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DL'S PARKPRIS 2003

Brochuren om parkprisen er udgivet
og teksten hertil kan læses på DL's
hjemmeside.
Frist for indstillinger er 28. februar
2003. Prisen vil blive uddelt i maj
2003 og vinderen udpeges af en jury.

Den danske parkpris uddeles med
års mellemrum til en kommune eller
anden grøn forvaltning, som har
gjort en særlig indsats for planlæg¬
ning og forvaltning af gode og
smukke parker og grønne områder.
Det kan være initiativer, som både
er udtryk for nytænkning, og som
samtidig videreudvikler den 'danske
parktradition'. En tradition, der bl.a.
dyrker landskabets og byens identi¬
tet og egenart - og som gerne tilfø¬
jer arkitektur, bæredygtighed og bru¬
gerinddragelse som nye dimensioner.
Parkprisen uddeles på baggrund af
forslag, som kan indsendes af kom¬
muner, amter, statslige myndigheder,
organisationer eller privatpersoner.
Se ansøgningsskema på DL's hjemme¬
side www.landskabsarkitekter.dk
Maria Miret

NORDISK KONGRES I REYKJAVIK
ISLAND 7.-9. AUGUST 2003

Den islandske landskabsarkitekt¬

forening FILA, stiftet i 1978, afholder
7.-9. august 2003 nordisk kongres i
Reykjavik: Kontraster i Nordatlanten
- At leve med naturkræfterne.

Yderligere oplysninger:
dl@landskabsarkitekter.dk
www.landskabsarkitekter.dk

FORSKNINGSPROFESSOR I
PARKFORVALTNING

Seniorforsker, landskabsarkitekt
Thomas Barfoed Randrup, Skov &
Landskab (FSL) tiltrådte per. 1. januar
2003 som forskningsprofessor i park¬
forvaltning i et samarbejdsprofesso-
rat mellem KVL og FSL.
I den anledning afholdes der til¬
trædelsesforelæsning:
fredag den 14. marts på
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj¬
skole, Institut for Økonomi, Skov &
Landskab, Rolighedsvej 23,2. sal,
Aud. 4-01.

KL 14.00: Velkomst og introduktion
v. institutleder Jens Dragsted (KVL)
og vicedirektør Kjell Nilsson (FSL)
KL 14.15: 'Forskning og undervisning
vedr. forvaltning af byens grønne om¬
råder-status og fremtidige perspek¬
tiver' v. Professor Thomas B. Randrup
Kl. 15.00: Reception

Alle interesserede er velkomne
Jens Dragsted & Kjell Nilsson

GRØNNE FAGS DAG 2003

NATUREN SOM KLASSEVÆRELSE
For de fleste børn er idræt, indlæring
og leg adskilt fra naturen. De må of¬
te tage til takke med mere eller min¬
dre kedelige uderum. Det skaber ikke
miljøbevidsthed og kvalitet i børne¬
nes opvækst. Heldigvis er tenden¬
sen. at naturen integreres mere i
børnenes uderum.

Samtidig er mange skolers udearea-
ler nedslidte og trænger til at blive

renoveret. Børns uderum kan derfor
blive et vigtigt arbejdsområde for
grønne fagfolk i forbindelse med
ombygning og renovering af skoler,
SFO'er og idrætsarealer.
Det er baggrunden for konferencen
'Naturen som klasseværelse' der

giver idéer til både politikere, plan¬
læggere, praktikere og ansatte på
skoler. Der vil blive bud på, hvordan
griber vi opgaven bedst an, og hvor¬
dan de økonomiske muligheder er.

Program:
Det fysiske rum og barnets udvik¬
ling v. Jan Kampmann, mag.art.
prof. ved Institut for Uddannelses¬
forskning, Roskilde Universitetscenter.
Skoven i skolen v. Erik Mygind,
studielektor, Institut for Idræt, Afd.
for Praktik, Pædagogik, Psykologi,
Københavns Universitet.
Alternative anlæg v. Peter P Seedorff,
konsulent, forstkandidat, Landskabs-
værkstedet
Ansvaret hviler på os alle v. Benny
Schytte, kultursociolog, forsknings¬
medarbejder Statens Byggeforsk¬
nings Institut, By og Byg
Udvalgte skoler v. Karen Attwell,
seniorforsker, landskabsarkitekt
MDL, Statens Byggeforsknings
Institut, By og Byg
Idékatalog for fremtidig renovering
v. Anne Stausholm, fagkonsulent,
landskabsarkitekt MDL, Danske
Anlægsgartnere
Hellerup Skole v. Anker Mikkelsen,
skoleinspektør, Hellerup Skole

Tid & sted. Tirsdag 18. marts 2003.
Dansk Arkitekturcenter,
Strandgade 27B, 1401 Kbh K.
Pris: 1.950 kr. ekskl. moms, inkl.
forplejning og kursusmateriale.
Tilmeldingsfrist: 27. februar 2003.
Tilmelding: Danske Anlægsgartnere.
Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C
Fax 33 86 0850. Tel. 3386 0860.

amp@danskeanlaegsgartnere.dk
Arr: Have og Landskabsrådet og
Danske Anlægsgartnere.
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PLADS OG STED

Skal der være færre træer i byen? Det er der meget delte
meninger om, såvel blandt landskabsarkitekter ind¬
byrdes som mellem arkitekter, billedhuggere og land¬
skabsarkitekter. De fleste nyere pladser og torve har
egentlig meget få træer; og det sker jo også, at eksi¬
sterende træer tages væk. Der argumenteres med, at
de nøgne, belagte flader skulle være mere bymæssige.
Et forslag i København går på, at hele regeringsøen,
dvs. Slotsholmen burde være belagt fra kant til kant
— uden et eneste træ. Interesse og midler retter sig ofte
mod 'hårde materialer'.

Til gengæld ser det også ud til at være en vis enig¬
hed om, at der til pladser nutildags - også de mere

ydmyge må høre en skulptur — ellers kan en plads
måske ikke være et sted? I dette nummer af Landskab

bringes eksempler fra København på nyanlagte stræk¬
ninger og pladser tæt ved kaj og vand.

Ingvar Cronhammar og Christoffer Harlang priser
begge Bertel Thorvaldsens Plads. Ingvar Cronhammar
tilkendegiver i sit statement 'Stille' samtidig sin generelle
indstilling til 'uagtsom og ureflekteret foretagsomhed' i
bl.a. byrum. Han maner til forsigtighed og pointerer,
at der skal være pauser: 'Pladsen foran Thorvaldsens
Museum - denne urplint med et gudsbenådet stempel,
tømt for tant og fjas, har givet os et sted til hjertets
og sjælens vederkvægelse. Et byrum i København er
faldet til ro.' Det kan man kun være enig i - at pauser,

mellemrum, tomrum er nødvendige.
Også Christoffer Harlang fremhæver det enlde kraft¬

fulde ved pladsen: at gulvet fremtræder som en ens¬
artet og rolig brolagt flade, med et enkelt gammelt træ,
et par gadelygter og billedkunstneren Jørn Larsens cir¬
kulære vandrelief som eneste elementer, og at rummet
mellem bygningerne spændes ud, så bygningskroppe¬
ne står skarpt og tungt på byens gulv. Han betvivler
ikke den overordnede løsning, men lader dog en let
skepsis komme til udtryk mht. de indbyrdes afstande
mellem pladsens få elementer, dvs. om det ensomme
træ står for langt fra vandkunsten til at skabe spæn¬

dingsfylde nok i rummet.

Bebyggelsesplan og byggerierne, der ligger langs
Vestbredden af Københavns havneløb, 'dvs. Kalvebod

Brygge, er med rette udskældte, især den sydlige del
med domiciler og indkøbscentret Fisketorvet. Til den
nordlige del, fra Ingeniørernes Hus og til Langebro,
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har der gennem Københavns Kommunes lokalplan
været stillet større kvalitetskrav, bl.a til bryggens ud¬
formning, bredde og belægning. Tegnestuen Ginman,
Harboe og Borup har stået for planlægningen af denne
del, og kajstrækningen her har fået parallelle dobbelt¬
rækker af plataner, der skal danne en markant struk¬
tur og præcise løvtage på pladsen ved Nykredit, på
bryggen og ved parkering.

Også her er udtrykket purt: færrest mulige elementer
og materialer, samme mørkgrå portugisiske granit -
men i forskellig bearbejdning - til chaussestensbelæg¬
ning, siddemure og sokkel for skulpturrækken - og
dertil en udsøgt højdesætning af fladen dvs. kotering,
en vanskelig og helt undervurderet disciplin. Pladsen
ved Nykredit danner lavmælt baggrund og lader skulp¬
turen være solist. Peder Borup beklager dog, hvad jeg
helt kan følge, at den dobbelte trærække, der skulle
danne ryg for skulpturen, blev strøget. En sådan nærhed
og symbiotisk samspil mellem figurer og stammer ses

på Blågårds Plads, der til en vis grad er kongenialt.
I Henrik Wiwels artikel ligger fokus naturligt nok

ved skulpturrækken. Om Per Kirkebys arbejde skriver
Wivel: 'Det har været hans opgave at forvandle plad¬
sen til et sted. Det må siges at være lykkedes. Kunst¬
neren har stillet 20 bronzeskulpturer op på en lang
række langs pladsens havnefront...'

De abstrakte, men kropsligt associerende skulpturer
bibringer den forblæste brygge nærvær, sanselighed og

stoflighed. Den samme evne har træer, gerne uklippede,
fritvoksende og selvberoende - og det kan også gerne

bruges på mere ydmyge og uprætentiøse steder. AL



STILLE

Ingvar Cronhammar



"Du Slagt der som en Storm i Høst
HenoverJorden haster,

Men aldrig i dit eget Bryst
Til Bunden Loddet kaster;

Du som vil granske Livet ud,
Men glemmer Livets Kilde,

Søg dog engang dig selv og Gud —

Var stille!"

Sådan begynder et digt af Chr. K. F. Molbech fra 1863.
Den gruppe digtere, han repræsenterede, blev, med
en knapt så flatterende betegnelse, kaldt 'Epigonerne'.
Det kan meget vel være, at jeg ved at fremhæve dette
digt bevæger mig uden for tidens nåde, men digtet
fejler intet. Tværtimod fremstår det, når jeg læser det
i dag - anno 2003 - med en sjælden, overbevisende
styrke. Faktisk rører det mig dybt, og dets indhold
forekommer mig betydningsfuldt og vedkommende,
som det forhåbentlig også har fremstået ved sin udgi¬
velse for ca. 150 år siden.

I øjeblikkets højfrekvente tænkning, hvor nationen
ustandselig martres af uagtsom og ureflekteret foretag¬
somhed, dannes kimen til afmagt, der i sin endelige
gestalt vil ramme os som en apokalyptisk boomerang
- en redesignet trojansk hest, katapulteret ud i storm¬

fyldte sindshvælv for at returnere til sit ophav med
duften af det, vi har mistet.

Til den tid vil det være trygt at erfare, at nogen

gjorde modstand - at andet blev skabt på trods af
tidslig skødesløshed.

Pladsen foran Thorvaldsens Museum - denne ur-

plint med et gudsbenådet stempel, tømt for tant og

fjas, har givet os et sted til hjertets og sjælens veder¬
kvægelse. Et byrum i København er faldet til ro.

