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DL er medlem af Dansk Kunstnerråd samt afEuropean Federation for
Landscape Architecture, EFLA og af International Federation of Landscape

Architects, IFLA, www.iflaonline.org
Uformel Mandag ved SEB's nye hovedkontor. Foto: Jacob Damkjær

Information om DL's medlem¬

skab af Dansk Kunstnerråd
DL's generalforsamling vedtog i
år, at foreningen søgte optagelse i
Dansk Kunstnerråd. Grundkontin¬

gent skulle DL betale, og det in¬
dividuelle årlige kontingent på ca.
40 kr. pr. medlem skulle betales
via.medlemskontingentet. DL blev
i maj måned optaget i Kunstner¬
rådet, og kontingentet for 2010 er
30 kr. pr. medlem. Studentermed¬
lemmer et undtaget.
Bestyrelsesmedlem mdl Bettina
Lamm og mdl Hanne Bat Finke er

efterfølgende trådt ind i rådet som
repræsentanter for DL.

Kort om Dansk Kunstnerråd
Dansk Kunstnerråd er en kunst-

og kulturpolitisk paraplyorganisati¬
on for danske professionelle kunst¬
neres organisationer.
Dansk Kunstnerråds formål er at
fremme kunstens og kunstnernes
kulturpolitiske position i samfun¬
det og at arbejde for de professio¬
nelle kunstneres interesser i poli¬
tisk, retslig, økonomisk og social
sammenhæng.
Dansk Kunstnerråd fungerer som
et fælles forum for udveksling af
synspunkter og erfaringer vedrø¬
rende de professionelle kunstneres
stilling og funktion i samfundet.
Dansk Kunstnerråd fungerer som hø¬
ringsinstans i forhold til de offentlige
myndigheder i bred forstand.
Dansk Kunstnerråd skal i videst

muligt omfang sikre repræsenta¬
tion i råd, udvalg m.v., der skønnes
at have en væsentlig kunst- og kul¬
turpolitisk betydning.
Dansk Kunstnerråd deltager som
kulturpolitisk paraplyorganisation
i dansk, nordisk og internationalt
kulturpolitisk samarbejde.
Som medlem har du nu mulighed
for at søge om ophold i kunstnerbo¬
ligerne Hirsholmene og Klitgaarden.

På Hirsholmene, et par små øer i
Kattegat, har Dansk Kunstnerråd
to boliger til brug for arbejdende
kunstnere. Arbejdsophold kan til¬
deles medlemmer af Dansk Kunst¬

nerråds medlemsorganisationer.
Prisen er 3.000 kr./måned. Ansøg¬
ninger indsendes til Dansk Kunst¬
nerråd og behandles løbende.
Klitgården i Skagen er et refugium
for videnskabsmænd, forsknings¬
medarbejdere og kunstnere. Der
bliver i perioder stillet legater til
rådighed for kunstnere til arbejds¬
ophold på Klitgården fra forskelli¬
ge fonde. Disse legater dækker som
regel opholdsudgifterne på Klit¬
gården i 2 uger, på nær en egenbe¬
taling på 100 kr/dag.
Dansk Kunstnerråd er som medlem
i bestyrelsen for Klitgården Fonden
med til at uddele disse legater. An¬
søgninger med beskrivelse af inten¬
tionerne for opholdet samt CV kan
sendes til Dansk Kunstnerråd.
Fristerne er 15. januar, 15. maj og
15. september.

Konferencen 'Hullet i Hukommelsen'
Den 3. november 2010 arrange¬

rer Dansk Kunstnerråd en heldags-
konference om digitalisering og

tilgængeliggørelse af kulturarven -
mere information følger i DL-Nyt.
Læs mere om Dansk Kunstnerråd

på www.dansk-kunstnerraad.dk

Skal du være med i DL's nye

arrangement/festudvalg?
DL's bestyrelse har som mål at hol¬
de et arrangement af varierende
omfang ca. en gang om måneden
og har desuden fokus på at komme
'landet rundt'.

I første omgang ved at starte to
nye arrangement/festudvalg — et
i Jylland og et i København med
henholdsvis Ida Marie Lebech Jør¬
gensen og Nina Due som tovhol¬
dere. Men udovef en person fra

bestyrelsen skal udvalgene gerne
bestå af engagerede DL-medlem-
mer. Specielt Østjylland er i op¬
startsfasen — skal du ikke være med
til at hjælpe det i gang?
Så hvis du har lyst til at være med
til at arrangere sociale, faglige og

festlige arrangementer, så henvend
dig til Lilian Thomsen i sekretaria¬
tet på dl@landskabsarkitekter.dk

Nordisk Kongres 2011
DL skal næste efterår være vært for
Nordisk kongres - og vi har brug
for dig til at hjælpe med at arran¬
gere den!
Så har du lyst til at være med til at
planlægge og arrangere en stor og
spændende, faglig og social begi¬
venhed for dine danske og nordi¬
ske fagfæller så meld dig hos Lilian
på dl@landskabsarkitekter.dk

Korrekt e-mail adresse?
— så du modtager DL-Nyt!
Husk at ændre dine medlems¬

oplysninger, hvis du er flyttet el¬
ler har fået nyt job. Husk også at
meddele sekretariatet, hvis du har
fået ny e-mailadresse. Ellers be¬
tyder det, at d'u går glip af for¬
eningens ugentlige nyhedsmail til
medlemmerne. En stor del af med¬
lemsinformationen foregår i dag
via denne nyhedsmail (sammen
med en masse andet relevante ny¬

heder inden for faget), og vi syn¬
tes, at det er en skam, at du ikke
modtager denne information fra
din forening.

Er du blevet fan af DL

på Facebook?
Husk at Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter er på Face¬
book. Du kan blive fan afDL, og

på den måde tage del i et virtuelt
mødested for DL-medlemmer samt

andre, som har interesse for land¬
skabsarkitektur.

DL-Nyt
DLs arrangementer annonceres lø¬
bende i DL-Nyt. Følg med hvad
der sker i foreningen - læs DL-Nyt!

Uformel mandag 6. september
Der var stort fremmøde til DL's
'Uformel Mandag' 6. september på
hjørnet af Bernstorffsgade og Kal¬
vebod Brygge ved SEB's nye ho¬
vedkontor, hvor Stig L. Andersson
og Ulla Hornsyld fra tegnestuen
SLA fortalte om deres nye byrums-
projekt. Udsigten over byen fra
SEB's forplads er sjælden, fordi ter¬
rænet stiger mange meter fra gade¬
plan, således at man står på niveau
med Rigsarkivets tag.
Her hørte DL-medlemmer om det
tætte samarbejde mellem SLA og

bygningsarkitekterne - Lundgaard
& Tranberg, der har medført den
vellykkede sammenhæng mellem
ude- og indearealer samt betydet,
at arbejdet med landskabet på p-
kælderens dæk er lykkedes så godt.
Pladsen er fortrinsvis udformet af
hvide in-situ støbte betonramper
omkranset af foldede og vippede
flader i samme materiale. Herimel¬
lem er grønne bede med græsser

og i alt 134 store træer af nordisk
karakter.

Inspirationen er hentet i det mar¬
kante terrænspring samt den vold¬
somme skala, der findes på stedet.
Udfordringen har været, at opfylde
tilgængelighedskravene ved brug
af ramper, skabe et smukt land¬
skab, egnet til ophold og gennem¬

gang på et forholdsvis blæsende og
larmende hjørne, skabe gode vok¬
seforhold for beplantning på et
parkeringsdæk samt at få bl.a. ko¬
tering, dimensionering og afvan¬
ding til at gå op i en højere enhed.
Det er lykkedes, og stedet er be¬
stemt et besøg værd for dem, der
ikke var med!

Nina Due
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STEDER - DANMARK UNDER FORVANDLING

Hanne Bat Finke

Danmark under forvandling er danmarkshistoriens
største kunstfotografiske projekt, og det har re¬
sulteret i en udstilling på Museet for Fotokunst
samt udgivelsen af et storslået trebindsværk.

Weekendavisen bragte tilbage i april 2008
nyheden om, at Kulturministeriet i samarbejde
med to store fonde (Realdania og Ny Carlsberg¬
fondet) havde i sinde at anvende 12 mio. kr. til,
at landets bedste fotografer skulle dokumentere
det danske landskab gennem fotografisk fortolk¬
ning anno 2008-09.

1 artiklen stod: "Det er ikke sådan, at vi vil

sige 'Fy for fanden, hvor er den benzintank der¬
oppe på bakken grim.' Men når vores børnebørn
rykker ud på vejene og siger 'Hold da kæft, hvad
tænkte de på', så skal vi vise dem, at vi gjorde os
vores tanker. Fotografierne skal være en slags vi¬
sitkort til fremtiden, og der er almindelig enig¬
hed om, at det ikke skal være skønmaleri. Det
skal afspejle Danmark af i dag."

Og det var vel også en form for bekymring
eller en vis melankoli over det tabte barndoms¬

landskab samt hastigheden, hvormed forandrin¬
gerne sker, der udløste initiativet til et fotodo¬
kumentarisk projekt af det danske landskab pr.
2008-09. Kunsthistoriker Hans Edvard Nørre¬

gård-Nielsen, der fik ideen, beskriver i bind 1 af
trebindsværket, hvordan han på vejen tilbage fra
Lolland iagttager gårde i forfald og infrastruktur
i forandring.

Han skriver: "Udviklingen har uanset sine
kvaliteter altid ret, og jeg beder til, at vi i det¬
te værk har haft held til uden nogen form for
filter at indkredse et opbrud og nogle begyn¬
dende ankomster til et nyt Danlnark. Vores fæl¬
les omgivelser er overalt ved at krænge en gam¬
mel ham af sig."

Udstillingen på Museet for Fotokunst viser
14 fotografers skildring af land og by — samt det
der hverken er land eller by — skabt på de æste¬
tiske, idémæssige og visuelle præmisser, som fo¬
tografiet giver. De nyoptagne fotografier afDan¬
mark belyser, hvorledes natur og kultur spiller
sammen i de landskaber, der omgiver os, og er

på sin vis et endeligt opgør med opfattelsen af
Danmark som en stor gylden kornmark og små
yndige bondehuse med stokroser!

På Museet for Fotokunst hænger de 14 sub¬
jektive kunstneriske udsagn, hvor bogværket
med det rige fotomateriale er redigeret med sig¬

#2 Peter Brandes

te på en kulturhistorisk fortælling og tematiseret
under titlerne Sådan ligger landet!, Landet i bevæ¬
gelse og Fjorten fotografer.

Fotografernes tilgang til emnet spænder
bredt: Fra ønsket om at indfange natten i byens
meditative rum, der mimer oplevelsen af at være

i naturen, til den mere registrerende og repeteti-
ve formidling af landskabet over flere tidspunk¬
ter på dagen, hvor et udvalgt geografisk områ¬
de sammenstilles i en samlet komposition. Hver
fotograf bidrager således med et unikt projekt,
der enten har geografisk eller konceptuelt ud¬
gangspunkt.

De 14 fotografer/billedkunstnere er: Jørgen
Borg #1, Peter Brandes #2, Christina Capetil-
lo #3, Krass Clement #4, Joakim Eskildsen #5,
Mads Gamdrup #6, Nicolai Howalt #7, John
Jedbo #8, Astrid Kruse Jensen #9, Fie Johan¬
sen #10, Kirsten Klein #11, Janne Klerk #12,
Henrik Saxgren #13 ogTrine Søndergaard #14.
De 14 udstillingsophænger beskrives summarisk
i det følgende:

#1, Jørgen Borg, viser billeder af havnen,
som det transformerede og skalamæssigt trans¬
formerede rum med kulturspor fra mange epo¬
ker. Havne, der i dag står i delvist forfald og

ombygning, med reminiscenser af cementerede
flader og siloer i en skala og struktur, der på en

og samme gang både virker dragende og my¬
stiske samtidig med, at rumlighederne virker
tomme og fremmede. De sort/hvide billeder er
overrislet af et melankolsk filter af lys, der gi¬
ver en sær fornemmelse af ro og uro. Sådan som
Arne Ungermanns tegninger til Palle alene i ver¬
den, da Palle i sin drøm går gennem byen uden
at møde et eneste menneske.

#2, Peter Brandes, har arbejdet med kir¬
ker som vartegn i landskabet. Ikke mange kir¬
ker, men de samme fem, hvor der er kredset om
fotografiets indbyggede paradoks; hvor nuti¬
den søges fastholdt i et fotografi og bliver hi¬
storie i samme øjeblik, som det er taget! Som
den eneste af alle fotografer på udstillingen, har
billederne undergået en markant bearbejdning i
mørkekammeret i udviklingen fra optagelse til
præsentation, hvorved kirkerne fremstilles i et
helt nyt, ikonagtigt lys.

#3, Christina Capetillo, opererer fra Vade¬
havet til Bornholm i en kontant og pragmatisk
gengivelse af de rumligheder, der tegner et tvær-

Si Jørgen Borg

#3 Christina Capetillo
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#8 John Jedbo#4 Krass Clement #9 Astrid Kruse Jensen

snit af landet. Fotografierne rummer en særegen
skønhed af menneskabte steder, hvad enten det
drejer sig om skår i landskabet som råstofgrave
eller naturskabte elementer af hav eller granit.
Som modstykke til mindre sammensatte hori¬
sontale billedsekvenser hænger et større foto fra
et vandløb på Vestamager alene på en endevæg —

et foto, hvor man står tæt omfavnet af sensualitet

og lidenskab i forhold til selve motivet!
#4, Krass Clement, har beskæftiget sig med

spor og fortællende detaljer på sin bilrejse gen¬
nem provinsen. De relativt store og fa fotos på
udstillingen forekommer som opstillede, men er
det ikke ved nærmere eftersyn. Et forladt duk¬
kehus for foden af et en industriel bygning med
megabogstaver får én til at gå på yderligere op¬

dagelse, og man skal i det hele taget bruge lidt
tid til at afkode indholdet. Billederne er tydelig¬
vist friholdt for ønsket om at vise andet, end det
der er, og efterladt med et neutralt lys, der ikke
tager fokus fra selve emnet.

# 5,Joakim Eskildsens billeder er,modsat stær¬
ke motiver i #4, præget af lysets skiften og evne til
at forandre det ene øjeblik i forhold til det andet.
Motiverne er umiddelbare optagelser, der fokuse¬
rer på barnets nære omgivelser. Billederne befin¬
der sig i et overnaturligt mørke med gyldne toner

på enkelte objekter. Dis og vinter tvinger tankerne
i en indadvendt bevægelse. Naturens grønne far¬
ver står dunkle og repræsenterer en ukendt stør¬
relse, mens mennesker og ting er de fremtrædende
og umiddelbart opfattelige størrelser.

