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HOLM

1

Danske arkitekter

3XNIELSEN

00":øÉf/
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*3>
Lene Dammand Lund
29 x 29,5 cm, 96 sider
Rigt illustreret
Dansk og
engelsk version

Pris: 375 kr

ARKITEKTENS FORLAG, Overgaden oven Vandet 10, 1, DK-1415 Kbh. K
' Tlf: + 45 32 83 69 70 Fax: + 45 32 83 69 41 E-mail: eksp@arkfo.dk
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UTZON BIBLIOTEKET

Arkitektens Forlag, Utzonarkivet, har registreret og scannet flere tusinde tegninger fra Jørn Utzons tegnestue.
Utzonbiblioteket er en direkte udløber af arkivet med fund af ukendte projekter og en ny forståelse af
Utzons arbejdsprocesser og idéverden.

Sk /

UTZONS egne huse
Utzons ^gne huse fra det første i Hellebæk (1952) til det sid¬
ste, Car} Feliz, på Mallorca (1994) rummer en originalitet og
en forstjåelse af stedets vilkår og tradition ...dy- har...sl^abt ham
verdensberømmelse. Bogen har fantastiske fotos af Søren
Kuhn og tegninger, der ikke tidligere har været publiceret.

Forfattere: Martin Keiding, Kim Dirckinck-Holmfeld, Tobias
Faber, Michael Asgaard Andersen og Christian Norberg-
Schulz.

UTZON og den nye tradition
Operahuset i Sydney bragte allerede i 1950erne Utzon ind i
arkitekturens absolutte elite.

Kim Dirckinck-Holmfeld fortæller om den tradition, som
Utzon indskriver sig i og beriger. Den verdensberømte norske
arkitekturteoretiker, Christian Norberg-Schulz fortolker med
fænomenalt overblik Utzons forunderlige univers og fortæller
levende om Utzons bidrag til verdensarkitekturen. Utzons
væsentligste værker vises udførligt.

ARKITEKTENS FORLAG

Overgaden oven Vandet 10 1
DK-1415 København K

Tlf: +45 32 83 69 70

Fax: +45 32 83 69 41

e:mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Bestillingskort

Undertegnede ønsker at bestille
UTZONS EGNE HUSE O dansk
UTZON OG DEN NYE TRADITION O dansk
Prisen er inklusive moms excl. porto.

(Udfyldes med blokbogstaver)
Navn: i

O engelsk
O engelsk

(udk. feb. 05)

Gade/vej:
Postnr.: By:
O American Express O Eurocard
O Visa

, O Dankort
Kortnummer:

Kontrolcifre:........ ;* Udløb måned/år:.

Underskrift:

Pris: 278 kr.

Pris: 378 kr.

O Mastercard
O Girokort bedes tilsendt

. Dato:

Tlf:

(g) POST)
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

OPLYSES KORTNUMMERDATA ANBEFALES DET AT SENDE ORDREN I LUKKET KUVERT
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LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
E-mail: lr@thatsleif.dk

www.leif-rasmussen-aps.dk

GÅRDRENOVERING
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

Guide til

dansk havekunst

År 1000-2000

Søren Ryge Petersen, Politiken:
Guide til dansk havekunst er

en gave til hele folket - i hvert
fald til alle med øjne i hovedet
og hare en lille smule interes¬
sefor vore grønne omgivelser.

Pris 278 kr.
314 sider illustreret.

ARKITEKTENS FORLAG

Tlf.: +45 32 83 69 70
Fax: +45 32 83 69 41

eksp@arkfo.dk • www.arkfo.dk

42. IFLA VERDENSKONGRES
Næste IFLA-verdenskongres afhol¬
des 26.-29. juni 2005 i Edinburgh i
England.
Programmet er endnu ikke fastlagt,
men man kan forudreservere og
senere læse programmet på
http://www.l-i.org/ifla/ MM

DL's sekretariat: Maria Miret.
Sankt Peders Stræde 39, 3. sal
DK-1453 København K
Tel. 33 32 23 54. Fax 339148 22
www. landskabsarkitekter, dk

TILLYKKE MED DAGEN
75 år
Knud Lund-Sørensen, 11. februar
Måns Ginman, 1. april

60 år 1945

Flemming Hartmann, 25. januar

50 år
Ote Georg Suadicani, Københavns
Kommune, 20. februar

SKOV & LANDSKABS-
KONFERENCEN 2005
På Skov & Landskabskonferencen

præsenterer en række forskere de-res
resultater via foredrag på fællesses-
sion, de tre delsessioner: skov og

skovprodukter, by og parker samt
det åbne land.
Fællessessionens emne er EU's nye

landbrugs- og miljøpolitik med fore¬
drag af adm. dir., lie. agro. Arent B.
Josefsen, direktoratet for Fødevare¬
erhverv, prof. Jørgen Primdahl, KVL
og godsejer Britta Schal Fiolberg.
Delsession 2: By og parker har bl.a.
foredrag om forvaltning af det grøn¬
ne efter strukturreformen v. Thomas
B. Bandrup og Erik Lindegaard:
Naturkvalitet i byens parker og grøn¬
ne områder v. Flemming Bune samt
Digital terrænmodellering i projekte¬
ringen v. Ian Jørgensen.
Delsessign 3: Det åbne land har
bl.a. foredrag om Nye udfordringer
for det åbne lands planlægning v.
Lone S. Kristensen: Nye naturbrugere
- hvem er de, hvad vil de og hvad
gør de? v. Hans Jørgen Fisker og
Jette Hansen-Møller samt Natur¬
værdiernes betydning for den kom¬
munale økonomi y. Signe Anton.

Endvidere vil der være ophængt
postere, og de pågældende forskere
vil være til stede.

Kursusleder/ansvarlig:
Claus Jerram Christensen
Dato 2. februar
Sted: Hotel Nyborg Strand
Pris: Før 12. januar: abonnenter:
1.550 kr. (ikke-abonnenter 2.300 kr.).
Efter 12. januar 2005: abonnenter:
1.750 kr. (ikke-abonnenter: 2.500 kr.).
Alle priser er ekskl. moms.
Yderligere oplysninger fås fra
Dorthe Gartmann, tel. 35 28 19 01
Tilmeldingsfrist: 26. januar 2005
Tilmelding er bindende. Ved afmel¬
ding efter 26. januuar 2005 fakture¬
res den fulde pris.
Tel. 35 28 15 00 eller sl@kvl.dk
www.sl.kvl.dk

DANSK BYPLANLABORATORIUM
Kursus 17.-18. januar i Fredericia
Byomdannelse - nye metoder og
samarbejdsformer

Seminar 14.-15. marts i Vejle
Miljøvurdering af vurdering

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

db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

KIRKEGÅRDSKONGRES
I REYKJAVIK

Nordisk Forbund for Kirkegårde og
Krematorier (NFKK) afholder kirke-
gårdskongres i Reykjavik 24.-27.
august 2005. Kongressens tema er
'kirkegården som mødested'.
Information: www.congress.is/nfkk/
+354 585 3900, fax +354 585 3901

ENGLISH GARDEN TOURS 2005
The gardens of Cornwall -
The planthunters' paradise
3.-9. April 2005
Tour of gardens in the North West
of England and Wales
8-15. May 2005
Tour of gardens in Northern England
19.-26. June 2005

Tour of gardens in Ireland
3.-10. July 2005
Tour of gardens in North West England
- Five centuries of garden history
31. July 31 to 7. August 2005
Tour of gardens in The English Lake
District with accompanied lowland
walks suitable for walkers of all levels
16.-22. October 2005

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

Information: Clare Littlewood
Via Boma 78, Torrazza Coste,
27050 (Pavia), Italy
Tel/Fax: +39 0383 77321
clare.littlewood@libero.it
Nærmere information se

LANDSKAB 7-2004, s. A52

KONKURRENCE OM
KØBMAGERGADE I KØBENHAVN
Københavns Kommune, Vej & Park
har udskrevet en konkurrence om

Købmagergade og Kultorvet, der
står for at skulle renoveres totalt.
Konkurrencen er en indbudt projekt¬
konkurrence.

www.arkitektforeningen.dk
og EU-bekendtgørelsen på
http://ted.publications.eu.int MM

INTERNATIONAL ARKITEKT¬
KONKURRENCE NAZCA 2005

Arquitectum har udskrevet en inter¬
national arkitektkonkurrence og som
sted udvalgt et af verdens smukke¬
ste og mest gådefulde steder:
Den sydamerikanske ørken i Peru,
nærmere betegnet Nazca.
Stedet er valgt, fordi det egner sig
til at få gode ideer til installation af
objekter i naturlige omgivelser.
Information om konkurrencen:

www.arquitectum.com/nazca.php
eller nazca2005@arquitectum.com
concursos@arquitectum.com MM

LEGEPLADSKONKURRENCE

Birgit Delcomyn Holst, Kristine Møl¬
ler Herluf og Tina Dyhr Geertsen fra
Teknisk Afdeling i Silkeborg kommune
vandt 5000 Euro i KOMPANs lege¬
pladskonkurrence om Bordens bed¬
ste forslag til en legeplads.
Deres forslag er er en konceptlege¬
plads, opbygget i moduler, og tænkt
at tiltrække børn i alle aldre.

Inspirationen kom fra et skaterland-
skab. Der ske rnoget, når man sæt¬
ter børn ud i et terræn, der er bak¬
ket. Instinktivt begynder de at løbe
eller bevæge sig, siger Kristine Møl¬
ler Herluf. Samtidig ved vi, at san¬
serne ikke ligefrem er på overarbej¬
de i en boligblok. Derfor indbyggede
vi mange sansevækkere, som f.eks.
lys, lyd, mørke og vand, siger Birgit
Delcomyn Holst, der i sit arbejde
som landskabsarkitekt bl.a. arbejder
med kontrol af sikkerheden på kom¬
munens legepladser.

Information:

Birgit Delcomyn Holst, Teknisk Afd.,
Parksektionen, Silkeborg Kommune,
tel.+ 45 89 20 85 91.
Gitte Thornøe Jørgensen, KOMPAN
tel.+45 63 62 13 01 eller

www.kompan.corn
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Fornyelsen afNørrebroparken indgår som et afflere delelementer i et igangværende kvarterløftprojektfor Nørrebro Park Kvarter i Købenbavn.
Nørrebroparken har igennem mange år varet et værdsatfristed og åndehulfor bydelens mange beboere.
Bydelen hører til blandt de tættest bebyggede områder i storbyen med kun fa mulighederfor beboernefor ophold og aktiviteter afforskellig art i
grønne omgivelser. Nørrebroparken er i dag i nogen grad nedslidt, og i takt med at bydelen ændrer karakter og indhold, er det tanken at give
parken etformmæssigt og indholdsmæssigt løft. Parken indeholder imidlertidflere værdifulde elementer, som skalfastholdes og indgå i den
fremtidige park. Her tænkes særligt på den store, kraftfulde og meget markante lindeallé', der hovedsageligfølger sportracéet efter det tidligere
jernbaneanlæg. I dag går der en regional cykelsti igennem området - en sti, der forbinder- parken — og bydelen - med andre dele afbyen.
Forudfor konkurrencen er foregået et intenst <ogomfattende beboerarbejde med at indsamle og klarlægge beboerønsker og -behov tilfremtidens
park. En parkgruppe afen borgere i Kvarterløftet har lavet forarbejdet til konkurrenceprogrammet og deltaget i udarbejdelsen afsamme.
Alt i alt har ambitionen været, atfinde frem til et vinderforslag, der signalerer nutidighed - gerne med et islæt afinternationalisme, atfinde
frem til en parkudformning, der kan virke samlende på bydelen og opfylde en række nærmere beskrevne funktionelle behov, og som ville kunne
holde i en lang årrække fremover. Projektet skal realiseres inden for en fastlagt økonomisk ramme på godt 23. mio. kr. og have et plejebehov, der
ikke er mere økonomisk krævende end i dag



KONKURRENCE OM NY NØRREBRO PARK

Københavns Kommune ved Kvarterløft Nørrebro Park

udskrev maj 2004 en åben projektkonkurrence om ud¬
formningen af en ny Nørrebropark. Ved afleverings¬
fristens udløb var indommet i alt 128 forslag; heraf
31 forslag fra udlandet. Alle forslag blev optaget til
bedømmelse. Forslagene blev bedømt ud fra følgende
ligevægtede bedømmelseskriterier:

— Planmæssig og landskabsarkitektonisk kvalitet i
besvarelsen af opgaven

— Overholdelse af den økonomiske anlægsramme
— Vurdering af forslagenes drifts- og vedligeholdelses

mæssige konsekvenser
— Vurdering af bæredygtighed

Den økonomiske anlægsramme for projektet var fast¬
sat til 23,11 kr. mio. ekskl. moms. Beløbet vil ikke blive

reguleret. Dommerkomitéen besluttede i enighed at

præmiere 7 forslag i konkurrencen: en todelt 1. præmie,
en 2. præmie, en 3. præmie og tre indkøb.

Dommerkomitéens generelle bemærkninger
Dommerkomitéen har betragtet forslagenes planmæs¬
sige og landskabsarkitektoniske kvalitet, et af de fire
bedømmelseskriterier, ud fra arkitektonisk/strukturel

og en processuel/funktionel vinkel. De strukturelle
kvaliteter viser sig i rum, sammenhæng og arkitektur
og de funktionelle i brug og funktioner.

Arkitektur og struktur
Nørrebroparken udfylder et rum, hvis vægge dannes
af bygningsfacader, en nogenlunde ensartet krum på
den ene side og en sammenstilling af karréer på de andre.
I denne åbning i byen udgør blomsterhave, sportsbaner
og legeplads omkranset af to rækker lindetræer et nyt

grønt rum.

I 1930rne, da Københavns stadsgartner Valdemar
Fabricius Hansen havde tegnet en park til dette sted,
blev en bemærkelsesværdig kvalitet tilføjet. Det tidli¬
gere jernbaneareal blev trukket op af grønne vægge og

et stort grant rum med åbning mod himlen var skabt.
Det er af så stor kvalitet, at det liggerder endnu, og

næsten alle forslagsstillere har da også taget program¬

mets krav om bevaring alvorligt. Dommerkomitéen
har præmieret forslag, der indser og udbygger denne
rumlige kvalitet ved at holde det grønne rum fri for
opfyldninger, udstyr og plantninger, der kan sløre ar¬
kitekturen og forhindre brug og oplevelse af identitet,
storhed og natur.

C.Th. Sørensen har beskrevet parken således i sin bog
Om Haver fra 1939. 'Det ses, at det hele er ikke me¬

get indviklet i sin Planløsning, enkelt sagt er det en

ordentlig og sober Ordning af forskellige Ting, men
ikke desto mindre vil dette lille Arbejde kunne frem¬
hæves som noget forbilledligt. I første Række ved
Gennemførelsen af den klare bestemte Ramme, der
stærkt samler de yderste uensartede Elementer. Det
svageste er det lille Blomsteranlæg mod Nord, ret be¬
set var det bedre, at Græsfladen var ført helt op.'

Rummet mellem det grønne rum og åbningen i-
byen har faet sin langstrakte form, fordi der her tidli¬
gere lå jernbanespor. I dag optager det en regional
cykelrute og har således stadig karakter af bevægelses¬
rum. I den nye park vil man uden at slippe de nu¬

værende kvaliteter skabe bedre sammenhæng mellem
de to parkdele og mellem park og by. Der er i pro¬

grammet ytret ønske om 'en åben park, som man kan
kigge ind og ud af ligesom man let skal kunne bevæge
sig til, fra og igennem parken... så man ved færden i
kvarteret bliver sig bevidst om parken som kvarterets
centrale, grønne oase.' Det har resulteret i, at næsten
alle forslag indebærer rydning af buske og hække, en
del endvidere af bunkers og trærækken langs de krumme
bygningsfacader, indgreb dommerkomitéen bifalder.

