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Det lange, visuelt betagende perspektiv gennem stammer af høje træer og hen over en udstrakt
græsflade er et stærkt motiv i mange haver og parker, såvel barokke som landskabelige. Også i
store offentlige parker, hvor de brede kig giver en vældig kontrast til oplevelsen af de omgiven¬
de tætte boligkvarterer. I Københavns folkelige fælledpark, der disse år er under stærk oprust¬
ning og renovering, prioriteres og forstærkes sådanne perspektiver; fra indgangene kan man kaste
lange blikke ind i parken. I dag karakteriseres Fælledparken af to store græsfælleder, indrammet
af en skovlignende bevoksning. Generøs støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond muliggør, at parken både 'kan totalrenoveres og få nye anlæg til idræt, løb, leg og
bevægelse, dvs. anlæg der efterspørges i forbindelse med øget sundhedsbevidsthed. Parkens om¬
sluttende, ret tætte og skovagtige beplantning vil dog ændre sig drastisk de kommende år, fordi
de store og indtryksgivende bøgetræer for en stor del er syge og må fældes. Denne del af reno¬
veringen omfatter fornyelse af træplantningerne i randskoven og udtynding i underplantning.

Her drejer det sig om et andet langt perspektiv, det fremadrettede tidsperspektiv; det svære,

uundgåelige og ofte forsømte udviklingsperspektiv, der rummer så mange muligheder. Professor
Steen Eiler Rasmussen skrev i 1942 sit essay med titlen 'Haven, det langsomme skuespil', måske
lidt for ofte citeret, men det er jo en af kerneværdierne i landskabsfaget at kunne styre og ud¬
vikle et sådant work-in-progress.Man forventer, at de, der tager en landskabsudddannelse, forstår
dyrkningens kunst, at de kan afspille en film inde i hovedet (eller måske er der et computerpro¬
gram, der kan noget i den retning) illustrerende udviklingen af deres planteforslag.

Kirsten Lund Andersen, der fra 2001 har været stadsgartner i Aalborg Kommune, er inspi¬
reret af fremtrædende parkchefer med stolte traditioner og kulturbærende park-ånd, bl.a. Niels
Banke i Esbjerg, Per Glad i Odense og Børge Clausen i Aalborg — samt J. Palle Schmidt. Hun
interviewes som nummer to (den første var Bertel Bruun) i LANDSKAB's nye portrætminiserie.
Som forvalter har man mulighed for at følge udviklingen over lang tid. Det uendelige og lange
seje træk, som udviklende drift kræver, ser Kirsten Lund Andersen som et privilegium. Hun har
altid været optaget af sammenhængen mellem planlægning og drift og er vild med at arbejde
med kontinuitet og lange stræk. Med den rigtige drift kan opnå de skønneste grønne områder
— naturens dynamik er fascinerende.

Jon Pape og Lars Christensen, Center for Park og Natur, Københavns Kommune replicerer
på lederen i LANDSKAB 3-2009 og forklarer kommunens beskæringsmetoder, hvad angår ga¬
detræer. Det drejer sig også her om at udvise den rettidige omhu. I modsætning til parkernes
plantninger, hvor der også er en pædagogisk pointe i at vise planters udvikling fra mindre til
større, er der, når det gælder gadetræer, i et dilemma ved valg af plantestørrelse. Ved anvendelse
af meget store træer fra planteskolen ville kommunen skulle beskære mindre de første år. Men
det skal holdes op mod økonomi, arbejdsindsats ved den såkaldte opbygningsbeskæring, øget
vandingsbehov etc.

Meget af det, landskabsarkitekter beskæftiger sig med i disse år, har qua opgavens karakter ik¬
ke noget århundredelangt tidsperpektiv, f.eks. er Plug n Play er en midlertidig aktivitetspark på
Vestamager; og andre anlæg er næsten planteløse. De 40 projekter i bogen om dansk landskabs¬
arkitektur 2003-08 viser også, at det nærmere er reglen end undtagelsen. Der er mange sten og
striber. Det processuelle, det at natur udfolder sig, blomstrer, forfalder og regenererer indgår i
mindre grad.

Det bagudrettede lange perpektiv, som bør være en del af vores faglige bagage og bevidsthed,
kan man, når det gælder dansk byplanlægning, få god viden om ved at studere Hans Helge Mad¬
sens underfundige og velillustrerede bog om en betydningsfuld periode i dansk byplanlægning,
1830 til 1938. Men læser man noget mere? AL
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FORNYELSE AF FÆLLEDPARKEN

Steen Bisgaard Jensen

Indgang ved Gunnar Nu Hansen Plads • Entrance at Gunnar Nu Hansen Plads

Indgang
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Multibane

Indgang

O
Indgang

Filosofgang

Elektronisk legeplads

O

Fælledparken, diagram • Fælledparken, diagram

Den 60 ha store Fælledpark, med 11 mio. be¬
søgende årligt, er resultatet af en konkurrence
udskrevet i 1905. Konkurrencen blev vundet af

ingeniørerne O.K. Nobel og Svend Koch mens

det dog er landskabsarkitekten Edvard Glæ¬
sel, som et par år senere har tegnet det endelige
projekt. Tanken om en folke- og idrætspark var

på det tidspunkt helt ny i Danmark. Inspiratio¬
nen kom fra England og fra USA, hvor Olmsted
havde skabt landskabelige og offentlige parker til
den brede befolknings friluftsliv.

I år kunne Fælledparken så fejre 100 års ju¬
bilæum. I den forbindelse ønskede Københavns

Kommune at igangsætte en renovering af den
efterhånden nedslidte park. Samtidig skulle
funktioner og idræts- og aktivitetstilbud fornys
og gøres tidssvarende.

Efterspørgslen efter bedre løbestier og mo-

tionsredskaber, nye former for idræt, udfordrin¬
ger til leg og bevægelse, for blot at nævne nogle
emner, har været stigende og kræver en stadig
udvikling af byens parker med mere aktivitets¬
prægede anlæg. Dette hænger tæt sammen med
den øgede sundhedsbevidsthed i befolkningen.

Samtidig er det et ønske, at der fortsat skal
være mulighed for den traditionelle brug af par-,
kerne med afslapning og rekreation i naturpræ¬

gede omgivelser som modsætning og nødven¬
dighed til et moderne byliv.

I dag karakteriseres Fælledparken af to store

græsfælleder, der indrammes af en skovlignende
bevoksning af bøge- og egetræer. Rammen eller
skovbrynet er sammensat af en række mere el¬
ler mindre let opfattelige lunde, der virker som
filtre mod den omgivende by. Rigshospitalet og
Idrætsparkens tribuner er de største bygninger,
men også Sankt Augustins Kirke og Frimurer¬
logen kigger over hækken. Oprindelig var det
kun, den nu nedrevne Fælledkro, som lå inde i

parken.
Med en udviklingsplan fra 2006 som grund¬

lag udskrev Københavns Kommune en konkur¬
rence om renovering af parken. Konkurrencen
blev vundet af en samlet rådgivergruppe, hvor
vi som landskabsarkitekter har projekterings- og
designledelsen, mens Grontmij/Carl Bro står for
projektledelse og ingeniørdisciplinerne.
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Fælledparken, helhedsplan • Fælledparken, comprehensive plan
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Efterfølgende har projektet faet støtte fra A.P. Denne side. Den nye danseplads
Moller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers *This page:The new dance area
Fond, hvilket muliggør, at parken ikke bare kan
totalrenoveres, men også kan fa de nyanlæg, som
efterspørges.

I korte træk indeholder renoveringen forny¬
else af træbeplantning i randskoven, udtynding
i underplantning, fornyelse af idræts- og aktivi¬
tetstilbuddene med ny skaterpark, materialegård,
danseplads, kunstgræsbane til fodbold, trafikle-
geplads og elektronisk legeplads. Hertil kommer
multibaner og flere legepladser mod Serridslev-
vej, renovering af stisystemet med særlig vægt

på de to hovedstier samt renovering af parkens

132 LANDSKAB 6 2009



Fornyelse af Fælledparken, København 0
Planlægning og udførelse: 2007-12
Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: Bisgaard Landskabsarkitekter ApS
Entreprenør: Hoffmann (1. etape)
Foto: Rikke Munck Petersen (natfoto)

Nye aktiviteter • New activities

møblering og belysning. København Kommune
varetager selv projektering og udførelse af for¬
nyelse af træbeplantningen.

Filosofgangenene løber som et loop langs
kanten af hver af de to fælleder. For det me¬

ste bevares stierne i deres nuværende tracé, men
bredden øges til seks meter. Stierne vil dog vari¬
ere i bredde, bestemt af de forhold, som de pas¬
serer. For tiden eksperimenteres med at kom¬
binere cyklende trafik med løbere og gående
trafik.

1 udformningen af de forskellige lege- og

spilleområder er der lagt særlig vægt på kant¬
og overgangszonerne. Det er i dette område, at
udveksling sker mellem udøvende og tilskuere.
Motionisten, der strækker ud, møder den ven¬

tende far, der møder hundelufteren, der møder
den hvilende skater, der møder... osv. Kantom¬
råderne er på den måde en slags åbne og offent¬
lige rum, hvor møde mellem forskellige menne¬
sker kan ske.

Den 20. august åbnede dansepladsen som
den første af de nye aktivitetstilbud. Danseplad¬
sen ligger i en af parkens mest præcise og stem¬

ningsfulde lysninger, omkranset af 100 år gamle
bøge og ege. Lysningen blev i en årrække brugt
af et belgisk glastelt, og senest har det være for¬
eningen Sommerdans, der hvert år har opsat en
scene til dans.

Det nye dansegulv er udformet som en tung

plade af beton, hvorpå man træder ind, mere

end man træder op.Trægulvet, der er udlagt som
et tæppe, håber vi, vil gøre, at dansegulvet vir¬
ker mere inkluderende og mere som en del af
skovrummet end en traditionelt opbygget scene,
hvor ydersiden kan opleves som en uoverstige¬
lig og afvisende mur af tilskuere. Det har været
en bevidst hensigt at fastholde en stemning af
dansetelt med lyskæder og kædedans — selv om
det programmerbare lysshow på åbningsaftenen
viste, at pladsen kan bruges af alle dansere og til
mange forskellige stemninger.

Master og belysning fremhæver rummet
med vægt på gulvet, mens bænkens lidt forover-
lænede position stimulerer udskiftningen mel¬
lem udøvende og hvilende dansere. Sammen
med trægulvet kan stolperne til lyskæderne pak¬
kes sammen og lægges på lager over vinteren,
ligesom et telt. I løbet af efteråret vil der blive
plantet nye bøge- eller egetræer, så lunden med
tiden igen bliver klar i sin afgrænsning.

Som den mest nedslidte fælled er Kloster¬

fælleden prioriteret tidligt i anlægsperioden.
Her er Borgnester Jensens Allé, gruspladsen mod
Gunnar Nu Hansen Plads og den indhegnede
opvisningsbane mod Jagtvej allerede historie. De
to hjørneindgange, som er så typiske for Fælled¬
parken, far herved en meget mere åben karak¬
ter, hvor den besøgende allerede ved indgangene
kan kaste lange blikke ind i parken.

Næsten midt for de to indgange anlægges en

ny opvisningsbane med kunstgræs. Vi håber, at

placeringen parallelt med Filosofgangen og med
lege- og sportsbaner langs Serridslevvej vil sti¬
mulere yderligere til et livligt miljø af legende
og spillende folk i alle aldersgrupper.

Banen etableres med plads til ca. 1.000 til¬
skuere, og udformningen lever op til DBU's 2.
divisionskampe. Normer for sikkerhedszoner,
bander, hegn og belysning stiller lige så store
krav til udformningen som et vejkryds i bymæs¬
sig sammenhæng. Som arkitekter har vi fundet
plads i kanten af banen, hvor tilskuerpladser og
sikkerhedszone er udformet med inspiration i
spillets æstetik.

Fælledklubberne ønsker at bruge den ny ba¬
ne både til opvisning og til træning med flere
mindre hold på samme tid. Særlig vigtig er vin¬
tertræningen. I dagtimerne kan banen bruges af
de lokale skoler og institutioner.

Herefter udføres i hurtig rækkefølge skater-
park, materialegård, rullesti... osv. Den samlede
renovering er planlagt til at stå færdig i 2011.
Steen Bisgaard Jensen, landskabsarkitekt mdl

• Skaterpark
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RADHUSPARKEN PA KJENN I L0RENSKOG

Jim Christian Dannevig og Ingvild Ncsse

ir~ T~SF

ca 15 min kjøretur nordøst for Oslo, er i ferd
med å gjennomføre omfattende sentrumsutbyg-
ging med bl.a. et nytt stort kulturhus ('Løren-
skog hus') som et viktig element. Den nye par¬
ken knyttes til det nye Lørenskog sentrum via en

ny gangbro over RV 159 som åpnes i disse dager.
Med ny sentrumsutbygging, utvidelse av

store arbeidsplasser som Ahus (Akershus Uni¬
versitets sykehus) og etablering av ny stor brev¬
terminal for Posten Norge innen et par km ra¬
dius fta parken, er det også behov for attraktive
grøntanlegg og gang- og sykkelveier som binder
det hele sammen. Rådhusparken far derfor en
helt ny status.

