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På generalforsamlingen i marts blev
Pernille Nymann Jensen og Ulrik
Kuggas nyvalgt til bestyrelsen 2002-
04, mens Lise Bendix Madsen og
Rikke Munck Petersen blev genvalgt.
Barbara Wandall, Peter Juhl og Jens
Balsby Nielsen var ikke på valg.
Suppleant blev Lars Alva Jørgensen.
Til Landskabs redaktionsudvalg blev
Jeppe Aagaard Andersen genvalgt
og Marianne Levinsen nyvalgt. Anne
Marie Bundgaard blev suppleant.
Til bedømmelsesudvalget blev Teri
Lonborg genvalgt.
Som ny, og eneste, EFLA-delegat
blev Poul Børge Pedersen valgt.
Hele retsudvalget bestående af
Henrik Fog-Møller, Marie Thing, Karin
Nygaard Corfitzen, Karen Margrethe
Krogh, Carsten Lund, Mogens Elle-
kvist og Ole Bøgh Vinter blev genvalgt.
De parlamentariske revisorer Per
Toft Larsen og Erik Termansen blev
ligeledes genvalgt.
DL, c/o Maria Miret
Nansensgade 29 4. tv. 1366 Kbh. K.
Tel. 33 32 23 54
dl@landskabsarkitekter.dk
www.landskabsarkitekter.dk

TILLYKKE MED DAGEN
70 år
Søren Harboe, 25. maj
60 år
Peter Klappert, Trundholm Kommune,
16. maj

IFLA KONTORET I VERSAILLES
Sekretær Talia Bogen er fratrådt,
hvorefter telefon, fax og mails pt.
viderestilles hhv. videresendes til
Heiner Rodel i Schweiz.

IFLA NEWS
IFLA NEWS kan nu ses på IFLA's
hjemmeside: www.iflaonline.org
I trykt form sendes det snart til DL's
sekretariat i et begrænset antal.

IFLA VERDENSKONGRES I ISRAEL
Exekutivkomiteen drøftede placerin¬
gen i Israel på møde i Versailles
først i februar og vil sende et brev til
formanden for den israelske land¬

skabsarkitektforening, ISALA, om
især de nordiske landes betænkelig¬
heder ved at afholde kongressen der.

IFLA KONGRESSER
39. IFLA-verdenskongres 2002
39. IFLA-verdenskongres planlægges
afholdt i Tel-Aviv, Israel 7.-10. okto¬
ber 2002. Temaet er 'From Landscape
Past to Landscape Future'.
team1@congress.co.il
http://www.congress.co.il

40. IFLA-verdenskongres 2003
40. IFLA-verdenskongres 2003 plan¬
lægges afholdt i Canada.
Information: James Taylor, CSLA
delegat. jtaylor@la.ouguelph.ca.

IFLA-UNESCO INTERNATIONAL
LANDSCAPE ARCHITECTURE
STUDENT DESIGN COMPETITION
The objective of this competition is
to recognise superior environmental
design achievements made by
students enrolled in landscape
architecture programmes.
The 39th IFLA World Congress hopes
to encourage achievement of the
highest standards in landscape
architecture education worldwide.

Theme
INTEGRATION OF HARVESTED
WATER IN LANDSCAPE DESIGN

Landscape design project for an
urban park or open space system at
specific site, utilizing waste water
and/or runoff storm water.

The design should reflect ecological
and social considerations.

Prizes
1st Prize: IFLA-UNESCO Prize for

Landscape Architecture US$3,500
2nd Prize: IFLA Zvi Miller prize
US$2,500
3rd Prize:Merit award, gifts and
certificate
All participants whose entries meet
the conditions of the Competition
rules will receive a certificate of

participation.

Deadline
30. juni 2002

Flegler og konkurrenceprogram
Student Design Competition,
c/o Dan Knassim Ltd.
P.O.Box 1931
Ramat Gan 52118, Israel
http://www.congress.co.il

FORARETS ARRANGEMENTER
PÅ FYN
Resterende arrangementer:
Tirsdag 23. april 2002 kl. 19.30.
Rekreativ anvendelse af råstofgrave
Når det åbne land anvendes til rå¬

stofindvinding, sker der en forvand¬
ling af landskabet.
Tidligere overlod man efter simpel
efterbehandling udgravede råstof¬
grave til tilfældighederne og natu¬
rens indvanding.
Nu planlægges, efterbehandles og
drives tidligere råstofområder med
omhyggelig afvejning af rekreative
interesser og natur - i en balance
til stadig overvejelse og diskussion.
Direktør for l/S Hedeland, landskabs¬
arkitekt MDL Erik Juhl vil fortælle

om, hvordan afvejningen foretages i
Hedeland ved Roskilde.
Vi mødes i graveområdet
Tarup-Davinde på Naturskolen
Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20,
Hudevad. 5792 Årslev.
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SCENE OG GÆST
Steen Høyer

Kommentarerne handler primært om det arkitektoni¬
ske udtryk. De generelle kommentarer er møntet på
nyere tendenser i lyset af det internationale. De land-
skabsarkitektoniske synspunkter gives på baggrund af
renoveringen af Halmtorvet og Otto Krabbes Plads,
Hillerød Biblioteks omgivelser, Glostrup Bymidte samt

Ankarparken og Sundspromenaden i Malmø. De kan
ikke beskrives med en lommeregner - det bliver øjne¬
ne, der taler, med den systematik, som virkeligheden
nu tillader.

Hovedsynspunkter - passager fra artiklen
— Det er karakteristisk, at bygningsarkitekturen ikke

mere har afgørende indflydelse på det landskabsarki-
tektoniske rum.

— Projekterne forholder sig bevidst åbent til de
eksisterende omgivelser, og udpeger sig selv gennem
fladens skiftende udtryk.

— Det bliver afgørende, at landskabsarkitekten evner

at fastsætte et æstetisk program, spilleregler, der gør

projektet til landskabsarkitektur eller havekunst, i mod¬
sætning en ansamling af installationsagtige elementer.

— Faren er, at havekunsten drukner i detailfetichisme

ellei; haute-couture på linie med dansk bygningskunst.
— Fladen, stofligheden og sanselighedens omskiftelige

nærvær må ses som en reaktion på det konkrete og
stabile arkitektoniske rum og en følge af den stigende
abstraktion i det IT-baserede rum. Men idéen kan hur¬

tigt udvandes i lyset af tidens krav til effekter, ydre
stimuli og hurtige sceneskift.

— Der er foretaget en forskydning fra det sociale,
kollektive til det personlige og individuelle - fra fælles
aktivitet til personlig indlevelse, og stoffet, vækstma¬
terialet og sanseligheden har fået større råderum.

— Rammen og konteksten er bestemt i en større

sammenhæng, og opgaverne går derefter ud på at sce-

nografere rummet ind i en given ramme, hvorved
landskabsarkitektens traditionelle rolle er fastholdt.

— Men friheden bliver for stor, hvis den resterende
kontekst består i den energi, som stedet, klimaet og

jordbundsforholdene kan yde. Her kommer fagets rolle
og metode på alvorlig prøve. Det er ikke nemt at holde
balancen mellem globus, samfund og tuegræs.

— Havekunsten er ikke grundlæggende national, og
har aldrig været det, men en vis ydmyghed parret med

talent og nysgerrighed, har nu som tidligere skabt en

række danske eksempler af forbilledlige arbejder.

Den rumlige og menneskelige kontekst
Otto Krabbes Plads tager udgangspunkt i den tidligere
bygningsstruktur og lader murfragmentet være det karak-
tergivende element. Denne struktur overlejres med et

grid af søjleeg, hvorved projektet anvender vækstmate¬
rialet som arkitektonisk byggekomponent, i modsæt¬
ning til anvendelsen af vækstmateriale som mønster

på fladen. Materialer og detaljer er robuste, tænkt til
et hårdt slid på byens plads i et tætbeboet område.

Halmtorvsprojektet ligger mod Kødbyerne som et
udsnit af et forløb og Sdr. Boulevard ligger i dag helt
åben. Projektets delelementer refererer primært til ad¬
gange og hovedforbindelser, men de er frie i deres ud¬
formning. Halmtorvet har en del komplicerede trafikale
forhold, der er søgt dæmpet ved at lukke området for
gennemkørende trafik. Socialt er Halmtorvet at be¬

tragte som et område med en kraftig belastning, og
den funktionelle disponering virker overvejende lokal.

Glostrup Bymidte anvender eksisterende vækst- og

befæstelsesmateriale, terræn og funktioner i projekt¬
udformningen som primær, rumlig kontekst. Disse
forhold er ikke udpræget i Hillerød Bibliotek, hvor
bygningens indre hovedforbindelse og entréforholdene
bliver udslagsgivende for torvedelen tæt på adgangen
til Slotsarkaderne. Begge anlæg har et varieret gæste¬

besøg af et bredt udsnit af byens borgere.
Sundspromenaden er tænkt direkte ind i sin place¬

ring mellem Øresunds brohorisont og den varierede
og forsatte husrække med de små gyder, og den op¬

fylder socialt de store udsving der ligger mellem den
stille vinterhverdag og den solfyldte sommerdag, både
for områdets beboere og for omkringliggende bydele.

Ankarparken ligger i en udsparing i et jævnt varieret
kontor- og boligfelt og har derfor ikke nogle særlige
kontekstbetingelser, hvilket i sig selv er en ejendom¬
melig udgangsposition - men sådan er det. Placeringen
som lomme i en tæt bebyggelse har givet en frihed,
som er udnyttet til en temapark med karakter af have,
der synes at modsvare det fremtidige behov, sammen¬
holdt med bydelens mange gårde, haver og den nær¬
ved liggende Sundpromenades radikalt anderledes
kvaliteter og muligheder.

Denne artikel om det arkitektoniske

udtryk , i en række pladser og park¬
streg har, med næsten samme tekst,
men anderledes illustreret, varet

bragt i Arkitektur DK 1-2002.
Vi harfundet det væsentligt også at
bringe den i Landskab, da hoved¬
parten afeksemplerne tidligere er

præsenteret i bladet, og synspunk¬
terne har generelfaglig interesse.

Tidligere artikler:
Otto Krabbes Plads, nr. 7-2001
Hillerød Biblioteks omgivelser og

Glostrup Bymidte, nr. 6-2001
Ankarparken, nr. 8-1999,
nr. 4-2001 og nr. 6-2001
Sundspromenaden i Malmø,
nr. 8-1999 og 4-2001

Sundspromenaden, Nordre Hamn,
Malmø. Anlagt: 2001
Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard
Andersen
Foto: Jeppe Aagaard Andersen

Ankarparken, Våstre Hamn, Malmø
Anlagt: 2001
Landskabsarkitekt: Stig L. Andersson
Foto: Stig L. Andersson, Jens Lindhe

Glostrup Rådhuspark, Glostrup
Anlagt: 2000
Landskabsarkitekt: Stig L. Andersson
Foto: Stig L. Andersson, Jens Lindhe

Park ved Hillerød Bibliotek,
Fredensvej, Hillerød. Anlagt: 2001
Landskabsarkitekt: Stig L. Andersson
Fotograf: Jens Lindhe, Stig L.
Andersson, Hans Kragh

Halmtorvet, København
Anlagt: 1997-2000
Arkitekt: Københavns kommune,
Plan & Arkitektur, Byudviklings-
kontoret

Foto: Rasmus Grandelag

Otto Krabbes Plads, København

Anlagt: 2001
Arkitekt: Boje Lundgaard & Lene
Tranberg
Fotograf: Jens Lindhe
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1.+2. Otto Krabbes Plads, København
3.+4. Halmtorvet, København
5.+6. Glostrup Rådhuspark
7.+8. Park ved Hillerød Bibliotek
• 1 .+2. Otto Krabbes Plads,
Copenhagen
3.+4. Halmtorvet square, Copenhagen
5.+6. Glostrup Town Hall Park
7.+8. Park at Hillerød Library
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Programmet, stoffet og det formelle
Otto Krabbes Plads må opfattes som et ruinøst design,
et multifunktionelt, robust klodslandskab i den tidli¬

gere bebyggelses spor, med enkle funktionsbestemte
spillefeber indbygget. På tværs, hen over pladsens grus¬

gulv, er udspændt et plantagenet af søjleeg, der vil
danne et selvstændigt, vertikalt rum, som trækker lyset
ned på fladen. En vandkunst står som centralfigur og

bryder helt overflødigt det homogene egegrid. Mur¬
elementet fungerer også som bænk, og kombinationen
mur, bænk, hjørne, plint kan varieres og sammenbyg¬
ges på utallige måder - hvilket bliver udnyttet til fulde.
Murelémenterne knytter sig til den hvælvede grusflade,
og det horisontale er dominerende. Samlet set virker
det som et fyldt katalog. Der mangler med andre ord
et sæt arkitektoniske spilleregler, eller et rutineret viske¬
læder, der skulpturelt kunne have givet projektet en

højere præcision, og dermed hjulpet projektet af med
de overflødige kilo. Murværk, grus og ege danner selv¬
stændige systemer, som to overlejrede landskabstyper,
hvilket i sig selv er klart og kraftfuldt. Murprincippet
fortsætter langs Westend som udhuse, mure og min¬
dre gårdhaver, hvilket danner klar afgrænsning i gade¬
rummet. Men set under ét, kommer helheden til at

virke som en ophobning i et nyt Legosystem.
Ved at rense fladen på Halmtorvet udpeges rummet

og bygningerne på godt og ondt. Kørearealerne er

minimeret og torvet er disponeret til marked, scene,

vandkunst, petanque og basketball. Det æstetiske pro¬

gram er til gengæld svært at tolke, og elementerne lig¬
ger side om side sammenholdt af materialet. Snittet er

asymmetrisk, og der er plantet røn langs den lave Kødby
og plataner mod nord langs den højere væg af karréer.
Isoleret set er rundkørslen det mest vellykkede og under¬
fundige element. Den relativt lille, cirkulære figur kryd¬
ses af et kæmpe københavner fortov, der brydes af en

rønnebeplantning strøet ud på fladen. Udtrykket i

denne enkle irrationelle komposition vidner om en idé,
eller en hensigt. Men det er er svært at gennemskue
det overordnede mønster samt torvets relation til det

større rumforløb, ikke mindst mod Sdr. Boulevard.