En del forslag har set en sammenhængende gulvflade
på begge sider af en del af lindetrærækkerne, der fun¬
gerer som en allé, som et middel til at opnå sammen¬

hæng. Denne løsning indebærer imidlertid for de flestes
vedkommende så store ændringer af befæstelsen under
træerne, at disse er i fare for at gå ud. Nogle forslag
har givet sammenhæng på tværs ved hjælp af belæg¬
ning af vippede og modulerede flader eller netværk af
cellekernelignende figurer. Andre har gjort det ved
hjælp af gennemgående skovplantninger med lysninger.

Mange har opretholdt forskellen på de to rum og

gjort det lange rum til en rambla, en promenade, el¬
ler en udvidet cykelsti. Andre har ført dette bevægel¬
seselement ud og ind mellem de to rum, en løsning
der igen indebærer risiko for, at træerne ikke overlever.

En gruppe forslag følger en amorf (uden form) eller
biomorf (med former hentet i biologien) geometri og
en anden en euclidsk med matematisk bestemmelige
firkanter, cirkler, rette og krumme linier. Den amorfe/
biomorfe geometri indebærer udviklingsmuligheder og

programændringer uden at sammenhæng og helhed
forandres. Den er tidstypisk og måske også velegnet i
en tid i forandring og på et sted med så mange forskel¬
lige mennesker. Aksiale, symmetriske kompositioner

Juryens medlemmer:
For Københavns Kommune: Lars

Engberg, overborgmester; Søren
Pind, borgmester, Bygge- og Tek¬
nikforvaltningen; Bo Asmus Kjeld¬
gaard, borgmester, Familie- og

Arbejdsmarkedsforvaltningen.
For Nørrebro Park Kvarter: Ole
Meinild, formandfor Styregruppen;
Anne Navntoft, Projektgruppen
Nørrebroparken; Martin Boisen,
Projektgruppen Nørrebroparken.
Fagdommere udpeget afAA:
Arkitekt maa Søren Heil Hansen,
landskabsarkitekt mdl, dr. agro.
Malene Hauxner, direktør, arki¬
tekt maa, Kent Martinussen.

Rådgiverefor dommerkomitéen:
Byrumschef]on Pape, Vej & Park,
Københavns Kommune; landskabs¬
arkitekt Helle Nebelong, Vej &
Park, Københavns Kommune;
Karin Bakhti, arkitekt, Kvarterløft
Nørrebro Park; Pernille Herzberg,
arkitekt, Kvarterløft Nørrebro Park;
Erik Rømer Brandt, formandfor
Den Grønne Forening A21 Ydre
Nørrebro; David Ottosen, Projekt¬
gruppen Idræt; Dan Mogensen,
sekretariatschef, Økonomiforvalt¬
ningen, Københavns Kommune;
Susanne Binné, kontorchef, Familie-
&Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Dommerkomitéens sekretær: '

Arkitekt MAA Bent Kolind,
AA 's Konkurrencesekretariat.
Dommerkomitéen afholdt i altfem
møder. På detførste bedømmelses-
møde blev samtligeforslag gennem¬

gået, 57forslag blev taget ud til
narmere drøftelse. Efter andet
bedømmelsesmøde gik 14forslag
videre, og efter tredje bedømmelses-
møde resterede 8 forslag.
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ser man ikke. En del forslag er ganske fri for kompo¬
sition eller følgende en slags ikke-komposition, man
kunne kalde 'væltet legekasse'. Rytmisk synkoperede
kompositioner er der mange af, i form af 'stregkoder'
og delvis udfyldte grid. En del forslag følger konturer¬
ne af bygningers og trærækkers krumme linier.

En gennemgående metode er at foreslå landskabelige
træk og elementer kendt fra landskabet 'ude på lan¬
det' i form af plantesamfund (biotoper) som strand¬
bredder, søer, overdrev, enge, prærier og klitter eller
planteværker (systemplantninger/monokulturer) som
skove, hegn, marker, frugtplantager og alléer. Terrænet
kan antage menneskeskabte former som bølgende eller
bulede græsplæner, kæmpehøje eller former, der ligner
forstadens støjvolde og depoter af overskudsjord.

Denne metode virker autentisk og troværdig, når
det drejer sig om hegn, alléer, trærækker, tunneller,
plantager og espalierer, dyrkningstyper som haver, eller
når bakkerne ikke mimer natur, men tager kegleform
af aflæsningsmetoden. Ud over mimede landskaber ser
man egentlige piktogrammer samt metaforiske kon¬
cepter som sammensyning med risting og klemmer i
form af boomeranger, ahornblade, og jernbanespor.
De mest interessante metoder er dem, der indebærer

forsat programmering efter særlige systemer og særlig
arkitektur.

Andre foreslår bymæssige træk og elementer som

belægningsflader, skulpturer, installationer, lys, faner,
sejl, telte, mure, trådnet, volierer, amfiteatre, bassiner
og farverige blomsterbede til at strukturere parken eller
koble den til byen.

Boder og halvtage til udstillinger, loppemarked,
kulturelle markedsdage og festivalarrangementer har,
hvis de har kunnet indpasse sig arkitektur og økono¬
mi, været påskønnet, hvorimod opvarmede egentlige
bygninger med boliger og fællesrum ikke har haft
dommerkomitéens bevågenhed.

Løsninger, hvor bygninger er indbygget i terræn,

og hvor tagene derfor med deres græsbelægninger op¬
retholder status som plæne, er fravalgt pga. økonomi
og risici for, at parken mister sin karakter af landskab.

Vand har været et ønske, såfremt dette har kunnet

implementeres på en anlægsmæssig og driftsøkonomisk
forsvarlig måde. Af denne grund, er større bassiner
udeladt.

Materialer til gulve, kanter og møbler er grus, græs,

betonfliser, asfalt (sort og farvet), gummi, gummigra¬
nulat, glas, tegl, cortenstål og træ.

Brug ogfunktion
Nørrebroparken (tidligere Stefansparken) blev skabt i
1930rne, hvor sollys og frisk luft var i høj kurs. Funk¬
tionerne var boldspil og bevægelege på græsplæner, i

soppebassiner og i legeredskaber. Biltrafikken var mi¬
nimal og boligkvartererne børnerige med få instituti¬
oner.

Undervejs er der kommet andre funktioner til, der
afspejler andre tiders brug. Besættelsestiden har sat

sig spor i form af bunkers. Øget trafik har medført
hegn og afspærringer. Der er kommet hundetoilet og
væresteder, senest cykelstien udført i årene 1997-2000.

Behovet for lys og luft, boldspil og bevægelege er

stadig aktuelt, om end forventningerne til udstyret er
anderledes. Nye funktioner er kommet til. Kravet til
sikker færdsel efter mørkets frembrud er steget, hvorfor
belysningen ønskes inddraget. I dag skal en park des¬
uden tilfredsstille behovet for oplevelser og for følelsen
af identitet, hvad der også fremgår af programmet.

Forslagene følger programmets ønsker om bedre
forhold for sportsudøvere og krav til boldbaner; én på
min. 55 x 41 m og én på min. 90 x 45 m samt baner
til tennis, basket, håndbold, volley mm.

I programmet er der ytret ønske om fastholdelse af
en bemandet legeplads evt. flyttet til en anden plads.
Dommerkomitéen har ikke billiget flytning tættere

på trafikerede veje.
Selv om fa detaljeret beskriver nye legepladser, ud¬

vises der stor fantasi ved valg af funktioner som ska¬
ting, beachvolley, kondiløb og klatring.

Parken er en gennemgangs- og promenadepark.
Det vil sige, at man både skal kunne cykle hurtigt og

ukompliceret gennem den og spadsere eller løbe i den.
Den nye cykelsti ønskes gjort mere oplevelsesrig. Der
er ønske om naturlige bevægelsesmønstre og større

sammenhæng med de omkringliggende gader og sik¬
kerhed ved krydsningen af dem.

Broer som middel til at krydse gader er fravalgt til
fordel for enkle løsninger som indskrænkning af køre¬
baneareal og bemaling af overkørsler med striber som

stregkoder eller polkaprikker.
Mange bruger kræfter på at flytte den nye cykelsti

uden at opnå den store forbedring. At lægge den klods
op ad alléen kan være problematisk i forhold til træ¬
ernes rødder.

I programmet er der fremsat ønske om, at møbler
også har andre funktioner, hvad der har resulteret i
plinte, amfitrapper og hævede græsplæner.

Ønsket om at kunne færdes trygt efter mørkets frem¬
brud har skullet tilpasses ønsket om at kunne opleve
naturens mørke og stjernehimlen. Forslagene er idérige
strækkende sig fra armaturer ophængt i wirer, meget

høje standardmaster, skulpturelt udformede standere
over pullertlamper til farvet ledelys fra dioder i belæg¬
ningen.

Siden parkens anlæggelse er synet på naturen og de
oplevelser og erkendelser, den kan give, ændret. Det
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afspejles i programmets ønske om, at man kan opleve
vejret, årstiders skiften, plante- dyre- og fugleliv. Det
sidste har man fremmet ved at foreskrive hjemmehø¬
rende plantearter med bær og blomster. Forslagene
indeholder ikke desto mindre et stort spekter af ekso¬
tiske arter formodentlig for også at tilfredsstille ønsket
om blomster, frugter og mangfoldighed, men med
karakter af ubearbejdet plantekatalog. Udfoldelserne
på det plantemæssige område er overdådigt grænsen¬
de til det utopiske, hvad der harmonerer dårligt med
kriteriet om ikke at udvide plejeindsatsen væsentlig.

Forestillingen om, at en park skal være et særligt sted,
have sin egen karakter, passe til stedet, er blevet en

selvfølgelighed.
Disse to ønsker om naturoplevelse og stedbundet

identitet må imidlertid ikke overskygge og udelukke
oplevelsen af menneskeliv i en by i et mangfoldigt sam¬

fund i forandring. Ønsket er en park, der kan måle
sig internationalt, hvad angår god by- og landskabsar¬
kitektur og genskabe forståelsen af det nuværende by¬
landskab.

Forslagene kan grupperes efter oplevelse af og iden¬
titet hentet i natur henholdsvis samfund. Program¬
skrivere og dommerkomité er enige om at prioritere
den flertydige tolkning, den autentiske oplevelse og

den vellykkede blanding af det samfunds- og det na-
turskabte højt. Filmlærreder, boldbaner, vandhaner,
lys og flag betragtes lige som vind, sol, regn og duften
af græs som autentisk.

Dommerkomitéen har vægtet fantasi for fantasteri,
afslappet livsstil frem for mondænitet samt prøvet at

undgå for konceptbundne forslag, der tegner fremstil¬
leren frem for brugeren. Da parken gerne skal holde an¬
dre 75 år, er det forsøgt at gå uden om det modeprægede.

'Der ønskes en bypark, tænkt ud fra nye visionære
principper for en smuk og funktionel park. En park
der bliver et centralt samlingspunkt og mødested på
Nørrebro, et sted hvor skønheden kommer til udtryk
og beriger beboere og brugere socialt og æstetisk, og
hvor de landskabelige værdier kommer til udtryk i et

mylder af liv fra og for mennesker, dyr og planter.'
(Fra konkurrenceprogrammets forord).

Økonomisk ramme, drifts- og vedligeholdelsesudgifter
og baredygtighed
Af hensyn til anlægsøkonomi, bæredygtighed, drift og

vedligeholdelse - programmets øvrige bedømmelses¬
kriterier - er ikke-komplicerede løsninger foretruk¬
ket, eksempelvis grusstier og asfaltlunker uden kant¬
begrænsning, mens komplicerede løsninger, hvor flere
materialer er sammenskårne, er fravalgt. Græsplæner
er foretrukket frem for store vanduigennemtrængelige
belægninger. Klippede hække, bede der skal luges og
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kantstikkes, træer, der skal beskæres, grus og flisearea¬
ler i store udstrækninger, der skal renholdes for græs

og ukrudt er fravalgt.

Formidling afforslagene
Med hensyn til præsentation (planer og illustrationer)
har dommerkomitéen haft besvær med at læse ikke-

rumligt illustrerede forslag, mens en overdreven brug
af fotoreferencer har været forstyrrende for forståelsen
af projektet. Dommerkomitéen har vægtet korte, vel¬
skrevne tekster, især når de klargør forslagets faktiske
forhold frem for hensigtserklæringer, der nærmer sig
afskrift af programmet.

Konklusion

Ifølge konkurrencebetingelserne var dommerkomité¬
en forpligtet til at udpege mindst to vindere (og højst
fire). Dommerkomitéen har besluttet at tildele to for¬

slag hver en ligestillet 1. præmie. Dommerkomitéen
har valgt at præmiere ét forslag, der ser identiteten i
det bymæssige i oplevelsen af store skulpturer på små
lokale pladser, lys, farvede skaterbaner og blomsterhav,
fordi det bibringer strategi for et sammenhængende
princip til etablering af en enkel, brugbar og identi-
tetsfuld Nørrebropark, hvor konkurrenceprogram¬
mets udfordringer er løst på en selvstændig, original
og udtryksfuld måde.

Det andet 1. præmieforslag kombinerer det landska¬
belige og det bymæssige i form af henholdsvis plantager,
trærækker, levende hegn og græsdiger og markedshal-
ler, fane- og lysrækker i en ny og overraskende orden,
der sammenkæder by- og parkrum. Disse to forslags¬
stillere vil blive anmodet om at indgå i forhandlinger
med udskriverne af konkurrencen med henblik på at
finde frem til den endelige vinder af konkurrencen.

Fælles for de præmierede og indkøbte projekter er,
at de er af høj planmæssig og landskabsarkitektonisk
kvalitet. De præmierede skønnes med nogen tilretning
at kunne udføres inden for den økonomiske ramme

for projektet, hvorimod de indkøbte skønnes for kost¬
bare både hvad anlæg og drift angår. Forskellene ligger i
metoder, strategi og tilgang.

Forslag tildelt en delt 1. præmie.
Udarbejdet af arkitekt maa Mads
Mandrup Hansen (ansv.) og Emi
Hatanaka
• Proposal awarded a shared 1st
prize.By architect maa Mads Man¬
drup Hansen, in collaboration with
Emi Hatanaka

Forslag tildelt en delt 1. præmie på
150.000 kr. Udarbejdet af land¬
skabsarkitekt maa, mdl Steen Høyer
• Proposal awarded a shared 1st
prize of 150,000 Kr. By landscape
architect maa, mdl Steen Høyer

203



Bemærkninger til de enkelte forslag
Forslag tildelt en delt 1. præmiepå 150.000 kr.
Udarbejdet afarkitekt maa Mads Mandrup Hansen
(ansv.) og Emi Hatanaka

Projektets forfattere pointerer indledningsvis, at am¬

bitionen er at gøre Nørrebroparken til et aktivitetsrum
til hverdag og fest, et multifunktionelt by- og parkrum,
der sætter det moderne menneske ind i en ny og mere

helstøbt sammenhæng'. I forlængelse af denne ambition
fremstilles et projekt, der udgør et af konkurrencens
mest bymæssige forslag. Der argumenteres for anven¬

delse af en 'let rationel' byplanlægning, der sigter mod
at tage udgangspunkt i de eksisterende forhold, res¬

sourcer og eksisterende fundamenter for herigennem
at finde 'umiddelbare løsninger på umiddelbare pro¬
blemer'.

Denne strategi indebærer, at der tages udgangspunkt
i enkle forhold som eksempelvis evidente menneske¬
strømme — deres omfang, steder og hovedretninger i re¬

lation til bydelens faste elementer som karréstrukturerne.
Forslagsstillerne fremstiller en analyse af den by- og

parkmæssige relation - rumligt som færdselsmæssigt.
Analysen viser, at det samlede parkprojekt består af to

meget forskellige parkrum: Mod vest det smalle, lang¬
strakte nord-sydgående rum med svungne dynamiske
linjer. Rummet gennemstrømmes af publikum i såvel
langs- som tværgående retning og er udspændt mel¬
lem de trafikale hovedakser Jagtvejen og Nørrebrogade.
Det andet rum udgøres af det store sammenhængen¬
de og egentlige parkrum mod øst, der omkranses af
lindealléerne. Et rum, som forfatterne beskriver som

en beskyttende og indadvendt størrelse. De to rum

domineres af de omkransende fem-etagers karrébyg¬
ninger, der for forslagsstillerne udgør 'en helstøbt ind¬
ramning på langs af parkrummet'.

