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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

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

FORSKNINGSPROJEKT
OM BEDRE PARKDRIFT
Traditionel udlicitering af driftsopga¬
ver til private entreprenører skaber
problemer for udviklingen af parker
og grønne områder.
Derfor er private og offentlige aktø¬
rer nu gået sammen i et nyt forsk¬
ningsprojekt for at finde nye løs¬
ningsmodeller for hvordan parkdrift
kan optimeres. Man kan læse mere
om projekt 'Helpark' på
www.flec.kvl.dk/helpark
MM

UNDERVISNINGSSITE
OM ARKITEKTUR
I oktober 2004 åbnede en hjemme¬
side www.arksite.dk, der vil være
Danmarks første egentlige under¬
visningsmateriale om arkitektur på
internettet.
Sitet byder bl.a. på masser af bille-

.der og inspirerende fortællinger om
kendte arkitekter og deres værker
samt om de vigtigste, perioder i arki¬
tekturens historie.
www.arksite.dk er udviklet af dansk
Arkitektur Center i samarbejde med
S.kolemedie og finansieret af Fonden •

Realdania.
MM

KRØYERS PLADS¬
EN KOMMENTAR
Hvad skal vi mene om Krøyers Plads?
Skal Danske Landskabsarkitekter
mene noget om Krøyers plads???

Hermed en kommentar til Lise Schous
udsendte indsigelse imo.d lokalpla¬
nen for Wilders Plads:

Grundlæggende synes vi, det er fint,
at Danske Landskabsarkitekter (DL)L
som forening offentligt kommenterer
fagligt relevante emner. Men - lige
præcis i dette tilfælde har DL's
bestyrelse og formand Lise Schou
ramt helt ved siden af ved at skrive
en indsigelse mod lokalplanen for
Krøyers Plads og dermed planerne
om at lade Freja Ejendomme og
Erick van Egeraat associated archi¬
tects opføre en ny boligbebyggelse
på Christianshavn.
Indsigelsen er nemlig formuleret
sådan, at Lise Schou udtaler sig på
vegne af alle medlemmer af forenin¬
gen Danske Landskabsarkitekter, og
det er helt forkert.

Sagen om Wilders Plads handler
allermest om, hvilket arkitektursyn,
eller måske endda hvilken arkitekto¬
nisk smag og holdning, den enkelte
har til bybevarelse eller - fornyelse.
Og lige præcis derfor er det forkert,
at Lise Schou overhovedet udtaler

sig på alle DL-medlemmers vegne
og ikke kun taler for egen regning.
DL er nødt til at være en faglig fore¬
ning med et fagligt fællesskab og
plads til forskellige arkitektursyn -

ellers har den ikke mange chancer for
at overleve i fremtiden og i det hele
taget bevare sin brede tilslutning.
Der bliver lavet rigtig mange lokal¬
planer hvert år i Danmark, mange
der er meget 'værre' end den for
Krøyers Plads, og som har mere
direkte indflydelse på landskabet
omkring os.
Derfor virker det besynderligt popu¬
listisk, at det er netop denne sag,
bestyrelsen bruger energi på.
Spørgsmålet er vel i bund og grund,
hvordan man som forening arbejder
bedst for faget og for 'landskabet' -
er det ved at sende enkeltstående

pressemeddelelser ud i givne synli¬
ge sager, eller er det ved at bruge
sin indflydelse som officiel forening
på et højere plan?
Vi håber, at DL's bestyrelse for efter¬
tiden vil være mere opmærksomme
på, hvilke sager, der offentligt kom¬
menteres på hele foreningens vegne
og hvilke sager, formanden udtaler sig
om personligt.
Ekstern kommunikation når jo ikke
kun ud til 'de andre', men i lige så
høj grad til 'os'!
Jacob Kamp &
Karen Margrethe Krogh,
landskabsarkitekter mdl

BYPLANPRISEN 2004

Borgmester Steen Dahlstrøm, Mid¬
delfart, modtog i september
Byplanprisen 2004 på vegne af de
otte kommuner i Trekantområdet
Danmark.