Glostrup Bymidte har et funktionelt meget sammen¬
sat program. Desuden har området en række historiske
kvaliteter og elementer, der er udnyttet og integreret i
et fleksibelt program. Den æstetiske tyngde ligger i
fladens behandling, udnyttelsen af beplantning, terræn¬

bevægelser og accentueringer af de forskellige materi¬
alelags dynamik. Det er en forfinet fortælling om tid
og sammenhæng, der langt fra ender i forsigtig histo-
risme, fordi de enkelte landskabselementer far tildelt
en ny kontrastrig rolle i det fragmentariske puslespil
- eller den landskabscollage — der sammenholdes af
fladens samlende bevægelsesdynamik. Mest vellykket
er den seneste etape omkring rådhuset, hvor fladens
dynamik og kontrasten mellem elementerne træder
bedst frem. På Nyvej kører æstetikken i Ferrari, og

elegancen efterlader både de gamle byhuse og de nye

andelsboliger i dyb armod.
Hillerød biblioteker lidt enklere. Et torv vest for byg¬

ningen og en have øst for. Det gabionafgrænsede torv
har nedfældet rektangler af stiliserede græs-, vand- og

stenlandskaber, der knytter sig til fladen — overdækket
af et diffust løvtag af spidsløn - et anlæg med samme

store omhu i materiale- og niveaubehandlingen som

Glostrup Bymidte. Torvedelen er flettet med havedelen
mod øst, hvor vandrette elliptiske elementer skyder
sig ud fra en skrånende græsflade. Ellipserne er mere

sammensatte, tematiske kunstlandskaber end på torve¬

delen, og de spænder fra fyrretræer i kridhvidt marmor¬

grus til trædæk i bøgelommer og lys- & spejlbassin i
tennisgrus. Landskabsmæssige motiver, der kan findes i
forstæderne. Detaljeringsgraden og variationen er stor,

og skalaen er lille, hvilket kommer til at udfordre den
gartneriske omhu og sygefraværsprocent til det yderste.

26

/



Ankarparken er tænkt som en økologisk park i det nye

bydelseksperiment på Malmøs tidligere havnearealer.
Her er det igen fladen der bærer det rumlige udtryk -

en flade der er møbleret med afgrænsede elementer,
der hver illuderer forskellige landskabstyper, eller bio¬
toper, som det åbentbart skal hedde på nudansk. Pro¬
grammet er rent æstetisk, med formel fokus på lang¬
somheden, vævningen og den stille flydning. Sproget
er internationalt, men artistisk tilpasset det landska¬
belige materiales fortælling med et raffineret resultat.
Den fligede fjordkyst langs den lavvandede kanal dan¬
ner det overordnede, samlende hovedtræk i parken.
Det er ingen promenade, men en stille, opmærksom¬
hedskrævende vandring, der henleder opmærksom¬
heden på variation og detailrigdom til det yderste.
Tre afgrænsede landskabstyper, egeskoven, eliesumpen
og bøgeskoven står på den lineært opdelte græsslette
skarpt inddelt i forskellige monokulturer. En klar kul¬
turlandskabelig kontrast til de groede lommer af skov¬
karakter, der kun er visuelt tilgængelige fra små bro¬
elementer. Præcise kanter, overgange, niveau- og mate¬
rialeskift er igen her parkens emblem. De små stan¬

dardiserede broelementer, der minder om en kryds¬
ning mellem en bille og et surfbræt, fungerer som

gennemgående tegn og bindeled mellem det abstrakt
stiliserede og det naturligt voksende, hvad enten det er

tangområder i vandet eller skovtyper på fladen. Der
er en smuk sammenhæng mellem parkens program

og dens organiske formsprog, der kunne minde om
en forstørrelse af en kompostbunke. Til gengæld er

eksponeringen stor i det åbne rum, i modsætning til
et arkitektonisk bygget rum med grænser og vægge,

som kroppen kan forholde sig til. Materialerigdom og

detaljeringsgrad er stor, hvilket er en oplevelse, mgn

spørgsmålet er, om parken er smukkest og klarest ved
indvielsen, fordi dens forfinede idé træder tydeligst
frem, før vækst og mennesker sætter sine egne spor.
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Tiden viser forhåbentligt det modsatte, men vækst- og

materialetolerance, skala og variation har altid været
et balancespørgsmål, både i haven og den offentlige
park. Parken opfattes afsluttet mod syd og nord af
gabionmurene, formodentlig fordi udsnittet var den
eneste mulighed, når området var givent.

Sundsparkens funktionelle programdel er simpel.
En promenade med ophold langs den forsatte bykant
af etagehuse med serviceadgang. Den landskabelige
situation er langt renere end i Ankarparken, og resul¬
tatet er ekstremt enkelt. Det æstetiske program tager
afsæt i roen, rummet og rammen - rammen som

generator, i modsætning til indholdet som form og

fortælling. Det konsekvente forslag bygger på en homo¬
genisering af fladen med et jævnt drys af svellestore
elementer af træ og glasflader med lys. Gyderne ind i
bebyggelser er markeret med små trægrupper. I den
sydlige havnedel er kantningen mod bolværket en

grusramme, der fortsætter mod nord bag træbroen og

det sydvendte stenglacis. Den brede, næsten uendeligt
lange trappeformede bro samler den uhomogene be-
byggelsesfront og giver en lukning af rummet — et
samlende konkavt rum - hvorfra broelementet i sig
selv danner en ren kant mod den bebyggede horisont.
På selve broen møder man det store vandrum mod

sydvest, hvis horisont er delvist møbleret af øer, be¬
byggelser, Øresundsbro og skibe. Den store, langs¬
gående træbro trækker på vejen et kæmpe trappefor¬
løb ned over stenglaciset til vandet. Trappeelementet
er bredere end trappeløbet, stort nok til at modsvare
rummet, stort nok til en sportsbegivenhed og stort
nok til være tomt. Styrken, i udpegningen af det
store vandrum ved hjælp af broens minimalistiske
rammetænkning, forstærkes af den meget gedigne
trækonstruktion. Her vil ikke virke tomt på en øde
vintermorgen og alligevel luftigt på en tropisk som¬

merdag.

9.+10. Sundspromenaden, Malmø
11.+12. Ankarparken, Malmø
• 9.+10. Sundspromenaden, Malmø
11.+12. Ankarparken, Malmø
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Otto Krabbes Plads, som det fast
byggede og mest kollektive rum.
• Otto Krabbes Plads, as the fully
built and most collective space.

Halmtorvet med designelementer.
• Halmtorvet square with designed
elements.

PS: Det er dybt beklageligt, at Sundsparken og Ankar-
parken ikke kan få lov at tale sit klare sprog i en større

udbygningssammenhæng, men at friarealerne absolut
skal udliciteres til mange forskellige firmaer. Når man

tilmed anvender samme strategi på bygningssiden skal
det gå galt - sol og vind kan ikke fungere som arkitek¬
tonisk styring for hverken en hel eller en halv bydel.
Det kunne derimod en samlet landskabsplan for by¬
området.

Det landskabs- og bavearkitektoniske beredskab —

måden at se, tanke — og måden at arbejde på
Rummets åbning som den offentlige scene er et pro¬

jekt der har forløbet siden renæssancen. Fra det luk¬
kede og definerede have- og byrum er der sket en

gradvis opløsning af grænserne, fra barokken til moder¬
nismen, hen mod en total sammensmeltning af det
by-landskabelige rum, hvor selv opløsningen af kul-
tur- og naturbegrebet er en konsekvens af teori og

praksis. Resultatet er de mange forsøg på at udviske
grænser - grænser og overgange mellem by og land,
bygning og landskab, plads og have - men spørgs¬
målet er hvor tyngden, rummet, grænsen og forskel¬
ligheden bliver af, og hvor den arkitektoniske styring
finder sine virkemidler, når helheden i form, struktur

og indhold ikke modsvarer de ideologiske og sociale
krav til højhastighedens flygtighed, og tyngde, pause

og autoritet er en by i Rusland. Det flydende, pro¬

grammerede landskabelige rum er dominerende.
Strømme og energier i scenograferede forløb er ud¬

talt i en række af småfortællinger - hvis man ser på
den nyere internationale scene, selv om den stadig er

præget en del af den pragmatiske tomheds intallations-
agtige påhitsomhed.

Bygningsarkitekturen har ikke længere afgørende
indflydelse på det landskabsarkitektoniske rum. Tid¬
ligere var samspillet vigtigt, fordi ønsket var en inte¬
greret, ligeværdighed, der gav udslag i et organisk og

uorganisk arkitektonisk komponeret rum, med vægt

på det selvstændigt rumlige udtryk. Der blev arbejdet
enkelt med jord, sten, vand og træer for at opnå et
holdbart resultat, hvor tiden indgik som et vigtigt ele¬
ment. Tiden er ikke tålmodig mere, tid er samtidig¬
hed, og det bygningsarkitektoniske rum er omskifte¬
ligt og troløst. Derfor er konsekvensen, at projekterne
i højere grad henviser til sig selv, ved at udpege rum¬

met generelt. Tidens krav til samtidighed har siden

80erne udløst et væld af vandkunster og senere 'det
kinesiske granithelvede', hvorimod specielt træer er

diskvalificeret i en spektakulær verden 'ready to go'.
(Spændvidden i projekterne ligger mellem Otto Krab¬
bes Plads, som det fast byggede - og Ankarparken
som det flydende, møblerede rum).

Desuden er det karakteristik, at ingen af projekter¬
ne forsøger at danne et egentligt rum, eller en afgræn¬
set rumlighed. Projekterne forholder sig generelt åbent
til de eksisterende omgivelser, og udpeger dermed sig
selv via rummet. Ved at henvise vertikalt, forsøger de
fleste af anlæggene at opnå en autonomi, uden at væ¬

re bundet af en sammenhæng, der kan være forsvun¬
det i morgen. Den neutrale henvisning efterlader åben¬
hed, i bogstavelig og i overført betydning.

Når fladen og møbleringstanken dominerer over

det arkitektoniske byggede rum mister anlæggene sin
mellemskala - skalakontrasten øges - og kroppen
mangler støtte.

Hierarkiet, skalasammenhængen og afgrænsningen
er væk, og variationen i fladens møblering får hurtigt
islæt af skulpturelle ambitioner, hvilket er problematisk,
fordi skulpturen ikke er arkitektens største dyd. Resul¬
tatet bliver nemt en ansamling af installationsagtige
flader og elementer - et deja vue i fortyndet udgave.
(Yderpunkterne er Halmtorvets designelementer kon¬
tra integrationen af eksisterende terræn, befæstelse og

beplantningen i Glostrup Bymidte).
Alle projekter arbejder tidstypisk med fragmentet

og blandformen i et samlende sprog, der danner sin
egen overordnede helhed. Helhedsbestræbelsen er sta¬

dig dominerende, hvilket sikkert skyldes arkitektens
ønske om at maksimere kontrollen, i modsætning til
billedkunstnerens ønske om at maksimere effekten.

Men når landskabsarkitektén møblerer i stedet for

at bygge, så opstår der hurtigt et reproduktionsproblem.
Materialerne og detaljerne kan være nok så gode, men
stedets programdel kan aldrig være fuldt dækkende,
gentagelserne trænger sig på, og vedligeholdelsen bli¬
ver mere sårbar og krævende i den lille skala. Faren
er, at havekunsten drukner i detailfetichisme eller
haute-couture på linie med med dansk bygningskunst.
(Spændet ligger her mellem Hillerød Bibliotek med
de installationsagtige særhaver og Sundsparken robu¬
ste brokonstruktion).

Det sociale program er ændret i retning fra det kol¬
lektive mod det individuelle. Der er foretaget en for-

Ankarparken som det flydende,
møblerede rum - og scenograferet
romantik.
• Ankarparken as the flowing,
furnished space - and orchestrated
romanticism.
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skydning fra det sociale, kollektive til det personlige
og individuelle - fra fælles aktivitet til personlig ind¬
levelse, og stoffet, vækstmaterialet og sanseligheden
har fået større råderum.

Et fokus på stofligheden og sanselighedens flygtige
nærvær kan ses som en reaktion på det konkrete og

mere stabile arkitektoniske rum, og en følge af den
stigende abstraktion i det IT-baserede rum. Men
idéen kan hurtigt udvandes i forlængelse af tidens
krav til effekter, ydre stimuli og hurtige sceneskift, og

samtidigt ses i forlængelse af den almene samfunds¬
mæssige individualisering. Opfattelsen af stof, krop,
nærvær, betydning og identitet som tidens mangel¬
vare er desuden parallel til skulpturens diskussion om

identitet og stedsbetydningen i det offentlige rum.

