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Den 26. januar 2018 afholdt Akademiraadets 
landskabsudvalg et symposium under temaet 
Byen – et livslandskab. Landskabsudvalget har 
til formål at bistå Akademiraadet i forbindel-
se med vurderinger og udtalelser vedrørende 
miljø og planlægning af landskabsæstetik. 

Selve arrangementet blev afholdt i Kup-
pelsalen, et af Charlottenborgs imponerende 
lokaler, hvor pladserne var få og derfor mange, 
der måtte gå forgæves. De af os, der havde 
været heldige at få en plads, blev budt velkom-
men af Morten Stræde, der er billedkunstner 
og ét af de seks medlemmer i Akademiraadets 
landskabsudvalg. 

Hensigten med dagens event var, som der 
stod skrevet i invitationen, at sætte en dialog 
i gang om udviklingen af de større byers fæl-
les landskaber – livsrummet i bred forstand. 
Oplægget skulle danne fundament for diskus-
sionen om forholdet mellem planlægningen af 
byen og prioriteringen af landskabet. 

Efterfølgende introducerede et andet af 
udvalgets medlemmer, Ellen Braae, kort 
dagens program. Her havde de valgt at invi-

SYMPOSIUM: BYEN – ET LIVSLANDSKAB
Louise Irminger Axholm

tere tre gæsteforelæsere, efterfulgt af rund-
bordsdiskussioner i de to tilstødende lokaler. 

Den første gæsteforelæser var roman-
forfatter og teaterdramatiker Jokum Rohde, 
der var kommet for at tale om det han kal-
der ’fremtidsideologisering ’ af byrummet. 
I byplanmæssig sammenhæng er han mest 
kendt for sin fotomontage København con 
amore fra 2006, som han lavede i samarbejde 
med digteren Søren Ulrik Thomsen. Her lå 
fokus på det gamle København, præget af en 
oplevelse af storbyens mangfoldighed. Dette 
var også temaet for dagens forelæsning, som 
kredsede om Jokum Rohdes oplevelse af 
dagens København sat op i mod den beskidte, 
kontrastfyldte by, han husker fra tidligere.

For Jokum Rohde er det kendetegnende 
at byen ikke længere er en arbejdende by. Det 
gamle København var et sted formet af det liv, 
der levedes i byen, baseret på et arbejdsfæl-
lesskab. Der var en blanding af sværindustri 
i form af sojakagefabrikken, bryggerierne, 
B&W m.v. kombineret med boliger og mindre 
detailhandel tæt sammenvævet. I mellemti-

den har vi haft en teknologisk udvikling, en 
økonomisk globalisering og velfærdsstatens 
forsøg på at forbedre samfundet, der har med-
ført, at vi ifølge Jokum Rohde i dag lever i et 
fritidsfællesskab.

Resultatet af en by baseret på fritidsfæl-
lesskabet er ifølge forfatteren ikke nødven-
digvis positivt, fordi vi dermed tvinger alle 
ind i et fællesskab og skaber en by omkring 
det, som fratager os muligheden for at være 
anonyme. Resultatet heraf bliver en anspændt 
omgangsform, hvor vi konstant skal præstere 
vores ypperste for at opretholde et identitets-
fællesskab. Men uanset hvor meget man dyr-
ker identitetsfællesskabet, opleves der sta-
dig en rest af den gamle by om natten, hvor 
drifterne får frit spil. Det er derfor i natteli-
vet, vi kan opleve den identitet og de kvalite-
ter i den gamle by, som Jokum Rohde savner 
i nutidens by.

Den næste gæsteforelæser var arkitekt 
og erhvervsph.d.-studerende Anna Aslaug 
Lund, der til daglig arbejder med et projekt 
under titlen Rum for regn – rumlige, æsteti-

ske og sociale kvaliteter i klimatilpasning af 
byens gaderum. Projektet handler om, hvor-
dan vi kan transformere byen, så den ud over 
klimatilpasning også kan forbedre gadens san-
selige og sociale kvaliteter. I den lidt større 
skala fokuserer projektet på forholdet mel-
lem by, urbanisme, landskab og natur og den 
menneskelige, kropslige perception af disse. 
En diskussion af disse forhold er ifølge Anna 
Aslaug Lund en forudsætning for at udvikle 
byen efter klimatilpasningens principper. 

Projektet tager afsæt i haven som model 
og laboratorium for byen, hvor de, der arbej-
der med udviklingen af byen, skal ses som 
gartnere, som hele tiden skal betragte byens 
form og økologier og revurdere disse, når der 
er behov for det. Med økologier menes der 
både de økologier, der knytter sig til naturen 
– som for eksempel biodiversitet og mikro-
klima – samt de mere urbane økologier, der 
handler om værdier, drømme, traditioner, 
teknologi, magtstrukturer, demografi og øko-
nomiske interesser. Fokus på dagens gæste-
forelæsning lå på, hvordan vi som mennesker 

kan forene opmærksomheden omkring byen 
som et livsrum og byen som et landskab, der 
er under konstant forandring.