Byplanprisen gives for det pionerar¬
bejde, som kommunerne i mere end
10 år har gennemført om samarbej¬
de og planlægning på tværs af kom¬
munegrænser.
Planlægningsarbejdet har bl.a. re¬
sulteret i en fælles plan, hvor frem¬
tidens nye byområder udpeges, og
hvor en lang række mål for kvalite¬
ten af fremtidens byer og landska¬
ber formuleres.
Under devisen 'en åben grøn storby'
udpeger planen fremtidens bolig- og
erhvervsområder.
På samme måde udpeges også de
værdifulde landskaber, som i fremti¬
den skal friholdes for byudvikling.
Der lægges vægt på en bæredygtig
udvikling, på at spare på forbruget
af jord til nye byområder og på en
udbygning af Trekantområdets tra¬
fikstruktur.

Samarbejdet i Trekantområdet kan
betragtes som et eksperimentarium,
hvor kommunerne kan trække på
erfaringer til fremtidens planlæg¬
ning.
Selv om de fleste kommuner efter
strukturreformen bliver større, vil et

samarbejde mellem de nye kommu¬
ner være nødvendigt på grund af en
stadig hårdere konkurrence om at
tiltrække borgere og arbejdspladser
til de forskellige landsdele.
Trekantområdet Danmark består af
kommunerne Børkop, Fredericia, Kol¬
ding, Lunderskov, Middelfart, Vam¬
drup, Vejen og Vejle.
Senest har de 8 kommuner udarbej¬
det og vedtaget 'Strategi for Trekan¬
tområdet som landsdelcenter' og
'Hovedstruktur for Trekantområdet
2003-2014'.

Byplanprisen uddeles hvert år til en
kommune eller anden myndighed,
som har gjort en særlig indsats for
gennem planlægning at fremme
kvaliteten i de fysiske omgivelser,
byerne og landskabet.
Prisen blev i 1996 indstiftet af
Akademisk Arkitektforening
www.arkitektforeningen.dk
og Dansk Byplanlaboratorium
www.byplanlab.dk
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SAMTALE MED KRISTINE JENSEN Annemarie Lund

Arkitekt Kristine Jensens tegnestue ligger i underetagen
af familiens bolig, en villa fra 20rne lige ved Den gam¬

le By i Århus. Tegnestuen er ét stort spaciøst rum, med
en hel endevæg i glas og arbejdspladserne samlet midt i
rummet. Samtalen forgår ovenpå - med dejligt udsyn
til havens stålpergola, magnumbrændestabel og belæg¬
ningsplint. Kristine Jensen har afgang fra Arkiteksko-
len i Aarhus i 1983. I.P. Junggreen Have var hendes
lærer og har betydet meget. Kristine beskriver tiden
som en slags mesterlære, og især Junggreens naturlige,
praktiske tilgang til faget vandt genklang, ikke mindst
det at kunne oversætte landskabsarkitektur til terrænar-

bejde og kotering - noget af det bedste i den danske
tradition.

Efter afgang i 1983 arbejdede Kristine på flere arki¬
tekttegnestuer, bl.a. hos C.F. Møller, indtil hun i 1991
som en af de første på Arkitektskolen i Aarhus, og ef¬
ter den gamle licientiatordning, påbegyndte et ph.d.-
studie. Det var ikke udsprunget af en specielt forkro¬
met drøm om at forske, men snarere en snert af lyst
til at udforske faget, pionerlyst og udviklingsarbejde.
Allerede i 1990 havde Kristine sammen med Frode
Birk-Nielsen lavet udstillingen Dansk landskabsarkitek¬
tur - eksempler 1985 til 1990, der var et forsøg på at

gøre op med den reservattankegang, der præger dansk
landskabsarkitektur, som noget der blot er sødt og

blomstrer pænt. Det kom bag på mange, at der var så
meget 'juice' i landskabsarkitektur, som Kristine ud¬
trykker det. Hun var også frem til begyndelsen af
1990erne med til at lave tidsskriftet B, Blød By, der
var startet som et ambitiøst studenterblad.