(Yderpunkterne repræsenteres af Otto Krabbes Plads
som det mest kollektive og Hillerød Bibliotek som

det mest intime).
Selve formsproget kan virke meget forskelligt i de

viste projekter. Men sammensatte organiske former
adskiller sig ikke nødvendigvis fra det geometriske.
Naturligvis er det en formel forskel, men begge form¬
systemer inklusive kombinationer er velgennemprøvede
- 'den levende organisme kontra den rigide geometri'.
Den væsentligste forskel ligger i kompositionsprincip-
pet - mellem helhed, addition, mønster, collage og

fragment. Den afgørende pointe ligger derefter i ind¬
holdet, der nu består af kontrastrige landskabelige
brudstykker, hvis samtidighed skal afbilde den verden
hvor helheden er eksploderet og centralfiguren frag¬
menteret i kompositionen. Selv strukturen er delvist
opløst og mønstrets egalitet er dominerende med fly¬
dende grænser. Kompositionen er ikke primært afhæn¬
gig af de formelle principper, men bestemt af kontekst,
stof og komposition. Jeg fremhæver dette, fordi byg¬
ningsarkitekturens debat omkring 'kasser og blop' let
smitter og giver anledning til meningsløse generalise¬
ringer.

I dag er det er lige så overflødigt at stille det klas¬
siske op i forhold til det romantiske, fordi begge be¬
greber er historiske forenklinger, og begge begreber er

forvandlet til stilistiske scenografier - muligheder
blandt mange andre. (Eksempelvis Otto Krabbes
Plads og Sundsparken kontra Ankarparken).

Hvis man endelig skal karakterisere udviklingen
alment, kan man prøve at sammenligne den vesteuro¬

pæiske spaltning mellem det avantgardistiske og det

traditionelt inspirerede projekt. Mellem den pragma¬

tisk, poetiske realisme og den nyfortolkede historiske
inspiration - 'det ultra moderne' repræsenteret for
eksempel ved Rem Koolhaas og 'den historiske begi¬
venhed' repræsenteret ved Daniel Libeskind.

Detailreferencerne er tydelige, men overordnet er

skellene er ikke så skarpe, hvilket kan skyldes projekt¬
udvalget. Ankarparken repræsenterer et mæglingsfor¬
søg ved at introducere den asiatiske smeltedigels evne
til at fa teknologi, natur og tid til at danne et samlet
biologisk væv - som sindbillede på en ny kulturland-
skabsopfattelse.

Ser man på de givne eksempler i relation til en større

sammenhæng, har landskabsarkitekten fået tildelt en

rolle i et tilrettelagt spil. Rammen og konteksten er

bestemt i stor skala, og opgaven får traditionelt karakter
af at scenografere rummet i en mellemskala. For at

opnå struktur og rumlig ligeværdighed bør landskabs¬
arkitekten kunne agere på et tidligere tidspunkt og

andet niveau i planlægningen. Det er positivt at pro¬

jekterne generelt må relatere til sig selv via det almene
rum, fordi de udpeger det bærende motiv og det spe¬
cifikt monumentale i det danske - men friheden bli¬

ver for stor, når den resterende kontekst består i den

energi som stedet, klimaet og jordbundsforholdene
kan yde. Det er ikke altid tilstrækkeligt, og opfind¬
somheden sættes på en urimelig prøve. Her kommer
fagets rolle og metode på hårdt arbejde. Det er ikke
nemt at holde balancen mellem globus, samfund og

tuegræsser. Uddannelsesmæssigt er det stadig ambitio¬
nen, men spørgsmålet er ikke mindst om talentressour¬
cerne nødvendiggør en faglig opdeling.

Ved at foretage en refleksion over de givne eksem¬
pler er der fremkommet en række tydelige forskelle,
indbyrdes og i relation til modernismen. En række
positive nye karakteristika og en række uløste spørgs¬

mål, som dansk landskabsarkitektur kan bidrage væ¬

sentligt til i den løbende internationale debat. I lighed
med bygningskunsten er havekunsten ikke grundlæg¬
gende national, og har aldrig .været det, men en hvis
ydmyghed parret med nysgerrighed og talent, har nu

som tidligere skabt en række danske eksempler af for¬
billedlige arbejder.
Steen Høyer, professor, landskabsarkitekt maa og mdl

Sundsparkens robuste brokonstruktion - en klassisk scene.
• Sundsparken's robust bridge construction - a classical scene.

Integrationen af terræn, befæstelse
og beplantning i Glostrup
Rådhuspark.
• Integration of the terrain, paving
and landscaping at the Glostrup
Town Hall Park.

Parken ved Hillerød Bibliotek som

det mest intime sted - med installa-

tionsagtige særhaver.
• The park at Hillerød Library as the
most intimate place - with installa¬
tion-like special gardens.
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BUNDGARDSPARKEN AALBORG ØST
— et kvarterløfsprojekt Torben Schønherr

Bundgårdsparken
Skovmassivet skaber en serie rum,

der hæfter sig på den eksisterende
boligstruktur mod vest.
• Bundgårdsparken.
The wooded areas create a series of

spaces that relate to the existing
housing structure toward west.

Vejunderføringerne markeres med
rødt - en slags rødmalede porte til
området.
• The underpass is marked in red -

a kind of red-painted gateway to the
area.

Projektets hovedidé er at skabe en serie rum, der
hæfter sig på den eksisterende boligstruktur mod vest.
Rummene dannes af et skovmassiv. Rummene sam¬

menkædes af en nord-sydgående akse, der frigøres fra
det nord-sydgående cykel- og gangstiforløb. For at

understrege fornemmelsen af at ankomme og forlade
et sted, indrammes vej underføringerne med rødt.
Skoven anlægges som en løvskov med karaktertræer af
eg, ask og lind - og med skovbryn. Skovbrynene ud¬
tyndes senere, så skoven åbnes mod lysningerne.

Parken skal kunne rumrhe både det aktive og medi¬
tative menneskes behov.

Torben Schønherr, landskabsarkitekt maa, mdl

At løfte et kvarter, ændre en tilstand, forvandle. En fin

opgave, social, nødvendig, et kvarter i en by trænger
til at blive løftet fra en tilstand til en anden.

Bundgårdsparken indgår i et kvarterløftsprojekt for
Aalborg Øst. Arealet er ca. 1200 meter x 200 meter

og tegner en markant stigning fra syd mod nord, hvil¬
ket giver gode udsigtsmuligheder i arealets nordlige
del ud over Limfjordslandskabet, der omgiver byen.
Området har denne sære 1960er-stemning af at være

ingenting, et tavshedens tomrum, der må forceres for
at nå fra punkt a til punkt b.

Arealet gennemskæres af en nord-syd-gående gang

og cykelsti og to øst-vestgående ditto. Adgangen til
området foregår i fem tilfælde ud af syv som vejunder¬
føringer. Områdets nordøstlige del henligger med en

tæt, uplejet beplantning og en jordhøj.
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FYRA MATERIAL I PARKEN

Thorbjorn Andersson

Murarnas ortagonala monster bryts
dår ett stort kryss av diagonala,
grusade gångar skår igenom
• The angular pattern of the walls
is interrupted by diagonal graveled
paths.

32

Jonkoping år en medelstor svensk stad, belågen vid
sjon Vatterns sodra strand. Centralt i staden och inte
långt från jårnvågsstationen ligger Hamnparken som
ar stadens åldsta park. Historien beråttar att honorår-
borgmåstaren Anders Elvstrom år 1840 tog initiativet
till anlåggandet av en så kailad promenadpark, bekostad
med allmånna medel. Parker var på den tiden viktiga
offentliga rum och borgerskapet flanerade langs de
snirklande grusgångarna i behaglig halvskugga under
fritt vuxna tråd.

En sådan park utgjorde också ett representativt yttre
dår staden visade upp sig i sin prydnad.

Hamnparken var emellertid sliten och oanvånd.
Den upplevdes nog inte långre som en park over hu-
vudtaget av Jonkopingsborna. Det var en 'gå-igenom-
park', for att travestera Jan Gehls ord. Den bestod av

ett uppvuxet trådbestånd som man mest passerade.
Man kan tycka att parken år felvånd: den sluttar mot

norr, mot sjon Våttern med dess kalla vindar. Dess-
utom saknade den gångvågsystem och det fanns heller
inga sociala mojligheter dår, alltså platser att slå sig
ner på eller vara på.

Parken år av ungefar samma storlek som en fotbolls-
plan. De femtiotalet tråd som fanns var vålvuxna och
av lite olika sorter; bok, lonn, ask, kastanj. Med tiden
hade de blivit så stora att deras skuggor var en smula
besvårande. Nattetid tyckte många att det var lite obe-
hagligt att gå igenom parken.

Jonkopings kommun bjod in till ett parallellt upp-

drag och vi fick så småningom rita parken. Idén var
att terrassera hela ytan så att istållet for en lång backe
man skulle få en serie av horisontella terrasser.
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Hamnparken, Jonkoping, Sverige
Byggherre: Jonkopings stad
Landskapsarkitekt: Thorbjorn Andersson och PeGe Hillinge, FFNS Arkitekter, Stockholm. Medarbetare: Kenneth Hildén
Storlek: 3000 m2

Invigning: augusti 2001

Vi anvande låga stodmurar i granit, monterade i sitt-
hojd. På så vis uppstod många plana, anvåndbara ytor
och dessutom massor av långdmeter sittplatser langs
murarna. De gjordes riktigt skarpa i profilen for att
terrasserna skulle få en kånsla av precision. Samtidigt
gavs murarna en lekfullhet och de knixar sig fram och
tillbaka mellan tråden for att inte stora deras rot-zoner.

Egentligen ser det hela ut som ett lagt pussel, .ett så¬
dant dår amerikanskt pussel med rata linjer som delar
upp motivet och liksom skapar en egen grafik ovanpå
bilden.

Genom att murarna zig-zag-ar sig fram och tillbaka
så skapas olika slags rum på terrasserna; korta, långa,
breda och smala. I hornen vidgas murarna till små
koncentrerade platser, ett slags stensatta bord. Hår kan
familjen duka upp en pick-nick eller kommunen stål-
la ut blomsterkrus. Det finns ett femtontal sådana

platser och man kan också tånka sig att de anvånds
som piedestaler till en tillfållig konstutstållning eller
som enkla scen-platser. Murarnas ortagonala monster

bryts dår ett stort kryss av diagonala, grusade gångar
skår igenom.

Parken kan se ut på två satt: kommer man uppifrån
stan ser man inte murarna eftersom de år stodmurar

och endast visar sig neråt, man ser bara gråset som

fogar samman parken till en hel yta. Kommer man

nerifrån sjosidan år murarna dåremot mycket uppen-

bara och parken blir uppdelad i en serie terrasser.
Den situationen skapar en tvåsidighet som år intres-
sant fast fortfarande på ett lågmålt sått, som en sådan
dår troja som man kan vånda ut och in på och fa en

annan fårg.
Atdtyden till ritarbetet i Hamnparken har varit att

allt som vi gor ska kunna losa minst två uppgifter,
annars tas det bort.

Ta murarna, exempelvis: de skapar plana ytor, de
åstadkommer jordstod så att vi inte behover skåra i
trådens rotter; det finns bland annat två bokar och de
tillhor de allra kånsligaste tråden.

Slutligen ger murarna det dår exakta monstret
som gor att de befintliga trådens å andra sidan fria
placering blir mer intressevåckande. Det år det klas-
siska formala knepet, spelet mellan det fria och det
bundna.

Genom att murarna zig-zag-ar
sig fram och tillbaka så skapas
olika slags rum på terrasserna;
korta, långa, breda och smala.
• The zigzag placement of the
walls creates a variety of spaces
on the terraces; short, long,
wide and narrow.
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Hamnparken. 1. Restaurang, 2. Fflrmiddagsterrass, 3. Kvallsterrass. 4. Trappe mot Hamnkanalen, 5. Våstra Storgatan gors till ett et långstrakt torg,
6. Låga terrassmurar med sittplatser etc., 7. Vattenspel, 8. Vindskyddande tråskårm och hack, 9. Vattern sjo.
• Hamnparken. 1. Restaurant, 2. Morning terrace, 3. Evening terrace, 4. Stair toward Hamnkanal, 5. Vastra Storgatan becomes a long square,
6. Low terrace walls with seating, etc., 7. Fountain, 8. Windbreakers of wood screens and hedges, 9. Vattern Lake.

✓ 1:800

I all form av parkrestaurering finns det mycket att
vinna på att ta med sig platsens historia samtidigt som

man vill ge en form som passar dagens bruk, funktion
och estetiska krav. Arbetet med Hamnparken har till
stor del handlat om frågan om hur man tar hand om

strukturen av en historisk park, darefter lågger till en

ny struktur, och slutligen får de två lagrena att sam-

verka på ett meningsfullt sått. Den som besoker Hamn¬
parken idag kanner lått igen parken på det praktfulla,
numera något uttunnadé trådbeståndet.

Samtidigt har det blivit en helt ny park i det satt
den kan anvåndas på. Det som har lagts till år egent-

ligen ganska minimalt, åndå skapar det en stomme åt
parken som inte fanns forut. Upplåggningen år på så
vis mycket enkel och parken består bara av fyra mate¬
rial: tråd, grås, grusgångar och granitmurar.
Thorbjorn Andersson, landskapsarkitekt LAR
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STIGE 0 LOSSEPLADS
— omdannelse aftidligere losseplads til rekreativt energilandskab Tine LangstedJensen

Øen set fra modsatte side af kanalen
• The island seen from the opposite
side of the canal.

Oversigtsplan • General plan

Eksisterende forhold og pileanlægget
hhv. år 1,4 og 8.
• Existing conditions and willow
complex after one year, four years
and eight years.