På baggrund af den by- og parkmæssige analyse
foreslås en strategi, hvis primære ambition er at skabe
en urban parksammenhæng, der rummer stor grad af
publikumsgennemstrømning og brug af de eksisteren-
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de og nytilkomne kvaliteter og funktioner. Der op¬

stilles en række konceptuelle elementer, der anvendt
strategisk, primært i det langstrakte parkrum mod
vest, underbygger denne ambition. De Vertikale have¬
pavilloner' og de mindre ankomstpladser er taktisk
placeret i umiddelbar nærhed af tilstødende gader og

udgør tilsammen en af forslagets bærende idéer. De
besøgende og brugerne af parken kommer naturligt
ad de tilstødende gader, der har forbindelse med de
bagvedliggende kvarterer og områder. De vertikale
pavilloner er konkrete, rumlige skulpturer i lette og
relativt billige jerngitterkonstruktioner, der sammen

med de mindre tilløbs- og forbindelsespladser, vil skabe
lokal identitet og forbindelse til parken. Den samlede
række af pladser og pavilloner vil give et helt særligt
identitetstræk, som fuldt gennemført vil medvirke til
at skabe en selvstændig og markant 'nørrebrosk' identi¬
tet i den nye park. Øvrige elementer tæller særligt ud¬
formede 'zig-zag formede gadelamper', der såvel form¬
mæssigt som funktionelt trækker på erfaringer fra
nyere europæisk by- og parkplanlægning. Ligeledes
rummer vokabularet af strategiske elementer et 'grønt
diodebånd' som delsvar på belysningsproblematikken,
en 'fitness stribe', der i parkens langsgående rum skaber
en særlig brug for områdets sportsfolk og motionister.
Derudover angives forslag til løsning af kantproble¬
matikker, overflader og parkinventar.

Det store egentlige parkrum mod øst tænkes strate¬

gisk som en 'aktivitetsplade'. Det betyder, at dette rum

opfattes som et stort sammenhængende rum, der pri¬
mært skal sikre, at områdets børn og unge får rigtig
gode vilkår for mangeartede fritidsmæssige udfoldelser
og samvær, med vægt på fysisk aktivitet - leg, bold¬
spil, skaterløb etc. Aktivitetsfladen er belægningsmæs-
sigt forbundet med det nord-sydgående rum gennem
anvendelse af en sammenstampet grusbelægning, der
sikrer, at de forskellige aktiviteter som udlægges i et

'hierarkisk opdelt kludetæppe' fremstår som en sam¬

menhængende del med den samlede park. Her er ud¬

lagt legezone med børnebassin, boldbaner (store som

små), rosenhave og skaterbane.
Dommerkomitéen opfatter det som væsentligt, at

forslaget tager udgangspunkt i en relativ enkel forståel¬
se af faktiske og afgørende lokale forhold som eksem¬
pelvis det trafikale. Ligeledes, at forslaget udviser en

stor indlevelse i bydelens pluralistiske kulturelle iden¬
titet, herunder forståelse for brugsmønstre, betydning
af en stærk ungdomskultur og nødvendighed af enkel¬
hed i anlæg og drift. Dommerkomitéen vurderer, at det
i forlængelse af forfatternes egen forståelse af strategi¬
elementernes 'katalogkarakter', efter en nærmere gransk¬
ning og evt. justering af delelementer, er muligt at

gennemføre forslaget inden for den afsatte anlægssum
samt at den nye park driftmæssigt er fornuftig.

Dommerkomitéen tildeler forslaget én af konkur¬
rencens to ligestillede 1. præmier, fordi det på denne
baggrund viser et sammenhængende princip for etable¬
ring af en enkel, brugbar og identitetsfuld Nørrebro¬
park, hvor konkurrenceprogrammets udfordringer
er løst på en selvstændig, original og udtryksfuld
måde.

Dommerkomitéen finder, at følgende punkter skal
belyses i den efterfølgende forhandlingsfase:

- Hvorledes forslaget kan overholde den økonomi¬
ske ramme, herunder hvorledes der kan opnås bespa¬
relser, hvis økonomien ikke tillader gennemførelse af
hele projektet)?

- Hvorledes forslagets bærende element, skulptu¬
rerne, får tilstrækkelig kvalitet arkitektonisk, udførel¬
sesmæssigt osv.?

- Konkretisering af projektets delelementer, herun¬
der om, at legepladserne overholder de sikkerheds¬
mæssige rammer og krav.

- Driftsmæssige konsekvenser, funktionelt og øko¬
nomisk.

- Trafiktekniske løsninger, krydsninger ved veje,
blanding af cyklende og gående trafik, pladsers ud¬
formning.

Forslag tildelt en delt 1. præmie.
Udarbejdet af arkitekt maa Mads
Mandrup Hansen (ansv.) og Emi
Hatanaka
• Proposal awarded a shared 1st
prize. By architect maa Mads Man¬
drup Hansen, in collaboration with
Emi Hatanaka
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HØJSTAMMET HVIDPIL - 'KUGLEPIL'

Forslag tildelt en delt 1. præmiepå 150.000 kr.
Udarbejdet aflandskabsarkitekt maa, mdl Steen Høyer

Forslaget deler som udgangspunkt horisont med en
række af de øvrige forslag for så vidt angår forståelse
af de overordnede byplan- og parkmæssige forhold,
som gør sig gældende for anlæggelse af en ny Nørrebro¬
park. Til forskel fra størstedelen af de øvrige forslag,
er forslagsstilleren usædvanlig præcis i sin vurdering
af, hvilke og hvor få midler, der behøves at blive taget
i anvendelse for at etablere noget kunstnerisk og par-

kmæssigt enestående og funktionelt alment anvende¬
ligt. Ligeledes er det tydeligt, at forslagsstilleren ud¬
viser stor forståelse for det begrænsede økonomiske
råderum - hvad kan lade sig gøre, og hvad virker in¬
den for den givne økonomiske ramme?

Til projektet, der er navngivet NPK4, følger en meget

sparsom beskrivelse, hvoraf det fremgår, at den primære
ambition er at bruge parkanlæggelsen til en såkaldt me¬

taforisk 'sammensyning' af boligområderne i denne del
af Nørrebro. Metaforen dækker over en enkel strategi,
der består i at etablere en båndstruktur i det langstrakte
nord-sydgående parkbælte og retablere én relativ stor

og sammenhængende grønning i det øsdige område
omkranset af lindealléerne. I dette område fastholdes

og udbedres den eksisterende legeplads, ligesom der
placeres såvel fodbold- som multibane. Dommerko¬
mitéen havde gerne set en højere grad af tydelighed i
forslaget, eksempelvis omkring forholdet mellem den
eksisterende cykelsti og dennes forhold til de konkrete
bygninger og de båndplantninger, der foreslås.

I det langstrakte parkbælte placeres langt størstedelen
af konkurrencens funktionsønsker mellem en række

meget forskelligartede beplantningsbælter. Funktioner¬
ne kan opstilles, placeres og blandes i forskellige for¬
hold, og der argumenteres for, at det viste forslag kun
er ét eksempel på, hvorledes det kan udføres - for at

understrege, at der her er tale om en strategi, der i sin
grundtone er dialogorienteret; at strategien er et red¬
skab til at gennemføre den kommende projekterings-
og anlægsfase.

Det karakteristiske ved forslaget er, at det virker ved
hjælp af få og minimale midler. Med få ord, tegnin¬
ger, illustrationer og fotografier skabes en vision om

et forskelligartet, men alligevel sammenhængende,
frodigt og anderledes parkrum, end det de vante bil¬
leder giver forventninger om. Der refereres til nøgle¬
tallene for anvendelsen af det danske landskab, og det
foreslås, at disse overføres til parkens arealer, så denne
får en fordeling, der svarer til gennemsnittet.

Der redegøres på enkel vis for anvendelsen af en

række meget forskellige plantearter, der tilsammen re¬

præsenterer den botaniske fordeling, vi har i Danmark.
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Forslaget viser, hvordan der kan skabes et blandings¬
forhold mellem konkrete aktiviteter som eksempelvis
lokale markeder, gennemført under store, overdække¬
de halkonstruktioner med omkringliggende båndbe¬
plantning af roser og hyld samt en lærkeallé. Det er

dommerkomitéens opfattelse, at der med en række
forslag, som eksempelvis halkonstruktionerne, anven¬

delsen af forsænkede belægninger til vandbassiner,
simple standardarmaturer til belysning, kvartersbe-
stemte faner og simple jordvolde, udtrykkes en seriøs
indlevelse i den konkret opgaves indhold og ikke
mindst i dens stedsspecifikke kulturbestemthed. For¬
slaget udrykker således efter dommerkomitéens opfat¬
telse en forståelse for vilkår og potentialer på netop
dette sted. Her vil børn, unge og ældre, den sammen¬
satte gruppe af beboerne samt besøgende generelt
kunne opleve en meget smuk og selvstændig ramme
om fritids-, sports- og familieliv. Forslaget vurderes
fuldt gennemførligt inden for den fastsatte rådigheds¬
sum, og forslaget vurderes endog at være meget for¬
nuftig driftsmæssigt.

På trods af den sparsomme grafik og den endog me¬

get kortfattede beskrivelse vurderer dommerkomitéen,
at forslaget fuldt ud redegør for, hvorledes program¬
mets enkelte funktioner og samlede ønsker kan inte¬
greres i forslaget, således at såvel de kunstneriske som

funktionelle kvaliteter fastholdes. Dommerkomitéen

vurderer, at der er tale om et forslag af høj kvalitet -
kunstnerisk som funktionelt. Der er tale om et på én
og samme tid poetisk og funktionelt bud på opgavens

løsning - et bud af faglig international standard, men

med helt lokal forankring. Forslaget tildeles på denne
baggrund én af to ligestillede 1. præmier.

I den videre forhandling skal følgende uddybes og

underbygges:
- En generel konkretisering af projektets delelemen¬

ter, specielt med vægt på forslagets bærende elemen¬
ter i form af de mange bånd på tværs af parken

- Hvorledes løses parkens kanter rumligt/arkitek-
tonisk, herunder båndenes møde med kanten mv.?

- Relation til cykelruten, hvordan løses møde mellem
cykelruten og tværgående bånd og bygninger?

- Overholder legepladsen de økonomiske, drifts¬
mæssige og sikkerhedsmæssige rammer og krav?

- Hvorledes forslaget kan overholde de økonomiske
rammer, herunder hvorledes der kan opnås besparelser,
hvis økonomien ikke tillader gennemførelse af hele
projektet?

- Driftsmæssige konsekvenser, funktionelt og øko¬
nomisk.

- Trafiktekniske løsninger, krydsninger ved veje,
blanding af cyklende og gående trafik pladsers udform¬
ning.
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Forslag tildelt en delt 1. præmie på
150.000 kr. Udarbejdet af land- '
skabsarkitekt maa, mdl Steen Høyer
• Proposal awarded a shared 1st
prize of 150,000 Kr. By landscape
architect maa, mdl Steen Høyer

1:4000

207



Forslag tifdelt 2. præmie på 110.000 kr.
Udarbejdet af landskabsarkitekt maa,
mdl Steen Høyer
• Proposal awarded 2nd prize of
110,000 Kr. By landscape architect
maa, mdl Steen Høyer

208

Forslag tildelt 2. præmiepå 110. OOO kr.
Udarbejdet aflandskabsarkitekt maa, mdl Steen Høyer

Forslaget beskriver en strategi, der på én gang sikrer, at

parken kan leve og udvikle sig, og samtidig være arki¬
tektonisk udtryksfuld. Den fleksible model er valgt for
at opnå en blanding af rationel organisering og vilkårlig
tilfældighed, som er kendetegnet for den gode by.

Programmets ønsker organiseres efter en enkel plan.
De store baneanlæg placeres i det store åbne rum, og
resten af parkens elementer organiseres i parkbåndet,
et stort nord-sydgående netværk.

Parkens elementer som træer, buske, blomster, lys,
flag, pavilloner, vand- og boldarealer indplaceres i nettet
i nord-sydgående retning. Indplaceringen af baner og pa¬

villoner er rationel, øvrige elementer placeres vilkårligt.
Den valgte beplantning er typisk dansk, og de byg¬

ningsmæssige elementer har alle en robust karakter,
f.eks. gittermaster, standardarmaturer, bakker aflæsset
fra lad på enkleste vis, soppebassiner udformet som

store vandpytter, fodgængerovergange som prikker i
termoplast og cirkulære telte. Sidstnævnte er altid op¬

lyste og fungerer som store belysningsarmaturer.
Forslagsstilleren gør rede for fordelingen af de valgte

elementer og deres placering i nettet, men beskriver
derudover projektet som et vilkårligt og fleksibelt spil,
der kan leve og udvikles som en del af hverdagen. Pro¬
jektets æstetik baserer sig således på struktur og stof
frem for design, og rumligt fremstår parken som en

stor flade broderet med linjestykker og punkter.
Projektet fremhæves for en original æstetik, der fol¬

keligt og uformelt vokser ud af byens dagligdag. Den
nøgterne sammenstilling af parkelementerne giver et
intenst og usentimentalt rum og en overraskende ny

rumlighed, der inviterer til at blive brugt. Forslaget er

på én gang pragmatisk og poetisk - og åbent over for
fremtiden.

Dommerkomitéen havde gerne set en større grad af
tydelighed i fremstillingen. Forslaget er skematisk illu¬
streret, og dets rumlige og funktionsmæssige kvaliteter
er svære at aflæse. Omvendt vidner den stramme og

konsekvente grafiske fremstilling om en stærk kunst¬
nerisk nerve.

Projektet er i kraft af sit genbrug af eksisterende
flader, bevarelse af cykelruten og prisbillige parkelemen¬
ter overordentligt realistisk med hensyn til anlæg og

drift i forhold til den udstukne økonomiske ramme.
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Parkens lyssætning udgøres dels af en svagere og dekorativ belys¬
ning, der får betonelementerne til at fremstå som farvede linjer i
mørket, og dels af en stibelysning, hvor cykel- og gangstier belyses
med parklamper, og tværgående slentrestier belyses med pullert-
armaturer. '

Forslaget fremhæves for idéen om en park med landskabelige
kvaliteter, som forekommer realistisk i forhold til stedet og park¬
arealets størrelse. De foreslåede langsgående beplantninger iscene¬
sætter på en enkel og overbevisende måde stedets rummelige poten¬
tiale. Den enkle aptering, på en gang robust og fin, giver - sammen

med den foreslåede lyssætning - parken karakter helt ned i detal¬
jen og skaber mange gode og uformelle mødesteder.

Den gennemgående tilplantning af begge rummets sider løs¬
river imidlertid parken fra det omgivende kvarter, og det skitserede
landskab forekommer på den baggrund gammeldags og pittoresk.
Dommerkomitéen finder, at det havde styrket parkens identitet og

tilhørsforhold, hvis de omkringliggende bygninger i højere grad
sammen med træbeplantningerne kunne have skabt det spænd¬
stige rumlige forløb.

Bearbejdningen af det lindealléomkransede rum forekommer
ikke overbevisende, tilplantningen virker diffus og bygningerne
unødigt dominerende i deres placering. Legepladsens flytning til
den trafikerede Hillerødsgade virker ikke hensigtsmæssig.

Forslaget er realistisk med hensyn til anlæg og drift.