Rådhusparken ligger i et friområde som opp

gjennom tidene har vært benyttet til konserter,
utflukter og friområde for kommunens innbyg-
gere. Særlig vinterstid har den skrånende gress-
flaten vært attraktiv som akebakke.

Vårt grep har vært følgende: Parkarealet er

betydelig utvidet, og omfattende terrengarbei-
der er utført. Her er fyllinger og skjæringer på
opptil 7 meter.

Landskapet er formet til en skålform og en

rygg - et bølgende landskap. En dobbel trerek-
ke av 170 kirsebærtrær er plantet langs hoved-
gangveien og favner med sitt bueslag om parken.
Gangveien rammer inn parken -og knytter den til

Rådhusparken er blitt Lørenskogs nye kulturelle
storstue. Parken sto ferdig til kommunens 100
års jubileumsfest august 2008 med 10.000 besø-
kende i løpet av dagen. 13yggetrinn 2 vil stå fer-
dig i løpet av 2009.

Parken er mye i bruk. På dagtid av barneha¬
ger og skoleungdommer, om vinte'ren til aking
og skøytegang på vannet, om sommeren til kon¬
serter, piknik, fluefiskekurs, fisking, dragelek,
fjernstyrte båter/fly og mating av ender osv.

Parken ligger sentrumsnært og landskape¬
lig vakkert til, omkranset av Lørenskog Råd¬
hus, Langevann, nye Mailand vg. skole og Kjenn
ungdomsskole. Lørenskog kommune som ligger
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Rådhusparken
Hasselveien 6, Lørenskog, ca. 15 km nordost for Oslo
Oppdragsgiver: Lørenskog kommune
Ferdigstilt: 2008-09
Areal: 39.000 kvm

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS v.Jon Christian Dannevig,
Svein Erik Bergem og Ingvild Nesse, landskapsarkitekter MNLA
Foto: Bjørbekk og Lindheim A S

skoler og sentrum. Dekket er et såkalt barrika-
dedekke — limt grus.

Det er plassert et granittamfi i terrengets
skålform. Dette henvender seg til en liten sce¬
ne med granittkant i ytterkanten og trebelegg
på flåten. Dette er en 'hverdagsscene'.Ved storre

arrangementer som kan skje et par ganger i året
monterer man en ekstern scene enten over eller

inntil denne. Det er etablert gressarmering som
tåler kjøring av semitrailere rundt scenen.

Man har ønsket å. beholde et åpent gress-

landskap for å opprettholde akebakken og sitte-
muligheter ved store konsertarrangementer. Der¬
for er det lagt opp til, at aktiviteter skal kunne

foregå i ytterkant av det åpne arealet. To sand¬
volleyballbaner er etablert ved en liten gressvoll i
nedre del av parken langs gangveien.Vollen fun¬
gerer som tribune. Med benker, stoler, bord, syk-
kelstativ og en vannpost rundt banene vil det¬
te bli et naturlig treffpunkt for ungdom og et
aktivitetsområde sommerstid. Et langbord med
benker og grill samt en lekeskulptur er plassert
ved den fredede 300 år gamle 'Svenskefurua' ned
mot vannet i nord.

En slyngende opplevelsessti av tre samt ut-
stikkende tre- og granittbrygger er etablert i
våtmarksområdet ved Langevannet. 130 kraftige
trepæler med lengder 4-8 m er pælet ned i våt-

Lørenskog
Rådhus

Langvannet

Kjenn
ungdomskole
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marksmassene. Et dekke av royalimpregnert furu
avslutter pælekonstruksjonen. Her er det attrak¬
tivt å bevege seg sommer som vinter. Man far en
unik nærkontakt med vannet. Det er spennende
å bevege seg blant vannplanter som dunkjevle,
starr, liljer og kattehale med sine skiftinger gjen-
nom årstidene. Bryggene benyttes allerede som

standplass for fisking.
De 170 kirsebærtrærne langs gangveien er E-

planter av svensk frøkilde som skal klare det tøffe
vinterklimaet i Lørenskog. Sammen med 700 nye
Rhododendron plantet i skogskanten og 50.000
ulike løkplanter plassert i gresset vil dette gi et
praktfullt skue under vårblomstringen.
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Lørenskog har en multikulturell befolknings-
sammensetning bestående av over 100 forskjel-
lige nasjonaliteter. Med inspirasjon fra dette er
det i granittbenkene gravert inn 'Velkommen'på
de 15 største språkene representert i kommunen.

1 forbindelse med planleggingen av parken ble
det avholdt en skulpturkonkurranse blant aner-

, kjente kunstnere. Denne ble vunnet av Kjersti
Wexelsen Goksøyr med skulpturen 'Samhold'.

Lørenskog kommune har som mål å plassere
ut flere skulpturer i parken, slik at den på sikt ut-
vikles til en opplevelsesrik skulpturpark.
Jon Christian Dannevig og Ingvild Nesse,
landskapsarkitekter MNLA

LANDSKAB 6 2009 137



NYT LIV TIL ØRESTADEN, KØBENHAVNS NYE STORE AKTIVITETSPARK

Kim Madsen og Jeremy Dennis

Speedskatingbanen i funktion under indvielsen. Foto: Kragh og Berglund/Christina Mathiesen
• Speed skating track in use during the opening. Photo: Kragh and Berglund/Christina Mathiesen

På bare tre måneder har Ørestaden faet et byg¬
geri, som bydelen, efter sigende i medierne, har
hungret efter. Kragh & Berglund Landskabsarki¬
tekter har for By & Havn udarbejdet forslag til
den nye aktivitetspark Plug 11 Play fra indleden¬
de koncept til udbudsmateriale.

Plug n Play er en midlertidig aktivitetspark
udlagt på et byggefelt umiddelbart vest for Vest¬
amager Metrostation. Parken er ca. 2,5 hektar
stor og rummer en mosaik af kendte som mindre
kendte anlæg til fysisk aktivitet — alt sammen¬
kædet af en enkel, hvid betonflisebelægning, der
mæandrerer mellem aktiviteterne som stier og
større åbne samlingspladser.

Design
Da tegnestuen fik opgaven stillet af By & Havn,
var det stedets potentiale, vi først diskuterede. Si-
tet var lokaliseret på et meget vindblæst sted, og
derfor var det vigtigt at forholde sig til dette, samt
indarbejde det i forslaget. Endvidere blev vi præ¬
senteret for en række aktiviteter, som By & Havn
ønskede, at vi skulle forsøge at implementere i
forslaget. Disse var nødvendige at fa forankring i
lokale foreninger og brugergrupper, således at der
kunne opstå et ejerskab for projektet.

I forbindelse hermed afholdt vi workshops
for de interesserede foreninger, hvor de fik mu¬

lighed for at påvirke processen.

Det overordnede koncept er at lave en bypark, der
kan rumme de mange nye aktiviteter og samtidig
danne et forløb, der inviterer til ophold og social
interaktion mennesker imellem. Grundlæggende
er konceptet altså at spænde et gulv/gangforløb ud
i nord-sydgående retning og langs dette knytte de
forskellige aktiviteter: speedskating; parkour; dirt
jump; kunstgræsbane; streetbasket; fodbold og ur¬

bane haver. Gangforlobet er udformet, så der op¬
står torve/pladser, og bredden på belægningen va¬

rierer, så der dannes nicher og udsparinger.
Forslaget arbejder med en dynamisk place¬

ring af aktiviteter, så det både vil være muligt at
tilføje eller fjerne enkelte aktiviteter eller om-
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Tv. 3D model af det udførte anlæg
Midte. Betonbelægning, store lyse fliser lagt i

blokforbandt. Foto: Kragh og Berglund/Jeremy Dean
Nederst. De urbane haver under indvielsen.

Foto: Kragh og Berglund/Christina Mathiesen
• Left: 3D model of the completed scheme

Center: Concrete paving, large pale pavers laid
in a block pattern. Photo: Kragh and Berglund/Jeremy Dean

Bottom: The urban gardens during the opening.
Photo: Kragh and Berglund/Christina Mathiesen

forme/flytte dem. Konceptet skal understøtte
synergieffekten mellem de forskellige bruger¬
grupper og aktiviteter.

Forslaget arbejder med forskellige grader af
bæredygtighed og genanvendelighed. Således
er de store fliser ikke støbt fast, men kan tages

op og genanvendes i et andet projekt. Det sam¬
me gælder for blandt andet væggene i parkour-
banen og andre af aktiviteterne.

En vigtig del i projektet er at tilføre området
nogle meget klare vertikale nedslag/fikspunkter;
i form af orangerøde containere. Disse skal bl.a.
tjene som café, opbevaringsrum og klubhuse til
de enkelte brugergrupper/foreninger.

Eksperimenterende materialevalg
Vi valgte tidligt i designfasen, at der skulle arbej¬
des med de rå materialer: betonflisebelægning,
betonvægge, galvaniseret stål, asfaltbelægninger,
gummibelægning, lysmaster med projektører.
Dette for at holde en enkelhed og et råt urbant
udtryk i projektet og samtidig sikre den nødven¬
dige robusthed over for hærværk etc.

Parkens gangsystem udgøres af lyse, næsten
hvide, betonfliser. Fliserne er 100 x 200 x -10 cm
store og armerede. Overfladen er svagt riflet og
med til at gøre fliserne skridsikre. Fliserne ér lagt
i blokforbandt blandt andet for at understrege
arealets horisontalitet.
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Th. Orange containere som fikspunkter i parken.
Foto Torben Petersen

Herunder. Streetbasketbane i blå gummibelægning.
Foto Torben Petersen
• Right: Orange containers as fixed points in the park.
Photo: Torben Petersen

Below: Basketball court with blue rubber flooring.
Photo Torben Petersen

Parkens vestlige side afsluttes af et blødt formet
bakkelandskab af overskydende råjord fra områ¬
det. På parkens kant skæres bakkerne skarpt af
med støttemure i et knækket forløb. Støttemure¬

ne er, som betonfliserne, almindelige L-profiler
i grå beton i 1 og 1,5 meters højde over terræn:
Muren og den ca. 3 meter brede græsbanket på
toppen forestilles anvendt som tilskuerareal.

Der er opstillet 10 stk. 20" skibscontainere. De
er udfort med en fast glasvæg i den ene ende og
en glasdør i den anden ende. Stållågerne bevares
så containerne kan aflåses og er hærværkssikrede.

Speedskating-banen er anlagt med en me¬

get fin sort asfalt, særligt udviklet og nøje til¬
passet udøvernes krav til tæthed, jævnhed samt
dxænevne. Banen overholder gældende interna¬
tionale mål.

På parkour-området i parkens nordlige ende er

anlagt en springbane med gummibelægning i
klar orange farve. Betonvæggene i området er
udført som insitustøbte vægge med bræddefor-
skalling for at give dem en ru overflade, der er
god at sætte af fra. Væggene er udført skarpkan¬
tede, for at udøverne kan få maksimalt greb til
deres øvelser.

Nær betonvæggene er udført en balanceba¬
ne i pullerter i varierende højde. Pullerterne er

rotationsstøbte, ø 360 mm x 700 mm i poly-
ethylen, og alle i klar orange farve. Yderligere er
etableret en gelænderbane og armhævningsbar-
rer i stålrørsprofiler.

Den store streetbasketbane er udfort med en

blå gummiasfaltbelægning, og på den lille ba¬
ne er anvendt samme type belægning, dog i en

varm lilla farve. Gummibelægningen er opbyg¬
get som i parkour-parken.

Kunstgræsbanen er anlagt som en 2. genera-
tionsbane. Der er afprøvet en ny klar gul kunst-
græsfårve. Alle bander er udført transparente, så
banen opleves som en integreret del af parken.

Beachtennis-anlægget er udført med en 40
cm tyk belægning af cabanasil strandsand fra
Dansand.

Fodboldbanerne er alle udført som baner

med markdræn og drænlag af grus. De er anlagt
med specialmuld for at sikre græsvæksten og den
rette drænevne.