Stige 0 Losseplads ligger på en kunstig skabt ø i bun¬
den af Odense Fjord. Lossepladsen er gennem tiden
blevet udvidet ved inddæmning af land, og har i dag
et areal på 70 ha. Affaldet når en højde på op til 25 m,

og er fordelt på fem bakker. Lossepladsens størrelse
gør den til et markant element i landskabet, og med
lukningen af lossepladsen i januar 1996 er der blevet
åbnet en mulighed for at tage fat i området og få det
defineret på ny i forhold til sin historie og sine omgi¬
velser. Det er her afgangsprojektet tager sit udgangs¬
punkt.

Formålet med dette projekt er at fa omdannet losse¬
pladsen til et sted, der udover at kunne fungere som
rekreativt område, også indgår i en større sammenhæng
i landskabet. Et sted der refererer til det landskab, det

ligger i, men som samtidig også er noget i sig selv.
Derudover skal stedet vendes til et positivt element i
landskabet, og ikke som i dag, et sted man ønsker at
camouflere - et sted man ikke vil være bekendt.

Alt dette opnås ved at give lossepladsen en ny form,
udnytte de ressourcer stedet kan tilbyde og løse for¬
ureningsproblemet med udsivning af perkolat i Odense
Fjord.

Stige 0 Losseplads ligger i et fjordlandskab præget
af et store inddæmningsarbejder. Det har skabt et

landskab, hvor landets oprindelige møde med vandet
er bragt ud af fokus. Vand- og landflader breder sig
collageagtigt ud mod horisonten og skaber et løst og

flydende landskab.
Spredt i dette landskab rejser større tekniske anlæg

som Fynsværket og Lindøværftet sig i rette vinkler fra
den uendelige horisont, mens tusindvis af fugle breder
sig som et flimrende slør ud over fjordlandskabet.

I denne fortælling befinder Stige 0 Losseplads sig.
Som endnu et kulturskabt element, på lige fod med
Odense Kanal og Fynsværket, hæver affaldsbjergene
sig monumentalt og fremmedartet op i det ellers flade
landskab.
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Opstalt og aksonometri af udsigtstårn
• Elevation and axonometric drawing
of the observation tower.

Stige 0 i Odense Fjord bliver dermed et billede på nu¬

tidens landskabsmotiv. Et landskabsmotiv, hvor menne¬

skets påvirkning spiller en lige så stor, om ikke større,

rolle end istidens gletschervandringer.
Men Stige 0 Losseplads har et imageproblem, som

den deler med de fleste andre lossepladser i landet.
Den er uønsket, fordi den forurener, lugter og skæm¬
mer landskabet. Det er i hvert fald den almindelige op¬

fattelse. Efterbehandling af lossepladser foregår oftest
ved at overdække affaldet med jord og forme affalds¬
bjergene som blødt bølgende 'morænebakker', der med
lidt held kan narre folk til at tro, at de går rundt i et

naturligt' landskab formet af store ismasser for tusind¬
vis af år siden, og ikke af bulldozere for ti år siden.

Stige 0 Losseplads er et eksempel på en sådan efter¬
behandling. Lossepladsens form er et udtryk for de
funktionelle og praktiske foranstaltninger, der findes i
forbindelse med affaldsdeponering, men samtidig også
formet ud fra en idé og et ønske om stedets udtryk

ved konvertering til rekreativt område. Resultatet er

et bakkelandskab, der virker mærkeligt misforstået i
det flade fjordlandskab.

Stige 0 Losseplads bliver i dette projekt omdannet
til et rekreativt energilandskab. Ikke til en park til re¬

kreativ udfoldelse, men til et landskab, hvor man ud¬

nytter de ressourcer, man kan, og hvor de rekreative
værdier ligger i udforskningen af stedet og oplevelsen
af stedet i sammenhæng med omgivelserne. .

I dag er stedet gået i stå. Deponeringen af affald er

stoppet, og affaldet ligger tilbage som en stor amorf
formation, hvorfra der ydermere siver miljøbelastende
stoffer ud i fjorden. Det er ikke så mærkeligt, at stedet
bliver opfattet med skepsis og kun vanskeligt accepteres.

Løsningen på dette er, udover at eliminere forurenings¬
problemet ved hjælp af et såkaldt pileanlæg og at ud¬
nytte de ressourcer, stedet har at tilbyde. På den måde
vil stedet fa en helt ny mening. Dette er allerede i
gang i form af den udvinding af biogas fra affaldet,

1:200
, Opstalt af pileanlæg med bro på øens østside • Elevation of willow complex with bridge on the island's east side
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Tværsnit • Cross section, 1:2000

form • form dyrkning af energipil • cultivation of energy willows .pileanlæg • willow complex

man har startet, men det er også muligt at udnytte
stedet på andre måder. I dette projekt udnyttes det
store areal til at starte en produktion af energipil.

Energipil er en forholdsvis ny form for energiudvin¬
ding, der går ud på at afbrænde pileflis i et forbræn¬
dingsanlæg, hvorefter der kan dannes varme og elek¬
tricitet. Pilen skal høstes ca. hvert tredie år, hvor den

har nået en højde på 5-6 meter. Grunden til, at valget
er faldet på energipil, er bl.a. at pilen også kan være
med til at afhjælpe forureningsproblemet.

Perkolatet, der siver ud fra lossepladsen, dannes ved,
at nedbøren siver igennem lossepladsen, hvor forskel¬
lige miljøbelastende stoffer undervejs optages i vandet.
Ved at plante energipil på en stor del af arealet kan
mængden af nedbør, der siver ned i affaldet, reduceres
kraftigt. Den del af nedbøren, der trods alt siver ud
fra lossepladsen, opsamles i et system af grøfter, der
leder perkolatet ud i et pileanlæg, hvor pileplanter op¬

tager det.
I projektet far lossepladsen en ny form. Den valgte

form er fremkommet efter en analyse af det landskab,
lossepladsen ligger i. Den præcise form understreger,
at lossepladsen er et menneskeskabt teknisk anlæg på
lige fod med Fynsværket, Lindøværftet osv., og den
store flade refererer til det flade fjordlandskab. Samtidig
skaber den store flade gode dyrkningsbetingelser for

energipilen, i modsætning til de eksisterende bakker,
som ville give problemer med dyrkning på de stejle
skråninger.

Den nye form fremkommer ikke ved en ommøble¬
ring af det eksisterende terræn, men ved en videre op¬

fyldning af lossepladsen, indtil den ønskede form opnås.
I dag foregår den videre deponering af affald på den
nye losseplads umiddelbart på den anden side af ka¬
nalen. I stedet for at fa skabt flere 'bløde bakker' skal

deponeringen af bygge- og anlægsaffald samt depone¬
ringen af overskudsjord, føres tilbage til Stige 0 Losse¬
plads. Efter ca. 10 år vil den ønskede form være opnået.
I mellemtiden startes produktionen af energipil, efter¬
hånden som opfyldningen skrider frem.

I den mindre skala tilføres formen ramper, trapper,

broer og udsigstårne, der, udover at gøre stedet tilgæn¬
geligt, skal give den besøgende mulighed for at kom¬
me tæt på stedet. Helt ind i pilens lysflimmer og helt
op, hvor udsigten åbenbarer sig.

Projektet er et svar på, hvordan man med en accept
af lossepladsen som en nødvendig del af vores forbrugs¬
kultur, og med en pragmatisk og rationel arbejdsme¬
tode, kan omdanne sådanne steder til positive, frem
for negative, elementer i landskabet.
Tine LangstedJensen, landskabsarkitekt maa, mdl
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Længdesnit • Longitudinal section, 1:2000
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FRA AREAL TIL RUM
Stig L. Andersson

Fonden Realdanmark igangsætter i de kommende måneder
projektet 'Bedre Byrum' som en flerårig, landsdækkende
kampagnefor de offentlige rum. Projektet erførst ogfrem¬
mest en opfordring til danske kommuner og rådgivere om
at revidere deres praksisforprogrammering afnye byrum.
Stig L Andersson, der sammen medJan Gehl er rådgiver
for projektet, gennemgår her nogle afdefaglige problem¬
stillinger, som 'Bedre Byrum søger atforholde sig til.

En gennemgang af de seneste 30 års arkitektfaglige
landvindinger på bybygningsområdet vil vise, at grund¬
stoffet til den idémæssige og formmæssige nytænkning
primært er genereret inden for det landskabsarkitekto-
niske tankegods. Bygningsarkitekturen fortsætter med
at hægte sin fornyelse op på den forædling og teknologi-
(fix)ering af komponenter og standardløsninger, der
skal gøre det billigere og mere rationelt at producere
en bygning. Landskabsarkitekturen, derimod, har været
i stand til at indarbejde de samfundsmæssige foran¬
dringer og ændrede økonomiske vilkår i en ny pro¬

grammatisk tilgang til byens udvikling.

Hvis antagelsen holder stik, må situationen give stof
til eftertanke hos forvaltninger og rådgivere med an¬
svar for formgivning og vedligeholdelse af byerne.
For selv om bygningsarkitekturen stadig fylder mest i
byernes økonomiske landskab, er det ikke herfra diskus¬
sionen om den indholdsmæssige udvikling af byens
rum skal fa sit faglige input. Erkendelsen burde føre
til en ændret praksis for tilrettelæggelsen af de offent¬
lige rums planlægning, men det er kun sket de færre¬
ste steder. Bygninger bliver fremdeles grebet an som

autonome volumener uden tanke på, hvorledes de
skal indgå i en vekselvirkning med de omgivelser, de
er anbragt i. Rummet indtager en sekundær rolle i
det samlede hierarki, fordi det er udskilt til en del
af bygningens entourage: bygningens omgivelser.
Hvis der er en interface mellem bygning og rum, er

den sandsynligvis først og fremmest postuleret og

begrænser sig til det rent visuelle - om natten, når
belysningen får mulighed for at spille med.

Den overvejende del af bygningsprojekterne på vitale
steder i byerne har efterladt rummet omkring sig som
et restareal uden at integrere parkering, varelevering,
affald, nedkørsler og lignende i et samlet rumligt greb.

Sat på spidsen er situationen paradoksal og uholdbar,
fordi planlægningen og udformningen af de steder,

som udgør rammen om borgernes møde med hinan¬
den og med fællesskabet, dermed i al væsentlighed
kommer til at afhænge af intentionerne hos den enkel¬
te bygnings bygherre og rådgivere. Det giver hverken
indholdsmæssig eller kvalitetsmæssig sikkerhed for
noget som helst samspil mellem bygning og rum.
Hvad værre er: Ved at reducere programmeringen af
byens rum til at omhandle udenomsarealerne, der hvor
der ikke er bygget, har kommunerne lige så stille sat

sig uden for indflydelse og overladt behandlingen af
de offentlige rum til deres egen arealterapi.

Selv om de er væsensforskellige, danner bygningskunst
og landskabskunst komplementære størrelser, som til¬
sammen skaber forudsætningen for arkitektonisk sam¬

menhæng i byerne. Det spørgsmål, som presser sig på,
er derfor: Hvad er det for politisk og fagligt ømme

muskler, som har behov for massage, for at stofskiftet
kan komme i gang og de offentlige rum blive genstand
for en programmering, der bringer bygning og rum
ind i en fælles vejrtrækning?

'Bedre Byrum' har som udviklingsprojekt til ambition
at få kommunerne til at planlægge deres fremtidige
byrum på en anderledes måde, så arealerne kan blive
til rum, programmerede og artikulerede som sådanne.
Fonden Realdanmarks intentioner er at udvikle en

række projektforløb, der skaber mere levende og rumme¬

lige byer, ved at lade byrummene være formidlere af
mødet mellem byens forskellige aktører i byens fælles
rum. Dette vil ske ved at invitere kommunerne til

selv at udarbejde konkrete forslag til, hvordan de vil
løfte udfordringen. Fonden Realdanmark vil så med¬
virke til at finansiere udvalgte projekter til udvikling
og virkeliggørelse.

Det betyder, at der for det første lægges op til at få ud¬
viklet en praksis, der gennem det samlede forløb sikrer
inddragelse af uafhængige, sidestillede rådgivere og

brugere, med hver deres ekspertiser. For det andet vil
'Bedre Byrum' opstille en række parametre for gennem¬
førelse af de nye byrum, der forpligter kommunerne til
at overveje deres forvaltningsprincipper og samarbejds¬
former. For det tredie vil de enkelte projekter blive evalu¬
eret på baggrund af en kvalitativ vurdering af den samle¬
de økonomi ud fra anlægs- og vedligeholdsomkostninger.

Det turde være oplagt, at et par teaktræsbænke, den
obligatoriske vandkunst og et sæt importerede belys-
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ningsarmaturer foran rådhuset, alt sammen anrettet

på følsomt grus og dyr granit, næppe rummer hele
svaret på, hvordan fremtidens byrum skal gribes an.
Det afgørende spørgsmål i denne sammenhæng er nem¬

lig ikke så meget hvad som hvor og med hvilke midler?
Fordi Barcelona og Lyon én gang har gennemført suc¬
cesfulde byrumsstrategier med henholdsvis kotering,
befæstelse, lys og vand som gennemgående motiv, be¬
tyder det ikke, at deres vellykkede løsninger ukritisk
skal gentages i en dansk sammenhæng. Det er trods alt
de færreste byer nord for Ejderen, der gennemstrøm¬
mes af en Rhone og en Saone, så brugen af vand må
hente sin begrundelse i en anden og mere relevant
overvejelse.