Kristine Jensen har deltaget i mange konkurrencer;
den første, hvor hun som hun siger, virkelig fandt formen,
var den internationale konkurrence om en mindepark
i Italien. Projektet 'Pentimenti' blev senere udstillet
flere steder. I 2000 udstilllede Kristine Jensen på Vene¬
dig Biennalen. Sideløbende har Kristine nogle år un¬
dervist på afd. for by og land ved Arkitektskolen i Aar¬
hus, bl.a. sammen med Michael Sten Johnsen, Klaus
Mikkelsen, Anette Brunsvig og Jens Kvorning.

I konkurrencen om bedre landsbyer vandt hun med
Bjarne Frost både en 1. og en 2. præmie. I stedet for at
lave landsbyerne om til bymæssige steder, tog de ud¬
gangspunkt i det omgivende landskab. Det havdé været
fantastisk, om man havde fået lov at lave et pilotprojekt,
men dengang var der ikke noget der hed Real Dania
Fonden, man kunne have søgt pilotprojektmidler hos.
Umiddelbart efter færdiggørelsen af ph.d-studiet i
1996 vandt Kristine Jensen sammen med arkitekter¬
ne Frost og Møller i 1997 en konkurrence om Ikast

Seminarium, der ansporede til at starte tegnestue. I 2000
begyndte hun for sig selv, og med 1 .præmien på Prags
Boulevard 2001 kom der for alvor gang i tegnestuen,
selv om Kristine tidligere havde lavet en lille kirkeplads i
De gamles By.

Denne sorte plads i København var en beskeden,
men sjov bestillingsopgave. Arealet omkring den fine,
lille kirke var helt omkranset af en blandet hæk, og der¬
med ikke ret synlig. Kristine Jensen har lavet en helt
enkel og kvadratisk plads i sorte tegl. Kirken har fire
indgange, og kvadratet 'tipper op' i fire hjørner, dvs. <

hjørnerne hæver sig ca. 20-25 cm, og det er hele tricket
i koteringen. Fire eksisterende lindetræer er bevaret.

Sammen med Kim Herforth hos 3 x Nielsen vandt

Kristine en konkurrence om Tronholmen i Randers.

Med dette tidligere havneområde handlede det om at
finde en ny identitet til et bynært område midt i Ran¬
ders, der har en fantastisk beliggenhed lige ned til
Gudenåen. Den nye bebyggelsesplan kan indeholde
flere erhvervsbyggerier, hvoraf Sparekassen Kronjyl-
land blev bygget først. Bebyggelsesplanen er ganske ,

simpel, idet hegn af pileplantninger angiver nogle rum

stik mod fjorden og byen. Når vestsolen står ind, får
man en meget fin oplevelse af et grøn sydvestvendt
rum - med fjorden som resonansrum, og de nye er¬

hvervsbyggerier kan komme til at ligge med umiddel¬
bar kontakt til fjorden. Det handlede om at lave så 'flad'
en park som muligt - og med et ganske lille budget.

Depoter af forurenet jord er indarbejdet som en stor

plint, andre bindinger var ledningsføringer. Bindin¬
ger, der vendes om og gøres til programpunkter. Det
elementære at at få nogle grønne frirum i byen og

nogle gode dimensioner, så det ikke bliver for småt.
At arbejde med parken, så der kommer dynamik og

overraskelser i den. At finde ud af, hvad sådan et nyt

sted skal indeholde - at starte et landskab;

Landskab 7/04 177



Sankt Nicolai i Prags Boulevard blev bl.a. vundet på den tilgang, der blev lagt til bruger-
KokJing