Forslag tildelt
3. præmie på 90.000 kr.
Udarbejdet af landskabs¬
arkitekter Algren & Bruun
• Proposal awarded 3rd
prize of 90,000 Kr.
By landscape architects
Algren & Bruun

Forslag tildelt 3. præmie på 90.000 kr. Udarbejdet af
landskabsarkitekter Algren & Bruun maa, mdl v. Svend
Algren (ansv.), Lars Poulsen og Anne Almar og billed¬
kunstner Finn Reinbothe (ansv.). Medarbejdere Jens
Peter Brink Linnet og Nina Paludan-Muller.

Forslaget styrker parkens identitet igennem rumdan-
nende nyplantninger og karakterfuldt inventar og be-
lysningselementer. Parken opfattes som to selvstændige
parkrum, og nyplantningernes karakter afspejler og
forstærker dette.

Således tilplantes det tidligere sporterræn med lange
hyperbelformede æblelunde. Denne enkle gestus ned¬
bryder rummets monotoni og skaber et afvekslende og

dynamisk forløb af tragtformede rum. I det langstrakte
rum findes parkens aktiviteter i lysninger i lundene.
Her placeres - på et underlag af overvejende græs
blomster- og vandhaver - dansescene, grillpladser, ude-
servering og legeområder. Rummet imellem æbletræs-
formationerne er uprogrammerede græsplæner.

Det lindeallé omkransede rum opdeles af træer i
mindre rum. Heri placeres legeplads omkring de eksi¬
sterende bunkers, sumpen, et stort græsareal og bold-
spilsarealerne på grus og asfalt. I rummets østligste
del beskrives en stribe nye bygninger, der rummer til¬
skuerpladser, markedsboder, opholdsrum og toiletfaci¬
liteter. De grønne rum giver beboerne i den tætte by
en naturoplevelse.

Parkens karakter beskrives derudover af en række

lyse betonelementer udlagt som linjer og cirkler. Disse
understøtter dels æbleplantningernes form, og dels bru¬
ges de til at etableres opholds- og aktivitetszoner.

. Cykel- og gangstierne omlægges for at tilgodese be¬
vægelsesmønstre i forskellig hastighed. Den regionale
cykelsti flyttes til parkens vestligste afgrænsning. Den
lokale cykeltrafik foregår sammen med fodgængertra¬
fik i henholdsvis parkens østlige og midterste del.

Herudover udspændes et net af mindre stier, der
griber fat i parkens mange indgange.
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Indkøb på 50.000 kr. Udarbejdet af
Klar arkitekter
• Purchase prize of 50,000 Kr.
By Klar arkitekter

Indkøb på 50. OOO kr. Udarbejdet afKlar arkitekter v.
Dorte Børresen, Henning Stiiben ogJesper Søren Kort.
Landskabsrådgiver: GHB Landskab v. Jacob Fischer.

Forslaget beskriver et procesorienteret koncept, der på
én gang søger en åbenhed i parkens udvikling og en
karakteristisk formgivning. Det arkitektoniske mønster
dækker hele parkens flade, sammenskriver parkens to

forskellige rum og definerer en række mindre områder,
der kan udfyldes under hensyntagen til stedets logik,
den fysiske og den sociale kontekst.

Det strukturerende element er et net af stier, der -

som et fintmasket væv - griber fat i den omkringlig¬
gende by. Stierne varierer fra intime passager til plads-
lignende åbninger i parken og dens kant. Cykelruten
omlægges og løber igennem den centrale lindeallé og
videre langs parkens kant mod Hørsholmsgade.

De imellem stierne beliggende områder — haverne
- markeres igennem kantbearbejdninger og hæynin-
ger formet som siddekanter. Haverne gives slægtskab
igennem deres form, beskrevet af en række ikke-vinkel-
rette linjestykker. Nogle haver er fra start reserveret til
boldbane, legeplads, sumpen m.m., andre står som græs¬

flader, der på sigt kan udvikles til eks. blomsterhaver,
skulpturhaver, pavilloner og komposteringsanlæg.

Havernes karakterer understreges i deres lyssætning,
der spænder fra projektørbelysning over lysende acryl-
stammer til gule lysguirlander.

De enkelte havetyper er indgående beskrevet, her¬
under deres overflade, forhold til sti, beplantning, ak¬
tivitet, inventar, karakter og rumlighed. De er placeret
således, at eksisterende belægninger og beplantninger
i videst muligt omfang kan genbruges. Ved vejenes
gennembrydninger griber parken over disse som by-
haver, udformet med hård belægning.

Forslaget fremhæves for sin evne til at skabe en ka¬
rakterfuld park med udgangspunkt i en rummelig de¬
mokratisk proces. Formgivningen er ny og anderledes,
og beskriver en arkitektonisk helhed, der på én gang

er robust og poetisk, uformel og imødekommende
over for områdets forskellige befolkningsgrupper. Parken
fremstår varieret og oplevelsesrig, med både frodige
kroge og åbne multifunktionelle arealer.

Imidlertid finder dommerkomitéen, at det fintmaske¬
de mønster begrænser parkens fleksibilitet og brug, idet
det efterlader et stort antal relativt ens og små felter -
også under lindealléen, hvor en terrænbearbejdning
anses for problematisk i forhold til træernes rodnet.

Ønsket om lade forskellige foreninger og institutio¬
ner programmere og passe egne arealer er sympatisk, i
det omfang en privatisering af enkeltområder undgås.

Den skitserede etapedelte proces er problematisk i
forhold til ønsket om en kortere tidshorisont for par¬

kens færdiggørelse. Omvendt vil en fuld realisering af
det skitserede projekt ikke være realistisk i forhold til
den afsatte økonomi, ligesom projektet anses for me¬

get pasningskrævende. Det er dommerkomitéens op¬
fattelse, at både omfang og kvalitet af de beskrevne
haverum skal reduceres i et sådant omfang, at projek¬
tets karakter ikke kan fastholdes.

Indkøb på 50.000 kr. Udarbejdet aftegnestuen Dybbro
& Dybbro v. Jens Dybbro. Medarbejdere Tina Dybbro
og Sødde Clemmensen. Konsulent: GBL gruppen for By-
og Landskabsplanlægning Aps.

Forslaget er et af de mest konsekvente inden for den
gruppe af forslag, der tydeligt sondrer og fastholder
forskellen mellem de to dominerende parkrum — det
langstrakte tracérum mod vest og det store sammen¬

hængende parkrum mod øst.

Ca 1:7000

Indkøb på 50.000 kr. Udarbejdet af
tegnestuen Dybbro & Dybbro
• Purchase prize of 50,000 Kr.
By architects Dybbro & Dybbro
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Forslaget radikaliserer de nævne forskelle gennem en

formgivning og funktionsplacering, der medfører, at

hele det lindeomkransede parkrum udlægges som én
stor sammenhængende plæneflade, der vil antage
karakter af lokal fælled.

Mod vest - i det nord-sydgående parkbælte - under¬
streges det langsgående gennem anvendelsen af en be¬
lægning, der som en art 'printplade' udlagt i smalle
nord-sydgående baner i omstillingsvenligt materiale,
der sammen med en tilsvarende langsgående linjebe¬
plantning af kirsebærtræer, vil medvirke til at skabe
en 'stribet' rumoplevelse. I dette bælte indføjes ligele¬
des de i programmet opstillede funktioner.

Dommerkomitéen vurderer, at der er tale om et for¬

slag, der på det formgivningsmæssige niveau er meget

kompetent og som gennemført ville medvirke til at
skabe en enkel, men virkningsfuld park med en stærk
rumlig identitet.

Dommerkomitéen har dog vurderet, at forslaget
underlægger de funktionelle krav den relative store

grad af formel enkelhed. Herved underprioriteres pla¬
cering og udførelse af programmets funktioner, idet
disse underordnes en formalisme, der ikke i tilstræk¬

kelig grad - i det foreliggende materiale - indfrier
forventningerne til en relativt uformel og funktions-
duelig park.

Dommerkomitéen har endelig vurderet, at forslaget i
sin foreliggende form ikke ville kunne anlægges inden
for den oplyste rådighedssum, ligesom det vurderes,
at driftsomkostningerne vil være betydelige.

Indkøbpå 50.000 kr. Udarbejdet afarkitektfirmaet Hou &
Partnere v. arkitekter maa Ann-Helene Kappel og Louise
Astrup Schroder. Konsulent: landskabsarkitekt maa Rikke
Cora Larsen.

De jernbanespor, der tidligere lå på stedet, har inspi¬
reret forslagsstilleren til forslagets to hovedelementer
- spor og flåder - henholdsvis dynamisk formede be¬
lægninger og mindre felter omkring disse.

Cykel- og gangstien er parkens rygrad; placeret i
dens midte og udvidet til en opholdsflade. Her invi¬
teres både cyklende og gående til aktivitet og pause.
Den asfalterede flade er gennemgående fra nord mod
syd og flankeres mod øst af en grusflade, overvejende
placeret omkring den centrale lindeallé. Umiddelbart
øst for denne ligger forslagets tredje store flade i beton,
hvis midte gøres til et bassin. De tre belægninger er

lagt langs og under lindealléen for at nedbryde den¬
nes opdelende karakter.

En række mindre funktionsbestemte flåder skæres ind

i belægningerne eller lægges frit i græsset. Disse øer be¬
lægges med bl.a. tegl, gummigranulat, sand og giver
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mulighed for specifikke aktiviteter. Enkelte flader be¬
arbejdes til bygningslignende elementer som børnehus
og broplint. Sporene og flåderne suppleres med en ræk¬
ke landskabelige elementer, blomsterskærme, scene og
amfihave.

Forslaget fremhæves for de dynamiske og karakteri¬
stiske formede belægningsbånd, der i et kompositorisk
helhedsgreb understreger parkens langstrakte, buede
rum. Udvidelsen af cykel-/gangstien med en række
funktioner er en fin måde at invitere fodgængere og

cyklister ind i parken på. Forslaget er derudover me¬

get detaljeret og rummer mange fine designidéer og

brugsmuligheder.
Det er imidlertid dommerkomitéens holdning, at det

overbestemte design fastlåser brugen, både i forhold
til parkens øjeblikkelige indretning og de rekreative
aktiviteter fremtiden måtte byde på. Den viste beton¬
belægning under dele af lindealléen er uhensigtsmæssig.
Det specifikke design med mange materialer og niveau¬
spring, komplicerede sammenskæringer og et forfinet
plantevalg forekommer urealistisk i området, og er
for dyrt i etablering og pleje,.



NY SCT. NICOLAI KIRKEGÅRD I KØGE
Andreas Bruun

GKAVOMRAOt 8YL> ALMINDINGEN

Køge Menighedsråd indbød ijuli
tre landskabsarkitektfirmaer som

deltagere i en idékonkurrence:
Andreas Bruun, Køge; Birgitte
Fink, Tølløse og Torben Schøn-
herr, Århus.
Der ønskedes forslag til en hel¬
hedsplan for fornyelse afNy Set.
Nicolai Kirkegård i Køge med
en klar arkitektonisk hovedidé,
der kan udgøre rammen for kir¬
kegårdens fortsatte udvikling.
Forslagene blev bedømt af
Ida Mikkelsen, formandfor
Kirke- og kirkegårdsudvalget og

Signe Hjort, medlem afmenig¬
hedsrådet samtfor PLR Preben
Skaarup, landskabsarkitekt,
lektor og kirkegårdskonsulent.
Ny Set. Nicolai-udvalget under
Køge Menighedsråd og kirke¬
gårdskonsulent, landskabsarkitekt
Susanne Guldager var bedøm¬
melsesudvalgets rådgivere.
Til hver deltager udbetaltes et

vederlag på kr. 40.000 inkl.
moms

Dommerkomiteen udpegede
enstemmigt landskabsarkitekt
Andreas Bruuns forslag som

konkurrencens bedste.

Med vinderen vil der blive

indgået n aftale om fortsat
rådgivning vedrørende
Ny Set. Nicolai Kirkegård.

Den tredje af Køges kirkegårde trænger til en konse¬
kvent og kærlig opdragelse. Derfor en ny og klar hel¬
hedsplan, som vil stimulere lysten til at blive begravet
dér, og lysten til at holde den - og udvikle stedet til
den smukkeste park i byen. resume

Resumé: Kirkegårdens centrum er kapellet. Det lig¬
ger på den brede løber, Almindingen, der spænder ud
mellem Nørre Boulevard og Sygehusvej. På hver side af
løberen ligger begravelsesarealerne i drift, gravområde
Nord og gravområde Syd. Og efter dem kommer min¬
delundene i nord og syd, Arkadien. Langs Sygehusvej
ligger den eksisterende fællesgrav i den sydlige del, ,

mens de nye mandskabsfaciliteter og materialepladsen
ligger i den nordlige. Kirkegården foreslås hegnet af en
120 cm høj og bred hæk af taks og af lavt baluster-
hegn ved indgangspartierne.

Almindingen
Den 18 meter brede løber mellem indgangene i øst og

vest bliver kirkegårdens foyer omkring kapellet og vil
fremstå som ældre tiders alminding. Det er et adgangs-
og opholdsareal, der i dagtimerne er åbent mod om¬

verdenen, og som rummer bænke, affaldskurve, cykel¬
stativer og vandhaner m.v. Der bliver også plads til
bevaringsværdige gravsteder, og pladsen krones af store

gamle lindetræer.
For at skabe mere luft, og for at svække det beståen¬

de tilløb til allé, ryddes fire-fem af de eksisterende træer
i den vestlige del. Af sidstnævnte årsag plantes enkelte
nye lindetræer i utakt med alléen, hvilket også vil mar¬

kere pladsens åbne rummelighed, og den nødvendige
stadige succession af træer.

Pladsen befæstes med kørefast grusbelægning, så
også kørestol og katafalk kan være med, og belægnin¬
gen kantes af meterbrede brostens- eller chausséstens-
borter. Det 80 cm lave balusterhegn mod Nørre Boule¬
vard og Sygehusvej forsynes med brede låger, evt. som

skydelåger, der nemt åbnes og holdes åbne.

Gravområde Nord

Det eksisterende område 1 med traditionelle kistegrave,
nordvest for kapellet, udvides mod øst, så det strækker
sig langs hele Almindingen. Den eksisterende anven¬
delse fastholdes, ligesom opdelingen i stier og gravfelter.
Området afgrænses af 2 m brede stier og afAlmindingen.
Stierne befæstes med kørefast grusbelægning.

Alle gravfelter rettes op og indrammes af hække.
Gavlhækkene langs Almindingen er 80 cm høje og af
småbladet buksbom, mens side- og forhække er 20 cm

høje og af kantbuksbom.
Buske og træer på de enkelte gravsteder gås efter i

det omfang, som vedtægterne giver mulighed for, alt
med henblik på en smukkere og sundere fremtoning
af det samlede område. Alle ledige og forladte grav¬

steder tilplantes ensartet med egnet bunddække. Der
udarbejdes nye bestemmelser for tilplantning og ud¬
smykning af gravstederne.

Gravområde Syd
Det eksisterende område 3 med plænegravsteder med/
uden navneplader udvides mod øst, så det strækker
sig langs hele Almindingen, som pendant til det nye

gravområde Nord. Den eksisterende anvendelse fast¬
holdes i princippet, dvs. at der er plads til både urner

og kister, og begge typer i forskellige grader af 'kendt-
hed' og/eller 'fællesskab'.

Den eksisterende udformning ændres væsentligt,
men i respekt for det, som synes at have været idéen
bag urnehaverne fra 1992-helhedsplanen.

Gravområde Syd er i dag en stor græsklædt flade,
hvorpå der ligger tydeligt afgrænsede urnehaver (en
enkelt også med kister fra før 2004), staudebede med
kendte fælles grave, og endelig fritliggende grave med
navneplade i græs.