Det, som er læren af de to foregangskommuners måde
at programmere deres byrum på, er den konsekvente
sammentænkning af deres lokale rumligheder med en

særlig og gennemgående materialemæssig holdning.
Den mørke skiferpromenade i Barcelonetta, som har
formået at opgradere et nedslidt boligkvarter ved at
tilføre dets beliggenhed ud til vandet en uset herligheds¬
værdi, indskriver sig på intelligent vis i byens øvrige
byrumsforbedringer, der hver for sig former sig som

afsøgninger af, hvor langt man kan strække et materi¬
ale til befæstelse. Og Place de Républiques store vand¬
flade bliver først rigtig interessant, når man ser, hvor-
ledes.det våde element indgår i udformningen af Place
des Terreaux, og når man forstår at de historiske plad¬
sers nyindretning alle tager afsæt i en totalomlægning
af Lyons trafik og i anlæggelsen af parkeringskældre
under dem.

Frem for at være sirlige reproduktioner af billeder be¬
står udfordringen i 'Bedre Byrum' derfor i at påvise,
hvorledes en nutidig tolkning af stedets forudsætnin¬
ger kan komme til udtryk i en global sammenhæng.
I den forbindelse får det afgørende betydning, at de
forskellige programmeringer af indholdet fremstår så
stærke og fremtidssikrede, at de kan være med til at

gentænke byrummene som de steder, hvor livet leves.
I det 21. århundrede er det mindre på kirketorvet og
i museumshaven, det foregår, end på transitarealer som

rastepladser, havnearealer, trafikterminaler og restarealer,
hverdagsrum som gader, sportsanlæg og gyder, monu¬
mentale rum som alléer, parker, og andre grønne rum,
der er en (potentiel) del af byens stadige udveksling.
Stig L. Andersson,
Landskabsarkitekter mdl, maa, pir

Faktaboks #1

Foreningen Realdanmark støtter almen¬
nyttige og almenvelgørendeformål vver
hele Danmark, isår indenfor det byggede
miljø. I byerne er det feks. støtte til op¬

førelse og bevarelse afbygninger afkva¬
litet, støtte til oplevelsesrige offentlige
rum og støtte til at sikre socialt, økono¬
misk og økologisk bæredygtige bydele og
kvarterer. Støtten omfatter også forskning,
udvikling ogformidling afny viden.
Det sker under navnet Fonden Realdan¬

mark, som er en division afForeningen
Realdanmark.

Foreningen Realdanmark har sit eget

virksomhedsgrundlag, en formue på
omkring 20 milliarder kroner og et be¬
tydeligt formueafkast. En del afdet år¬
lige afkast afforeningens formue uddeles,
og detforventes at der hvert år kan dis¬
poneres over mindst 200 millioner kr.
til dette arbejde, samtidig med atfore¬
ningens grundkapital bevares intakt.

Faktaboks #2

'Bedre Byrum er initieret afFonden Real¬
danmark og udvikles med Stig L. Anders¬
son ogJan Gehl som faglige rådgivere.
Til at bistå sig med at identificere ogfor¬
mulere den indholdsmæssige linie har de
tilknyttet en tværfaglig konsulentgruppe
med en ligelig repræsentation afny ind¬
sigt på byrumsområdet og engagerede
personligheder: Malene Hauxner, land¬
skabsarkitekt dr. agro, Landbohøjskolen;
økonom Bjarne Boye Nielsen, bbn consult;
musiker Benjamin Koppel; Tom Nielsen,
arkitekt Ph.Dfra Arkitektskolen i Aarhus,
kommunikationsrådgiver Jette Friis
O'Bråin, Kommunikatos; Henrik Reeh,
lektor i Moderne Kultur ved Københavns

Universitet; Morten Stræde, billedkunst¬
ner, professor ved Kunstakademiet.
Den daglige ledelse af'Bedre Byrum'
står arkitekten Eric Messerschmidtfor.
I et kommende nummer aftidsskriftet
Byplan vilJan Gehl beskrive en anden
side afdet faglige indhold i projektet
'Bedre Byrum'.
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WUHLEPARK VED LANDSBERGER TOR
- en økologisk bypark? Preben Skaarup

Parken har altid været et billede på vores søgen efter
et forhold til naturen og til os selv. Opfattelsen af for¬
holdet mellem natur og kultur, landskab og by ænd¬
res for tiden fundamentalt. Disse begreber kan ikke
længere forstås alene som modsætninger. De må også
forstås som helheder. Naturen er lige meget til stede i
byen og i landskabet. Landskabet er et kulturprodukt,
som byen er det.

Viden om naturhusholdningens sårbarhed har ikke
kun ført til større hensyntagen, men også til en frem¬
hævelse af den uberørte natur som idealbilledet og til
ubetænksom modstand imod det, der minder om rati¬
onel dyrkning, planlægning og formgivning. Den tra¬
ditionelle park er en gendigtning af'naturen' forstået
som det næsten uberørte landskab, med et minimum

af stier og servicefunktioner. Dækkende for den ænd¬
rede naturopfattelse kan dette parkbillede ikke længere
siges at være.

Erkendelsen af ansvaret for naturhusholdningen og

dermed for egne livsbetingelser, sådan som det tyde¬
ligt udtrykkes i programmet, bør ikke entydigt føre
til, at der skabes et 'arkadien' - eller et billede af det
'uberørte'. Vel er illusionsnumre tilladte — vi har behov
for at føle os i kontakt med naturen - men parken bør
vise, at natur også er til stede i det dyrkede landskab,
som på én gang er en forudsætning for og et resultat
af vores tilstedeværelse.

Wuhlepark skal være et svar — og et billede på den
kloge Naturhaushalt, hvor urørte områder modstilles
stærkt dyrkningsprægede områder. Ikke et overfor¬
enklet svar, men et modsætningsfyldt svar på en kom¬
pleks opgave.

Det biologisk værdifulde englandskab langs Wuhle
genskabes og udvikles som det landskabselement, der
sikrer den visuelle nord-syd-forbindelse i Wuhletal.

Mellem- Wuhle og Neue Wuhle holdes det smalle,
lave terræn fri for træ- og buskvegetation. Arealet plejes
som fugtig eng. Det er beskyttet mod færdsel ved be¬
liggenheden mellem de to vandløb.

Mellem Wuhle og stien bevares de værdifulde biotoper
i fuld udstrækning. Ved nænsom pleje sikres at træ- og
buskvæksten ikke tager overhånd. Området indbyder
ikke til færdsel, da det er lavt, fugtigt og vanskelige gen-

nemtrængeligt. Oven for stien udlægges arealer med
et meget lavt plejeniveau. Arealer, der vil fa karakter
af brakmarker med høj biodiversitet. Disse arealer giver
en overlapning mellem bypark og naturnær park.
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Sammenhængen mellem bebyggelse og landskab under¬
streges ved parkens udformning med langsgående land¬
skabelig zonedeling og tværgående strukturelementer
med forbindelse til bystrukturen.

Parkens klart strukturerede flader tillader etablering
af et meget afvekslende beplantningsbillede. I en natur-
imiterende park er det svært at finde plads til blomsterne,
hér indgår de som klare farveflader i dyrkningssystemet.
Forædlede blomster i smalle, vedligeholdelsesvenlige
bånd, enkle, robuste blomstrende planter som store

flader, udsået afvekslende år for år. Brakflader kan ind¬
gå i omdriften.

Træplantninger skaber parkens rumlige struktur,
åbenhed, transparens, interferens, fortætning. Mono¬
kulturer i afvekslende ordensprincipper, på enkelte
rækker, i fladedækkende systemer, i fri orden.

Regnvandsbehandling indgår i parkens artificielle
landskab. Vandet følger terrænets fald på vej gennem

anlægget til nedsivningskanalernes smalle, parallelle,
spejlende bånd af vand. Nedsivningsanlæggets form
respekterer de tekniske krav, og parken far tilført en

poetisk kvalitet ved vandets tilstedeværelse. Smalle
vandbassiner andre steder i parken understreger dette.

Griinzug er den mest dyrkningsintensive del af parken.
Blomsterbede, bassiner, bænkerækker, boulebaner, be-

lægningsflader, indgår i et stramt moduleret vandret
stregkodesystem. Et billede på mødet mellem tekno¬
logien og naturen i dyrkningssystemets ordning.

Griinzug indrammes med pyramidepopler, der plan¬
tes i to rytmiske rækker i et lodret stregkodesystem,
der ikke stramt følger bedenes opdeling, men refererer
til det samme modul.

Tværstående trærækker fungerer som diffuse skærme,
underordnet poplernes store rum. Nogle steder mange
rækker af samme sort, andre steder afvekslende sorter

fra række til række.

Ramper og trapper modellerer skråningen mellem
Deichweg og parken som et interessant opholds- og

udsigtsområde.
Parkens stinet strukturerer fladen, således at en van¬

dring altid vil gå i skillelinien mellem åbent og lukket,
plejet og naturnært, lyst og mørkt. Stierne danner den
grusflade, hvori dyrkningsfelterne udskæres. Herved
dannes et fintmasket stinet, der giver mulighed for af¬
vekslende vandringer i parken. Stierne udvides til en
række mindre pladser for ophold, leg og uformelt spil.
Legepladserne indpasses som klart definerede grønne
rum i parkens struktur.

Alle arealer ovenfor stien langs Wuhle kan benyttes
til ophold. 1 Griinzug og de smallere akser udlægges
klippede, robuste græsplæner, der indbyder til leg, op¬
hold, solbadning. I lundene og mellem trærækkerne,
hvor blomstereng og langt græs strækker sig, er der
plads og slidstyrke til, at der kan leges, spises og hviles.

Parkens plejeniveau nuanceres efter brugen, idet
intensivt benyttede grønne flader er meget plejekræ¬
vende, mens beskyttelsesområderne langs Wuhle kun
kræver minimal pleje.

Parken tænkes drevet efter en langsigtet plan, hvor
trærækker, der vokser sig for tætte og mørke, udskiftes
med nyplantninger, der genskaber lys og transparens.

Sammenspillet mellem gamle og helt unge træer vil
give parken et præg af vækstlighed og dynamik.
Preben Skaarup, landskabsarkitekt maa, mdl
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Landskapet vi lever i
Mette Eggen, Anne Katrine Geelmyuden og Karsten Jør¬
gensen (red.): Landskapet vi lever i. Festskrift til Magne
Bruun. Norsk Arkitekturforlag, 1999?. 294 s., ill. 450
Nkr. norsk. arkitekturforlag@mnal. no

Bogen er et festskrift udgivet i forbindelse med Magne
Bruun fratræden som professor ved Norges Landbruks-
høgskole i Ås.

'Landskabet vi lever i' er en i nordisk sammenhæng
enestående samling artikler, som viser landskabsarki¬
tekturens virkeområder og nogle af de mest centrale
udfordringer, vi i dag står overfor, når det gælder pleje
af vore fysiske omgivelser. Bogen synliggør fagfeltets
store spændvidde og mangfoldighed. Her behandles
klassiske emner som havekunst såvel som grundlæg¬
gende spørgsmål ved udviklingen af vore omgivelser i
byen, i landsbyen og i mere uberørte naturområder.

Bogen er opdelt i fire dele med hvert sit tema:
'En skjønn kunstart' beskriver havebegrebet og de

historiske haver. Artiklerne i denne del er bl.a. skrevet

af Mette Eggen, Sven-Ingvar Andersson, Thorbjorn
Andersson og Kjell Lundquist.

'Kulturlandskapet i våre hjerter' handler om kultur¬
landskabet som oplevelsesressource og de udfordringer,
der er forbundet med bevaring af landskabets kvalite¬
ter og værdier. Her er bl.a. bidrag af Vidar Asheim og

Clas Florgård.
I 'Kulturlandskapet: Et kritisk blikk' stiller Ola

Bettum, Jørgen Primdahl m.fl. spørgsmål ved nogle
af disse værdier, som ofte tages for givne.

'Landskapet vi lærer i' tager Olav R. Skage, Anne-
Katrine Geelmyuden, Karsten Jørgensen og Torbjorn
Suneson aktuelle pædagogiske og fagpolitiske problem¬
stillinger op og viser, hvordan disse hænger sammen

med samfundsudviklingen.

Landskab 2/02

De fleste af bogens 21 forfattere er nordiske landskabs¬
arkitekter, men også beslægtede fagområder er repræsen¬

teret. Redaktørerne, Mette Eggen, Anne Katrine Geel¬
myuden og Karsten Jørgensen, er tilknyttet Institut for
Landskapsplanlegging ved Norges landbrukshøkskole.
Søren Bøgeskov

Nye byrum
Jan Gehl og Lars Gemzøe: Nye byrum. Arkitektens
Forlag, 2001. 264 sider, ill. 375 kr.

Fortsættelsen af Livet mellem husene, må man vel sige
Nye byrum er. Hvor man i 70erne beskrev de danske
adfærdsmønstre, er denne bog fyldt med eksempler
på byrumsarkitektur fra hele verden.

De år, der er gået mellem de to bogudgivelser, be¬
skrives i hovedtræk, og udviklingen har været positiv
med en stigende interesse for byens muligheder.
Pladserne er blevet bilfrie. Hvor der før var generende
biler, er der nu skabt mulighed for udendørs liv i byen.
Gehl og Gemzøe kalder det for de genvundne byrum.