#6, Mads Gam'drup, fremstiller både nær¬
vær og distance i sine talrige gengivelser af mark
og himmel som indbegrebet af dansk landskab.

Marken over året, dag og aften, tydelig i sin
struktur såvel som sløret af en uskarp linse, hvor
kun formen og farven står tilbage. Betragter man
det samlede værk, bevæger man sig som beskuer
fra først at være distanceret iagttager til at trænge
ind bag objektet for til sidst at ende i sine egne

tanker, når øjet fanger det uskarpe.
#7, Nicolai Howalt, har undersøgt græn¬

selandet i et meget omfattende illustreret sam¬

mensat materiale af alle grænseområdets mange
elementer, bygværker og markeringer. Fra flag¬
stænger, skilte, udflydende landskaber, bomme
og kontrolporte og mennesketomme restarealer,
der tilsammen udgør et kompleks snarere end en

præcis streg hen overjorden, hvor man kan sige:
Her går grænsen. Billederne afspejler på interes¬
sant vis, at den mentale opfattelse af grænser for¬
løber et helt andet sted end den fysiske.

#8, John Jedbo, har fotograferet et bælte på
tværs af Jylland mellem Holstebro og Randers,
det landskab han selv er vokset op i. Barndoms¬
landskabet afgiver en særlig fortrolighed uanset
tid og rum, og der er da også en helt særlig var¬
me og ro i fotografierne, der spænder fra drøm¬
mende morgendis over baneterrænet over den
åbne storbakkede jyske hede til den velkendte
provinsby med solide murstensbyggerier fra star¬
ten af 1900-tallet.

#9, Astrid Kruse Jensen, kommer fra et an¬
det barndomslandskab fra en anden tid end den

foregående. I storbyen finder hun de meditative
rum, der skal mime naturens beroligende rum,
når natten har sænket sig og menneskene er væk.
Det er de menneskeskabte offentlige rum, hvis
indhold ikke længere er kendetegnet af åbne

#5 Joakim Eskildsen

plæner og store træer, men installationer og lys¬
sætninger som metaforer for byens landskab. De
mørke, enkle billeder afspejler meget præcist det
landskab, de fleste efterhånden vokser op i, og
det har også fået titlen "Den hypernaturlige by"
i udstillingskataloget.

#10, Fie Johansens fotografier fremstår næ¬
sten som skulpturer. Skulpturer skabt af solide
materialer, form og struktur og med en stem-

ningsmætning, der virker hæmningsløst dragen¬
de. Billederne varierer fra at udstråle en renhed
af lys og skygge med spejlinger i vand til myti¬
ske undertoner af kunstigt møijke. Motiverne er

fundet i geometriske superstrukturer såvel som i
flydende depoter af sand og grus.

#11, Kirsten Kleins bidrag til udstillingen
stammer primært fra Mors, hvor hun selv har boet
siden 1976, og handler om de rekreative landska¬
ber, hvor naturens egne kræfter kæmper mod det
menneskeskabte. Rubjerg Knude med fyrtårnet,
der er ved at sande til, og plantninger, der kæmper
mod vinden og sandfygningen, er to eksempler på
de store kræfter, som er på spil i billedmateria¬
let. De efterlader en vished om, at uanset, hvad vi
mennesker gør, gør naturen også, som den vil!

#12,Janne Klerk, er kystens advokat. De sto¬
re værker i lavformat, landskabets klassiske for¬
mat, fremstår næsten som malerier, hvor man fø¬
res igennem store vekselvirkninger i oplevelsen
af overgangen mellem land og vand, der kom¬
mer meget tæt på vores selvforståelse som en na¬

tion vokset op i et ørige. Fascinationen af skala-
og tidsspring er gennemgående i fotografierne,
og de er er så nærværende, at de næsten får en til
at føle, at man selv stod midt i dem.
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#11 Kirsten Klein #12 Janne Klerk

#13, Henrik Saxgren, har påtaget sig opgaven at
afbilde den nyere infrastruktur som et konkur¬
rerende element til den hidtidige landskabsop-
fattelse. Heliporte, kunstigt skabte øer og søer

og motorvejsudfletninger er blevet til hele land¬
skaber i sig selv — de nye landskaber, der påberå¬
ber sig samme grad af dagligdag som landbrugs¬
landet og skoven. Den nuværende kulturskabte
logik er fotograferet fra luften, hævet over det
almindelige menneskelige perspektiv, som når
man passerer Storebæltsbroen.

#14, Trine Søndergaard, viser billeder af na¬
turgenopretninger og afspejler landskaber, der
venter på en forandring: Hvor markdriften er

indstillet, skoven ryddet eller den sidste ruin af
et bygværk er halvt tilgroet i pionervækster, der
tager over, når mennesket går sin vej. Billeder¬
ne rummer en stemning af forladthed og der¬
med også ønsket om, at noget nyt skal komme.
De relativt mørke fotos formår dermed at efter¬

lade en følelsen af virketrang og drømmen om
en ny tid. Alene fordi de er tømte for funktion
og udnyttelse.

De 14 meget forskellige udsagn rummer til¬
sammen et ganske varieret billede af det dan¬
ske landskab, hvor man bliver helt klar over kul¬
tursporene, vi efterlader os over tid, og at nogle
spor forsvinder hurtigere end andre. Det inte¬
ressante ved at stille skarpt på et øjebliksbille¬
de af landskabet er, at det, vi hver især opfatter
som genkendeligt, og som vi gerne vender tilba¬
ge til, hele tiden er i forandring.Vi bevæger os,

og landskabet bevæger sig med. Det kan derfor
påstås, at vi ikke længere er forankrede til et sted,
men del af et flow, der således aflejret sig i spore¬

#10 Fie Johansen

ne, vi trækker efter os. Om vi så vil sidde trauri¬

ge i det forandrede bårndomslandskab og savne

elementer, der er forsvundet på en generation,
er det spørgsmål, der melder sig. For som muse¬
umsdirektør Erland Porsmose sagde ved åbnin¬
gen af udstillingen, er der aldrig forsvundet så
mange kulturspor som i de seneste årtier. Og det
er vel en grundlæggende diskussion, vi skal tage
afsæt i, når vi taler landskabsbevaring kontra dy¬
namisk natursyn.

I kataloget, der ledsager udstillingen, skriver
LouiseWolthers: "Udstillingen Steder og projek¬
tets samlede billedarkiv splitter på positiv vis en
eventuel forestilling om national enhed ved at
insistere på, at det danske landskab trods relativ
homogenitet rummer selvmodsigelser, flere fæl¬
lesskaber og heterogenitet. Og man kan håbe, at
udstillingen ansporer til at bevare plads til for¬
skelligheder, skabe rum for mange socialiteter,
realisere drømme om fremtidige landskaber og

at lade vores idé om steder forandre sig til al¬
le tider."

Det er første gang Danmark gennemfoto¬
graferes af så mange fotografer og billedkunst¬
nere, og projektet giver et øjebliksbillede af lan¬
det til bevaring for eftertiden, som det har været

sigtet fra starten. Og sandt er det, at udstillin¬
gen bringer et tiltrængt indspark til en pågående
diskussion om landskabssyn og landskabsforvalt¬
ning, der er to sider af samme sag.

Udstillingen er derfor et must for den, der
ønsker at se på landet med andre, end deres egne

øjne! Og den understreger med al tydelighed,
hvor vigtigt det er at se landskabet — og at den
subjektive perception er et uundgåeligt afsæt for

den fælles diskussion om, hvordan vi udnytter
og former landskabet fremadrettet.

Jeg sidder tilbage med spørgsmålet om, hvor¬
vidt det egentlig er så 'grimt' og ej 'skønmaleri',
som det blev lovet iWeekendavisen ved lancerin¬

gen af projektet. Landskabets indhold er nok for¬
andret men selve udstillingen forekommer ind¬
sat i en lige lovlig renset æstetisk ramme - sådan
helt bogstaveligt talt - der ikke lader billederne
stå helt alene med deres indholdsmæssige udsagn
eller dokumenterende effekt... for nu at bringe et

ganske subjektivt udsagn. Og Jet er måske mest
i trebindsværket, at man for alvor får øje på det
komplekse landskab, vi befinder os midt i.

Men samlet set et umådeligt værdifuldt værk,
der må kalde på en fornyet diskussion af land-
skabssynet.

PS: Vejen til Museetfor Fotokunst i Odense pas¬
serer gennem storby og udkant, bakke og dal via Lille-
og Storebæltsbro - en tanketur værd i sig selv!
Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt maa, mdl

Udstilling på Museet for Fotokunst i Odense
Indtil 21. november 2010. Udstillingen kan efterføl¬
gende ses på HEART Herning Kunstmuseum,
GI. Holtegård og Sophienholm.
Udstillingskatalog: Steder. Danmark underforvandling.

Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Erland Porsmose og
Louise Wolthers (red.): Herfra hvor vi står 1-3. Dan¬
mark under forvandling. Gyldendal, 2010. 736 s.
500 kr. Med tekster af Minik Rosing, Peter Lauge¬
sen, Jens Smærup Sørensen, Michael Stoltze, Mari¬
anne Larsen, Siegfried Lenz, Suzanne Brøgger, Jes¬
per Theilgaard, Synne Rifbjerg, Henrik Dahl o.m.fl.

#13 Henrik Saxgren #14 Trine Søndergaard
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KONGENS HAVE I ODENSE

Erik Brandt Dam

Th. Plan, eksisterende forhold
Modstående side. Havens sammenfletning med Sankt Hans Kirkeplads
• Right Plan, existing conditions
Opposite page.The garden's integration with Sankt Hans Church Square

Trinene ved rytterstatuen af Chr. IX er et mødested i solen • The stairs by the equestrian statue of Christian IX offer a sunny meeting place

Kongens Have er anlagt som barokhave i forbin¬
delse med Odense Slot i 1740'erne og efter teg¬
ninger afJ.C. Krieger.

I 1800-tallet transformeredes haven til en

landskabshave efter engelsk foftullede, og heri
blev barokhavens alléer og spejldam bevaret. Op
igennem 1900-tallet ændredes havens stiforløb
flere gange. Den store sø foran slottet blev ned¬
lagt i 1950'erne og efterlod en lavning i terræ¬
net.

Den seneste tilføjelse i Kongens Have er
Michael Belhams staudehave ved spejldammen
vest for slottet fra 1980'erne.

Kongens Have fremstod ved indgangen til det
21. århundrede med sine barokke, romantiske og
modernistiske træk som en sammensat og leven¬
de helhed, hvor havens lange udviklingshistorie
kunne aflæses.

Projekt
Projektet til fornyelse af Kongens Have tager
udgangspunkt i havens historie. Havens træer er
næsten alle bevaret, og det karakteristiske ter¬
ræn med fald langs hestekastanjealléen mod vest
og lavningen foran slottets hovedfacade er præ¬
ciseret. Lavningen anvendes som idrætsareal af

de tilstødende skoler, mens de solbeskinnede op-
holdsskråninger indtages af havens mange gæster.

Bøgehækken omkring haven er erstattet af
en 40 cm høj granitkant, hvortil græsfladerne
som et tæppe er trukket blødt op. Kanten sætter
en præcis grænse mellem inde og ude og er sam¬

tidig en åben invitation til deltagelse.
Mod vest er granitkanten trukket ind i haven

og danner her en ny akse, der afgrænser slottets
'køkkenhave', hvor der er plantet 70 Malus 'Eve-
reste', 'Butterball' og 'Braendkjaer'. Under træerne er
etableret en tæt, hvid løgplæne med snepryd, por1
celænshyacint, hvid skilla og fuglemælk.
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Kongens Have, Odense
Udført: 2009-10, 1. etape
Bygherre: Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Landskabsarkitekt: Erik Brandt Dam arkitekter ApS
Ingeniør: Grontmij — Carl Bro A /S
Lysdesigner:fesper Kongshaug
Anlægsgartner: P. MalmosA/S
Brolægger: BrolæggerkompagnietA/S
Elarbejde: Lindpro
Planteleverance: KortegaardA/S
Granit: TR Granit A /S

Teglklinker: Petersen Tegl
Belysning: Philips, BEGA, ERCO
Anlægssum: 13 mio. fer.
Fotos: Helene Høyer Mikkelsen, Anders Sune Berg (131)
Lars Myrhøj (132ø)

Plan 1. etape, 1:2000 • Plan 1st phase, 1:2000
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Nyplantede paradisæbletræer i det hævede terræn har 'genskabt' slottets 'køkkenhave'
• Newly planted Siberian crab apple trees have 're-created' the palace's 'vegetable garden'

Den buede, klinkebelagte sti og granitkanten afgrænser 'køkkenhaven' med paradisæbletræer i havens vestlige del
• The curved tile' paved path and granite edging border the 'vegetable garden' with crab apple trees in the western
part of the garden

Omkring den store ahorn er terrænet bevaret,
og kanten former her et komplekst mode mel¬
lem før og nu.

Koteringen har lagt nye fortællinger ind i
Kongens Have og samtidig forstærket oplevelsen
af det eksisterende.

Det ser ikke ud af meget, men virkningen
er stor og understøtter mangfoldigheden i ha¬
vens brug. For børn er kanten en lang line at gå
på, for andre et sted at sidde og nyde haven el-
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Den diagonale passage fører fra Banegårdscenteret til Odense Teater
• The diagonal pathway leads from the station center to Odense Theater

under de store løvtræers beskyttende kroner.
I parterrehaven er opstillet hvide havebænke,
tegnet til stedet.

Kongens Have er blevet en sammenhængen¬
de helhed, åben og tilgængelig fra alle sider, sam¬
tidig med at oplevelsen af tryghed er øget. Gen¬
kendeligheden er intakt, men oplevelsen rigere
og mere nuanceret — også om aftenen, hvor ha¬
vens træer belyses forskelligt hver af ugens syv

dage.

Den centrale barokakse krydser den diagonale passage,
der forener transit og ophold
• The central baroque axis crosses the diagonal path¬
way that unites transit with seating

Granitplinte og nyudviklede, hvide havebænke i parterrehaven
• Granite plinth and newly designed white benches in the parterre garden

ler vente på bussen. Trinene ved rytterstatuen af
Chr. IX er et mødested i solen.

