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Nyt fra DL's bestyrelse
- inden generalforsamlingen
25. marts 2011

Den nye bestyrelse havde 'arvet' et opdrag fra
den gamle bestyrelse, nemlig at kigge på en re-
formulering af formålsparagraffen, herunder
om uddannelsen fra Aalborg Universitet skul¬
le være direkte adgangsgivende til foreningen.

Et mindre udvalg i bestyrelsen samt
Hanne Bat Finke har derfor arbejdet med at
undersøge de forskellige landskabsarkitekt¬
uddannelser (ved KA, AAA, KU og AAU). Den
foreløbige konklusion på undersøgelsen er, at
de pt. adgangsgivende uddannelser tilsammen
repræsenterer en meget stor faglig bredde og
samtidig er dynamiske størrelser under sta¬
digforandring.

Denne erkendelse har i bestyrelsen affødt
en diskussion om, hvorvidt det er oplagt, at
kriterierne for optagelse i DL skal gøres bre¬
dere, og har betydet, at bestyrelsen indstilleret
ændringsforslag i forhold til optagelseskri teri
erne og bedømmelsesudvalgets kommisorium.

Nyformålsparagraf
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fore¬
slå følgende formulering af en ny formålspa¬
ragraffor foreningen:

§ 1 Navn ogformål
Dansk Landskabsarkitektforening (forkortes
DL) 'er standsforeningenfor landskabsarkitek¬
ter i Danmark.

Foreningens formål er atfremme og højne
kvaliteten aflandskabsarkitektur som grundlag
for udformningen afdet samledefysiske miljø.

For at opfylde sitformål skal DL være land¬
skabsarkitektfagets vigtigste talerør. Internt
skal foreningen være ramme for initiativer
og aktiviteter, der styrker medlemmernesfag¬
lige udvikling ogfagets bredde. Eksternt skal
foreningen være platformfor arbejdet med at
sikre de bedste vilkårforfagets udøvelse ved
atfremme landskabsarkitekturens rolle i det
omgivende samfund.

Den gamle formålsparagraf lød sådan:

§ 1 Navn ogformål
Danske Landskabsarkitekter (forkortet DL) er
en forening afmedlemsberettigede landskabs¬
arkitekter. Foreningens formål er atfremme
udviklingen afhave- og landskabsplanlægning
samt at varetage landskabsarkitekternes inte¬
resserfagligt og økonomisk.

Begrundelsen for den nye formulering af for¬
målsparagraffen er følgende:

Om 'foreningens formål': Den nye for¬
mulering introducerer det samlede begreb
'landskabsarkitektur' i modsætningen til den
tidligere opdeling i havekunst, landskabsar¬
kitektur og planlægning. Tanken bag denne
forenkling er at styrke foreningen som fælles¬
nævner, hvor landskabsarkitektur som over¬
ordnet begreb inkluderer alle skalaer fra have
til planlægning.

Formuleringen omkring 'landskabsarki¬
tektur som grundlag for udformningen af det
samlede fysiske miljø' beskriver både fagets
eksistensberett igelse og vigtigheden af udad¬
til at styrke standen, så landskabsarkitektur
tænkes ind i alle projekter og i alle faser. Sam¬
tidig peger formuleringen også på en faglig
selvforståelse, hvor landskabsarkitektur ikke
reduceres til 'det grønne drys', men derimod
danner grundlag for en landskabsbaseret
måde at tænke det samlede projekt på.

Om 'for at opfylde sit formål...'. Her be¬
skrives meget overordnet DL's konkrete ind¬
satser i forhold til det erklærede formål om at

højne b;ide kvaliteten og synligheden af land¬
skabsarkitektur. Disse indsatsområder foldes

yderligere ud i virksomhedsplanen. Den tid¬
ligere formulerings fokus på faglige og øko¬
nomiske interesserer i princippet bibeholdt,
men beskrives i begge tilfælde lidt bredere,
henholdsvis som 'faglig udvikling' og som 'de
bedste vilkår for fagets udøvelse', forstået som
både økonomiske, organisatoriske og gen-
nemslagsniæssige vilkår.

Nyt navn
I forlængelse af den nye formålsparagraf,
mener bestyrelsen, at det også er på sin plads
at genoverveje foreningens navn. Forenin¬
gen hedder i dag officielt Danske Landskabs¬
arkitekter, forkortet DL, et navn der ikke i
sig selv forklarer foreningen særlig godt. Af
flere grunde vil vi derfor foreslå, at forenin¬
gen skifter navn til Dansk Landskabsarkitekt¬
forening. For det første vil vi gerne signalere
- både udadtil og internt i standen - at vi er
den primære forening for ALLE landskabsar¬
kitekter i Danmark, uanset om du er arbejds¬
giver, privat eller offentligt ansat, studerende,
arbejdsløs eller pensionist. For det andet har
det været vigtigt foros at lindeet mere mund¬
ret navn, som i daglig tale vil blive 'Landskabs¬
arkitektforeningen', der på samme måde
som 'Arkitektforeningen' fortæller, hvem

vi er. Grunden til, at vi foreslår Dansk Land¬
skabsarkitektforening, er primært, at vi der¬
med kan bibeholde forkortelsen DL og titlen
MDL, men også set i forhold til det interna¬
tionale arbejde.

Nyt kommisoriefor optagelsesudvalget
Som en del af det samlede opd rag og en kon¬
sekvens af undersøgelsen af uddannelser¬
ne har vi også et forslag til et moderniseret
kommisorie for optagelsesudvalget - at gøre
det tids- og virkelighedssvarende i forhold til
både den bredde, som de nuværende adgangs¬
givende uddannelser rummer, og til de mange
landskabsarkitekter, der arbejder med faget,
men har en uddannelsesmæssig baggrund i
et andet institut/afdeling på de pt. godkend¬
te skoler. Bedømmelsesudvalget vurderer og
evt. optager ansøgere til foreningen, som ikke
kommer fra en af de pt. adgangsgivende ud¬
dannelser. Det gamle kommisorie indeholdt
to optagelseskategorier: En baggrund i en
uddannelse, som var anerkendt af fFLA og/
eller EFLA var direkte adgangsgivende; alter¬
nativt skulle man indsende sit portfolie med
eksempler på egne arbejder, der så ville blive
vurderet af bedømmelsesudvalget. Dette har
- forståeligt - afholdt en del potentielle med¬
lemmer fra at søge om optagelse i DL, selv om
de arbejder i faget, idet de har afgang fra en
'forkert' afdeling på en af arkitektskolerne. Vi
foreslår derfor i det nye kommisorie at indfø¬
re en ekstra kategori udover de to ovennævn¬
te, således at man nu, hvis man har afgang
fra en af de tre godkendte skoler (KU, Skov
& Landskab samt KAA og AAA), men ikke fra
den 'rigtige' afdeling, eller fra 'Urban Design'
på AAU - OG derefter har arbejdet i faget med
funktion og titel af landskabsarkitekt i min. 2
år kan optages i DL ved at indsende sine ek¬
samenspapirer, suppleret af et CV. Øvrige an¬
søgere med anden uddannelse, selvlærte niv.
skal stadig indsende eksempler på egne arbej¬
der, som vurderes af bedømmelsesudvalget.

Vi i bestyrelsen håber, at der vil blive taget
godt imod disse ændringer, som kommer til
afstemning på den kommende generalforsam¬
ling 25. marts. Vi er desuden godt klar over, at
ændringerne ikke er ukontroversielle. Det er
derfor, vi har valgt at præsentere dem allerede
nu, så der er god tid til grundig eftertanke og
debat inden generalforsamlingen. Vi håber på
et talstærkt fremmøde.
På vegne afbestyrelsen, Caroline Andersen,
Anne Galmar og Jacob Kamp

A2 I.ANDSKAB 1 2011



Naturrum Skovsnogen. Foto René Schmidt
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ER VI DEM VI TROR VI ER? - introduk¬
tion til DL's bestyrelses undersøgelse af
lundskabsarkitcktuddannelsen
DL's bestyrelse har i de senere år drøftet for¬
eningens langsigtede medlemsudvikling og
optagelseskriterier i relation til den stigen¬
de efterspørgsel på landskabsfagets alsidige
kompetencer i samfundet.

Både på GF 2009 og 2010, blev drøftet,
hvem DL's medlemmer egentlig er og mulig¬
heden for at udvide foreningens optagelses¬
kriterier for hvem, der umiddelbart kan opta¬
ges i DL alene på baggrund afuddannelsessted
og afdeling/institut. I forlængelse af denne
debat blev bestyrelsen bedt om at 'tage pulsen
på' de forskellige landskabsarkitektuddannel¬
ser, såvel på de pt. adgangsgivende som på de
nyere uddannelser.

Arbejdet blev påbegyndt ultimo 2009 af
'uddannelsesudvalget' (Hanne Bat Finke,
Margrethe Holmberg og Anne Galmar), som
udarbejdede et spørgeskema til studielederne
på uddannelserne. Spørgeskemaet omhand¬
lede studiernes opbygning, organisering og
vurdering af projektarbejder og underviser¬
nes profil.

Spørgeskemaerne blev udsendt til stu¬
dielederne på Institut for By og Landskab
(II) ved Arkitektskolen i Aarhus (AAA), afde¬
ling 1 på Kunstakademiet (KA) og BSc og MSc
i landskabsarkitektur på KU, Skov & Land¬
skab (LIFE) og uddannelsen Urban Design
på Aalborg Universitet (AAU). LIFE udbyder
uddannelserne BSc og MSc i landskabsarki¬
tektur, som finder sted på Skov & Landskab,
der også leverer langt hovedparten af under¬
visningen. Spørgeskemaerne blev besvaret
skriftligt (vi har dog først modtaget svar fra
AAU, efter redaktionen er afsluttet) og nuan¬
ceret af samtaler med studielederne.

I den efterfølgende opsamling på både
besvarelser og samtaler, suppleret afgennem¬
gang af de enkelte uddannelsers studieplaner,
blev det hurtigt klart, at 'feltet', som repræ¬
senteres af de pt. adgangsgivende uddannel ¬

ser, rummer en meget stor bredde. Samtidig
er det også en meget dynamisk størrelse, som
er svær at indkredse og definere. Derfor blev
fokus flyttet fra at have været en undersøgelse
af AAU versus øvrige uddannelser til at være
udgangspunkt for en diskussion af, hvor stor
bredde, de pt. definerede optagelseskrav rum¬
mer.

Studieprogrammerne (der alle kan hentes via
nettet) afspejler markante indbyrdes forskel¬
le. KA's program er et kortfattet oplæg, der fo¬
kuserer på landskabsarki tektoniske temaer og
typologier. AAA's vælger en samfundsrelate¬
ret og processuel tilgang til projekterne. LI¬
FE'S kursusprogram er bredspektret. På AAA
og KA følger hele studieenheden i princip¬
pet et fælles studieprogram i modsætning til
LIFE, hvor den enkelte studerende selv kom¬
binerer sine fag.

Svarene på spørgeskemaet fra KA, AAA
og LIFE tegner et billede af både forskelle og
ligheder. På alle uddannelserne er projektar¬
bejde en vigtig del af studiet, men vægtes for-
skelligt. LIFE og KA vægter begge projektar¬
bejde og vidensbaserede kurser ligeværdigt,
mens projektarbejdet på AAA udgør 75%.
Inden for de vidensbaserede kurser fylder
'anlægsteknik' 30% på LIFE, men 0% på KA
og AA, mens 'nye strømninger i arkitektur'
vægtes ens på alle uddannelserne. 'Havekun¬
stens historie' udgør på LIFE 5%, KA 12,5% og
AAA 20% afkurserne. I projektarbejdet fylder
'visualiseret formgivning' på KA 75%, på LIFE
60% og på AA50%, vægtet i forhold til 'forud¬
gående analyse', som udgør henholdsvis 25%,
40% og 50%, hvilket også afspejles i kriteri¬
erne for bedømmelsen af studieprojekterne.

I forhold til studiemiljø er der nogle iøj¬
nefaldende forskelle uddannelserne imellem.
Undervisernes baggrund er på AAA fordelt
med 20% praktiserende landskabsarkitek¬
ter og 80% teoretikere og forskere, hvor de på
LIFE og KA er 50/50. På LIFE udgør gruppe¬
arbejde 80% af studiet, mens det på AAA er
35% og på KA 25%. Også i studieledernes vur¬

dering af, hvilke jobs der bestrides af dimit¬
tenderne, er der stor forskel (på LIFE opgø¬
res disse tal løbende). LIFE angiver andelen
afprivatansatte til 40%, mens KA angiver 66%
og AAA 75%.

De afholdte samtaler har både peget på
spørgeskemaernes mangler og nuanceret de
afgivne svar. LIFE har betonet det dynamiske
aspekt i uddannelsen, hvor den kursusbase-
rede struktur, der også rummer kurser fra til¬
stødende fagområder på Københavns Univer¬
sitet, betyder, at-der i princippet ikke kommer
to dimittender ud med nøjagtig samme fag¬
sammensætning, hvorfor spørgeskemaet
opleves som unuanceret. Samtidig er uddan¬
nelsens struktur og indhold pt. under æn¬

dring, og resultatet af undersøgelsen kan der¬
for kun ses som et øjebliksbillede.

Samme billede af igangværende foran¬
dringer præger uddannelsen i Århus, hvor
studielederen betoner afdelingens formål som
det at uddanne samfundsengagerede arkitek¬
ter, der kan manøvrere i projektarbejder, hvor
mange andre fagligheder er repræsenteret.

På KA betyder den kommende sammen¬
lægning med designskolen ligeledes foran¬
dringer. Uddannelsen pt.bærer ifølge studie¬
lederen præg af at være del af en 'enhedsskole'
- hvilket betyder, at landskabsarkitektuddan¬
nelsen er en overbygning på en arkitektfaglig
grunduddannelse.

Den relativt nyetablerede uddannelse på
AAU har også været og er stadig under foran¬
dring. Her betoner studielederen, at uddan¬
nelsen er udsprunget af en ingeniørmæssig
baggrund, med deraf følgende fokus på en tek¬
nisk tilgang til opgaveløsningen.

Samlet set viser undersøgelsen, at vi er
en meget bredt sammensat faggruppe. En
vigtig fællesnævner i de pt. adgangsgivende
uddannelser er, at al le uddannes til at arbejde
rumligt orienteret og forslagsstillende med
behandlingen af friarealer. Der indgår en
kvalitativ formmæssig og rumlig vurdering
og visualisering i de undersøgte adgangsgi¬
vende uddannelser, hvilket vi betragter som

landskabsfagets kerne.
Arbejdet med undersøgelsen har gjort

det klart, at vi kun har afdækket en meget
begrænset felt af et bredt emne. Spørgsmå¬
lenes 'tilstræbte objektivitet' ville kunne
nuanceres af mere personlige kommentarer,
ligesom det kunne være fint at supplere stu¬
dieledernes syn på uddannelsen med kom¬
mentarer fra de studerende.

Vi kunne derfor forestille os, at DL opfor¬
drer nogle relativt nyuddannede kandidater
fra de tre skoler til at reflektere over deres

uddannelse, ligesom det kunne være interes-
'

sant at få kommentarer fra forskellige katego¬
rier af arbejdspladser, som aftager kandidater
fra alle fire uddannelser. AAU's svar på spør¬
geskemaet vil blive præsenteret i en opføl¬
gende artikel, og vi opfordrer samtidig til en
debat om emnet her i LANDSKAB.
Hanne Bat Finke, Margrethe Holmberg og
Anne Galmar
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LEG
Annemarie Lund

At udforme legepladser og legesteder har siden starten af 1900-tallet, hvor det blev sværere at
lege i byens gader, været en af landskabsarkitektens kerneopgaver. De velmenende ideer om,
hvordan legepladser skulle se ud og indrettes har varieret samme takt, som teserne om børns
udvikling har ændret sig. I mange årtier var landskabsarkitekter og pædagoger nogenlunde
enige om, at plads til byggeleg, klatretræer og pilekrat sammen med vand, jord og ild egentlig
var nok. Men krav om pænhed, skrappe sikkerhedsregler og overflodssamfundets økonomi¬
ske formåen har affødt mere 'udrustede' legepladser.

I den indledende artikel repeterer Anna Lenninger og Titti Olsson det essentielle i legens
natur. De fremhæver, at det at lege er et livssvilkår, at det er en afgørende kraft i et opvoksende
menneske, og at det er en helt nødvendig forudsætning for, at man kan udvikle sig og modnes.
Det er en måde at udforske verden på, at skaffe sig indsigt i'den og forstå den. Hvis man frata¬
ger børn den mulighed, berøver man dem også deres barndom. Leg er således en uadskillelig
del af et barns hverdagliv.

De fleste børn har evnen til at lege, men børn leger ikke hele tiden. Legen kan opstå hvor¬
somhelst og nårsomhelst og er derfor heller ikke bundet til faste steder eller tidspunkter.
Legens væsen er både åbent og udefinerbart, drevet af videbegærlighed og nysgerrighed og
indebærer udforskning, læring, bevægelse, etc.

En såkaldt legeplads er i og for sig kun et mødested for børn; et sted hvor legen kan opstå.
Legepladsen bliver først til en egentlig legeplads, hvis børnene leger på den. Uden børn, ingen
leg. Man skal ikke bilde sig ind, at det er takket være legepladser, at børn leger. Anna Lennin¬
ger og Titti Olsson beskriver den gode legeplads som et sted, der er indrettet til at initiere og
fremme leg; et tryghedsgivende sted, der kan understøtte leg. Og at voksne i deres iver efter
at skabe sikkerhed kan komme til at undertrykke og hæmme leg, og derved også udvikling.

Movium har af den svenske regering fået til opgave at indsamle og kommunikere viden
om udviklende miljøer for børn og unge, dvs. sådanne steder som børn og unge finder stimu¬
lerende og meningsfulde at være i. A & T skriver lidt drillende, at det for landskabsarkitek¬
ter eller designere nok kan være en legende proces at udforme en legeplads, men at det jo i
sig selv ikke garanterer, at resultatet bliver et sted, der understøtter, at legen kommer igang
eller trives.