Nye byrum er en flot og tankevækkende bog med
en gennemgang af ni byer og deres byrum samt be¬
skrivelser af 39 gader og torve rundt om i verden. Alt
er smukt illustreret i plan og foto, med kortskitser og

med de nødvendige faktuelle oplysninger.
Eksemplerne spænder vidt fra de helt enkle løsninger

til de helt store og dyre udstyrsstykker, der larmer som

Tivoli en sommeraften. Piazza Matteotti i Cantanzaro er

netop et eksempel på det med sit blåternede gulv. Som
kontrast kan fremhæves Place Maison Carrée i Nimes.

Enkle sandstensbelægninger skaber sammenhæng over
hele pladsen og mellem nye og gamle bygninger.

Der er mange pladser, som man bare kun drømme
om at sidde midt på, i behagelig sol og være en del af
det sociale liv. Rita Larsen

Franco Zagari, Piazza Matteotti i
Cantanzaro, 1989-91.
• Franco Zagari, Piazza Matteotti in
Cantanzaro, 1989-91.

Sir Norman Foster & Partners: Place
Maison Carrée i NTmes, 1993.
Enkle sandstensbelægninger skaber
sammenhæng på pladsen.
• Sir Norman Foster & Partners:
Place Maison Carrée in NTmes, 1993.
Simple sandstone paving blocks
create a continuity on the square.
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cisco Caldeira Cabral (1908-1992). Lay-out er holdt
i samme stil som de øvrige, men med kun en forfatter
er der en mere gennemgående rød ledetråd. Denne
biografi har nemlig kun een forfatter, den portugisi¬
ske fødte professor Teresa Andresen. De to tidligere
biografier har haft et forfatterkollegium af tidligere
kolleger og venner.

Francisco Caldeira Cabral var samtidig med og

livslang ven med de to forrige portrætterede landskabs¬
arkitekter i LDC's serie om landskabsarkitekter, Sir

Geoffrey Jellicoe og Dame Sylvia Crowe. Teresa Andre¬
sen gennemgår ret minutiøst Cabrals liv med hjælp
fra hans efterladte arkiver og med en indsigt og grun¬

dighed, som er en forsker værdig. Desuden far hun
opklaret hændelser og belyst episoder i hans liv, som

tidligere har været politisk følsomt.
Bogen er pædagogisk opdelt i en række afsnit af

Cabrals liv begyndende med hans studieår i Tyskland
i en svær tid for Europa. Dernæst beskrives hans til¬
bagevenden til Portugal og hans kontroverser med
det nationale stadion samt hans grundlæggelse af den
portugisiske landskabsarkitektuddannelse. Et fjerde
afsnit handler om hans 'mange rejser og kontakter i
udlandet, og et sidste afsnit beskriver hans arbejder.
Det er opdelt i private haver, herregårdsparker (quin-
tas) og offentlige rum. Der er ikke mange billeder,
men heldigvis en levende tekst med mange citater og

henvisninger til breve.

Studietiden i Berlin

Ud af en musikalsk og velhavende lægefamilie blev
han som 17-årig sendt til Berlin, Technische Hoch-
schule. Da han først året efter, som 18-årig, kunne
optages som studererende, oversatte han i den mel¬
lemliggende tid Bach og Monteverdi til portugisisk.
Derefter studerede han kemi og elektroteknik. Fem år
senere blev han alvorligt syg og måtte tage til Portugal.
Hjemme igen begynder han at studere på Institutio
Superior de Agronomia. Som 27-årig opfordres han
til at søge stillingen som leder for de kommunale par¬
ker i Lisabon. Han modtager gerne tilbuddet og fore¬
slår at at uddanne sig til landskabsarkitekt i Berlin.
I Berlin blev han undervist gennem alle år af profes¬
sor Heinrich Wiepking, den dengang ledende land¬
skabsarkitektprofessor og fagideolog i Europa. Efter
sommeren 1939 vender FCC ikke tilbage til Berlin
p.g.a. krigens udbrud og afslutter først sin afsluttende
Priifung i 1941.

Francisco Caldeira Cabral og
Konrad Wiesner, Lisbon National
Stadium 1938-93.
Stadion blev placeret langs
kanten af bakkedraget i stedet
for som først planlagt nede i
floddalen.
Nederst. Siddepladser i sten,
Lisbon National Stadium.
Foto ra bogen: Fundagåo
Calouste Gulbenkian.
• Francisco Caldeira Cabral and
Konrad Wiesner, Lisbon National
Stadium 1938-93.
The stadium was located along
the edge of the hills instead of
as originally planned, down in
the river valley.
Below: Stone grandstand seats,
Lisbon National Stadium.
Photo from book: Fundacao
Calouste Gulbenkian..

Monografi om Francisco Caldeira Cabral
Teresa Andresen: Francisco Caldeira Cabral. LDT mono¬

graph no 3. Landscape Design Trust, 2001. 13a West
Street, Reigate, Surrey, United Kingdom RH2 9BL.
ldt@landscape.co.uk ISBN 0 9518377 6 1.
214 s., ill. Pris i Europa: £ 26,5

Landscape Design Trust lader deres tredie biografi
handle om den portugisiske landskabsarkitekt Fran¬
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Francisco Cabral,
National Agronomy Station,
Sacavém, 1940.
Auditorium i det fri,
111. fra bogen.
• Francisco Cabral,
National Agronomy Station,
Sacavém, 1940.
Outdoor auditorium,
Illustration from book.

Tiden i Portugal - det nationale stadion
'Portugal skulle have sit eget store nationale stadion',
havde præsident Salazar sagt under festen for 1 O-året
for revolutionen i 1936. Og arbejdet blev igangsat.
Regimets arkitekt Jorge Segurado foreslog, at det skulle
ligge i en floddal, men Cabral kom med argumenter
for en anden placering. Med alliance af anerkendte
arkitekter lykkedes det at flytte stadionet op på en

bjergside i stedet, og det blev et meget vellykket pro¬

jekt. Men senere blev Cabral smidt af projektet og

andre fuldførte det, men det er jo set siden. Der gik
unødig politik og prestige i byggesagen.

Lahdskabsarkitektuddanneben tagerform i Portugal
Tilbage i Portugal måtte han se den tilbudte stilling
gå til en kollega, hvorefter Cabral engagerede sig i
undervisning. Cabral brugte ti år i fyrrerne på at

etablere landskabsarkitekturen i Portugal. På det tids¬
punkt - hævder bogen- var landskabsarkitektur som

fag kun etableret i to europæiske lande, nemlig Eng¬
land og Tyskland. Man kan kun beundre hans velfor¬
mulerede undervisningsfilosofi, og den er bestemt et
nærmere studium værd for undervisere, også i dag 60
år senere. Han etablerede et fire-årigt studium, som i
løbet af de næste årtier gjorde Portugal førende i Syd¬
europa. I efterdønningerne af 1974-revolutionen blev
han politisk udrenset. Han forstod dog, at hans poli¬
tiske eksklusion ikke gjaldt hans faglige anseelse. Hans
personlige skudsmål fra tidligere elever, internationale
kontakter og virke taler da også deres tydelige sprog.

Cabral i udlandet

Cabral rejste meget og på en af sine rejser i USA mød¬
te hans vores egen Sven Hansen, i marts 1962 i San
Francisco, hvor både Hansen og Cabral skulle holde

forelæsninger Cabral, Hansen og professor Leland
Vaughan var derefter på en to-dages tur til Yosemite
State Park. Cabral spildte ikke tiden og sørgede for at
skaffe sig frø og planter i Californien, da klimaet jo
er det samme som i Portugal.

Cabrab egne arbejder
Cabral havde egen tegnestue i Lissabon og har udført
en del arbejder der og i nærtliggende smukke byer
som Cascais, Estoril, Coimbra og Sintra. Sideløbende
med tegnestuearbejdet var han aktiv i IFLA, han var

vicepræsident fra 1960-62 og præsident fra 1962-66.
Ved siden af alt dette drev han en planteskole, da han
fandt udbuddet af plantemateriale i Portugal for småt
og arterne for få.

Man efterlades med et indtryk af et langt og et

spændende liv, som har haft stor betydning for land¬
skabsarkitekturen i Portugal og Europa, og har gen¬
nem bogen fået kendskab til en helt igennem engage¬

ret, afholdt og fagligt meget interessant person.
Lars Fleng Vestergaard

Francisco Caldeira Cabral og
hustruen Alfreda med deres
ni børn. III. fra bogen.
• Francisco Caldeira Cabral and
wife Alfreda with their nine
children. Illustration from book.
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Scene og guest, p. 25
Steen Høyer

The comments deal primarily with the archi¬
tectural expression. The general comments
refer to the most recent tendencies seen in an

international context. The views on landscape
architecture are based on the renovation of
the Halmtorvet square and Otto Krabbes
Plads, Hillerød Library's surroundings, Glo¬
strup City Center as well as Ankarparken
and Sundspromenaden in Malmø. (Most of
the examples have been reviewed earlier in
Landskab: Otto Krabbes Plads in Landskab
7-2001, Hillerød Library's surroundings and
Glostrup City Center in Landskab 6-2001,
Ankarparken in Landskab 8-1999, Landskab
4-2001 and Landskab 6-2001, Sundsprome¬
naden in Malmø in Landskab 8-1999 and
Landskab 4-2001).

My primary views are as follows.
- A characteristic feature in the schemes

is that building architecture no longer has a
decisive influence on the landscape archi¬
tectural space.

- The projects consciously relate openly
to the existing surroundings, and emphasize
themselves through the changing character
of the surface.

- It is extremely important that the land¬
scape architect is able to determine the aes¬
thetic program, the game rules that allow
the project to become landscape architecture
or garden art, as opposed to a collection of
installation-like elements.

- There is still a danger that garden art will
drown in detail fetishism or haute-couture as

has been the case with Danish architecture.
- The surface, texturality, and the chang¬

ing presence of sensuality must be seen as a
reaction to the concrete and stabile architec¬
tural space and a consequence of the increas¬
ing abstraction in the IT-based space. How¬
ever, the idea can quite rapidly lose its flavor
in the light of today's demands for effects,
outer stimulation and rapid changes of scene.

- There has been a shift from the social,
collective attitude to the personal and indi¬
vidual, from common activity to personal .

insight, and the materia, plants and sensu¬
ality have achieved a greater latitude.

- The framework and the context are

determined in a greater relationship, and the
problem then is one of orchestrating a space
within a given framework, which thereby
maintains the landscape architect's traditional
role.

- However, there is too much freedom if
the remaining context consists of the energy
that the place, climate and soil conditions
can provide. In this case, the role of the
profession and its method are under great'
pressure. It is not an easy task to maintain
the balance between the globe, society and
tussock grass.

- In general, garden art does not have a
national character and never has had, how¬
ever a certain humility coupled with talent
and curiosity, now as earlier, has resulted in
a number of Danish cases of exemplary
work.

Bundgårdspark in Aalborg East - a neigh¬
borhood improvement project, p. 30
Torben Schønherr

To improve a neighborhood, alter a state,
change. A fine problem, social, necessity, a
quarter in a city that needs to be raised
from one state to another. Bundgårdspark is
part of a neighborhood improvement pro¬
ject. The site is ca. 1,200 x 200 meters and
slopes significantly from south to north.
The area has that certain 1960s atmosphere
of being nothing, a silent void, which one
must force to get from point A to point B.
The site is crossed by paths and bicycle
lanes, and access in most cases is via under¬
passes. The northeastern part has a dense,
untended vegetation.

The main concept of the project was to
create a series of spaces, which are formed in
a wooded mass. The spaces are tied together
by a north/south axis, detached from the
bicycle and footpath system. In order to
underscore the sense of arriving and leaving
a place, the underpasses are framed in red.

The woods were planned as a hardwood
forest with a forest fringe. The fringe will
be created by a future thinning-out so that
the forest will open toward the clearings.
The park should provide a place for both
the active and meditative person's needs.

Four materials in the park, p. 32
Thorbjorn Andersson

Jonkoping is a middle-size Swedish city that
lies on the southern coast of lake Vattern.
In the center of the city, lies Hamnparken,
a promenade park, which is the city's oldest
and is from 1840. Unfortunately, the park
was worn down and no longer used. It con¬
sisted of old trees and lacked a path system
and open leisure areas. The park is about
the size of a football field. Our idea was to

terrace the entire area, so that instead of a

long slope, there would be a series of hori¬
zontal terraces. We employed low granite
retaining walls at seating height and with a
precise section. The walls zigzag between
the trees to avoid disturbing the root zones.
In this way a variety of spaces is created on
the terraces; short, long, wide and narrow.
In the corners, the wall is extended to create

small squares, fifteen in all.
, In most park restoration projects, much

can be gained by including the history, of
the place while creating a form that suits
contemporary usage, function and aestheti-
cal demands. Most of the efforts at Hamn¬

parken have dealt with determining the his¬
torical structure and then creating a new
one so that at the end of the day, these two
layers work together in a meaningful way.

Stige 0 Dumping ground, p. 36
Tine LangstedJensen

Stige 0 dumping ground, which extends
over 70 hectares and contains rubbish at

heights of up to 25 meters, lies in a fjord
landscape characterized by extensive recla¬
mation efforts. This has created a landscape,
where the area's former meeting with the
sea has been knocked out of focus. Spread
throughout the area, large technical elements
rise perpendicular to the horizon.

The purpose with this thesis project was
to convert the dumping ground to a posi¬
tive element in the landscape, a place that
could also be part of the larger context.
Stige 0 Dumping ground is proposed as a
converted recreational energy landscape, a
landscape where one starts with a simple
production of energy willows, and where
the recreational values lie in the exploration
of the place and experiencing it in relation
to the surroundings.