Havens tre nord-syd-gående stier er belagt
med en nyudviklet teglklinke, og stiforløbet re¬
fererer til barokhavens plan. Den diagonale pas¬

sages landskabelige forløb forener transit med
opholdsmuligheder og er belagt med slotsgrus.

To plantninger af Rhododendron catawbien-
se 'Grandiflorum' på den skrånende flade mod
Østre Stationsvej danner rum for ophold og leg
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I det nordvestlige hjørne er den lave granitkant trukket ind i haven. Havens barokakser er belagt med en nyudviklet teglklinke. Herunder. Belægningsdetaljer
• In the northwest corner a low granite edging is pulled into the garden. The baroque axis is paved with a newly developed brick paving. Below. Paving details
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Modstående side. Havens tre nord-syd-gående stier er belagt med en nyudviklet teglklinke
• Opposite page:The gardens three north/south paths are paved with a newly developed brick

Belysningsdiagrammer for havens træer. Mandag/udspændt. Tirsdag/paradisæbletræer. Onsdag/koncentration. Torsdag/parterrehave. Fredag/transport. Lørdag/romantik.
Søndag/hestekastanjeallé — det er en gemt barokakse i haven
• Lighting diagrams for the park trees. Monday/distended.Tuesday/Siberian crab apple trees.Wednesday/concentration.Thursday/parterre garden. Friday/transport.
Saturday/romance. Sunday/horse chestnut avenue - a hidden baroque axis in the garden

Anden etape består af terrasse og en ny kant om¬
kring spejldammen i parterrehaven samt aktivi-
tetspladser med vandelementer i den diagonale
passage.

Belysningens omfang og belysningsplan
Belysningsplanen er udviklet med en ambition
om at kombinere tryghed med oplevelser for på
denne måde at gøre haven til en attraktion om
aftenen.

Kongens Have forbinder byens centrum
med banegården og fungerer som daglig transit¬
rute for tusindvis af fodgængere - fra tidlig mor¬

gen til sen aften og i weekends også om natten.
Belysningsanlægget er unikt ved at udnytte

ny styringsteknologi til at skabe et sanseligt og
foranderligt lys, der er en oplevelse i sig selv. Dét
accentuerer samtidig haven og slottets arkitek¬
tur og tilføjer oplevelsen ved at færdes i haven
en rigdom af nuancer, der understøtter og for¬
midler fortællingen om havens næsten 300-årige
udviklingshistorie.

Ved en kombination af belysningstyper har
haven faet en uforudsigelig fremtræden i aften¬
byen i løbet af ugen og året.

Den skiftende rytme udfordrer tidens trend
til stadig skiften i lyset og inviterer i stedet til
stadig sansning af lyset, da ikke to lys vil ople¬
ves ens på et år.

Kongens Have er med dette lyskoncept ble¬
vet tilført atmosfære og liv, specielt i de timer,
der er en stor del af vores liv i Norden, hvor ly¬
set aftager.

Belysningsanlægget har både gjort haven til
et trygt sted at færdes og opholde sig og er ble¬
vet en attraktion, der gør haven til et mål i sig
selv om aftenen.

Belysningsplanen har fire niveauer.
1. Et permanent bestemt af funktionelle aspek¬

ter ved færdsel og ophold.
2. Et permanent rettet mod slottet og to af ha¬

vens skulpturer.
3. Et foranderligt, hvor lyset på træerne skifter

for hver af ugens dage.
4. Et dynamisk, hvor lyset på træerne skifter

kontinuerligt gennem aftenen (erstatter niveau 3).
Erik Brandt Dam, landskabsarkitekt maa, mdl

Havens træer belyses forskelligt hver af ugens syv dage
• The garden trees are illuminated differently each day of the week
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SVANEMØLLESTRANDEN

Uffe Wainø og Marise Fiebig

Herunder. Udsigt fra ankomstarealer
Nederst. Opbygning af trækonstruktion til pieren

• Below.View from the arrival areas
Buttom.The piers wooden structure

Københavns Kommune satte i 2008 gang i ud¬
viklingen af området ved Svanemøllebugten. I
den forbindelse har Thing &Wainø landskabsar¬
kitekter været totalrådgiver på udformningen af
det nye badested.

Badestedet omfatter en sandstrand og pier,
og er primært tænkt som en lokal strand, der gi¬
ver Østerbros borgere adgang til vandet. Bade¬
stedet er ca. på størrelse med Hellerup Strand og
har plads til omkring 600 mennesker. Foruden
strand og pier er opført en mindre bygning med
toiletter og livredderrum. Der er opsat 200 cy-
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Udsigt fra Strandpromenaden mod strand, pier og Svanemølleværket • View from the Strand Promenade toward the beach, pier and the Svanemølleværket power plant

kelstativer, mens det er de eksisterende parke¬
ringspladser der benyttes.

Der havde tilbage i 2008 været forskellige
forslag til placering og udformning af badeste¬
det på bordet,men den endelige løsning var ikke
fundet.Vores første opgave var derfor at finde en

lokalisering af badestedet, der både funktionelt
og æstetisk var optimal i forhold til de bymæs¬
sige og landskabelige omgivelser og relationer.
Projektet skulle derfor sikre en infrastruktu¬
rel sammenhæng med den omgivende bymasse,
herunder løse ankomstforhold for cyklister og

gående. Samtidig udgjorde strømforholdene en

væsentlig faktor for den endelige udformning og

placering af anlægget.
Strandpromenaden ved Svanemøllen var tid¬

ligere et forholdsvis uudnyttet område, og det
var således vigtigt, i forbindelse med badestedet,
at skabe et byrum, der kunne fungere som ud¬
flugtsmål hele året rundt. Den smukke, men tid¬
ligere ikke særligt befærdede promenade i Sva¬
nemøllebugten har nu flet nyt liv. I dag opleves
promenaden som en integreret del af det sam¬
lede badested og en stærk linje i landskabet med

Træbænk orienteret mod syd
og med udsigt over havnebassinet

• Wooden bench oriented toward south
and the view over the harbor basin
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Herover. Pierens spændstigt buede forløb
Tv. Trappe mellem pier og sandstrand

• Above. The pier's supple curved form
Left.The stairway between the pier and the beach

Svanemøllestranden, Svanemøllebugten, København
Udført: 2010, med indvielse den 20. juni 2010
Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: Thing & Wainø, skitsering, projektering,
projektledelse, fagtilsyn og borgerinddragelse
Samarbejdspartnere: White arkitekterA/S og RambøllA/S
Entreprenør: E. Pihl & Søn A /S
Anlægssum: 12 mio. kr.
Fotos: Thing & Wainø

Oprindelig skitse med pierens samspil med omgivelserne og dens udvidelsesmuligheder
• Original sketch of the pier's interplay with the surroundings and its extension possibilities

glacis og træer i et stramt lige forløb i bunden af
Svanemøllebugten.

Mødet mellem de eksisterende og de nye
elementer i området sker ved, at de nye lægges
som et lag ind over de eksisterende, med respekt
for de iboende kvaliteter. Det er derfor vigtigt
at fastholde forløbet af allétræer langs promena¬
den og lade disse krydse det nye anlægs forløb
for derved at understrege fortællingen om mø¬
det mellem det nye og det gamle anlæg.

En træpier er koblet på promenaden og stræk¬
ker sig 130 meter ud i vandet som en forlængelse
af byens gulv. Den er meget enkel i sit design og
fremstår med et spændstigt buet forløb fra Strand-
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Fra venstre: Skitse af eksisterende forhold
Skitse med pier
Skitse med pier, sandstrand og adgang fra
Strandpromenaden
• From left: Sketch of existing conditions
Sketch with the pier
Sketch with the pier, beach and access
from the Strand Promenade
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Dobbeltrække af asketræer langs Strandpromenaden • Double row of ash trees along the Strand Promenade

vænget, på tværs afStrandpromenaden og ud i Sva¬
nemøllebugten. Pieren fungerer i sig selv som et
attraktivt opholdssted og udflugtsmål året rundt.

Med en vanddybde for enden af pieren på
ca. 2,2 meter har de badende mulighed for- at
komme ud på dybere vand. En træbænk i he¬
le pierens længde er orienteret mod solen og er
med til at gøre badestedet attraktivt for andre
end de badende. Den lange pier og træbænk gi¬
ver folk mulighed for at slå sig ned langs 'rælin¬
gen', dvæle ved og nyde den fantastiske udsigt.
På den måde indbyder Svanemøllebadet mange
grupper lige fra sommerkåde børn i vandet til
forelskede par på promenaden.

Pieren og promenaden danner ryg til en ca.
4.000 kvm stor børnevenlig sandstrand med en

strandkant, der indbyder til leg og badning på
lavt vand. Stranden er etableret i en naturlig lej¬
ring mod promenaden og pieren, der forhindrer
sandstranden i at skylle væk med havstrømmen.

Stranden ligger lavere end promenaden,
hvilket giver gode opholdsmuligheder op ad det
eksisterende stengljcis. Adgangen til og fra stran¬
den sker via trapper og rampe fra promenaden
og pieren.

De oprindelige skitser til udformning af pie¬
ren rummede flere funktioner på både landsiden
og vandsiden af anlægget. Således var bygningen

ved Strandvænget større og rummede funktio¬
ner som kiosk og omklædning til vinterbadere
ud over de nuværende toilet- og livredderfaci¬
liteter.

Mod Svanemøllebugten havde pieren et ter¬
rasseret forløb, der accentuerede hele anlæggets
spændstige og buede forløb. Af økonomiske år¬
sager måtte en del funktioner udelades i første
omgang, men den enkle og klare form på bade¬
anlægget fremstår alligevel i dag som et stærkt
element i samspil med byrand og promenade
mod Svanemøllebugten.
Uffe Wainø og Marise Fiebig, landskabsarkitekter mdl,
Thing & Wainø
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LANDSKABSPLAN FOR BOUFEKRANE-FLODDALEN OG GRØNT BÆLTE OMKRING MEKNÉS

Iman Meriem Benkirane, Valerio Morabito og Gianpiero Doniti

Meknés er en kejserlig by med en betydelig hi¬
storisk kulturarv og en omegn, der er kendt for
sin høje landbrugsværdi. Byen lider imidlertid
under sit fragmentariske præg, som understreges
af Boufekrane-floddalen, der deler byen i to de¬
le: medinaen og den moderne by.

Den sydlige del afMeknés, der er udlagt som
fredet landbrugsareal, er i løbet af de seneste ti
år blevet invaderet af illegale bosættere — deraf
behovet for at genskabe landbrugsarealerne ved
etablering af grønne bælter.

Arbejdsgruppens mål var i første række at re¬

spektere og understrege delområdernes identi¬
tet og dernæst at udvikle projekter ikke kun for
indbyggerne, men også sammen med dem, såle¬
des at udgifterne, i stedet for blot en økonomisk
indsprøjtning, bliver en investering i brugernes
oplæring.

De nævnte delområder behandles i to pro¬

jekter, hvoraf det første omfatter landskabspla-
nen for Boufekrane-floddalen og det andet det
grønne bælte i den sydlige del af byen.

Landskabsplan for Boufekrane-floddalen
Dalen omkring Boufekrane-floden fremstår
med sine næsten 900 bynære hektarer som en

fysisk barriere, der bogstavelig talt deler byen i
to, og samtidig fungerer den som et autonomt
område, 'der hverken figurerer i indbyggernes
hverdag eller i den overordnede landskabskom-
position. Området synes med sit forladte præg
at unddrage sig byens dynamik, idet det ude¬
lukkende anvendes til ulovligt have- og ager¬

brug.

Meknés, floddal og grønt bælte • Meknés, the river valley and green belt

1 .Vejstruktur og arealanvendelse. 2. Floddalens rumlige struktur. 3. Landbrugsarealer. 4. Flod og flodbredder
• 1. Road structure and area usage. 2.The river valleys spatial structure. 3.Agricultural areas. 4. River and river

5. Masterplan for dalområdet 6. Masterplan for flodområdet
. 5. Master plan for vaUes/. 6. Master plan for river area



Landskabsplan for Boufekrane-floddalen, Meknés, Marokko
Projekt: 2008
Bygherre: Meknés Kommune
Landskabsarkitekt: Prof. Iman Meriem Benkirane, Prof. Valerio Morabito, Prof.Gianpiero Donin
Medarbejdere: Stefania Condurso, Daniele Saporita, Demetrio Fortugno, Alessia Latella, Giuseppe Cananz
Størrelse: 900 ha Perspektiv, hortikulturel bypark • Perspective, horticultural urban park

Ved nærmere eftersyn viser dalen sig imidler¬
tid at have et stort landskabeligt potentiale, der
rummer nye udviklingsmuligheder for byen.

Gruppen valgte i samarbejde med de lokale
myndigheder at skabe et landskab, der kombine¬
rer naturbaserede tilgange og socio-økonomiske
dynamikker, således at Meknés bliver i stand til
at kombinere billedet af den kejserlige by ved
floden med landbrugskulturen i en af Marokkos
mest frugtbare egne.

Den valgte tilgang lader området selv dik¬
tere retningslinjerne for indgrebet, hvorved der
opstår et system bestående af tre miljømæssigt
uafhængige sekvenser:

Område I: arboret

Dette areal, som ligger nede ad floden og ken¬
detegnes af vigtige aktiviteter, der knytter sig til
træerne, udgør den nordlige indgang til byen.
Det skal derfor sikre kontinuiteten i landskabet

fra landet til byens udkant.

Bredderne foreslås her behandlet som gangzoner
med et 'bælte' med tilhørende funktioner. Dette

bælte fungerer både som barriere og som over¬

gang mellem arboretet og byens udkant, gen¬
nemskåret som det er af cykel- og gangstier, der
forbinder de planlagte turistudviklingsområder
nord for bæltet med dalen, hvor udvalgte går¬
de omdannes til informationsposter og overnat¬

ningssteder.

Område II: hortikulturel bypark
Dette areal er placeret i selve 'hjertet' af dalen
og spiller derfor en afgørende rolle i forhold til
genetableringen af dialogen mellem byens to
dele. Her søger projektet at understrege stedets
særpræg ved på den ene side at bevare de eksi¬
sterende havebrugsaktiviteter og omstrukturere
dem (andre afgrænsninger, etablering af didak¬
tiske forløb, omlægning af valget af afgrøder, ef¬
fektivisering af vandingssystemerne etc.) og på
den anden side at tilbyde brugerne faglig op¬

læring (stiftelse af foreninger, skiltning af pro¬
dukter etc.).