Oprindelig blev by og urbanisme adskilt 
fra landskab og natur som to forskellige kate-
gorier. I dag ses der en tilbøjelighed til at for-
ene disse to kategorier. Men i stedet for at 
gøre landskabet og naturen til en del af byen, 
efterspørges der en evne til at se byen som et 
omformet landskab, der altid har været en del 
af naturens økologier. I den sammenhæng 
trækkes der på referencer til byens udvikling, 
hvor gaderne oprindelig er opstået som følge 
af de bevægelsesmønstre, som byens borgere 
havde. Efterfølgende hørte vi om de erfarin-
ger, der er gjort i udlandet, hvor man i stedet 
for at arbejde i mod byens økologier og prøve 
at forhindre dem, forsøger at arbejde med 
dem og erkende deres eksistens som en del 
af den hverdag, byboerne lever i. Fremtidens 
byer kan således lære meget af havekunstens 
tilgang til omformning af landskabet og have-
kunstens forståelse af sammenhæng mellem 
formgivning og økologier.

Den tredje og sidste gæsteforelæser var filo-
soffen Arno Victor Nielsen. Ud over at have 
været professor i æstetik ved Kunsthøjskolen 
i Bergen og forskningslektor ved Arkitektsko-
len i Aarhus er han kendt som en aktiv debat-
tør i diverse medier. Dagens tema for forelæs-
ningen var emnet Smart City. Der blev lagt 
hårdt ud fra starten af, hvor vi landskabsarki-
tekter blev lykønsket for at have opnået det, 
som ikke lykkedes for Hitler, nemlig at gøre 
hele landet til én stor have. Afsættet i dette 
handler om vores evne til at italesætte både 
byen og alt det, der ligger rundt om som land-
skaber. Først opfandt vi landbrugslandskabet, 
så kom bylandskabet og nu har vi også opfun-
det livslandskabet. Parallelt med dette har vi 
som fag bevæget os fra at være havearkitekter, 
til landskabsarkitekter og nu videre til byland-
skabsarkitekt.

I præsentationen af de forskellige termi-
nologier blev der funderet over den måde, vi 
som mennesker betragter byer og landskaber 
på. Vi taler om at give landet tilbage til natu-
ren, samtidig med at landmanden får lov at 
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pløje helt ud til kanten og dermed ikke efter-
lader meget tilbage til diversiteten. For land-
manden er alt det, der ikke kommer under 
ploven, natur. For byboen er alt det, der ligger 
uden for bygrænsen, natur. I den forbindelse 
bliver der stillet spørgsmålstegn ved begrebet 
’Det åbne land’, for hvem er det landet åbner 
sig for? Påstanden her er, at landet åbner sig 
for byboerne, der føler sig lukket inde i byen.

Som følge af blandt andet dette, konsta-
teres det, at byerne i dag er blevet grænse- og 
centrumløse. Hvor der tidligere var en klart 
defineret bygrænse med et centrum. En by, 
hvor naturen og landskabet var ikke eksiste-
rende. Så opleves overgangen mellem by og 
landskab i dag som uskarp. Byen er således i 
traditionel forstand transformeret til et stort 
udstrakt landskab. Udgangspunktet for dagens 
tema Smart City var funderet i en overbevis-
ning om, at byen er delvist styret af teknolo-
gien. En teknologi, der sikrer en hurtig vej fra 
a til b, hvor alting systematiseres og optime-
res, og hvor vi mennesker lever via gadgets, 
der skal forsimple og forenkle livet i byen. 
Men Smart City er også en måde at personli-
gøre byen til et levende væsen, en organisme.

Slutteligt funderedes der over de egenskaber, 
der definerer Smart City Her konkluderes det, 
at det ikke længere handler om arkitektur og 
æstetik, men i stedet om optimering at ener-
giforbrug, hastighed, tilgængelighed og effek-
tivitet. Alt sammen afstedkommet i mængden 
af data. Smart Data.

Efter de forskellige oplæg var det tid til 20 
minutters rundbordsdiskussion. Her var det 
fra landskabsudvalgets side ikke et ønske, at 
der skulle fremkomme nogle egentlige svar, 
men mere et håb om at få igangsat nogle rele-
vante diskussioner baseret på dagens emne. 
Hvert hold skulle således udpege en kap-
tajn, der kort opsummerede de punkter, der 
var drøftet og debatteret. Fælles for alle hold 
var der en interessant ensretning, der hand-
lede om at give plads til det uforudsigelige i 
byens udvikling. En øget fokus på ikke at over-
programmere byen, men give plads til nogle 
sprækker, hvor det uventede og uplanlagte 
kan gro og udvikle sig i takt med, at byen vok-
ser og forandrer sig.
Louise Irminger Axholm, landskabsarkitekt 
MDL

Publikationen Byen – et livslandskab danne-
de optakt til oplægsholdernes indlæg. Publi-
kationen omhandler byens livsrum betragtet 
som steder, hvor hverdagen skal udfoldes for 
en stadig stigende del af befolkningen. Byens 
fysik undergår store transformationer i disse 
år, og bylandskabet er blevet et vigtigt omdrej-
ningspunkt for investering. Hvordan skaber vi 
argumenter og rum til det uforudsete, det over-
raskende og det, der rækker ud over vores egen 
tid? Med andre ord: hvordan balancerer vi for-
tætning, byen som investeringsobjekt og byen 
som et hjemligt landskab? Er de større byer ble-
vet for velfriserede? Og hvordan kan bylandska-
bet gøres til en biosocial-divers oplevelse? 

Byen – et livslandskab. 4 små essays. 
Akademiraadets landskabsudvalg. 2018. 62 s. 
www.akademiraadet.dk/assets/files/Land-
skabsudvalg/Booklet3.pdf
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