Området afgrænses mod syd af en 2 m bred grus-
befæstet sti, som går ud fra fællesgravens diagonalt
stillede mindeplads.
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Idékonkurrence om helhedsplan for fornyelse afNy Set. Nicolai Kirkegård i Køge
Forslag udarbejdet af: Landskabsarkitekt Andreas Bruun mdl aps, ved Andreas Bruun (ophavsret)
Medarbejdere: Solveig Stenholm, Anne Truelsen Schultz, Jeremy Dennis, landskabsarkitekter mdl

Ca. 1:1000. Nord th.

navn på fælles søjle i staudebed: fælles, anonyme i
græs. Og følgende typer urnegrave: traditionelle, med
individuel udsmykning i urnehaver; fælles, kendte i
buksbomparterre; fælles, kendte, med navneplade i
græs; urnegrave, fælles kendte, med navneplade i
urnehaver; fælles, kendte, med navn på uniforme sten
i staudebed; fælles, kendte, med navn på fælles søjle i
staudebed; fælles, anonyme i græs.

Opstå It syd - nord
• South/north elevation

Urnehavernes gavle indrammes af 120 cm høje hække
af thuja (som de eksisterende omkring haverne), mens
de lange sider indrammes af bordursten, bro- og chaus¬
sésten og enkelte også af kantbuksbom.

Gravområde Syd rummer følgende typer kistegrave:
fælles, kendte, med navneplade i græs; fælles, kendte,
med navneplade i urnehave; fælles, kendte, med navn

på uniforme sten i staudebed; fælles, kendte, med
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Almindingen set fra
indgangen ved Nørre
Boulevard
• Almindingen seen
from the entrance on

Nørre Boulevard

Urnehaverne er vist i følgende udformninger:
A. Haver med individuelle urnegravsteder, chaussé-

stensbelagte stier, bænkeplads og enkelte træer. Alle er

nyanlagte.
B. Haver med individuelle gravsten i bund af lave

stauder, kantet af bordursten, og med enkelte nye
træer. Både ny anlagte og eksisterende omlagte.

C. Haver med individuelle gravsten i en sammen¬

hængende flade af chaussésten, kantet af brosten, og
med enkelte nye træer. Alle er eksisterende omlagte.

D. Haver med ensartede gravsten i bund af lave
prydgræsser, kantet af bordursten, og med enkelte
nye træer. Alle er nyanlagte.

De eksisterende træer gås efter med henblik på for¬
enkling og forskønnelse, og hvor der plantes nye træer
i urnehaverne, er det overalt duetræ, Davidia involu-

crata, mens nye træer uden for urnehaverne er stilkeg,
Quercus robur. Duetræet blomstrer i 3-4 uger i maj-
juni. I denne periode udvikles biosteret gradvis og
skifter farve fra det sarteste grønlig-hvide til det mælke¬
hvide. Ved mindste luftbevægelse duver højbladene
og minder om en flok hvide duer i opbrud.

Staudebedene tilplantes med 1, 2, højst 3 sorter i
hvert bed og i rækker med samme sort i hele længden.

Den viste fordeling af de forskellige urnehaver og
mellem urner og kister er én måde at gøre det på, dog
bundet af respekten for de eksisterende haver. Men
derudover er planen fleksibel for andre fordelinger.

Arkadien

De eksisterende områder mod nord og syd, der er taget
ud af drift, ligger fortsat som reservearealer, den store

buffer, og de vil fremtræde som arkaiske mindelunde.
Alle bevaringsværdige gravsteder og -minder er selvsagt

i bevarede, og alle ikke udløbne gravsteder bevares lige¬
ledes til udløb af fredningstiden. For at fremme og

opnå et idyllisk romantisk landskabsbillede med for¬
ladte grave og monumenter skal der udarbejdes detal¬
jerede planer for afvikling og udvikling af de to om¬

råder. Den eksisterende bestand af træer gås efter med
henblik på forenkling og forskønnelse, og hvor der
plantes nye træer er det stilkeg, Quercus robur. I om¬

rådet opsættes et passende antal velplacerede bænke.

Fællesgraven
Den anonyme fællesgrav, græsplænen under det mægtige
bøgetræ, bliver beskåret af Almindingen, men fasthol¬
des i princippet i sin nuværende skikkelse, anvendelse
og fremtoning. Reduktionen af gravpladser betyder
ikke væsentligt for den i forvejen rigelige samlede ka¬
pacitet af anonyme urnegravpladser.

Den sydlige afdeling med kendte urner udvides ved
forlængelse af bedene/gravfelterne som en panfløjte.
Bedene til-, om- og efterplantes med vedbend og para¬

disæbletræer, som de eksisterende bede og gravfelter.
Med det nye gravområde Syd vil der på fællesgra¬

ven ikke være behov for de påbegyndte navneplader i
græs, hvorfor det oprindelig planlagte princip kunne
tages i anvendelse igen.

Den fælles mindeplads fastholdes i princippet i sin
nuværende skikkelse, men far ny betydning ved at

tjene som anker for den nye 2 m brede sti mellem
gravområde Syd og den sydige del af Arkadien.

Faciliteter

Det nye lille hus med tilhørende tre parkeringsplad¬
ser. placeres så nogenlunde midt mellem de to store

bevaringsværdige træer og det for at skade træernes
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vækstvilkår mindst muligt. Med samme begrundelse
anbefales det, at tunge transporter til og fra materia¬
lepladsen sker med grab eller kran ude fra Sygehus¬
vej, og at pladsen ikke disponeres til stor container,
der skal bringes og hentes. Materialepladsen hegnes
med fast hegn, låger og skydeporte. Hegnet mod om¬

givende veje dækkes af hæk af taks, og mod kirke¬
gården af hæk af buksbom.

Gravkapacitet
Ved anlæg af Almindingen nedlægges eller udtages af
drift følgende antal gravpladsen 60 traditionelle kiste¬
gravpladser, fra eks. område 1, 30 traditionelle urne¬

gravsteder, fra eks. område 2 og 150 anonyme urne¬

gravpladser, fra eks. område 4.
Reduktionen af anonyme urnegravpladser bliver

ikke imødegået andetsteds, idet den reducerede kapa¬
citet stadig dækker behovet rigeligt. Reduktionen af
traditionelle kiste- og urnegravpladser bliver imøde¬
gået ved udvidelserne af de bestående områder 1 og 3.
Forslaget tilstræber en optimal samlet gravkapacitet.

Tidsplan
Forslaget bygger så meget på den bestående struktur,
at de væsentlige dele af forslaget vil kunne realiseres,
få krop og synlighed, inden for et kort åremål alene
bestemt af projekt, økonomi og myndighedsbehand¬
ling. Således skulle det være muligt ved det næstkom¬
mende menighedsrådsvalg, år 2008, at have anlagt
Almindingen, gravområde Nord, store dele af grav¬
område Syd og Fællesfaciliteterne.

Plejeplan
Tilsyneladende kunne forslaget indikere et højere pleje¬
niveau, end hvad det bestående anlæg kræver. Dette
er ikke tilfældet. Når bunddække er etableret, er ved¬

ligeholdelsen af dette mindre tidskrævende end af græs-

og perlestensbelagte arealer. Forslagets klart overskue¬
lige udformning af gravområde Syd vil medføre en
mindre tidskrævende vedligeholdelse af dette omrade.

Vedligeholdelsen af stauderabatterne vil blive et ind¬
satsområde, som skål indarbejdes i kirkegårdens faste
rutiner — men det vil blive til fornøjelse for mand¬
skabet.

Andreas Bruun, landskabsarkitekt mdl

Gravområde syd .

• Burial Area South

Landskab 8/04 215



HIMMELHØJ - PA DET FLADE AMAGER Gertrud Købke Sutton

På Vestamagers flade strand er et vikingeskib strandet,
en skov blevet væltet og nøgne stammer svedet sorte.

Himmelhøj er navnet, og stedet er til børn og voksne,
dyr og fugle. Her græsser kronvildt, ræven gnasker
harekillinger, og soldater har leget krig, for vi er på de
fordums forbudte områder mellem Kongelundsvej og

Køge Bugt. Himlen er hele horisonten rundt og glimt
af vandet danner fundament for en fjern klods som er

Avedøreværket.

Kort og godt, her er stort, frit og blæsende omkring
Naturcenter Vestamager. Det er Skov- og Naturstyrel¬
sen med Jægersborg Statsskovdistrikt, som har givet
den siciliansk-danske kunstner Alfio Bonanno frie

hænder til at bygge til brug og glæde for alle aldre, fra
sut til rullestol.

Land Art, Naturkunst eller Environmental Art er

begreber af stor bredde - ligesom dagens kunst i al¬
mindelighed. Kriteriet er et ikke-kommercielt forhold •

til omgivelserne og et engagement, som involverer

sansning eller omsorg. Værkerne rækker fra Robert
Smithsons SpiralJetty til Andy Goldsworthys istapper,
fra Christos Valley Curtain til James Turrells lysrum i
Arizona eller Superflex' biogasanlæg i Afrika og Lise
Autogenas Sound Mirrors Project på Efterårsudstillingen i
år. Fra det største til det mindste, samfund, natur, lys,
lyd, vind..., og forgængelighed er en prioritering.

Alfio Bonanno er maler og billedhugger med rod i
den italienske Arte Povere, som i 60erne dyrkede den
frie fantasi og brugen af alfkens billig skrammel, i
slægt med Fluxus.

Bonanno arbejder fortrinsvis i og med natur, og
det har han gjort rundt om i verden i en menneskeal¬
der - såvel som i Louisianas have og Tranekær.

På Amager har Bonanno valgt at bruge træer, tøm¬
mer, vidjer og ikke mindst vandreblokke, hentet fra
byggearbejderne i Ørestaden. Alt i alt fire arbejder,
som udsender meget forskellige signaler, og som kan
betragtes og bruges vidt forskelligt.
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Skibet

Det er ikke Ormen hin Lange. Der er ingen brede
sejl og ingen Nordsjø. Det er snarer en klinkbygget
kogge, bred, lav og lastet med bautasten. Eller er det
Noahs Ark grundstødt på Ararat, hvis granitblokke
danner en sneglegang, som kan bestiges. I skibets stævn
er bygget en scene af brugbare trappetrin i flere afsæt,
og bovsprydet er af tvistede grene. I nord er der ud¬
sigt til glas og stål og metroens tog, som ligner et klip
fra en tegneserie, og til de andre sider et hav af grønt.

Skoven

Tænk på fotografierne fra 1918 af sønderskudte og

afbrændte skove på Vestfronten. Det er et af de bille¬
der, som pludselig viser sig på nethinden ved synet af
Bonannos flere meter høje, forkullede egestammer.

Træerne, som af andre grunde var dødsdømte, blev
fældet, renset for top og grene og plantet i jorden.
Der står de så i hele deres nøgne skønhed, 4-5 meter
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Borgen
Det varer lidt før man forstår, hvad det er man ser.

En krans af væltede grantræer er lagt så deres trevlede
rødder, med den jord, som har holdt dem fast, danner
mandshøje vægge omkring en lun gårdsplads med ildsted
og siddesten - og en hemmelig mulighed for brænd¬
stof til bålet. Der er tryghed mellem lerklinede vægge.

Hulen

Og skjult i et buskads er en hule af rafter og en svæ¬

vende rede af fletværk samt sten af småbørnstørrelse
om en lille bålplads.

Faktisk er selve begrebet Land Art eller Art in Nature
aldrig rigtig slået igennem herhjemme. Vores landskab
er allerede blevet skabt og omskabt indtil flere gange,
så det føles ikke så relevant, at en kunstner giver sit
bidrag.

Derfor er det helt afgørende, at Skov- og Naturstyrel¬
sen har vovet at give en kunstner som Bonanno frit spil.
Og han har formatet. Han har skabt samspil mellem
landet og historien ved at konfrontere stenenes urtid
med træets skrøbelighed og lodret med vandret i stam¬

mer og horisont. Himmelhøj viser, hvor langt rigere og (

mere bevægende oplevelser, der er at hente, når en lege¬
plads samtidig er et kunstværk. Og her er Bonanno '
suveræn.

Mellem værkerne er hårdt stampede stier anlagt af
hensyn til håndtrukne firhjulede køretøjer, mens cykler
er bandlyst.
Gertrud Købke Sutton, kunsthistoriker

høje, sortsvedne og sølvglinsende, i en flerdobbelt
kreds omkring et ildsted.

Her er sket noget. Der må være en fortælling, en

forklaring - ikke mindst når man opdager lyset, som
siver gennem utallige små borehuller i stammerne.
Er det skudhuller, biller eller hundredvis af spætter,
som har pikket sig tværs igennem træet - eller er det'
bare en legeplads: ud og ind mellem stammerne med
snobrød på bålet og siddepladser på istidsblokke med
skurestriber.

Motivet med forkullede træstammer er yndet af
både Bonanno og andre naturbaserede kunstnere.
Det er den mest spektakulære og naturlige måde til at

gøre træet mere holdbart, men effekten er vidt for¬
skellig. Og aldrig har jeg set den brugt med større
effekt end her.



 



BETYDNINGEN AF ET LANDSKABELIGT MODSPIL
Ib Asger Olsen

Gæsteforelæsning i anledning af
udnavnelse til hædersdoktor ved

SLU. Årsfesten i Sveriges Land-
bruksuniversitet er helt domineret

affestligheder omkring udnæv¬
nelsen afdoktorander (ph.d.-
studerende) og æresdoktorer.
Festen tager to dage medforelæs¬
ninger afæresdoktorer oggeneral¬
prøve på promotionen afdoktorer
dagen før den festlige udnævnelse.
Udover syv æresdoktorer og to

jubeldoktorer (50 års jubilæum
som doktor) fra forskellige fa¬
kulteter blev udnævnt godt 100
doktorer efter en forsvaret af¬
handling.
SLU er i dag delt op i 4fakul¬
teter: 'veterinårmedicin och hus-

djursvetenskap', 'naturresurser
och lantbruksvetenskap', begge
lokaliseret i Ultuna samt 'land-

skapsplanering, trådgårds- och
jordbruksvetenskap'placeret iAl-
narp og 'skogsvetenskap' i Umeå.
Til årsfesten er alle samlet i
Ultuna. Alle deltagere og gæster
er i kjole og hvidt ellerfor kvin¬
dernes vedkommende i lang
kjole, og alle doktorer kommer
igennem samme ritual med
udlevering afhat eller laurbær¬
krans og bevis. Æresdoktorerne
far i tilgift en begrundelse og en

ring. Æresdoktorerne kom i år
fra USA, Vietnam, Danmark
og Sverige.
Efter den godt to timer lange
promotion er der middag ogfest
på Uppsala gamle slot, i årfor
ca. 600 gæster. IAO

Det er min påstand, at et landskabeligt modspil til
bygninger, bebyggelser og byer er nødvendig for at give
miljøet karakter og identitet. Det landskabelige mod¬
spil indeholder desuden den økologiske dimension og

muligheden for at nærme sig det forkætrede begreb
bæredygtighed, selv om dette altid må vurderes i for¬
hold til skalaen. Landsbyen med tilhørende jorder kan
måske opnå en form for økologisk balance, hvilket
storbyen aldrig kan. Det er indlysende, at behovet for
fødevarer, vand og energi ikke kan tilfredsstilles, så
lidt som byens affald kan bortskaffes inden for stor¬

byens areal.
Men det lige så vigtige behov for æstetik og identitet

kan løses med omtanke og en bevidst stillingtagen til
byens landskaber og uderum.

Når betydningen af det landskabelige modspil frem¬
føres her, er det fordi, der ikke altid ofres de nødvendige
kræfter og ressourcer i forbindelse med den stigende
urbanisering af landskabet. Det er tilfældet hertillands
og ikke mindst i lande med større metropoldannelser.
Byplanteoretikeren Rem Koolhaas har i forbindelse
med en konkurrence til udvikling af området Melun-
Senart1 syd for Paris i afmagt over for de politiske og

økonomiske kræfter renonceret på bebyggelsens plan¬
lægning, men fremhævet vigtigheden af at sikre grønne

bælter gennem byen som de bærende elementer for
byens struktur og rekreative muligheder.

Princippet i lovgivningen for dansk byplanlægning
har med byreguleringsloven af 1949 2 været at sikre
de landskaber, der ønskes friholdt for byudvikling,
f.eks. gennem fredning og skovplantninger, som Vest¬
skoven ved København. Skov er hidtil automatisk

blevet et fredet landskab.