Jørn Larsen og Torben Schønherr. Respekt.
Ingvar Cronhamrnar, billedkunstner
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BERTEL THORVALDSENS PLADS
Christoffer Harlang

Blandt de smukkeste beskrivelser af arkitekturens op¬

rindelse er Vitruvius' fra omkring 50 fvt. Her skildrer
antikkens arkitekturhistoriker, hvordan vores ældste
forfædre lærte at beherske ilden, og hvordan de første
mennesker begavet med denne nye evne slog sig ned ved
bålet og dannede de første små samfund. Omkring
ildstedet formede de, til beskyttelse mod uvejr og

fjender, simple konstruktioner, der var inspireret af
fuglenes reder, og gennem menneskets evne til på en

gang at beherske og komme til orde i konstruktionen,
udvikledes disse primitive skjul gradvist til den arki¬
tektur vi former i dag.

Vitruvius' universelle billede på arkitekturens udvik¬
lingshistorie gives i den nordiske selvforståelse en lokal
tolkning gennem den romantiske forestilling om det
nordiske folk som et folk, der oprindeligt levede'dybt i
skovens tætte rum, og som først fik andel i civilisatio¬

nen, da de huggede de første rum som lysninger i skoven
og her tændte deres bål. De nordiske lande var oprin¬
deligt dækket af skov, og disse rydninger forandrede
landskabet både fysisk og mentalt i en sådan grad, at
den kunstneriske tolkning af rummet mellem skovens
stammer og bryn stadig ses som noget meget nordisk.

Det lyser ud af Aalto, Utzon og Fehns arkitektur og
fornemmes også som en betydelig inspiration for flere
i den unge generation af nordiske arkitekter.

Arkitekturens evne til at danne identitetsskabende

og poetiske udsagn rejst på indlevelse, over erindring
og med længsel, ses stadigvæk i dansk arkitektur, selv
om det i disse år mere ses i landskabsarkitekturen end

i bygningskunsten. 1 forldaringen indgår det indlysende
forhold, at landskabsarkitekterne per se er fortrolige
med inspirationen fra mødet mellem rummets kul-
tur- og naturformer.
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Bertel Thorvaldsens Plads, Købenbavn. Anlagt: 2002. Bygherre: Thorvaldsens Museum
Landskabsarkitekt: Torben Schønherrs Tegnestue
Kunstner: Jørn Larsen

Hovedentreprise: KTKKommune Teknik. Brolægning: Dalsgaard og Barslund A/S. Bassin: PTP Marmor AIS

I Torben Schønherrs arbejde med at forme arealet for¬
an Thorvaldsens Museum har udgangspunktet været
at se det særlige ved Slotsholmens pladsdannelser som

rum, der forløber fra de forskellige bygninger og ud
til kanten af den ø, som Slotsholmen jo er.

Torben Schønherr har skitseret en samlet løsning
med ensartede belægninger for hele Slotsholmen, som
ville kunne realiseres i morgen. Ved det kraftfulde by¬
rum mellem Thorvaldsens Museum, Ridehusets state¬

lige facade og de fornemme husrækker ved Gammel
Strand og Nybrogade får Schønherr præciseret øens

virkning med meget få midler. Parkering og græsplæne
er væk, ingen skulptur og møblering i almindelig for¬
stand indtager rummet, i stedet træder gulvet nu frem
som en ensartet og rolig brolagt flade, med et enkelt
gammelt træ, et par gadelygter og billedkunstneren
Jørn Larsens cirkulære vandrelief som eneste elemen¬
ter. Med sine egale stofkarakterer og tilbageholdte
figurvirkninger spændes rummet foran Thorvaldsens
Museum nu ud med fornemme virkninger. Det er

som om, Bindesbølls polykrome bygningskrop træder
mere frem mod Slotkirkens grå rotunda, som om de
to bygninger efter pladsens genskabelse står både sik¬
rere og skarpere på byens gulv i rummet.

Torben Schønladet sig inspirere af enkelheden i
Bindesbølls oprindelige plan fra 1839, der viser et
stort generøst rum med to rækker af akacietræer foran
Ridehuset, en skulptur og en vandkunst, men også af
et lidt senere fotografi fra ca. 1870. Her er tomheden
og stilheden dominerende, og sprødheden i bygnin¬
gerne og bolværket forstærkes af den forenkling, der
følger af den sort-hvide gengivelse.

Man kan måske blive i tvivl om, hvorvidt de ind¬

byrdes afstande mellem pladsens få elementer er de
rigtige, om det ensomme træ står for langt fra vand¬
kunsten til at skabe spændingsfylde nok i rummet, og
sikkert også om gadelygternes design. Men ikke om

løsningens overlegne sikkerhed, der synes at demon¬
strere den betydelige opgave, det er som arkitekt at

vide, hvad der skal til for at få en virkning frem. En
stilfærdig musikalitet for sammenhænge mellem årsag
og virkning, der, hvis den blev brugt med større flid,
vil kunne give vore byer mere krop og sjæl. Vi gen¬
kender det fra musikken, fra f.eks. Miles Davis eller
Glenn Goulds forskydninger og pauser, der synes at
være lige så betydningsbærende som tonerne.

Christoffer Harlang, arkitekt maa

Uddrag afartikel i Arkitektur DK 8-2002

Projektbeskrivelse
I begyndelsen af 1990erne godkendte bestyrelsen for
Thorvaldsens Museum et skitseforslag fra Torben
Schønherrs Tegnestue til en ny plads foran museet.
Pladsen blev ikke brugt og var skæmmet af gennem¬

gående trafik og dårlige parkeringsforhold.
Samtidig afsatte Statens Kunstfond 1,5 millioner

kroner til en skulptur på pladsen. Skulpturen skulle
udføres af Svend Wiig Hansen, men kunstneren døde
i 1998 og arbejdet kunne ikke realiseres.

I 1999 stillede Legatet Albertina og Ny Carlsberg¬
fondet 4,5 mill. kr. til rådighed for en ny kunstnerisk
udsmykning foran museet. Herefter fulgte en indbudt
konkurrence, (med bl.a. arkitekten Peter Zumthor i
dommerkomiteen) mellem billedkunstnerne Jørgen
Haugen Sørensen, Erik Heide, Per Kirkeby, Jørn Lar¬
sen, Øyvind Nygård og Morten Stræde. Deltagerne
skulle respektere Schønherrs idé om en sammenhæn¬
gende brostensbelagt plads, og konkurrencen blev
vundet af Jørn Larsen, som foreslog et cirkulært spejl¬
bassin med geometrisk ordnede granitprofiler, der
flugtede med den foreslåede belægning. Ideen med
den realiserede omlægning har været at gøre pladsen
til en tydeligere del af øen Slotsholmen og byrum¬
met, bl.a. ved at nedlægge trafikken i Posthusgade og

fjerne parkeringspladserne der og i Vindebrogade.

Thorvaldsens Museum.
(Th. Bindesbøll, 1848) og Ridehuset
(del af det første Christiansborg,
E.D Hausser, 1745) afgrænser plad¬
sen i hhv. nord og øst. Mod syd og
vest ligger hhv. Nationalmuseets
nordfacade (tidl. Prinsens Palæ,
Nicolai Eigtved, 1744), og den mar¬
kante klassicistiske facaderække

langs Nybrogade.
• Thorvaldsen's Museum.

(M. G. Bindesbøll, 1848) and the Menage,
(part of the first Christiansborg
palace, E.D Hausser, 1745) border
the square to the north and east.
Toward south and west lie the north
facade of the National Museum (for¬
merly Prinsens Palæ, Nicolai Eigtved,
1744), and the distinctive, classicistic
row of facades along Nybrogade.
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HAVER VED FIH DOMICIL Jeppe Aagaard Andersen

FIH Domicil ligger yderst på Langeliniekaj. Bygnin¬
gen respekterer lokalplanens krav om, at alle de nye
huse skal have samme volumen og materialeholdning
som det fredede Dahlerups Pakhus. Samtidig har byg¬
ningen en markant identitet. Facaden består af etage¬

høje felter med glas og rød skærmtegl, og udenpå disse
er der aluminiumsskodder, som kan skydes hen foran
enten vinduer eller teglfelter, afhængig af vejret. Faca¬
den er derfor aldrig ens: på dage med sol ses måske
kun glas og aluminium.

Det 25 meter dybe bygningsvolumen er ikke opti¬
malt for en kontorbygning. Bygningsvolumenet er der¬
for åbnet med store udskæringer, som udnyttes som

lysgivere og haverum. Åbningerne når ind til bygnin¬
gens midte og strækker sig over flere etager. Samtidig
er de placeret forskudt for hinanden i højden.

Kontoretagerne er en blanding af åbne storrums-
kontorer og cellekontorer, som grupperer sig omkring
de åbne trapperum med ovenlys og omkring de ind¬
skårne haver. Kontorernes vægge er af glas, så huset op¬

leves transparent. I rummet omkring trappe og eleva¬

torer er integreret en lyskunst i form af felter, der kan
skifte farver i forbindelse med elevatorernes bevægelse
op og ned.

Bygningen står på en plint belagt med granit og ud
mod kajstræktiingen, dvs. mod Midtermolen, er kajen
ført igennem foran alle bygninger som en enkel og

ligetil brolagt kaj uden særligt udstyr.
Mod Langeliniesiden er vejen udformet med skrå¬

parkering i midten og en ensartet belægning for alle
byggerierne på kajen. FIH har parkering under ter¬
ræn med indkørsel fra Langelinie Allé.

I bygningsvolumenets store udsparinger er anlagt
beplantede haver, som tjener som grønne oaser i det
store havnerum, der ses inde fra huset. Haverne består
af bede med træer og bundplantning, og tanken er at

opnå en stor årstidsvariation med ganske få træarter i
en bund af vinca og krokus.

Bedene er tilplantede med Liquidambar styraciflua,
ambratræ; Hamamelis intermedia, troldnød; Amelan-
chier lamarckii, bærmispel samt Cornus kousa, kornel
i en bund af Vinca major. Bedene er kunstvandede og
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FIH Domicil, Langelinie Alle 43, Søndre Frihavn, Købenbavn. Opført: 2002. Bygherre: FIH A/S (Finansieringfor Industri og Handel)
Arkitekter: 3xNielsen. Kim Flerforth Nielsen og Lars Frank Nielsen, ansv.
Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard Andersen. Medarbejdere: Mark Viktov, Katrin Bøhringer, Karl Love Sverud
Kunstner: Steven Scott

belyst, så de om aftenen ses som dejlige haver fra den
omgivende havn.

Rummene er anlagt, så bedet danner siddekant, og

er gulvet er belagt med azobetræ. Ud mod havnen er

der en brystning af glas, der afsluttes af en bred træ¬

karm, så man hvilende herved kan nyde udsigten.
Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt maa, mdl

Snit vest-øst 1:500
• Section, west-east, 1:500
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Th. Planteplaner til gårdhave 1:200
• Right: Planting plans for the
garden court, 1:200
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HAVER VED AMERIKAKAJ Jeppe Aagaard Andersen

På Amerikakaj er opført en firskåren boligblok, der er

84 meter lang og 14 meter dyb, dvs. af volumen som
de gamle pakhuse. Boligblokken rummer 78 lejlighe¬
der, fordelt over tre opgange og seks etager. Som pak¬
husene har bygningen en tydelig base, markeret med
et skift i balkon- og vinduestakten og skærmtegls-
beklædningens farveskifte fra sort til rød.

Under bygningen er parkeringskælder, og denne er
større end bygningens grundflade, hvilket har affødt
en hævet" plint mod Midtermolen og øst. Fra dette
halvprivate friareal kan man ad tre azobe-beklædte
siddetrin eller via en langsgående rampe nå ned til
den brostensbelagte kaj.