^ deltagelse, og det har her været en positiv oplevelse. Prags Boulevard
Kolding er en 'an8> uhomogen gade, hvor stumperne er forsøgt samlet til et

langt strøg af træer og græs. Oprindelig blev der udlagt 11 røde kryds i
det lange strøg som potentielle felter for beboerinddragelsen. De blev
siden reduceret til 7 og fik ret hurtigt hver sit program som vistkort:
Prags Plads ved Amagerbrogade, haven, to sportsfelter, en legeplads,
potentielt skatersted osv. Alt med aura og stemning fra Kløvermarkens
store rum og poplerne. Fjernvarme, el, telefon og vandrør skulle tages i
ed for at finde frem til, hvor der kunne plantes popler, og det er også
en medvirkende årsag til poppelrækkens skrå forløb. Der blev dog bed¬
re plads til træerne ved, at vejbanen kunne indsnævres med 1,5 meter.

En faktor, der har haft stor indflydelse på udformningen, er, at det
er et forurenet område. Tegnestuen besluttede i videst muligt omfang
at undgå at grave for ikke at bruge anlægsøkonomien på miljøskatter.
Alle opspring er derfor lavet i rustfri stål som selvbærende kasetter for
at undgå fundamenter. Hegn er konstrueret, så man undgår at grave.
Der skulle bruges hegn til at danne rum, skærme og konkretisere ste¬
derne rumligt. For hvert udviklingssted er der malet en 'invitation'
på hegnet. De grønne elemnter er så hele hovedstrengen af popler og

græsset - samt lamper og den grønne stol. Ideen til stolen er egentlig,
egentlig tyvstjålet fra Luxembourg-haven i Paris. Oprindelig var den
tænkt i plastic, men nu er det blevet en stålrørsstol. Det at man selv
kan bestemme, hvor man vil sidde, må være karakteristisk for en mo¬

derne park til individualister. Store og små skalatræk står - ligesom
hieroglyffer — ved siden af hinanden. Tegnestuen har også til stedet
udviklet en lampe, der er flourescerende gulgrøn, et slags rør. Prags
Boulevard er, som tidligere demarkationslinie, én lang ret linie, og

man kunne ikke med succes arbejde med et gammeldags boulevard¬
begreb. Asfalten på nordsiden modsvares af en anden asfaltbelægning
med et frodigt mønster af polkaprikker på sydsiden. Det er sort asfalt,
dels bemalet, dels med thermoplast i en'pop art-agtig udformning.

Nok er det billige materialer, men kvaliteteten i bear¬
bejdningen er høj. Omløbstiden er måske 30 år, og

også poppelplantningerne har en relativ kort levetid.
Prags Boulevard skulle gerne udføres i 2005.

Dorte Mandrup-Poulsen og Kristine Jensen vandt i
2003 en konkurrence om Sankt Nicolai i Kolding. De
gamle bygninger repræsenterer en skolehistorie fra
1850 til 1932, nu skal der være kulturcenter. I stedet
for at gøre gårdrummet til en finkulturel granitgård
nyfortolkedes skolegården til en frejdigere og friskere
skolegård, end dem vi kender. Sort asfalt bruges som
en ny tavle, man kan tegne på. Som det nye materiale,
der skulle føjes til det gamle, er valgt cortenstål, der
kontrasterer det hjemlige og farvemæssigt er anderledes.
En væg og et hus af corten-stål er de byarkitektoniske
træk, der gør, at skolegården hænger sammen som en

helhed. Den lodrette væg bliver 4 meter høj og kon¬
strueres af hele pladestørrelser på2mx 1,5 mx6 mm.

Corten har en dynamisk overflade, der brunruster helt
til en mørk auberginefarve. På alle de vandrette flader
lægges der en anden stål med en type af overfladebe¬
handling, som anvendes ved de tyske jernbanestationer.
Kristine Jensen har prøvet at feminisere den meget rå
side ved at placere bløde, sarte ting op ad stålvæggen,
bl.a. krogede magnoliatræer og klatrende planter. Det
bliver en form for blandet legeme, en blanding af fikti¬
on og realisme, idet blomster f.eks. males på asfalten.
De maskuline, hårde og kontante overflade får modspil.
Over asfalten lægges en slags multigrafik, en strand
med fiktive blå bølger, digte ved kollegiebygningen,
dansetrin og et skattekort. Hver bygning får sin egen

funktion og sine egne referencer og fortælling i skole¬
gården - ved Filmens hus, Fortællingernes hus, Bør¬
nekulturens hus, Kunsthåndværkernes hus osv.