FN's børnekonvention omhandler også børns ret til rekreation og leg. IPA, International
PlayAssociation, der i 1961 blev stiftet i København, har i 2010 gennemført høringer i otte byer,
Johannesborg, Bangkok, Beirut, Mexico City, Bombay, Nairobi, Sofia og Tokyo, for at under¬
søge, hvordan situationen er på verdensplan. IPA finder, at børns muligheder for leg er truet
i hele verden, ikke mindst set i lyset af den stærkt stigende urbanisering. '

LANDSKAB 1-2011 viser aktuelle nordiske projekter. Landskabsarkitektens opgave er at
skabe de fysiske rammer, og det viser sig heldigvis, at der også tænkes i større sammenhæng,
bylivmæssigt set. I Malmo er legepladserne ofte placeret i bolignære parker og bruges som
sociale mødepladser. De senere år har man satset på temalegepladser, to i hver bydel. De er
blevet populære udflugtsmål for både familier og institutioner, så nu anses temalegepladserne
som en del af Malmos integrationsarbejde. I Stockholm indgår et stor nyt legeområde i revita-
liseringen afVasaparken. I Københavns Kommune indgår alle 125 offentlige legepladser i pro¬
jektet Plads til Leg, herunder på projektet på Vestvolden. Og kommunen har etableret en hånd¬
fuld såkaldte kunstlegepladser, hvor børn møder og kan føle kunst tæt på. Fra det åbne land
vises Naturrum Skovsnogen, et formidlingsprojekt, der skal vise nye veje til at opleve natur-
og kulturværdier i en skov. Fra Oslo beskrives skituren gennem skoven på den nye løjpe til
Holmekollen, et bevægelsesforløb, der skal kunne give 'opplevelser med og uten ski på bena'.

Den forfriskende afrapportering fra seminaret med den lange titel Samtidskunst, leg og
midlertidighed som redskaberfor byudvikling viser, at gamle unge ikke har mistet legeevnen.

Midlertidig og led i byudvikling er også Ny Tap Plads på Carlsberg, et spektakulært og
udfordrende legested, en svajende skov af reb til at svinge sig i. Lidt som i Poul Henningsen
og Bernhard Christensens Der var engang en abe den boede i en skov og den ku' svinge sig fra
gren til gren og ta' bananer... Åh, abe, åh, abe, gid jeg var lissom dig. Snoabe, snoabe, du har
altid lov til leg.
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ATT LEKA ÅR ETT LIVSVILLKOR
Anna Lenninger och Titti Olsson

Det loper en asfalterad gångvåg genom par¬
ken. På ett stalle har maken sjunkit så att det
bildats en grop dår vatten samlas efter regnvå¬
der. En dag sitter en litenflickapå hukframfor
gropen. I sin hand haller hon en genomskinlig
plastpåse som årJylld med sand. Flickan for
påsen genom vattnet i gropen, fram och tillba-
ka,fram och tillbaka. Hon tyeks vara helt upp-
slukad. Lekerhon?

Att vara barn ar detsamma som att leka. Leken
år ett livsvillkor och en avgorande kraft hos
den våxande månniskan, en helt nodvåndig
forutsåttning for att hon ska vaxa upp och
mogna. Genom att agera - leka - blir varlden
begriplig. Om man berovar barn den mojlighe-
ten tar man också ifrån dem deras barndom.

Enligt hjarnforskaren Matti Bergstrom
har den vuxna manniskan en annan hjårna ån
fostret, barnet och den pubertala unga man¬
niskan. Det betyder att det finns kånslor, till-
stånd och verklighetsuppfattningar som barn
ager, men som de allra flesta vuxna inte langre
kan uppleva eller minnas.

År det dårfor som så många månniskor
verkar ha glomt hur det år att vara barn?

År det dårfor barn kan framstå som ett gåtfullt
folk, trots att vi alia varit barn?

Som enfråmmande vuxen kan man se attflick¬
an medplastpåsen år sysselsatt, var hon gor det
hon gor, och hur hon gor detta. Vi kan åven no-
tera att det står en vuxen lite vid sidan om, som

gerflickan tid att gora detta viktiga, ijust det
hårfallet en aldre kvinna, kanske mormor eller
farmor. Vadflickan verkligen gor, vad som sker
i hennes tankevårld - i leken - det har vi ingen
aning om.

Att vara lekfull år en attityd, det år ett sått att
vara till på. Betraktar man leken som någon-
ting integrerat i barns vardagsliv forstår man
också att leken kan uppstå varsomhelst och
nårsomhelst.

Barn leker inte alitid, men de allra flesta
barn år utrustade med formågan att kunna
leka alitid och overallt. Leken år inte begrån-
sad till tid och rum, den tar inte slut bara for
att klockan visar ett visst klockslag, eller att
barnet låmnat lekplatsen.

Man ska alltså inte inbilla sig att leken
finns på lekplatsen, att det år tack vare den

som barn leker - utan barn ingen lek och hel¬
ler ingen lekplats.

En bra plats for lek år en plats som erbju-
der sådant som lotsar leken, som ger leken
mojlighet att tråda fram, som gor att barnet
kånner tillit och trygghet till månniskorna
och omgivningen.

Miljon måste alltså stotta leken genom
att vara såker, det vill såga ofarlig. Det år ett
grannlaga uppdrag, eftersom vuxna i sin iver
att skapa såkra miljoer for barn år experter på
att hindra leken genom att antingen under-
tryeka den eller reglera den så att den blir
omojlig.

Den som fått i uppdrag att formge en lek¬
plats år sannolikt hur lekfull som helst under
sjålva designprocessen. Men det garanterar
knappast att lekplatsen, når den sedan år får-
dig, verkligen år ett verkligt stod i barns lek.
Våra urbana samhållen och liv pråglas av ett
ideal som såger att alia ytor helst ska vara

snygga och formgivna. Dårfor blir lekplat-
serna också sådana.

Frågan år om våra samhållen alls tål barns
ordning, det vill såga det stokiga, tillfålliga,
kaosartade, smutsiga, det ståndigt forånder-
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Fotos Anna Lenninger

liga och roriga. Det upp och nedvånda. Så
lange inte platserna dår vi bor slapper in bar-
nen och tar lekens natur på allvar så fornekar
vi också vasentliga delar av oss sjålva.

Visst år detta en perfekt rullslånt? Sextonår¬
ingen kastar en blickpå sin tioårige lillebror.
Han nickar i samforstånd. De står vid kronet
på en gråsklådd slant, bakom dem tronar Eko-
templet iHagaparken. Så lågger de sigpå sidan
och rullar ner. Sextonåringens mossa ramlar av
hennes huvud och lyser klart blå bland de gula
hostloven.

Samtidigt någon annanstans. En rorelse
fångar ogat. Hogt uppifrån, i ett hus i bostads-
området Hammarby Sjostad iStockholm, soker
sig blickenforstrott utgenomfonstret. Var det
verkligen någon långt dår nere som gjorde en

frivolt och landade i en av de skamfiladeplan-
teringarna långs ettgångstråk?

Jo visst år det så! Två knappt tonårigapoj-
kar turas om. De tar sats, springer ettpar steg
tvårs over gångvågen, hoppar hogt upp i luften,
gor enframåtvolt - och landar snyggtpåfot-
terna. Utom defå gånger defaller, då landar de
till synes mjukt iplanteringsjorden som någon

trådgårdsanlåggare nyligen kort dit. Detpågår
nåmligen en upprustning av planteringarna
langs promenaden. Troligen råder det delade
merfingar om vitsen med luckerjord.

Vid något tillfålle provar pojkarna att
anvånda en parkbånk for avsatsen. Men det
måste vara båttre att starta med språng, for
bånken ratas snabbt.

Efter ettpar minuters akrobatik slåntrar de
ivåg och år utom synhåll.

Flickan i forskoleåldern, det slåntrullande
syskonparet, och de unga tonårskillarna beter
sig fullstandigt logiskt. De utforskar varlden.
De lever i varlden på ett mer påtagligt vis an
denvuxna som så starkt litar på synen och på
sin formåga till analytiskt tankande. Detta ar

viktigt att uppmarksamma for den som ågnar
sig åt stadsbyggnad eller på annat vis vill ge
forutsåttningar for att lek ska kunna aga rum.

Barn och unga behover utrymme och tid
for lek och spel som inte styrs av vuxna, efter¬
som vi inte kan forutsatta når var och hur ett
barn eller valjer att utforska sig sjalv eller
omgivningen. Men vi kan låra oss mycket mer

genom att se hur barn i olika åldrar faktiskt

agerar. Med storsta sannolikhet skulle detta
dessutom vitalisera stadsplaneringen.

Kan det vara det som Michail Bulgakov,
forfattaren till Måstaren och Margarita, syf-
tade på når han svarade på frågan om han
tyckte båttre om Kiev an om Moskva? Nåm¬
ligen: Detjag kraver av en stad år attpropor¬
tionerna mellan byggnader och månniskor och
parker upphåver lagarnafor det konventio¬
nella tånkandet. Det havdar i alia fall Torbjorn
Såve i romanen Jag brinner.

Huruvida det år ett riktigt citat eller inte
vet vi inte - det år inte så våsentligt. Det
våsentliga år att formuleringen illustrerar ett
barnperspektiv som vi anammar.
Anna Lenninger, Lenninger lek & landskap, och
Titti Olsson, Movium

Fotnot: Den svenska regeringen har gett Mo¬
vium i uppgift att på nationeli nivå samord-
na, samla och sprida kunskap om utvecklande
miljoerforbarn och unga. Moviums uppgift ar
alltså att kommunicera kunskapen om sådana
utemiljoer som barn och unga finner stimule-
rande och meningsfulla i det offentliga rum¬
met, dår de kan leka och vara till på egnavillkor
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LEKFULLA MALMO
Caroline Larsson

Malmo har bevisat att det går att gora spånnande lekplatserfor barn i alia åldrar
utan att gora avkallpå såkerheten. Afrikaparken. Fotos Martin Eriksson
Malmo has proven that one can create excitingplaygrounds to serve children ofall ages

without reducing safety considerations. Africa Park. Photos Martin Eriksson

Att skapa bra och fungerande utrymmen
for barn och deras lek år ett stort ansvar

som måste tas på fullaste allvar. Lek år
barnens sått att utveckla motorik, kun-
skap och social formåga. Lekplatser i
Sverige och åven Malmo har långe varit
mycket tråkiga och traditionella med
standardiserat innehåll, vilket knappast
har fråmjat Iekfullhet och trivsel. Också
bland lekplatsansvariga har det saknats
inspiration, då det mesta handlat om att
hitta rått i djungeln av prefabricerade
lekredskap

Men något har hånt i Sverige under
de senaste åren! Numera vill alla svenska
kommuner med sjålvaktning håvda att
man satsar på barnen och deras behov av
lek - och helst vill man stoltsera med att

man har temalekplatser. Den stad som
till stor del startade den nya vågen av lek-
platssatsningar och som myntade begrep-
pet temalekplatser år Malmo.

Sedan mitten av 1990-talet har Malmo

jobbat medvetet for att fbrbåttra stadens
lekplatser och gora Malmo till en attrak¬
tiv stad for alla dess invånare. Uppmårk-
■samheten från såval invånare, media och
inte minst det faktum att många andra
svenska stader låter sig inspireras av
Malmos arbete tyder på att satsningen år
lyckad. Men vad ligger då bakom Malmos
framgång med temalekplatser?

Bakgrund
Malmo ar kant i Sverige som parkernas stad.
Hår finns klassiska aldre stadsparker, såsom
Pildammsparken och Kungs- och Slottspar-
ken, men också nyare parker i stadens ytter-
områden, som Bulltofta rekreationsområde.
Mindre vålkånda år kanske Malmobornas

"vardagsparker" - det stora antal stadsdels-
parker och bostadsnåra parker invid 1950-,
60- och 70-talens bostads- och villaområden.
Hår ligger många av Malmos over 200 lekplat¬
ser. Av tradition har man anlagt en stor mångd
lekplatser i parkerna allteftersom staden har
vuxit, men kravet på innehåll och lekkvalitet
har inte alitid varit lika stort.

I mitten av 1990-talet inventerades alla
Malmos lekplatser och, foga overraskande,
var resultatet nedslående - lekplatserna var

slitna, trista och oinspirerande. Under samma

tidsperiod kom det flera miljopsykologiska
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Man kan skapa spånnande lekplatser med enkla
medel. På djungellekplatsen år vegetationen en

viktig komponent. Det år samtidigt viktigt att
skapa lekplatser med såvål utmaningar som plats
for stillsam lek och samvaro.

Djungellekplatsen. Fotos Tomaz Lundstedt
One can create excitingplaygrounds with simple
means. At thejungleplayground, the vegetation
is an important component. It is also important
to createplaygrounds thatprovide challenges, as

well as roomfor quietplay and being together.
Jungleplayground. Photos Tomaz Lundstedt

forskningsrapporter som pekade på vikten
av lek i naturmiljoer - en naturlik miljo hade
i en rad studier visat sig vålgorande for barns
utveckling, genom att erbjuda storre fysiska
utmaningar och båttre forutsåttningar for en

fantasieggande och socialt utvecklande lek.
Mot bakgrund av detta beslutade dé an-

svariga i Malmo att något radikalt måste goras
- staden skulle trots brist på natur kunna
erbjuda stimulerande och fantasifulla lekplat¬
ser! En omfattande upprustning påborjades,
men samtidigt foddes konceptet "temalek-
plats"..

Lekplatsprogram
Resultatet av lekplatsinventeringen, och tan-
karna på båttre lekmiljoer, tydliggjorde be¬
hovet av en långsiktig strategi. Ett program

togs fram for det fortsatta arbetet med såvål
upprustningen av de vanliga lekplatserna som

utbyggnaden av temalekplatserna. I Program
for lek och Lekplatser från 1996 lades en policy
fast for hur lekplatser ska vara utformade for
att på båsta satt fråmja barns lek och fungera
som sociala knutpunkter i parkmiljoer.

Malmo stad har som overgripande mål
att skapa en trivsam stad som också år anpas-

. sad efter barns behov samt att bevaka att gål-
lande lagar som ror barns miljo foljs. I lek-
platsprogrammet har Malmo stad faststållt
olika kategorier av lekplatser, anpassade for
olika aldersgrupper cch med angivet avstånd
(riktvårde) från boståderna.

' I lekplatsprogrammet ståils krav på lek-
platsernas utformning och innehåll. Lekplat¬
serna ska erbjuda en lekmiljo som stimulerar

fantasin och erbjuda bra platser for roll- och
rorelselekar, både i grupp och for enskild
lek. En bra lekplats år omsorgsfullt placerad
i parken - i de bostadsnåra parkerna har en

god kontakt med nåraliggande boståder bety¬
delse for tryggheten. Ofta år lekplatsen en av
bostadsområdets sociala kontaktpunkter,
åven for vuxna. Gestaltningen av platsen och
skonhetsaspekten ska inte forringas - den har
en rekreativ verkan på såvål barn som vuxna
och visar att den som gestaltat platsen har
gjort det med respekt for besokarna.

I arbetet med den pågående upprust¬
ningen av standardlekplatserna tas i forstå
hand hånsyn till skicket på den befintliga lek¬
platsen och hår år den årliga såkerhetsbesikt-
ningen ett viktigt styrinstrument. Men åven
faktorer som barnkullarnas åldersfordelning
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Fart ochflaktpå rorelselekplatsen. Foto Tomaz Lundstedt Full speed ahead on the exerciseplayground. Photo: Tomaz Lundstedt

i narområdet, narhet till skolor och dagis mm
spelar in i hur det arbetet bedrivs. Sedan år
2000 till dags datum har ca 110 lekplatser rus-
tats upp i Malmo utover de 21 temalekplatser
som byggts.

Nyskapande temalekplatser
Det som utmarkt Malmos arbete med lek¬

platser under de senaste åren år satsningen
på temalekplatser. Grundtanken år att te -

malekplatserna ska vara unika och utmanail-
de lekplatser som ska fungera som utflyktsmål
for såvål barnfamiljer som skola och dagis.
Varje stadsdel ska ha minst två temalekplat¬
ser, ofta placerade i lite storre stadsdelsparker
med god tillgånglighet och parkvistelse i ov-

rigt. Varje temalekplats ska ha ett givet tema
och såvål utformningen av lekplatsen som lek-

utrustningen ska tydligt forstårka detta. Lek-
utrustningen ska vara utformad så att de sti¬
mulerar till såvål rollekar som fysisk aktivitet.
Oftast undviks prefabricerad lekutrustning,
i stallet skapas mycket lekutrustning till te¬
malekplatser i nåra samarbete med konstnå-
rer och designers.

De forstå temalekplatserna var forhål-
landevis enkla, men allt eftersom efterfrågan
har okat och insikten om vilka mojligheter
som finns med den hår typen av unika lek¬
platser, har ribban hojts. Från att som ansva-

rig landskapsarkitekt tidigare ha blivit till-
delad en ganska blygsam budget och på sin
hojd vågat skåpa en enkel lekskulptur, hor nu
både konstnårer och arkitekter av sig till oss
och erbjuder sina tjånster. Det har blivit sta¬
tus att jobba med lekplatser!

Det år numera en sjålvklarhet att i planerings-
skedet for en ny temalekplats ha ett nåra sam¬
arbete med såvål konstnårer/arkitekter som
konsulter med olika teknisk kompetens for att
på olika sått forverkliga idéer kring ett spån-
nande tema.

Vissa av våra temalekplatser, t.ex. sago-
lekplatsen och spindellekplatsen, år helt
byggda av redskap som specialdesignats och
tillverkats for just denna specifika lekplats.
Medverkande konstnårer och designers del-
tar ofta i både planerings-, tillverknings- och
byggskede. Men vi jobbar inte alitid med
konstnårer i temalekplatsprojekt. Några
av våra mest populåra temalekplatser, t ex

skogslekplatsen och rorelselekplatsen, bygger
i princip helt på prefabricerade produkter, om
ån av det lite ovanligare slagen.
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Till vattenlekplatsen kommer barnen i badklåder. Åven om inte vattnet ar djupt
lockar vattenlekplatsen inte bara små barn. Fotos Tomaz Lundstedt
At this waterplayground, the children wear bathing suits. Even ifthe water is not very deep,
it still attracts children ofall ages. Photos Tomaz Lundstedt

Temalekplatserna har blivit oerhort popu-
låra bland Malmobarnen. Så pass populåra
att ett flertal av de forstå temalekplatserna
som byggdes ganska snart har fått komplet-
teras med fler lekredskap och storre ytor då
de varit for små for att ta emot anstormningen
av barn. Det har också lett till att barnen åker

på utflykt till lekplatser i andra stadsdelar for
att leka. Temalekplatserna har blivit en del av
Malmos integrationsarbete!