Amerikakaj ligger langs en af de dybeste dele af
Københavns Havn og var stedet, hvor de store Atlanter-
havsdampere lagde til. At bygge boliger her kræver stor
forståelse for havnens anatomi: det er en havn med

en promenade og et sted, hvor der ligger skibe. Det
er vigtigt, at området både kan være offendigt og privat.

Oppe på plateauet er træbelagte siddepladser, metal-
kantede jordbærbede, gangarealer i lysgrå beton,
sammenkomponeret til et stramt, rektangulært
mønster. Enric Miralles siddeskulpturer i organiske
former møblerer arealet sammen med riflede beton¬

trug, der efter regn bliver minimale bassiner. På sol¬
rige dage står de tørre.

Siddetrappen danner overgangen mellem offentlig
og privat zone. Det er ikke forbudt at gå på det hæve¬
de plateau, men det føles mere privat. Havneprome¬
naden derimod tilhører alle.

Øverste etages penthouselejligheder har store tag-
terrassér af samme areal som selve lejligheden.

På landsiden, mod banen og Østerbro, parkeres på
en brolagt plads, og indgangene er markeret med
belyste espalierer beplantet med blåregn.
Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt maa, mdl
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Boliger på Amerikakaj, Dampfærgevej 12-16, Søndre Frihavn, København. Opført: 2002
Bygherre: Nordea Ejendomme A/S
Arkitekter: 3xNielsen. Kim Herforth Nielsen og Lars Frank Nielsen, ansv.
Landskabsarkitekt: Jeppe Aagaard Andersen. Medarbejdere: Anne Galmer, Eriko Flayashi
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KALVEBOD BRYGGE
- fra Langebro til Ingeniørhuset Peder Borup

Kalvebodskonsortiet, bestående af Højgaard &C Schultz
og NCC, havde faet overdraget opgaven at opføre
Nykredits nye hovedsæde og Hotel Marriott med til¬
hørende områders landskabsarbejder. Nykredits hoved¬
sæde er projekteret af arkitekterne Schmidt, Hammer
& Lassen k/s under ledelse af firmaets medejer Kim
Holst Jensen. Hotel Marriott er projekteret af PLH
arkitekter v. Torben Hjortsø.

I Københavns Kommunes lokalplan blev krævet en

samlet plan for hele strækningen fra Langebro til Inge¬
niørhuset - en disponering af alle funktioner, der ind¬
går i det store område, inklusiv løsningen af de vanske¬
lige adgangsforhold set i forhold til den stærkt trafike¬
rede indfaldsvej til København, Kalvebod Brygge.

0 Der forelå samtidig planer fra Vej & Park til en om-
Si bygning af denne vejstrækning til dobbeltspor i begge
1
| retninger med cykelsti og fortov samt nyplantning af

allétræer i begge sider og i midterrabat.
Schmidt, Hammer & Lassen havde i forbindelse

med bygningsprojektet disponeret Nykredits område
fra Langebro og til hotellet. På dette grundlag, tillige¬
med en plan over et kompliceret net på kryds og tværs
af gamle afløbs- og forsyningsledninger blev vi af
Kalvebodskonsortiet bedt om at udføre den krævede

helhedsplan, så godkendelse kunne opnås, og gravear¬

bejdet som start på byggeriet kunne iværksættes.

Byggegrunden
Forud for vor indtræden i projektet var der foretaget
store grundmodningsarbejder med spunsning og ud¬

førelse af det nye kajforløb, omlægning af dele af det
meget omfattende spagetti af ledninger med tilhøren¬
de bygværker, gamle og nye, hvortil der stadig skal
være adgang for eftersyn og hurtig afhjælpning af op¬

ståede problemer; dvs. bindinger som projektet skulle
respektere.

Endvidere skulle der tages hånd om en række matri¬
kulære ændringer som følge af områdets nye anven¬
delse og det nye projekt til Kalvebod Brygge.

Myndighedsforbold
I lokalplanen var der stillet en række større krav end
på den øvrige del af Kalvebod Brygge: til åbenhed mel¬
lem bygningsblokke, anvendelse, udformning og mate¬
rialer. Bl.a. skulle der anlægges en promenade langs
kajen i en vis bredde, og der var krav om granitmateri¬
aler. Der blev udført belægningsprøver til godkendelse.

Det vanskelige krav om hensigtsmæssige adgangs¬
forhold til hotel, til parkeringspladser og parkerings¬
kælder og til opholdsområdet mellem Nykredit og hotel
skulle finde sin endelige løsning. Trafikplanlæggere
blev inddraget i de særligt vanskelige trafikløsninger.

Landskabsprojektets idégrundlag og hoveddisponering
Det helhedsskabende element og den bærende idé for
hele det langstrakte område er beplantningen: parallelle,
dobbelte trærækker af opstammede plataner med en

formklippet, flad krone. Om sommeren glædes man

over det smukke løvtag og om vinteren over de karak¬
terfulde plataners skulpturelle grenbygning.



Det langstrakte område mellem vandet og vejen Kalve¬
bod Brygge, fra Langebro til Ingeniørhuset er traffik-
mæssigt disponeret, så der fra krydset ved Puggårds-
gade er adgang til Nykredits vareindlevering og om¬
rådets parkeringspladser. Mellem Nykredit og hotel er
der underjordisk parkeringskælder under det store
bilfrie opholdsområde. Parkeringskælderen er i to etager

og har ind- og udkørsel direkte fra Kalvebod Brygge.
Nedkørsel sker ad en pergolaoverdækket rampe, som

skyder sig ind i opholdsområdet. Pergolaen er beplan¬
tet med blåregn.

De dobbelte rækker af højstammede plataner, skal
klippes, så de efterhånden danner et præcist løvtag.
Pladsen afsluttes mod havneløbet af Per Kirkebys skulp¬
turrække og vandtrappen. Skulpturen er formet som
et langt murforløb af granit med tyve bronzeskulptu¬
rer. Vandtrappen, der er udført i azobetræ, fører i pla¬
teauer ned til et nederste granitbelagt plateau lidt over

vandspejlet. Her har Havnerundfarten anløbsplads.
I det videre forløb mod vest ligger hotellet på et

plateau, der fra arkitektens side var tænkt formet som
én gennemgående trappe med et rampeanlæg mod
Kalvebod Brygge for køreadgang til hotellets hovedind¬
gang. Rampens nedkørsel fører hen mod parkerings¬
kælderens ind- og udkørsel, der også er udkørsel for
hotellets gæster. Dette trafikområde er adskilt fra den
store bilfri plads med en lav granitmur i siddehøjde.

Af forskellige grunde blev trappeanlægget reduceret
til en trappe ved hovedindgangen, trapper fra serve-

ringsområdet mod havnen samt nødvendige trapper
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køretøjer, der lejlighedsvis skal have adgang til havne¬
promenaden. Imellem disse flisebelagte bræmmer er
der af hensyn til udsynet anlagt en parterrehave, be¬
stående af et bøgepur, der gennemskæres af to skrå¬
stier, som giver adgang til to små opholdspladser og

promenaden.
I Schmidt, Hammer & Lassens oplæg til dispone¬

ring af området omkring Nykredit indgik dobbelte
rækker af træer på parkeringpladsen i området mellem
Langebro og den nye bygning. Vi foreslog motivet til¬
passet dobbelte parkeringsbåse med træer imellem og

træerne som tidligere nævnt opstammede plataner med
en flad krone, der med den forholdsvise lille træafstand,
efterhånden ved fagmæssig nedbinding og pleje dan¬
ner et smukt løvtag.

Vi foreslog også dette motiv gentaget i de to øvrige
områder, således at hele strækningen fra Langebro til
Ingeniørhuset er sammenbundet af disse grønne løv¬
tage, som tillige sikrer frit udsyn fra havnen og fra
byen; under eller over løvtaget. Det er et byarkitekto-
nisk motiv, der skaber vekslende lys og skygge - og

fra bygningens nødudgange. Trapperne blev erstattet
af en avnbøgplantning, der foroven og forneden af¬
grænses af en bred betonkant. Avnbøgen skal holdes
klippet i ca. 35 ems højde og således efterhånden danne
et lavt, tæt og præcist ldippet pur. På serveringsterras-
sen er der ud mod skråningen plantet en række op¬
stammede paradisæbler, der danner rum for udeserve-
ringen.

Området i forlængelse af Bernsstorffsgade er nær¬

mest krydset et større trafikareal og nærmere havnen
et grønt område mod havnepromenaden. Trafikarea¬
let er ind- og udkørsel til hotellets parkering og vare¬

modtagelse. Desuden er der herfra adgangvej til det
vestlige parkeringsområde og videre til Ingeniørhuset
og den øvrige bebyggelse langs havnen. I trafikarealet
er der også adgang til dele af de underjordiske bygvær¬
ker for det københavnske spildevand.

Fra Bernsstorffsgade har kommunen ønsket frit ud¬
syn til havnen. Området har i begge sider rumafgræn-
sende bøgehække i stor højde, og langs disse hække
er der køreadgang for brandkøretøjer og andre særlige
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Kalvebod Brygge fra Ingeniørhuset til Langebro. Anlagt: 2002
Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen (Nykredits hovedsæde), PLH Arkitekter (Hotel Marriott)
Landskabsarkitekt: Ginman, Harboe og Borup ASS. Medarbejdere: Birna Bjdrnsdottir, Morten Borup, Torben Møbjerg
Kunstner: Per Kirkeby
Hovedentreprenør: Kalvebodskonsortiet

Planforslag med i alt seks dobbeltrækker af platan.1:500 • Proposal with six, twin rows of plane trees, plan, 1:500
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dermed liv, bl.a. til det store opholdsområde på plad¬
sen med Per Kirkebys lange skulptur mellem de to
store bygninger. De to projekterede trærækker nær¬

mest skulpturen blev fjernet på kunstnerens foranled¬
ning, efter vor opfattelse til skade for både plads og

skulptur.
Hele området er belyst af specialdesignede lamper

af Schmidt, Hammer & Lassen. Lamperne er indpas¬
set i beplantningskonceptet, så armaturet givet et
reelt fladelys, men også et mere rumskabende lys i
underkanten af trækronerne.

Der var i lokalplanen stillet krav om granit som be-
lægningsmateriale på promenaden. Nykredit stillede
også store kvalitetskrav til belægninger omkring det
nye hovedsæde. Valget faldt på en forholdsvis mørkgrå,
portugisisk chaussésten, der er tilhugget med en for¬
holdsvis plan overflade. I den gennemgående chaussé-
stensflade er felter af 30 x 60 cm fliser med forstøb¬

ning af Walhamngranitskærver. Disse fliser er udlagt i
et bånd gennem hele promenaden og i felter under de
dobbelte rækker af opstammede plataner, svarende til
løvtagets fremtidige udstrækning.

Samme granit som chausséstenene er anvendt til de
lave siddemure. Stenene er leveret med kløvede sider

uden nogen som helst efterbehandling, mens toppen har
savet overflade, der er efterbehandlet med stokhugning.

Til træerne i flisebelægningen blev der nytegnet en

støbejernsrist med karm, 90 x 90 cm. Den tilhørende
træbeskytter er fastboltet til risten, således at den også
anvendes til opbinding. Træbeskytterne kan afmonte¬
res, når opbinding og beskyttelse ikke længere skøn¬
nes nødvendig.