From area to space, p. 40
Stig L.Andersson

In the near future, the Fonden Realdanmark
foundation will initiate the "Better Urban

Spaces" (Bedre Byrum) project as a multi-
annual, nationwide campaign for the
improvement of public spaces. The project
is primarily an invitation to Danish munic¬
ipalities and consultants to revise their prac¬
tice for the programming of new urban
spaces. Stig L. Andersson and Jan Gehl are
the project consultants. A survey of the last
thirty years of architectural advances in the
area of urban development show that the
basic elements in innovative concepts and
forms are primarily generated within the
sphere of landscape architecture. Landscape
architecture has managed to incorporate
elements of social change and the altered
economical conditions in a new program¬
matic approach to urban development.

"Better Urban Spaces" as a development
is based on the intent of inspiring the munic¬
ipalities to plan their future urban spaces in
a different way, so that the areas in question
can become spaces, programmed and artic¬
ulated as such. Fonden Realdanmark's
intentions are to develop a series of projects
that will create more^ living and spacious
cities by allowing the urban spaces to be
resolved by the meeting between the city's
different users in the city's common spaces.
This will be accomplished by inviting the
municipalities to produce their own con¬
crete proposals for how they will meet this
challenge. Fonden Realdanmark will then
participate in financing the development
and realization of certain selected projects.
Instead of being meticulous reproductions
of pictures, the challenge of the "Better
Urban Spaces" project is thus to demon¬
strate how a contemporary interpretation of
the place's conditions can be expressed in a
global context. In connection with this, it
will be of utmost importance that the dif¬
ferent program approaches to the content
appear so strong and future-orientated, that
they can contribute to the rethinking of the
urban space as the place where life goes on.
Pete Avondoglio
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forts, fra .s. AW
En forårsaftentur til lokalsamfundet

på Avernakø
IDA-medlemmerne Tove og Hans
Stig Nielsen er værter og guider
med base i deres sommerhus.
På cykelturen skal vi bl.a. besøge
lokalhistorisk forening på skolen og
klokkefrødammene med udsigt til
Als. Medbring cykel og aftensmad,
som nydes ved sommerhuset. Drik¬
kevarer købes hos købmanden i
Avernakø by.
Færgen sejler kl. 16.00 ankomst
Avernakø kl. 16.30. Afgang fra øen
20.30 ankomst Faaborg Havn kl.
21.00. Vi mødes ved Lyø færgen i
Faaborg Havn fredag den 31. maj
2002, kl. 15.45.
Bindende tilmelding til Jane Vester¬
gaard tel. 66 14 88 14 lokal 2711
senest 27. maj 2002, kl. 12.00.

ONSDAGSFORELÆSNINGER
PÅ KUNSTAKADEMIET

I forbindelse med udstillingen Rhein-
Ruhr Arkitektur afholdes fire offent¬
lige forelæsninger, onsdage kl. 16:

Onsdag 20. marts v. professor Karl
Ganser, der var direktør for IBA
1989-99. Er afholdt

Onsdag 3. april v. professor Kunibert
Wachten, der er en af de betydelig¬
ste arkitekter og byplanlæggere i
Tyskland.

Onsdag 17. april v. professor Henri
Bava, der er landskabsarkitekt med
tegnestuen Agence Ter og undervi¬
ser på universitetet i Karlsruhe.
Bava har vundet mange konkurren¬
cer inden for sit felt og er en af ar¬
kitekterne bag de nyeste landskabs-
projekter i Rhein-Ruhr.

Onsdag 24. april v. professor Jens
Kvorning, der er en af de arkitekter
i Europa, som er mest velorienteret
om europæiske storbyers udvikling.
I forelæsningen karakteriseres om¬
dannelsen i Rhein-Ruhr, og strategi¬
er og konkrete resultater vurderes
efter dansk og europæisk målestok.

Kunstakademiets Arkitektskole. •

Meldahls Smedie, Danneskiold-
Samsøes Alle 51, Holmen

UDSTILUNGEN
RHEIN-RUHR ARKITEKTUR

Udstillingen Rhein-Ruhr Arkitektur
markerer åbningen af det kulturelle
udvekslingsprogram Rhein-Ruhr
Kultur i Danmark 2002.

Udstillingen viser de nyeste projek¬
ter i forvandlingen af regionen om¬
kring floderne Rhein, Ruhr og Em-

scher. Regionen er en af Tysklands
folkerigeste, tætteste og mest
dynamiske. Oplevet fra øst til vest
er regionen i dag et sammenhæn¬
gende, intenst bylandskab af høj¬
teknologiske virksomheder, bycentre
og boligbebyggelser i det gamle
minedistrikt, sammenbundet af
motorvejenes netværk. Oplevet fra
syd til nord opløses bylandskabet
derimod i skovklædte skråninger,
marker og floddale. Forvandlingen
opleves i to tidsdimensioner, bylivets
fremadrettede hastværk og landli¬
vets jordnære langsomhed.
Udstillingens mål er at fastholde
disse to tidsdimensioner: Hvordan
kommer tidsbegrebet til udtryk i by-
forvandlingen og den nyeste arkitek¬
tur i Rhein-Ruhr

På den ene side viser udstillingen
de seneste resultater af 1990ernes

projekter til nybyggeri og omdan¬
nelse i det centrale Ruhr:

Indretningen af et historisk og kul¬
turelt center i den gamle industri¬
katedral Zollverein i Essen, det ny¬

byggede akademi for efter- og
videreuddannelse Mont Cenis i Heme
samt genoplivningen af de gamle,
indre havnearealer i Duisburg -

alle resultater af byggeudstillingen
IBA Emscher Park.
På den anden side viser udstillingen
de første resultater af en række

landskabelige projekter i egnene
rundt om floderne Rhein, Ruhr og
Emscher-

Opbygningen af et center for have-
og landskabskunst i det gamle slot
Dyck vest for Diisseldorf, genopliv¬
ningen af Napoleons gamle drøm
om Nordkanalen fra Rhinen til

Antwerpen,og projektet til Poesiens
Landskab i det nordligste Nordrhein
Westfalen - resultater af den nye,

regionale byggeudstilling arrange¬
ret af Euroga.
Omdrejningspunktet for de to sider i
udstillingen er stiftelsen Insel Hom-
broich med museumsbygninger og
kunstneriske værksteder i rhindalen
vest for Diisseldorf og på en nær¬

liggende tidligere raketbase. •

Hombroich er helt sin egen, men
samtidig det sted og det arkitekto¬
niske rum, som tydeligst samler og
fortolker erfaringer og udtryk både
fra det gamle og det nye Rhein-Ruhr
og fra en globaliseret verden.
Den danske byplanprofessor Jens
Kvorning siger om strategien bag
IBA Emscher Park:
'I erkendelse af; at det ikke i Emscher-
regionen var muligt at sætte foran¬
dringsprocesserne i gang omkring

det ene store kulturelle anlæg efter
det andet, tegnet af de mest medie-
celebrerede internationale arkitek¬
ter, er der blevet udviklet en række
ganske forskelligartede delprojekter,
der forbinder det økonomiske, det
kulturelle og det lokale udgangs¬
punkt og de globale tendenser på
en måde, som man ikke ser andre
steder.
Det er lykkedes at bruge de gamle
industrianlæg og de forurenede og
ødelagte landskaber som både de
konkrete steder og som betydnings-
bærere for nye kulturelle og sam¬
fundsmæssige programmer.
Hvad der andre steder bliver til tivoli

og temapark lykkes det i Emscher-
projektet med en innovativ forståel¬
se af parkbegrebet at gøre til steder
for nye dimensioner af dagliglivet
og nye overlapninger mellem fritids¬
livet og produktionslivet.
Hermed skabes.rum, hvor det arki¬
tektoniske, det sociale og det kultu¬
relle mødes på en måde, der igen

gør det muligt at bruge begrebet
autencitet.'
På tværs af udstillingens arkitekto¬
niske projekter trækkes fotografiske
spor fra regionen. Det er et udvalg
på mere end 70 fotografier fra sam¬
lingen 'Sort-hvid og farve' på
Ruhrlandmuseum i Essen.
I fotografierne og i de helt nye pro¬

jekter, som vises i udstillingen Rhein-
Ruhr Arkitektur, beskrives et kosmos,
som hverken står tilbage for mine¬
driftens Ruhr i stoflighed, sanselig¬
hed eller kollektiv kraft.

Udstillingen er tilrettelagt af Kunst¬
akademiets Arkitektskole. Kurator:
lektor, arkitekt Peder Duelund Mor¬
tensen i samarbejde med arkitekt
Pia Schappat/Faltin, Scheuvens,
Wachten Arkitekter.

Modeller, tegninger og fotografier
er udført af de enkelte institutioner,
selskaber, tegnestuer og fotografer.
I udstillingen indgår materiale fra
'Schwarzweiss und Farbe. Das Ruhr-

gebiet in der Fotografie', en udstil¬
ling tilrettelagt af Ruhrlandmuseum,
Essen.

Udstillingen Rhein-Ruhr Arkitektur
er udført med velvillig støtte fra:
Det Danske Kulturinstitut, Ministe¬
rium fiir Stådtebau und Wohnen,
Kultur und Sport des Landes Nord-
rhein-Westfalen og Goethe Institut
København som del af det kulturelle

udvekslingsprogram Rhein-Ruhr
Kultur i Danmark 2002.

Projektkoordinator: Kathrine Winkel-
hom, Det Danske Kulturinstitut

Udstillingen er åben indtil 28. april
2002, alle dage 12-18, entre 20 kr.
Udstillingshallen, Meldahls Smedie,
Danneskiold-Samsøes Alle 51,
Holmen



C.TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

i *$4*

Bogen er en af de fineste og medrivende indføring¬
er i havekunstens betydning, vi har på dansk. Bør
læses af alle, der arbejder inden for planlægnings-
sektoren. Af hver eneste haveejer, som vi har over en
million af. Og enhver, der bare holder of god kunst.«

SØREN RYGE PETERSEN I POLITIKEN

A
C.Th. Sørensen (1893-1979) blev sin tids
førende danske landskabsarkitekt og reg¬

nes i dag blandt verdens mest fremtræ¬
dende. Han fornyede havekunsten ved at
lade sig inspirere af den avantgardistiske
billedkunst samtidig med, at han mere end
nogen anden rettede sit fags opmærksom-
jC ø

hed mod den sociale virkelighed.
Bogen, der er skrevet af Sven-lngvar
Andersson og Steen Høyer giver en samlet
fremstilling af hans arbejder. Den viser, at

inspiration fra hans arbejder rækker ind i

25 x 30 cm, 190 sider
Illustreret, indbundet

Pris kr 445,-
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Hegn med nedbøjede aske i Barsmark, Løjt/and i Sønderjylland

KULTURMILJØER I

SØNDERJYLLAND

Sønderjyllands Amt har udgivet en
bog om kulturmiljø og kulturhistorie
i Sønderjylland.
Kulturlandskabet er som en menne¬

skeskabt billedbog, som generation
efter generation har tilføjet nye sider.
Også vor egen generation og vore
forældres generation har føjet tids¬
typiske træk til landskabet, f.eks.
dæmningen til Rømø, som gjorde
øen til et ferieparadis, eller de sirlige
bondegårdshaver, mejeribygninger
eller forsamlingshuse.
Bogen er inddelt i fire hoveddele:
Landskabets opståen og de natur¬
givne forudsætninger for kulturland¬
skabet, oldtiden, middelalderen og
nyere tid.

Kim Furdal (red.): Kulturmiljøer og
kulturhistoriske enkeltelementer i

Sønderjylland. Med bidrag af Hanne
Christensen (Aabenraa Museum),
Per Ethelberg og Lennart S. Madsen
(Haderslev Museum) samt Inger
Lauridsen og Elsemarie Dam-Jensen
(Tønder Museum). 132 s., ill. 100 kr.
Bogen kan bestilles via amtets
hjemmeside: www.sja.dk

NETPUBLIKATIONER PÅ SNS.DK
Flere udgivelser fra Skov- og Natur¬
styrelsen findes enten både i trykt
udgave og i netudgave eller alene i
netudgave.

Inspiration til det fremtidige arbejde
med kulturmiljøer i planlægningen.
64 s., ill., 50 kr. samt netudgave
En eksempelsamling til brug for am¬
ternes opgave med at indpasse kultur¬
miljøer i regionplanlægningen. Foru¬
den konkrete eksempler, der er hentet
fra det arbejde ,der allerede foregår
i amterne, gives der også forslag til
formidling og borgerinddragelse.

Den danske hede. Netudgave
Fra et seminar i 1998 er samlet en

række indlæg om heden .skrevet af
eksperter. Artiklerne omhandler he¬
dens natur, geologi, udvikling, kultur¬
historie, bebyggelsesstruktur, land¬
brug, bevaringsproblemer m.m.

Vejledning om beskyttede sten- og
jorddiger. Netudgave
Vejledningen udmønter Naturbeskyt¬
telseslovens § 4 om beskyttede sten-
og jorddiger med konkrete anvisnin¬
ger og eksempler.