En ny utmaning som ligger framfor oss år
att utveckla temalekplatser med ett tydligt
pedagogiskt inslag, t.ex. planeras Vattente-
maparken i Hyllie samt Oresundslekplatsen
vid Ribersborgsstranden. Forhoppningen
med dessa pedagogiska temalekplatser år att
Malmos skolor ska kunna erbjudas ett års-
kursbaserat program dår besoken på temalek¬

platserna ska komplettera undervisningen i
skoian.

Sakerhet
En fråga som vi ofta får år hur vi vågar an-
vånda lekutrustning och lekskulpturer som
år specialdesignade/-tillverkade efter att Eu¬
ropanormen for leksåkerhet skårpte's i slutet
av 1990-talet. Men nya hårda såkerhetsfore-
skrifter år inget skål for att gora trista lek¬
platser. Naturligtvis tar också Malmo stad
leksåkerheten på storsta allvar men vi håvdar
beståmt att man kan skapa lekplatser som år
både utmanande och såkra 7 det handlar till
•stor del om att såtta sig in i regelverkat och i
de fiesta fall om att ahvånda sunt fornuft.

I de temalekplatsprojekt dår vi tar fram
egen lekutrustning knyter vi en leksåkerhets-

konsult till projektet. En sådan leksåkerhets-
konsult deltar oftast både i planerings- och
skisstadiet samt vid tillverkning och monte¬
ring av lekredskapet. Men visst hånder det
att man trots detta upptåcker att ett redskap
har brister, men det har hitintills uteslu-
t.ande handlat om mindre brister som gått att
åtgårda utan storre problem.

Och det år nog hår som hemligheten med
Malmos framgång ligger - att vi faktiskt har
vågat!
Caroline Larsson, landskapsarkitekt, Malmo
stad, gatukontoret
Lås merpå www.malmo.se/lekplatser
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VASAPARKENS LEKPLATS
Anders Kling

Vasaparken har lange varit en av Stock¬
holms mest populara innerstadsparker.
2005-06 upprustades hela parken efter
många år av hårt slitage. En kombinerad
konstgråsplan och konstfrusen isbana,
nya gångvågar och sittplatser och en helt
omgjord lekplats var de viktigaste nya
tillaggen. Fornyelsen av Vasaparken har
handlat om att inforliva dagens behov och
krav i en aldre, traditionell parkstruktur.
Omdaningen ar en av de mer omfattande
parkupprustningar som skett i Stockholm
under senare år och det forstå exemplet
dar en park på ett mer omfattande satt an-

passats till en nutida anvåndning

Vasaparken anladeS kring forrå sekelskiftet då
Stockholm fortfarande var en trångbodd och
ohygienisk stad. Dåtidens politiker fororda-
de ett hålsosammare leverne med motion, sol¬
bad och idrott. På den gamla ritningen stod in-
skrivet 'oppen plats for fria lekar'. Det visar
vad Vasaparken ville erbjuda, till skillnad
från finpromenerandet i många andra av de
nyanlagda parkerna från den tiden. 1912 fick
Stockholm sommarolympiaden. Parkens fria
aktivitesyta och omgivande ovala parkvågblev
då tråningsanlåggning och sedan dess har par¬
ken fortsatt att fråmst vara en aktivitetspark.

Vasparkens lekplats ligger centralt place-
rad, hogst uppe på en kulle med utsikt over

den oppna aktivitetsytan. Den gamla lekplat-
sen var hårt nedsliten med stora odefinierade

grusytor och en parad av olika standardise-
rade redskap placerade utan inbordes logik,

Tidigt i projektet utarbetades en barande
idé om att hela platsen skulle fungera som en

potentiell lekyta dar ett landskap av gummi-
kullar av olika hojd, utseende och funktion
angav karaktaren. Gummit bildar den fysiska
grånsen for lekplatsen, och ersatter nuva-
rande sand- och grusytor.

De mer uppenbara funktionerna skulle i
form och uttryck samspela med gummikul-
larna och kånnas som en del av dessa snarare

ån som objekt utplacerade på en yta. Det var
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Utsikt over Vasaparkens konstgråsplan med
lekplatsens orangea kullar i bakgrunden
View over Vasaparken's artificial lawn with
theplayground's orange mounds in the background

en styrning bort från den traditionella synen

på lekplatser med prefabricerade redskap
utstållda på en yta och istållet ett forsok att
utarbeta nya satt att se på leken, både funktio-
nellt och formmåssigt. Tanken var att platsens
struktur skulle ge upphov till friare tolkningar
av hur man som barn kan nyttja en plats dår
varje lekfunktion inte år omedelbart given.
Egenskaper som kreativitet och nyfikenhet

skulle på så satt vara ledord for hur anlågg-
.ningen anvånds.

I parkens storre struktur år lekplatsen
tånkt att vara ett landmårke. En visuell signal
som syns vida omkring och på så sått leder
in folk i parken . Ett boljande landskap av

orangea gummiytor understryker den befint-
liga terrången och forstårker lekplatsens låge
som hogsta punkt i parkén. Detta var tankt

som en slags artificiell tolkning av Vasapar¬
kens naturliga topografi, som om någon hållt
en orange massa på parkens hogsta punkt.
Kullarna ansluter till parkens linjeforing i
lekplatsens ytterkanter med i huvudsak mjukt
sluttande ytor. In mot lekplatsens centralare
delar bryts kullarna upp dår vissa sidor består
avbrantare lutningar. I gummit har olika red¬
skap arrangerats - studsmattor, rutschkanor

)OOQQQQQQ
ODENGATAN
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1 Lekplats
3. Aktivitetsyta - fotboll / isbana
3. Terrasser med sittplatser, blomsterplantenngar,
bangolf och boule.
4. Huvudstråk
5. Entré mot S:t Eriksplan
6 Glemmes terrasser
7. Sabbatsberg - Upprustning av Vdstra Parken i
samband med exploatering (programforslag)
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och ett stort klatternåt har spants mellan två
kullar. De andra delarna av lekplatsen består
av en stor, oppen asfaltyta bemålad med olika
linjer for fria idrottslekar, en småbarnslek
som ar belågen på ett trådåck med gungor och
sandlåda samt en friare avgrusad del som ska
nyttjas som 'verkstad' for parklekens perso¬
nal. En 400 mm bred vitinfårgad, platsgjuten
betongmur, vilken skiftar i hojd och funktion,
håller ihop de olika delarna. Muren fungerar
som grans mellan material, som klåttervågg,
som sittplatser och som sarg for bollek.

Vasaparkens parklek har utarbetats i nåra
samarbete med lekplatsens personal, genom
samråd med boende och med våra bestallare

på Stockholms Stad. Framforallt har Bodil
Hammarberg varit en drivande kraft som på
ett entusiastiskt sått lett projektet framåt.
Med några år på nacken kan man konstatera
att lekparken ar våldigt vålbesokt. Ofta ska-
pas koer till gungor och andra lekredskap
och man kan slå fast att lekplatsen egentli-
gen borde varit storre till sitt omfång. Många
barn, specieilt små barn, verkar tycka att det
ar spånnande att promenera omkring och
kånna hur det år att gå på grås, sedan asfalt,
sedan de mjuka kullarna, sedan studsmat -

torna. De åldre barnen utnyttjar kullarna att
cykla och springa på. Betongmurarna utnytt-
jas for klåtterlek och balånsgång. Foråldrarna
verkar uppskatta att lekparken ligger insmu-
gen i en uppvuxen park dår barnen kan varva

gungor och sandlåda med spånnande lov,
pinnar, småkryp och hundar på promenad.
De uppskattar åven att lekplatsen år oppen;
det år lått att ha uppsikt over barnen trots att
parken år stor. Den orångea fargen har tyvårr
blekts ganska kraftigt annars har materialet
hållit bra trots det stora besokstrycket.

Vasaparken vann 2006 års Sienapris -

svensk arkitekturs officiella pris for fråmjan-
det av god utemiljo.
Anders Kling, landskapsarkitekt LAR/MSA,
LAND Arkitektur AB

Vasaparken, Stockholm
Byggnadsår: 2006
Bestallare: Stockholms Trafikkontor genom
Bodil Hammarberg, landskapsarkitekt och
projektansvarig. Anne Kemmler (byggskede)
Landskapsarkitekt: Anders Kling (ansvarig),
Sofia Nylén, Ulrika Petzelius och Anders Falk;
GrontmijAB
Ovriga konsulter: Konstruktion: Christer
Johansson, Grontmij. Vand: Goran Bovin,
Grontmij; El, belysning: Alexander Cederroth,
Anna Albrechtsson, Retea
Byggledning: Krister Knutsson, Rockstore
Engineering AB
Entreprenor: MarbitAB
Bruttoarea: 5500 kvm
Foto: Mauro Rongione, Anders Kling (s. 9)
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IGRENSEN
MELLOM
BY OG SKOG
Nina Marie Andersen

t

24. februar går ski-VM av stabelen i Hol-
menkollen, Norges nye nasjonalanlegg.
Arrangørene lover spektakulære opplej
velser med og uten ski på bena. Med en

beliggenhet i grensen mellom by og skog
betinges imidlertid opplevelsen av anleg-
gets relasjon til natur og kultur av sam-

menhengen det betraktes ut ifra

Etter en kort kjøretur parkeres bilen i land¬
lige omgivelser og skituren kan begynne. Det
er glitrende forhold med seks minusgrader og
nysnø. Långrennsløypa har to spor; ett hver
vei, bred nok til å møte andre skiløpejre, men

tilstrekkelig smal til at den ligger smidig mel¬
lom de små kollene. Bartrærnes greiner er

tunge av snø og kommer tett på skiløperne.
.Det er imidlertid ikke mange av dem her. Sola
skinner svakt bak et tynt slør av skyer, men
forsvinner Snart helt bak den første toppen
som må forseres på veien til Holmenkollen.

Artikulasjon og veiplanlegging
Gjennom utøvelsen blir skiløperen bevisst
topografien; bratte stigninger blir spesielt
merkbare, og selv svake heininger, slike man
knapt merker til fots, fremstår tydelig. Lang-
renn tillater imidlertid ikke en fullstendig fri
bevegelse. Slik tog er uløselig forbundet med
jernbaneskinner, tar heller ikke skiløperen av
fra løypen uten videre. Følgelig er det fra den
planlagte traseen, fra linjen gjennom et om¬
råde, skiløperen erfarer sitt landskap; skigå-
ing er en form som artikulerer det.

Oslomarkas løypenett er omfattende og
mangfoldig. Et hierarki av enkle, doble og tre¬
doble spor, med og uten belysning, tilgjenge-
liggjør store deler av skogområdene som om¬
kranser byen. Områdene kultiveres gjennom
preparering og bruk. Som kjørende langs de
amerikanskeparkways, kan skientusiaster er¬
fare landskap langrennsløypene tilrettelegger
for. Og som veier for øvrig blir de planlagt og
anlagt med større eller mindre krav til radier,
stigningsforhold og oppbygning. Etter hvert
som turens mål nærmer seg, blir løypen bre-
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Bred skiløypepåfylling, belyses av nye armaturer • Wide skipiste onJill, illuminated by newfixtures

Tv. Skiløperpå liten løype godt tilpasset terrenget gjennom skogen. Fotos Nina Marie Andersen
Left. Skiers on the smallpiste can easilyfollow the terrain through theforest. Photos Nina Marie Andersen

dere og mer befolket, men ender så litt over¬
raskende i en liten sløyfe; VM-løypen som
fortsetter videre, er ikke preparert. Deri spa¬
res til konkurransene, sies det. Og skiløperen
må bevege seg fra den preparerte løypen og
ut i et ujevnt spor i løssnøen. Etter kilome¬
terne med tilrettelagte forhold gir det en fø¬
lelse av 'å være tilbake i naturen'. Det er fra
dette enkle skisporet den nye hoppbakken for
første gang oppdages bak furutrærne; i kon¬
trast til skogen som tilsynelatende omkran¬
ser den, fremstår Holmenkollbakken som et
Soria Moria slott, magisk i det varme sollyset.

Kontekstbetinget opplevelse
Et lite stykke lenger frem i løssnøen åpenba-
rer hoppbakkens faktiske omgivelser seg. Om¬
rådet er åpent og nesten forlatt. Arbeiderne
ser ut til å ha gått tidlig hjem denne fredagen,
bare enkelte anleggsmaskiner og litt 'bygge-
plassrot' vitner om det pågående arbeidet

frem mot skiarrangementet. Et teppe av snø

demper inntrykket av kaos og fremhever den
presise terrengformingen, som sammen med
tribuneanleggene og andre konstruksjoner
ikke levner tvil om at området er menneske-

skapt; et anlegg. VM-løypenes rigide normal¬
krav og dimensjoner, tidsriktige belysnings-
armaturer, konstruksjonenes materialbruk
og utførsel gjør at parallellen mellom en an¬

lagt skiløype og vei er spesielt påfallende her.
Lite ved holmenkollanlegget minner om løy-
pene i fra den første delen av skituren. Det
får tiltransportert snø og produsert kunstsnø
lokalt. Asfaltert i fire meters'bredde skal det
indre fem kilometer lange løypenettet kunne
benyttes til rulleski om sommeren. I følge
kommunens nettsider vil det også gi rullestol-
brukere en 'unik mulighet til å bruke marka',
men hva slags opplevelse vil det gi? Oslofolk
oppsøker marka foF rekreasjon og fysisk ak¬
tivitet i grønne .omgivelser. Ved ankomst med

T-bane, bil eller turistbuss fra sentrum, vil
holmenkollanlegget kunne gi en befriende
fornemmelse av å komme ut av byen, være
høyt og fritt med utsikt over fjord og åser. Det
vil trolig gi enkelte en følelse av å entre natu¬
ren, 'det grønne'. Ja, anlegget befinner seg jo
innenfor 'markagrensen', hvor utbygging er
strengt regulert.

Skituren gjennom skogen må betraktes
som en kultureli handling, men områdene
som erfares fra løypen tolkes likevel som
natur. Møtet med holmenkollanlegget etter
turen gir derfor en ganske annen opplevelse
enn en tenkt ankomst fra sentrum. Konstruk-

sjonene og terrengformingen skiller anleg¬
get markant fra de tilgrensende områdene. Å
ankomme 'bakveien' gjennom skogen tydelig-
gjør området som en kontrast marka; det er et
enormt idrettsanlegg. Til tross for lokaliserin¬
gen virker det å knytte holmenkollanleggettil
en idé om natur i beste fall anstrengt.
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Første møte medHolmenkollen bakfurutrærne
Thefirst meeting with the Holmenkollen ski slope behind thepine trees

Konstruksjoner og detaljer ved skianlegget ,

minner om veiplanlegging
The construction and details ofthe ski com¬

plex remind one ofroadplanning

Kommersialisering
Selv om reguleringen er streng innenfor mar-

kagrensen, ser idretten ut til å stå i en særstil¬
ling i Norge. Vintersport er knyttet til nasjo-
nal identitet, og landets største helter har en
forbindelse til denne form for aktivitet, noe

også næringslivet ser ut til å ha merket seg.
For hvem er dette anlegget egentlig bygget?
For barn og unge som trener langrenn mange
kvelder i uken? Det at Holmenkollanlegget
ligger i en av Oslos bedre bydeler vil i så fall
prege hvem som bruker det. Er det bygget
for at titusener av publikummere skal sam¬
les og oppleve et stort idrettsarrangement
denne vinteren? Anlegget har en nøye plan¬
lagt scenografi, slik at kameraene skal kunne
fange opp de beste bildene; er arrangementet
iscenesatt for tv-seere for at de skal bli pre¬
sentert spektakulære bilder av raske skiløpe-
re med 'norsk natur' i vinterdrakt og storslått
utsikt over hovedstaden i bakgrunn? Anlegget
har en imponerende og kompleks logistikk; er
det anlagt for utøverne av konkurranseidret-
ten, eller for det enorme apparatet rundt dem
som fordrer det? Holmenkollanlegget mate¬
rialiserer kommersielle verdier ved å struktu¬

rere billettsalg, servering og sponsorvirksom-
het. Selv den legendariske 'Gratishaugen' er
innlerrimet i anlegget, en plass her koster nå
opp til 490,- kroner.

Blå time
Solen nærmer seg tretoppene og det begyn-
ner å haste med å komme seg tilbake før mør¬
ket tar over. Det er noe fint i å måtte tilpasse
seg naturens rytme på denne måten: å være et
sted uten kunstige lyskilder i timen hvor det
går fra lyst til mørkt; å erkjenne kreftene og
alvoret naturen representerer, som fort glem¬
mes i et tilrettelagt anlegg. Bakkene som ytret
motstand i sted gir nå stor fart i retur, og snart
er skiturens utgangspunkt i sikte. Månen er
smal sigdformet og trer stadig tydeligere frem
etter hvert som vinterhimmelen blir mørkere.
Gradestokken har beveget seg ned til minus
elleve grader.
Nina Marie Andersen, landskapsarkitekt mnla,
phd-studérende ved UMB, Ås

Holmenkollprosjektet presenteres av prosjek-
terende landskapsarkitekt Grindaker AS i
LANDSKAB 2-2011
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NATURRUM SKOVSNOGEN
Charlotte Horn

Herover. René Schmidt, Gotisk Skur. Overdækning resterer.
Th. Stimarkør i beton. Fotos René Schmidt og Charlotte Horn

Above. René Schmidt, Gothic shed. The covering remains
Right. Path marker in concrete. Photos René Schmidt og Charlotte Horn

Naturrum Skovsnogen er et naturoplevel¬
ses- og formidlingsprojekt i en privatejet
skov ved Døvling i den sydlige del af Her¬
ning Kommune. Skovsnogen blev åbnet
for offentligheden i september 2010. Pro¬
jektet forventes indviet i foråret 2011,
når de sidste bygninger er etableret. Det
vil hermed være det første projekt af sin
art herhjemme

På Friluftsrådets initiativ har de tre parter Fri¬
luftsrådet, Arbejdsmarkedets Feriefond, Loka¬
le- & Anlægsfonden i 2009 udpeget fire natio¬
nale naturrumsprojekter, hvoraf Skovsnogen
er det ene, og støttet med ca. 1.7 mio. kr.

Kristina og Søren Taaning har med natur-
rumsprojektet åbnet deres ca. 25 ha stor# skov
for offentligheden. Herning Kommune er ind¬
gået i partnerskab med ejeren om projektet og
har som offentlig myndighed stået som formel
ansøger i projektperioden og bidraget økono¬
misk.