Kim Madsen og Jeremy Dennis,
landskabsarkitekter mdl
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Plug n Play, Vestamager, København
Realiseret: 2009

Bygherre: By & Havn I/S
Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund A/S. Projektleder: Kim Madsen. Designteam: Hans Kragh, Kim Madsen,
Rikke Geertsen, Sofie Kvist, Birgitte Lokke, Christina Mathiesen
Totalentreprenør: NCC Construction Danmark A /S
Eksterne rådgivere til parkour-banen: Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører A /S FRI og Team Jiyo
Sponsorer: Lokale- og Anlægsfonden og Nordeafonden

Herunder. Multibane i gult kunstgræs. Foto:Torben Petersen
Nederst tv. Balancebane og mure i parkour-anlægget. Foto: Torben Petersen
Nederst th. Den rå trappe i parkour-anlægget. Foto: Torben Petersen
• Below: Multipurpose court with yellow artificial grass. Photo: Torben Petersen
Bottom, left: Balance court and wall in the parkour course. Photo:Torben Petersen
Bottom, right: The course stairway in the parkour course. Photo: Torben Petersen



PÅ KANTEN AF KØDBYEN

Ulrik Kuggas

Udearealer før fornyelse • Outdoor areas before the renewal project

Indvielse af gården »The opening of the courtyard

Som en del af den fredede Hvide Kødby frem¬
står Bastbygningen smukt restaureret med de
karakteristiske blå sprossede jernvinduer i kon¬
trast til den skarptskårne hvide bygningskrop.Til
Bastbygningen hører en 660 kvm stor gård, som
før fornyelsen var domineret af et skurkompleks,
der over tid havde knopskudt sig til at fylde 1/3
af arealet. Øvrige karakteristika var en insitu-
støbt betonbelægning og et sortmalet planke¬
værk/porte udført i kraftigt tømmer.

Ved fornyelsen af gårdarealet ønskede Kø¬
benhavns Madhus at kunne bruge dele af arealet
til at lave arrangementer udendørs.Af bevillings¬
mæssige årsager blev der tale om et endog me¬

get stramt projektforløb. Første møde med alle
involverede parter blev holdt i august 2008. An¬
lægget blev afleveret af entreprenøren i januar
2009. Projektet blev derfor til i et workshopag¬
tigt forløb, hvor rådgivergruppen arbejdede tæt
sammen med bygherre og bruger.

Projektet
Ved udviklingen af projektet spillede inspiration
fra De Stijl og Piet Mondrian en særlig rolle, for¬
di det hjalp til at forstå, hvordan nye elementer
kunne tilføjes Den Hvide Kødbys enkle typolo¬
gi. Endvidere var det vigtigt at ramme den rå to¬
ne, som præger udearealerne i Den Hvide Kødby.

Kører man med tog mellem Københavns Ho¬
vedbanegård og Dybbølsbro Station, har man

muligvis bemærket en smuk hvid bygning, hvor
der på gavlen står: C.E. BAST's EFT' TALG¬
SMELTERI A/S.

Her - på kanten af Den Hvide Kødby —

etablerede Københavns Madhus sig i 2007.
Madhusets formål er at medvirke til at ska¬

be en sund og livsglad spisekultur i det offent¬
lige rum. Gennem kurser og andre tiltag lærer
de mange kommunalt ansatte, der i Københavns
Kommune står for offentlig forplejning, at tilbe¬
rede måltider af høj kulinarisk og næringsmæs-
sig kvalitet.
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Slidser i plankeværket sikrer ind- og udkig
Herunder. Gården set udefra
• Slots in the fence ensure views inward

and outward.

Below: The courtyard seen from outside

BumSS

Projektet, vi endte med, er sammensat af følgen¬
de elementer:

— En rød kubeformet pavillon. Pavillonen er

gårdens særlige element. Den er ikon for mad¬
huset samtidig med, at den fungerer som ijde-
køkken ved udendørs arrangementer. Den er
beklædt med rødmalede aluplader, hvori Mad¬
husets logo, fem hjerter i en cirkel, er udstanset
som hulprofil. På to sider kan pavillonens neder¬
ste halvdel klappes op. Pavillonen oplyses i mør¬
ket af røde LED-armaturer.

- To rækker sortmalede stålbøjler. Bøjler¬
ne fungerer som rammer for opsætning af sejl,
når der er brug for overdækning. De er anbragt
på betonfødder støbt op til samme kote. Sejlene
monteres enkeltvis.

- Sortmalet træværk. I plankeværket, der af¬
grænser gården på to sider, er udskåret horison¬
tale slidser for ind- og udkig. Dette er gjort for
at vise imødekommenhed i et bykvarter der er
præget af gadeprostitution og narko. I gården er

opsat trærammer for afskærmning af renovati-
onscontainerne. Cykelparkeringen er udført ved
opsætning af enkeltstativer på en træbeklædt
ramme.

— Insitustøbt betonbelægning. Hvor det var
muligt, er den eksisterende belægning bevaret
suppleret med nye støbte felter. I og omkring
den røde pavillon er udstøbt et felt i rød asfalt¬
beton.

Ulrik Klimas, landskabsarkitekt maa, mdl
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Madhusets logo, standset ud i
rødmalede aluplader
Nederst. To sider af den kube¬

formede pavillon kan klappes op
• The Madhus's logo, stamped out
of a red-painted aluminum
Bottom: To sides of the cube-

shaped pavilion can be folded up

Københavns Madhus, fornyelse af Bastbygningens udearealer, Ingerslevsgade 44, København V
Planlægning og udførelse: 2008-09
Bygherre: Københavns Kommune, økonomiforvaltningen v.Anne Shah
Bruger: Københavns Madhus ved Ayo Rossing
Landskabsarkitekt og byggeledelse: OPLANDApS, sagsarkitekt Ulrik Kuggas mdl, maa
Arkitekt: SITE A/S, sagsarkitekt Marc Wilson
Grafisk design: PUNKTUM v. Søren Vanning
Entreprenør:JHY entreprise v.Jacob Youden
Foto:Jesper Edvardsen, Iben Bølling Kaufmann, Ulrik Kug^as, Søren Nielsen
Præmieret med RED DOTAWARD 2009



AALBORG HAVNEFRONT

Eva Møller Sørensen øg Vibeke Rønnow

Øverst. Belysning af havnefronten med Utzoncenteret i baggrunden
Herover. Arkitektfirmaet C.F. Møller ogVibeke Rønnow Landskabsarkitekter, situationsplan Aalborg Havnefront

•Top: Lighting of the harborfront with the Utzon Center in the background
Above: Arkitektfirmaet C.F. Møller and Vibeke Rønnow Landskabsarkitekter, site plan Aalborg Harborfront

Den nye centrale havnefront i Aalborg er resultat
af en konkurrence, udskrevet af Aalborg Kom¬
mune i 2004, om en helhedsplan -til forbedring
af sammenhængen mellem by og fjord samt de-
tailforslag, til rekreativ udnyttelse af et 1,5 km
langt havneområde ved byens centrum.

. Helhedsplanen
Omdannelsen af Aalborg havnefront sammen¬

knytter Aalborgs middelalderby og Limfjorden,

som hidtil har været svært tilgængelig på grund
af industrihavnen og den tunge trafik. Hel¬
hedsplanen er baseret på fem hovedelementer:
Boulevarden, Promenaden, Jomfru Ane Parken,
Slotspladsen og Utzonparken. Projektet er lø¬
bende blevet realiseret og mangler kun Slots¬
pladsen og den vestlige del af Jomfru Ane Par¬
ken, der skal stå færdige i 2012.

Boulevarden genetablerer den forbindelse
mellem by og havn, som tidligere var afbrudt af

den tætte trafik. Omlægningen af Strandvejen-
Slotspladsen-Nyhavnsgade har således været af¬
gørende for revitalisering af havneområdet, og
vejen er nu ændret fra en bred gennemfartsvej
til en urban boulevard.

Promenaden skaber et sammenhængende
forløb langs havnen, hvor nye trappeforløb, bæn¬
ke og udsigtsplatforme giver udsyn over Lim¬
fjorden,og mulighed for at fiske, bade og tage
solbad.
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Th. Udsigtsplatforme over fjorden
Nederst th. Promenadens siddetrapper med
små fortøjningspullerter
Nederst tv. Strandvejen med cykelsti, fortov
og bastion
• Right: Observation platform over the fjord
Bottom right:The promenades sitting stairs with
small mooring bollards.
Bottom left: Strandvejen road with bike path,
sidewalk and bastion

og Nyhavnsgade. Før ombygningen var årsdøgn-
trafikken 16-18.000 biler, og høje hastigheder
gjorde vejene farlige at forcere.

Omlægningen af vejprofilet fra 4 til 2 spor
har skabt fysisk og visuel sammenhæng mellem
byen og havnen, og en ny gennemgående mid¬
terrabat og lampehelle mellem vej og cykelsti
har gjort krydsning af vejen sikker og ubesværet.
Det nye profil har sænket bilernes hastighed væ¬

sentligt, og trods den nuværende årsdøgnstrafik
på 14.000 biler afvikles trafikken glidende. Sig¬
nalanlæg med fodgængerovergange i de centra¬
le kryds sikrer tilgængelighed for synshandicap¬
pede og i midterrabattens krydsningspunkter er
kantsten sænket, så bevægelseshæmmede og bar¬
nevogne tilgodeses.

Strækningen mellem Toldbodgade og Slots¬
pladsen er forlagt ind mod byen i en stor, svun¬

gen kurve, der følger facaderækken, hvilket har
lagt nye arealer til den oprindelige havnefront.
Vejens midterrabat er udført i kløvede sorte
chaussésten, der afsluttes af en 30 cm bred, hvid
stokhugget granitkant som kontrast til koreba¬
nernes overflade af sort diabasasfalt. Fortovet i

bysiden er enkelt med 1 x 1 meter lyse beton¬
fliser, mens fortovet mod havnesiden er sorte og

hvide granitmosaikker lagt i bølgemønster som
på Copa Cabana i Rio.

Byhavernes træer gentaget på fortovet som
invitation til havernes indhold. På bysiden er der
plantet ask som vejtræer.

Promenaden

Den nye havnepromenade spænder fra Lim¬
fjordsbroen i vest til Karolinelundskilen i øst
kun afbrudt af Slotspladsen og den ny havne-
"trappe. Promenaden trækkes op med parallelle
spor af genbrugte jernbaneskinner som ledelini¬
er dg afsluttes mod byhaver og parker af en gen¬

nemgående vandrende i støbejern med overgan¬

ge i det bølgede mønster.
På grund af klimaændringerne skulle kaj¬

kanten hæves 60 cm, men den er udformet iden¬
tisk med tidligere betonhammer og fortøjnings¬
pullerter. På udvalgte steder i kajen er indfældet
trappeanlæg i pladsstøbt beton, hvor mindre
både kan sidefortøje ved det nederste plateau.

Slotspladsen er med sin åbne, grønne flade, sma¬
ragden i perlekæden. Den danner hængsel mel¬
lem middelalderby og havneområdet og er en

værdig scene for slottet og det historiske vold¬
anlæg.

Som en perlerække af håver langs jorden
ligger jomfru Ane Parkens forsænkede haverum
med café- og markedsplads, legeplads, aktivitets¬
område og blomsterhave.

Utzonparken afslutter konkurrenceområ¬
det mod øst og er med slyngede stier, plæner
og kirsebærtræer en frodig ramme om det nye
udstillings- og videncenter, der er tilegnetjørn
Utzon.

Den gennemgående materialeholdning på
havnefronten er rå og robust, med asfalt, beton,
stål og træ. Ud over træ og cortenstål er alle be¬
lagte overflader holdt i nuancer af hvid og sort.
Som kontrast og som overgang til byens granit¬
flader har det nye vejrum fint forarbejdede over¬
flader — med fortovets bølgende mosaikmønster
som diskret reference til fjorden. Cykelstativer,
håndlister, affaldssystemer, redningsstationer og

pergola er specialdesignet til havnefronten, og
bænke, drikkevandsfontæner og belysning er ud¬
valgt fra Escofet, så de passer i helheden.

Boulevarden

Langs havnefronten forbindes byområderne øst
og vest for centrum af Strandvejen, Slotspladsen

Trapperne har brede siddetrin, og bænkenicher
og er kombineret med hævede plateauer, som
giver udsigt langs fjorden og mod byen. 1 trap¬
perne er indstøbt et stjernedrys af fiberlys, hvis
intensitet reagerer på vindstyrken gennem en
vindmåler.

Slotspladsen
Toldbod Plads, hvor Østerå tidligere udmunde¬
de, er et historisk sted, som på bysiden er sym¬
boliseret ved et torvearrangement med fontæ¬
ner i rosa granitkegler, tegnet af Birk Nielsens
Tegnestue.

På havnefronten markeres stedet med en

bred havnetrappe udspændt i pladsens længde
med siddetrin i sort stokhugget granit. Trap¬
pen fortsætter på Slotspladsen, hvor der med
Honnørkajens udvidelse og nedrivning af en

havnebygning er dannet et fornemt rum, hvis
skala og udformning genindsætter slottet i sin
rette fysiske og historiske ramme. Slotspladsen
udføres som en makadambelagt græsflade, hvor¬
på slottets fæstningsvolde hviler ubesværet. Plad¬
sen underdeles af et enkelt, stort gridmønster af¬
født af slottets geometri, med brede gangstier i
stokhugget, sort granit. Vejen, som deles af en
græsrabat, føres over pladsen i en lang blød kur¬
ve. Spredt på pladsen placeres grupper af store
træer og 15 meter høje master med armaturer,
der oplyser pladsen punktvist.