Bygherrens kvalitetsbevidsthed og store velvilje har
haft stor betydning for træplantningens kvalitet og arki¬
tektoniske udtryk, idet vi fik mulighed for at indkøbe
platanerne to år før plantning på det blivende sted.
Det betød, at træerne foråret 2000 blev kraftig beskå¬
ret til 4 m's totalhøjde og forberedt til 3 m's stamme-

højde. I planteskolen blev de plantet ud med så stor

afstand, at der var plads til vandret vækst.
Første vækstsæson gjaldt det om at fa træerne i god

vækst. I den følgende vinter blev der foretaget en gren-

tynding af den 1 m høje krone, og grenene blev ned-
bundet til vandrette bambusstokke. Samme behand¬

ling gentages næste vinter.
Platanerne blev plantet foråret 2002, og de skal i

de følgende år plejes med den nødvendige beskæring,
nedbinding m.m. for efterhånden at danne det ønske¬
de løvtag.

For hvert træ i befæstede områder er der udlagt 25
kvm gartnermacadam. Alle plantehuller er forsynet
med drypvanding, og alle plantehuller er afdrænede.
Peder Borup, landskabsarkitekt maa, mdl
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KROP OG KUBE Henrik Wivel

Pladsen mellem Nykredits domicil og Hotel Marriott
på Kalvebod Brygge er på den ene side et klart define¬
ret rum og på den anden side et vagt terræn, der vir¬
ker sært uafklaret.

Således har rummet klare grænser: To markante byg¬
ninger i hver ende af pladsen og så havneløbet på den
ene længdeakse og Kalvebod Brygges stærkt trafikerede
motorgade på den anden. Men pladsen lider også af
at være en del af den gamle kajs forblæste midlertidig¬
hed og tillige en stiv tagdækning over Nykredits store

underjordiske parkeringskælder. Det er således ikke
noget blivende sted. Men en plads, hvor en stor ned-
kørselsrampe, elevatortårne og parvis plantede ungtræer

signalerer moderne arkitektonisk planøkonomi og

praktisk anvendelighed for Nykredits ansatte og besø¬
gende.

Men Nykredit har søgt at afhjælpe pladsens mangel
på blivende værdi og egentligt nærvær. Således har Per
Kirkeby igennem de sidste tre år arbejdet på en ud¬
smykning af pladsen, der både retter sig mod det kunst¬
neriske og det praktiske. Det har været hans opgave

at forvandle pladsen til et sted. Det må siges at være

lykkedes. Kunstneren har stillet 20 bronzeskulpturer op

på en lang række langs pladsens havnefront. Skulptu¬
rerne, der er nogenlunde ens i højde og drøjde, er pla¬
ceret på en mæanderbort af grå granit. Solden danner
sit eget varierede ornament langs med havneløbet og

vandet. Og mellem skulpturerne er der plads til at
sætte sig ned, vende blikket mod vandet og Islands
Brygge overfor. Helt ude ved kajkanten er der skabt
en gradvis forsænkning i træ, der ligesom åbner rum¬
met mod vandet og giver plads for blikket. Så på var¬
me sommerdage kan stedet blive rekreativt, ikke alene
for Nykredits ansatte og hotellets gæster, men for fla¬
nerende i al almindelighed.

Per Kirkeby er det rigtige valg til opgaven. Han har
tidligere med held løst lignende opgaver i feltet mellem
kunst og praktisk anvendelighed. Med sine karakteri¬
stiske murstensskulpturer har han eksempelvis skabt
rekreative rum og pladser i Års i Nordjylland og i eks¬
perimentalbyen i Ballerup nordvest for København.
Noget tilsvarende sker her, hvor pladsen samles langs
den skulpturelle akse og defineres af de serielle genta-

gelsesmønstre, skulpturer på rad og række.
Motivisk er skulpturerne klassisk Kirkeby. Han har

arbejdet med bronzer siden 1981- for undertegnede
ikke hans mest oplagte genre - men skulpturerne har

alligevel deres øjeblikke. De er plastisk klinet op i gips,
før de er støbt i bronze, og hver eneste af de taktile
manøvrer lader sig aflæse. De er i den forstand essen¬

tiel kunst. Al formgivnings begyndelse, der starter
med den almindelige svinen med stoffet, groft, skit¬
sepræget og med enkelte tilløb til figuration. Her er
de kirkebyske kropslige insignier: næsen, ansigtet,
armen, benet og ikke mindst foden - som også Peter
Brandes har gjort til sin signatur. Det er foden, vi
hviler på, går på, balancerer på - menneskets tilknyt¬
ning til jorden og det elementære liv som oprejst,
homo erectus.

Forbillederne lader sig udgrunde, hvis det ønskes.
Maya-kulturens steler og ornamentik - Kirkeby som

1960ernes og 70ernes mellemamerikanske rejsende -

men også en langt mere nærliggende inspiration og
reference til en af Københavns absolut fineste stedlige
udsmykninger: Kai Nielsens på Blågårds Plads. Som Per
Kirkeby sagde ved præsentationen: derude på Nørre¬
bro er der andengenerationer', her på Kalvebod Brygge
er der 'obligationer' med henvisning til Nykredits øko¬
nomiske potentiale. Kai Nielsens vidunderlige udsmyk¬
ning og indramning af Blågårds Plads er karakteriseret
ved den legende forening af kuben og den menneske¬
lige krop. Kornfede små menneskebørn, der foldes ud
af små kubiske kasser i en sanselig og sensuel bevægelse.
Klart figurativt og genkendeligt hos Nielsen, fragmen¬
tarisk og abstrakt hos Kirkeby — men sanseligheden er

til stede hos begge og forlener udtrykket med stoflig
tyngde og tiltalende tilstedeværelse.

Også Kirkeby arbejder med stoffet, der maser sig
ud af kuben eller kassen. Kødet inde bag det synlige
og usynlige gitter vil gerne ud. Den strammme kubi¬
ske form over for det kødelige og plastiske ælte af stof
skaber friktion og dynamik. Således gentager enkelte
af hans 20 bronzer selve den arkitektoniske idé i Ny¬
kredits domicil, der også i Schmidt, Hammer & Las¬
sens udformning arbejder med den åbne kube, det
transperante rum, hvor kroppen ikke spærres inde,
men kan foldes ud. Bevægelsen fra den skulpturelle
perlerække på pladsen kan følges ind i Nykredits byg¬
ning, hvor Kirkeby har rejst en kolossal bronzeskulptur
i stueplan. Den skyder sig i vejret en etage op med en

sær bullen tyngde, sten, bjælker og klæg masse midt i
det store åbne foyerrum. Et stykke natur, en frem¬
medhed som det synes, der vokser op i det smukt
ordnede interiør i bygningen.
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Schmidt, Hammer & Lassens kubiske hus ser ikke ud
af så meget fra gadeplan, de obligate glasfacader brudt
af griddet, mønstret af stålrammer, der holder glasset
på plads. Set før i det seneste årtis firma- og instituti-
onsbyggeri. Men indvendig er bygningen helt pragt¬
fuld, en åbenbaring af lys, luft, plads og varieret rum¬

opfattelse. Der er højt til loftet i Nykredit, i bogstave¬
ligste forstand. Samtlige ni etager i bygningen er
kranset omkring et gigantisk indre rum i fuld højde
med ovenlys og sidelys. 'Hængende haver' i form af
mindre møderum i ædeltræ skyder sig som i en arki¬
tektonisk vision af Malevitj op igennem den enorme

aula, vandkunst af Anita Jørgensen kildrer sanserne,
eksotiske fugle synger fra hængende bure, lydløse eleva¬
torer i glasrør pendler mellem etagerne, trapper i stål
hænger som guirlander ned igennem rummet. Hvilke
omgivelser at arbejde i!

Per Kirkebys udsmykning åf pladsen foran Nykredit
og aulaen i bygningens indre føjer en ny dimension
til det i forvejen rige og generøse udtryk.
Henrik Wivel, kulturredaktør ved Weekendavisen
Artiklen har varet bragt i Weekendavisen, 1.-7.11 2002

Per Kirkeby: Skulpturel udsmykning i
bronze og granit, 1999-2002.
Rækken af Per Kirkebys bronzer set
fra pladsen.
• Per Kirkeby: Sculptures in bronze
and granite, 1999-2002.
Per Kirkebys bronze sculpture row
seen from the square.



BOGOMTALE

Billedet optræder i tilslutning til
opslagsordet geometri.
Herrenhausen uden for Hannover.
• The picture appears together with
the entry, "Geometry".
Herrenhausen, Germany.

Fra Adam til urtegård
Sten Dunér og Katarina Dunér, Den Gyllene Tradgården.
Tradgårdskonstens idé- ocb kulturhistoria från Adam till
Ortagård, Stockholm 2002. Prisma, 2001. 424 s., ill.
350 SKr/ 525 DKr. ISBN 91-518-3270-4.

Forfatterne Sten Dunér og Katarina Dunér skriver, at
de med denne bog 'bara' vil lokke læseren ind i 'trad¬
gårdskonstens alia labyrinter for att sedan komma ut
ur dem med en, forhoppningsvis, djupare forståelse for
Trådgården, dess skonhet och innebord.' Det lykkes.
Til indkredsning af haven som begreb er denne bog
et imponerende værk. Personligt og indlevet afdækker
de to forfattere begrebets mange facetter gennem en
række opslagsord, der alle afspejler havens idé- og kul¬
turhistorie med indslag af filosofi.

Begge forfattere har baggrund i kunsthistorie og

har arbejdet med kulturformidling. Han, der også er

kunstner, har virket med filosofi og kunstteori; det
sidste har han også været professor i. Hun har været

mangeårig producent på kulturredaktionen i svensk
TV. Sammen har de skabt deres egen have kaldet
'Drommens'.

Denne bog, der er en kundskabsbank om havekunst
fra A til 0, er vokset frem gennem flere år. Den er
blevet til i erkendelse af, at havearbejde ikke kun er

en bestandig kamp med ukrudt, tørke og tidlig frost
men også er en kilde til 'intellektuell stimulans'.

Bogens tekst suppleres af smukke fotografier fuld af
fortælleværdi taget af bl.a. fotografen og filmfotografen
Olle Holm. De er stills fra Katarina Dunérs TV-serie

Månniskans lustgårdar - om den europæiska tradgårds¬
konstens historia, sendt i vinteren 1988-89.

Bogen, der afspejler humor og helhjertet engagement,
er ikke så nem at karakterisere. Hvordan skal man

læse den? Det spørger vennen Sven-lngvar Andersson
også om i forordet. Man kan, skriver han, læse den
som man vandrer i en indholdsrig have: Flanere frem
og tilbage mellem opslagsordene, der begynder med
Adam og slutter med Ortagård. I stedet for planløst at

gå på opdagelsesfærd mellem ordene kan man selvføl¬
gelig også læse bogen forfra, i alfabetisk disciplin.

1 lighed med Brøndums Encyklopædi, der kom for
snart 10 år siden, og som blev favoritbogen under de
danske juletræer, bringes der i tilslutning til de enkelte
opslagsord i Dunérs bog også en række relaterede søge¬

ord til andre tekster i bogen berørende beslægtede
problemer. Det er stedvis overraskende, hvad de fin¬
der på at associere havebegrebet med — ikke blot gen¬

nem de udvalgte opslagsord, men også gennem de
krydsassocierende søgeord. Hele tiden føjes der nye

betydningslag til. F.eks. får opslagsordet 'Nimesis —

att efterlikna naturen' en overraskende bred og tanke¬
vækkende dimension, når der henvises til 'Artifiziosa

natura, Geometri, Landskapspark, Modernism, Natur,
Nyplatonism'. Eller hvad med 'Virtuellt rum — en

forestalld vårld', hvor der henvises til 'Illusion, Kare

sansui, Konst, Trompe l'CEeil, Trådgård, Viridarium,
Ortagård'; eller 'Elekticism - och sokandet efter iden¬
titet', der krydses med ordene 'Fabrique, Modernism,
Posthumanism, Romantikens tradgård, Unik'.