Søren Taaning (billedkunstner) og René
Schmidt (billedhugger) er idémændene og
kunstnerne bag naturprojektet, hvis formål
er at vise nye veje til at opleve natur- og kul¬
turværdier i en skov. Som udgangspunkt lig¬
ner skove hinanden meget. De er omgærdet
af den samme skovæstetiske opfattelse i den
måde, marl traditionelt faciliterer skovene på
over for publikum. Søren Taaning og René
Schmidt ønsker at udfordre vores forestillin¬

ger om naturen. De vil med projektet tilføje
skoven nye fortællende elementer, som skal
udforskes. Det åbner for nye skovoplevelser
og appellerer til såvel børns som voksnes fan¬
tasi.

Jeg vil med denne artikel primært be¬
skrive de fysiske faciliteter, der foreløbig er
etableret, og som man møder, når man bevæ-
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ger sig gennem ruten. Der er inviteret flere
kunstnere til enkelte projekter, og flere sam¬
arbejdspartnere og mange lokale har bidraget
undervejs. Naturformidlingsprojektet skal
fortsat udvikles.

På www.skovsnogen.dk ses Skovsnogens
aktiviteter med historier og spil som f.eks.
insektkort.

Døvling Meldgård Skov
Selve skoven er en blandet skov, både alders-
og artsmæssigt. Terrænet er præget af tidli¬
gere mergelgravning, men har også naturligt
store terrænbevægelser, idet en ådal gennem¬
skærer en bakkeø. Flere steder er der flotte

lange kig til det omgivende landbrugsland.
Nationalpark Skjern Enge ligger 2-3 km syd
for skoven.

Stinettet
En afmærket rute på ca. 2,5 km gennemkryd¬
ser den afvekslende skov. Støbte betonklum¬

per udgør den ukonventionelle afmærkning.
De er præget med forskellige aftryk af elek¬
tronikskrot. Ursuppe kaldes disse markører.
Langs stien møder man de mange faciliteter,
som beriger skovoplevelsen. Ved deres ander¬
ledeshed overrasker de og indbyder til at akti¬
vere skovgæsten. Med forskellige symbollade-
de elementer har man forholdt sig til skiltning
med nye afmærkningsmåder.

Sidde/opholdselementer
Man følger stien, der stiger stejlt mod et højt
punkt og møder en stor betonsejrsskammel;
et voldsomt element i en skov. Den troner på
en bakkekam og giver fin udsigt. Betonen er

præcist støbt og tegner sig skarpt i den bløde
skovbund. Som klatreelement indtager man
det øverste trin, hvor udsigten nydes, og man
står nr. ét på de tre hierarkiske niveauer. Rig¬
tig mange kan på samme tid tage ophold på
dette trappe/siddeelement. Et originalt tænkt
og velplaceret landmark i skoven. Betonen,
der er skoven fremmed, er indbygget med en

størrelse, der gør at den bliver et markant ele¬
ment, der udfordrer, og det gør kampen om 1.
pladsen også.

Langs skovbrynet er fire simple Hochsitze
placeret ud mod vest, hvor de åbne vidder og
solnedgangen kan opleves fra stigen, og hvor
man hviler gbdt med ryggen op ad et stort træ.
At sidde med benene dinglende i luften og i

ly af en stor gran opleves som en fri fornem¬
melse og giver god naturnærhed. Fire Hoch¬
sitze på rad og række; her leges med dobbelt¬
heden i, at jagt er individuel, og her inviteres
til en mere kollektiv oplevelse med en jagtre¬
kvisit.

Der er flere nytænkte siddepladser langs
stien: En serie styltebænke udfordrer ved,
at de kan være lidt vanskelige at komme op

på. Et siddehegn på et skrånende terræn med
udsigt er en enkel konstruktion med en over¬
raskende bekvem siddekomfort. Et liggemø-
bel er indbygget i skovbunden ved et stort træ,
hvis krone man kan lade tankerne forsvinde i,
når man kigger op; sjældent at iagttage træer
fra denne vinkel. En samling enkle bænke fly¬
der som tømmer på en flod ind mellem sko¬
vens stammer.

Skovsnogen
Hovedattraktionen er en kæmpe skovsnog. En
22 m lang, gul slange, der ligger sammenrul¬
let på en ø i en mergelgrav. Legepladsfirmaet
Monstrum, hvis to indehavere begge har bag¬
grund som billedkunstner og designer, har
stået for udvikling og udførelse. Den udgør
et labyrintisk kravlesystem, der kan rumme
en hel skoleklasse. Et stykke legeredskab, der
velplaceret indtager lysningen i skoven og
iscenesætter et drama ved mødet med et af
skovens dyr.

Shelters og småhuse
Den amerikanske forfatter Henry David Tho-
reau, der har skrevet Walden - Livet iSkovene,
havde en sagnomspunden hytte i skoven. En
'rekonstruktion' af Thoreaus hytte er place¬
ret på toppen afbakkeøen for at inspirere til
Thorauske oplevelser og overvejelser om na¬
tursyn. Thoreau mente, at man skulle give sig
selv mulighed for en gang imellem at komme
tæt på naturen, for derigennem at få indsigt i
det daglige liv, der leves i byen.

Monstrums to indehavere har bygget træ¬
hytten i dens oprindelige størrelse på 3 x 4,5
m. Huset er lavet med enkel og god finish i
tømrerarbejdet, der gør denne simple enebo¬
erhytte ganske indtagende. Det er et befriende
bud på, at skovens huse ikke skal ligne nor¬
ske bjælkehytter. Her er valgt forarbejdet træ,
der er malet i dæmpede farver og dog forfri¬
skende ved at være stribet. Indlevelsen skær¬

pes af rummets gennemførte møblering: En

Skovsnogen
Forest snake

Styltebænke og Hochsitze
Stilt bench and High seat
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'Ægte' bænk 'Ægte' bench

Sejrsskammel Victory rostrum

træseng, en skrivepult og en stol. Huset skal,
udover at give natureftertænksomhed, også
give ly for regnvejr.

To bygninger opføres i foråret 2011. Et
shelter med grill/bålplads opføres som en
minifabriksbygning i beton med en seks meter
høj skorsten. Det er billedkunstner John Kør¬
ners projekt.

René Schmidts Gotiske Skur mangler over¬

dækningen over de betonsøjler, der foreløbig
er støbt. I skovens højstammede søjlehal vir¬
ker de unikke enkeltsøjler meget poetiske i
deres forskellige plasticiteter og udtryk. Pavil¬
lonen, der forsynes med en stærkt ornamen¬
teret overbygning, skal bl.a. bruges til billed¬
kunstundervisning . Beliggenheden i kanten
af skoven og ud mod ådalen er fin.

Bogstavleg og fugleskov
Videre på ruten møder man overraskende
mange finurlige elementer. Et skilt angiver vej
til Bliv væk og blivfundet skoven. Kubiske be¬
tonbogstaver skal ses tredimensionelt, og man
læser så ordet ægte. En ægte bænk. En sort¬
malet jernskulptur skal tilsvarende læses som
en samling sammenviklede bogstaver. Humor
er med, når der leges med fuglehuse i mange
afskygninger: Det meterlange hus med hul i
begge ender, huset uden hul, kun et sortma¬
let cirkel osv.

En koloni af kulørte fuglehuse er lavet af
en klasse i den lokale skole. Individuelle huse,
der er skabt med stor barnlig indlevelse, lyser
op i den mørke granskov. De mange anderle¬
des og overraskende indslag vækker løbende
sanserne. Samtidig opleves det, at ens iagt¬
tagelse skærpes over for skovmiljøet og det
naturligt forekommende.

På en strækning langs åen, hvor der ikke
er skov, er der anlagt en sandstrand, hvorfra
man kan bade i åen.

Den sydlige skov
I den sydlige skov er det mest rent skulpturel¬
le elementer, der møder gæsten.

En kæmpe bille i metal troner pludselig
'frem på et højdedrag. Den står som en smuk,
men truende skulptur. Den er samlet af 3.000
metalstykker. Den er fint detaljeret forarbej¬
det og virker næsten levende. René Schmidt
er kunstneren bag billen.

I en skovparcel med graner dukker skårne
trærelieffer frem på de velvoksne granstam¬

mer. Eventuelle tanker om det uetiske i at

skade træer ved afbarkningen, viger for det
overraskende i, at en kunstner har forsynet
træer med ord og motiver, som en søvngæn¬
ger, en Carlsberg-etikette, et fjernsyn. Søren
Taaning har udført sine tree-tags i efteråret, så
de lyser stadigt op med det blottede ved.

I et halvåbent terræn er en såkaldt skulp¬
turkirkegård under opbygning. Nogle lidt for¬
vrængede hoveder og halloweenvæsener
befolker denne del af skoven. De lysende be¬
tonfigurer forsøges patineret med mosbe¬
klædning. De er slet ikke pæne og giver min¬
der måske mest om romantikkens flirten med
det groteske og ukendte.

Sammenfatning af oplevelsen
Og hvad tænker man så efter en tur gennem
en skov og et landskab beriget med kunstne¬
riske islæt og legende detaljer. Mange indtryk
skal samles og sammenholdes med Søren Taa-
nings ideer og tanker om natursyn.

Det smitter, at stedet allerede er populært,
og at lokalbefolkningen engageret og synligt ,

benytter det. I en skov langt ude på landet er
der skabt en så egen identitet, at det nok skal
blive besøgt, trods afstande.

Man bliver opstemt af den samlede hel¬
hed og den flertydige og anderledes forny¬
ende måde tingene er udtænkt på. Der spilles
bevidst provokerendé op til det mere højtide¬
lige, traditionelle skovbillede i valg af mate¬
rialer, farver, tidsforskydninger m.m. Det er
et fornyende bud på folkeliggørelse af skoven
med plads til nye kulturer.

De enkelte elementers kunstneriske ud¬

tryk og idéindhold er det bærende og det u-
nikke ved Naturrum Skovsnogen. Kombine¬
ret med godt håndværk og kvalitet og velin¬
tegrerede placeringer i skoven er projektet
lykkedes på en gennemført vis. Skoven bliver
et mere humorfyldt oplevelsesland samtidig
med, at selve skoven opleves som forholdsvis
intakt. Den forsøges læst, spillet op til og gå på
opdagelse i - med de mange formidlingstiltag
projektet rummer. Det minder ikke rigtig om
noget, jeg tidligere har set herhjemme. Måske
skal man associere lidt til den engelske land-
skabshave og romantikken.

Det er i særlig grad den gennemførte dob¬
beltsidige forholden sig til de stedlige forhold
og nogle gennemgående temaer, der binder
projektet så godt sammen. De mange nye ele-

18 LANDSKAB 1 2011



7V. Thoreaus hytte, udefra og indefra
Midte. Skolebørnenesfuglekasser ifugleskoven
Nederst. Tree-tags med søvngænger

Left. Thoreau's cottage, outside and inside
Middle. School children's birdhouses in the birdforest
Bottom. Tree-tags with sleepwalker

menter findes velintegrerede i denne mindre
skov, der i forvejen er forstyrret afen gennem¬
skærende vej, tidligere graveaktivitet, et dam¬
brug m.m.

Det er prisværdigt, at et en familie, der
har deres bolig i skoven, stiller deres skov til
rådighed for offentligheden med et så beri-
gende'engagement i at formidle skovens ople¬
velser.

Bliver man inspireret og får lyst til at lave
et tilsvarende oplevelsesland, kan man dog
ikke bare kopiere elementerne. De er skabt til

denne sammenhæng og vil let risikere at virke
fremmede og postulerende andre steder. Men
man kan inspireres af resultatet af flere kunst¬
neres uortodokse, men fortællende måde at
tilføre kendte rekvisitter nye former, anven¬
delser og udtryk.

Min konklusion er, at jeg er meget overbe¬
vist om, at det kan berige et projekt at invitere
til samarbejde med interesserede kunstnere,
så man kan være flere fagligheder om at skabe
naturprojeketers idé, indhold og form.
Charlotte Horn, landskabsarkitekt mdl

\ \
f
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LEG PÅ KUNSTEN
Louise Banke Kristensen

I København kan børn lege på kunsten på
udvalgte steder. Byen har fået en række
kunstlegepladser, hvor børnene møder
kunsten på nært hold - for på kunstlege¬
pladserne skal kunsten bruges i modsæt¬
ning til kunsten på museerne. Her er der
ingen løftede pegefingre fra kustoder -

kunstlegepladserne fungerer under devi¬
sen 'nok se, gerne røre'

Eva på fire og Mads på tre har indtaget Østre
Anlægs dagligstue - en ny kunstlegeplads
formgivet af den dansk-engelske kunstner
Nina Saunders. Eva laver teater i legeplad¬
sens såkaldte walk-in-telly, og Mads tumler
på legepladsens store røde fiberglassofa. Mads
råber, 'den er helt vild, den her sofa, man kan
glide ned over den som en rutsjebane'.

Legepladsen i Østre Anlæg afviger fra det,
vi normalt forstår ved en legeplads. Man træ¬
der ind i en atypisk dagligstue. Interiøret har,
som de fleste andre dagligstuer et fjernsyn, en
sofa og et bord - men i Nina Saunders' stue er

tingene lidt anderledes. For det første er det
absurd at have en dagligstue midt i en park.
Fjernsynet er et gammeldags fjernsynsmøbel
uden skærm, hvor børnene kan lave teater og
Qernsyn for hinanden. Sofaen er stor, rød og

glinsende. Den slår et knæk på midten, så det
ser ud som om, den er flydende som en soft
ice, der er ved at smelte. Foran sofaen står et
bord med et par små blå sko i børnestørrelse.
Legepladsen er befolket af solsorte, en kron¬
hjort og andre sjove overraskelser.

Plads til Leg
■Kunstlegepladsen i Østre Anlaeg er et led i
Københavns Kommunes legepladsprojekt
Plads tilLeg. Projektet Plads til Leg omfatter
en istandsættelse af alle 125 offentlige lege¬
pladser i København. Ambitionen med pro¬
jekt Plads til Leg er at skabe legepladser, der
bidrager til at styrke børns motorik, sundhed
og bevægelse, at skabe legepladser, der virker
stimulerende på børns udfoldelse og fantasi
samt legepladser, der understøtter, at børn i
forskellige aldre har forskellige legemønstre.

Istandsættelsen af kommunens legeplad-
'

ser foregår gennem forskellige processer, der
er tilpasset forskellige typer af legepladser -

naturlegepladser, klimalegepladser, skater-
parker, kunstlegepladser, småbørnslegeplad-
ser, bemandede legepladser etc.

Dette gør man blandt andet for at sikre, at
legepladserne i København bliver varierede
og interessante.

Hvorfor inddrage kunstnere i
Plads til Leg1?
Størstedelen af de offentlige legepladser i Kø¬
benhavn bliver projekteret af landskabsarki¬
tekter, men for at sikre at legepladserne får
en spændvidde i form og indhold, har kom¬
munen valgt at inddrage danske kunstnere
på udvalgte legepladser. En fordel ved at ind¬
drage kunstnere er, at de går åbne og legen¬
de til sagen og ikke er fortrolige med den gæl¬
dende praksis. De lader sig i udgangspunktet
ikke begrænse af sikkerhedsregler og drifts-
spørgsmål, og det resulterer i, at de nytænker
den klassiske legeplads' form og indhold. Der¬
udover kommer legepladserne til at rumme
en æstetisk værdi og bliver et inspirerende og
overraskende opholdssted for både forældre,
børn og tilfældigt forbipasserende.

På kunstlegepladserne får børnene en

særlig kunstoplevelse - en oplevelse af at
kunst kan være andet, end det man kan opleve
på et museum, at kunst kan have legeværdi og
være noget man må røre ved, ja sågar hoppe
rundt på.

Nina Saunders' legeplads er et eksempel
på en legeplads, der overrasker. Børnene invi¬
teres indenfor i en fantasiverden, som styr¬
ker deres sprog og fantasi, foruden motorik
og kendskab til forskellige materialer. Børne¬
nes møde med et overrumplende og anderle¬
des byrum skaber undren og nysgerrighed, og
det udfordrer deres verdenssyn.

Et andet eksempel på en kunstlegeplads,
hvor kunstneren har nytænkt den klassi¬
ske legeplads, er kunstlegepladsen i Utters¬
lev Mose. Kunstlegepladsen er formgivet af
kunstneren Peter Land, som har lavet et 3
meter højt og bredt hoved, som skal udfor¬
mes i bemalet træ. Op afjorden, på det store
grønne areal ved Utterslev Mose, kommer
ikke bare et hoved, men også to store hænder,
som børnene kan sidde og klatre rundt på.
Børnene kan komme ind i hovedet gennem
munden eller ørerne, eller de kan komme op
på hovedet af nogle trin på baghovedet. Fra
toppen afhovedet kan de så kure ned gennem
hovedet ad en brandmandsstang. Inde i hove¬
det er der plateauer, der giver mulighed for at
klatre op til hovedets øjne, som er udstyret
med transparente øjne af indfarvet facetsle-
bet plexiglas i to forskellige farver. Herfra kan
børnene så studere naturområdet, som det ser

ud i mange facetter og i atypiske farver.
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12009 blev etableret tre kunstlegepladser. Eva Steen Christensen står bag kunstlegepladsenpå
Blågårds Plads (modsatte side, midte), Tanja Rau har dekoreret legepladsen på Baldersgadepå
Nørrebro (tv.), og Nina Saunders harformgivet legepladsen i Østre Anlæg (herunder og th.).
12010 etablerede Københavns Kommuneyderligere to kunstlegepladser. En på Nikolaj Plads i
indre by med kunstnergruppen Randi og Katrine og én ved Hyrdevangen i Utterslev Mose, formgi¬
vet afkunstneren Peter Land (nederst). Fotos Louise Banke Kristensen
The three artplaygrounds were established in 2009. Eva Steen Christensen was responsiblefor
the artplayground on Blågårds Plads (oppositepage), Tanja Rau decorated theplayground on

Baldersgade street in the Nørrebro quarter (left), andNina Saunders designed theplayground in
the Østre Anlæg park (below and right). In 2010, two more artplaygrounds were established. One
on Nikolaj Plads in the center ofthe city by the artist group Randi and Katrine, and one near Utter¬
slev Mose, by artist Peter Land (bottom). Fotos Louise Banke Kristensen

: ■ .7 ■ v '^^rv.;.