Aalborg Havnefront
Realiseret: 2005-12

Bygherre:Aalborg Kommune
Landskabsarkitekt:Arkitektfirmaet C.F. Møller, Vibeke Rønnow landskabsarkitekter
Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Denne side, tv. Byhavens pergola i cortenstål
Denne side, midte. Byhavens staudebede og stier i Otta-skifer
Modstående side, øverst tv. Promenade med siddetrin i tali-træ og hævede bede i Byhaven
Modstående side, øverst th. Belysningen på promenaden og aktivitetsområdet med Kanyamaster og spots
•This page, left:The City Park's pergola in COR-TEN steel.
This page, middle: The City Park's herbaceous bed and paths in Otta-slate
Opposite page, top left: Promenade with sitting steps of tali-wood and raised beds in the City Park.
Opposite page, top right: The lighting on the promenade and activity area with Kanya masts and spots

Jomfru Ane Parken
Jomfru Ane Parken består af en række forsæn¬
kede byhaver med forskellige temaer. Haverne
opdeles på tværs af brede trædæk i tali-træ, som
langs promenaden foldes til brede, sydvendte
siddetrin. For at skærme for blæsten er haverne

nedsænket 60 cm i forhold til omgivelserne, og
mod Strandvejen skærmes yderligere mod tra¬
fikken med en lang sammenhængende bastion
i hvide formstøbte betonelementer. Bastionens

højde giver gående og cyklende langs Strand¬
vejen udsigt til haverne, mens bilerne skjules fra
havesiden. 1 bastionen er indbygget forsænkede
siddenicher, og punktvise trappe-rampeanlæg
giver adgang til de sænkede haver fra bysiden.

Den vestligste del af parken ved Limfjords¬
broen har mange restauranter, og havnefronten
er her indrettet til markedsplads, caféområder og
legeplads. Eksisterende granitbrosten fra området
genbruges, og legeparken udformes med græs¬

skråninger, klitter, gummibakker og rutsjebaner.
Den øvrige del af parken består af aktivitets¬

område og blomsterhave.Aktivitetsområdet er et
futuristisk landskab med høje, skråtstillede ma¬
ster med rustfrit wirenet og interaktive lysspots.
Området er beregnet til boldspil og skaterak-
tiviteter, med glat asfalt med epoxyoverflade i
slynget sort/hvid mønster. Området kantes af
en række pavilloner i cortenstål; de indeholder
toiletter, ishus og opbevaring af baneredskaber.
Blomsterhaven er en frodig og farvestrålende
oase, som er yderst populær blandt alle alders¬
grupper. En pergola med siddepladser og slyng¬
planter skærmer for vestenvinden, og plænerne i
haven omgives af hævede, stålkantede bede med
græsser og blå og hvide stauder som fjordens
skumsprøjt. Gangstier og pladser er belagt med
brudfliser i Ottaskifer og rummer drikkefontæ-
ner, bænke og hævede skiferbede. Ud for haven
skal der placeres et havnebad, tegnet afJWH Ar¬
kitekter. Træerne i aktivitetsparken er himalaya¬
birk, og i blomsterhaven suppleres de med fler-
stammede kobberbirk og bærmispel.

Utzonparken
Formidlingscenteret for Jørn Utzons arkitektur
er tegnet af Kim Utzon, som ligeledes har teg¬

net tre punkthuse med ungdomsboliger, der af¬
slutter parkens østlige del. Utzonparken samler
med sin grønne flade de forskellige bygninger,
og slyngede stier kantet af stål, giver adgang gen¬
nem parken til promenaden. Efter Jorn Utzons
ønske beplantes parken med forskellige flerstam-
mede kirsebærsorter som lægivende og poetisk
indslag. For at bevare fjordudsigten fra byens ga¬
der er der friholdte udsigtskiler gennem parken.

Lyssætningen
Belysningen af Aalborg centrale havnefront skal
differentiere helhedsplanens hovedelementer,
iscenesætte området og 'fremhæve byens møde
med det store havnerum.

På Boulevarden optrækker de 13 meter høje
projektørermaster fra Escofet det bløde kurvede
forløb både dag og nat. Belysningen er en kom¬

bination af funktionel og iscenesættende vejbe¬
lysning med projektører, som er ens i udseende,
men med forskellig lysfordeling. I vejens sydside
suppleres med stemningsbelysning med lavere
belysning, kombineret med uplight under træ¬
erne. Promenadens lange forløb oplyses regel¬
mæssigt med punktlys fra 6 m høje master samt

ledelys, der markerer kajkanten. Lysfordelingen
afskærmes mod vandet for at undgå spejlinger i
vandoverfladen.

Desuden indgår forskellig belysning af en
mere udsmykkende karakter som i de nye par¬
kområder, hvor stedernes stemning og atmosfæ¬
re understøttes med belysning af træerne med
uplights i kolde og varme farver samt effektbe¬
lysning af boldnettene.
Eva Møller Sørensen, arkitekt maa og
Vibeke Rønnow, landskabsarkitekt maa, rndl
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Tværgående trædæk i Jomfru Ane Parken »Transverse wooden deck in Jomfru Ane Park

Tv. Havnetrappen foran Toldbod Plads i asfalt med granitforkanter. Th. Arkitektfirmaet C.F. Moller ogVibeke Rønnow Landskabsarkitekter, Slotspladsen ogToldbod Plads
• Left: Harbor steps at Toldbod Plads in asphalt with granite nosing. Right: Arkitektfirmaet C.F. Moller andVibeke Rønnow Landskabsarkitekter,The Palace Square and Toldbod Plads



PORTRÆT: KIRSTEN LUND ANDERSEN

Karen Margrethe Krogh

mmm -

Fortæl lidt om, hvad du laver i dag
Jeg leder fagforvaltningen Park og Natur under
Teknik- og Miljøforvaltningen i Aalborg Kom¬
mune.Vi er 46 administrative medarbejdere, der
forvalter og formidler alle kommunens friarea¬
ler, dvs. sportsanlæg, kolonihaver, friluftsbade,
udearealer ved institutioner, kirkegårde og kre¬
matorium, grønne elementer på torve og plad¬
ser og selvfølgelig også parker og naturområder.

Desuden forvalter vi Naturbeskyttelsesloven,
herunder fredninger som f.eks. LilleVildmose på
7.000 ha, og Råstofloven, hvor det især handler
om indvindinger af kridt, ler og tørv.

Vi har- stor fokus på kvaliteten af oplevel¬
serne i vores områder — og beskyttelsen og be¬
nyttelsen af dem. Vi er optaget af at sikre til¬
gængeligheden til vores områder, så borgerne
opfordres til at komme ud og bruge parker og
naturområder. Vi skal både udbrede kendskabet

til områderne og udvikle dem løbende.

Jeg synes, det er meget privilegeret at arbejde
med et fagområde, som er til glæde for fælles¬
skabet, og hvis udvikling, vi har mulighed for at
følge over lang tid.

De sidste 8-10 år har vi oplevet en rivende
udvikling inden for byomdannelse, især på vores

havnefronter, hvor der har været efterspørgsel
efter opholdsarealer og grønne elementer. Sam¬
tidig har der været et boom i udstykning af par¬
celhusgrunde i kommunen.

Generelt oplever vi i Park og Natur en sti¬
gende efterspørgsel efter vores ydelser.Vi har f.eks.
haft fokus på friarealer til nye institutionsbyggerier
og har bl.a. samarbejdet med ergoterapeuter om at
skabe sammenhæng mellem de fysiske forhold og

brugen af arealerne.Vores formidlingsfolk har også
arbejdet med at skabe nye aktiviteter, hvor 'tilpas-
ningsvanskelige' børn har faet nye oplevelser og
nye muligheder. Desuden har vi også i de senere
år haft succes med at inddrage ildsjæle og interes-



Kirsten Lund Andersen, landskabsarkitekt mdl. Uddannet fra KVL
i 1993 (nu KU Life) med afsluttende speciale om landskabsforbed-
ringer i det åbne land. Under studiet i praktik på planteskole, hos
anlægsgartner og ved Parkafdelingen, Odense Kommune. Ansat i
Esbjerg Kommune 1993, i Odense Kommune 1994 og fra 199 7
sektionsleder der. Fra 2001 stadsgartner i Aalborg Kommune

Modstående side. Rekreativ udnyttelse af aktiv råstofgrav og Jomfru Ane Parken på Aalborg Havnefront
Denne side. Naturpleje med dyr, specielle floraoplevelser samt naturvejledning i fjorden
• Opposite page: Recreational usage of the octave material pit and Jomfru Ane Park on the Aalborg Harborfront
This page: Nature preservation with animals, special flora experiences and nature guides in the fjord

senter i lokale bysamfund i forbindelse med pleje
og udvikling af naturområderne.

Hvordan har din uddannelse og dit arbejdsliv ført dig
derhen, Itvor du er i dag?
Jeg har altid været vildt optaget af sammenhæn¬
gen mellem planlægning og drift — for mig er
det fascinerende at arbejde med driften, konti¬
nuiteten og de lange stræk, fordi man med den
rigtige drift kan opnå de mest pragtfulde grønne

områder. Det er samtidig vigtigt, at man tænker
sig om i idé-, plan- og anlægsfasen. Det, man
foreslår, skal være bæredygtigt, ellers går idéen
og kvaliteterne tabt over tid.

Naturens dynamik er fascinerende — jeg
forundres altid over, hvor robust og enkel den
egentlig er. Man far meget foræret, hvis man

stopper op og bruger naturen som aktiv med¬
spiller frem for at bekæmpe den.

Dybest set har jeg nok stadig den lidt barn¬
lige og trodsige holdning, at der findes mange

anlæg med megen form og forbavsende lidt ind¬
hold. Udfordringen med at forene form og ind¬
hold optager mig, fordi jeg gerne vil bidrage
til, at vi far nogle smukkere og mere holdbare
løsninger over tid. Derfor har det været et me¬

get naturligt valg for mig at følge de store kom¬
muner med stolte park- og naturfolk. Det var
en stor inspiration for mig at arbejde for f.eks.
Niels Banke i Esbjerg Kommune. Han var dyg¬
tig og fandenivoldsk og tilkæmpede megen plads
til det grønne - ret flot - når man tænker på Es¬
bjergs til tider karske by- og havnesamfund. Og¬
så Odense Kommune havde stolte traditioner og
en meget kulturbærende 'park-ånd' samt rigtig
mange borgere, som klart tilkendegav, at de vil¬
le have grønne arealer og grønne kvaliteter. Her
var parkchef Per Glad meget kompetent og dyg¬
tig til at skabe fokus på det grønne.

Faktisk blev jeg helt tilbage til min studie¬
tid inspireret af de parkfolk, som var mest frem¬
trædende - heriblandt også stadsgartner Børge
Clausen, som jeg kom til at efterfølge i Aalborg.

Egentlig ser jeg en meget klar linje fra dem
til J. Palle Schmidt, som i sit virke som landskabs¬
arkitekt og underviser kunne gøre tingene så be¬
snærende enkle, men altid med megen kvalitet.

Hvordan ser du landskabsarkitektfagets udfordringer
og muligheder — hvor er vi på vej hen?
Globaliseringen skaber en distance, som gør det
svært at forstå komplekse ting, selv om vi aldrig
har haft så meget viden som nu. Jeg synes, det
er en stor udfordring at udnytte al vores viden
uden at forsimple den. Det er vigtigt at holde
fast i, at vi som landskabsarkitekter kan tænke i

helheder, etablere sammenhæng mellem mange

fagområder og dermed skabe udvikling og na¬

turlig vækst over lang tid.
Som landskabsarkitekter er vi uddannede til

at udnytte stedets identitet og iboende kvaliteter.
Mange steder har man gennem lang tid sørget
for at gøre områderne mere bekvemme og der¬
med lidt 'uniforme". Nu er udfordringen at gø¬
re dem unikke igen — og det er en god opgave!
Karen Margrethe Krogh, landskabsarkitekt mdl
Foto:Aalborg Kommune
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Modstående side. De to billeder af lind viser den korrekte beskæring.
Øverst ses det beskårne lindetræ (med røde cirkler ved beskæringssnit) kort efter

udspring i slutningen af april, hvor man stadig ser beskæringerne.
Nedenunder ses lindetræet i august. Beskæringens konsekvens for træet er tydelig.

Træet bliver smallere, mere søjleformet og beløvningen tættere.
Alle tre faktorer skaber ensartethed i trærækken, hvilket betyder,

at den korrekt udførte beskæring understøtter den
arkitektoniske intention med trærækken som en ensartet helhed.