Et af de primære mål med projektet er at

genoprette dette havebrugsareal og overdrage
opretholdelsen, driften og vedligeholdet til bru¬
gerne, samtidig med at de far mulighed for at
markedsføre deres produkter på stedet.

Område III: landbrugspark i stenbrud
Denne del af dalen består af et kæmpemæssigt
forladt stenbrud, der med tiden har udviklet sit
eget økosystem. Projektet søger her at under¬
strege alle de træk, der har med det forladte brud
at gøre: arealets størrelse og morfologi, det nyop¬
ståede økosystem, de eksisterende landbrugsak¬
tiviteter og stedets beliggenhed oppe ad floden.
Målet er at omdanne de eksisterende jordlod¬
der til en landbrugspark, som forbindes til et sy¬
stem af reservoirer til opsamling og opbevaring
af vand, så der kommer til at ske en fornyende
udvikling af stenbruddets 'bredder'.

Perspektiv, landbrugspark i stenbrud • Perspective, quarry agricultural park



Foreslåede arter til plantning
Bevoksninger på flodbredden: Populus alba, Populus nigra, Salix alba,
Alnus glutinosa, Fraxinus oycarpa, Nerium oleander,
Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Salix purpurea
Træer i rækker: Juglans regia Cupressus sempervirens,
Celtis australis, Ceratonia siliqua, Platanus orientalis
Markhegn: Opuntia ficus-indica, Euphorbia officinarum ssp.
Echinus, Crataegus monogyna, Quercus coccifera,
Phillyrea latifoglia, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus,
Rhamnus alaternus

Grønt bælte bestående af én art: Pinus pinea,
Pinus canariensis Sweet, Ceratonia siliqua, Olea europea,

Eucalyptus sp. pi., Quercus rotundifolia, Quercus suber
Grønt bælte sammensat afflere arter: Eucalyptus sp. pi.,
Ceratonia siliqua, Olea europea,Amygdalus communis,
Prunus dulcis, Pyrus communis, Malus domestica
Solitært placerede planter: Ceratonia siliqua,Tamarindus indica,
Cinnamonum camphora, Quercus ilex, Quercus suber

Skitse, grøn struktur • Sketch, green structure

Grønt bælte

For at sikre landskabets kontinuitet og bære¬
dygtighed samt områdets miljømæssige karakter
behandles hele dalen som et sammenhængende
forløb fra byen til mosaikken af overrislede by¬
jorder.

Dalen udgør således det første naturlige
'bælte' med sine to vigtige funktioner: den før¬
ste som barriere over for den ekspanderende by,
den anden som overgangszone mellem urbanise¬
ringen og "det grønne område" mod syd.

Dette område er kendetegnet af inten¬
sivt agerbrug (70% af arealet), for det meste på
små overrislede marker med små lineære ele¬

menter indimellem såsom veje, hække (figen¬
kaktus Opuntia ficus-indica (L.) Miller og vorte¬
mælk Euphorbia officinarum L. ssp. Echinus (H. &
C. Vindt), stendiger og rækker af træer (cypres

gr

Cupressus sempervirens L. og eukalyptus Eucalyp¬
tus spp. De lineære elementer er et særkende i
det eksisterende landskabs mosaik. Mellem de
intensivt dyrkede arealer ligger små olivenlun¬
de, vinmarker og frugthaver med mandel- el¬
ler ferskentræer. Oliventræerne, der er typiske
for Meknés-regionen og repræsenterer en stor
handelsværdi, optræder enten på små marker, på
rækker som afslutning eller som enkeltstående
træer.

Køkkenhaverne, som har stor betydning, er
placeret tæt på floderne og boligbebyggelserne.

Græsningsarealer er ikke så udbredt. De an¬
vendes primært til de mange forskellige slags
kvæg og er placeret i kanten af markerne.

De forladte stenbrud har en vigtig funkti¬
on som vandreservoirer i perioder med kraftig
nedbør.

Skovarealerne begrænser sig til små lodder i den
sydøstlige del af projektområdet samt ved vand¬
kanten.

Projektforslaget
Projektets hovedidé er at skabe et grønt bæl¬
te med landbrug for at beskytte de eksisteren¬
de jordbrugsaktiviteter imod den ekspanderende
by. Der plantes et bælte med grønne træer rundt
om arealet og indføres en begrænsning i jord¬
besiddelserne, der giver mulighed for at etablere
offentlige og halvoffentlige stier med punktvise
lunde på offentligt ejede jorder.

Placeringen af den nye bevoksning skyldes
ønsket om at genskabe de nfcturlige levesteder,
som har stor betydning for miljøet, i mindre for¬
mat eller i en ny form som lætræer eller leven¬
de hegn. Samtidig imødekommes behovet for en

gennem grønt bælte • Section, green belt
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Meknés' grønne bælte, Marokko
Projektstart: april 2010
Bygherre: Meknés Kommune
Landskabsarkitekt: Prof. Valerio Morabito,
Prof.Iman Meriem Benkirane, Prof.Gianpiero Donin,
Antonio Gabellini og Lorenzo Mini
Medarbejdere: Stefania Condurso, Daniele Saporita,
Demetrio Fortugno, Alessia Latella, Giuseppe Cananz
Areal: il00 ha

Grønt bælte, perspektiv af søområde • Green belt, perspective of lake area

generel opkvalificering af landskabet med sær¬

lig vægt på brugen af oprindelige plantesorter.
Overalt er følgende mål søgt opfyldt:

•Tilplantning af bredderne langs de tre bifloder
• Etablering af lineære træbeplantninger
• Plantning af levende hegn langs markerne
• Etablering af grønne bælter af fyr samt læder¬
bladede og løvfældende arter
• Etablering af grønne bælter bestående af ræk¬
ker af eukalyptus i randen afjorderne, lunde el¬
ler frugthaver med æble- og mandeltræer
• Etablering af høje, meget vertikale beplantnin¬
ger, som danner en 'skyline'.

Valg af arter
De anvendte planter er valgt ud fra ønsket om at

opnå maksimal effekt.

Vi har derfor forsøgt at skabe en balance mel¬
lem naturlige og menneskeskabte faktorer, som
kan interagere:

1. Behovet for at respektere de eksisteren¬
de agronomiske og miljømæssige forhold, hvad
enten de skyldes naturlige eller menneskeskabte
processer, for at kunne sikre de plantede væk¬
sters rodnet.

2. Behovet for at anvende vækster, som kan
modstå 'vand-stress' om sommeren.

3. Behovet for at anvende vækster med spise¬
lige frugter, der kan bidrage positivt til det sam¬
lede regnskab og måske blive en fremtidig ind¬
tægtskilde.

4. Behovet for at anvende hurtigtvoksende
vækster til nogle af rækkerne og linjerne.

5. Behovet for først og fremmest at bruge
arter, der er hjemmehørende i Marokko, og som

passer til de aktuelle jordbundsforhold, for at

undgå misvækst.
6. Ønsket om i bestemte områder eller på

særlig vigtige steder at anvende vækster med stor
æstetisk værdi.

7. Ønsket om at opbygge eller genopbygge
trærækker og levende hegn i overensstemmelse
med regionens miljømæssige og kulturelle land¬
skabstræk.

Indgrebets komponenter er valgt ud fra artens

miljømæssige egenskaber, størrelse, vækstrate,
hårdførhed og anvendelse.
Prof Iman Meriem Benkirane, Ecole Nationale d'Archi¬
tecture, Rabat, Marokko, prof. Valerio Morabito og prof.
Gianpiero Donin, Universitet degli Studi Mediterranef
di Reggio Calabria, Italien
Oversættelse: Cornelius Holck Colding

Grønt bælte, perspektiver af vejforløb • Green belt, pérspectives of roads
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ÆLDRES FRILUFTSAKTIVITETER SAMT HINDRINGER OG BEHOV HERFOR I BYER OG LANDSKAB

Jette Hansen-Møller
□Vigtigt

■Meget vigtigt

■ ■
Figur 1: 'At vise andre, at jeg kan klare det' som motiv for naturbesøg
i forskellige aldersgrupper, 2002
• Figure 1: 'To show others that I can do it' as a motif for a nature visit
by different age groups, 2002

Kernen i friluftsliv bestir af naturoplevelser, fy¬
siske aktiviteter og muligheder for socialt sam¬
vær. Disse aspekter sætter ældre mere pris på end
yngre. Samtidig er de sundhedsfremmende og

kan dermed medvirke til at øge ældres mulighe¬
der for at klaré sig længere i eget hjem. Det har
økonomisk relevans for kommunerne, som efter
2007 har ansvar både for omsorg og pleje af det
stærkt stigende antal ældre, samt anlæg og ved¬
ligehold af grønne områder i byerne og frilufts¬
områderne uden for byerne.

Nogle kommuner har oprettet tværfagli¬
ge sundhedscentre med medarbejdere fra såvel
social- og sundhedssektoren som fra de grønne

forvaltninger og kultur- og fritidsafdelinger. An¬
dre steder sker der ingenting. Der findes imid¬
lertid intet overblik over, hvad der sker hvor, så
kommunerne har ikke mulighed for at udveksle
erfaringer om, hvordan de kan forbedre forhol¬
dene for de ældre. Der findes heller ingen dan¬
ske undersøgelser af de positive fysiologiske ef¬
fekter af friluftsliv.

Som et første skridt mod en øget indsats
på området gengives i det følgende viden fra
tidligere undersøgelser af danskernes frilufts¬
liv i grønne områder i byer og landskab om de
+60-åriges motiver for friluftsliv, deres aktivite¬
ter, hvad de oplever som hindringer, og hvilke
ønsker de har til forbedringer. Artiklen afsluttes
med en række anbefalinger til kommunerne om,
hvordan de kan forbedre de ældres muligheder
samt forslag til yderligere udforskning af emnet.

Alder, helbred, køn og aktivitetsniveau
I dag udgør gruppen afældre på 67 år og derover
15 % af den samlede danske befolkning, en andel
som Danmarks Statistik forventer, vil være steget
til 40 % i 2040.

Kvinder lever længere end mænd, selv om

ældre mænd er mere fysisk aktive end de jævn¬
aldrende kvinder — og selv om ældre kvinder ge¬
nerelt vurderer deres helbred som mindre godt,
end ældre mænd vurderer deres.

Internationalt er forskere uenige om, hvor¬
vidt alder eller helbred er mest afgørende for,
hvor ofte mennesker deltager i forskellige ak¬
tiviteter, men samlet set reduceres hyppigheden

af deltagelse i sport, rejser, sociale kontakter og
havearbejde især efter 70-årsalderen. Noget til¬
svarende gælder ikke for friluftsaktiviteter som

spadsereture og udflugter, hvor antallet af tu¬
re holder sig relativt stabilt gennem livet og er
uden kønsforskelle.

Motiverforfriluftsliv
Naturoplevelser var det vigtigste ud af fem moti¬
ver for friluftsliv blandt både dem over og under
60 år, sidst de var på tur i det danske landskab
ifølge en undersøgelse fra 2003. De fire andre
motivdimensioner rangordnes også ens af ældre
og yngre. Efter naturoplevelser følger 'fred og ro'
og 'styrkelse af familierelationer', mens der er et
spring ned til de lavest rangerede motiver, 'moti¬
on' og 'social stimulering'.

Ved det foregående besøg i en bypark var det
at nyde vejret og fa frisk luft det vigtigste mo¬
tiv for 87 % af alle danskere, uanset alder — altså

igen noget, der har med naturoplevelse at gøre.
Derfra var der et spring ned til de tre følgende
motiver, som alle var vigtige for ca. halvdelen af
befolkningen: 'at reducere stress og slappe af',
'at holde sig i form' og 'at gøre noget sammen
med venner og familie'. Det viser en undersø¬
gelse fra 2010.

Inden for de enkelte hovedmotiver for ture i

landskabet eller byparker er der imidlertid klare
og overraskende aldersforskelle.

At forbedre sin kondition og at vise, at jeg
kan klare det, er særlig vigtigt for ældre

Motion er sundt — det ved alle efterhån¬

den, også de ældre. Fysisk aktivitet mindsker
således risikoen blandt 61-80-årige for hjerte¬
sygdomme, forhøjet blodtryk, slagtilfælde, can¬
cer, diabetes og faldulykker. Det forebygger og¬
så kredsløbssygdomme, muskel- og skeletlidelser,
knogleskørhed, stress, visse kræftformer samt

psykiske lidelser som depression, angst og de¬
mens.

Ældres interesse for motion er imidlertid

forholdsvis beskeden, viser internationale un¬

dersøgelser. De ældre er svære at rekruttere til
forsøg med motion, og af dem, der deltager, hol¬
der mange op med at være aktive, når forsøget
stopper. Noget tilsvarende gælder formodentlig

ikke deltagelse i friluftsaktiviteter. Dels har flere
danske kommuner igangsat stavgangsgrupper for
ældre, som fungerer - også efter at kommunerne
har sluppet taget. Dels har en svensk undersø¬
gelse vist, at ældre foretrækker fysisk aktivitet i
form af friluftsliv frem for motion, fordi det net¬
op ikke minder om træning.

Blandt danskerne stiger betydningen afmo¬
tion som motiv for ture i landskabet med alde¬
ren.

I 2002 var det 'at forbedre min kondition' og
'at motionere' således vægtet som et særlig vig¬
tigt og vigtigt motiv for det foregående £esøg i
landskabet for 58 % af de 60-69-årige og for 73
% af de 70-81-årige og lavest vægtet blandt de
30-39-årige. Der kan ikke konstateres kønsfor¬
skelle i betydningen af disse motiver.

'At vise andre, at jeg kan klare det' bliver
også vigtigere for flere med alderen. Blandt de
60-69-årige var det et særlig vigtigt og vigtigt
motiv for 16 %, mens noget tilsvarende gjaldt
31 % af de 70-81-årige, men kun for 4-8 % af
dem under 60 år. Endnu vigtigere var det 'at vise
overfor mig selv, at jeg kan klare det'. Det angav
20 % af de 60-69-årige og 42 % af de 70-81-åri¬
ge som et særlig vigtigt og vigtigt motiv, heri¬
blandt lidt flere kvinder end mænd.