Alt i alt en meget anderledes legeplads med
store skulpturelle kvaliteter. Hovedet står
i kontrast til det omgivende rum og bliver
en særegen overraskelse, hvor man mindst
venter den. Legepladsen er et eksempel på,
hvordan en kunstner skaber fantasifulde le¬

geskulpturer som på én gang stimulerer sans¬

ning og tænkning. Peter Land skaber, som
Nina Saunders, et legerum der overrasker
og stimulerer børns fantasi og motorik samt
sprog og materialesans.

Ved udgangen af 2010 er der lavet fem
kunstlegepladser i København, og der kom¬
mer formentlig flere spændende legerum
formgivet af kunstnere i 2011.
Louise Banke Kristensen, landskabsarkitekt
mdl
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VESTVOLDEN LEGEPLADS
Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard

Kan man både lege, motionere og lære om hi¬
storie på samme tid? Ifølge de to nye land¬
skabskontorer MIST + grassat - så er det en .

mulighed. Projektet er opstået, hvor de to pro¬
jekter, København Kommunes Plads tilLeg og
Revitaliseringen afKøbenhavns Befæstning
mødes. På baggrund af kommunens og part¬
nerskabets interesser er opgaven at skabe et
historiefortællende rum til fysisk aktivitet og
leg, som på een gang kan være et socialt møde¬
sted og et udendørs læringsrum. Vestvolden
er i alt næsten 14 km lang og på store stræk¬
ninger helt skjult af bevoksning. Legepladsen
her skal placeres, hvor den eksisterende lege¬
plads ved 'Bystævnet' ligger i dag - lige imel->
lem Husum og Tingbjerg. Historien omkring
Vestvolden og dennes funktion og tilblivelse
er projektets omdrejningspunkt. Herfra hen¬
tes ideerne til legestationerne og til, hvordan
man får pulsen op - på hele familien.

Vestvolden blev anlagt i perioden 1888-92.
Som meget andet i tiden var også anlægget her

en ingeniørmæssig bedrift. Volden blev anlagt
som en ring 7 km uden for København - skud¬
længden på datidens kanoner. Vestvolden har
dog aldrig været under angreb - og allerede
inden færdiggørelsen var dens funktion som

befæstning forældet, da krigsteknikkerne
havde ændret sig, og man nu med flyvema¬
skiner ville kunne flyve tæt på byen og kaste
bomber. Historien om volden er derfor ikke
historien om Danmark i krig, men historien
om selve anlægget og dets tiltænkte funkti¬
oner og om, hvad soldaterliv anno 1890 var.
En stor udfordring har derfor været at undgå
det kontrafaktiske - at fastholde fortællingen
om befæstningen tiltænkte funktion - uden
at fortælle om en krig, der aldrig har været.

Voldens var oprindelig anlagt på åbent
land som en skarpskåren, græsklædt figur
med armerede betonkonstruktioner på siden,
på indersiden mod bagland.et en jernbane til
fragt og en allé til at kamuflere banen. Vol¬
den er i dag en eroderet, blød jordform, som

på mange steder, også omkring legepladsen,
er inddækket i et ufremkommeligt løvtæppe.

Det har derfor været en udfordring at fin¬
de og identificere de særlige områder i ter¬
rænet, som tidligere har haft en historisk
funktion og betydning. De 'historiske punk¬
ter' ligger spredt over et meget stort område
og har ikke nogen indlysende legesammen¬
hæng. For at binde punkterne sammen og for
at skabe tilgængelighed er indført et andet
typisk træk fra tiden - trædækket. Dengang
udlagde man træbrædder, så officererne
kunne gå tørskoede rundt. I dag bliver træ¬
dækket til en 225 meter lang 'vejviser', som
man kan følge rundt til legepladsens forskel¬
lige delområder.

Vejviseren leder rundt til fem 'historiske
legestationer', der hver især knytter histo¬
rie, leg og bevægelse sammen. Bevægelsen
kommer naturligt ind, da legepladsen ligger
både oppe på voldterrænet og på fladen bag
volden. De sjoveste legeredskaber ligger højt,

Historiskefotos som inspiration for nye legefunktioner. 1. Trædæk i lejr. Rigsarkivet. 2. Manøvrering afkanoner. Forsvarets Bibliotek.
3. Anlægget o. 1900. Rigsarkivet. 4. Udkigsstige. Statens Forsvarshistoriske Museum
Historicalphotos as an inspirationfor new playfunctions. 1. Wood deck in the camp. Rigsarkivet. 2. Maneuvering the cannons. Forsvarets Bibliotek.
3. The scheme around1900. Rigsarkivet. 4. Lookout ladder. Statens ForsvarshistoriskeMuseum

Nntr A/e 4
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3D model afny legeplads med 'vejviseren'og defem legestationer
3D model ofthe newplayground with the 'guideline' and thefive 'playstations'

Legepladspå Vestvolden, Husum
Udføres: 2011
Bygherre: Københavns Kommune TMFPart¬
nerskabet (Realdania, Naturstyrelsen og

Kulturarvsstyrelsen)
Landskabsarkitekt: Mist v. Anne Galmar,
landskabsarkitekt maa, mdl, grassat v. Anne
Dorthe Vestergaard, landskabsarkitekt maa
Isamarbejde medLearning Spaces, TRANS-
FORM og Grontmij/CarlBro

og man skal ofte klatre for at komme frem til
dem. Legestationerne knytter sig til de hand¬
linger, der engang er foregået på stedet. Ram¬
pen, hvor soldaterne i forbindelse med øvelser
slæbte kanonerne (som resten af tiden stod i
depot i København) op og ned ad, er blevet
fortolket til en svævebane, hvor man genta¬
ger bevægelsen med at trække materiel op og
ned ad rampen. På samme måde er kikkert-
stationen med en oversigtstegning afdatidens
rundhorisont - et åbent landskab af landsbyer
og dyrkede marker - blevet fortolket til en

'udkigspost', hvor man i dag på en stor skråt¬
stillet 'drejeskive' udfordrer sin balance, mens
man laver en snurrende bevægelse rundt, der
mimer den bevægelse, man gjorde, mens man
holdt udkig. På området ligger også et ammu¬

nitionsdepot i beton. Dette indgår i legen som
en kulisse for rollelege, hvor man fra begge
sider afvolden kan klatre op og 'indtage' eller
'forsvare' volden.

Området er fredet, og alle nye tiltag skal
derfor godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Og
projektets største udfordring har ligget« at
skabe en god legeplads, der tilgodeser både
praktiske og æstetiske behov inden for de
snævre rammer, som fredningen giver. Pro¬
jektet kan derfor stadig ændre sig meget for
at leve op til de krav, som Kulturarvsstyrelsen
løbende stiller.
Anne Galmar, landskabsarkitekt maa, mdl og
Anne Dorthe Vestergaard, landskabsarkitekt
maa

Modsatte side. Kort ca. 1920 over nordlig del afVestvolden med angivelse aflegepladsensplacering. Statens Forsvarshistoriske Museum
Oppositepage: Map ca. 1920 over the northern part ofthe Vestvold showing the location oftheplayground. Statens Forsvarshistoriske Museum

Rydning og pleje, angiver hvor græsset klippes hver 2. uge

Clearing and care, shows where the grass should be cut every other week

1. lejrliv, 2. rollelege, 3. udkigslege, 4. svinge-hejse-svæve, 5. bold- og kuglespil
1. camp life, 2. roleplay, 3. lookout game, 4. swing-lift-glide, 5. ball games and bowling
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Indefra auditoriet kl. 09.17 Viewfrom the auditorium 09:17 Indefra auditoriet kl. 12.10 Viewfrom the auditorium 12:10

RAPPORT FRA SEMINAR
SAMTIDSKUNST, LEG OG MIDLERTIDIGHED
Pernille Ploug

Emne: Samtidskunst, leg og midlertidighed
som redskaber for byudvikling
Arrangør: Bettina Lamm, lektor, landskabs¬
arkitekt mdl, Skov & Landskab, KU og Char¬
lotte Bagger Brandt, kurator, Råderum, Kon¬
tor for samtidskunst
Form: 4 temaer, 3 som traditionelle oplæg af
2 foredragsholdere, 1 som workshop i 2 sæt.
Indledning, paneldiskussion og opfølgning
Antal: 117 deltagere iflg. udleveret mailliste.
Cirka 90% kvinder og 10% mænd
Tid: Torsdag 14.10.2010 kl. 9-16
Sted: KUA, auditorium 23.0.50, bygning 23
Menu: Croissanter, kaffe, the, vand, ta'selv-
frokost, sodavand, frugt, chokolade
Fond: Støttet af Dreyers Fond

'Kunsten' har genfundet interessen for by¬
rummet. Det midlertidige greb giver nye veje
og muligheder. Bettina Lamm introducerede
seminaret og opfordrede deltagerne til at dele
erfaringer med hinanden. Hils på naboen i to
minutter, og wauv, hvor kom du fra?

Tema 1: Planlæggerens vinkel
Tina Saaby, stadsarkitekt, Københavns Kom¬
mune indledte. DetLevende byliv blev opsum¬
meret som: mere byliv for alle, flere skal gå
mere, flere skal blive længere. Kunst er ikke
kun noget, vi betragter. Ved et projekt til Mjøl¬
nerparken startede Tina Saabye dialogen med
borgerne ved at tegne en spiral fra en fritstå¬
ende skraldespand i midten af et gårdrum og
udad. Dette adstedkom mere dialog blandt
flere beboere, end et kommunalt skilt nogen
sinde har gjort, og var i sig selv en midlertidig
og poetisk forandring af rummet.

www.soloverurbanplanen.dk/
folder: Metropol For Mennesker

Midlertidighed og kultur som drivkraft for
byomdannelse var overskriften på Jes Møller,
projektchef og planlægger, Køge Kyst, og Siv
Raun Andersens, chefkonsulent og antropo¬
log, Køge Kyst, fortælling om den stort anlag¬
te og igangværende byomdannelse af Køge.
Hvordan får man alle de overordnede teori¬
er omsat til virkelighed? I Køge arbejdes med
en integration af kultur, økonomi og teknik,
hvor samtidskunsten er een blandt mange
brikker. Med fokus på tiden før forandringen,
skal mellemtiden udnyttes til at teste lokal¬
planen af på stedet; er det nu det rigtige sted
ifht. brugernes behov og stedets mulighe¬
der? Og samtidig skal mellemtiden give plads
og rum til billige (kunstneriske) værksteder,
der skal medvirke til at kick-starte byforan-
dringen. Tre indkøbte professionelle kultur¬
arrangører skal skabe liv, opmærksomhed og
omtale nemlig: Walk this way (fokus på for¬
bindelser mellem by og havn), International
Graffitifestival (her bestilt, betalt og legitime¬
ret, tag dén DSB) og et 'visionært urbant pro¬

jekt' med seminararrangørerne Urban Play.
www.koegekyst.dk

www.dac.dk

udstilling på dac til 30.1.2011'
Licitation 47/2010

Tema 2: Det kuratoriske perspektiv
Kunsten som motorfor byudvikling - aktuelle
tendenser ved Christine Buhl Andersen, mag.
art. og museumsdirektør, KØS/Museet for
kunst i det offentlige Rum. Der er en konflikt
mellem funktionskravet i det offentlige rum

og kunstens integritet. Hvordan kan kunsten
overhovedet bevare sin integritet i det offent¬
lige rum? - med henvisning til Jane Rendeli-.
Der mangler begrebsdannelse og strategier,
udover events og biennaler. Forskellige nyere

eksempler blev omtalt, bl.a. Roger Hiorns pro¬

jekt Seizure fra 2008, en sært poetisk og fanta¬
stisk omdannelse af en kondemneret lejlighed
med blå kobbersulfat. Her var skultureij ikke,
som traditionelt, inden i et arkitektonisk rum,
men alle arkitekturens overflader blev tilsam¬
men selve skulpturen efter den kemiske for¬
andring, forstærket af den rumlige og sociale
kontekst. Et andet eksempel pegede på en ny
tendens med medinddragelse af'publikum'.
En ledig sokkel på Trafalgar Square i London
har adstedkommet en igangværende offentlig
talentshows-afstemning. Hvilket af 6 kurate-
rede værker skal opstilles? En afkandidaterne
er Powerless Structures, Fig.l af Elmgreen &
Dragset; gå ind og (medbe-) stem på Fourth-
plinth. Omdrejningspunkter i de viste ek¬
sempler drejede sig om identitet og identifi-
kationsmuligheder, om at binde sociale bånd
mellem individ, institution, offentlige rum og
uomgængelige historiske omstændigheder.
Det store forkromede spørgsmål er så: Kan
man redde en by via kunsten?

www.koes.dk
www.biennial.com

www.2010.labiennaledicarrara.it

www.london.gov.uk/fourthplinth

Urban play: et udstillingskoncept
Charlotte Bagger Brandt fortalte om sit og
Bettina Lamms samarbejde Urban Play, der
virker i krydsfeltet mellem byliv og samtids¬
kunst, mellem leg og involvering. Lige ud af
auditorievinduet kunne man se Knuden af

GivRum, et midlertidigt kulturelt samlings¬
punkt kurateret af Råderum. Bestilt af ØNG,
Ørestad Nord Gruppen (rundviser på dagen),
til at lave liv og ibrugtagning, få folk til at
komme, udfordre grænserne i det offentli¬
ge rum samt fremkalde socialt fællesskab.
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Udenfor auditoriet kl. 14.45
Outside the auditorium 14:45

Mange ord. Andre eksempler var: Santiago
Cirugedas Recetasurbanas, hvor opskrifter
på byudvikling er lagt ud på nettet til almen
brug, aktivistnetværket Guerilla Gardenings
(I Sverige er der f.eks. udviklet en særlig frø-
bolle af mudder og blomsterfrø til at kaste
ind over høje hegn til forladte arealer), Inges
Idees fodboldbane hen over en å og Karoline
H. Larsens Collective Strings - Creative Acti¬
ons, synliggørelse af sociale strukturer.

www.raaderum.nu

www.knuden.org
www.givrum.nu

www.recetasurbanas.net

www.guerrillagardening.org
www.creativeactions.com

Weekendavisen 44/2010, Aktivismepå lånt tid

Tema 3: Det aktivistiske indgreb
Some ideasfor better cities ved arkitekt Chri-
stoph Mayer fra Raumlabor, Berlin. Forskel¬
lige fagområder i teams samarbejder om

byudvikling, bydesign, arkitektur, byggeri,
interaktive miljøer og undersøgelser. Målet
er mere social interaktion mellem menne¬

sker. 'A new approach to urbanity. No trust,
no city. Soft solution'. Christoph Mayer viste
filmklip fra Kilchenmonument fra 2006: et
'non-space' oppustelig mobilt rum, som her
var placeret under et af Berlins mange mel¬
lemrum under højbaner. Et fint poetisk rum,
der tilføjede byen en ny figur og overflade set
udefra, og tilbød et meget anderledes rum at
være inde i. Trods støjniveau fra luftblæsér.
Projekt EichbaumOper viste en proces med at
forvandle en forladt, nedslidt station til et le¬
vende, interessant kuturelt sted. Publikiums
holdning og brug af stedet blev forandret ved
at tilføje utraditionelle aktiviteter til og begi¬
venheder på stationen. Andre projekter: Tem-
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pelfeld THF, en omdannelse af den tidligere
lufthavn til bypark; Cape Fear, en skør ubåds-
konstruktion til spas og fornøjelse og sidst et
atelierhus på taget af et hus med et minimalt
budget. Meget bevidste og konkrete projekter,
meget berlinske.

www.raumlabor.net
www.kuechenmonument.de

Art, design, activism ved allround John Bela
fra ReBar i San Francisco startede med lige
at ryste den sociale kontekst på seminaret
ved at få folk op ad stolene: 'Make a new frir
end today', hej-hej, nej hvor er du sød. Kom og
vær sommerfugl! ReBar er et tværfagligt stu¬
dio, der opererer i krydsfeltet mellem kunst,
design og aktivisme. De arbejder med offentlig
visuel og konceptuel kunst, urban interventi¬
on, midlertidige installationer (gerne i struk¬
turelt glemte nicher og steder i byen), digitale
medier og grafisk design. 'Re-mix, Re-make,
Re-configure, Re-consider', med inspirati¬
on fra Gordon Matta-Clarks Fake Estates fra
starten af 1970'erne. Projekter kan udspringe
af fokus på fakta. F.eks. er 25% af alle overfla¬
der i San Francisco offentlige (veje, fortove,
etc.) og dækket af asfalt, hvilket inspirerede
til: Pavements to parks. Her er formålet at mi¬
nimere trafikarealer, gadebredder, fortove,
etc. til fordel for offentlige byrum. Siden 2005
har der været afholdt en årlig PARKingDAY,
hvor almindelige parkeringspladser bliver be¬
talt og indtaget for et stykke tid, ikke af biler,
men af intermistiske haver af forskellig slags.
Nu er der over 7.200 parkerings-modeller ver¬
den over. Køb manualer, t-shirts og diplomer
på hjemmesiden. ReBar har også organiseret
midlertidigé køkkenhaver til hjemløse på af¬
ventende byggegrunde, organiseret omdan¬
nelsen afbyens torv til fødevareproduktion til

de hjemløses suppekøkkener. Samt produce¬
ret de såkaldte Bushwaffles, som er legesyge,
oppustelige bløde og mobile møbler, der får
folk til at smile, og tilfører rum nye associa¬
tioner.

Idealet er at undgå kommercialisering, at
bruge open sources, at dele med hinanden.
Men ReBar arbejder også kommercielt for pri¬
vate investorer, f.eks. for at øge opmærksom¬
heden - og dermed øge værdien afet område.

De fleste af projekterne baserer sig dog,
på græsrodsarbejde, det er herfra selvforstå¬
elsen udspringer. Det grafiske udtryk priori- t

teres højt, og i kombination med gode hjem¬
mesider sikrer det professionalitet og bredde
i kommunikationsfladen. San Francisco, here
I come!

www.rebargroup.org
www.parkingday.orgwww.bushwaffle.com

Paneldiskussion

Spørgsmålsrunden gik meget på praktiske
detaljer. Q: Hvordan informerer og inviterer
man? A: Vær tilstede i området før projektet.
Søg dialogen; uddel flyers på gaden, kom i de
lokale medier, vær synlig og inviterende. Q:
Hvad gør man for at holde dampen oppe i et
projekt efter åbningen af f.eks. et haveprojekt
for hjemløse? A: Ja, det er sværere at få folk
til at vande, fjerne ukrudt etc., end det er at
få folk til at komme til en festlig åbning. Der¬
for er det en god idé at ansætte personale til
at koordinere den frivillige indsats, og som
har nødvendige faglige kompetencer. Søg
fonde til at betale lønnen. Vision: Top down-
bottom up. Den sociale infrastrukur er vigtig
for at bevare effekten af projektets kick-start.
Q: Hvordan finansiere? A: Mange forskellige
steder, legater, filantropi, private investorer,
'low-cost-innovate-solution'. Det er vigtigt, at
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gøre sig klart, hvilken borgergruppe man vil i
dialog med, og hvordan man vil gøre det.