Et opslagsord som 'Restaurering/Rekonstruktion -

konsten att återstålla' krydses med 'Botanisk trådgård,
Kokstradgård, New Arcadians, Palimpsest, Peristyl,
Renassanstradgård'. Forfatterne kommer godt rundt
om dette spændende emne, der spænder fra fri kunst¬
nerisk fortolkning til historiske billeder og endelig den
videnskabelige omsorg for det autentiske havesprog.
Læser man videre i søgeordene får man belyst emnet

ganske fornemt - hvert af søgeordene synes at udbyg¬
ge begrebet restaurering, så læseren gennem ganske
korte tekster får en hel lærebog serveret.

Forfatterne forklarer i begyndelsen af bogen, at der
findes ord, som normalt ikke findes i havebøger, men

at det har været deres hensigt at udvide havekunstens
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horisont. Som eksempler fremfører de begreberne
'Intresselost njutande' med krydsreferenser til 'Arts and
Crafts, Konst, L'art pour 1'art, Lustgård'; 'Palimpsest
- spår och rester' med henvisning til 'Restaurering/
Rekonstruktion, Tid, Ortagård'; og endelig 'Pseudo-
morfos — och den omårkliga overgången' med søge¬
ordene 'Formtradgård, Giardino segreto, Hortus con-

clusus, Landskapspark, Mudéjarstil, Paradigm, Riyadh'.
Pudsigt forekommer dog også opslagsord som 'Be-

haggfullhet', der stammer fra det engelske 'graceful,
charming', der var 1700-tals-arkitekten William
Chambers' favoritord. Eller hvad med begrebet 'Parko-
mani', der betegner mennesker besat af passionen at

anlægge haver og parker; eller 'Alienation', der har
noget med fremmedgørelse at gøre. Det giver stof til
eftertanke, at sidstnævnte ord krydses med Adam och
Eva, Egna Hem, Forfråmligande/Fråmmandegoring,
Kolonitradgård, Utopia/Utopi, Virtuellt rum'.

Forfatterne forklarer, at de også har stræbt efter at

bryde det 'etnocentriska perspektivet' ved at medtage
havebegreber fra Kina, Japan og den islamiske verden.

Hvert opslagsord behandles ens: -først forklares det
etymologisk, dernæst anskues det i kort historisk til¬
bageblik og endelig tilføjes - ud over søgeordene -

henvisninger til anvendt litteratur. De er ikke alle
medtaget i bogens afsluttende bibliografi. De anvfendte

citater er for manges vedkommende yderst velvalgte
og fantasibefordrende. F.eks. citeres der under opslags¬
ordet 'Formtradgård - den geometriskt formade tråd¬
gården' fra Fréart de Chambrays 'bok om tradgårdar
från mitten av 1600-talet'. Jeg savner imidlertid en

titel på bogen (som ikke umiddelbart lader sig finde
gennem litteratursøgninger på det nærmeste bibliotek).

Bogens titel Den Gyllene Triidgården refererer til en

gylden tid - både det forgangne lykkeland at længes
tilbage til og dét drømmeland, man kan forsøge at
skabe i fremtiden.

Bogen svæver mellem poetiske fantasier og jord¬
bunden virkelighed og skal i højere grad betragtes
som en samling velskrevne essays ordnet alfabetisk
end som en encyklopædi.

Selv om bogen henter sit stof fra hele verden, er

den dog langt hen ad vejen meget nordisk, og forfat¬
terne bruger da også deres egne erfaringer fra deres
egen have på 'Drammens' så ofte, at læseren til sidst
bliver ganske dus med denne dejlige og meget person¬

lige have. I det hele taget prætenderer bogen ikke at
være et alment videnskabeligt værk, men snarere et

slags erfaringsregister fra to engagerede og begavede
mennesker, som vi er så heldige at møde i denne bog.
Lulu Salto Stephensen

Billedet optræder ved opslagsordet
'Proportion/Proportionslara' og fore¬
stiller et parti fra André le Nfitres
Chantilly i Frankrig - en have skabt
'med ljus, sten och proportioner'.
• The picture appears together with
the entry, "Proportion/proportioning"
and depicts an area from André le
Nøtres Chantilly in France - a garden
created "with light, stone and
proportions."
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Tranquility, p. 2
Ingvar Cronhammar

The current level of high frequency thinking
comes at a time when the nation is constantly
being martyred by careless and unreflective
enterprise, and a germ of impotence is
growing, which in its ultimate gestalt will
hit us like an apocalyptic boomerang - a
redesigned Trojan horse, catapulted out in a
stormy psychic sky only to return bearing
the scent of that we have lost. When that
time comes, it will be comforting to know
that there were those who resisted, and made
other things despite the carelessness of the
time. The square in front of Thorvaldsens
Museum - that primeval pedestal for a
blessed hallmark, free of frivolousness, has
given us a place for the refreshment of heart
and soul. A city space in Copenhagen has
found tranquility.

Bertel Thorvaldsens square, p. 4
Christoffer Harlang

The basic notion in Torben Schønherr's

design of the area in front of Thorvaldsen s
Museum was to exploit the distinctive spa-
cial qualities of the Slotsholm area.

Torben Schønherr designed a total solution
with homogeneous paving for the powerful
urban space between Thorvaldsens Museum,
the Menage's stately facade and the distin¬
guished rows of houses along Gammel Strand
and Nybrogade, and produced a clarifica¬
tion using very few means. The parking
and grass are gone, and no sculpture or the
usual furnishings are to be found. Instead,
the floor of the space is now a calm, uni¬
form granite surface, with a single tree, a
few street lamps and artist Jørn Larsens cir¬
cular water relief as the only elements. With
its smooth textural character and reserved

figurativeness, the square fills out its space
with a distinguished effect. The museum's
polychromatic building mass extends more
clearly toward the Slotskirkens grey rotun¬
da, and as a result of the renovation of the
square, the two buildings rise from the city
floor with a greater clarity and aplomb.

From the project description:
In the early 1990's, a preliminary proposal
by Torben Schønherr's office for a new squ¬
are in front of the museum was approved,
and in 1999, Legatet Albertina and the Ny
Carlsbergfond provided funds for a neW
artistic decoration. A closed competition
chose Jørn Larsens proposal with a circular
reflecting pool and geometrically ordered
granite moldings.

Gardens by the FIH building, p. 6
feppe Aagaard Andersen

The FIH building lies on the tip of the Lan¬
gelinie wharf and respects the local ordinan¬
ce that all new buildings should have the
same volume, and respect the materials o.f,
the protected Dahlerup Warehouse. The
facade has one-story high areas of glass or

red brick, covered by aluminum shutters,
which can be slid in front of the windows,
depending on the weather. The 25-meter
deep building volume is pierced by large
incisions, which bring light into the buil¬
ding and also serve as gardens. These ope¬
nings are several stories high and are stagge¬
red in height in relation to one another.

Office landscapes and cell offices are
grouped around the skylit stairwells, and the
inserted gardens. The building stands on a

granite plinth, and granite paving runs along
all the buildings along the Midtermolen
wharf.

The inserted gardens are landscaped with
trees such as Liquidambar styraciflua, sweet
gum; Hamamelis intermedia, witch hazel;
Amelanchier lamarckii, Juneberry and Cor-
nus kousa, dogwood in beds of periwinkle
and crocus. The beds are artificially watered
and lit, so in the evening, they appear as
wonderful green oases when viewed from
the surrounding harbor. The beds are edged
with plinths for seating and the floors are
covered with azobe wood.

The gardens on Amerikakaj wharf, p. 10
Jeppe Aagaard Andersen

On the Amerikakaj wharf, a stocky housing
block was built with the same volume as

the old warehouses. Like these, the building
has a clearly defined base, and is marked by
the change in the rhythm of the balconies
and windows, and the color of the facade
brick.

The parking basement is larger than the
base area of the building, and this resulted in
the elevated plinth facing the Midtermolen.
From this semi-private area, one can descend
three azobe-covered steps, or a long length¬
wise ramp, to the granite-paved wharf.

Amerikakaj lies along the deepest area of
Copenhagen Harbor and was the docking
area for the grand Atlantic Ocean steamers.
Building housing here required a deep
understanding of the harbor's anatomy, as
the area must serve public as well as private
needs.

On the plateau, the wood-covered benches,
metal-edged strawberry beds, and pale grey
concrete paths are organized in a formal,
rectangular pattern. Enric Miralle's organic
sitting sculpture furnishes the area together
with ribbed concrete troughs, which after
rain become small shallow pools.

The penthouse apartments have large
terraces the same size as the apartments.

The parking areas are paved with granite
blocks, and the entrances are marked with
illuminated espaliers covered with wistaria.

Kalvebod Brygge, from Ingeniørhuset to
Langebro, p. 14
Peder Borup

The local plan for Copenhagen requires a
total plan for the entire waterfront running
from Langebro to the Ingeniørhuset, includ¬
ing the solution of the difficult access condi¬
tions due to the heavy trafficked approach

road. This was rerouted and new boulevard
trees were planted. The local plan also
required an openness between the buildings,
their form and materials, and demanded a

promenade along the wharf.
The main theme along this stretch is par¬

allel, twin rows of trees, pruned to create a
continuous roof of leaves. Below the sculp¬
ture square there is a parking garage accessed
via a pergola-covered ramp, planted with
wistaria. The square is bordered along the
water by Per Kirkebys sculpture row, and
water steps of azobe wood, which in a series
of plateaus, lead down to the lowest granite
landing, just above water level. The entire
stretch from Langebro to the Ingeniørhuset
is unified by this green gallery of trees, which
offers rich variations of light and shadow -

and thus life on the square with Per Kirke¬
bys sculptures. Two planned rows of trees
near the sculptures were removed on request
of the artist, a decision that we feel was

detrimental both for the square and the
sculpture.

The paving material is a dark grey,
smooth surfaced Portuguese granite. The
same stone was used for the low bench
walls. The stone was delivered with rough-
hewn edges that received no further treat¬
ment, while the top has a sawn surface with
a hammer dressing. The granite paving
block surface has fields of 30 x 60 cm

pavers cast in a bed of chipped granite.

Body and cube, p. 20
Henrik Wivel

The area between the Nykredit building
and Hotel Marriott on Kalvebod Brygge is
both a well-defined space, and an ill-defined
terrain. It is clearly defined by two distin¬
ctive buildings at each end, the harbor on
one side and a heavily trafficked road on
the other. Nykredit wanted to relieve the
square's lack of presence. Thus for the last
three years, Per Kirkeby created a decoration
that is both artistic and functional. His goal
was to create a space worthy of spending
time, and he has clearly succeeded. The
artist placed twenty bronze sculptures of
similar height and width, in a long row on
a meander of grey granite, along the harbor
edge of the square.

Per Kirkeby was the right man for the
job. He has previously succeeded in solving
similar problems in the zone between art
and functionalism, with his characteristic
brick sculptures. A similar effect is created
here, where the square is held together
along the sculptural axis and defined by the
serial pattern of repetition.