Trædata: Tilia europaea 'Pallida', kejserlind.
Plantet 2004, dvs. nu i 5. vækstsæson. Plantet i muld/gartnermacadam. Foto CPN

• Opposite page: The two pictures of lime trees show the correct pruning.
At the top is the pruned lime tree (with red circles at the cutting points) shortly after

budding at the end ofApril, when one can still see the pruning points.
Below is the lime tree in August. The results of the pruning are obvious.

The tree has become narrower, more column-shaped and the foliage is denser.
All three factors create a uniformity in the tree row, which implies that correct pruning

supports the architectural intention of the tree row as a uniform whole.
Tree data:Tilia europaea 'Pallida', Lime.

Planted 2004, i.e., now in 5th season. Planted in humus/macadam. Photo: CPN

Jon Pape og Lars Christensen, Københavns Kommune
skriver: Kære Landskab. Vi sender her en kommen¬

tar til lederen i LANDSKAB 3-2009, hvor Køben¬
havns Kommune omtales i forhold til etableringen af
lommeparker i København og beskceringsmetoder for
byens gadetræer

Storbyens små oaser og gadetræer
I lederen i LANDSKAB 3-2009 omtaler redaktø¬

ren målsætningerne i det grønne udspil: Lomme¬
parker, træer og andetgrønt i Københavns Kommune.
Vi er glade for at se, at udspillet har vakt posi¬
tiv interesse også uden for de kommunale mure.

Lommeparkerne udgør et af de bærende ben i
den grønne og blå vision om København som
verdens miljømetropol i 2015. I år anlægges den
første lommepark i København, og næste år tager
vi hul på etableringen af endnu en lille grøn oase
i storbyen. De kommende år vil flere lommepar¬
ker skyde op i hovedstaden — på steder, hvor be¬
hovet for små pusterum fra hverdagen er størst.

Miljømetropolen rummer også målsætnin¬
ger om København som verdens bedste cykel-
by, centrum for verdens klimapolitik, en grøn og
blå hovedstad og en ren og sund storby. Det kan
man læse meget mere om på Københavns Kom¬
munes hjemmeside.

Beskæringsmetoder i København
I Center for Park og Natur i Københavns Kom¬
mune har vi de sidste to år gjort en stor indsats
for at fa beskåret byens 18.800 gadetræer, da vi
desværre har haft et større beskæringsefterslæb.
Vi har beskåret mange unge træer og nogle træ¬
er over 20 år — alle har haft behov for at blive

beskåret for at blive løftet væk fra trafikken, fa
sikret en stabil krone, og for at træerne på sigt
ikke udvikler et 'plumpt' udseende med en kro¬
ne, der fylder 80 % af træet og en synlig stam¬
me på 20 %.

I lederen i LANDSKAB 3-2009 far vi i Kø¬

benhavns Kommune hug for vores beskærings-
metoder. Center for Park og Natur (CPN) kri¬
tiseres for at efterlade grenstabbe på 30-40
centimeters længde - og længere som oftest, ef¬
tersom denne beskæringsmetode skæmmer træ¬
et og oplevelsen af træet.

Beskæringsteknikken, som efterlader stabbe¬
ne, bygger på Shigos opdagelser om træernes re¬
aktioner på beskæring og desuden på Hamborg¬
forsøgene udført af Dirk Dujesikfken. Et af de
grundlæggende principper er, at når en gren re¬
duceres med ca. 2/3 af sin løvmasse, så 'tror' den,
at den skal dø — svarende til de processer som
sker i skoven, når træernes grene vokser sammen

med nabotræets, og grenene skygges bort og dør.
Den reducerede gren danner en barrierezone i
stammen ved grenens start og inden for nogle fa
år dannes en grenkrave. Grenkraven indikerer, at
barrierezonen er skabt, og at grenen kan skæres
af ved stammen.

Såfremt vi skar direkte ind til stammen, som
man gjorde tidligere, ville barrierezonen ikke
blive skabt, og der ville være adgang for råd og
siden hen svamp. Dermed forringes træernes le¬
vetid, hvilket vi ikke ønsker, idet det store gamle
træ normalt har de største positive effekter, så¬
som oplevelsesmæssig værdi for borgerne, CO -

binding, fjernelse af støvpartikler i luften, skyg¬
geeffekt mv.

En korrekt udført opbygningsbeskæring er
altså med til at sikre, at træet kan bestå sikker¬
hedsmæssigt forsvarligt som et gadetræ og med
en længere levealder til følge end ej ikke korrekt
beskåret eller ubeskåret træ.

CPN ser, at teknikken bruges i nogle dan¬
ske kommuner og i andre ikke.Vi har talt med
kolleger fra Malmø, og de fortæller, at teknikken
ikke anvendes i Sverige, men at de er opmærk¬
somme på, at de burde anvende den. 1 Tyskland
anvendes denne beskæringsteknik i de fleste
større kommuner.

Beskæringsteknikkens æstetiske problem er
imidlertid klart og netop det, som LANDSKAB
reagerer på, for når vi beskærer en tyk gren, så
lægger man mærke til grenstabbene, og kronens
ydre form ændres. Havde vi beskåret på tynde
grene, dvs. for 10 år siden, så havde ingen be-

De to billeder af hestekastanie viser for sen beskæring med store stabbe
Tv. Her ses, hvor store grene, der er skåret af. Mange grene er over 10-15 cm.
Th. Her ses, hvordan beskæring på tykke grene ændrer træets form. Da der er fjernet grene nederst bliver træ¬
et smallere i bunden, og den røde streg viser træets omtrentlige form som værende ellipseformet. Det er ikke
smukt at se på.Træet burde have været bredest for neden og smallest i toppen.
Trædata: Aesculus hippocastaneum, hestekastanie. Plantet 1990. Plantet i jord. Foto CPN
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• The two photos of the horse chestnuts show a too
late pruning with large stumps.
Left: Here one can see how large the branches were
that were cut off. Many of them were more than
10-15 cm in diameter.

Right: Here one can see how the pruning of thick
branches alters the form of the tree. As branches

were removed at the base, the tree becomes
narrower at the bottom, and the red lines indicate
the tree's approximate form as elliptical. This is not
a very pleasant appearance. The tree should have
been 'widest at the base and narrower at the top.
Tree data: Aesculus hippocastaneum, horse chestnut.
Planted 1990 in soil. Photo CPN



Stationsbyen som type med de husformer, der indgår i de fleste danske byer.
Anden halvdel af 1800-tallet. 111. fra Skcev og National

• A market town from the second half of the 1800's as a type with house forms
typical of most Danish towns. Second half of the 1800 s. 111. from Skæv og National

BOGOMTALE

mærket det. Derfor bliver rettidighed i træbe¬
skæringen med denne beskæringsmetode alfa og

omega.
Læren af den kritik, vi modtager — ikke kun

fra LANDSKAU - er meget klar. Vi skal følge
skibsreder A.P. Møllers valgsprog og praktisere
rettidig omhu. Det gælder ikke kun for skibsre¬
dere, men også for kommunale gartnere og park¬
forvaltere. Det er uklogt at udskyde træbeskæ¬
ringer, da senere beskæringer skæmmer træerne
i en unødig grad.

Vi hører til tider o;n en særlig hollandsk be¬
skæringsmetode, som ville have gjort træbeskæ¬
ringen mere skånsom. Desværre har vi ikke kun¬
ne finde oplysninger om metoden, heller ikke
ved henvendelse til KU Life og vores hollandske
kolleger.Vi hører gerne fra LANDSKAB's læsere,
hvis nogen skulle kende til metoden.'

Vi sætter i øvrigt altid sætter pris på en kon¬
struktiv dialog om de grønne og blå områder i
København, som mange i og uden for Køben¬
havn værdsætter.

Jon Pape, centerchef, Center for Park og Natur,
Københavns Kommune

Lars Christensen, skov- og landskabsingeniør,
Centerfor Park og Natur, Københavns Kommune

En tandlos puddel?
Hans Helge Madsen: Skæv og National - Dansk by¬
planlægning 1X30 til 1938. Vorlaget BOGVÆRKET,
2009. 398 kr. 272 s. ISBN 978-87-92420-01-5

Efter udgivelsen i 1993 af Arne Gaardmands
Dansk Byplanlægning 1938-1992 opstod idéen
om at fa skrevet en pendant om byplanlægnin¬
gens udvikling frem til 1938, det tidspunkt hvor
Gaardmands bog tager sin begyndelse. Opgaven
blev overdraget til kunsthistorikeren Hans Helge
Madsen, et valg, der var særdeles velbegrundet.
Hans Helge Madsen havde en lang række bø¬
ger bag sig, og i mange af dem beskæftigede han
sig kyndigt og engageret med arkitektur, byer og
byplanlægning. Han var dybt optaget af vores fy¬
siske omgivelser, deres dannelse og omdannelse.

Hans Helge Madsen dode i 2008, men nå¬
ede stort set at færdiggøre manuskriptet til bo¬
gen om dansk byplanlægning 1830-1938 — el¬
ler hvad man nu skal kalde det. For egentlig kan
der dårligt tales om byplanlægning i den pågæl¬
dende periode, selv om en embedsmand fra In¬
denrigsministeriet i 1926 insisterede på, at den
første byplanlov fra året før ikke var 'en bar¬
beret puddel, som tænderne er trukket ud på'.
Nu skal man passe på med, hvad man siger, og
boomerangeffekten udeblev ikke. Embedsman¬
den fik sin puddel tilbage i nakken. Lovens er¬

statningsbestemmelser var så omfattende, at det
var umuligt at føre den ud i livet. Den forblev
tandløs og fik aldrig nogen virkning. Hvad der
derimod organiserede og formede byerne var en

klæg blanding af private og offentlige enkelt¬
initiativer, individuelle økonomiske interesser og

politiske rævekager.
Bogens ærinde er at eftersøge, hvorfor og

hvordan alle disse modsatrettede kræfter og al
denne laden stå til efterhånden lagde grunden til
den relativt sammenhængende byplantanke, der
formaliseredes med Byplanloven af 1938. I sin
eftersøgning fører Hans Helge Madsen os vidt
omkring, ikke mindst i det politiske og øko¬
nomiske landskab. Bogen er et velskrevet lille
stykke danmarkshistorie om de på alle måder
omstyrtende 100 år, hvor Danmark bliver mo¬
derne. Meget af det foregår under megen mod¬

stand, men det sker, og undervejs far vi en række
portrætter af periodens fremmeste aktører, Fer¬
dinand Meldahl, Charles Ambt, Alfred Råvad,
Charles I. Schou, Steen Eiler Rasmussen, Olaf
Forchhammer, Peter Bredsdorff og mange andre.

Bogen er disponeret i tre dele. Først en kort
introduktion om det skæve Danmark, hvor Hans

Helge Madsen tidsmæssigt slår ned midt i det
hele, i 1880'erne, som et tidspunkt, der særlig
tydeligt sammenfatter de udviklingstendenser,
der lå forud, og som kommer til at spille afgø¬
rende ind på de efterfølgende årtier. Anden del
omfatter perioden 1830-1900 og beskæftiger sig
primært med ændringerne i bymønstret og den
politiske og historiske baggrund for og udvik¬
lingen i infrastrukturerne, bane og landevej, te¬
legraf, søfart samt højskole- og andelsbevægelse.
Et afsluttende afsnit i anden del behandler spe¬
cielt udviklingen i København og Frederiksberg.
I bogens tredje og sidste del om perioden 1900-
1938 bevæger vi os frem mod Byplanloven af
1938 med en gennemgang af den københavnske
byplankonkurrence i 1908-09 og landsudstillin-
gen i Århus i 1909, havebybevægelse og Bed¬
re Byggeskik, Alfred Råvads Borgmesterbogen og
Dansk Byplanlaboratorium, Trafikliniebetænk-
ning^n og Den grønne Betænkning. Bogen slut¬
ter med et ikke færdiggjort afsnit om landskabet
som parameter i byudvikling og byplanlægning.