Viden om naturen og nydelse af lugte, lyde og vejrlig
Naturkontakt er næsten lige så sundhedsfrem¬
mende for ældre som motion, og det er sam¬
let set deres vigtigste motiv for friluftsliv. Det
har positiv indflydelse på deres blodtryk, kole¬
sterolniveau, og kredsløbsforstyrrelser. Desuden
forbinder ældre naturoplevelser med velbehag,
forstærket opmærksomhed og reduktion af ne¬
gative følelser som vrede og bekymring.

Under denne motivkreds var det 'at lære
mere om naturen' et særlig vigtigt og vigtigt del¬
aspekt for 60 % af de 60-81-årige til forskel fra
40 % af resten afbefolkningen, sidst de var på tur
i landskabet. Det kan undre, fordi man ville tro,

at de gennem et langt liv allerede havde faet et
omfattende kendskab til natur og landskab. Og¬
så det 'at kunne nyde naturens lugte og lyde' og
'være i kontakt med naturen' var vigtigt for flere
ældre end yngre uanset køn.
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Samme dag

Mindre end 1 uge siden

1-2 uger siden

2-4 uger siden

1-2 måneder siden

2-4 måneder siden

4-12 måneder siden

Mere end 1 år siden

□ 15 - 60 år

■Over 60 år

Kørte en tur (bil)

Fotograferede

Sejlede (motorbåd)

På turmed naturvejleder

□ 15-60 år
■ Over 60 år

Figur 2: Besøgshyppighed — tidsrum siden sidste na¬

turbesøg i 1994/95
• Figure 2:Visit frequency — the time since the last
nature visit 1994/95

Figur 3: Gruppestørrelse ved besøg i naturen 1994/95
• Figure 3: Group size of visits in nature 1994/95

Figur 4: Aktiviteter i naturen 1994/95 hvor der er
markant større deltagelse bland ældre over 60 år
■ Figure 4: Activities in nature 1994/95 where there
is a distinctly larger participation of elderly over 60

I delmotiverne for parkbesøg var det vigtigere
for kvinder generelt (91 %) end for mænd (83
%) at nyde vejret. Det gjaldt også de 45-64-årige
kvinder, mens det blandt de 65-79-årige især var
mændene, der havde det som et særlig vigtigt og
vigtigt motiv. 'At følge årstidernes skiften i flora
og fauna' var også et motiv, hvis betydning steg
med alderen, og som var vigtigere for flere kvin¬
der end mænd.

Menneskelig kontakt frem for naturens stille ro
Fred og ro var et særlig vigtigt, og vigtigt motiv
for besøg i én bypark for ca. 1/3 af både mænd
og kvinder indtil 64-årsalderen. Derefter redu¬
ceredes betydningen til kun at omfatte hver fjer¬
de. For kvinder over 80 år var det kun vigtigt for
15 %. Det skyldes formodentlig, at mange ældre
savner menneskelig kontakt, måske fordi de har
mistet ægtefælle og venner eller bor langt væk
fra familien. 'At gøre noget sammen med familie
og venner' var således også mindre vigtigt, for de
ældre end de yngre, mens det 'at være sammen
med andre, der glæder sig over det samme som

jeg' var vigtigt for lidt flere.
Internationale undersøgelser viser, at socialt

samvær fremmer ældres velbefindende, ligesom
naturoplevelser og motion gør det. Det fremgår
også implicit af, at selv om 'chancen for at møde
nye mennesker' og for 'at kunne tale med nye

og forskellige mennesker' generelt er de mindst
vigtige motiver for danskerne, er det særlig vig¬
tigt og vigtigt for dobbelt så mange over 60 år
(20 %) som for de yngre (10 %). Det er imidler¬
tid ikke ligegyldigt under hvilke omstændighe¬
der sociale' kontakter foregår, viser analyserne af
hindringer for friluftsliv.

Ældre kommer hyppigere i landskabet og byparker
end yngre
De 61-77-årige besøger landskabet hyppigere
end de 15-60-årige, men samtidig var der og¬
så en overvægt af personer, der sjældent besøg¬
te naturen i denne gruppe, viser en repræsen¬
tativ undersøgelse, fra 1995/1996 af danskernes
friluftsliv uden for byerne. Mens omkring hver
tredje af de ældre havde været på tur samme dag,
som de blev spurgt, var det knapt hver Qerde

blandt de yngre. Også lidt flere af de 61-77-årige
(65 %) end i resten afbefolkningen (60 %) havde
dyrket friluftsliv i landskabet inden for den sid¬
ste uge før undersøgelsen. Om disse tal er steget
i de sidste femten år vides ikke.

De ældre var oftere af sted i 1-2 timer (70 %)
end de yngre (60 %), mens færre af dem foretog
meget korte besøg. Det kan skyldes, at ældre har
mindre travlt, og derfor ikke nøjes med korte
ture, og at lange ture er for fysisk anstrengende.

Tilsvarende detaljeret viden om besøg i by¬
parker findes ikke. Dog viser en repræsentativ un¬
dersøgelse af sundhed og sygelighed fra 2006, at
43 % af alle danskere besøgte et grønt område i en
by dagligt, og at 91,5 % kom i et mindst en gang
om ugen.Ældre over 70 år opholdt sig i længere
tid i byparkerne end andre aldersgrupper.

En undersøgelse fra 1996 af brugen af par¬
ker i Aalborg, Ballerup, Hjørring, København,
Randers og Århus viste også, at flere 60-70-åri-
ge end i de yngre aldersgrupper havde besøgt
en bypark i ugen forud for undersøgelsen. Til
gengæld var det lidt færre af de +71-årige. De
60-70-årige besøgte i gennemsnit en park 2,6
gange om ugen, dem over 71 år lidt sjældne¬
re. De 60-70-årige kom hyppigst i parkerne om
foråret og sjældnest om vinteren.

Spadsere- og bilture er hyppigst uden for byerne
Gåturen er den friluftsmæssige kerneaktivitet så¬
vel internationalt som i Danmark og i alle al¬
dersgrupper. I 1995 og 2003 gik 2/3 af de ældre
en tur og studerede naturen sidst, de var på tur
i landskabet. Færre ældre end yngre dyrker fy¬
sisk krævende aktiviteter som løb og ridning. Til
gengæld kørte flere af dem, ca. 1/3, eller næsten
dobbelt jå mange som blandt resten af befolk¬
ningen, en tur i bil. Forholdsvis flere ældre end
yngre fotograferede, sejlede i motorbåd eller var
på en guidet tur, sidst de var af sted.

Jagt og lystfiskeri blev generelt udøvet mere af
mænd end af kvinder og af flere ældre mænd end
yngre. Omvendt samlede flere kvinder end mænd
bær, svampe, blomster o. lign., og igen var det en
hyppigere aktivitet blandt ældre kvinder end yng¬
re. Der var også flere ældre kvinder, der sad stille og

spiste, og færre der løb en tur, end yngre.

Færre ældre ankom til fods, og flere end i re¬

sten af befolkningen kørte i bil til det sted, de
besøgte. Flere ældre end yngre holdt sig også til
veje og stier og fulgte en afmærket rute på deres
seneste tur, mens færre af dem havde besøgt en
strand eller eng.

Lige så mange 61-77-årige som af resten af
befolkningen, eller næsten 1/3 var alene på deres
seneste tur i landskabet. Til gengæld kom langt
flere ældre, 40 %, mod 28 % i resten af befolk¬
ningen, sammen med én anden. Færre var sam¬
men med flere andre.

Mentale forhindringer og fysiske barrierer
Nu kunne man måske tro, at ældre er mere ak¬
tive end yngre, fordi der ikke er noget til hin¬
der for deres friluftsliv. Det er imidlertid ikke

tilfældet.

Manglende fysisk og mental formåen hos
den enkelte, sociale omstændigheder og dår¬
lig tilgængelighed til og i potentielle områder
er medvirkende til, at flere ikke dyrker så me¬

get friluftsliv, som de gerne ville. Disse aspekter
er desuden indbyrdes forbundne og bør derfor
samtænkes, hvis de ældres muligheder skal for¬
bedres. Dårlig førlighed kan for eksempel betin¬
ge, at en ældres frygt for om kræfterne vil slå til
forstærkes, hvor afstanden er lang, belægningen
dårlig, og der ikke er nogen med, som eventuelt
kan være til hjælp.

Der er ikke foretaget specifikke undersøgel¬
ser af, hvad der hindrer ældre danskere i at dyr¬
ke friluftsliv, men de resultater, der kan uddrages
af data fra tidligere undersøgelser af brugen af
landskab og byparker herhjemme, stemmer for¬
holdsvis godt overens med konklusionerne i in¬
ternationale undersøgelser.

Frygt for overfald og faldulykker
Angst for at blive overfaldet i nærmiljøet, i skov¬
områder eller i områder, den ældre ikke har be¬
søgt før, samt frygt for at falde er de væsent¬

ligste hindringer for ældres friluftsliv ifølge den
internationale litteratur. Frygt for at falde hand¬
ler ikke kun om tiltro til egne evner, men også
om design og vedligehold af udemiljøet. Frygten
stiger med alderen, og kvinder er generelt mere
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bange for at gå tur alene end mænd, både i grøn¬
ne områder i byer og på landet.

I Danmark stiger utrygheden ved at færdes
alene i landskabet også med alderen ifølge en

undersøgelse fra 2003. Desuden viste en under¬
søgelse fra 2008 af park- og bynære skovbesøg i
10 byer, at det at føle sig usikker eller angst især
var karakteristisk for de 60-69 årige, men dog
ikke reducerede deres friluftsmæssige besøgs-
hyppighed væsentligt. Ingen af disse to under¬
søgelser gav svar på, hvad det er, der gør de æl¬
dre utrygge og angste, men af undersøgelsen af
parker i 6 byer fra 1996, udgivet år 2000, frem¬
gik det, at en fjerdedel af de ældre over 60 år
oplevede angst for at falde eller blive syge og

ikke kunne fa hjælp som konkrete hindringer
for friluftsliv.

Mangel på følgeskab og andres adfærd
Mangel på nogen at følges, med er den næsthyp¬
pigste grund til, at ældre spadserer mindre i
kvarteret, hvor de bor, end de har lyst til, viser
en engelsk undersøgelse. I den forbindelse spiller
mangel på tid en indirekte rolle, idet det kan væ¬
re et problem for en ældre at finde nogen blandt
familie, venner eller personale på institutioner,
der har eller vil bruge tid på at gå tur.

Sociale hindringer omfatter også relationer
til andre som for eksempel grupper af unge, løse
hunde o. lign., som de ældre kan opleve som tru¬
ende, når de færdes alene. Nogle tør heller ikke
bruge bænke og borde, der er placeret, hvor der
kommer for mange, der opfører sig anderledes
end dem selv, eller hvor der-er for øde og ingen
kan komme til hjælp.

Tilsvarende resultater er fundet blandt de

+60-årige danskere, der deltog i parkundersøgel¬
sen fra 1996. Godt en tredjedel oplevede risiko
for at blive væltet omkuld af cyklister eller føl¬
te sig, generet af større grupper af unge i områ¬
det. En fjerdedel syntes, at det var et problem, at
parken eller området virkede for mennesketomt.

Dårligt helbred
Internationalt angives et dårligt helbred som den
tredje vigtigste hindring for ældres friluftsliv. I
den danske undersøgelse fra 2008 af brugen af

byparker og bynære skove, angav et flertal af de
ældre over 65 år et dårligt helbred som den stør¬
ste hindring for deres friluftsliv, en hindring som

blev endnu større efter 70-årsalderen.

Hindringer i byer: dårlige stibelægninger, forfå parker,
hvilemuligheder og toiletter
Ifølge internationale undersøgelser reducerer
dårlig forsyning med parker og grønne områder
i og uden for byerne og stor afstand til dem, æl¬
dres, især kvinders, besøgsfrekvens. Hertil kom¬
mer manglende transport- og adgangsmulighe¬
derne til og i dem.

Da en gåtur i nabolaget er den mest almin¬
delige friluftsaktivitet blandt ældre, omhand¬
ler de fleste internationale undersøgelser fysiske
barrierer i bykvarterer og ikke i landskabet.

I byerne er kvalitet og vedligehold af fortove
og stier af størst betydning for en gåtur i nabola¬
get. Ujævne belægninger, smalle passager, man¬

gel på udbedring af knækkede fliser og huller,
mangel på rydning af sne, is og affald, manglen¬
de eller dårlig belysning og uoverskuelige trafik¬
situationer reducerer ældres færden i deres nær¬

miljø såvel som deres muligheder for at komme
til et grønt områder og færdes der. Både langs de
mest benyttede ruter til parker og i dem oplever
de ældre også mangel på bænke, toiletter og læ-
muligheder som barriere for et aktivt friluftsliv.

Den danske undersøgelse af byparker fra
1996 tyder også på, at fysiske mangler ople¬
ves som mere betydende barrierer for friluftsliv
•blandt ældre danskere end sociale og personlige
hindringer, som er vigtigere i andre lande. Om
det stadig forholder sig sådan, vides ikke, men
de +60-årige oplevede signifikant flere barrie¬
rer for deres friluftsliv end de yngre. Næsten to

tredjedele af dem følte sig mere hindret end an¬
dre aldersgrupper pga. mangel på toiletter eller
dårlige toiletforhold. Ca. halvdelen mente, at der
manglede siddepladser i parkerne, og en tred¬
jedel savnede siddemuligheder på ruten til en

park. Mangelen på siddepladser blev også nævnt
som den største mangel i de undersøgte park¬
områder i 2008-undersøgelsen af mere end en

tredjedel af de adspurgte over 70 år.
Om faldet, fra at halvdelen til en tredjedel

af de ældre syntes, at mangelen på bænke var en

hindring for deres friluftsliv i byparker, skyldes
forskelle mellem +60- og +70- årige, at under¬
søgelserne foregik i forskellige byer, eller om der
er sket facilitetsforbedringer i tidens løb, kan ik¬
ke forklares på det foreliggende grundlag.

Ønsker i landskabet: mere natur, flere toiletter
og parkeringspladser
Da attraktionen ved en spadseretur for mange æl¬
dre, især de enlige, består i at se noget andet end
hjemmets fire vægge, er det vigtigt, at der er no¬
get at opleve og variation, hvor de ældre færdes.
For eksempel viste en undersøgelse blandt 270
englændere, bosat i byer og landdistrikter, at der
var signifikant flere ældre, der gik tur i områder,
der indeholdt vandelementer som springvand,
åer, strand- eller søbred end i områder uden. Og¬
så træer og buske og det tilknyttede fugleliv op¬
fattede de ældre som særlige attraktioner.