In motif, the sculptures are classically
Kirkeby. They were modeled in plaster
before being cast in bronze, and each tactile
expression in this process is clearly evident.
In this way it represents essential art. Here
one can find the Kirkebyian physical
insignias; the nose, the face, the arm, the
leg and especially the foot.
Pete Avondoglio

Landskab 1/03



ICOMOS INTERNATIONAL
SUMMER PROGRAM 2003

The United States Committee, Inter¬
national Council on Monuments and
Sites) US/ICOMOS is seeking grad¬
uate students or young profession¬
als for paid internships in the US in
summer 2003.
Past host organizations have included
the National Park Service, Historic
Charleston Foundation, Cornerstones
Community Partnerships, Henry Ford
Museum, and Colonial Williams¬
burg Foundation. These are entry-
level, professional positions, where
participants work for public and pri¬
vate nonprofit historic preservation
organizations and agencies, under
the direction of professionals, for a
period of three months.
Internships in the past have required
training in architecture, architectural
history, landscape architecture,
materials conservation, history,
archaeology, interpretation, museum
studies and cultural tourism.
Interns will be paid a stipend to
underwrite lodging, food, and daily
incidental expenses for the 12-week
working internship.
Applicants must be graduate students
or young professionals with at mini¬
mum a bachelors degree (masters
degree or near completion of mas¬
ters preferred). Applicants should
be able to demonstrate their qualifi¬
cations in preservation and heritage
conservation through a combination
of academic and field work experi¬
ence; the program is intended for
those with a demonstrated com¬

mitment to cultural heritage preser¬
vation. Ability to speak English is
required. Attendance at the orienta¬
tion and final debriefing programs
in Washington, DC is obligatory.
Information: Grachel Kubaitis,
Program Director, US/ICOMOS,
401 F Street NW, Room 331,
Washington, DC 20001-2728
Tel: 202/842-0084, fax: 202/842-1861
gkubaitis@usicomos.org
Updated information on the 2003
program will be posted as avail¬
able. Further general information
and the application form can be
found at the US/ICOMOS web site:
www.icomos.org/usicomos

IFLA - UNESCO INTERNATIONAL
LANDSCAPE ARCHITECTURE
STUDENT DESIGN COMPETITION
This competition is sponsored by
IFLA and the United Nations Educa¬

tional, Scientific and Cultural Orga¬
nization (UNESCO), and is directed
by the Canadian Society of Land¬
scape Architects (CSLA).
The competition invites submissions
from students in Landscape Architec¬

ture programs recognized by IFLA.
Visit http://www.ifla2003.com/
for registration and information.

Awards: 1 st Prize IFLA - UNESCO
Prize for Landscape Architecture:
$3,500 US: 2nd Prize IFLAZvi Miller
Prize: $2,500 US; 3 rd Prize Merit
Award: $1,000 US

Important Dates
1 May 2003 deadline for delivery of
competition submissions to Calgary
Pre-conference jury session in Calgary
25-29 May competition submissi¬
ons on exhibit at Congress venue
29 May 2003 presentation of prizes
at Congress Closing Banquet

FORENINGEN FOR
KIRKEGÅRDSKULTURS
ÅRSMØDE 2003 I TØNDER

Foreningen for Kirkegårdskultur
afholder årsmøde i dagene 2.-3.
juni 2003 på Hotel Tønderhus.

2. juni: Årsmøde med generalfor¬
samling, middag og foredrag.
3. juni: Ekskursion til historiske kirke¬
gårde i det syd-vestjyske marsk¬
landskab samt til bykirkegårde i
Flensborg.

Pris: Medlemmer 1.700 kr.
Ikke-medlemmer 1.900 kr.

Program forventes at foreligge 1.4.
Kontakt: Kasserer Rudi Larsen,
tel. 33 21 47 81

KVL FORELÆSNINGSRÆKKE
UDFORMNING AF UDEAREALER
TIL BØRNS LEG
Børn i alle aldre er en vigtig bruger¬
gruppe i næsten alle landskabs¬
arkitektopgaver. Med ændrede livs¬
former ændrer børnenes brug af
friarealerne sig også. Forelæsnings¬
rækken vil kaste lys over disse pro¬
blemstillinger og vise eksempler på,
hvordan man som landskabsarkitekt
kan imødekomme tidens børns
behov for leg og aktivitet.
Ud over forelæsningsrækken bliver
emnet taget op 18. marts på De
Grønne Fags Dag 2003.

4. februar: Vigtigheden af grønt-
design for børn. Tanker om gode og
sunde områder til børn v. Play
Environment Architect Barbara
Hendricks
11. februar: Undersøgelse af børns
brug af byens parker og grønne
områder. Om hvad børn savner i de

grønne områder. En undersøgelse
fra FSL v. landskabsarkitekt, ph.d.
Stine Holm
18. februar: Nye tendenser i lege¬
pladskulturen. Om skolens udearealer

som lege- og læringsmiljø v. kultur¬
sociolog Benny Schytte, By og Byg.
25. februar: Slidt er godt, nedslidt
er skidt. Om skolens udearealer i

brug v. seniorforsker, landskabsarki¬
tekt Karen Attwell, By og Byg.
4. marts: Skolgården - vuxnas bil¬
der- barnets miljo. Undersøgelser
omkring børns brug af skolegårde i
Sverigev. landskabsarkitekt Gunilla
Lindholm, SLU, Alnarp
11. marts: Institutionslegepladser —

visioner og eksempler. Hvordan der
kan designes med børn for øje -

visioner og eksempler v. landskabs¬
arkitekt Eva Zelander, Gentofte
Kommune
25. marts: Vi tegner fremtiden -

kan de, der tegner fremtiden -

altså børnene - tegne fremtidens
haver og legepladser. Fokus rettes
mod børns visioner og kreativitet v.
landskabsarkitekt Helle Nebelong,
Københavns Kommune.

Tirsdage kl. 17.10-18.00 i Aud. 4-01.
Sektion for Landskab, KVL.
Rolighedsvej 23, 2.sal.
1958 Frederiksberg
Pernille Kjeldsholm Hansen, stud.
hort. arch, og Per Stahlschmidt, lektor

TIRSDAGSFORELÆSNINGER PÅ
KUNSTAKADEMIETS ARKITEKT¬
SKOLE

.Kunstakademiets Arkitektskole
afholder tirsdage kl. 16-17 en fore¬
læsningsrække om arkitekturhistorie.

Strukturalisme og post-strukturalisme
04.03 Team X og Robert Venturi
v. Lars- Marcussen
11.03 Postmoderne pluralisme
v. Flemming Skude
18.03 Dekonstruktion v. Teresa

Surzycka

Klassicisme/rationalisme og
regionalisme i det sene 1900-tal
25.03 Tendenza, brødrene Krier v.

Peter Thule Kristensen
01.04 Kritisk regionalisme
v. Christoffer Harlang

Det teknologiske credo -

fantasi og virkelighed
08.04 Fra Archigram til High-tech
v. Nat Chard

Danneskjold Damsøes Allé 53,
Holmen. Festsalen
Arr.: Forskningsinstitut 1. Arkitekturens
teori, historie og restaurering.
www.karch.dk

BYØKOLOGISK ÅRSMØDE
Byøkologisk årsmøde afholdes 20.
marts 2003 på Århus-Rådhus.
Tema: Får byerne kvaljtet og miljø
nok for pengene?

Det spørgsmål vil Dansk Center for
Byøkologi besvare på det byøkologi¬
ske årsmøde, hvor en række beslut¬
ningstagere og eksperter vil belyse
emnet fra forskellige vinkler.
Miljøminister Hans Chr. Schmidt vil
præsentere den danske regerings
politik på området, og hans norske
kollega Børge Brende vil fortælle
om resultaterne af den bæredygtige
byudvikling, som Norge satser kraf¬
tigt på.
Men hvordan kan vi måle kvaliteten

og miljøtilstanden i byerne? På nor¬
disk plan overvejer miljøministerierne
at udvikle et fælles system til over¬
vågning af miljøet i byerne og koor¬
dinere det med bymiljøindikatorer.
I Danmark har Fonden Realdania

igangsat en kampagne for bedre
byrum, og Byggeriets Evaluerings
Center udvikler redskaber til at

måle byggeriets kvalitet.
Deltagerne på årsmødet kan også
høre om bypolitiske erfaringer fra
Fredericia Kommune, hvorefter der
er paneldebat med oplægsholderne
og et panel bestående af udviklings¬
chef Freddy Avnby, fmd. for Dansk
Byplanlaboratorium: arkitekt Gert
Johannesen, formand for Sel-MA
(Selskabet Miljørigtig Arkitektur);
folketingsmedlem René Skau Bjørns-
son (S) formand for Folketingets
Boligudvalg samt konstruktør Lars
Kvist, Arkitema
Derefter byvandring i Århus v. arki¬
tekt Thorkild Green Jensen og fest¬
middag på Arkitektskolen.
Dagen efter er der generalforsam¬
ling i Foreningen Dansk Byøkologi,
som kombineres med et oplæg om
en kampagne for etablering af en
miljømærkningsordning for byggeriet.

Pris: 950 kr. plus moms for medlem¬
mer af Foreningen Dansk Byøkologi,
Sel-MA eller Konstruktørforeningen.
1.250 kr. plus moms for ikke-med-
lemmer. Festmiddag: 280 kr. plus
moms for medlemmer og 350 kr.
plus moms for ikke-medlemmer.
Tilmelding: senest 10. ma'rts 2003
på http://www.dcue.dk
eller ved mail til bs@dcue.dk

FORÅRETS ARRANGEMENTER
PÅ FYN

Tegnestuens arbejder v/Jan Utzon
Med udgangspunkt i tegnestuens
arbejder fortæller arkitekt MAA Jan
Utzon, der har sin tegnestue på
Damsbo ved Hårby, om sine bygnin¬
ger opført i ind- og udland.
Tirsdag 25. februar 2003
kl. 19.30 på Odense Slot, Indgang C

Godsbanearealet i Odense
Godsbanearealet har udspillet sin
hidtidige funktion som rangerterræn,



og er nu modent for omdannelse til
byformål. Norske Steen & Strøm har
meldt sig med et udviklingsprojekt,
der bl.a. indeholder et butikscenter
med 30.000 kvm detailhandel.

Byplankontoret vil fortælle om kom¬
munens aktuelle planer for området,
og repræsentanter fra projektudvik¬
lingsselskabet vil præsentere deres
planer. Mødet afsluttes med en de¬
batrunde suppleret med repræsen¬
tanter fra byens detailhandel.
Torsdag den 27. marts 2003
kl. 19.30 på Odense Slot, Indgang C

Blangstedgård
I anledning af Odense Kommunes
1000 års jubilæum i 1988 blev det
besluttet at opføre ca. 600 boliger
på Blangstedgård i den sydøstlige
del af Odense. Der er nu gået 15 år
siden opførelsen, og det er nærlig¬
gende at evaluere resultatet af
anstrengelserne.
Tidligere planlægningschef i Odense
Kommune Jesper Harvest vil i sit
indlæg komme ind på intentionerne
for boligområdet og byggeriet, og
om resultatet efter 15 år svarer til
forventningerne. Grundejerforenin¬
gen for Blangstedgård vil fortælle
om beboernes holdninger til at bo
på Blangstedgård, og om deres øn¬
sker er opfyldt,
Onsdag den 23. april 2003 kl. 18.00 i
Hus 88 på Blangstedgårds Allé 93,
5220 Odense SØ.
Tilmelding til Jane Vestergaard
tel. 65973120 senest 11.4 kl. 13.00.