Eksempler på fredede landskabers betydning for by¬
væksten har man f.eks. med udviklingen af Køge by.
Den har fået en langstrakt facon omkring Vordingborg¬
vej på grund af de værdifulde herregårdslandskaber
op til vejen, hvorimellem de nye bydele er placeret.
På samme måde har skovene langs Øresundskysten
nord for København sikret et landskabeligt modspil
til byerne imellem skovene. Man har også en zonelov,
der indenfor en planperiode fastlægger byzonen.

Denne overordnede kontrol med byudviklingen er
et princip, som andre lande har misundt os.

Men det har kun løst den landskabelige relation i
stor skala og i områder med bevaringsværdige land¬

skaber. En undersøgelse af byudviklingen i de sidste
50 år tværs over Fyn 3 bekræfter i næsten alle tilfælde,
at byudvidelser ikke er sket i forhold til landskabets
struktur og identitetsskabende potentiale, men som

et pragmatisk resultat af spillet mellem de herskende
økonomiske og politiske kræfter. Kun hvor det eksi¬
sterende landskab har givet stor fysisk modstand eller
begrænsninger som følge af fredning, f.eks. de mar¬

kante ådale vest for Odense, har landskabet spillet en

rolle for byens udvikling.
Landskabet er blevet opfattet som en ressource for

byudvikling og ikke som et selvstændigt kulturland¬
skab med egenværdi, hvor et samspil mellem landska¬
bets elementer/strukturer og den nye bebyggelse kunne
have frembragt nye kvaliteter. Den tekniske udvikling
har gjort, at man kunne flytte landskabselementer som

vandløb og bakker, hvis de lå i vejen for den planlag¬
te bebyggelse. *

Muligheden for en dialog med landskabet var ellers
tilstede, idet den historiske, tætte gadeby, som den så
ud frem til omkring 1930, var under opløsning og

derfor indebar en mere detaljeret integration med
kulturlandskabet i forhold til den hidtil stærke opde¬
ling mellem den tætte by og det åbne landskab om¬

kring byen.
En årsag til det ukritiske forbrug af kulturlandska¬

bet kan skyldes det forhold, at det åbne landskab er

bebygget med de udflyttede gårde, i modsætning til
lande som Tyskland og Polen, hvor man virkelig har
store bygningsfrie landskaber, men disse gårde i det
danske landskab havde ikke kun en visuel fremtrædel¬

sesform, de var et resultat af landbokulturen. I dag er

denne forståelse endnu svagere, fordi landbokulturen
har forladt gårdene og overgivet dem til bykulturen.
Det kan også forklare den nuværende regerings lem¬
pelse af bebyggelsesrestriktionerne i det såkaldt åbne,
men i virkeligheden mere eller mindre stærkt bebyg¬
gede landskab.

Landskabets rolle i bydannelsen gennem tiden
Brugen af landskabet gennem tiden, bestemt af sam¬

fundsforholdene, kan beskrives med forskellige brugs-
relaterede betegnelser, som imidlertid ikke følger tiden
kronologisk. I den førindustrielle periode kan man

finde de landskabsbetingede bydannelser, der omfatter
landsbyer og købstæder.
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Romdrup Å i Himmerland. 1:100.000.
Landskabsdefinerede landsbyer på
grænsen mellem eng og ager
• Romdrup stream in Himmerland.
1:100,000. Landscape defining
villages on the border between
meadows and fields

De landskabsinspirerede bebyggelser omfatter æstetisk
lokaliserede bygninger og bebyggelser som herregårde
og landsteder fra det attende og nittende århundrede,
men også nyere bebyggelser. Endelig kan man tale om
landskabsstrukturerede bydannelser, hvor nye land¬
skaber etableres i tilknytning til bebyggelser for at
skabe herlighedsværdier.

Landskabsbetingede bydannelser
Landskabsbetingede bydannelser er byer og bebyggel¬
ser, der er genereret af landskabets brug og fysiske be¬
tingelser, dvs. landsbyer, købstæder og til dels stations¬
byer.

Landsbyerne blev placeret og udformet så praktisk
som muligt i forhold til jordens dyrkning og anvendel¬
se, og det gav forskellige bebyggelsesformer, afhængig
af landskabernes variation.

På morænesletten fik vi fortebyen med gårdene sam¬

let omkring en grønning og produktionsbygningerne
orienteret mod dyrkningsjorden, tydeliggjort i den
stjerneudskiftede landsby.

I landskaber med store engdrag, hvor produktionen
var en kombination af engdrift og markdrift, blev
landsbyerne placeret på grænsen mellem eng og ager,
ofte som rækkelandsbyer.

Disse klare relationer mellem landsby og funktions-
vilkår udelukker enhver æstetisk usikkerhed. Man

forstår sammenhængen, og det tydeliggøres, når man

sammenligner med den senere parcelhusudstykning
på en af gårdenes jorder, der er føjet til mange lands¬
byer i efterkrigstiden som en såkaldt slipseudstykning.
De har ingen mening i det lokale landskab', som

landsbyen har, men giver selvfølgelig husly for bebo¬
erne. I mange tilfælde kunne en anden lokalisering i
en anden retning af landsbyen have givet meget bedre
landskabelige relationer til gavn for både landsbyens
identitet og autenticitet og givet bedre rekreative mu¬

ligheder for parcelhusbebyggelsen, men problemet
har ikke været rejst.

Næsten alle danske købstæder er lokaliseret i kyst¬
zonen ved ådalenes udløb, optimalt i landskabet i for¬
hold til datidens transportformer, dvs. hvor landevejen
skærer vandvejen i ådalen. Landevejen blev placeret
på tunneldalstærsklen, hvor det var lettest at passere

ådalen, og da skibene netop kunne sejle til denne for¬
hindring, var det indlysende at placere handelsbyen her.

Vejle, der betyder vadested, er typisk for købstadens
lokalisering i Danmark. I dag oplever man imidlertid
ikke mange steder denne klare sammenhæng mellem
byen og landskabet, fordi købstadens forstæder har
bredt sig ud over morænesletten omkring købstaden.
Byen er gået over sine bredder.

Lokalisering af stationsbyen, der er karakteristisk
overalt i landet med stationen for enden af den line-

ære bygade med butikker, er også i nogen grad land-
skabsbetinget på grund af jernbanens krav om et for¬
løb gennem landskabets dalstrøg uden for bratte
stigninger. Den anden lokaliseringsfaktor for stations¬
byen var betjening af eksisterende bydannelser, især
landsbyer.

Fælles for disse landskabsbetingede bydannelser er

oplevelsen af logik og klarhed i forholdet mellem
samfundets funktioner og landskabets brug. Sådanne
veldefinerede praktiske relationer vil ikke være rele¬
vante for nye bydannelser på grund af samfundets u-

afhængighed af den stedbundne produktion og han¬
del, men bevidstheden om disse relationer er vigtig i
forbindelse med historien om samfundets udvikling.

Landskabsinspirerede bebyggelser
Ud over bydannelsers binding til produktion og han¬
del i landskabet har der fra 1700-tallet været en and¬

en og for nutiden interessant relation til landskabet,
nemlig den æstetiske eller rekreative relation. Over¬
klassens værdsættelse af varierede sammensatte land¬

skaber til rekreation og æstetisk nydelse førte til pla¬
cering af herregårde og landsteder ved landskabelige
herligheder som dalstrøg, søer og skove, inspireret be¬
skrevet af romantikkens digtere. Herregården var ikke
placeret midt i produktionslandskabet som landsbyen,
men lokaliseret til en sådan herlighed, f.eks. Ledre¬
borg ved Lejre ådal, ligesom mange af borgerskabets
landsteder i 1800-tallet.

Denne interesse for at bo i eller ved landskabelige
herligheder gælder i dag ikke kun overklassen, men

synes at gælde de fleste samfundsgrupper. Den er dog
vanskeliggjort af beskyttelsesinteresser i landskabet.

I 1930rne fik arbejderklassen i Staunings regerings¬
periode etableret Dansk Folkeferie, som alle i arbejder¬
klassen kunne benytte. Disse koncentrerede folkeferie¬
bebyggelser var lokaliseret forskellige steder i Danmark
ved de mest yndede landskabelige herligheder.

Vejle. 1:100.000
Landskabsdefineret købstad,
hvor landevej og vandvej mødes
• Vejle. 1:100,00
Landscape defined town, where the
highway and waterway meet.

, Løjtland feriecenter. 1:100.000
Landskabsinspireret feriebebyggelse
• Løjtland holiday center. 1:100,000
Landscape inspired holiday housing
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Ørestaden, 1 af 4 1. præmier,
Erik Bystrup. Konsulent for landskab.
Ib Asger Olsen, 1994. Landskabs¬
struktureret bebyggelse. Boulevarder
ud for metrostationer og sølandska-
ber imellem bebyggelserne define¬
rer bydelens karakter og identitet
• Ørestaden, one of four 1st prizes,
Erik Bystrup, landscape consultant,
Ib Asger Olsen, 1994. Landscape
structured scheme. The boulevards

by the Metro stations, and the pond
landscapes between the buildings
define the character and identity of
the quarter 1994

Moesgårdområdet, indkøbt konkurrenceforslag. Ib Asger Olsen,
1968. Landskabsinspireret boligbebyggelse.
Alléerne bestemmer bebyggelsens form. Terrænet bestemmer
bygningernes længde
• Moesgård area, competition purchase prize! Ib Asger Olsen,
1968. Landscape inspired housing.
The alleys decide the form of the scheme. The terrain decides
the buildings' length

I dag er interessen for at bosætte sig sådanne steder
stor, hvilket kan aflæses af husannoncernes fremhæ¬

velse af nærheden til skov og strand. Interessen kan
også aflæses af villigheden til at betale højere priser
for grunde og huse, hvor der er etableret eller blot
planlagt en kommende landskabelig herlighed som
en ny skov.

Tegnestuen Vandkunsten har i særlig grad bearbej¬
det denne interesse ved i konkurrencen Om nye tæt/lav¬
bebyggelser at foreslå bebyggelsesformer, der var sti¬
muleret af det landskab, de blev lokaliseret til. Det

kunne resultere i skovbebyggelser, skræntbebyggelser,
kanalbebyggelser m.m., og tegnestuen har gennem

mange projekter senere hen realiseret disse idéer.
Et fremragende eksempel på en bebyggelse, initie¬

ret af stedet, er Norra Hamnen i Helsingborg, hvor
bostedet stimuleres af havnen uden at ødelægge denne.
I grel modsætning til denne har vi Kalveboderne i
København, hvor kontorhusene ikke kun bruger hav¬
nen, men forbruger den.

Landskabsstrukturerede bydannelser
Af forskellige byplanmæssige grunde som trafik- og

servicebetjening bliver der ofte lokaliseret bebyggelser
til mindre romantiske og mere prosaiske landskaber, og
det har fremkaldt idéen om at etablere landskabelige
elementer, der kan blive til nye landskabelige herlig¬
heder som både attraktioner og modstande for kom¬
mende bebyggelser.

Fingerplanen fra 1947 er den første landskabsorien-
terede byplanidé i Danmark, hvor man har etableret
rekreative landskaber som skove og enge i svømme¬
huden imellem de sydvestlige byfingre i Københavns¬
området.

Skove som bystrukturerende landskaber kommer
også på banen fra 1950erne med Brøndbyskoven i
Københavnsområdet, Gullestrup ved Herning og

boligbebyggelsen Munkebo på Fyn.
I forbindelse med Ørestadskonkurrencen i 1995 blev

begrebet landskabets modstand tydeliggjort i et af
førstepræmieprojekterne, et engelsk projekt udarbejdet
af Priestman Architects. I dette projekt etableres på
det flade Amager nye landskaber som'skove og terræn¬
formationer som inspiration for udformning af kom¬
mende bebyggelser 4. Dette princip kan med nogen
ret imødegås af en kritik for ødelæggelse af landskabets

autenticitet i stedet for at finde et bebyggelsesudtryk
for netop dette flade landskab.

Dette ønske kommer bedre til udtryk i et andet
førstepræmieprojekt, udarbejdet af Erik Bystrup m.fl.
Her arbejdes med nye strukturerende landskaber som

brede adgangsalléer ud for metrostationerne og sø-
landskaber imellem de enkelte bydele. Disse landska¬
ber er tænkt som permanente, statiske landskaber, der
skal give frihed og fleksibilitet for forskellige kommen¬
de bebyggelser. Her er landskaberne de identitetsgi¬
vende elementer, mens bebyggelserne er underordne¬
de, tilpassede tidens mode.

Perspektiver for fremtidens bydannelser i landskabet
At dømme efter konkurrenceresultater og almene
synspunkter inden for de sidste ti år er landskabet
med eksisterende eller nye landskabselementer blevet
det strukturgivende grundlag for nye bebyggelser,
hvor det før var infrastrukturen og funktionsopdelin¬
gen, der var i fokus. Landskabet synes at være blevet
det karaktergivende element i bydannelsen, og det
hænger sammen med bevidstheden om at kunne sik¬
re en langsom foranderlig stabilitet i det hastigt for¬
andrede samfund, hvor hittepåsomheden er stor.

Landskabet med dets naturelementer kan give den
orden, som er nødvendig for at en ønskelig varieret
kreativitet kan udfoldes.

Der er få teorier om landskabets anvendelse i den

urbane udvikling.
Motorvejsbyggeri med udgangspunkt i de ameri¬

kanske parkways i 1930rne og de tyske motorveje i
1950erne er dog gennemført med en meget bevidst
stillingtagen til landskabet, således at man også her i
landet møder karakterfulde sceneriertunder farten
gennem landskabet.

En teori om landskabets konkrete anvendelse til

bebyggelse er fremsat af Sven-Ingvar Andersson med
en fænomenologisk teori om relationer mellem ele¬
menter i landskabet, udmøntet i forholdsord som, på
kanten af, midt på, på toppen af osv. 5. Endvidere fin¬
des en teori om landskabets rolle i formgivningen 6,
der diskuterer de strukturalistiske begreber integration
og interferens, hvor begrebet integration står for en

sideordning af landskab og bebyggelse, f.eks. Århus
Universitet, med bygninger, hvis placering respekterer
erosionsdalen gennem universitetsområdet, mens
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begrebet interferens dækker landskabets gennem¬

trængning af bebyggelsen, som det sker med gridby-
ernes møde med landskabets terrænform. En grid-
struktur har danske byer som Esbjerg, Fredericia og

Helsingør, mange svenske byer og næsten alle ameri¬
kanske. I San Francisco er mødet mellem gridstruktu-
ren og landskabstopografien med de stejle gader vin¬
kelret på terrænfaldet meget dramatisk.

Et rendyrket eksempel på brug af landskabselemen¬
ter til at styre en byudvikling er Steen Høyers konkur¬
renceprojekt til et bebyggelsesområde i Ålborg. Ad¬
gangsgivende alléer og en fælled med skovklumper
skal give de rumlige rammer for i princippet ukendte
bygningsformer, hvor lokalplaner kan reduceres til et
minimum.

Allersenest har Stig L. Andersson og Dorte Mandrup-
Poulsen prioriteret landskabet i en konkurrence til et

byområde i Hillerød så detaljeret, at bebyggelserne
tager form efter de forskellige biotoper i området og

bliver til højhuse i små skove, huse på pæle i mosen o.l.
Om landskabet kan bære en så stor detaljering vil
tiden vise, men eksemplerne viser, at der er stor inter¬
esse for at planlægge langt mere detaljeret med land¬
skabet end den lidt for defaitistiske holdning som

Rem Koolhaas har udtrykt med konkurrencen til
Melun Senart om byplanlægningens muligheder.