Hvad, der hindrer friluftsliv i landskabet, er
ikke undersøgt, men af data fra 1994/1995-un-
dersøgelsen fremgår det, at mere natur, renere
'

strande, flere skove, snoede vandløb og enge ran¬

gerer højest på danskernes liste over forandrin¬
ger, de forventer, vil øge antallet af ture ud i
landskabet. Dertil kommer, at dobbelt så mange

60-77-årige som yngre også mente, at flere toi¬
letter og parkeringspladser ville kunne fa dem til
at dyrke mere friluftsliv.

Anbefalinger til kommunerne
Da andelen af befolkningen over 67 år stiger
stærkt, vil kommunernes udgifter til ældreomsorg
vokse fremover. Samtidig er der evidens for, at na¬
turoplevelser,motion og socialt samvær, som udgør
kernen i friluftsliv, fremmer ældres velbefindende
og muligheder for at klare sig længere i eget hjem.
På det grundlag anses det for samfundsmæssigt for¬
delagtigt at forbedre friluftsmulighederne for ældre
generelt og fjerne de hindringer, der eventuelt be¬
tinger, at nogle er inaktive.

Det kan kommunerne bl.a. gøre ved at ned¬
sætte projektgrupper med deltagere fra de grøn¬
ne forvaltninger og social-, sundheds-, kul¬
tur- og skoleforvaltningerne, repræsentanter for
frivillige organisationer med interesse for ældre,
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motion og natur samt fra boligforeninger. For¬
målet med sådanne grupper kunne være at un¬
dersøge og udvikle og igangsætte nye friluftsmu-
ligheder for de ældre.

Mere konkret anbefales det, at kommunerne
• sikrer en god forsyning med velplanlag¬

te grønne områder j de kvarterer, hvor der bor
mange ældre

• forbedrer tilgængeligheden på ruter mel¬
lem boligområder og grønne områder i byerne
ved vedligehold af fortove og stier herunder sne¬
rydning samt etablering af hvilesteder

• forbedrer tilgængeligheden til friluftsom¬
råder i landskabet med offentlige transportmid¬
ler og parkeringsmuligheder

• forbedrer færdsels- og opholdsmuligheder-
ne i bolignære friarealer, parker og grønne om¬
råder i byerne, samt i skove og andre friluftsom¬
råder i landskabet ved anlæg af brede stier med
jævn belægning, placering af borde og bænke på
strategiske steder samt anlæg af flere toiletter

For at fremme videndelingen mellem kommu¬
nerne anbefales det, at der tilvejebringes et na¬
tionalt overblik over, hvilke offentlige og private
friluftsmuligheder af relevans for ældre, der fin¬
des lokalt.

Da dataene i de ovenfor refererede danske

undersøgelser efterhånden er gamle, anses det
for vigtigt at gennemføre en repræsentativ unT

dersøgelse blandt +50-årige af deres friluftsakti¬
viteter og motiver og hindringer herfor til brug
for kommunernes fysiske og sociale planlægning.

Ældre er imidlertid ikke en homogen grup¬

pe. Faktisk er forskellene blandt dem større end
i andre aldersgrupper, fordi det levede liv har sat
sig forskellige spor. En +65-årig kan for eksempel
være i fuld gang med arbejdslivet eller nedslidt,
have råd til at rejse væk fra den danske vinter eller
ikke være i stand til at gå ud af sin lejlighed, væ¬
re opkoblet på nettet og velorienteret om mulig¬
heder eller ikke i stand til at beherske det danske

sprog. Derfor anses det også for vigtigt at under¬
søge, hvad især svage og inaktive ældre selv me¬

ner, vil kunne gavne deres friluftsliv.
Jette Hansen-Møller, lektor, Skov & Landskab, KU,
landskabsarkitekt mdl

Øverst, fra venstre. Kvinder lever længst, men ældre mænd er mere fysisk aktive. Foto JHM
De fleste ældre tager på tur to og to. Foto JHM
Ældre ønsker flere parkeringspladser ved friluftsområder i landskabet. Foto JHM
Gode belægninger er afgørende betydning for ældre. Foto Berit C. Kaae
Siddemuligheder både i grønne områder og langs ruterne dertil er af afgørende betydning for ældres aktivitets¬
niveau. Foto Torben Dam

•Top, from left:Women live longer, but older men are more physically active. Photo:JHM
Most of the elderly walk in pairs. Photo:JHM
The elderly would like more parking places near the recreational areas in the landscape. Photo: JHM
Good paving is very important for the elderly. Photo: Berit C. Kaae
Opportunities for sitting both in the green areas and along the paths leading to them has a great influence on
the elderly's level of activity. Photo Torben Dam

Datauddragene, der dannergrundlagfor denne artikel, er udarbejdet med tilskudfra tips- og lottomidler tilfriluftslivet
De refererede danske data stammerfra følgende undersøgelser:
Holm, S. (2000): Anvendelse og betydning af byens parker og grønne områder. Forskningsserien Nr. 28-2000,
Forskningscentretfor Skov & Landskab, Hørsholm
Jensen, F.S. (1998): Friluftsliv i det åbne land 1994/1995, Forskningsserien Nr. 25-1998. Forskningscentret
for Skov & Landskab, Hørsholm
Kaae, B.C. & Madsen, L.M. (2003): Holdninger og ønsker til Danmarks natur By- og Landsplanserien nr. 21,
Skov & Landskab, Hørsholm
Randrup, T.B., Schipperijn,J., Hansen, B.I., Jensen, F.S. & Stigsdotter, U.K. (2008): Natur og sundhed. Sam¬
menhæng mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed. Park- og Landskabs-
serien nr. 40, Skov & Landskab, Frederiksberg
Schipperijn, J. (2010): Use of urban green space, Forest & Landscape Research No. 45-2010, Forest & Land¬
scape, Frederiksberg

Flere naturområder

Renere strande

Flere skove

Flere snoede vandløb

Flere muligheder for rundture

Bedre oplysninger om områdets muligheder

Etablering af flere udsigtspunkter

Flere toiletter

Flere parkeringspladser

Flere anlæg til sportsaktiviteter

Figur 5: Ønsker til forandringer i naturen/landskabet, der (forventes) at betyde hyppigere besøg, 1995/1996
* Figure 5:The desired changes to the nature/landscape that are (expected) to result in frequent visits, 1995/1996
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Principplan og luftfoto • Principal plan and aerial photo

Midlertidig arkitektur og fysisk planlægning
på Roskilde Festival
Jes Vagnby: Midlertidig Arkitektur og fysisk planlæg¬
ning på Roskilde Festival. Forlaget Guldmaj, 2010.
88 s. 226,95 kr. ISBN 987 87 990698 3 5

Playa de la Roskilde, oh oh oh oh oh... Ros¬
kilde Festival. Danmarks 5. største by i 8 dage
med 100.000 festende indbyggere. Udsat for
vejr, musik, kreativitet, hinanden - og teoretiske
overvejelser. Samt et forbrug på 3.500 km mil¬
jørigtigt toiletpapir.

Arkitekt Jes Vagnby har skrevet en bog om
sit arbejde som stadsarkitekt i byen Roskilde Fe¬
stival i årene 1999-2009. Forfatteren ønsker at

udbrede erfaringer herfra til et mere generelt
niveau, hvor fænomenet midlertidig arkitektur
også skal fungere som løftestang for positive so¬
ciale processer.

Bogen har et teoretisk og et praktisk kapitel.
Indpakket til en start af generaliseringer over og
forventninger til midlertidig arkitektur. Og af¬
sluttet med en ganske kort perspektivering, der
forsøger at koble sig til lignende problemer om¬
kring generel byplanlægning og etableringer af
flygtningelejre, m/u naturkatastrofer. Festivalen
er med tiden blevet udviklet ud fra teoretiske

og praktiske tilgange. I bogen beskrives 3 hove¬

delementer; Musik, Samvær ogYM/YM (Your
Mind/Your Moves); publikums mentale og fysi¬
ske spor. Dette kobles med 4 + 4 = 4 dages del¬
tagelse på campingområdet + 4 dages betagelse
på Indre Plads, hvor "publikum stimuleres og for
alvor frisættes".

De teoretiske principper omsættes til fest-, te¬
ma-, stille- og medarbejderzoner omkring In¬
dre Plads; det hele omkranset af parcelhuslig-
nende strukturer af teltområder, med hver sin

særegne community og agora. Dertil koncertrum,
mellemrum, servicecentre, porte, svømmesø, en
gå-udenom-grusgrav og en uundværlig infra¬
struktur.

Tekst og sprog bærer præg af at Vagnby -
måske qua sine mange år som engageret festival¬
gænger og æstetisk ansvarlig — har haft fingrene
så dybt i den gode Roskildemuld, at overblikket
og klarsynet er gået tabt.Vagnby vil beskrive te¬
oretiske arbejdsredskaber, helligholde en særlig
og udefinerbar orange feeling og samtidig trans¬
formere det hele til almen anvendelighed.

Man kan i bogen savne mere konkrete ek¬
sempler på, hvordan f.eks. midlertidige elemen¬
ter og afgrænsninger er udformet og placeret i
rummet. Hvordan opleves bymurene/hegnene?
Er der indbygget foranderlighed under festiva¬
len?

En dyberegående refleksion over kunstværkers
interaktion og påvirkning af rum og mennesker
ville også være interessant, netop i lyset af at det
er i processen og engagementet, at fremtidens
håb ligger — ifølge bogen.

Vagnby nævner selv, at festivalen nu skal til at
være mere kulturelt integrerende og mere bære¬
dygtig i forhold til engangskulturen på camping¬
området og måske få gang i genanvendelse af telte.
(På 4 år er der nu indsamlet og vasket 10.000 so¬

veposer til hjemløse).
Dette kræver en ny form for tænkning, plan¬

lægning og regulering af instantsamfundet Ros¬
kilde Festival - i en langt mere kompetent og
bæredygtig skala end at cykle sig til en mobilop¬
ladning. Selv om hvert skridt naturligvis er \%1-
komment, jævnførYM/YM.

Man kunne hurtigt ønske sig en langt mere
skarp grøn planlægning, der modsiger køb- &
brændafkulturen — her vil der virkelig være ta¬
le om mentalitetsændring. Et sted, der tilbyder
flere og mangeartede overnatningsformer — som
et ægte alternativ til den velkendte stammekul-
tur på campingområdet. En festival, der indar¬
bejder et bedre miljø og klima i al slags vejr —

og dermed mindre sundhedsskadende urinstøv
f.eks. En intelligent designet plan, der arbejder
for mere lighed og færre klasseforskelle.Yeah!

Creative actions (2006), udtænkt af kunstneren Karoline Larsen, bestod af 25 tre
meter høje pæle. De var placeret i et mønster, der i mindre skala svarede til festi¬
valens kontur. 210 km snor i mange farver var til rådighed for publikum. I løbet
af festivalen fik deltagerne med stort engagement udspændt ét kolossalt netværk
af snore, som udgjorde en imponerende koloristisk mosaik, www.huldada.dk
• Creative actions (2006) was conceived by artist Karoline Larsen and consisted
of 25, three-meter high poles.They were placed in a pattern that in a smaller
scale corresponded to the festival's outline, and 210,000 meters of string in many
different colors were available for free public usage. During the festival, the par¬
ticipants, with great enthusiasm, stretched out an enormous network of strings,
which created an impressive coloristic mosaic, www.huldada.dk

Manifest: "There is a vitality, a life force, an energy, a quickening, that is
translated through you into action, and because there is only one of you in all
times, thjs experience is unique. And if you block it, it will never exist through
any other medium and will be lost. The world will not.have it. It is not your
business to determine how good it is; nor how valuable it is; nor how it com¬
pares with other expressions. It is your business to keep it yours, clearly and
directly, to keep the channel open." Martha Graham 1894-1991
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Det negative steds æstetisering.
Sublimt landskabsmaleri.

Caspar David Friedrich,
DerWatzmann, ca. 1824
• The aesthetics of the negative place.
Sublime landscape painting.
Caspar David Friedrich,
DerWatzmann, ca. 1824

Alt er teoretisk muligt i den midlertidige kon¬
tekst. Og måske derfor er midlertidig arkitektur
nærmest blevet et symbol på al det, vi kan øn¬
ske og forestille os. På et Utopia, der ikke findes,
men som kan løse komplekse problemstillinger,
mens vi bare har det så dejligt og så sjovt — sam¬
men. Især for dem, der allerede har adgang til
backstage-områder med bedre plads og behage¬
lig sponsor-nursing.

Emnet er helt sikkert fuld af energi.
Mangefarvet energi.

Pernille Ploug

PS: Share the feeling?
For en orange fornemmelse, besøg:
www.Roskilde-Festival.dk

For konkurrencen BUILD WHAT HERE

til Roskilde Festival 2011: www.dac.dk

Arkitektur som synlig tale.
Lise Bek: Arkitektur som synlig tale. Ikaros Press,
2010. 404 s. 398 kr. inkl. forsendelse ved bestilling
direkte hos forlaget. ISBN: 978-87-92614-03-2

Det er en stor og vægtig bog forfatteren her har
begået — også i hel bogstavelig forstand er den
for tung til at læse i sengen; og det er nok me¬

get godt, for man skal være vågen for at følge
med og fa alle bogens mange pointer og syns¬

punkter med.
Temaet for bogen at rumforståelsens udvik¬

ling fra oldtiden og til nu; måden vi ser, ople¬
ver og agerer i rummet og dermed også skaber
rummet. Det er således en arkitekturhistorie

med en særlig vinkling, men den trækker dog
på de fleste af de kendte 'klassikere' — også haver,
som for de fleste landskabsarkitekter burde være

kendte.

Hoveddelen af bogen handler om det histo¬
riske skifte, der sker i renæssancen, hvor man,

ifølge forfatteren, går fra en 'rumopfattelse base¬
ret på symbolets uimodsigelighed til den retori¬
ske figurs overtalelsesstrategi'.

Bogen er overordnet delt i tre større afsnit,
udover indledning og konklusion, som med hver
deres indgangsvinkel fortæller dele og udsnit af

den samme overordnede historie om rumopfat¬
telse og synsmåder. Del 1 'Som man ser det' be¬
skæftiger sig med synssansen, hvordan vi ser, sat
ind i en kuturel kontekst, og hvordan det påvir¬
ker den arkitektur, der derudfra skabes.