Tema 4: Det kunstneriske afsæt

Workshops med kunstnere og med ca 60% af
deltagerne tilbage.

Man kunne flytte på Knuden, blive socialt
genopd(r)aget med snore hos Karoline H. Lar¬
sen (arm i arm med Hannah Arendt), tænke
og tegne p-pladser og nicher med ReBar, lege
med modellervoks til området med RaumLa-

bor, gå på walk'n'talk tur i Ørestad Nord med
ØNG eller lytte til Charlotte Bagger Brandts
tale om omsorgsfuld kuratering. Frit valg, to
omgange; op af stolen, ud på banen, ganske
velkomment.

Har vi alle lyst til leg?
Opfølgning med ca. 25% af deltagerne tilba¬
ge. Hvordan får hele landet del i denne (urba¬
ne) energi? Denne efterlysning af projekter i
provinsen blev besvaret med mange eksem¬
pler: Kulturkaravanen Mørket, Lys over Lol¬
land, Tumult, Port 2010; alle med mange po¬
sitive reaktioner. Vil vi ha' unikke oplevelser
fra Gedser til Skagen? Bliver midlertidige in¬
stallationer og begivenheder kun brugt som
brandslukkere på en ellers umulig situation,
som en slags kunstigt åndedræt? Men som
ihvertfald skaber (kortvarig) opmærksom¬
hed, stof til lokalaviser og cv'er, samt en op¬
levelse af 'Nuets kraft i byrummet'. Er leg det
nye sort? Er midlertidighed?

Hold ud, hold time-out med samtidskunsten.
Forhåbentligbliver noget afdet involverende,
legelystne og poetiske viderebragt og overført
til mere permanente projekter.

Hvad var det nu?
Var dagen: A, et ikke-kommercielt seminar i
KU-regi, med fingeren på pulsen? B, en føde¬
kæde af kulturelle aktører? eller C, et udtryk
for dagens netværkssamfund?

Spænd snorene ud, så du ikke falder igen¬
nem.

Pernille Ploug, meddeltager

PS. Hvem hækler den nye sommerskygge til
Nytorv?

Udenfor auditoriet kl. 14.49. Fotos Pernille Ploug Outside the auditorium 14:49. Photos Pernille Ploug
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NY TAP PLADS PÅ CARLSBERG

Ny Tap Plads på Carlsberg er, efter Boble
Plads og Tap E Plads, det tredje nye byrum på
Carlsberg siden sommeren 2010. Projektet er
et af tre projekter, finansieret af Lokale- og
Anlægsfonden, Realdania, Københavns Kom¬
mune og Carlsberg. Ny Tap Plads er udviklet
og designet af Keinicke & Overgaard Arkitek¬
ter i samarbejde med UIWE.

På Ny Tap Plads eksperimenteres med
midlertidige installationer, som skal gøre det
attraktivt at opholde og bevæge sig i de offent¬
lige rum mellem de gamle bryggeribygninger.
Det eksisterende, store halvtag er anvendt til
at skabe oplevelser og mindre opholdssteder,
uden at stedet berøves sin usædvanlige kva¬
litet som et stort overdækket, offentligt rum.

Ca. 3.500 kraftige, hvide reb, med orange
ender, er hængt op i tagkonstruktionen. Re¬
bene hænger ret tæt, ca. med en halv meters
afstand, og de danner både en klar ydre kontur
og en indre labyrint. Visse steder er en gruppe
reb er skåret over og forkortet, så der dannes
hvælvede rum af varierende størrelser. På
samme måde er der skåret en sti igennem, der
kan bruges af fodgængere og cyklister.

Konstruktionen er på sin vis vendt på
hovedet, idet forstærkninger af halvtaget og
forankringerne af rebene alle er placeret for¬
oven, så elementerne får en minimal berøring
med jorden i stedet for at stå på et solidt fun¬
dament. Ophængningen gør, at tyngdekraf¬
ten omdannes til en dynamisk kraft, hvilket
bidrager til at holde rebene i næsten kon¬
stant bevægelse. Der skal blot en let brise til
at sende hvirvler gennem rebskoven, som får
hele konstruktionen til at virke ustabil. Det
kan opleves som den vægtløse tilstand af tang¬
planter, der vajer i strømmen.

Forbipasserende kan, på eget ansvar, syin-
ge sig i rebene og få oplevelsen af at bevæge sig
tredimensionelt i et særpræget rum. Denne
urbane jungle er et specielt byrum, der ikke
uden et færdigt funktionsprogram.

Det oplyses, at der er anvendt 13.748 meter
reb af typen Navyflex 22 mm fra Randers Reb,
med en vægt på 3.025 kg og trækstyrke 6950
kp. Arealet er 1.000 kvm.
Udformning: Keinicke & OvergaardArkitekter
i samarbejde med UIWE
Stålkonstruktion og ophæng: Zacho-Lind
Reb ogforarbejdning: Nørrevo Vodbinderi og
UNO koncept.
www.koark. dk, www.carlsbergbyen.dk
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SPECIALER
Karen Sejr

Landskabsarkitektuddannelsen på LIFE -

Det Biovidenskabelige Fakultet på Køben¬
havns Universitet (tidligere benævnt Land¬
bohøjskolen og KVL) fyldte 50 år i 2010. Det
har givet anledning til et kig på specialetitler
i faget landskabsarkitektur.

En oversigt fra Det Biovidenskabelige
Fakultetsbibliotek ved Københavns Univer¬
sitet er absolut lidt nørdet læsning, men ikke
desto mindre et herligt gensyn med eviggyl¬
dige problemstillinger og ikke mindst et ind¬
blik i, hvad der optager en ny generation af
landskabsarkitekter. Her nævnes i flæng:

Urban urteagtig innovation, grøn fæng¬
selspark, projektforslag til en sansehave for
demente, grøn plan for Jyllinge, begravelses¬
plads i Trekroner, Vejles afgrænsning mod
landskabet, rekreativt havneareal på St. Tho¬
mas, byrum i Madrid, golfbaner på Island,
lokal afledning af regnvand, omdannelse af
Kolding Havn og Grønttorvet i Valby...

Flere tusinde landskabsarkitekter er

blevet udklækket fra LIFE, KVL og Land¬
bohøjskolen. Det er blevet til næsten lige så
mange specialer - hovedopgaver, som det hed
engang. En fuldstændig liste over alle afleve¬
rede og godkendte opgaver er desværre ikke
til at opdrive, men en 'næsten' færdig liste
kan godt danne grundlag for et studie i trends,
temaer og aktuelle problemstillinger i land¬
skabsarkitektur.

Efterfølgende bringes et uddrag af spécia- .

letitler for opgaver i landskabsarkitektur fra
det biovidenskabelige fakultet, Københavns
Universitet.
Karen Sejr, landskabsarkitekt mdl,
kommunikationsmedarbejder ved
Skov & Landskab. KU

Flyvestation Værløse - et restlandskab
transformeres Randi Lahn Andersen og
Helle Post 2010 Greve midtby - fremtidens
forstad? Maria Louise Boe 2010 Naturgen¬
opretning i Lille Åmose Jonas Ferslev 2010
Blomstrende skov Julie Foged Andersen
2010 Framtidsutveckling - i ljuset av kli-
matforandringar Stasa Josilovic 2010 Kir¬
kegården - et rum i forandring Tina Brix
Lind 2010 Forædling af forstaden - en hel¬
hedsplan for Buddinge By Mette Møller-
Nielsen 2010 Fremtidens urbane grønne
områder Jakob Nagstrup Jensen 2010 En
metodisk undersøgelse af lokal afledning
af regnvand på Grønttorvsgrunden i Valby
Sara Birkmose Andersen og Karin Kragsig Pe-
schardt 2009 Fra fingerplan til fingerplan
Katja Litzia Henschel 2009 Det tilgængelige
landskab - pollenreduktion i en grøn ho-
spitalsby Martin Johansen 2009 Klima¬
kommuner anno 2009 Rikke Bjørn Krebs
Hansen 2009 Bestorative lommeparker
Karen Refslund Nielsen 2009 Genopdagel¬
sen af stedet - byudvikling i Madrid Mik¬
kel Stolz 2009 Klimalommer - med vejret
som designredskab Ann Theill Jensen 2009
Stille rum i byen - utopi eller mulighed?

. Rikke Thiirma.nn Thomsen 2009 Analyse af
parkdækning i København ved hjælp af
GIS Ulrik Rene Vinther Kristensen 2009 Kir¬

kegården - rum for lindring og erindring
Tine Kornbeck Bøgh 2008 Spot en tomt -

den urbane udeskole Simon Enemærke
2008 We are floating in space - forslag til
en flydende park i Københavns havn Lasse
Flies Madsen 2008 Urban urteagtig innova¬
tion Marie Furbo 2008 En sommerhusbe¬

byggelse på Sydmors Julia Gram-Jensen
2008 Liv på byens tage Sisi Turid Hoppe
2008 Forvaltning af Næstved Kommunes
fortidsminder Søren Jørgensen 2008 Glem
ikke at dufte til blomsterne Victoria Linn

Lygum 2008 Vores by - vårt regnvann
Marit Reisegg Myklestad 2008 Integration
af urban skov og boliger i det åbne land¬
skab Fanny Møller 2008 Byens rum: Byens
liv Marianne Rosenbak 2008 Sundheds¬
fremmende landskabsplanlægning Karen
Traberg Larsen og Julie Molin 2008 Byrum,
å og kultur; Et byrumsprojekt i Holstebro
Trine Dybdal Emmersen 2007 Ørestad Syd
- town common Anita Rohwer 2007 Wien-

kanal-cykelstien. Kaare Skjérning 2007

Parkpolitik, rekreation og grønne områ¬
der Henriette Svensmark 2007 Ecological
plantings: oplevelser på det landskabelige
strøg ved Kalvebod Brygge Ditte Svindborg
og Mona.Chor Pedersen 2007 By- og vejtræ¬
ers tilstand, pleje og opbygning Mette Chri¬
stensen 2006 Omdannelse af industrihav¬
ne Marise Hansen og Signe Søe Westergaard
2006 Sundhedspotentiale i grønne områ¬
der Kirsten Haugaard og Signe Dragenberg
2006 Fra legeplads til uderum Berit Ipsen
Hansen 2006 Digital terrænmodellering &
landskabsarkitektur Trine Jepsen 2006 II
institutionslegepladser: En erfaringsop¬
samling Anne Dahl Refshauge 2006 Mødet
mellem by og hav Krista Johanne Stentoft
2006 8000 nye sommerhuse - og hvad så?
Tine Vogt og Mikkel Hjort-Jensen 2006
Grønne vejrum Lene Aakmann Møller 2006
Growth and phenology of Tilia cordata
street trees in response to different irri¬
gation regimes Oliver Biihler 2005 Frede'ri-
cia havnekvarter: Fra industri til midtby
Sigrid Glarbo og Lotte Højgaard 2005 Egfe-
dalsvænge i Kokkedal: Lokal afledning af
regnvand (LAR) og principper herfor i et
større boligområde Kirstine Vestergaard
Høj 2005 Vandtema i Vigerslevparken
Lærke Dyrholm Møldrup 2005 Karolineha¬
verne: Grøn strukturplan for et boligom¬
råde ved Jægerspris Jens Pouplier 2005
Omfanget af offentligt ejede grønne om¬
råder i Birkerød Kommune Dorthe Holberg
Stender 2605 En landskabelig strategi for
Thisted Havn Christian Anderson 2004 In¬
stant garden: Mobile løsninger på Lange¬
linie Louise Axholm 2004 Det nye landskab:
Landskab, livsstil, natursyn Signe Hertzum
2004 Behabiliteringsplan for beplantnin¬
gerne i Frederiksberg Slotshave Ionee
Skovgaard Hoaran 2004 Legepladser i Aal¬
borg Kommune: En tværsektoriel analyse
Karen Luise Winther Høgsbro 2004 Grøn
plan for Jyllinge Camilla Højrup 2004 Be¬
gravelsesplads i Trekroner Cecilie Højrup
2004 Vejles afgrænsning mod landskabet
Rikke Høy Pedersen 2004 Planstrategier &
parkforvaltning Anette Lindegaard Chri¬
stensen 2004 Fornyelse afbeplantningen i
Frederiksberg Slotshave Sanne Nielsen
2004 Gyngemoseparken: Transformation
af TV-byen fra TV-by til bolig-by Pernille
Gry Langebæk Toft 2004 Bosætning ved Gu-
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SPOTI TOUT
making room for play and learning

In undeveloped city landscapes

denåen: En ny bydel i Randers Alexandra
Vindfeld Hansen 2004 Belysningsplan for
Hørsholm Kommune Christina Bakkegaard
Zingenberg 2004 Byens træer - træernes
by Jannike Axlev Jørgensen 2003 Den isla¬
miske have på Njalsgade: Moskéen på
Amager Christine Brønnum-Carlsen 2003
Målbeskrivelse og driftsplanlægning i
blandingsbevoksninger Anders Busse Niel¬
sen 2003 Træregistrering som forvalt-
ningsværktøj Klaus Hansen Petersen 2003
Rastepladsens landskaber Chanette Inge¬
mann Nielsen 2003 Parkpolitik i børneper¬
spektiv Pernille Kjeldsholm Hansen 2003
Balladen: 3 gårde og 2 gader Ulla Monberg
2003 Byparker i Randers Caroline Lisbeth
Ranløv 2003 Quantitative spatial analysis
of landscapes Bernhard Snizek 2003 Enfa¬
miliehusets havekultur Tina Strøm Jørgen¬
sen 2003 Islandske natursten i landskabs¬
arkitektur Einar Birgisson 2,002 Ud¬
viklingsplan for Albertslund syd Jeremy'
Andrew Dennis og Jakob Sandeli Sørensen
2002 Plan for Refshaleøen Rasmus Grande¬

lag 2002 Det oversete landskabelige poten¬
tiale Mette Greve 2002 Nokken Kanalby:
En fremtidsvision om havnebyen Kim
Madsen 2002 Overskudslandskabet: Det

glemte mellemrum Lars Poulsen 2002 Fus¬
singø: Bevaring og udvikling af et kultur¬
miljø Anja Hartvig Spork 2002 Landskabs¬
planlægning i et multikulturelt Danmark
Jan Luxhøj Støvring 2002 Taghaver: Byens
skjulte dimension Ulla Hornsyld 2001 Kniv¬
holt: Genskabelsen afen renæssancehave
i Nordjylland Camilla Hvidt 2001 Udvik¬
lingsplan for landskab, bykerne og havn i
Banders Kristian Nabe-Nielsen 2001 Access
roads through suburban areas Heidi Nilsen
og Mette Roesgaard 2001 Bebyggelsesplan
for Lisbjerg Lene Nørgård Rasmussen 2001
Benovering af skolers udeareal Rikke
Overby Sørensen og Rikke Hedegaard Nielsen
2001 Bødovre Centrum: Sammenhæng og
rum i forstaden Ditte Poulsen 2001 5 for¬

tællinger om motorvejen Christian Secher
Schmidt 2001 Blomsterbilleder: Et arbejde
med naturinspirerede plantninger Ann-
Mett Mølhave Sepstrup 2001 Landskabsplan
for Ølstykke kommune Mette Thue Tobia¬
sen 2001 Strasse trifft Bahn: Die Planung
eines Park-and-Ride-Terminals in Roskil¬
de Manja Woitunik 20,01 Gendigtning af

parcelhuskvarteret Caroline Andersen
2000 Havneområdet i Havana Vieja, Cuba
Anja Boserup 2000 Gasværksgrunden:
Byomdannelse på Frederiksberg Henrik
Dixen Dausell 2000 Landskabet i den bære¬

dygtige Marion Frandsen 2000 Kolding
havn: En udviklingsplan for inderhavnen
og dens nærarealer Marianne Israelsen
2000 Landskabelige hensyn ved statslig
skovrejsning Liv Oustrup 2000 Sankt Jo¬
hannes Kirke: Byhave på Nørrebro Louise
Risør 2000 De landskabsarkitektoniske
rum - de b'ygningsarkitektoniske rum
Peter Raaschou-Nielsen 2000 Overvejelser
om bevaring af haver Frans Borgman Han¬
sen 1999 Lyset og rummet Rune Bugge Jen¬
sen 1999 Helhedsplan for Assistens Kirke-
gården og Ansgaranlægget i Odense
Rasmus Dragenberg 1999 Forbedring afdet
visuelle miljø ved Herredsvejen i Hillerød
Jonas Arendal Gammelgaard 1999 Byøkolo¬
gisk gårdsanering af Skomagerkarréen
Catrine Hancke 1999 Byens møde med land¬
skabet: Eksemplificeret ved Korsør Stine
Jensen og Lone Plovstrup 1999 Helsingør
Strandpark Karl Love Sverud 1999 Amager¬
banen Mette Lund Traberg 1999 Aalborg -

en by ved fjorden Kathrine Brandt 1998 Fol¬
kets park - parkens folk Christine
Haugaard Jakobsen 1998 Islands Brygge:
Mellem havn og fælled Kamilla Iversen 1998
Fra kirkegård til park Rikke Louise Kastoft
1998 Vegetationsøkologi og planteanven¬
delse Anders Koch 1998 Events: Centocelle

'Park, Rome Hans Kragh og Jonas Berglund
1998 Lokal afledning af regnvand Line
Mortensen 1998 Islands Brygge og det ydre
landskab Britta Møllenbach 1998 Tietgens
Karré Susanne Pingel 1998 Overvejelser
over ægthedssøgning ved bevaringen af
historiske haver Dorte Christine Waage
Rasmussen 1998 Frederikssund havne¬
front: Byudvikling på et nedlagt havnein¬
dustriareal Eva Zelander 1998 Corselitze:

Fornyelse af en herregårdshave Julie Bo¬
lette Boysen 1997 Fornyelse af arealerne
omkring Forum Pernille Bruun 1997 Tradi¬
tion og fornyelse i den kommunale friare¬
alforvaltning Christine Nuppenau 1997 Re¬
novering af Ørstedsparken Dennis Georg
Næser 1997 Samspillet mellem menneske

, og natur anskueliggjort i herregårdsland-
skabet Hollufgård Susanne Renée Pedersen

og Birgit Thingsgaard 1997 Ordrupgaard:
Landskabelig fornyelse i forbindelse med
ny udstillingsbygning Kristine Edinger 1996
Ældreboliger i Bistrup Bo Seidelin Hune
1996 Lystbådehavn og naturcenter på
Næstved Ydernæs Peter Juhl Christensen
1996 Vand møder land Mette Kliiver og An¬
ne-Marie Bundgaard 1996 Økologisk byhave
på Frederiksberg Maria Miret 1996 Tirs-
bæk: En renoveringsplan for en renæs¬
sancehave Marie-Louise Wanscher 1996

Stige 0 Losseplads, Odense Fjord Lisbeth
Westergaard Andersen 1996 CAD i design-

'

processen: Diskussionsoplæg for land¬
skabsarkitekter Lars Alva-Jørgensen 1995
Middelgrundsfortet: Renovering og land¬
skabelig fornyelse Anders Dam 1995 Land¬
skabsplan for Dønnerup Gods: Lysninger
i et bakket skovlandskab Lars Hegnet 1995
Grænseproblemer i friarealer Mette Kri¬
stensen 1995 Nørrebroparken: Et forslag
til fornyelse Anne Lauvring 1995 Hestkøb-
gårdsparken Hanne Rosendahl 1995 Grøn
plan for Holmen Ulla Schiøth 1995 En flyg¬
tig kunstart Karen Sejr 1995 Forslag til fri¬
arealer ved ældreboligbebyggelse Marian¬
ne Weeke Borup 1994 Hørsholm Sognegård:
En del afden fremtidige planlægning for
Hørsholm bymidte Lone Bredgaard Nielsen
1994 Svømmehalskvarteret: Økologisk by¬
fornyelse Karin Dissing Nygaard 1994 Euto-
pia: Landskabet i de store planer Torben
Gleesborg 1994 Østre Gasværk, en bypark
Karina Gram 1994 Den flerde dimension i
havekunsten Iben Lund 1994 Det iscenesat¬
te landskab Marianne Wibholm 1994 Torvet
i Svendborg Vibeke Lund og Pernille Daniel¬
sen 1993 Bypark i Slagelse Svend Ellegård
Christensen 1993 Byrum: Et studie i for¬
skellige byrumstrukturer og kompositi-
onsprincipper Dunja Kirchner-Burmeister
1993 Forslag til ny anvendelse af Kødbyen
i København Lene Kruse Palmer 1993 En

udviklingsplan for Søllerød kirkegård Lise
Pedersen og Birgitte Uldbjerg 1993 Hvalsø
grusgrave: Begyndelsen til et rekreativt
område Christina Mie Weidemann 1993

Store torv: En renoveringsopgave Erik
Axel Haagensen 1992 Eksempel på efterbe¬
handling afgrusgrave: Et fritidslandskab
i uge Hella Elisabeth Klindt 1992 Westburn
gardens: Etablering afnaturprægede fri¬
arealer Ellen Krog 1992 Projektforslag til
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økologisk landsbysamfund, Torup Lilly
Ravn og Lars A. Sørig 1992 Golfbane ved
Løkken Peter Ahlmann Jensen 1992 Vesta¬

mager & Amager Fælled: Drøm og virke¬
lighed Henrik Hermansen 1992 Gårdsane¬
ring Toldbodgade 15 Peter H. Johannesen
1991 Mellem bunkers og børnehaver: En
gårdrydning på Frederiksberg Rie Lind
1991 Bynære skove - hvor og hvordan? Tor¬
sten Dybkjær, Susanne Ogstrup og Lene Vej¬
bæk 1991 Plantedatabase: Forslag til et
plantedatabasesystem Liselotte Harpøth og
Jette Skourup 1991 Mortenstrup-området:
Kulturlandskab i byzone i Hørsholms cen¬
trum Marie Vedel-Rieper 1991 Bypark i Fre¬
densborg Lars Bach, Bo Ulrich Bertelsen
1990 Noget om bundbevoksninger Morten
O.H. Christiansen 1990 Golfbane på Gufu-
nes, Reykjavik Finnur Kristinsson 1990
Træer i byens rum Annie Højriis Hansen og
Tine Larsen 1990 Københavns Kommunes

dækningsgrave: Registrering, analyse,
program Michael Jensen og Thomas Barfoed
Randrup 1990 Parcelhushaven Lillian Boe
Allingbjerg 1989 Landskabsarkitekter eller
havekonsulenter Flemming Bach 1989 Lo¬
kalt orienteret planlægning i det åbne
land Christian Jensen 1989 Herregården
Bidstrup Bitten Lykkebo 1989 Camping¬
plads ved Vasebro Anders Matthiessen 1989
Farve og form: Teorier om og forslag til
planteanvendelse Jane Schul 1989
Eriksholm: Herregårdshavens fortid,
nutid - og fremtid? Elisabeth Skogstad 1989
Fritidsområde på Holbæk Fælled Tilde
Tvedt 1989 Hotel Marienlyst: Et hovedpro¬
jekt til fremtidig udformning afudearea-
lerne Lene Ørduk Hoffmann, Torben O.T.
.Jensen 1989 Formidling afnaturforståelse:
Et forslag for Solrød Strand Lone Jansson
1988 Gårdfornyelse Ole Jørgensens Gade
- Heimdalsgade Karreen - fra idé til vir¬
kelighed Palle Kristoffersen 1988 Plejeplan
for Vestamager Berit Charlotte Kaae 1988
Korttidsparker: Midlertidige grønne an¬
læg på saneringstomter Niels Mellergaard
og Jens Balsby Nielsen 1988 Genåbning"af
Ladegårdsåen? Vibeke Aagaard 1988 Pleje¬
plan for Vaserne og Frederikslund Skov
Elsebeth Clemmensen og Ellen Margrethe
Søe 1987 Marginale jorder ved Bennebo:
Forslag til arealanvendelse Per Diemer
1987 Haveplanlægning: En undersøgelse

afØstifternes Haveselskabs haveplanlæg¬
ning Leif Heiner 1987 Stauder anvendt i
eng- og skovmi^ø Birte Høygaard Kristen¬
sen, Merete Høgsaa 1987 Plan for Boserup
skov Søren Selch Laursen 1987 Forslag til
nye publikumsfaciliteter ved Møns Klint
Hjørdis Sørensen 1987 Idéforslag til nyt er¬
hvervsområde ved Knardrup Niels Tørsløv
1987 Udstykningsplan i hoyvikshagi Tors¬
havn Michael Kjøller Jacobæus, Torben
Schneider 1986 Planlægning og pleje af by¬
nære moser Lise Margaard Jensen og Helle
Thomsen 1986 Bekæmpelse afukrudt i of¬
fentlige friarealer Eva Meyle og Ivan Hylle¬
sted Pedersen 1986 Rekreativ adgang til det
åbne land Susan H. Pedersen 1986 Plantage¬
grunden: Bebyggelses- og friarealplan Er¬
ling Skovgaard-Holm 1986 Udpegning af eg¬
nede stauder under træer Vibeke Steen
1986 Rammeplan for grusgravene i Bjerg¬
sted Peter Ditlev Andreasen 1985 Pleje på
træet Michael Brat 1985 Vemb bymidte:
Forslag til miljøforbedringer Karsten Lin-
ding 1985 Midler til at opnå beskyttelse og
pleje af naturområder belyst ved en kri¬
tisk analyse af Saltholmfredningen samt
udarbejdelse af en konkret plejeplan for
Saltholm H. Nowak Andersen, Chr. Lund¬
mark Jensen 1985 Øbiografisk teori: Et
grundlag for naturforvaltning? Lars Wol-
lesen 1985 Troldeparken: Forslag til en le¬
gepark på krausesvej Jens Zorn Thorsen
1985 Friarealforbedring i Kirstinevang
Lisbeth Dauv 1984 Idéskitse til bypark på
Vidistada-arealet Thrainn Hauksson 1984

Retablering afvandløb Morten Holme 1984
Jordpakning: forekomst og dens påvirk¬
ning af plantevæksten ved fire nyere bo¬
ligbebyggelser Per Malmos 1984 Vejplant¬
ninger Ole Suadicani 1984 Skovbund i re¬
kreativ skov Mogens Bundgaard Andersen
og Curt Mikkelsen 1983 Parkprogram for
Københavns og Frederiksberg kommuner
Dorrit Grytter, Søren Holgersen, Ian Jørgen¬
sen, Anker Madsen 1983 Regnvandsbassiner
Birte Utzon og Søren Kastoft 1983 Enfami¬
liehushaven: hovedopgave i havekunstens
historie Thomas Ratjen 1979 Klassificering
og værdimåling af nogle hegn i Vallø Kom¬
mune Bodil Breum Laursen 1975 Jordpak-
ningsproblemer i moderne anlægsgartne¬
ri Jørn Kr.St. Pedersen 1975 Dragsholm
Karen Margrethe Pitter Bertelsen 1975 Uden¬

dørs anlæg for handicappede Birgit Gjed¬
debæk og Ole Bernhard 1974 Urnebegravel¬
ser i Danmark Tove Christensen 1973 De

offentlige parkområder i fremtidig plan¬
lægning Christian Mørup Jensen 1971 Un¬
derlagets betydning for karplanters over¬

vintring Mogens G. Andreassen 1969

Fakta om landskabsarkitektuddannelsen på
LIFE (KVL):
11960 startede deførste ni studerendepå land¬
skabsarkitektuddannelsen. Eller - når ret skal
være ret - man kunnefaktisk godt blive land¬
skabsarkitektpå Frederiksbergfør den tid, men
i 1960 blev uddannelsen etableret som en selv¬

stændig uddannelse. 11964 blev deførste kan¬
didaterfærdige - ogfra da afer detgået støt og
roligtfremad med antallet afstuderende. I dag
optager man 70 studerende om året.
Man kan specialisere sig i 'Landskabsarkitek¬
tur', i 'Bydesign'og i 'Landskabsforvaltning'.
Læs merepå www.blivlandskabsarkitekt.nu
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UDSTILLING
MANMADE ENVIRONMENT
Kjersti Wikstrøm og Matti Lucie Arentz
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Udstillingen MANMADE ENVIRONMENT
viser gennem projekter fra de nordiske
lande, at landskabsarkitektur handler om

meget mere end æstetik. Når faget bruges
strategisk, kan det bidrage med bæredyg¬
tige løsninger og forbedre såvel sundhe¬
den som livsvilkårene for folk i både byer
og på landet

MANMADE ENVIRONMENT stiller skarpt
på landskabsarkitekturens vigtige rolle i bæ¬
redygtig byudvikling og planlægning i stor
skala. Udstillingen fokuserer på behovet for
alternative, tværfaglige planlægningsmetoder
- strategier som lægger vægt på bevidst brug
af naturressourcer og kombinerer ny eksper¬
tise og teknologi med bevidsthed om lokale
forhold, kultur og identitet.

Nutidens landskabsarkitekter håndte¬
rer alt fra store regionale projekter til urbane
indgreb. Disse inkluderer industrielle, kom¬
mercielle og institutionelle miljøer såvel som
rekreations- og boligområder. Fagets holisti¬
ske, gradvise og strategiske metoder og pro¬
cesser er baseret på en forståelse af naturens
systemer og deres interaktion med menne¬
skers aktiviteter. Vore dages landskaber er
både lydhøre over for miljøet og regenere¬
rende. De reducerer C02-udslip, renser luf¬
ten og vandet, øger energieffektiviteten og
genopretter habitater. De fremmer løsnin¬
ger, der benytter sig afeller beskytter iboende
ressourcer og skaber værdi gennem betydelig
økonomisk og social udvikling.

Udstillingen indeholder eksempler, som
illustrerer vigtige fremskridt og nye tenden¬
ser i nutidens landskabsdiskurs. Et langvarigt
og tæt samarbejde mellem de nordiske insti¬
tutioner og deres respektive kuratorer har
resulteret i et mangfoldigt udvalg afprojekter.
De tager fat på både fælles og stedsspecifikke
nordiske udfordringer som byfornyelse i stor
skala, brugerinddragelsesprocesser, rehabili¬
tering af områder, der har mistet deres funk¬
tion, udbygning af ny infrastruktur og genop¬
retning eller bevaring af naturlandskaber.

De 26 udvalgte projekter kombinerer poli¬
tisk tankegang med økologisk virkelighed og
fører offentlige myndigheders beslutninger
ud i livet.

Udstillingen er inddelt i fire temaer, som

afspejler nogle af de mest centrale arbejdsom¬
råder i landskabsarkitektur:

Sociale landskaber
I de fleste urbane områder er det en væsentlig
udfordring at skabe grønne, rekreative områ¬
der og velfungerende offentlige rum, der pas¬
ser til forskellige interesser og aktiviteter. Det
stadig mere multikulturelle og mangfoldige
samfund og et stigende pres fra kommerciel¬
le interesser betyder nye udfordringer og mu¬

ligheder for vore fælles sociale arenaer.
Landskabsarkitektur kan bruges til at

finde nyskabende designløsninger, der styr¬
ker et område, fremmer social inklusion og
en sund livsstil. Det kan være løsninger, som

samtidig forbedrer lokale forhold gennem for
eksempel håndtering af regnvand, genindfør-
sel af oprindelig biodiversitet eller reduktion
af C02-udslip gennem omfattende plantning
af træer.

Infrastrukturelle landskaber
Udbygning af transport- og kommunikations¬
netværk er tæt knyttet til udviklingen afbåde
urbane og regionale områder. Indgreb i land¬
skabet af denne type påvirker også i høj grad,
hvordan det behandles og opleves. Det kræ¬
ver anselige offentlige investeringer, politisk
fokus, teknologisk viden og tværfagligt samar¬

bejde at finde bæredygtige løsninger.
Prioriterer man landskabsarkitektur kan

det give skånsomme løsninger, som styrker
integrationen med de lokale omgivelser og
reducerer både skader på naturen, forure¬
ning og trafikstøj.

Permaformative landskaber
Forstyrrelser i et landskabs økologiske balan¬
ce kan spille en vigtig rolle i miljørelaterede
problemer eller kriser. Udover klimaforan¬
dringer kan dårlig planlagt urbanisering og
mangelfuld landskabsforvaltning føre til sne¬
skred, oversvømmelser, affaldsrelaterede pro¬
blemer eller forurening.

Landskabsarkitektur kan være en vig¬
tig brik i mødet med disse udfordringer. Den
kan styrke landskabets modstandskraft ved at
iværksætte intelligente løsninger, der inter¬
agerer med naturen.

Landskabsarkitektur fører holistisk tan¬

kegang ud i livet ved at udvikle lokale forhold
og potentialer på nye og innovative måder,
genanvende overskudsvand, genbruge vegeta¬
tion og overflødig jord eller iværksætte orga¬
niske løsninger, som renser forurening.

Foto Nicolai Fontain

Produktive landskaber

Ændringerne i industrien og landbruget, are¬
alanvendelse og centraliseringsstrategier har
sammen med globalisering ændret demografi¬
ske mønstre og regionale områders status i de
nordiske lande. Disse områder og deres kul¬
turlandskaber rummer mange traditioner og
er ofte også rige på naturressourcer.

Landskabsarkitektur kan bruges til at
udvikle iboende muligheder og tilføre nye

egenskaber til områder, der har mistet deres
tidligere status eller funktion. Landskabsar¬
kitekter har den erfaring og viden, der skal til
for aktivt at se løsninger, som tager hensyn til
naturen. Det er for eksempel vigtigt i forbin¬
delse med rehabilitering afgamle industriom¬
råder, eller når man planlægger nye produkti¬
onsfaciliteter i stor skala.

Kjersti Wikstrøm, Dansk Arkitektur Center
Matti Lucie Arentz, Norsk Form

MANMADE ENVIRONMENT er baseretpå
en idéfra DAC og skabt i et samarbejde mellem
DanskArkitektur Center (DAC) og Norsk Form
- Stiftelsen for Design og Arkitektur i Norge.
Arkitekturmuseet iStockholm, Museetforfinsk
arkitektur og Nordens hus i Reykjavik har bi¬
draget til kurateringen afudstillingsindholdet.

MANMADE ENVIRONMENT var i efteråret
hovedudstillingpå den 4. Oslo Arkitekturtrien¬
nale. Fra 12. februar 2011 til 22. maj vises den
på DAC i København og efterfølgende i de tre
resterende nordiske lande
Fra 5. marts til 24. april vises samtidigpå DAC
en udstilling afSteen Høyer, prof, arkitekt maa

og landskabsarkitekt mdl. Denne udstilling
præsenteres i LANDSKAB 2-2011
www.dac.dk ,

Foto Carsten Aniksdal
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SUMMARY

Play is a vital necessity, p.2
Anna Lenninger and Titti Olsson
To be a child is the same as to play. Play is a
vital necessity and a decisive force in the
process of growing up, a completely neces¬
sary condition to ensure that children will
grow up and mature. By acting - playing -

the world becomes comprehensible. If one
does not offer children this possibility, one
risks stealing their childhood. According to
brain researcher Matti Bergstrom the adult
human has a different brain than the foster,
child and teenager. This means that there are
emotions, states and perceptions of reality
that a child possesses, but which most adults
no longer can experience or remember. Chil¬
dren don't play all the time, but most of them
are equipped with the ability to play always
and everywhere. Children and young people
need space and time to play and games which
are not controlled by adults, as we cannot pre¬
dict when and how a child decides to explore
themselves or their surroundings.

Playful Malmo, p. 4
Caroline Larsson

Since the middle of the 1990's, Malmo has
consciously worked to improve the city's
playgrounds and to maké Malmo an attractive
place for all its inhabitants. The city ofMalmo
has a primary goal of creating a pleasant city
that is also adapted to children's needs as well
as to ensure that the existing laws concerning
children's environment are upheld.

The city of Malmo has established differ¬
ent categories ofplaygrounds, adapted for dif¬
ferent age groups and with a decided distance
from the housing units. The playgrounds
should offer a play environment that stimu¬
lates fantasy and offers good spaces for role
and exercise games, both for groups and indi¬
vidual play. A good playground is carefully
placed in a park - in the parks near housing,
good contact with the nearby apartments is
important for the sense ofsecurity. Often the
playground is one of the housing area's social
contact points, also for adults.