Noter:

1. Barnow, Finn (1993): Teorier om byen.
Kunstakademiets Arkitektskole

2. Gaardmand, Arne (1993): Dansk byplanlægning
1938-1992. Arkitektens forlag
3. Olsen, Ib Asger & Bent Møller Rasmussen (1997):
Byens afgrænsning iforhold til landskabet.
4. Idekonkurrence om Ørestaden. Arkitekten 4/1995

5. Andersson, Sven-Ingvar (1988): Bygninger og landskab.
Kunstakademiets Arkitektskole

6. Olsen, Ib Asger (1986): Landskabets rolle i formgiv¬
ningen. Landskab 6/1986, s. 125-128

Bebyggelsesplan i Gug, Ålborg,
1. præmie, Steen Høyer. 1998.

Landskabsstruktureret bebyggelse.
Alléer, småskove og en fælled definerer bydelen.

• Site plan in Gug, Ålborg, 1st prize, Steen Høyer. 1998.
Landscape structured scheme.

Alleys, woods and a commons define the quarter
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Competition for a new Nørrebro Park, p. 201

Copenhagen Municipality, in connection
with the Nørrebro Park neighborhood
improvement plans, sponsored an open
design competition in 2004 for a new Nørre¬
bro park. There were 128 submissions. The
project budget was 23.11 million kroner.
The jury awarded two 1st prizes, one 2nd
prize, one 3rd prize and three purchase prizes.

Nørrebro Park has buildings with a uni¬
form curve on one side and city blocks on
the others. In this city space, flower gardens,
athletic fields and a playground surrounded
by two rows of linden trees form a new

space. The jury awarded prizes to proposals
that recognized and developed the spatial
qualities by avoiding a cluttering of the
green space with equipment, furnishings
and shrubbery that would diffuse the archi¬
tecture and prevent the usage and experi¬
ence of the identity, scope and nature.

The area between the green space and
the opening in the city has an elongated
form due to the former railway tracks that
ran through the site. Today, it contains a
regional bicycle path and has thus main¬
tained the character of a space for move¬
ment. In the new park it is possible to cre¬
ate an improved connection between the
two park areas and between the park and
the city without losing the existing quali¬
ties. The competition program called for
'an open park, which one could look in and
out of and easily move into, out of and
through, so that one could sense the park as
the area's central green oasis.' Nørrebro
Park was established in the 1930's, when
sunlight and fresh air were greatly appreci¬
ated. The main activities were ball playing
and games on the lawns, in the wading
pools and with playground equipment.
Automobile traffic was minimal and the

housing quarters were full of children. Over
the years, other functions have been added
that reflect the needs of other times.

The jury weighted imagination more than
fantasy, relaxed life style more than sophis¬
tication and in general tried to avoid pro¬
posals that were too conceptual and expressed
the designer more than the user. As the
park should be able to survive another 75
years, trendy designs were avoided.

Thus the jury awarded first prize to a
proposal that sought its identity with large
sculptures on small squares, bright, colored
skating rinks and flower gardens, as it
offered a strategy for the establishment of a
simple, useable and distinctive park, where
the competition challenges were solved in
an independent, original and expressive way.

The other first prize proposal combined
the scenic and the urban character in the
form of orchards, tree rows, hedges and
grassy embankments and market halls, ro\vs
of flags and lighting fixtures in a new and
surprising order that connected the urban
and park spaces.

These two prize winners will negotiate
with the competition sponsor to determine
the final winner.

New Set. Nicolai Cemetery. First prize
proposal in a closed competition, p. 212
Andreas Bruun

Køge's third cemetery required a new and
clarified master plan. The cemetery's central
point is the chapel, which lies on a wide
band, Almindingen, which spans between
two roads. On each side lie the two burial
areas, Grave Area North and Grave Area Sou¬
th. These are followed by the memorial
groves to north and south, Arkadien.

Almindingen is an 18-meter wide band
between the east and west entrances and
will serve as the cemetery's foyer.

The existing Grave Area North with tra¬
ditional coffin graves, is expanded to run
the entire length of Almindingen without
altering the organization in paths and bur¬
ial plots.

Grave Area South, with lawn graves,
extends toward east and runs the entire

length of Almindingen, as a counterpart to
the new Grave Area North.

The proposal respects the existing struc¬
ture so that the main elements can be realized
and achieve body and visibility in the near
future. Thus it should be possible by 2008 to
have established Almindingen, Grave Area
North, most of Grave Area South and the
common facilities., depending on the budget
and the approval time.

Himmelhøj - On Vestamagers flat coast,
p. 216
Gertrud Købke Sutton

On Vestamagers flat coast, a Viking ship
was beached, a forest felled and bare trunks
charred black. Known as Himmelhøj, it is a
place for man, animals and birds. We are
on the ancient areas between Kongelundsvej
road and Køge Bay. The horizon stretches in
all directions and the glimmer of the water
supports a distance block, the Avedøre power
plant. In short, a large windblown area sur¬
rounding the Vestamager Nature Center.
The National Forest and Nature Agency
and the Jægersborg National Forest, gave the
Italian-Danish artist, Alfio Bonanno free
hands here.

Land Art, nature art or environmental
art are concepts of grand dimensions. The
works range from Robert Smithson's Spiral
Jetty to Andy Goldsworthy s icicles, from
Christo's Valley Curtain to James Turrell's
light room in Arizona or Superflex's biogas
plant in Africa. From the largest to the
smallest, society, nature, light, sound, wind
... transitoriness has a priority.

Alfio Bonanno is a painter and sculptor
with roots in the Italian Arte Povere, which
in the sixties cultivated free fantasy and the
use of rubbish and junk similar to the Fluxus
movement. Bonanno worked primarily in
and with nature, around the world for a

generation - both in Louisiana Museums
gardens and at Tranekær. On Amager, Bo¬
nanno chose to use trees, lumber, osiers and
especially erratic'boulders found during the
excavation work in Ørestaden.

The importance of a scenic counterpart,
p. 220
Ib Asger Olsen

I feel that a scenic counterpart to buildings,
building schemes and towns is needed to
achieve an environmental character and iden¬

tity. The scenic counterpart also offers the
chance of addressing ecology and the notion
of sustainability, even though this should be
evaluated in relation to the scale. The rural

village with its surrounding land can perhaps
have a kind of ecological balance not possible
in a large city. Obviously, the need for food,
water and energy cannot be satisfied, just as
urban refuse cannot be disposed ofwithin
the city limits. But the important need for
aesthetics and identity can be solved with
thought and a conscious consideration for
the city's landscapes and outdoor spaces.

When the significance of the scenic
counterpoint is presented here, it is because
the necessary efforts and resources in con¬
nection with the increasing urbanization of
the landscape are seldom brought into play.

City planning theorist, Rem Koolhaas, in a

competition for the development of the
Melun-Senart area south of Paris, in desper¬
ation over the political and economical
powers, gave up in the planning of the
scheme, but emphasized the importance of
ensuring green belts through the city as
supporting elements for the urban structure
and recreational activities.

From 1949 the legislative principles for
Danish city planning, implied protecting
the landscape areas to be held free of urban
development, such as with the planting of
forests, like Vestskoven near Copenhagen.
This comprehensive control, though envied
by other countries, has only solved the
problem at a large scale and in areas with
preservation worthy landscapes. A study of
urban development during the last fifty years
on Funen confirms that urban expansion
has not occurred in relation to the land¬

scape structure and its potential for offering
an identity, but as a pragmatic result of the
interplay between the prevailing economical
and political powers. Only in cases where
the existing landscape has offered a major
physical resistance or limitations due pro¬
tective measures, such as the distinctive riv¬
er valleys west of Odense, has the landscape
played a role in urban development.

Due to traffic and service considerations,
built areas are often localized in unromantic,
prosaic landscapes, thus provoking the estab¬
lishment of landscape elements as new
scenic delights as an attraction and an

opposition to future building schemes.
Judging from the competition results and

the attitudes of the last decade, the landscape
with existing or new landscape elements has
been the structural basis for new building
schemes, where earlier the infrastructure and
functional division were in focus. The land¬

scape has become the characteristic element in
urban development ensuring a slowly chang¬
ing stability in the rapidly changing society.
Pete Avondoglio
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VILLA CARPEGNA
EN BAROKHAVE I ROM
Sidst i maj måned 1952 rejste et
hold studerende fra Københavns

Hovedbanegård på studierejse til
Rom i Italien.
Holdet bestod af to grupper, 7 stude¬
rende fra Akademiets Arkitektskole
under ledelse af arkitekt Helger,
suppleret med 2 havearkitektstude¬
rende fra den nyoprettede Afdeling
for Havekunst, også på Akademiet.
Desuden nogle kunsthistoriestude¬
rende fra Københavns Universitet.
Flest kvindelige.
Formålet med denne studierejse var
at opmåle en romersk barokhave,
Villa Carpegna, og desuden at stu¬
dere den lille by Genazzano i Sabi-
nerbjergene. Disse to opgaver var

begge stillet af kunsthistorikeren,
professor Chr. Elling. Yderligere
skulle et lille hold efter professor
Steen Eiler Rasmussens ønske tage
papiraftryk af indskrifter på antikke
romerske monumenter. Men det
blev vist ikke til noget.
Ved et indledende møde den 22. maj
på Carpegna-ejendommen, hvor alle
var til stede, oplyste Chr. Elling, at
præsten Carpegna i 1703 blev ud¬
nævnt til vicekardinal af Paven Six-
tus V, og at villaen derfor blev byg¬
get de følgende år, så han kunne bo
her og deltage i kardinalmøderne i
Vatikanet. Arkitekten til villaen skulle
være den store bygmester Fontana
af den kendte arkitektfamilie med
Domenico Fontana (1543-1607) og
broderen Giovanni Fontana (1540-
1604). Desuden Carlo Fontana i
1700-tallet. Domenico Fontana byg¬
gede Villa Montalto, som ikke findes
mere og er kendt for meget andet
barokbyggeri i Frascati og den typi¬
ske Piazza del Popolo i Rom.
Villaen tilhørte vel på daværende

tidspunkt Vatikanet og var vist en
slags kollegium med bestyrer og
portner. Det forestående opmålings-
og nivellementsarbejde blev plan¬
lagt under arkitekt Helgers ledelse
og fandt sted de følgende dage.
Villa Carpegna var i typisk italiensk
barokstil med kun en akse og tre
indgangsstier (patte d'oie).
Haven er fra indgangsporten til
Point de vuet ca. 1230 m lang og ca.
70 m bred. Den strakte sig over en
dalsænkning og lå i tre planer.
Villaen havde ikke land- eller have¬

brug, men var forsynet med gartner¬
bolig, stalde, drivhuse og hønsehuse.
I midten af det langstrakte anlæg lå
en spejldam, omgivet af dadelpal¬
mer. To trapper førse videre ned, og
støttemuren var smykket med en
fontæne.
Nederst lå en lille rotunde med et

lille springvand. Vandet hertil kom
fra Aqua Pavlo, der tidligere også
forsynede den nærliggende Villa
Doria. Længst imod vest stod en søj¬
leagtig skulptur rmed en prydvase i
samme kote som stueetagen i villa¬
bygningen, dvs. som point de vue.
Fontana-arkitekterne, navnlig Dome¬
nico, arbejdede med udsigter og ind¬
førte patte d'oie-motivet i den itali¬
enske havekunst i højbarokken.
Lige før og under lå en fint udsmyk¬
ket havepavillon eller grotte med
kun et rum.

Haven mellem bygningen og spejl-
dammen var med de slyngede stier
ikke af oprindelig karakter. Den var
beplantet med forskellige palmer og
andre træer som dadel- og Phønix-
palmer og buske som magnolia, yuc¬
ca, mandariner osv. Havens hække
var alle af thuja og de dominerende
træer stenege.
Det blev fortalt ved det tidligere
omtalte indledningsmøde, hvor også

professor Steen Eiler Rasmussen og
kunstmaler Nørregård var til stede,
at villaen eventuelt skulle nedrives

og et hotel bygges på stedet. Så om
villabygningen findes i dag er spørgs¬
målet.
Villaen var for øvrigt opført over en
gammel romersk villa fra 500-600-
århundrede. Her lå også nogle sam¬
tidige grave. Det vides fra nogle, ita¬
lienske arkitektstuderende, som

samtidig var ved at opmåle villaen.
Opmålingsplanen blev udført på otte
separate blade, og de blev efter
hjemkomsten afleveret til Akademi¬
ets Samling af Arkitekturtegninger,
dvs. til daværende Knud Millech.
Det blev derfor umuligt at offentlig¬
gøre Villa Carpegnas opmålte have¬
plan. Men nogle år senere (1957)
lånte en af de deltagende havearki¬
tektstuderende planerne og tegnede
dem sammen til en, der blev ned¬
fotograferet. Men den blev alligevel
aldrig publiceret på grund af travl¬
hed og udlandsrejser.
Ved en undersøgelse i litteraturen og
den italienske havekunst i barokti¬
dens Rom, f.eks i II Giardino Italiano
af Luigi Dami fra 1924 og andre ita¬
lienske og udenlandske værker om
emnet, nævnes Villa Carpegna aldrig.
Så haven har været ukendt af fag¬
folk og kunsthistorikere.
Efter at opmålingsarbejdet ved Villa
Carpegna i Rom var afsluttet, deltog
begge hold i besøget til og studiet
af den lille by Genazzano på en
bjergside i Sabinerbjergene. Den
interessante lille by har professor
Chr. Elling skildret i sin bog Fra
Sabinerbjergene. En skitse fra
Genazzano [ 1954).
Qmtegnede opmålingsplan af Villa
Carpegna findes i mit arkiv.
A Ørum-Larsen,
landskabsarkitekt dip. L.D.

HAR LANDSKABSARKITEKTERNE
EN ARBEJDSTEORI?
Ovenstående spørgsmål rejser Pro¬
fessor John Dixon Hunt i begyndel¬
sen af sin bog Greater Perfections.
The Practice of Garden Theory, som
udkom år 2000 på forlaget Thames
& Hudson i London.
John Dixon Hunt er ikke hvem som

helst, idet han er en af vor tids bety¬
deligste havekunsthistorikere, og
bogen må anses for hans svanesang.
Først virkede han i England som råd¬
giver og underviser om emnet og fra
1988 i Amerika ved flere universite¬
ter, sidst som professor ved Univer¬
sitetet Pennsylvania i Philadelphia.
Desuden har Dixon Hunt i nogle år
redigeret det videnskabelige fagtids¬
skrift Studies in the History of Garden
& Designed Landscape, som tidlige¬
re hed Journal of Garden History.
Han har skrevet en række væsentlige
bøger, artikler og afhandlinger om
havekunstens historie.
I indledningen skriver Dixon Hunt, at
en arkitekt arbejder med bygnings¬
arkitektur og siden Vitruvius og Al-
berti på et sikkert teoretisk grundlag.
Anderledes med landskabsarkitekter¬
ne, hvis arbejdsområde er det uden¬
dørs terræn (exterior place-making).
De er blokeret af en forkert historie¬

opfattelse, som forhindrer dem i at
forstå præmisserne for deres egen
praksis.
Landskabsarkitekterne får deres in¬

spirationer fra andre, vidt forskellige
sider. Fagets uddannelse taler sit
tydelige sprog herom. Den sker for
eksempel på arkitektskoler, kunst¬
akademier, kunstskoler, gartner- og
havebrugsskoler, design-, miljø- og
indretningskurser for at nævne nogle.
Der er om dette landskabsarkitektu¬
rens 'teoretiske tomrum', som bogen
handler om og til sidst forsøger at
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bringe en løsning på. Først stiller
John Dixon Hunt spørgsmålet: 'Hvad
i himlens navn er en have?'.
Dixon Hunts svar herpå er langt og
grundigt, men kan kortes ned til, at
haven er en betydningsfuld kombi¬
nation af natur og kultur. Haven er
næsten så gammel som den samle¬
de menneskehed og er en af dens
bedre opfindelser.
Haven har sine rødder i landbruget
og er ved sit særpræg desuden let
at skelne fra sine omgivelser. Som
kunstart er haven lige så vigtig for
landskabet, som poesien for littera¬
turen.