Kristine Jensen deltog med Dorte Mandrup-Poul¬
sen i fire konkurencer sidste år og vandt de to, den
ene i Kolding og den anden om bebyggelse ved
Næstved Kaserne.
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Sankt Nicolai Kulturhus, Kolding
Bygherre: Kolding Kommune og Realdania-fonden
Arkitekt: Dorte Mandrup-Poulsen
Landskabsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue aps

Planlagt udførelse: 2004-2005

Kristine Jensen er også medlem af Akademirådet og

Akademirådets forretningsudvalg. Akademirådets 12
medlemmer er arkitekter, billedhuggere og malere;
billedhuggeren Elisabeth Toubro er præsident. Aka¬
demirådet er statens rådgiver i kunstneriske og æste¬
tiske spørgsmål, og institutionen er 250 år gammel.
Det er en del af Akademiets rolle, at det kan rejse ak¬
tuelle problemstillinger, f.eks om skovrejsninger eller
det åbne land. Men derudover er det en tænketank,
hvor arkitekter, billedhuggere og malere, som en fælles
enhed, har mulighed for at gå på tværs af fagligheden
og behandle problemstillinger i samfundet. AL
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TRONHOLMEN -evergreens og nevergreens Kristine Jensen

Sparekassen Kronjylland med de
grønne rum mod vandet
Nederst. Plan af Tronholmparken
ved Gudenåen og Randers bro
• Kronjylland Savings Bank with
the green space toward the water.
Bottom: Plan of Tronholmparken by
GudenDen stream and Randersbro

Baggrund
I 1999 vandt 3 x Nielsen og Arkitekt Kristine Jensens
Tegnestue konkurrencen om Sparekassen Kronjyllands
nye hovedsæde på Tronholmen i Randers.

Konkurrencen omfattede idéskitser til en helheds¬

plan for Tronholmen, et 35.000 kvm tidligere havne¬
areal, på sydsiden af Gudenåen for foden af Randers by.
Helhedsplanens hovedidé er at plante 50-100 meter

lange nord-sydgående bånd af pil. Pilebåndene er sat
med en indbyrdes afstand på mellem 20 og 40 meter,
så de opdeler Tronholmens areal i 4-5 nye byggefelter.
Arealet ned til åen er udlagt som park.

Hovedsædet til Sparekassen Kronjylland blev gen¬
nemført i Totalentreprise af NCC i løbet af 2001 med
3 x Nielsen som arkitekter og Kristine Jensen som land¬
skabsarkitekt. Sparekassen Kronjyllands klare hus er
som den første bebyggelse placeret imellem Tronholm-
parkens stramme grønne beplantninger af forskellige
pilesorter. Imellem pileplantningerne dannes smukke
gennemgående kig til åens Vandrum. Alle parkerings-
arealerne er placeret langs med piletræene som grønne.
rum og udført med flader af græsarmeringsnet.

Parken

Med baggrund i konkurrencens helhedsplan udarbej¬
dede Kristine Jensen i 2002 en idé- og strukturplan for
parken for Randers Kommune. Parken skal være ro¬
bust nok til at rumme et moderne socialt byliv, med
plads til aktive udfoldelser som sport, festivaler og al¬
mindeligt mangfoldigt friluftsliv. Desuden var det et
krav, at parken kan gennemføres i etaper.