Del 2 'Arkitekturen som scenerum og be-
tydningsunivers' kigger på samspillet og ud¬
vekslingen imellem brugerens ageren, dennes
synsmåde og det rumlige udtryk, som skabes i
samspil med en tidsgiven virkelighedsopfattelse.

Del 3 'Den guddommelige orden og den
menneskelige målestok' bevæger sig op i skala
og væk fra det konkrete bygningsværk, dets in¬
dre rum, til at se på byen, landskabet og 'stedet'.

Der er bogen igennem indgående analyser
af konkrete værker, som giver forståelse og ind¬
sigt i forfatterens teser, samt ikke mindst er med
til at gøre dem håndgribelige, således at også os

uden en kunsthistorisk universitetsuddannelse

kan følge med.
En god fornemmelse for bogens indhold og

abstraktionsniveau giver kapiteloverskrifter som;
'fra illusion til vision i den kristne middelalder',
'det arkitektoniske rum som perspektivisk og

rumlig konstruktion', 'symbol til retorik' eller
'stedet som abstrakt form eller erindringsbillede
— konturer af et nyt stedsbegreb'.

Heldigvis er det er en enormt lækker bog,
smukt sat op på skønt papir og med smukke og
informative illustrationer. Man kunne dog næ¬
sten have ønsket sig endnu flere illustrationer,
da det jo i høj grad er en bog om synssansen og

billeder, kunne det have været skønt med end¬
nu flere af slagsen. Jeg tror også, det ville hjæl¬
pe til en større forståelse af teksten, da det ikke
er os alle forundt lige at kunne kalde en spe¬
cifik middelalderaltertavle eller grundplanen af
en bestemt renæssancekirke frem på den indre
nethinde.

. Det kan være svært at kritisere en bog, som
i høj grad behandler et emne så dybtgående
som her. Jeg sidder dog efter endt læsning til¬
bage med en fornemmelse af, at den kunne være
strammet endnu mere op. Skulle forfatteren have
koncentreret sig udelukkende om renæssancen

og manierismen? Altså selve tidspunktet for det
synsmæssigt samfundsomvæltende brud. Eller

historien op til denne og det brud, der sker der?
Det virker i høj grad, som det er det, der interes¬
serer forfatteren mest. Måske kunne det så have

været interessant at sætte dette op imod moder¬
nisme og det brud, som forfatteren ser ske med
postmodernismen hen imod 'det æstetisk lystbe¬
tonede syn'. Der gås vældig let henover sytten-
og attenhundredetallets udvikling. Her tænker
jeg særligt på samfundsudviklingen, den begyn¬
dende industrialisering og dermed følgende ka¬
pitalisme, revolutionernes opgør med feudalis¬
men, introduktionen af borgerskabet som en
bærende samfundsklasse, byernes tiltagende rol¬
le hen under storbyens fremkomst og fivad det¬
te medfører for synets udvikling, modernismens
gennembrud osv. Men her ligger måske forfatte¬
rens næste værk??

Endelig vil jeg nok stille spørgsmålstegn ved
forfatterens konklusioner omkring det postmo¬
derne skifte og antydningerne omkring, at dette
skulle være af samme omkalfatrende dimensio¬

ner som det i renæssancen her påviste. Det er
svært at forholde sig til sin egen tid og denne
tids stil og arkitektoniske udtryk. De store brud
er altid lettere at gennemskue og se på afstand...
Det her 'benævnte æstetiske blik - er det 'bare'

en gentagelse af, hvad vi så i attenhundredetallet
med the 'the picturesque's fremkomst ovenpå en

strengere klassicisme - et ønske om dekoration
og historiefortælling i forhold til modernismens
lignende strenghed i udtrykket. Eller er det vir¬
kelig et sandt brud, vi oplever i disse år.

Denne bog er bestemt ingen læse-let udga¬
ve af arkitekturhistorien og rumforståelsens ud¬
vikling, så hvis man ikke allerede kender og in¬
teresserer sig for denne, er det nok ikke denne
bog man skal starte med. Men hvis man allerede
har dyrket en interesse for arkitekturen og rum¬
mets historie, er det bestemt en bog, der tilføjer
lag af indsigt.

Det kan virke banalt at sige, at man kan læ¬
re af historien, men det kan man jo. Og person¬

ligt finder jeg det berigende som praktiserende
landskabsarkitekt med en teoretisk ballast, der
kan, sætte det, man lige nu og her har gang i, ind
i en større kontekst og forståelse.
facob Kamp
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SUMMARY

Kongens Have gardens
in Odense, p. 132
Erik Brandt Dam

Kongens Have was established as
a baroque garden in connection
with Odense Slot in the 1740's.

The project is based on the gar¬
den's history. Almost all of the gar¬
den's trees have been preserved and
the characteristic terrain, with the

slope along the horsechestnut ave¬
nue toward west and the depression
in front of the palace's main fa¬
cade have been clarified. The beech

hedge surrounding the garden was

replaced by a 40-cm high granite
edging, up to which the lawn, like
a carpet is softly pulled up. The
edging defines a precise border be¬
tween out and in. Toward west, the
granite edge is pulled into the gar¬
den and here forms a new axis that

borders the palace's 'vegetable gar¬

den,' where there are 70 Malus
'Evereste'/Butterball' and 'Braend-
kjaer.'The garden's three, north-
south paths are paved with a newly
developed brick, and the course of
the paths refers to the baroque gar¬
den's plan.

Kongens Have gardens con¬
nect the city center with the main
railway station and serve as a daily
transit route for thousands of pe¬

destrians, from early morning to
late in the evening. The diagonal
pathways are covered with palace
gravel.

The lighting plan was devel¬
oped with the ambition of com¬
bining security with experience in
order to make the gardens attrac¬
tive in the evening.

The lighting system creates a
sensuous and variable light, which
is an experience in itself while al¬
so accentuating the garden and the
palace architecture.

Svanemøllestranden beach,

p. 138
Uffe Wainø og Marise Fiebig

Thing &Wainø landscape archi¬
tects served as the head consultants

for the design of the new swim¬
ming complex, which includes a
beach and pier primarily planned
as a local recreational area. Besides

the beach and the pier, a small
building was designed with toilets

and lifeguard facilities. Two hun¬
dred bicycle stands were also es¬
tablished.

Our first task was to find a site

for the scheme, which in terms of
both function and aesthetics was

optimal in relation to the urban
and scenic surroundings and their
relationships. At the same time, the
sea current conditions were an im¬

portant factor in the final design
and placement.

Formerly, the Strand Prome¬
nade was not used very much and
it was important, in connection
with the bathing scheme, to create
an urban space that could serve as
a year round excursion point. To¬
day, the promenade is experienced
as an integrated part of the scheme
and a strong line in the landscape
with glacis and trees in a tight,
strait line running along the end of
the Svanemøllebugten bay.

The meeting between the ex¬

isting and the new elements in the
area was accomplished by laying
the new features as a layer on top
of the existing, with respect for the
inherent qualities. It was thus im¬
portant to maintain the sequence
of avenue trees along the prome¬
nade and let these cross the course

of the new scheme to underscore

the narration of the meeting be¬
tween the old and the new.

A wooden pier is connect¬
ed to the promenade and stretch¬
es 130 meters out into the water.

With a water depth of 2.2 meters
at the end of the pier, bathers have
the possibility of getting out in¬
to deeper water. A wooden bench
running the entire length of the
pier is oriented toward the sun.

The pier and the promenade
form a spine for a ca. 4,000 m2
child-friendly beach that invites
play and bathing in shallow water.

The beach was established in a

natural cove that prevents the sand -
from being washed away by the sea

currents. The beach lies lower than
the promenade, which offers gbod
seating possibilities up against the
existing stone glacis.

The original sketches'for the
design of the pier suggested addi¬
tional functions.Toward the Svane¬

møllebugten bay, the pier had a se¬
ries of terraces that accentuated the

entire scheme's supple curved form.

Landscape plan of the Boufe-
krane river valley and green
belt in Meknes, p. 142
Iman Meriem Benkirane,
Valerio Morabito og Gianpiero Donin

Meknes is an imperial city, with
an important historical and cul¬
tural heritage. Its home region
is known for its high agricultur¬
al potential; however the city suf¬
fers from a fragmented image un¬
derlined by the existence of the
Boufekrane river valley that divid¬
ed the city in two parts: the Medi¬
na and the modern city. The south
part of the Meknes that was aimed
to be a protected agricultural area
has during the last 10 years been
invaded by illegal housing; hence
the importance of regenerating
the peripheral agricultural areas by
creating green belts.

The main objectives of the
team were: first to respect and un¬
derline the identity of the terri¬
tories, then to conceive projects
not only for people but also with
them; and therefore converting
the cost of the projects from di¬
rect money inject to a professional
training Investment.

Those territories were ad¬

dressed in two projects:The first
one deals with the landscape plan
of the Boufekrane river valley. The
second one is about the green belt
in the south part of the city.

The Valley of Boufekrane Riv¬
er contains an exceptional land¬
scape potential that can offer the
city an opportunity for urban re- ,

newal.The team opted for a land¬
scape that combines naturalistic
approaches and socioeconomic dy¬
namics; and enabling Meknes to
combine the identity of an impe¬
rial city built along a river and the
agricultural character of one of the
most fertile regions ofMorocco.

The main idea of the green
belt project is to create an agricul¬
tural green belt in order to pre¬
serve the existing land activities
from the urban sprawl by creat¬

ing a green tree belt surrounding
the area and introducing a system
of land property delimitation that
can offer the possibility of public
and semi-public promenade with
intermittent groves on Public land
properties.

Outdoor activities for the

elderly as well as their
hindrances and needs in towns

and landscapes, p. 146
Jette Hansen-Møller

As the segment of the population
over the age of 67 is rapidly in¬
creasing, the municipal expenses
for elderly care will also increase
in the future. At the same time

there is evidence that nature ex¬

periences, motion and social com¬
munity, which are the core of
outdoor life, also encourage the
elderly's well-being and opportu¬
nities of sustaining themselves in
their own homes for a longer peri¬
od of time. On this basis it is con¬

sidered advantageous for society to
improve the outdoor opportuni¬
ties for the elderly and remove the
hindrances that for some can result

in inactivity. Recommendations
suggest the assurance of a sufficient
number ofwell-landscaped green
areas in the neighborhoods where
many elderly live; to improve the
access between the housing ar¬

eas and the green areas in ahe cit¬
ies by maintaining sidewalks and
paths, including snow removal as
well as the establishment of sitting
areas; to improve access to the rec¬
reational areas in the landscape via
public transportation and parking
opportunities and to improve traf¬
fic and seating conditions in the
recreational areas adjacent to hous¬
ing and in the parks and green-ar¬
eas in the cities, in the forests and
other outdoor areas as well as in

the landscape by establishing wide
paths with even paving, locat¬
ing tables and benches in strategic
places as well as the establishment
of additional toilet facilities.

It is considered important to
carry out a representative study
among the 50-plus generation con¬

cerning their outdoor activities and
motives and hindrances. However,
the elderly do not represent a ho¬
mogeneous group, in fact the dif¬
ferences between them are great¬
er than in other age groups as the
lives they have lived has left differ¬
ent results.Therefore it is also seen

as important to investigate what the
weak and inactive elderly feel will
improve their outdoor life.
Pete Avondoglio
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Konference: Samtidskunst,

leg og midlertidighed som
redskaber for byudvikling
14. oktober

I de seneste år har vi set en op¬

blødning af faggrænsen mellem
kunst og planlægning. Mange sam-
tidskunstnere skaber værker der

går i dialog med det offentlige rum

og det offentlige liv. Samtidig er
der en interesse blandt planlæggere
for at arbejde med det inddragen¬
de og midlertidige i det offentlige
rum. Fælles for de to tilgange er, at
de bidrager til at reformulere ste¬
ders brug og adfærd gennem leg,
iscenesættelse og involvering.
Konferencen vil have et tværfag¬

ligt snit, som indtænker både den
planstrategiske, den landskabsarki-
tektoniske og den kunstkuratori-
ske tilgang til byrum, byliv og by¬
udvikling.
Konferencen arrangeres som et
samarbejde mellem landskabsarki¬
tekt Bettina Lamm, Skov & Land¬
skab, KU og kurator Charlotte
Bagger Brandt, RÅDERUM - kon¬
tor for samtidskunst, og er støttet
afMargot og Thorvald Dreyers
Fond.

Sted: Lokale 23.0.50, Søndre Cam¬

pus, KUA, Njalsgade 76, Kbh. S
Pris: 800 kr.

www.sl.kvl.dk/KurserOgEfteruddan-
nelse/Kurser/

DL's høstmøde: Træer i byen
29. oktober

Træer i byen bliver temaet for årets
store debatarrangement.Træer i by¬
en er en meget konkret måde at
sætte 'den bæredygtige by' til dis¬
kussion. Temaet træer i byen åbner
op for mange relevante problemstil¬
linger og dermed diskussioner med
relevans for netop vores faglighed.
www.landskabsarkitekter.dk

Efterårets arrangementer

på Fyn
Rudkøbing Havn
Fynske havnemiljøer er under for¬
andring, og deres fremtid er til
debat. Langeland Kommune har

indgået i en internationalarkitekt¬
konkurrence blandt unge arkitek¬
ter, hvor havnens fremtid og dens
relation til byen er blevet belyst. .

Arkitekt Helle Baker Norden in¬

troducerer til projektet.
Lørdag den 9. oktober kl. / 0.00.

Fiberline og energirigtigt byggeri
Vi besøger Fiberline, der arbejder
med nye spændende materialer til
byggeindustrien. Rie Øhlenschlæ¬
ger fortæller Rie Øhlenschlæger
om energi- og miljørigtigt byg¬
geri.
Tirsdag 16. november kl. 17-20
Tilmelding til Jane Vestergaard,
Vestergaard-Fibiger@mail. dk

FUNKTION
DESIGN
KVALITET
Inventar til det offentlige rum
formgivet af førende arkitekter
og designere.
Fremstillet af holdbare kvalitets
materialer i bedste håndværks¬
mæssige standard.

outdoor

tlf.:+45 75564700 Håndværkervej 14 DK-7000 Fredericiawww.inventarrum.dk
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Bytræseminar 2010
10. november

Der har i de seneste år været stor

fokus på beskæring og forvaltning
af træer. Året bytræseminar har
som hovedemne beskæring, både
af unge træer og de gamle histori¬
ske alléer. Nyt fra forskningen er
i år om brug af vandingsposer til
nyplantede træer og et forslag til
beskrivelse af planteskoletræer be¬
stemt for plantning som by- og
vejtræ. Årets træplantningsprojekt
er et af de mest udfordrende pro¬

jekter gennemført de senere år,
omfattende plantning på dæk af
store træer i specielle arter.
Årets bytræ er avnbøg, og fra Sve¬
rige kommer forskere og præsen¬
terer en ny undersøgelse af træbe¬
stande i nordiske byer.