Kilde: Nyhedsbrevet Essens 1-2002
Abonnement på nyhedsbrevet Essens
er gratis. Oversigt over netudgaver
ses på: http.//www.sns.dk/udgivelser

LANDBOHAVEN

Bogen 'Jeg en gård mig bygge vil -
der skal være have til' er resultatet
af et toårigt projekt under forsknings¬
rådenes satsningsområde 'Det agrare
Landskab', som er udført i samarbej¬

de med Landbrugets Rådgivnings¬
center, Arkitektskolen i Århus m.fl.
Bogen er skrevet af to museumsfolk:
Helle Ravn, Langelands Museum og
Peter Dragsbo, Middelfart Museum.
Forfatterne har undersøgt over 60
gårde i Viborgegnen, på Vestfyn og
Als. Undersøgelsen udfylder et hul i
vores viden om landbrugsbygninger
og landbohaver i de sidste 100 år,
idet få har skrevet om den nyere tid,
hvor gårdene bl.a.fik skifertag, snoede
havegange, fodersilo og SPF-stalde.
Forfatterne har prøvet at komme tæt
på, hvad den almindelige landmands-
familie før og nu har villet fortælle
med deres gård: Hvad betød egent¬
lig de tre skorstene, porten, alléen,
blodbøgen, plænen, de fint revne
gange, vandløbet og gårdspladsens
perlegrus.? Forfatterne konkluderer,
at der i vore dage findes en folkelig
havekultur og byggeskik på landet -
lige så vel som i gamle dage. Og de
håber, at bogen med sine næsten
600 gamle og nye fotografier og teg¬
ninger vil give en større forståelse
for landbrugsejendommen som en
central del af det danske landskab.

Helle Ravn og Peter Dragsbo: Jeg en
gård mig bygge vil - der skal være
have til. Landbohistorisk Selskab,
2001 488 s., ill. 375 kr.
www. rudkom, dk/museum
Nederst tv. og th. III fra bogen

MESSER OG UDSTILLINGER
Historical Rempart - Gardens in
Europe: Aspects of Conservation,
Urbanistic Development and
Chances for Tourism
11.-12. april 2002
Bremen, Tyskland

GIS - Trends in Environmental

Planning
2.-3. maj 2002
Bernburg, Tyskland

10th International Planning History
Conference: Cities of Tomorrow
10.-13. juli 2002
London, England

GaLaBau 2002
18.-21. September 2002
Nurnberg, Tyskland

Landscape of Water:
History, Innovation and Sustainable
Design
26.-29. September 2002
Monopoli (Bari), Italien

Floriade 2002, Haarlemmermeer
6. april-20. oktober

Big spotter's hill, Floriade 2002

LANDSCAPE PLANNING IN THE
ERA OF GLOBALISM

8.-10. november 2002 afholdes en

international konference i Portoroz,
Slovenien. Konferencen med titlen

'Landscape planning in the era of
globalism' arrangeres af Dept. of
Landscape Architecture, University
of Ljubljana og Slovenian Association
of Landscape Architects.
Konferencen afholdes på engelsk.
Endeligt program udsendes i juni.
Konferenceafgift: 200 Ecu, efter
1.10 250 Ecu.

http://www. bf.uni-lj.si/globalscape/
globalscape.html

BÆREDYGTIG PLEJE AF

GRØNNE OMRADER
Kurset Bæredygtig pleje af grønne
områder afholdes på Koldkærgård
Landboskole i to dele:
1. del afholdes 6.-8. maj og
2. del 11 .-13. september 2002.
Koldkærgård Landboskole
Udkærsvej 10. 8200 Århus N
Tel. 43 41 03 70 / cn@agroforum.dk

A15



Bemærk fejl i dato!
Vedr. kursus

"Bæredygtig pleje af grønne områder på"
Koldkærgård Landboskole.

De rigtige datoer er:
1. del 6.-8. maj og

2. del 11.-13. september 2002.

AgroForum
Koldkærgård Landboskole • Udkærsvej 10 • 8200 Århus N

Direktør i Det Danske Haveselskab - Øerne

Det Danske Haveselskab - Øerne, med domicil i Kgs. Lyngby, søger
ny direktør. Som direktør er du ansvarlig for, sammen med bestyrel¬
sen, at udvikle nye idéer og igangsætte nye aktiviteter. Du er daglig
leder af personalet, herunder havekonsulenterne. Endvidere er du
ansvarlig for udarbejdelse af budgetter og overholdelse af disse.

På det faglige plan lægger vi vægt på følgende:
Kendskab til den grønne sektor.
Visionær.

Budgetkyndig herunder opfølgende.
Strategisk planlæggende.
Salgsorienteret.
Resultatorienteret.

På det personlige plan lægger vi vægt på følgende egenskaber:
• Velafbalanceret.
• Selvsikker.
• Gode menneskekundskaber.
• Inspirerende.
• Igangsættende.
• Udadvendt.
• Motiverende.
• Samarbejdsorienteret.
• Situationsfornemmelse.

Du kan få yderligere oplysninger ved at gå ind på vores hjemmeside
www.haven.dk eller ved at kontakte formanden for selskabet, Jens
Jørgen West på telefon 5916 2079 (efter kl. 18).

Skriftlig ansøgning med cv. og referenceliste sendes til:

Det Danske Haveselskab - Øerne

Jægersborgvej 47 • 2800 Kgs. Lyngby

Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 9. april.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 16 og 17.

DANSK BYPLANLABORATORIUM
9.-10. april. Kursus i Fredericia.
Rundt om planloven.

23.-24. maj. Kursus i Haderslev.
Kulturmiljøet i planlægningen.

29.-31. maj. Kursus i Silkeborg.
Lokalplankvalitet.

12.-14. juni. Studierejse til Lyon.
Lyons byrum. Vandring i byen og
møde med planlæggeere i Lyon.
Tilrettelæggelse og ledelse:
Vibeke Meyling, Lars Gemzøe og
Jan Gehl.

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk'

M0VIUM

16.-17. april i Alnarp med ekskusion
til København.
Den framtida kyrkogården.

Seminar 17. april i Alnarp, 22. april
i Stockholm og 25. april i Gøteborg.
Vindkraften och landskapet

22.-26. maj. studierejse til Holland
Floriade 2002. Besøg på udstillin¬
gen og møde med arkitekterne bag.

Movium. SLU. Box 54. 230 53

Alnarp. Sverige, www.movium.slu.se
Tel. +46 40 41 50 00
Fax +46 40 46 08 45
info@movium.slu.se

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Fra Kvangård til Humlekule.
Meddelser fra Havebrugshistorisk
Selskab nr. 31. 2001. 56 s., ill.
Ringkjøbing Amt, Møller og Grøn¬
borg m.fl.: Vindmøller på land.
Drejebog for VVM. 2002. 72 s., ill.
100 kr. fra beder@MGarkitekter.dk
Lars-Åke Gustavsson: klatreroser.
Flosinante, 2002. 106 s., ill. 149 kr.
www.rosinante.dk

Lars-Åke Gustavsson: Gammeldags
buskroser. Rosinante, 2002. 96 s.,

ill. 149 kr. www.rosinante.dk
BDLA, Thies Schroder, Vera Hertlein:
Neu verorten. Zeitgenossische
deutsche Landschaftsarchitektur -

Making Spaces. Contemporary
German Landscape Architecture.
Birkhauser, 2002.182 s„ ill.
www.birkhauser.ch

Topos: Plåtze - Urban squares.
Platze und stådtische Freiraume von

1993 bis heute. Recent European
promenades, squares and city cen¬
tres. Calwey, Birkhauser, 2002.128 s.,
ill. 35 Euro.

Topos: Im Blickpunkt: Niederlande —

The Netherlands in Focus. Calwey,
Birkhauser, 2002.128 s., ill. 35 Euro.
Theo Bjerg: Arkitektkonkurrencen
som fænomen. Kunstakademiets
Arkitektskole, nytår 2001.28 s., ill.
Finn Larsen: Bane /Tracks. Fonden
til udgivelse af Arkitekturtidsskrift B,
2002.132 sider, ill. 240 kr.
Allan de Waal: Rumfang & tidslom¬
mer. Fonden til udgivelse af Arkitek¬
turtidsskrift B, 2002.168 sider, ill.
240 kr
Steen Elmer Jørgensen: Fra chaussé
til motorvej. Vejhistorisk Selskab i
kommission hos Odense Universitets¬

forlag, 2001.606 s., ill. 328 kr.
Foceningen for kirkegårdskultur:
Kirkegårdsultur 2001. 56 s., ill.
Læsere, der har lyst til at anmelde
en eller flere af ovenstående bøger,
opfordres til at kontakte redaktionen.

BANE/TRACKS
Bogen er en fotografisk vandring
gennemført i perioden 1996-2001 i
landskabet langs banen mellem
Randers og Århus. I 60 farvebilleder
viser Finn Larsen det upåagtede
'vilde' landskab, der udfolder sig
mellembanelegemet og det åbne
kulturlandskab, et af de få steder i
Danmark hvor naturen stadigvæk
har lov at gå sin egen gang.
Kulturkritiker Martin Sne introduce¬
rer i et kort essay Finn Larsens
fotografiske verden,

Billederne har i 2001 været udstillet

på Randers Kunstmuseum og Arki¬
tektskolen i Aarhus og vil i 2002 bli¬
ve udstillet på Fotografisk Center
Gammel Strand i København og på
Brænderigården i Viborg.

Finn Larsen: Bane /Tracks. Fonden til
udgivelse afArkitekturtidsskrift B.
Dansk/engelsk tekst. 132 sider, ill.
240 kr. Distribution NBC, Haslev.

FRA CHAUSSÉ TIL MOTORVEJ
I anledning af 200 året for den første
samlede danske vejlov Forordning
om VeiVæsenet i Danmark 1793 be¬
sluttede Dansk Vejhistorisk Selskab
og Vejdirektoratet at iværksætte et
forskningsprojekt om det overordne¬
de danske vejnets udvikling siden
1793.
Det er første gang, der er taget initi¬
ativ til en sådan samlet fremstilling
fra vejreformernes tid frem til vore
dage, hvor disse veje indgår som et
led i en europæisk helhed.
Fra chausse til motorvej - Det over¬
ordnede danske vejnets udvikling
siden 1761 er resultatet af en over¬

ordentlig stor pionerindsats. Der er
tale orn en systematisk fremstilling
af stoffet, som tillige afdækker
emner, der ikke tidligere har været
belyst.

Til at gennemføre projektet blev ud¬
peget cand.mag., ph.d. Steffen Elmer
Jørgensen, der gennem projektforlø¬
bet har været fulgt af et udvalg under
Dansk Vejhistorisk Selskab. Udvalget
bestod af museumsinspektør Kirsten-
Elizabeth Høgsbro, Rigsantikvarens
Arkæologiske Sekretariat, arkivar Mi¬
chael Hertz, Rigsarkivet, prof. Christi¬
an Wichmann Matthiessen, Geogra¬
fisk Institut, og dr. techn. Tom Rallis,
DTU. Civilingeniør Svend Åge Schier-
macher optegnet bogens kort.

Steen fimer Jørgensen: Fra chaussé
til motorvej. Vejhistorisk Selskab i
kommission hos Odense Universitets¬

forlag, 2001. BOB s., ill. 328 kr.

Fra chaussé
til motorvej



økodan
- vi bygger GRØNT miljø
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HLA Have- og
Landskabsetablering A/S

I 1975 tog DSB initiativ til den første udgivelse af seks årlige

kunstplakater. I anledning af 25-året har man samlet alle 150

plakater i en fornem publikation, forfattet af billedkunstneren,

professor Erik Steffensen. Spændvidden er stor, fra Per Arnoldi
til Per Kirkeby og fra Bo Bonfils til Henning Damgård-Sørensen.

24 x 34 cm, 238 sider, rigt illustreret, 395 kr.

Arkitektens Forlag Strandgade 27A 1401 København K
Tlf: 32 83 69 00 Fax: 32 83 69 41 e-mail: eksp@arkfo.dk
Bogen kan også bestilles på www.arkfo.dk

Pas paa toget!

Sognevej 10 Telefon: 46 15 20 84
2690 Karlslunde www.okodan.dk

Tlf: +45 3283 6900

Specielt ikke hvis du har
allieret dig med Økodan.
Økodan har et bredt sorti¬
ment af specialprodukter,
der sikrer plænens kvalitet:
• Rullegræs
• Topdressing
• Kompostberigede

muldprodukter
• Agri-Gro - økologisk

jordforbedring

Arne Jacobsen fremstår

som én af det 20. århundre¬

des største danske arkitek¬

ter. Også den internationale
offentlighed har i de seneste
årtier fået øjnene op for
hans format, som parret
med en uhyre produktivitet
og et legendarisk talent har
sat sig spor inden for alle
arkitekturens områder, både
i Danmark og i den øvrige
verden.

Dette er den hidtil største

bog om Arne Jacobsen, der
både beskriver hans liv,
inspirationskilder og resul¬
tater.

Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
1401 København K

Fax: +45 3283 6941

e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk
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560 sider, indbundet

Rigt illustreret
Fås i dansk, engelsk og tysk version
Pris: 598 kr. (inkl. moms, excl. porto)

Naboens græs
er ikke altid
grønnere



Gårdmiljø i København, Stokhugget lys granit som store trædesten, chaussesten fra Bornholm,
poleret rød granit omkring vandkunst skåret i mønster.
Vi er leveringsdygtige i alt indenfor natursten, også udendørsbelægninger til terrasser i granitter
eller andre velegnede natursten fra hele verden.
Sandsten til afdækninger og trapper.

Som noget nyt i Danmark leverer vi Porfyr til udendørsbelægninger, farvenuance som Ølandssten,
men meget længere holdbarhed, fås også som brudfliser.

Mere end 100 års erfaring med forarbejdning og salg af natursten, spørg eksperten.

FRIHAVNENS MARMORVÆRK
& STENHUGGERI

MARMORVEJ - FRIHAVNEN, 2100 KØBENHAVN 0, DENMARK
Telefon +45 35 42 63 88, Telefax +45 35 42 63 62

e-mail: fms@frihavnensmarmor.dk, www.frihavnensmarmor.dk