I fire følgende afsnit gennemgås der¬
efter havens historie eller rettere de
skiftende tiders opfattelse af den un¬
der overskrifterne, Repræsentation,
ord og billeder i haven og Haven i
ord og billede.
På denne baggrund giver Dixon Hunt
så sin forklaring på den historiske
årsag på landskabsplanlægningens
teoretiske tomrum.

John Evelyn (1620-1706), den kendte
engelske adelsmand, interesserede
sig med nogle få andre samtidige
fra Royal Society for national træ¬
plantning (Sylva - 1664) og andre-
havespørgsmål. Evelyn havde besøgt
de nationale haver i Italien, Frankrig
og Holland med interesse. Hans ud¬
gangspunkt var den italienske re¬
næssance kritiker, Bofadios trede¬
ling af naturen.
1. Den vilde natur,
2. Det menneskeskabte landskab
3. Haven
Haven indtog en privilegeret stilling,
fordi den indeholdt symbolske 'ud¬
drag' fra de to andre og formidlede
fjendtlig natur til forståelighed.
Evelyn fandt frem til, at havens be¬
tingelser er bestemt af den omgiven¬
de natur, af områdets klima og af
tiden. Dertil af ejerens position, kultur
og ærgerrighed.
Efter sine europæiske erfaringer ind¬
så han yderligere, at for at gøre ha¬
verne i England hjemlige måtte de
tilføres træk fra landbrugets grønne
bølgende englandskaber.
Disse tanker om haven var på den tid
epokegørende. Evelyn nedskrev dem
efterhånden i en påbegyndt journal,
som han kaldte Elysium Britannicum,
der skulle indeholde hele hans forsk¬

ning om havekunsten, dengang end¬
nu ret ny i England. Journalen blev
aldrig helt færdig og er først i vor tid
offentliggjort gennem Dixon Hunts
virksomhed.
Flere af forskningsgrupperne overtog
dog Everlyns ideer og brugte hans
foreslåede landskabelige motiver i
deres parkanlæg, for eksempel ved
Castle Howard i Yorkshire (Switzer).
I sin bog, History of the Modern
Taste in Gardening [ 1780) insistere¬

de Horace Walpole (1717-1797) 50
år senere på det engelske landbrugs
og landskabs europæiske overlegen¬
hed og derfor på den eneste ægte
havemode. Det var ulogisk, men sik¬
kert af politiske grunde. Der var på
den tid en stærk rivalisering mellem
de to europæiske stormagter, Frank¬
rig og England, også på det kulturel¬
le område.
Medens Capability Brown (1716-
1783) anlagde sine bølgende eng¬
landskaber i England, så bredte
Wapoles ideer sig forbløffende hur¬
tigt, navnlig i det nordlige Europa,
og med ham den fremmede engel¬
ske havestil.
De lige linier, symmetrien og regel¬
mæssigheden forsvandt fra haveide¬
alerne. Også havernes lokale natur-
og kulturforhold mistede deres be¬
tydning.
De næste 200 år diskuterede man

blot 'formel' eller 'uformel'.
Her har vi ifølge John Dixon Hunt
grunden til den vildledende historie¬
opfattelse.
Dixon Hunt foreslår i slutningen af
sin bog, at fagfolk på ny genoptager
et grundigt og detaljeret studium af
havekunstens historie, som han på¬
står, har været forsømt i lange tider.
I haven findes jo grundlaget for den
eksteriøre planlægning eller 'place-
making'. Så ligesom ingen arkitektur
er uden bygninger, så er der heller
ingen landskabsplanlægning uden
haver. Som konklusion foreslår Dixon
Hunt landskabsarkitekterne at for¬

søge at finde 'havens melodi', selv om
distraherende støj fra tusinde af bed¬
revidende hindrer det. Det, han kal¬
der 'den universelle have,' kan findes.
Kender man den, er eksteriør plan¬
lægning lettere at udøve og forstå.
Det er nu fire år siden John Dixon
Hunts opsigtsvækkende bog om
haveteoriens praksis udkom.
Diskussionen om dens emner er ta¬

get til blandt engelsktalende fagfolk.
Også kritik er fremkommet.
Men alle er enige om, at anerkende
dens påviste problemers berettigelse
og derfor at byde bogen velkommen.
Bogen er på 2'38 sider, illustreret
med 138 billeder og med et over¬
vældende noteapparat.

PS. C. Th. Sørensens lille bog The
Origin of Garden Art omtales med
sympati i Dixon Hunts bog, men han
er ellers uenig med C.Th. Sørensen,
idet han ikke mener, at den lille bog
giver den rette forklaring.

John Dixon Hunt: Greater Perfections.
The Practice qf Garden Theory:
Thames & Hudson, London, 2000.
238 s., ill.
A Ørum-Larsen,
landskabsarkitekt dip. L.D.



MODTAGNE PUBLIKATIONER

Foreningen for kirkegårdskultur, red.:
Anne-Louise Sommer, Mette Fauer-
skov, Birgitte Kragh, Elof Jensen og
Steen Jensen): Kirkegårdskultur
2004. 96 s„ ill. Artikler om Søllerød
Kirkegård og begravelsens kultur¬
historie.

Veg Tech: Vegetationsteknik. System-
IBsningar och produkter. Veg Tech,
2004.156 s. ill.
Jakob Willads Jensen: Sorter af

plænegræsser. Grøn Viden. Have¬
brug nr. 159. Danmarks Jordbrugs¬
forskning, 2004
Poul Erik Brander, Erik Nymann Erik¬
sen og Jens Thejsen (red.): Plante¬
skolebogen. Fysiologi, formering og
dyrkning. Bifolia, 2004
Else-Marie Boyhus: Æbler i det dan¬
ske køkken Lindhardt og Ringhof,
2004.114 s., ill. 249 kr.
Edition Topos: Vakre veger. Strassen-
bau und Landschaftsarchitectur in

Norwegen/Road development and
landscape architecture in Norway.
Callwey Verlag, Munchen, 2004.
160 s., ill.
Michael Sten Johnsen: Arkitekten
Gehrdt Bornebusch. Arkitektens For¬

lag, 2004.192 s., ill. 348 kr.
Magne Bruun: 75 år for landskap og
utemiljø. Norske Landskapsarkitek-
ters Forening 1929-2004, NLA, 2004.
204 s., ill. Kan bestilles fra
www.mnla.no

TILGÆNGELIGHED I DETALJEN

Tilgængelighed handler om lige mu¬

ligheder for alle, og god tilgængelig¬
hed kan beskrives ved, at udformnin¬
gen af bygninger, anlæg, produkter
samt information og skiltning er i
overensstemmelse med brugernes
funktionsevne.
God tilgængelighed medvirker til at
fjerne følgerne af funktionsnedsæt¬
telsen dermed øge graden af selv¬
stændighed og uafhængighed.
Antallet af borgere med synshandicap
vil stige i fremtiden som følge af
væksten i de ældre aldergrupper. Det
er derfor sund fornuft at indarbejde
hensynet til blinde og svagsynede i
alle bygge- og anlægsprojekter.
Tilgængelighed i detaljen er tænkt
som et opslagsværk, dvs. en hånd¬
bog man kan slå op i, når man står
over for løsningen af en given opgave.
Publikationen er i 5 hæfter og tænkt
som en generel indføring i, hvad det
vil sige at planlægge det fysiske
miljø for synshandicappede.
Hæfte 1: Om blinde og svagsynede
og tilgængelighed - grundlæggende
principper
Hæfte 2: Tilgængelig information og
kommunikation
Hæfte 3: Tilgængelighed indendørs
- nybyggeri og tilbygninger

Hæfte 4: Tilgængelighed indendørs
- eksisterende byggeri og ombyg¬
ninger
Hæfte 5: Tilgængelighed udendørs -

Bygningsnære omgivelser samt veje,
fortove og øvrige fodgængerarealer.

Publikationen kan hentes fra
Dansk Blindesamfunds hjemmeside
www.dkblind.dk
En trykt udgave kan bestilles samme
sted til 200 kr. inkl.forsendelse.

PLANTESKOLEBOGEN
I mange år har der været brug for en
ny lovgivning planteskolebog, som be¬
handler erhvervets faglige problem¬
stillinger samlet.
Planteskolebogen behandler mange
af de emner, der er relevante i for¬
bindelse med formering og dyrkning
af træer, buske og stauder.
Bogen er i to dele. Del I, hvor stoffet
gennemgås emneorienteret og del II
med eksempler på, hvordan forskel¬
lige typer af planteskoleplanter kan
dyrkes i praksis.
I bogen kan man læse om planter¬
nes fysiologi, om mange forskellige
formeringsmetoder, om container-
og markkultur og om vanding og er¬
næring. Man kan hente viden om

udvælgelse og introduktion af nye
planter og den relevante lovgivning i
den forbindelse. Sygdomme og ska¬
dedyr har deres eget kapitel.
Miljøaspektet er søgt integreret i de
forskellige emner - ofte med alter¬
native løsningsforslag til den almin¬
delige praksis. Desuden er der et
kapitel, som specielt fokuserer på
forskellige miljøaspekter og kommer
med praktiske anvisninger.
For at få så stor bredde og sikre ajour¬
ført viden på området, har mange for¬
fattere medvirket til at skrive bogen.
Bogen er primært tænkt som lære¬
bog til undervisning inden for er¬
hvervsmæssigt havebrug, men hen¬
vender sig også til planteskolefolk
generelt og til alle med særlig inter¬
esse for have og landskab og for
dyrkning af planter.

Poul Erik Brander, Erik Nymann Erik¬
sen og Jens Thejsen (red.): Plante¬
skolebogen. Fysiologi, formering og
dyrkning. Bifolia, 2004. 320 s. 475 kr.
inkl. moms (ekskl. forsendelse)
www.bifolia.dk

STAUDEHAVEN I HELLERUP
STRANDPARK
Staudehaven Hellerup Strandpark er
en af de få egentlige blomsterparker
i københavnsområdet og et af hoved¬
værkerne inden for nyklassicistisk
havekunst. Staudehaven er restaure¬
ret af Gentofte Kommune i tæt

samarbejde med landskabsarkitekt
Jane Schul.
Staudehaven i Hellerup Strandpark
er tegnet og anlagt i 1912-1913 af
G.N. Brandt og E. Erstad-Jørgensen.,
Vinteren 2004 har den været under¬

lagt en stor renovering med respekt
for anlæggets oprindelige formål
som udstillingsvindue for nye planter
og anlægsteknikker.
Haveejere og blomsterinteresserede
kan derfor også i dag finde inspira¬
tion i de 103 forskellige stauder,
græsser, buske og blomsterløg, der
er blevet plantet. Blomsterne er både
nye og gamle, kendte sorter med
blomstringstid fra det tidlige forår til
frosten sætter ind. Ingen af stauder¬
ne behøver at deles, og kun få af
dem skal bindes op. Stauderne er
alle plantet tæt for at dække jorden.
Målet har været at genetablere en
spændende, farverig og 'vedligehol¬
delsesfri' staudehave med en så

lang blomstringstid som muligt.
Stauderne er derfor nøje udvalgt
efter form, farve, blomstringstid,
vækstkrav og plejebehov.
Farvesammensætning er ens i den
nordlige og sydlige del af haven, hvor
de røde og blå farver dominerer.
Derfra changerer farverne i flydende
overgange mod havens midte til hvi¬
de, gule og orange farver.
Det rektangulære rum med en for¬
sænket græsplæne i midten var op¬
rindelig lukket af en stauderabat
hele vejen rundt. Ved renoveringen
er rabatten nu blevet delt op i 17
sektioner, så plænen også kan fun¬
gere som opholdsareal.
Der er også opsat flere bænke, sær¬

ligt udvalgt til stedets karakter, lige¬
som gangene er omlagt i et nyt,
men klassisk mønster.

Information:
Parksektionen, Gentofte Kommune,
sektionsleder Flemming K. Larsen
www.gentofte.dk

SITAS OG TREE CARE
I forbindelse med generationsskifte
er SITAS Træpleje solgt til K & S
Tree Care ApS pr. 1. juli 2004.
SITAS fortsætter under gartner¬
tekniker Mimi Hvass' ledelse som

specialplanteskole for store træer
og buske, træplantning samt salg af
udstyr til beskæring (ARS) og plant¬
ning af træer (BELU).
Som noget nyt ydes planlægning af
haver og anlæg ved landskabs¬
arkitekt Viggo Folkmann..
Niels Hvass yder rådgivning om
træer og giver undervisningi træ¬
biologi, pleje og plantning af træer.
www.sitas.dk

.K & S Tree Care ApS indehaves af
Kim Poulsen og Steen Kristensen.
Samtlige firmaets træklatrere er

ETW certificerede (European Tree
Worker). Firmaet udfører alt inden
for træpleje:beskæring, fældning,
plantning, flytning, rodfræsning og
rådgivning.
www.ks-treecare.dk

MODTAGNE KATALOGER OG
BROCHURER
Birkholm Planteskole a/s.
Sortimentskatalog 2004/2005
Plantekatalog med plantebeskrivel¬
ser. Indledning med fotografier af
steder, hvortil der er leveret bytræer
m.m. Inkl. dansk-latinsk indeks. 362 s.

Birkholm Planteskole A/S.
Farremosen 4. 3450 Allerød.
Tel. 48 17 31 26. Fax 48 14 09 86.
birk-holm@internet.dk
www.birk-holm.dk

P. Kortegaards Planteskole a/s
Sortimentskatalog 2004/2005
Velillustreret plantekatalog med
korte, instruktive plantebeskrivelser.
Indledning med fotografier af steder,
hvortil der er leveret bytræer m.m.
Inkl. dansk-latinsk indeks. 340 s.

Øvej 10, Kappendrup. 5500 Langeskov.
Tel. 65 97 26 56. Fax 65 97 30 84.

pkp@kortegaard.dk
www.kortegaard.dk

Plantekatalog 2004/2005
Vejenbrød Planteskole a/s
134 sider med prydplanter, træer,
stedsegrønne, rhododendron og azalea.
Desuden roser, græsser, bregner,
slyngplanter, frugttræer og buske.
Vejenbrødvej 25,2980 Kokkedal.
Tel. 48 28 01 77, fax 48 28 01 96.
vejenbroed-planteskole@mail.dk

Veg Tech
Vegetationsteknik. Systemlosningar
och produkter. Om tagvegetation,
herunder Sedumtage, opbygning,
anlæg, dræning, eksempler. Bog,
156 s. ill.

Veg Tech AB, Fagerås, Sverige
www.vegtech.se
Veg Tech, Danmark
Ulrik Reeh

Høyrups Allé 7
2900 Hellerup
Tel. 39 62 68 69
Fax 39 62 68 65

ulrik.reeh@vegtech.dk

LANDSKAB 2005
Årsabonnement i 2005:
Danmark inkl. moms DKK 670.
Danmark inkl. moms og forsendelse
DKK 790,00.
Resten af verden excl. moms og for¬
sendelse 536,00.
Pris pr. nummer inkl. moms, excl.
porto DKK 100,00.
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ARKITEKTEN GEHRDT BORNEBUSCH

En af Danmarks store arkitek¬

ter Gehrdt Bornebusch vandt

sammen med kompagnoner¬
ne Max Bruel, Jørgen Selchau
og Henning Larsen stort set
alle de arkitektkonkurrencer,
som de deltog i. Det førte til
en karriere med fremragende
højdepunkter som Holbæk
Seminarium, et nu berømt
sommerhus i Odsherred,
Skovskolen, ombygningerne
af Nationalmuseet, restaure¬

ringen af Ridebanen, skoler,
seminarier og mange flere
værker — et livsværk, der
spænder fra udformningen af
exlibris til opførelse af hele
bydele. Ikke mindst i enfami¬
liehuse og andre mindre byg¬
gerier viser han en utrolig
varme og intimitet.

Format:-22 cm x 22,7 cm

Illustreret, 196 sider
ISBN: 87-7407-322-2

Pris: 348 kr
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