Hans Helge Madsen var en grundig og vel¬
skrivende mand, og Skæv og national er på mange
måder en interessant bog. Den bærer dog lovlig
meget præg af at være en bestillingsopgave. Det
kan måske tilskrives opgavens omfang med uhy¬
re omfattende litteratur- og kildestudier, bl.a. i
Vilhelm Mallings arkiv i Byplanlaboratoriet, og
Madsens egne synsvinkler overskygges desværre
mange steder af indgående referater af andre for¬
fatteres arbejder. Afsnittet om den københavn¬
ske byplankonkurrence 1908-09 er i overvejen¬
de grad en gennemgang af Héléne Vachers bog
om samme og har nærmest karakter af bogan¬
meldelse. Afsnittet om udviklingen i biltrafikken
og 1960'ernes intense debat (som netop i disse
dage er blusset op igen) om en motorvejsplace-
ring langs den jyske østkyst, hvor den kraftig¬
ste byudvikling fandt sted, samt langs den jy-
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Den Grønne Betænkning,
1936, der anviser udflugts-
veje og parkringe fik stor
betydning for Københavns-
egnens planlægning og

udvikling.
111. fra Skæi' og National
• Den Grønne Betænk¬

ning, (The Green Report)
1936 with excursion routes

and park rings, was
significant for the planning
and development of the
Greater Copenhagen area.
111. from Skæv and National

ske højderyg som en slags egnsudviklingsstøtte
for at hjælpe det indre Jylland igang, som det
den gang blev foreslået afJohannes Humlum, er
en sammenfatning af Steffen Elmer Jørgensens
betragtninger i Fra chaussé til motorvej. Afsnittet
om Københavns indflydelsesrige stadsingeniør
Charles Ambt og rivaliseringen mellem ingeniø¬
rer og arkitekter om, i hvis regi byudviklingen
og -planlægningen rettelig skulle placeres er et
resumé afTim Knudsens Storbyen støbes, osv. Ikke
et ondt ord om det, og forfatteren forsøger på
ingen måde at skjule, at det forholder sig sådan.
Problemet er kun, at Hans Helge Madsen selv
ikke rigtig træder i karakter ved at foretage sine
egne konklusioner på stoffet endsige forsøger at
udvikle nogle pointer, der kunne videreudvikle
de refereredes. Eller i det mindste sætte dem i

kritisk relief.

Et andet, men tilsvarende problem ved den
valgte fremgangsmåde er, at bogen på lange
stræk har tendens til i højere grad at behand¬
le stoffet i en teknisk sektoropdeling end i dets
tematiske perspektiver. Den gennemgribende
urbanisering, der fandt sted i den omhandlede
periode, var nok et spørgsmål om vækst i bybe¬
folkningen og udvidelse af det bymæssige terri¬
torium, udvikling i industriproduktion og trans¬

portmidler og andre former for infrastruktur.
Men der var også, og mindst lige så interessant,
tale om en kulturel og social omvæltning. Bu-
tikshandelen fortrængte markedshandelen, stor¬
magasinerne og postordrebestilling som en tidlig
forløber for on-line handel var noget helt nyt,
kunstmuseer, 'national'-museer og ZOO som of¬
fentligt tilgængelige institutioner så dagens lys
inden for en ganske kort årrække, og der blev
etableret parker og havbadeanlæg til rekreation
for bybefolkningen, for nu blot at nævne nogle
enkelte af de mange fænomener, der tilsammen
var med til at tegne samfundets indtræden i det
moderne med modernitetens helt nye slags byer.
Alt dette var med til at styrke behovet for en

slags samordning eller planlægning og styring af
de forskellige former for indgreb i byernes fysi¬
ske omdannelse.

Men den side af sagen har Hans Helge Mad¬
sen ikke haft øje for, hvilket egentlig er tem-
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melig mærkeligt i betragtning af hans baggrund
som kunsthistoriker.

Bortset fra Alfred Råvads Chicago-forbin¬
delse, den engelske havebybevægelse og de uden¬
landske indslag i københavnskonkurrencen 1908-
09, beskæftiger Skæv og national sig stort set ikke
med den eventuelle udenlandske indflydelse på
opkomsten af dansk byplanlægning. Om tanke¬
gangen bag de tidlige modernistiske byprojekter,
for eksempel Tony Garniers minutiøst gennem¬
arbejdede byutopi Une Cité Industrielle, der lå
som inspiration bag Peter Bredsdorffs guldme¬
daljeprojekt, eller Le Corbusiers radikale byvi-
sioner fra 1920'erne, overhovedet indgik i den
danske byplandebat, far vi ikke at vide - og hvis
de ikke gjorde, hvorfor så ikke?

Det bliver aldrig helt klart, hvordan den om¬

handlede periode far betydning for karakteren
af byplanlægningen efter 1938-lovens vedtagel¬
se, eller med andre ord hvad der er den faglige
begrundelse for udgivelsen af denne 'forløber'
for Arne Gaardmands bog. Uklarheden skyldes
antagelig, at Hans Helge Madsen aldrig fik la¬
vet en konklusion på sit materiale. Flere unøj¬
agtigheder og gentagelser, der burde have været

udryddet i en afsluttende redigering, kunne i al
fald tyde på, at han ikke nåede at blive helt fær¬
dig med manuskriptet.

Alligevel er Hans Helge Madsens sidste værk
bestemt anbefalelsesværdigt. Enhver med inte¬
resse for de danske byers udvikling og de tidlige
tiltag til at fa byplanlægningen på benene vil ha¬
ve glæde af denne letglidende, underfundige og

velillustrerede indføring i en betydningsfuld pe¬
riode i landets nyere historie.
Hans Ovesen, arkitekt maa

Tegn til tiden
Annemarie Lund (red.): Ny Agenda/New Agenda.
Dansk landskabsarkitektur/Danish landscape archi¬
tecture 2003-08. Forlaget BOGVÆRKET, 2009.
192 s., 298 kr. Parallel dansk og engelsk tekst.
ISBN 978-87-92420-03-9

Når man gennemgår de 40 landskabsprojekter
fra de sidste fem år, der præsenteres i Ny Agenda,
kan man ikke undgå at bemærke det påfaldende
sammenfald i tilgang, arkitektonisk program og

formsprog. Den tætklippede plæne, solitære træ¬
er, granit eller beton, asfalt i forskellige farver og
ofte forsynet med grafiske tegn. Felterne i fladen
stødt knas op til hinanden, præcist adskilt afmi¬
nimale jernkanter, men af og til gennembrudt af
vandrette, retlinede, rektangulære bånd, der be¬
gynder og slutter 'tilfældigt', ikke peger på no^et
bestemt, kun henad og udad, og ikke må ligge
parallelt med eller vinkelret på hinanden - el¬
ler på noget som helst andet. Hellere ubestemt
end overbestemt, ser det ud til, selv om det fore¬
kommer noget koket, da projekterne i øvrigt er
bestemt og kontrolleret ned til hver eneste kva¬
dratcentimeter. De enkelte felters afgrænsning er
derimod sjældent retlinet, men ellipse- eller cir¬
kelformet eller i andre bløde kurver, der synes
mindre inspireret af Jean Arp eller at være op¬
stået i håndtegnede skitser end at være genere¬
ret på computer. Inventaret er i kostbart tropisk
træ eller metal, lakeret i skarpe farver, der med
en slags henvisning til noget moderne og urbant
spiller på det fremmedgørende og distancerende
i forhold til en romantisk, henført landskabsop¬
levelse.

Der er ofte tale om en stærk stilisering af de
anvendte elementer. Træet anvendes som noget
andet: det individuelle træ med dets særlige ken¬
detegn i og for sig som et billede på et træ eller
en signatur. Og stien er ikke en sti, der er opstået
af færden på det særlige sted, men et tegn, i asfalt
eller beton, en afbildning af sig selv som hentet
fra en tegneserie.

Der er i det hele taget noget cool, næsten pu¬
ritansk over mange af projekterne, hvad enten
det er Vibeke Rønnows søer ved Herning som

et både enkelt og dramatisk infrastrukturprojekt

Kystvej



Fra venstre:Vibeke Rønnow Landskabsarkitekter Aps,
søer ved Herning
1:1 landskab , Nordic Dreams, 'Festival International
desjardins de Chaumont-sur-Loire 2008', Frankrig
Natur og Miljø, Århus Kommune og Birk Nielsens
Tegnestue, Mølleparken, Århus.
111. fra Ny Agenda /New Agenda
• From left: Vibeke Rønnow Landskabsarkitekter Aps,
lakes in Flerning
1:1 landscape, Nordic Dreams,'Festival International
des Jardins de Chaumont-sur-Loire 2008,' France
Nature and Milieu, Århus Municipality and Birk
Nielsens Tegnestue, Mølleparken, Århus.
111. from Ny Agenda/New Agenda

i det åbne lands store skala,Århus Kommunes og
Birk Nielsens elegante Møllepark og Åboulevard
i Århus som et parkprojekt i mellemskalaen, el¬
ler der er tale om 1:1 Landskabs poetiske udstil-
lingshave 'Nordic dreams' i den helt lille skala.

Som have- og landskabskunst er det kunst,
der betones, langt mere end have eller landskab.
I flere tilfælde far man en fornemmelse af, at

projekterne er tænkt og udarbejdet som smuk¬
ke grafiske værker i to dimensioner og ikke som

rum-og brug. En henkastet plasticpose eller øl¬
dåse eller en efterladt engangsgrill vil være en

utålelig forstyrrelse af det gennemarbejdede bil¬
lede, og det er i de fleste tilfælde, selv i lege¬
plads- og parkprojekterne, svært at fa øje på det
dynamiske som en indarbejdet kvalitet, noget,
der gennem menneskers brug og behov og ve¬

getationens naturlige processer, vil - eller har lov
til at — forandre sig over tid. Eller som bogens
redaktør, Annemarie Lund skriver i sin grundi¬
ge og kritiske indledning: 'Det er et paradoks, at
tiden er præget af en omfattende interesse for
det processuelle, for naturen som den udfolder
sig og blomstrer, forfalder og regenererer, samti¬
dig med en utålmodighed som gør, at vi planter
'voksent' fra starten.' Der er tale om en gennem¬

gribende kunstnerisk styring, en renfærdig¬
hed og arkitektonisk klarhed, en overvældende
transparens. Det hemmelige eller gådefulde, det
rodede, uforudsigelige og spontane må opspores
uden for projekterne.

Bogen er blevet til ved at indkalde (højst tre)
projekter, der er realiseret inden for de seneste
fem år, fra landskabsarkitekttegnestuer og tek¬
niske forvaltninger. Der indkom lidt under 100
forslag, som gennem en kritisk granskning i et
udvalg bestående af landskabsarkitekterne Knud
W.Ø. Larsen, Peter Raaschou-Nielsen, Ib Asger
Olsen, Annemarie Lund, Kirsten Lund Ander¬
sen og Thorbjørn Andersson blev skåret ned til
de 40, der bedst repræsenterede den skalamæs-
sige og programmatiske bredde i aktuel dansk
havekunst og landskabsarkitektur. Tanken med
bogen er at følge op på Guide til Dansk Have¬
kunst 1000-2000 og Danmarks Havekunst III ved
at supplere med de mest karakteristiske projek¬
ter fra tiden efter udgivelsen af disse bøger og

med en ambition om at fortsætte udgivelsesræk-
ken om dansk havekunst og landskabsarkitektur
hvert femte år. De udvalgte projekter er inddelt
i kategorierne 'i det åbne land', der spænder fra
landskaber langs motorveje til Amager Strand¬
park, 'folkets parker' med både idrætslegeplads
i Vollsmose og Tivolis parterrehave, 'haver ved
huse', der omfatter Tingbjergs friarealer, en ha¬
ve i Tisvilde såvel som elefantanlægget i Køben¬
havns ZOO, og 'byens rum' med havnefronter,
kirkeanlæg og pladser etc.

I sin indledning stiller Annemarie Lund ti¬
dens landskabsarkitektur op mod G.N. Brandts
syn på landskabsarkitekturen som grøn mod¬
vægt mod storbyens sten, træ og jern, en oase
i det moderne livs 'sjælekval'. I modsætning til
Brandts 'kommende have' betragter landskabs¬
arkitekturen fra begyndelsen af 2000-årene sig
som en del af — og altså ikke som en modsæt¬
ning til - den moderne urbanitet. Det er i byli¬
vets strøm, i det varierede og flydende, det dy¬
namiske og indgribende, at Annemarie Lund
finder landskabsarkitekturens aktuelle 'agenda'.
Landskabsarkitekturen har angiveligt bevæget
sig fra at fylde rummet ud, efter at bygnings-
og byplanarkitekterne har været der, til at være
en selvstændig og ligeværdig disciplin, der i et
tværfagligt samarbejde er med til at tilrettelægge
strategierne for udviklingen og udformningen
af vore omgivelser. Der kan dog spores en snert
af skepsis hos Annemarie Lund, der ikke opkal¬
der sin indledning efter bogens titel, ny agenda,
men derimod kalder den 'den kommende agen¬
da'. Det er nemlig, et spørgsmål, hvordan og i
hvor høj grad de enkelte projekter endnu lever
op til - og påtager sig - denne ny rolle. Tilsam¬
men og hver for sig danner projekterne imidler¬
tid et ganske prægnant billede af, hvad der lige
nu rører sig ikke bare i landskabsarkitekturen,
men også i mere udvidet forstand som fremher¬
skende tendenser i tiden. Der er ingen tvivl om,
at de her præsenterede projekter allerede om fa
år med stor sikkerhed vil kunne dateres som ty¬

piske for det ny årtusindes første ti år. Det bliver
ganske interessant at se, hvad en bog om fem år
om landskabsarkitekturen 2008-13 vil byde på.
Hans Ovesen, arkitekt tnaa
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SUMMARY

The renewal of Fælledpark,
p. 130
Steen Bisgaard Jensen

The 60 ha Fælledpark with its 11
million annual visitors is the re¬

sult of a competition arranged in
1905. Landscape architect Edvard
Glæsel designed the final project.
In connection with the 100th an¬

niversary, Copenhagen Munici¬
pality wanted to carry out a reno¬

vation, which would include the
renewal and updating of all func¬
tions and sports/activity facilities.
Today, Fælledpark is characterized
by two large grass planes, which
are framed by a woodlike growth
of beech and oak trees.