Økologisk byggeri på Tåsinge
På Tåsinge er etableret et smukt
byggeri for et økologisk landbrug og
gårdbutik, formet som en stor lade¬
bygning, med mindelser om vikinge¬
tidens langhuse og efter økologiske¬
principper. Projektet er udformet af
bygmester Sten Møller, kendt bl.a. fra
DR 2 Friland (wwwDR.DK/friland|.
Han vil fortælle om økologiske pro¬

jekter, bl.a. projekt Friland og lang¬
huset på Tåsinge. Som en del af
arrangementet bliver der serve'ret
sommerlige økologiske retter og vine.

Torsdag 22. maj 2003 kl. 19.00 på
Søren Lolks Vej 2, Tåsinge,
5700 Svendborg
Tilmelding til Jane Vestergaard
Tel. 65 973120 19.5 kl. 13.00.

NORDISK KONGRES 2003
FOR LANDSKABSARKITEKT¬
STUDERENDE
Nordisk Kongres for l.andskabsarki-
tektstuderende er en årlig begiven¬
hed arrangeret på skift af de fire
skandinaviske lande: Sverige, Norge,
Finland og Danmark.
27.-30. marts 2003 vil kongressen
blive afholdt i København. Der invi¬

teres landskabsarkitektstuderende
fra Ultuna og Alnarp i Sverige, Ås i
Norge, Tekniske Højskole Helsing¬
fors i Finland, Arkitektskolen i Århus
samt Kunstakademiets Arkitektskole
og Den Kgl. Veterinær- og Landbo¬
højskole i København. Programmet
løber over tre dage, og det forventes,
at mellem 50 og 80 studerende del¬
tager.
Formålet med kongressen er at ska¬
be og styrke et nordisk netværk af
landskabsarkitekturstuderende.
Der er mulighed for at møde andre
nordiske landskabsarkitektstuderen¬
de og herigennem holde sig ajour
med strømninger inden for landskabs¬
arkitektur i henholdsvis Sverige,
Norge, Danmark og Finland.
Tanken er desuden, at kongressen
skal øge landskabsarkitektfagets
udveksling på tværs af de nordiske
landegrænser og bibringe de stude¬
rende erfaringer såvel fagligt som
socialt.
Kongressen 2003 satser på tre dages
kritisk forholden sig til en mulig nor¬
disk identitet i landskabsarkitektur

og særligt værdierne i faget, såle¬
des som der praktiseres og under¬
vist i de nordiske lande.
Ambitionen med kongressen er
blandt deltagerne at fremprovokere
nye og anderledes måder at tænke
og arbejde med landskabsfaget i
Norden.

Program:
27.3.: Indkvartering

28.3: Skandinavisk identitet
Malene Hauxner, lektor, KVL:
En skandinavisk identitet i landskabs¬
arkitekturen?
Merete Åhnfeldt-Mollerup, arkitekt,
ph.d., arkitekturkritiker ved dagbladet
Information: Hvad prøver landskabs¬
arkitekturen (ikke) i Skandinavien?
Workshop: Hvad kan vi ikke i Skan-
divavien?
Thorkild Ærø, seniorforsker, ph. d.,
Statens Byggeforskningsinstitut:
Livsstil og bosætning
Svava Riesto, cand mag., Institut for
Kunsthistorie, KU: Arkitektur og
identitet.

Workshop: Hvad giver identitet?
Fællesspisning/restaurant
Bytur eller 'landskabslounge' på KVL.

29.3: Skandinaviske tilgange?
Lodewijk Wiegersma, landskabsa'rki-
tekt: Kommentar fra en hollænder.
Elisabeth'Sonne Olesen, landskabs¬
arkitekt: Hvem planlægger landskabs¬
arkitekter for?
Plan B, ung dansk tegnestue: Alter¬
native strategier
Workshop: 1:1 i Københavns centrum.
Præsentation af billeder/gårdsdagens
erfaringer. Fest.

30.03.03: Visionerne
Tom Nielsen, arkitekt, ph.d., Arkitekt¬
skolen i Århus: Fremtidens landska¬
ber?
Henrik Reeh, ph.d. og lektor ved
Litteraturvidenskab, KU: Fremtidens
byrum?
Stig L. Anderson, landskabsarkitekt:
Fremtidens landskabsarkitekt?
Afrundende diskussion

http://www.nordiskkongres2003.kvl.dk

DANSK BYPLANLABORATORIUM

Udviklingsstrategier i Øresunds¬
regionen.
Seminar 4. marts 2003 i København
arrangeret af Dansk Byplanlaborato¬
rium og Foreningen For Samhållspla-
nering Sodra Sverige i samarbejde
med Hovedstadens Udviklingsråd,
Region Skåne og Lånsstyrelsen i
Skåne.

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

db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

KONFERENCE:
GOLFBANER I LANDSKABET
Der er rift om arealerne i det åbne
land. Skovarealet skal fordobles, der
skal etableres våde enge, svinebru¬
gere søger efter arealer til gylle¬
udlægning, kommunerne søger efter
arealer til byudvikling og rekreation
for borgere og turister. Stigende
interesse for golf og anden idræt
har øget behovet for etableringen af
flere idrætsfaciliteter. Samtidigt
ønskes det meste etableret bynært.
Men hvor mange golfbaner er der
plads til? Kan dyrkning, natur og
idræt kombineres ? Bør golfbaner
altid være 18 hullers?
Med konferencen er det målet at

diskutere, om man ved en flersidig
integration af natur, skov og land-
skabstilpassede idræts- og golfbane¬
anlæg kan opnå en bedre arealøkono¬
mi, hvor der bliver plads til frilufts¬
liv og ophold i dyrkningslandet.

Program
Naturpolitik og planlægning i for¬
hold til flere golfbaner i Danmark
v. Eyvind Vesselbo, fmd. for Folketin¬
gets Miljø- og Planlægningsudvalg
Lokalisering af golfbaner v. projekt¬
leder Lone Jansson, HUR.
Kombination af skovrejsning og golf
v. geograf Søren Præstholm, fmd.
for Landskabsværkstedet.

Eksempel på naturbeskyttelse og golf
v. miljøkoordinator Henning G.rann,
Fredensborg Golf Club.
Kan natur og golf forenes? v. præsi¬
dent Poul Henrik Harritz, Danmarks
Naturfredningsforening.

Golfbaner og friluftsstrategier v.
Bent Agerskov, fmd. for Friluftsrådet
Kan andet end 18-hullers golfbaner
bruges? v. Morten Vinter, fmd. for
Dansk Golf Union
Tid & sted: 27. marts 2003,
kl. 9.30-15.45.
Dansk Arkitekturcenter,
Strandgade 27B, 1401 Kbh.
Pris: 1.950 kr. ex. moms inkl. forplej¬
ning og kursusmateriale.
Tilmeldingsfrist: 28. februar 2003.
Tilmelding: ProVerte ApS,
Sankt Knuds Vej 25,
1903 Frederiksberg C.
Tel. 3386 0860. Fax 3386 0850.

amp@danskeanlaegsgartnere.dk
Arr. Have og Landskabsrådet og
Danske Anlægsgartnere i samarbejde
med Dansk Golf Union

ENGLISH GARDEN TOURS 2003:
THE FOUR THEMED TOURS
1: The gardens of Cornwall Experi¬
ence, Sunday April 6-12
By popular request, the first English
Garden Tours of 2003 will explore
the gardens of Cornwall including
the Eden Project and Tresco Garden
on the Isles of Scilly.

2: The glory of the English garden,
Sunday June 22 to Sunday June 29
Seven classic 'British Gardens',
roses, cottage gardens, herbaceous
borders and country houses.

3: RHS Tatton Show and historic
garden makers tour, Sunday July 20
to Sunday July 27
Five centuries of garden history
culminating in a visit to the RHS
Flower Show at Tatton Park..

4: An artists garden tour with botan-
ically inspired fine arts and crafts,
Sunday July 27 to Sunday August 3
A tour combining garden visiting
with opportunities to look at histori¬
cal illustrations and plant-inspired
fine arts and crafts (paintings and
ceramics). This tour is of particular
interest to botanical illustrators and
connoisseurs.

On an English garden tour you will
experience rich combinations of gar¬
den visits with an expert guide (his¬
torian and horticulturist), enjoy the
evening social programme which
include theatre/musical events, and
culinary options: shop for books,
antiques, garden gadgets and seeds
etc.; be part of a small group (max. 15).
English Garden Tours are ideal for
the individual traveller who wants

to explore England and loves gardens.
Enjoy a special week with an expert
guide in the company of a small
international group.



Price: £575 (Tours 2, 3 & 4)
Homestay with an English family
(bed, breakfast and evening meal;
picnic lunch). Transport and garden
entrances and expert guided tours
on every excursion. Transfer from
Manchester (Liverpool Airport
£15 supplement).

Price: £725 (Tourl)
Six nights hotel accommodation in
twin rooms. Single bedroom supple¬
ment £70 (bed & breakfast). Trans¬
port and garden entrances and expert
guided tours on every excursion.

English Garden Tours are led by
Michaeljon Ashworth, expert horticul¬
turist, garden and fine art historian
and are accompanied by Clare Little-
wood, landscape architect, teacher
and Italy's IFLA delegate.

MELDAHLS SMEDIE
1. februar-23. februar 2003 i

Udstillingen:
Afgang. Projekter fra vinterens af¬
gange 2003 på Kunstakademiets
Arkitektskole

1.-30. marts i Udstillingen:
et aktualiseret gensyn med det
moderne Neues Bauen International,
arrangeret i samarbejde med
Goethe Institut.

Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie'
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435. København K
Alle dage 12-18
Tel. 32 68 60 OO.
Fax 32 68 61 II
arkitektskolen@karch. dk

An opportunity to visit very special
places including spectacular National
Park scenery. Gardens visited from
Manchester include: Chatsworth,
Biddulph, Little Moreton, Bodnant
(Wales), Levens Hall (Lake District),
Hill Top, Arley, Peover Hall, Dunham
Massey, Tatton Park, Castle Howard,
Harewood House (Yorkshire), .

Studley Royal Water Gardens and
Wollerton Old Hall.

Castle Howard efter
Vitruvius Britannicus

For Information and Registration
please contact Clare Littlewood
clare.littlewood@libero.it
tel./fax 0039 0383 77321
Via Roma 78, Torrazza Coste
27050 Pavia, Italy

Chatsworth efter stik af Jan Kip

GHFORM

Lundemarksvej 22.
4300 Holbæk
Tlf. 5944 0990

Fax 5944 0440

www.ghform.dk

PICTO
FORM
Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og svagt-
synede.
Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement
i bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed
være et arkitektonisk tilskud til gade¬
rummet



FRAMTIDENS LANDSKAPS-
PLANERING
I oktober 2002 presenterade Region
Skåne ett forstå gronstrukturprogram
for Skåne under en presskonferens i
Alnarp som arrangerades tilisam¬
mans med SLU.
SLU framlade samtidigt ny forskning
som understryker sambanden mellan
god planering av utemiljo och vår
hålsa, samt ron om hur utemiljon
påverkar barns utveckling.

Grenstrukturprogrammet 'Strategi
for en grBn struktur i Skåne' har
tagits fram av Region Skånes enhet
for planering och miljo i samarbete
med bl a 30 av Skånes kommuner.