One of the best features of Malmo's work
with playgrounds in recent years is the theme
playground. The basic idea here is that the
theme playgrounds should be unique and
challenging playgrounds that should function
as excursion points for families with children

as well as schools and kindergartens. Each city
quarter should have at least two theme play¬
grounds and the given theme and the design
of the playground, including the equipment,
should clearly reinforce the theme. This has
also meant that some children make excur¬

sions to playgrounds in other city quarters to
play. Theme playgrounds have become part of
Malmo's integration efforts!

Vasaparken's playground, p.8
Anders Kling ,

Vasaparken has long been one of Stockholm's
most popular city parks. In 2005-06 the entire
park was renovated after many years of hard
wear. A combined artificial lawn and ice-skat¬

ing rink, new paths and benches and a com¬

pletely revised playground were the most
important new features. The renewal ofVa-
saparken dealt with incorporating the daily
needs and requirements in an older, tradi¬
tional park structure. The renovation is one of
the most extensive park renovations that has
taken place in Stockholm in recent years and
the first example of a park, which to a great¬
er degree is adapted to present day usage. In
2006, Vasaparken won the annual Siena prize
- the Swedish architecture's official prize for
encouraging good outdoor environments.

On the border between town andforest, p. 12
Nina Marie Andersen

On February 24, the World Champion¬
ships in skiing open on Holmenkollen, Nor¬
way's new national ski area. The arrangers
promise spectacular experiences with or
without skis. With a location on the border
between town and forest, the experience is
however dependent on the scheme's relation
to nature and the sport's relation to nature
and culture in the context it is viewed in.

A ski jaunt through the forest should be
seen as a cultural activity, but the areas that
one experiences from the piste will often not
be interpreted as 'nature.' The meeting with
the Holmenkollen complex after skiing is
therefore quite a different experience than
on arrival from the center of Oslo. The struc¬

tures and terrain treatment distinguish the
scheme quite vividly from the surrounding
areas. To arrive the "back way" through the
forest increases the Sense of contrast in the

area; it is an enormous sports facility.

Nature Space Skovsnogen, p. 16
Charlotte Horn

The Nature Space Skovsnogen is a nature ex¬

perience and a nature presentation project in
a privately owned forest near Herning. Skovs¬
nogen was opened to the public in September
2010. Søren Taaning and René Schmidt origi¬
nated the idea and were the artists behind the
nature project, which had the goal ofshowing
new ways to experience nature and cultural
values in a forest. The article primarily pres¬
ents the physical facilities that have been es¬
tablished up until now and which one finds
when moving through the area.

Playing with art, p. 20
Louise Banke Kristensen

Copenhagen now has a number of art play¬
grounds, where children meet art close up -

because at an art playground the art should
be used as opposed to art in museums. The
project Room toplay involves the renovation
of all 125 public playgrounds in Copenhagen.
The ambition was to create playgrounds that
contribute to strengthening children's mus¬
cular activity, health and agility, to create
playgrounds that stimulate children's devel¬
opment and imagination as well playgrounds
that recognize that children of different ages
have different forms of play.

Dissertations, p. 28
Karen Sejr Petersen
The landscape architect education at LIFE,
KU (former Landbohøjskolen) had its 50th
anniversary in 2010. Several thousand land¬
scape architects have graduated from here.
This has resulted in almost as many disserta¬
tions. An excerpt of the list forms an excellent
basis for a study of the trends, themes and ac¬
tual problems in landscape architecture.

Man-made environment, p. 31
■Kjersti Wikstrøm and Matti Lucie Arentz
The exhibition MANMADE ENVIRONMENT
with projects from the Nordic countries re¬
veals that landscape architecture deals with
much more than just aesthetics. When the
profession is employed strategically, it can
contribute with sustainable solutions and

improve both the health and living conditions
for people in towns as well as in the country.
Pete Avondoglio
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Den Danske Lyspris 2010 tildelt
Nordvest Parken i København
Den Danske Lyspris 2010 tildeltes Nordvest
Parken i København. Det er Københavns
Kommune og SLA arkitekter, der med en
række samarbejdspartnere har stået for belys¬
ningen afdet langstrakte og komplekse områ¬
de, som Nordvest Parken udgør.

Belysningen er et centralt element i
Nordvest Parken. Lyssætningen bryder med
det klassiske nordiske lys og giver plads til
mange forskellige lysoplevelser. Det overord¬
nede tema for parkens udformning er Mæl¬
kevejen. Stjerner i form af siddeøer, gobopro-
jektioner og tryk på asfalten leder brugerne
igennem parken, mens den farvede interak¬
tive belysning tilfører stedet overraskende og
sjove oplevelser. Med prisen ønsker juryen at
fremhæve et spændende, legende og dristigt
projekt, som flytter grænserne for, hvordan et
offentlig byrum kan belyses.

Den Danske Lyspris er indstiftet af Dansk
Center for Lys i samarbejde med en række
sponsorer. Formålet med prisen er at sætte
fokus på og synliggøre lyskulturen i Danmark.

Juryens 15 medlemmer udpeges af en
række organisationer og af Dansk Center for
Lys, DCL. DL repræsenteres af landskabsar¬
kitekt mdl Rune Bugge Jensen.

De øvrige nominerede projekter var Green
Lighthouse, København, Davids Samling -

Islamisk samling, København, Fermaten,
Herning og Byrum, Å og Kultur, Holstebro.
www.een terforlys.dk/pdf/Lyspris2010.pdf
Nordvest Parken. Foto Laura Stamer
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En god omvej.
Sidesporet Ved Nørre Aaby Station,
Middelfart Kommune, LAND*

En god omvej - i ni kommuner
Realdania og Lokale- og Anlægsfonden, i sam¬

arbejde med Kommunernes Landsforening og
Sund By Netværk, inviterede i begyndelsen af
2010 alle landets kommuner til at deltage i ud¬
viklingsprojektet en god omvej med fokus på,
hvordan den fysiske ramme kan skabe bedre
vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv med
fokus på bevægelse i det fri, lige der hvor man
bor eller færdes i det daglige.

Ud fra 59 kommuners 78 indsendte visi-

onsoplæg er nu udvalgt ni kommuner, der
kan gå i gang med at realisere hver deres for¬
slag. Idékonkurrencen har budt på stor kre¬
ativitet og variation i valg af lokalområder,
og forslagene har tilmed relativ.lav anlægs¬
økonomi. En afambitionerne har netop været
at vise, at der godt kan skabes rammer for
bevægelse uden at det nødvendigvis behøver
at koste mange anlægskroner. I realiseringen
støttes hver kommune med op til 75 pet. af
anlægssummen, dog max. 2 mio. kr. pr. kom¬
mune. De ni udvalgte projekter er:

Dronningens Bastion, Fredericia Kom¬
mune: Projektet er placeret på Fredericia
Voldanlæg og tager udgangspunkt i voldan¬
læggets historie og dets funktion som for¬
svarsanlæg samt i de fysiske udfordringer
forbundet med angreb og forsvar. Rådgivere:
Flyvsk - Socialt interaktionsdesign samt Cen¬
ter for Idræt og Arkitektur, Kunstakademiets
Arkitektskole.

Byens Arena, Gladsaxe Kommune. Et 500
meter langstrakt parkeringsareal ved boligbe¬
byggelsen Høje Gladsaxe bliver ankomstareal
og forplads for hele Høje Gladsaxe og kommer
derfor til at fremstå som et sammenhængende
landskabeligt forløb med et malet bånd som

slynget stiforbindelse gennem området. Råd¬
givere: NIRAS Planlægning samt Skov &
Landskab, KU.

Opfordring til udfordring, Kolding Kom¬
mune. Projektet tager sit udgangspunkt i
Kolding centrum, hvor å og jernbane krydser
hinanden - et knudepunkt i byen med bybus¬
terminal og over 500 p-pladser. Rådgivere:
GBL, gruppen for by & landskabsplanlægning,
samt studerende fra Designskolen Kolding og
Arkitektskolen Aarhus.

Sidesporet Ved Nørre Aaby Station, Mid¬
delfart Kommune. Et ubenyttet asfalteret
areal (tidligere skaterområde) ved Nørre
Aaby Station samt rampeanlæg og tunnel,

der transformeres til en landskabsarkitekto-
nisk parafrase over banesproget. Rådgivere:
LAND+.

Odsherreds gode omvej, Odsherred Kom¬
mune. Projektet er et bevægelseseksperimen-
tarium, udformet som stiliseret natur og en
del af det samlede parkanlæg, der blev etab¬
leret i 1922 ved byens gamle sygehus. Rådgi¬
vere: Ekstrakt Aps.

PulsPark i Bingkøbing, Bingkøbing-Skjern
Kommune. PulsParken placeres på et lidt ned¬
slidt område ned mod Ringkøbing Fjord. Pro¬
jektet skal gøre området til en fælles attrak¬
tion med fokus på bevægelse og det sociale liv
for alle aldersgrupper. Rådgivere: Schønherr.

Den digitale legeplads, Boskilde Kom¬
mune. Projektet er placeret på hovedstrø¬
get, Rabalderstræde, i Roskildes nye kreative
bydel Musicon, og har fokus på leg og bevæ¬
gelse fremkaldt vha. fysiske og digitale ele¬
menter/tiltag. Rådgivere: Bymusen Digital
Kommunikation samt Alexandra Instituttet.

En voldsom omvej, Solrød Kommune. Visi¬
oner her er at udvikle et rekreativt område og
en aktivitetsrute med nyskabende bevægel¬
sesmuligheder på en stor strækning afstøjvol¬
den langs Køge Bugt Motorvejen. Rådgivere:
DashMark.

Mellem bakkedrag og dalstrøg, Sønderborg
Kommune. Projektet er placeret på en let skrå¬
nende, øde græsmark, der grænser op til to
større almene boligområder med hhv. eta¬
gebyggeri og familierækkehuse. Rådgivere:
Spektrum Arkitekter.
www.engodomvej.dk

IFLA World Congress 2011
The IFLA World Congress 2011 will take place
from June 27-29 in Zurich, Switzerland.

Scales ofNature - From Urban Landscapes
, to Alpine Gardens is the theme of the 48th
IFLA World Congress. The meeting will fea¬
ture education sessions, technical visits to the
most interesting and inspiring places in and
around Zurich, round tables, open firm eve¬

ning to the work and offices ofyour colleagues
in Zurich and other social activities.

In addition, you can explore Switzerland,
its mountain idyll, and unique landscapes on
offered Post-Congress-Programme.

Keynote speakers are Guido Hager, Land¬
scape Architect BSLA, Hager Landschaftsar-
chitektur AG, Zurich; Prof. ir. Winy Maas,

Architect, MVRDV, Rotterdam; Prof. Dr. Mar¬
cel Meili, Meili Peter Architekten, Zurich;
Prof. Dr. Kongjian Yu, Turenscape, Land¬
scape Architecture, Urban Planning, Beijing;
Dr. phil. Raimund Rodewald, Managing Direc¬
tor, Swiss Foundation for Landscape Protec¬
tion, Berne; Andreas Spiegel, Environmen¬
tal Scientist, Senior Climate Change Advisor,
Swiss Reinsurance Company, Zurich ; Prof.
Joan Iverson Nassauer, University of Michi¬
gan, Ann Arbor.

The HSR Hochschule fur Technik Rapper-
swil, University ofApplied Sciences initiates
the Student Landscape Architecture Design
Competition.
Deadlinefor entries Student Landscape
Architecture Design Competition: March 26th (

www.ifla2011.com
*

Fredning af landskabsarkitektur
Med gennemførelse af ændringen af byg¬
ningsfredningsloven i 2010 er det blevet mu¬

ligt at frede selvstændige landskabsarkitekto-
niske værker afvæsentlig arkitektonisk eller
kulturhistorisk værdi.

Vor Frue Kirkes Plads i Kalundborg er
anlagt i 1952-53 og tegnet afhavearkitekt C. Th.
Sørensen og hans medarbejder Ole Nørgård.
Danske landskabsarkitekter havde stor indfly¬
delse på den internationale udvikling af have¬
kunst i 1950'erne, og C. Th. Sørensen var en af
de mest fremtrædende personer her.

Kulturarvsstyrelsen har forelagt forslag
om fredning af anlægget for Det Særlige Byg-
ningssyn, som har indstillet det til fredning
bl.a. med den begrundelse, at havens 'tæppe¬
karakter' giver pladsen en særlig miljømæs¬
sig kvalitet ved, at den binder de omgivende
bygninger sammen, så de tilsammen fremstår
som væggene i et rum. Anlægget er et af Dan¬
marks mest interessante byrum fra efterkrigs¬
tiden. Kulturarvsstyrelsen har igangsat en hø¬
ring om fredning af anlægget.
http://www.kulturarv.dk/fredede-bygninger/
fredning/fredninger-i-hoering/vor-frue-kirkes-
plads-kalundborg-kommune/
Inf. Sektionsleder Lisbeth Brorsen
postbyg@kulturarv.dk

Byrum med plads til alle
Én ny rapport giver 17 konkrete anbefalinger
til, hvordan vi kan indrette pladser og parker,
hvor øldrikkere, stofbrugere og andre socialt
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udsatte kan trives side om side med andre

borgere.
Socialt udsatte bruger byens parker, plad¬

ser og øvrige byrum mere end de fleste. Allige¬
vel bliver de sjældent inddraget i byudvikling,
og må som oftest finde sig i at blive presset ud,
når pladser eller parker sættes i stand. Men
det er faktisk muligt at skabe byrum, hvor der
er plads til alle - og hvor alle føler sig trygge.
En ny rapport viser eksempler og giver gode
råd til, hvordan vi kan udvikle og indrette
pladser, parker og torve, hvor socialt udsatte
og byens øvrige borgere kan trives side om
side.

Rapporten er udarbejdet af rådgivnings-
og analysefirmaet Hausenberg sammen med
billedkunstner Kenneth A. Balfelt og Spek¬
trum Arkitekter og er udgivet af Socialmini¬
steriet med støtte fra byfornyelseslovens for-
søgsmidler.

Hausenberg har undersøgt seks konkre¬
te byrum og set, hvor svært det kan være.
at skabe fredelig sameksistens mellem for
eksempel øldrikkere, stofbrugere og hjemløse
og andre brugere afbyen. Men det kan lade sig
gøre. Derfor giver rapporten konkrete råd til,
hvordan byens rum i praksis kan blive offent¬
lige rum for alle. Rapporten skal inspirere
byer i ind- og udland og give landskabsarki¬
tekter, arkitekter, byplanlæggere og kommu¬
nale embedsmænd konkrete værktøjer til at
udvikle mere socialt bæredygtige byer.

I forlængelse afarbejdet med analysen har
billedkunster Kenneth A. Balfelt, Spektrum
Arkitekter og Vesterbro Lokaludvalg taget
initiativ til en genhusning af øldrikkerne på
Enghave Plads, efter at øldrikkerne er blevet
fortrængt fra pladsen af Metro-byggeriet. Her
følges anbefalingerne fra rapporten, bl. a. ved
at inddrage de socialt udsatte i udviklingen og
realiseringen af parken.
Hausenberg v. Marie Stender, Simon Mertner
Vind og Katinka Hauxner i samarbejde med
billedkunstner Kenneth A. Balfelt og Spek¬
trum Arkitekter v. Joan Maria Raun Nielsen og

Sofie Willems: Byen som dagligstue. Socialmi¬
nisteriet, 2010. Download rapporten fra www. .

sm.dk/Publikationer/Sider/VisPublikation.
aspx?Publication=504
Yderligere opl.: Katinka Hauxner, partner,
kh@hausenberg.dk, www.hausenberg.dk
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Landskabsarkitektur spiller en væsentlig rolle
som strategisk redskab til bæredygtig udvikling
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Gratis omvisning søndage kl. 12
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Anne Tietjen

TOWARDS AN
URBANISM OF

* ENTANGLEMENT
Site explorations in polarised Danish urtjMi landscapes

Towards an Urbanism of Entanglement
Site explorations in polarised Danish urban
landscapes
Bogen tegner konturerne af en 'sammenfletningens urbanisme'.
Det sker med udgangspunkt i den ulige regionale udvikling og

de nye forhold mellem by og land i Danmark. Bogens omdrej¬
ningspunkt er en designbaseret undersøgelse i to studieom¬
råder i hhv. Øst- og Nordjylland. Urban design er her nytænkt
som en relationel praksis, der formidler fortløbende transfor¬
mationsprocesser - og som således arbejder med sammen¬

fletningen af eksisterende og fremtidige fysiske forhold, ideer
og praksisser. Stedsundersøgelsenbetragtes som nøglen til
udvikling af designstrategier. Banebrydende demonstrerer
bogen, hvordan aktor-netværk-teori kan forklare urban design
både som handlingsorienteret praksis og som videnproduktion.

Forfatter: Anne Tietjen
Forord: Thomas Sieverts

152 sider, illustreret, 17 x 24 cm, engelsksproget
Arkitektskolens Forlag
Pris: 249 kr.

Udkom 3. februar 2011

Månedens særtilbud
Tilbuddet er gældende til og med 28. februar 2011

Landskabskunst

En antologi om og til kunstneren og landskabsarkitekten Steen
Høyer. Bogen rummet et righoldigt udsnit af Steen Høyers
^traditionelle og smukke installationer, skitser, modeller, arki¬
tekturprojekter, skrifter og undervisningsmateriale. Tekster åf:
Landskabsarkitekt og professor Anne Whinston Spirn, ph.d.
Kristine Jensen, billedkunstner Martin Erik Andersen, litterat
Magnus Thorøe Clausen og kunsthistoriker Carsten Thau.

Steen Høyer, Marianne Levinsen m.fl.'
352 sider, 21 x 29,7 cm, rigt illustreret
Pris: 360 kr.

,

Særtilbud: 250 kr. (spar 30 %)

Landskabskunst II

Bogen beskriver i tre store afsnit det traditionelle og det nye

danske landskab r en række alternative landskabelige skit¬
seprojekter - og en række metoder og værktøjer til at se og

arbejde med i praksis som arkitekt. Værket er unikt, ved at
være den eneste arkitektoniske tolkning af det danske land¬
skab.

Jens Bertelsen og Elna Moreau Braunstein
2B4 sider, 21 x 29,7 cm, rigt illustreret
Pris: 375 kr.

Særtilbud: 260 kr. (spar 30 %)
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