 
er afklaret.  Der er ikke mindst ’de indre’ rum-
lige og funktionelle kvaliteter ved et projekt. 
Endvidere er der miljømæssige hensyn fx be-
skyttelse af grundvand, natur og kulturmiljø 
og lovgivnings- og planlægningsbestemmelser, 
evt. byggetekniske forhold samt et budget, der 
skal overholdes og meget mere at medtænke i 
de landskabsarkitektoniske betragtninger. 
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Listen er ikke fyldestgørende, men den litteratur der nævnt i teksten er omtalt og så er der gode 
bøger at stifte bekendtskab med for yderligere interesse for landskabet.

Sven Ingvar Andersson, Bygninger og Landskab, om at ligge smukt i landskabet, KAA forlag, 1988.

Charles Moore mfl: Poetics of Gardens, the MIT press, USA.

Steenbergen og Reh: Architecture and Landscape, Birkhäuser, 2003. 

Hans Finch: Et Mangfoldigt Naturbegreb, Naturens værdi: Vinkler på danskernes forhold til naturen, 
Gad 2003.

Vincent Scully : Architecture, the natural and the manmade, Martin’s Press, 1991. 

M. Potteiger:  Landscape narratives, J.Wiley & Son, N.Y. 1998.

Bob Schibly og Linda Schneekloth: Place Making, J. Wiley & Son, N.Y. 1995.

Christina  Kvisthøj: Lifeforms. Learning from Corner. Nordisk arkitektur forskning vol.2 2008.

Delues og Gutarri: A Thousand Plateaus, 1980, kapitel 14, The Smooth and the Straited.

Louis XIV: The Way to present the Gardens of Versailles, Musées Nationaux, Paris 1992.

Fritzbøger: Kulturskoven, Gyldendal 1994.

Kjeld Hansen: Det tabte Land, Gad, 2008.

Jens Jensen: Siftings, R. F. Seymour, 1936 / 1990.

Su. E. Larsen: Naturens er ligeglad, Munksgaard. 1996.

Barbara Solomon: Green Architecture and the Agrarian Gardens. Rizzoli, 1998.

Gordon Cullens: Townscape, 1961 / 65.

Malene Hauxner: Med himlen som loft, Ark. forlag 2002.

Jette Hansen-Møller, red.: Mening med landskab, KBH Uni 2004.

Peter Bredsdorff, Viggo Hansen: Kortlægning og historiske studier - et værktøj. KBH 1973. Historisk 
inst. v. KBH Uni.

Ole Mouritsen: Landskabsfortællinger, print Arkitektskolen Aarhus 2009.

LITTERATUR OG REFERENCER
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APPENDIKS
Forelæsningens analoge billedarkiv “de små tegninger” i 1:1, 1997
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APPENDIKS

Landskabstegningens formål og muligheder er mangfoldige. Dette er en stikordsliste til illustration 
af forskellige tilgange og  former for tegning og fremstilling af landskaber. Listen er ordnet i forhold 
til tegningens formål:

1. Objektiveret gengivelse (om at betragte landskabet)   
 - Axonometri-, perspektiv-, snit-, opmålingstegninger og  topografiske kort.
 - Foto (normaloptik).
 - Konstruktiv frihåndstegning, skitseopmåling, referattegning, evt. tegneserie af forløb
    (se fx. Gordon Cullen; Town Scape).
 - Naturalismebestræbelse i gengivelse af farver og stoflighed og lyset.
 - ’Tager alt det sete med’ (i princippet).
 - Data, faktuelle forhold fx udtegnet på kort.
 - Processer i landskabet (årets- og døgnets rytmer, sol og skygge).
 - Fremstillingen udføres med neutral komposition.

Om notation og tegning af landskab
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Cordon Cullen, Townscape