Program
Beskæring som mål eller middel
Skal træer beskæres, og hvad far
men i givet fald ud af det. Med fo¬
kus på unge træer v. seniorrådgiver
ph.d. Palle Kristoffersen, Skov &
Landskab, KU
Bevaring og fornyelse af historiske
alléer. Alléens kulturhistorie, hvor¬
når er rette tid til udskiftning, og
forlænger kraftig tilbageskæring de
gamle alléers levetid? v. landskabs- .

arkitekt Jens Hendeliowitz
Eksemplfer på aktuelle beskærings-
sager fra 2010. Uretmæssig øde¬
læggende beskæring af 188 træer i
Greve Kommune v. skov- og land¬
skabsingeniør Claus Winther, Gre¬
ve Kommune •

Forvaltning af 800 piletræer i Kø¬
benhavns parker v. skov- og land¬
skabsingeniør Lars Christensen,
Københavns Kommune

Spørgerunde og paneldebat om
forvaltning og beskæring af træer

Årets Bytræ, Carpinus betulus,
avnbøg v. træ- og planterådgiver
Svend Andersen

Uddeling af Dansk Træplejefor¬
enings pris v. CarstenVisler, fmd.
Dansk Træplejeforening
Uddeling af legat fra Nordisk Fond
for Bytræer
Stadstrådsdiversitetet i Norden

idag — risker och mojligheter.
Baseret på en undersøgelse af træ¬
bestande i en række nordiske by¬
er v. doktorand Henrik Sjoman og
doktorand Johan Ostberg, SLU,
Alnarp,
Nyt fra forskningen. Vandingspo¬
ser og erfaringer med brug af van¬
dingsposer i Københavns Kommu¬
ne v. forsker Ph.d. Oliver Biihler,
Skov & Landskab, KU
Beskrivelse af højstammede plan¬
teskoletræer til by-og vejformål.
Resultater fra et samarbejdsprojekt
i PartnerLandskab regi v. senior¬
rådgiver ph.d. Palle Kristoffersen,
Skov & Landskab, KU
Sikkerhed og arbejdsmiljø i træ¬

plejen. Præsentation afDTF's re¬
viderede sikkerhedsguide Land¬
skabsarkitekt Tage Kansager,
næstformand i DTF

Årets træplantningsprojekt. SEB
Bank, København, v. landskabsarki¬
tekt Ulla Hornsyld,
Pris: 1.800 kr. ekskl. moms for

abonnenter på Skov & Landskabs
Videntjeneste samt medlemmer af
Dansk Træplejeforening. For øvri¬
ge 2.500 kr. ekskl. moms.
Sted: Skov & Landskab, KU
Auditorium 3-13

Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C
Tilmeldingsfrist: 1. november
Tilmelding www.sl.life.ku.dk/Kurser
Seminaret arrangeres i samarbejde med
Dansk Træplejeforening

Forskningsbaseret terapihave i
Hørsholm

Danmarks foreløbig eneste forsk¬
ningsbaserede terapihave bliver nu
en realitet. 1 Arboretet i Hørsholm

anlægger Skov & Landskab, KU
terapihaven Nacadia med økono¬
misk støtte fra flere fonde.

Udformningen baseres på den nye¬
ste forskning inden for Health De¬
sign. Udover at blive et nationalt
og internationalt forsknings-, ud¬
dannelses- og demonstrationslabo-
ratorium, kommer Nacadia også til
at fungere som behandlingssted for
personer med stressrelaterede lidel¬
ser. Terapihaven' skal fungere som
et behandlingssted i samarbejde
med den nærliggende stressklinik
Kaimia og som fuldskala laborato¬
rium til forskning inden for relati¬
oner mellem natur, mennesker, de¬
sign og sundhed med særligt afsæt
i personer med stress.
I forhold til de stressramte er målet

at opnå en forbedret livskvalitet,
samt at hovedparten kan vende til¬
bage til job eller uddannelse.
I forhold til forskningsdelen er
målet at blive et ledende forsk¬

ningscenter inden for Health De¬
sign både nationalt og internatio¬
nalt. Den forskningsmæssige del
finansieres bl.a. afTrygfonden, som
støtter et forskningsprojekt om ef¬
fekten af haveterapi sammenlignet
med traditionel behandling.
Terapihaven udformes afDan¬
marks førende forsker inden¬

for terapihaver, lektor Ulrika K.
Stigsdotter fra Skov & Landskab,
i samarbejde rned et tværfagligt
team med førende nationale og in¬
ternationale eksperter fra forsk¬
ning og praksis.
Nacadia anlægges midt i Arbore¬
tet, primært i den nordamerikan¬

ske del og delvis i den europæiske
del, hvor der både findes store be¬
skyttende og afgrænsende plante¬
volumener med skovagtig karakter,
åbne områder og vand. Derudover
skal to eksisterende bygninger -
den tidligere gartnerbygning og et
drivhus - også vil indgå i terapi¬
haven indrettes til brug for have¬
terapi, forskning, foredrag og un¬

dervisning. Området bliver på i alt
9.700 kvm.

Fakta

Realdania støtter anlæggelsen af
terapihaven med 4,5 mio. kr. Der¬
udover yder Den Obelske Fami¬
liefond og G.B Hartmanns Fa¬
miliefond støtte til projektet.
Trygfonden, Nordea Fonden Dan¬
mark og LIFE, KU støtter projek¬
tets forskningsmæssige del.
Arboretet er en enhed under Skov

& Landskab, KU. Det er en plante-
samling, der rummer ca. 2.000 ar¬

ter, og er dermed den største sam¬

ling af træer og buske i Danmark.
Navnet stammer fra det latinske

arboretum, som betyder 'samling
af træer'.

De mange træer tjener som formål
for fakultetets nationale og inter¬
nationale forskning i træer og bu¬
skes genetiske ressourcer. Denne
forskning omfatter dendrologiske,
genetiske og genøkologiske forsk¬
ningsprojekter.
Arboretet tjener desuden også som

undervisningsformål for fakulte¬
tets studerende samt som en for¬

midlingsaktivitet for den bredere
offentlighed. Arboretets website er

tilknyttet en omfattende database
med informationer om mere end

10.000 arter af planter.
Arboretet har dagligt åbent 7.30
og til solnedgang.
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Terapihaven: har en egen hjemme¬
side: /www. si .life. ku. dk /Faciliteter/
Terapihaven, aspx
Konceptmodellen for terapihaven
Nacadia blev færdig i juni 2008
og indgik i planlægningen af te¬
rapihaven ved Filadelfia Hospice
i Dianalund og danner basis for
programmeringen ved den kom¬
mende renovering af Dannerhu-
sets have for krisecentrets kvinder

og børn. Konceptmodellen er ud¬
arbejdet af lektor Ulrika K. Stigs-
dotter og adj. professor Thomas B.
Randrup i samarbejde med samar¬

bejdspartnere fra Stresscentret Kai¬
mia og følgegruppen for projektet.
Konceptmodellen kan downloades
fra: www.sl.life.ku.dk/

Terapidelen: Resultater fra Sverige
viser, at ca. 98% af patienter i et
terapihaveforløb oplever en for¬
bedret livssituation, og at ca. 75%
kommer tilbage til job eller ud¬
dannelse.

Terapikonceptet for haveterapi¬
en er udviklet gennem et Ph.d-
studie og publiceret i det seneste
nummer afJournal ofTherapeutic
Horticulture, www.sl.life.ku.dk/

Faciliteter/Terapihaven,aspx
Kaimia er et stresscenter etableret

i 2008.

Inf.: Lektor og projektleder Ulrika K.
Stigsdotter, Skov & Landskab, uks@
life.ku.dk og projektleder Marianne
Kofoed, Realdania, tel. 70 11 66 66

Konkurrencen om en udvik¬

lingsplan for området mellem
Koge bymidte og vandet
Køge Kyst har nu offentliggjort re¬
sultatet af konkurrencen om en

udviklingsplan for området mellem
Køges bymidte og vandet. Dom¬
merkomitéen glæder sig over et

solidt udgangspunkt for det videre
arbejde, med stærke elementer hos
alle fem hold - særligt hos Hold
Vandkunsten.

Køge Kysts bestyrelse og rådgi¬
vere har vurderet de fem konkur¬

renceforslag og drøftet dem med
borgere og interessenter. Ifølge
dommerbetænkningen har Hold
Vandkunsten leveret det samlet set

stærkeste forslag til udviklingsplan,
og de fire øvrige hold har hver
især bidraget til at belyse saérlige
problemstillinger af stor betydning
for det videre arbejde. Dommer¬
komitéen har været meget optaget
af forslag hos flere hold om et kul¬
turstrøg, der binder bymidten og
de nye kvarterer sammen. En an¬
den topprioritet er stationsområ-
dets nye handelskvarter, som med
en høj koncentration af butikker
og stærk tilknytning til den eksi¬
sterende bymidte skal styrke by¬
ens handelsliv. Også etableringen
af et stærkt erhvervsmiljø på Coll-
stropgrunden og boliger på Sønd¬
re Havn vil være i fokus i de før¬

ste faser. Dommerkomitéen ønsker

desuden at arbejde videre med for¬
slagene til en bebyggelse, der pas¬
ser til. Køge og har et godt samspil
mellem nyt og gammelt, at beva¬
re nogle eksisterende bygninger
samt spor af havnedriften og ik¬
ke mindst at udnytte nærheden til
vand og natur.
De fem hold og fordeling af præ¬
miesum: Hold ADEPT 9.000 euro,

Hold ASTOC 9.000 euro; Hold

Grontmij J Carl Bro 9.000 euro;
Hold SLA 9.000 euro,

Hold Vandkunsten 14.000 euro

Dommerbetænkningen, liste over
alle firmaer i de tværfaglige hold
kan ses på www.koegekyst.dk/da/pa-
rallelkonkurrence. aspx

info@urban-reflection.com - Design: Sten Nielsen MDD

www.urban-reflection.com

www.cykelstativer.com
tel: +45 35352100



Arkitektens
Forlags bogshop
er nu åben!

Kig ind og se de mange gode tilbud på www.

arklo.dk/shop
Som et særligt åbningstilbud får abonnenter
på Landskab 20 pet. rabat på alle bestsellere
- kun i oktober og november måned

Som abonnent på Landskab opretter du en

profil med navn og adresse. Herefter modtager
du 15 pet. rabat på alle bøger. Se også modstå¬
ende side for særlig gode bogtilbud specielt
for abonnenter.

Tilbuddene gælder kun til
30. november 2010

www.orkfo.dk/shdp

.Will#

Until

f
1. DANSK ARBEJDE, J. ISHIGAMI.
UDSOLGT

3. LONDON ARCHITECTS

ArkitekturM

ArkitekturMagasinet udkom i foråret og som¬

meren 2009. De seks udgaver indeholder et
stramt redigeret overflødighedshorn af mate¬
riale fra arkitekturens frontlinjer og bagkata¬
log. Bag magasinet stod Arkitektens Forlag og

Arkitektforbundet.

Pris: 100 kr. pr. stk. ekskl. levering

Bestilling gennem Arkitektens Forlags bog¬
shop på www.arkfo.dk/shop

4. ORGANISK DESIGN -

PARAMETRISK PRODUKTION

5. DET GRØNNE NUMMER B. INDDRAGENDE ARKITEKTUR



Arkitektur Guide Øerne

Arkitektur Guide Øerne beskriver 210 byg¬
ningsværker og når rundt til 24 byer fordelt på
fem landsdele: Sjælland, Fyn, Lolland, Falster
og Møn samt Bornholm. Hvert afsnit i bogen
indledes med en landsdelsbeskrivelse, samt en
kort introduktion til egnens arkitektur. Fotograf
Søren Kuhn har taget hovedparten af bogens
fotos. Guiden findes også på engelsk.

Olaf Lind

336 Sider, 13 x 24 cm

Hæftet, illustreret
ISBN 9788774043543

Pris: 348 kr.

Abonnementspris: 244 kr. (spar 30 %)

Ecological Reflections
in Architecture

Bogen diskuterer de økologiske udfordrin¬
ger, som moderne arkitektur står overfor. De
miljømæssige ændringer er et grundvilkår,
der skal reflekteres i byggeriet, hvis vi skal
undgå økologiske katastrofer. På den anden
side harmiljøhensyn som hovedregel tilside¬
sat arkitektonisk kvalitet. Bogens ærinde er

at opstille et nyt paradigme, der forener øko¬
logi og arkitektur. Ecological Reflection in
Architecture vandt The European Sunprize.

Claus Bech-Danielsen

1B0 sider

Normalpris: 378 kr. Nu: 265 kr. (spar 30%)

„„„ M.rllr.«I«
Marti" *•»<»"«

Fun City

Bogens formål er at belyse samspillet mel¬
lem såkaldte 'funscapes' og 'fear culture' og
at redegøre for betydningen af nye koncepter
og fænomener såsom 'event-kultur', 'urban
scenografi', 'oplevelsesøkonomi', 'bybranding'
og 'kulturel planlægning'. Der refereres både
til cases i Danmark og udenlandet heriblandt
København, Amsterdam, Barcelona, Bangkok
og Las Vegas.

Red.: Gitte Marling & Martin Zerlang
280 sider, engelsk udgave

Normalpris: 2B0 kr. Nu: 196 kr. (spar 30%)

Grøn Form
- Grønt Modspil

Landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt har i

sit virke med stor spændvidde skabt grøn form
omkring bebyggelser ved at gentage, bearbej¬
de og variere de motiver, der kan uddrages fra
landskabets plantninger. Dette udmunder i et
tankesæt, som næsten kan betegnes som 'bed¬
re planteskik' i lighed med 'bedre byggeskik'.

Annemarie Lund

1G8 sider

Pris: 375 kr. NU: 263 kr. (spar 30 %)



vestre

Design:
Hallvard Jakobsen
and Artuo Wozniak
Photo:
James Hudson
©2010

PRESENCE / URBAN BICYCLE-POST
THE GREEN POWER CENTRE / WEST SUSSEX

+46 560 688877
vestre.com

& q c#