The renovation includes the

renewal of the trees in the fringe
area, the thinning of the under¬
growth, renewal of the sports and
activity facilities with a new skat¬
er park, technical service building,

. dance floor, artificial grass field for
soccer, a traffic playground, elec¬
tronic playground, multipurpose
courts, path system, etc. On August
20, the dance area opened as the
first of the new activity facilities.

Town Hall Park at Kjenn in
, Lørenskog woods, p. 134

Bjorbekk & Lindheim

The Town Hall Park was com¬

pleted in August 2008. The sec¬
ond building phase will be finished
during 2009. Lørenskog Munici¬
pality lies about 15 minutes by car
northeast of Oslo. The park lies
near the center and is a beauti¬

ful scenic site in a recreational ar¬

ea, which over the years has been
used for concerts, excursions and
other activities. Especially during
the winter, the grass slope has been
attractive as a toboggan hill.

Our approach was as follows:
The park area has been significant¬
ly enlarged and extensive earth¬
work was carried out. The land¬

scape was formed in a bowl shape
and a spine — an undulating land¬
scape. A double row of 170 cherry
trees was planted along the main
path, which with its curve embrac¬
es the park. A granite amphitheater
was place in the bowl.There was

a wish to preserve the open grass

landscape in order to preserve the
toboggan hill. A winding experi¬
ence-path of wood and protruding
wood and granite docks were es¬
tablished in the marshy area.

New life in Ørestaden, Copen¬
hagen's large new activity park,
p. 138
Kim Madsen and Jeremy Dennis

After only three months, Oresta¬
den now has the sports park that
the city quarter has lacked. Kragh
& Berglund Landskabsarkitekter
have designed the new scheme
from the preliminary concept to
the final project. Plug 'n Play is a

provisional activity park established
on a site near the Vestamager Met¬
ro station.The ca. 2.5 hectare park
contains common and not so com¬

mon facilities for physical activity:
speed skating; parkour; dirt jump;
artificial grass court; street bas¬
ketball; soccer and urban gardens.
The path system is formed so that
squares and plazas arise, and the
width of the paving, which consists
of simple white concrete pavers,
varies to create niches and recesses.

The primary concept was to create
a city park that can house the many
new activities while forming a se¬

quence that will invite relaxation
and social interaction between peo¬

ple. The area's fixed points are red-
orange containers, which are used
for cafes, storage spaces, etc. The
west side of the park is terminated
by a softly formed hilly landscape
of surplus soil from the area.

On the edge of Kødbyen, p. 142
Ulrik Knggas

On the edge of Den Hvide Kodby
(the White Meat Market) Copen¬
hagen's Madhus (Eatery) was es¬

tablished in 2007.The purpose of
.the eatery is to create a healthy
and cheerful dining culture in the
public space.Through courses, the
municipal employees responsible
for public catering learn how to

prepare meals of high culinary and
nutritional quality.

The building was beautifully
restored with the blue mullioned

iron windows contrasting with the
sharp-edged white building mass.
Parts of the 660 m2 courtyard ar¬

ea are used for outdoor arrange¬
ments. It was important to maintain
the coarse tone that characterizes

the outdoor spaces in Den Hvide
Kodby. The project consists of the
following elements: A red cube-
shaped pavilion, two rows of black-
painted steel frames for mounting
sails, black-painted fencing with
horizontal slots for seeing in and
out, in situ cast concrete paving,
and surrounding the red pavilion -
an area with red asphalt concrete.

Aalborg Harborfront, p. 146
Eva Moller Sørensen and Vibeke

Rønnow

The new central harborfront in Aal¬

borg is the result of a 2004 com¬

petition for a comprehensive plan
for the improvement of the con¬
text between the city and the Qord
as well as a detail proposal for the
recreational use of a 1.5 km long
harbor area near the center of the

city. In this way,Aalborgs medi¬
eval center is linked to Limfjorden,
which until recently has been unac-

cessible due to the industry harbor
and heavy traffic. The comprehen¬
sive plan is based on five main ele¬
ments:The Boulevard, the Prom¬

enade, Jomfru Ane Park,The Palace
Square and the Utzon Park. Only
the Palace Square and the western

part ofJomfru Ane Park will not
be completed until 2012. The Bou¬
levard reestablishes the connection

between the city and the harbor,
which previously was interrupt¬
ed by heavy traffic.The Prome¬
nade creates a coherent sequence

along the harbor, where new stair¬
ways, benches and observation plat¬
forms offer a view out over the

fjord, as well as the opportunity to
fish, swim and sunbathe.The Pal¬
ace Square, with its open, green sur¬
face forms a hinge between the me¬
dieval city and the harbor area and
becomes a worthy square for the
palace and the historical embank¬
ment complex. Jomfru Ane Park lies
along the fjord with a row of re¬
cessed garden spaces, such as a: café
garden, market place, playground,

activity area and flower garden.The
Uton Park terminates the area to¬

ward east with winding paths, lawns
and cherry trees around the new

exhibition and knowledge center
dedicated to Jørn Utzon.

Portrait:Kirsten LundAndersen,

p. 150
Karen Margrethe Krogh

I am in charge of the profession¬
al administration Park and Nature,
which is part of the Technolo¬
gy and Environment administra¬
tion in Aalborg Municipality.We
are 46 administrative employees
who manage and resolve all the
municipality's outdoor areas, i.e.,
sports fields, tract gardens, out¬
door swimming pools, outdoor ar¬
eas at institutions, cemeteries and
crematoriums, green elements on

squares and plazas and of course
also parks and nature areas. In ad¬
dition to this we administer the

Nature preservation laws, includ¬
ing the protected areas and the
raw material legislation, which es¬

pecially deals with the winning
of chalk, clay and peat.We place a

great focus on the quality of expe¬
riences in our areas and their pro¬
tection and usage.We are involved
in ensuring accessibility and we
must spread knowledge about
these areas and constantly develop
them. During the last 8-10 years,
we have experienced an extreme

development in urban transfor¬
mation, especially along our har-
borfronts. In general, in Park and
Nature we experience an increas¬
ing demand for our services.

I have always been very en¬

gaged with the connection be¬
tween planning and operation -
personally I think it is fascinating
to work with the operational as¬
pects, continuity and the long term
efforts because with the proper op¬
eration, one can achieve wonderful

green areas. It is also important that
one employs careful consideration
during the conceptual and plan¬
ning phase to ensure that what one
is proposing is sustainable otherwise
the concept and the quality will be
lost over the years to come.
Pete Avondoglio
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Filigran uplight

Lys i lugen/Rail
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UDSTRÅLING
Lad Filigran lyse byrummet op
Filigran er en moderne fortolkning af de kendte gittermaster. Den skulp¬
turelle, koniske mast med en nærmest transparent udstråling er på én
gang stilren og opsigtsvækkende og tilfører sine omgivelser en helt unik
aura. Mastens karakteristiske struktur kan yderligere fremhæves ved at
montere uplight i soklen - en lille arkitektonisk genistreg, som skaber en
spændende oplevelse i byrummet.

Den designbeskyttede Filigran er tegnet af arkitekt MAA Bjarne Schlåger
og findes i tre varianter: Belysningsmaster i to højder og en lavere parkmast.
Den fleksible mast kan kombineres med et bredt udvalg af armaturer.
Kontakt Alfred Priess A/S for at høre mere om Filigran og de øvrige master
og arme i Architectural Street Lighting kollektionen.

Alfred Priess A/S | Sevelvej 51 | DK-7830 Vinderup | Tel.: 9744 1011 | Fax: 9744 2868 | prless@priess.dk | www.prless.dk



DL, Danske Landskabsarkitekter
Strandgade 27A, 1.
1401 København K

Tel. + 45 33 32 23 54

Sekretær er Lilian Thomsen.

dl@landskabsarkitekter.dk
www. landskabsarkitekter, dk

DL er medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
EFLA og af International Federation of
Landscape Architects, IFLA,
www. iflaonline. org

Reminder til medlemmerne

Husk at ændre dine medlemsop¬
lysninger, hvis du er flyttet, har
faet nyt job eller din medlemssta¬
tus er ændret. Husk også at med¬
dele sekretariatet, hvis du har faet

ny e-mailadresse, så DL-Nyt og¬
så når frem til dig.Vi far stadig en
del mails retur med forkert e-mail

adresse, når DL-Nyt udsendes.

Uformel international mandag
i Arkitekternes Hus

DL inviterer medlemmerne til

uformel international mandag
5. oktober kl. 17.00 i Arkitekternes

Hus i Kobenhavn.

Præsidenten for International

Federation of Landscape Architects
<http://www.iflaonline.org>
(IFLA) Diane Menzie kommer på
besøg i København. Her vil hun
holde oplæg om emnet 'Hvem/
hvad er IFLA?' og 'Hvad laver vi
egentlig?'.
Mødet afholdes som et fyraftens-
arrangement, hvor DL efterfølgen¬
de vil byde på en gå-hjem-øl. Du
far her muligheden for hører mere
om IFLA samt tale med Diane og

andre internationale IFLA-delega-
ter under mere uformelle former.

Der er ingen tilmelding — du duk¬
ker bare op. Invitation med mere
information følger via DL-Nyt.

DL-novemberdebat og

uddeling af
Dansk Landskabspris 2009
DL's bestyrelse planlægger at af¬
holde et debatarrangement i Ar¬
kitekternes Hus i København om

eftermiddagen fredag 13. novem¬
ber 2009. Landskabet er til debat
— er vi gode nok til at se, forstå
og forvalte landskabsressourcen?
Ved denne lejlighed uddeles Dansk
Landskabspris 2009. Mere infor¬
mation følger - men sæt allerede
nu kryds i kalenderen."

European Landscape Architec¬
ture Students Association

I sidste udgave af EFLA Newsletter,
kan du læse om samarbejdet mel¬
lem European Landscape Architec¬
ture Students Association ELASA

og LE:Notre (internationalt ud-
vekslingssamarbejde som både KU-
life, Kunstakademiets Arkitektskole
og Arkitektskolen i Aarhus er en
del af). Her opfordres landskabsar¬
kitektstuderende bl.a. til at deltage
i og tage ansvar for de udfordrin¬
ger som faget står overfor i det 21.
århundrede.

ELASA - European Landscape Ar¬
chitecture Students Association

fremmer og støtter samarbejde, ud¬
veksling af ideer og forståelse mel¬
lem landskabsarkitektstuerende i

hele Europa. Der afholdes årligt et
sommermøde og et mindre møde
i det tidlige forår. Disse møder af¬
holdes i et nyt land hver år og ar¬

rangeres af lokale studerende.
På foreningens hjemmeside er det
muligt at tilmelde sig netværket og
dermed blive en del af det euro¬

pæiske netværk for landskabsarki¬
tektstuderende.

Læs mere om ELASA LE:Notre's

samarbejde i sidste udgave af EFLA
Newsletter, som bl.a. kan findes på
DL's hjemmeside.
www.elasa.org

IFLA World Congress 2009
Dette års IFLA verdenskongres af¬
holdes i Rio De Janeiro, Brasilien
fra 21.-23. oktober 2009.

www.land-skabsarkitekter.dk > nyhe¬
der > arrangementskalender

LandSLounge
Land8Lounge er et globalt net¬
værk for landskabsarkitekter der

på nuværende tidspunkt har over
2.000 medlemmer.
Netværket er skabt med henblik

på at skabe et centralt mødested
for landskabsarkitekter, bl.a. for at
skabe kontaktet, præsentere sit ar¬
bejde, dele idéer og viden inden¬
for faget.
Ophavsmanden til sitet, Andrew
Spiering udtaler:'It's exciting to
see the limitless exchange of infor¬
mation and ideas focused on land¬

scape architecture at Land8Lounge.
With increased membership will
come new ideas to the site and di¬

verse perspectives within our field
of work.'

www.land8lounge.com

Landscape and Driving Forces
Eighth Meeting of the Council of
Europe of the Workshops for the
Implementation of the European
Landscape Convention
Europarådet og the Swedish Nati¬
onal Heritage Board afholder dette
efterår et stort internationalt semi¬

nar i Malmø.