2. Gengivelse af personlige oplevelser
 (om at være i landskabet)
 - Frihåndstegning, foto (tele-, vidvinkeloptik).
 - Dramatisering, prioritering, fokus.
 - ’fortællinger’ får selvstændig værdi.
 - Detalje måske vigtigere eller af selvstændig   
    værdi end helhed.
 - Formidle stemninger (årstiderne, solnedgan 
    gen, arbejde og fest etc.).
 - Værdivurderinger (fx. stedets og lokale forholds  
    særlige betydning).
 - Steder der blot bør være.
 - Fremstillingen reflekterer oplevelsen (personligt  
    udsagn).
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3. Analytisk tilgang ( om at forstå landskabet)
 - Mønster-  eller strukturdannende elementer, gentagelser.
 - Rumdannende forhold.
 - Lineære forløb og rumforløb (fx belyst ved foto-  eller ’tegneserien’).
 - Skala afklarende ved tilføjelse af person eller andet kendt målforhold fx. ved ‘overlejring’.
 - Egnede steder for ’byggefelter’ eller for andre formål afprøves.
 - Fladers, punkters, liniers og volumeners betydning.
 - Brud kontra sammenhænge i landskabet, ’overgangene’, der samler eller adskiller.
 - Steder hvor oplevelsen koncentreres evt. krydsningspunkter, overlappende forhold eller   
     ved deres kompleksitet.
 - Tomheden, ’det uendelige rum’.
 - Fremstillingen orienteres efter det analytiske udsagn.

Analytisk tilgang
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4. Kreativ tilgang (om at ville noget med landskabet)
 - Arbejde med digitale og fysiske modeller.
 - Inddrage inspirationer og eksempler fra andet steds / andre forhold.
 - Arbejde med mangler eller fraværd, det negative som potentiale.
 - Arbejde med skala tolkninger i forhold til bygninger, det nære og det ydre landskab og   
    land skabets panoramiske skalaforhold. 
 - Sammenhænge eller forskellighed i bevægelsens eller forløbets skalaforhold.
 - Udlede ’stedets ånd’ og andre betydningsforhold, ”hvad kunne dette sted tænke sig at   
    være”.
 - Overvejelser over at forstærke, svække eller bryde landskabets egen komposition (om   
    harmoni og / eller kontrast som mulighed). 
 - Fremstillingen orienteres efter at understøtte det kreative ærinde.

10x10m grid anvendt til studier af rumforløb i landskabet, 
Landskabsafdelinger, Arkitektskolen i Aarhus 1994.

Kroppen i landskabet - øvelse til forståelse af skala. 
Arkitektstuderende iklædt sorte plastikposer.

Snit.

Plan.
Tolkning af rumligt oplevet forløb til arkitektonisk sprog i plan, snit, snitmodeller 
mm. Arkitektstuderende Sara S. Tørnsø, 2011.
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OM AT OPFANGE NUET - en særlig oplevelse i tid og sted på to dage i et grønt Amsterdam

Studierejsen havde sit velforberedte program til Amsterdam. Det var i maj måned 1981 og forårssolens 
bløde lys blev fanget i de udspringende lindeblade langs kanalerne. Amsterdams grønne døre og 
vinduer åbnede sammen med dette flimrende lysegrønne blikket for byens grønne farver. Et særligt 
fokus i nuets tid og sted gav på små to dage over 60 grønne motiver, men også fortrængning af begreber, 
program og skyklapper for alt andet. 

Monteringen af filmene i lysbillede rammer gav anledning til yderligere fokus på det grønne, således 
er rammerne ’fejl monterede’ til det viste kvadratiske format.

de spirende grønne 

grønt lys langs kanal flere døre

døre i mørkegrønt   gamle grønne porte kvinde i grønt

porte i lysegrøn grøn husbåd

endnu en kvinde i  grønt

gl. kanalbåde er grønne statuerne er grønne købmanden udstiller i grønt væksthuse er grønne 

der blinkes til grønt aviser bringes ud i grønt der rulles ned i grønt
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døre i lysere grønt træerne er grønne fresierne er grønne

kanalpram i grønt

t-shirten er grønfuglene er grønne

små piger er grønne

scootere sover under grønt vårgrøn spray på cykel

olie tønder er grønne bøgerne er grønne

sart grønt i silke

endnu en grøn kanalbåd

skurvogne er grønne husbåde males grønne

hotelnavne i grønt

bilen er grøn
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Frants Hals maler i grønt van Gogh i ’grønjord’ ølflaske og 5 gylden i grønt 2CV’er og æggebakker

agurker er grønne fortove gøres grønne porno handles i grønt og annonceres i grønt

der lokkes med grønt musik annoncers i grønt blomkål ligger på grønt roser bæres af grønt

broers underside er grøn togene er grønne der bliver grønt på tomterne der males med grønt på grønt
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ølkasserne er grønne

budskaberne er grønne

plankeværker er grønne

stole fås i grønt også kablerne er grønne og fliserne er grønne

arkitektstud. i grønt varebiler er grønne telefonbokse står i grønt caféen er grøn

grønthandel i grønt

grønt-tøj til salg det grønne dækker husene mere grønt tøj grønne fliserne

bilen er grøn
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