Programmet erbjuder for forstå gån-
gen ett regionalt helhetsperspektiv
for Skånes grona kvaliteter, forklarade
projektledare Charlotte Lindstrom
från Region Skånes enhet for plane¬
ring och miljo.
Eftersom det år kommunerna som

ansvarar for planering och markan-
våndning innanfOr de egna kommun-
granserna blir ett av anvåndnings-
områdena for 'Strategi for en gron
struktur i Skåne' att fungera som ett
frivilligt underlag i den kommunala
planeringen. Bland innehållet finns
forslag till sex strategier fer hur Skå¬
nes grona kvaliteter kan utvecklas så
att de gynnar bl a hålsa och rekreati¬
on, turism, biologisk mångfald samt
skapande av attraktiva miljoer for bo¬
stader och nåringslivsetableringar.
Programmet fårdigstalls definitivt
hosten 2003.

Landskapsplanering och stress
Ulrika Stigsdotter, doktorand, och
Patrik Grahn, docent, båda landskaps-
arkitekter vid Sveriges Lantbruks-
universitet (SLU) i Alnarp, presentera¬
de dårefter nya forskningsresultat
om sambanden mellan landskaps-
planering och stress.
I en nyligen genomford undersokning
av de båda forskarna har narmare

1 000 personer från nio svenska sta¬
der (Kristianstad, Lund, Trelleborg,
EnkOping, Halmstad, Trollhåttan,
Uppsala, Varberg och Vasterås) sva-
rat på frågor om bl a hur de upple-
ver sitt eget hålsotillstånd och hur
de utnyttjar stadens allmårina gron-
områden. Svaren visar att visteise i
stadens gronområden verkar minska
stadsbornas upplevda stress.
'Resultaten ar en tydlig indikation på
att gronska vårderas hogt. På frågan
om vad du skulle rekommendera en

stressad vån år en promenad i sko-
gen forstå alternativ och att vila ut i
en lugn parkmiljo tredje alternativ.
Lugnande medel hade lågst prioritet
bland de tio alternativ som fanns',
berattade Ulrika Stigsdotter.
Upplevda hinder for okad visteise i

grona utemiljoer ar fråmst for långt
avstånd och tidsbrist. Undersoknin-

gen visar åven att kvinnor genom¬
gående drabbas mer av stressymp¬
tom ån man. Vårst drabbade ar

kvinnor i åldern 18-40 år.

Från barn till plan
- barnperspektiv på utemiljon
Barn och vuxna upplever utemiljo
olika, visar forskning från Maria
Kylin, landskapsarkitekt och forska¬
re vid SLU i Alnarp. Hon presenter¬
ade sin forskning som bygger på
djupintervjuer och uppsatser från
barn som visar vad de sjålva upple¬
ver som betydelsefullt i sin var-

dagsmiljo.
'Jag vill fånga barnens egna erfaren-
heter av utemiljoer for att kunna an-
vånda det i olika plansammanhang.
Det behovs en helhetssyn på plane¬
ring dår barnperspektivet ingår',
sade Maria Kylin.
I sin forskning har hon intervjuat
barn i Eslov och resultaten visar att

det inte var lekplatserna eller skol-
gårdarna som var de mest uppskat-
tade platserna. Det var istållet de
platser dar de sjålva kunde påverka
den fysiska miljon och leka med ut-
valda kompisar.
Resultaten visar att det år viktigt
att komplettera de traditionella
platserna for barn som t ex lekplat-
sen och skolgården med grona
områden dår barnen uppmuntras i
sin kreativitet. Dessa miljoer bort
ex innehålla losa element som gor
det mfijligt fer barn att bygga kojor
och gemstållen.
En annan slutsats år att utformnin-

gen av de utemiljoer som barn vis¬
tas i år betydligt viktigare ån vi ofta
tror. En god utemiljO som inbjuder
till kojbyggen och lek hjalper barn
att skapa en egen identitet och ut-
vecklar deras sociala kompetens.

Yderligere information:
Region Skåne, Charlotte Lindstrom,
tel +46 44 13 33 23
charlotte.lindstrom@skane.se

SLU i Alnarp:
Ulrika Stigsdotter, +46 40 41 54 1 5
ulrika.stigsdotter@lpal.slu.se
Maria Kylin,+46 40 41 54 51,
maria.kylin@lpal.slu.se

HAVE & LANDSKAB 03

Have & Landskab '03, afholdes 21-
23. maj 2003 på Selandia-CEU i
Slagelse, Jernbjerggården - en vel¬
holdt herregård med smukke omgi¬
velser, park, skov, landbrug, •

anlægshaver, alléer, mv.
Have & Landskab '03 afholdes
udendørs langs en ca. 2 km rute,
som fører de besøgende rundt. Der

er specialområder for skolegårde,
golf og fritid, planter og beplant-
ningsudstyr, belægninger og inven¬
tar, kirkegårde, maskiner og redska¬
ber, organisationer og forskning, mv.
Skovudstyr sit eget område.
Samlet dækker udstillingen over et
areal på ca. 200.000 kvm (20 ha),
svarende til ca. 250 parcelhushaver.
Foruden fremvisning af de nyeste
produkter og metoder er formålet
med Have & Landskab '03 at for¬
midle en række aktuelle og sektor¬
relevante emner.

Der findes derfor på udstillingen en
række forskellige temastande, hvor¬
fra der på forskellig vis vil ske en
formidling af udvalgte emner.

Miljøvenlig drift og anlæg samt
arbejdsmiljø
Fra og med den 1. januar 2003 er
det slut med anvendelsen af pesti¬
cider på alle offentlige arealer i
Danmark. Stoppet er et resultat af
den aftale mellem Miljøministeriet,
amterne og kommunerne, der blev
indgået for fire år siden. Lige siden
har der været et omfattende forsk¬

nings- og udviklingsarbejde for at
finde frem til de miljøvenlige og
økonomisk mest holdbare alternati¬
ver. Forskningen har først og frem¬
mest været koncentreret omkring
de vigtigste problemområder, nem¬
lig belægninger og intensivt udnyt¬
tede græsarealer såsom fodbold-
og golfbaner. Resultatet af dette
arbejde vil blive præsenteret af
Skov & Landskab (FSL) på Have &
Landskab.
FSL vil ligeledes, i et samarbejde
med SID, fremlægge resultaterne af
forsknings- og udviklingsarbejdet
vedrørende Arbejdsmiljø i forbindel¬
se med transport og læsning af last¬
biler. Standen vil være arbejdende
med demonstration læsseudstyr.

Grønne skolegårde - børns uderum
Et andet tema er grønrie skolegårde
Her vil Danske Anlægsgartnere ind¬
rette et temaområde udformet som

en skolegård i 1:1. Temaet vil anvi¬
se konkrete forslag og muligheder
for udformningen af grønne uderum
omkring skoler, fritidshjem mv.
Samtidig skal temaet skabe debat
og sætte fokus på denne type area¬
ler, da danske kommuner og skole¬
bestyrelser står overfor omfattende
renoveringer af skolernes udearealer,
ligesom der også flere steder sker
ny- og tilbygninger.
Temaet viser planter, belægninger,
vand, inventar og den nyeste forsk¬
ning: alt sammen rettet mod børn

.og unge som målgruppe.
Visionen er at omsætte aktuel

forskning til et praktisk og håndgri¬
beligt eksempel i naturlig målestok.

Golf og fritid
Have & Landskab sætter ekstra
fokus på golf- og fritidsområdet. Det
sker med en særlig sektion for golf-
og fritidsudstillere samt et tema om
'natur og golf'. Der bliver således
indrettet et særligt område kun til
leverandører af golf- og fritidsudstyr
samt produkter til anlæg og pleje af
idræts- og golfbaner mv. Samtidig
vil Danske Anlægsgartnere i et sam¬

arbejde med Danmarks Golf Union,
sætte fokus på golfbanernes
beplantning og et større naturhen¬
syn. Det giver en god mulighed for
at sætte fokus på emnet natur og
golf samt sende ønskede signaler ud
til forvaltere og brugere af grønne
områder. Samtidigt hermed får fx
golfklubberne og greenkeepere
mulighed for at mødes med andre
grønne fagfolk i et inspirerende fag¬
ligt miljø og orientere sig inden for
relevante områder som planter, sko¬
vudstyr, belægninger, inventar,
metoder, maskiner og redskaber mv.

Planteområdet
Have & Landskab har siden sin start

i 1992 etableret sig som et væsent¬
ligt biddrag til overblikket over plan¬
ter til have- og landskabsformål
samt offentlig beplantning. Det er
derfor et fagligt ønske at videreud¬
vikle og styrke denne position. Have
& Landskab sætter således også
fokus på planteområdet med en ny

plante-temadag for det grønne fag¬
folk. Rent praktisk vil plante-tema¬
dagen finde sted på den 1. udstil-
lingsdag, dvs. den. 21. maj 2003.
Det tilstræbes at plantetemadagen
kommer til at omfatte alt fra allé¬

træer, hækplanter og frugttræer, til
prydbuske og -træer, stauder og
stedsegrønne planter, og giver ind¬
sigt i danske planteproducenters
formåen og udviklingen i branchen.
Anvendelse af stauder var i øvrigt et
centralt tema ved udstillingen i Sla¬
gelsej 1995, da man plantede 100
forskellige slags bunddækkende sta¬
uder. En af fordelene ved at komme

tilbage til Slagelse er, at vi nu kan
se hvilke arter og sorter som har ud¬
viklet sig bedst.

Yderligere information:
Projektleder Kristian Larsen, FSL,
Tel. 45 1783 37 og projektleder,
Jørgen N. Lassen, FILFI,
tel. 33860855.

Spørgsmål om de faglige temaer:
Natur og Golf: Eva Meyle, Danske
Anlægsgartnere, tel. 33860858.
Grønne Skolegårde: Anne Staus-
holm, Danske Anlægsgartnere,
tel. 33860866.

Arbejdsmiljø og Miljøvenlig drift og
anlæg: Palle Kristoffersen, Skov og
Landskab (FSL), tel. 4517 8264.
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Naboens græs
er ikke altid
grønnere

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

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

Sognevej 10
2690 Karlslunde

Telefon: 46 15 20 84
www.okodan.dk

Pris: 450,- kr

Malene Hauxner

MED HIMLEN SOM LOFT

Det moderne gennembruds anden fase 1950-1970

I 1993 udgav Malene Hauxner den meget roste doktor¬
afhandling Fantasiens Have. Bogen, Med himlen som loft,
er en fortsættelse og omhandler det moderne gennem¬

bruds anden fase fra 1950 til 1970. Nazismens sammen¬

brud og afslutningen på Anden Verdenskrig dannede
den smertelige erfaring, at menneskets natur er farlig,
når den slippes løs. De nye velfærdsdemokratier med
mennesket i centrum krævede en kultivering af naturen,

og landskabs- og havekunsten blev brugt til at udvikle
denne tankegang. I et levende og letlæst sprog sam¬
menfatter Malene Hauxner de vigtigste teoretiske og

landskabsarkitektoniske bidrag.

ARKITEKTENS FORLAG Tlfr +45 32 83 69 00

Strandgade 27A Fax: +45 32 83 69 41
DK-1401 København K e-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

ARKITEKTUR GUIDE JYLLAND

Omkring 300 værker og 20 byer beskrives i denne uundværlige
guide til Jyllands arkitektur. Det er bind 2 i den ambitiøse guideserie,
der indledes med København og afsluttes med øerne.

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27A, DK-1401 København K
Tlf: + 45 32 83 69 00 Fax: + 45 32 83 69 41 E-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

Olaf Lind
Pris: 348 kr.

13 x 24 cm, 344 sider
Hæftet, rigt illustreret
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