På seminaret bliver der taget ud¬
gangspunkt i den aktuelle udvik¬
ling inden for området af klima¬
ændringer, globalisering, sociale
forandringer, ændring af produkti¬
onssystemer og forbrugsmønstre.
Hvilke konsekvenser har disse

'drivkræfter' på landskabet i en in¬
ternational sammenhæng?
Hvilke nye politiske fosanstaltnin-
ger kræves for at varetage landska¬
bet bedst muligt?
Mødet har til formål at kombine¬

re og udveksle viden, perspektiver
samt praktiske og teoretiske tilgan¬
ge fra den europæiske, nationale,
regionale og lokale niveau.
Seminaret er en kombination af

oplæg og workshops, mens der 10.
oktober er mulighed for at deltage
i forskellige studieture.
Tid og sted:
8.-10. oktober 2009

Malmø, Sverige.
www.raa.se/landscapeanddrivingforces
Nataliya Hulusjd,
tel. +46 (0)8 5191 8425

Åben idékonkurrence:

Afskærmning af
Jellingestenene
Kulturarvsstyrelsen har i samarbej¬
de med Nationalmuseet og Aka¬
demisk Arkitektforening udskre¬
vet en åben idékonkurrence, som
handler om opførelsen af en be¬
skyttende 'klima-skærm' til et af
Danmarks vigtigste og ældste kul-
turarvsminder.

Jellingestenene er ét af fire danske
kulturarvsmindesmærker, som er

optaget på Unescos verdensarvliste.
Monumentet er et kendt og værdi¬
fuldt anlæg i Danmark, der vidner
om Danmarks fødsel for ca. 1.000

år siden

Desværre er runestenene under

nedbrydning grundet klimapåvirk¬
ning og der ønskes derfor et for¬
slag til hvordan nedbrydningen
kan stoppes. Planen er at bygge en

'klimaskærm/bygning' op omkring
stenene, dér hvor de står, således
at klimaet fremover konstant kan

kontrolleres og styres.
Stenene skal fortsat kunne betrag¬
tes, og brugen afJelling Kirke skal
uhindret kunne fortsætte.

Opgaven rummer'derfor store ud¬
fordringer af historisk, landskabe¬
lig, arkitektonisk og designmæssig
karakter.

Konkurrencen er åben for alle.

Præmiesummen er på DKK
650.000 med en 1. præmie på
mindst DKK 250.000.

Konkurrenceperiode:
26. august - 18. november 2009.
www.arkitektforeningen.dk /Konkur¬
rencer. aspx

Tidsskriftet JoLa
Det europæiske tidsskrift JoLA
Journal of Landscape Architectu¬
re, er af ASLA, American Society of
Landscape Architects' tildelt Award
of Excellence 2009 i kategorien
'Communication'.

Forlag: Callwey, Miinchen
Udgiver: ECLAS, European
Council of Landscape Architecture
Schools

Klient: ECLAS, European Council
of Landscape Architecture Schools:
Jeroen de Vries, President
www.asla.org/2009awards/021. html
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energy

Gadebelysning med
nye dimensioner

uvjia

DL® 10

Design med nye dimensioner
LED teknologi skaber nye designmu¬
ligheder.
Vigtige funktionelle elementer bliver
unikke designfunktioner, og setvé be-
lysningsarmaturet fremstår som en
skulptur.
DL® 10 giver nye dimensioner ved de¬
sign af gadebelysning med dets tek¬
niske udformning og design inspireret
af dyreriget.,

Funktion med nye dimensioner
Individuel belysning er pludselig ikke
længere kun et stikord.
LED'ens hvide lys opfylder standarder
for gadebelysning, og farvede LED'er
iscenesætter belysningen. DL® 10 står
for et individuelt, umiskendeligt sær¬
præg. Det er i særdeleshed muligt at
udføre belysningen efter kundens øn¬
ske, energivenligt og økonomisk.
www.solar.dk stronger together
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Anmeldelse af

Have & Landskab'09 i Slagelse
Hvordan hurtigt spotte noget, der
er godt, når samme slags udbydere
står tæt? Det gav sig selv, når hjerte
og entusiasme lyste ud af stand og

produkt.
Det gjaldt ikke mindst for det nor¬
ske møbelfirma Vestre (www. vestre.
com), som kun laver gade- og park¬
inventar, og som udstillede i Sla¬
gelse for første gang. Standen vir¬
kede åben og indbydende - ikke
sammenstuvet som mange andre
—

og deres udemøbler fremstod ge¬

digne, lysende af kvalitet og god
formsans. Det var ikke bare noget,
der bare skulle se ud, men være

noget, afspejlende en ægte interes¬
se for brugeren med god sidde¬
komfort. Og så vidste de, hvad træ
skulle bruges til, og hvordan — at
det skal skæres rigtigt og være gro¬
et langsomt og varmebehandlet i
stedet for imprægneret med gift.
En basisviden, man skulle tro, var

enhver møbelproducents stolteste
udgangspunkt. Især bemærkedes
den fritstående sofa Bloc, som kan
kobles sammen i lange rækker med
og uden armlæn, og som kan pla¬
ceres efter ønskemål. Den sad man

fabelagtig godt i.

Det gjorde man også i den tilsyne¬
ladende for oprette — her lysende
blå — moderne metalsofa med høj
hyg af perforeret plade og med sæ¬
de af træ, på ét ben. Jamen dog!
Den hed Privé.

Så var der endelig, blandt meget
mere, den nærmest skulpturelle,
fritstående bænk af varmebehand¬

let ask stående på rustfri fod kaldet
Dialog, hvor man kan sidde for¬
skudt med frontene mod hinanden

og snakke sammen. Det ved jeg ik¬
ke, hvor tit man gør — sådan uden
videre. På museum måske, hvor der
er noget at se hele vejen rundt?
Eller i det offentlige rum? Der var
adskillige fritstående affaldsbehol¬
dere, flere hørende i serie sammen

med bænkene og sofaerne. Dertil
havde de et utroligt smukt og in¬
spirerende tilrettelagt katalog.
På standen ScanServo (wunv.scan-
servo.dk) udstilledes en spritny læ-
skærm kaldet Moment Mini. Den

er en højere og slankere udgave
af den, som Privatbanerne under
Movia inden for de seneste år lø¬

bende har faet opstillet på en ræk¬
ke stationer på Sjælland, eksem¬
pelvis Hanehoved, Godhavn og

Gilleleje. Den her udstillede er ud¬
viklet til busstoppesteder. Læskær-
men var udført i galvaniseret stål
med smalle, affasede stave af det
hårde Jatoba-træ. Skærmen kan
monteres med en til to små sæder

og kan fås med og uden lys, køre¬
plantavler samt fritstående bænke
med og uden ryg.

Om det skyldes læskærmens gen¬

nemskinnelighed - der dog ikke
er mere åben end, at den alligevel
sikrer mod vind — trælisternes eller

smedearbejdets robusthed, så har
læskærmen vist sig at være forbløf¬
fende modstandsdygtig over for
hærværk. Skulle det ske, at en stav

knækkes, så er den lige til at skif¬
te ud, idet alle stave i såvel bænke

som læskærme er ens. Måske ville

skærmen også kunne bruges i New
York til at sove under? Det hørte,
jeg en af messegæsterne foreslå. Ja,
why not?
Det var nemt at se, hvilke stande,
der især trak på messen. Det gjorde
de med de store maskiner med god
muskelmasse og drøn på, og hvor
der (som hos Jonsered) var slo¬
gans som 'powerful individualistic'
og 'why stay ordinary', nej, hvor¬
for skulle man! Men mindre kun¬

ne også gøre det. På standen Dansk
Skovkontor A/S sås en lille helt ny
beskærersaks (Lowe 5, art nr. 5127
ifølge indpakningen), som virke¬
de rar med sit ergonomisk forme¬
de, buede greb og tilspidsede skær
- hvor mangler man tit at kunne
komme helt ind og også lige kun¬
ne skære en for tyk gren over -
det kan man med denne her. Den

var så ny, at den endnu ikke er

kommet med i kataloget.
Populære var også stande med træ¬
er og planter. En dansk nyhed var

Acer x 'San' hos HedeDanmark.

Det hører absolut til sjældenheder¬
ne, at der dukker danske nyheder
op inden for træområdet.Træet'
er podet på ahorn og har dennes
dyrkningsegenskaber, men bliver
på 15 år bare 5-6 m højt. Dette er

væsentlig mindre, end ahornarten
normalt bliver, og skyldes for¬
mentlig, at træet er en krydsning
mellem ahorn og en anden lønne-
art. Det mindre eller mellemstore

letløvede træ har mange årtidsop-
levelser med skarlagenrøde dæk¬
blade, der om foråret åbner sig
for friskgrønne 5-fligede, tilspid¬
sede, 12 cm lange, brede blade og

frøstande, der over lang tid lyser
purpurrødt samtidig med frisk¬
grønne og efterhånden også gyldne
og ildrøde efterårsfarver.
Indtryksgivende var også de bitte¬
små barrods- og dækrodsplanter
(planter til pyntegrønt, juletræer,
skov, læ og vildt) fra Peter Schøtts
Planteskole beregnet til at blive
skudt i jorden af et planterør, ma¬
nuelt eller flere ad gangen fra trak¬
tor. For godt 10 år siden blev det
vedtaget, at Danmark skal fordob¬
le sit skovareal inden for de næste

80 til 100 år. Med et planteror far
man ikke ondt i ryggen.
På standen Dansk Træplejefore¬
ning kunne man blive oplyst om,
at årets Bytræseminar, der har vand
som hovedemne — vand som res¬

source og vand som forudsætning
for trævækst, herunder vækstmæs-

sige konsekvenser ved vandman¬
gel — ikke (ifølge en folder) afhol¬
des 4., men 5. november af Skov &
Landskab, festauditoriet 1-01, Bii-

lowsvej 17, Frederiksberg (sl@life.
ku.dk og www.sl.life.ku.dk).
Når nu grønne tage er ved at blive
et hit i Danmark (både hos private
og i kommuner — lige nu anlægges
der grønne tage i Skagen, Aalborg,
Århus, Fredericia og flere steder i
København og Nordsjælland), kan
det undre, at der på messen ikke
var flere end et par stande, der vi¬
ste grønne tage (hhv. græs og Se-
dum). Beplantning på tage er ik¬
ke kun kønt — det appellerer på
en eller anden måde til ens urin¬

stinkt - men de grønne tage kan
også være med til at løse et aktuelt
klimaproblem, fordi planterne su¬

ger regnvand, så presset på kloak¬
kerne bliver mindre. Desuden kø¬

ler de om sommeren og luner om
vinteren. I Malmø er der opført en
del boligerbebyggelser med dem,
i Tyskland har det grønne tag væ¬
ret udbredt siden 1960'erne. Man¬

ge steder er det lov, at alle nye fla¬
de tage skal være grønne. Også i
USA finder vi projektet Cool Ci¬
ties, som allerede har haft en posi¬
tiv effekt. Tanken om at forbinde

græs på taget med geder og Tyrol
er gammeldags, nu er det skinbar¬
lig fremtid. Bytræer, et vigtigt vå¬
ben mod klimaændringer herun- '
der sænkning af temperaturen, var
også et emne for nogle af de folde¬
re, der fandt vej til messen. Hegn,
vegetationsmure og støjskærme
var også med, ligesom kunstfærdigt
flettede træer af pil, opstammede
planter, roser og stauder var det.
Karin Pedersen fortalte, at man på
hendes hjemmeside www.findhave-
planter.dk kan finde en ny måde at
sammensætte haveplanter på. Man
kan indtaste kriterier for de plan¬
ter/blomster, man vil have uden at

vide, hvad de hedder, og så dukker
der både plantelister og -billeder
op på skærmen. Det virker som en
nem måde at fa overblik på.
Gertrude Jekyll har ikke levet for¬
gæves, når man overalt så, hvordan
blomsterfarverne var samlet i far¬

veakkorder.

På Gunnar Christensens Plante¬

skole var de ligefrem samlet under
skilte som 'Blomstrende Inspira¬
tion', 'LivetsVej' og 'Glædens Al¬
lé', og det kunne da også passende
blive overskriften på denne lange
messedag.
Lulu Salto Stephensen
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Med Dorte Mandrups første arbejder skete der et
mindre skred i dansk arkitektur. Fra en nymodernisme
i selvsving mod en mere åben kunstnerisk tilgang
til hver enkelt opgave. Dorte Mandrup fulgte ikke
de store spektakulære udsagn, men gik mere
undersøgende på tværs af tingene.

I dag har Dorte Mandrup opnået international
anerkendelse, og hun befinder sig med en lang række
afsluttede værker blandt de absolut bedste arkitekter
i Danmark.

Bogen præsenterer de sidste arbejder i tekst, tegning
og fotos, med kommentar af arkitekt og lektor
Merete Ahnfeldt-Mollerup og et interview med Dorte
Mandrup ved journalist Synne Rifbjerg.

Portræt: Dorte Mandrup Arkitekter udgives i en
dansk/engelsk udgave.

Redaktion og layout: Martin Keiding og Per Henrik Skou
22,8 x 30,8 cm, 64 sider
ISBN 9788774073666

200,00 kr

Arkitektens Forlag
Overgaden Oven Vandet 10,1.
DK-1415 København K
sgr@arkfo.dk
www.arkfo.dk
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