Parkens tilrettelæggelse kendetegnes af et problem¬
kompleks, der er genkendeligt for mange moderne
byggeopgaver: Ambitionerne for byrummet og bylivets
programmer er ambitiøse, mens anlægsøkonomien til
gengæld er stærkt begrænset. Som tidligere havneareal
indeholder området desuden forurenede jorddepoter,
gennemgående højtliggende ledningsføringer og et

højtstående grundvandsniveau.
Parkens udformning tager udgangspunkt i land-

skabsfladernes åbne karakteristika og kontakten til
vandrummet, men ikke mindst i forudsætningerne:
den stramme anlægsøkonomi og etapedeling har givet
anledning til at arbejde med afsluttede 'øer', der altid
kan overskues og afgrænses økonomisk og etapemæssigt. i
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Parkens gennemgående stianlæg har fundet sin form
og kotering efter de højtliggende ledningsføringer.
Jorddepoterne er indkapslet og indarbejdet som græs¬
flader omkranset af siddekanter.

Byparken skal være en åben grøn flade, der understøt¬
ter beliggenheden direkte ned til fjorden. Det overord¬
nede mål har derfor været at skabe adgang til vandet
og frigøre udsynet til vandspejlet. Derfor er temaet
for parken den 'vandrette' fornemmelse for vandet og

landskabsfladen.

Hovedelementerne i parken dannes af to grundtræk:
en fladestruktur af cirkler og et stisystem. Fladestruktu¬
ren består af beplantede øer som 'evergreens' og stisy¬
stemet belægningsflader som 'nevergreens'.

Fladestrukturen etableres gradvist gennem anlæg af
15 cirkelrunde beplantede øer med en vekslende dia¬
meter på mellem 20 og 30 meter, enkelte dog på 10

og 50 meter. Alle cirkler anlægges helt vandrette i det
svagt skrånende terræn. Fladerne beplantes med en ens¬

artet kultur, som f.eks skraldgule engblommer, knald¬
blå iris og højrøde valmuer. Det er også muligt at ar¬

bejde med selvstændige biotoper eller overraskelser
som hvede, kornbloVnst eller hør. Parken kan tilføres
en dynamik ved at beplantningerne i begyndelsen
sprøjtesås og fjernes efter sæsonen, og senere, når par¬

ken har fundet et blivende stade, kan der ligeledes
anvendes blivende botaniske typer.

Stisystemet, der består af tre dele, sløjfen, promena¬

den og stikvejen, udføres med forskellige belægnings-
typer. Sløjfen er tænkt som som et 'loop' på kryds og

tværs, promenaden forbinder byen med adgang til
vandet, og stikvejen forbinder nord med syd.

Parken er endnu ikke udført.

Kristine Jensen, landskabsarkitekt mdl, par

Øverst. Perspektiv fra Randersbroen
Herover. Diagram af parkerfs ever¬
greens og nevergreens
Tv.. Modelfoto af Tronholmparkens
fladestruktur af evergreens
• Top: View from Randersbroen
Above. Diagram of the park's ever¬
greens and nevergreens
Left: Model photo of Tronholm-
parken's surface structure of ever¬
greens
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VINDEN I PILETRÆERNE-ET GRØNT TRANSITRUM
Kristine JensenSparekassen Kronjyllands udearealer i Randers

størsteparten henlagt til indendørslivet, men som land¬
skabsarkitekter har vi behandlet de enkle udendørs pro¬

grammer med både funktionalitet og overraskelser.
Parkeringpladsens daglige ankomst- og afgangsrum

er græsgrøn og ikke jævnt kedelig hverdagsgrå. Gang¬
stierne er bløde teglflader og ikke akustisk betonhårde.
Parallelle bånd af piletræer, stier og lys danner kig til
byen og til parkens grønne rum mod vandfladen.

Materialer

Parkeringspladsen er udført som en jævn grøn flade
med græsarmeringer af kassetteplader i genbrugsplast.
Parkeringspladsen afvandes hen mod grøfter, der løber
parallelt langs pilehegnene.

Alle opstribninger og kantninger af parkeringsplad¬
ser og gangstier er udført i sorte teglsten i et stander¬
skifte. Alle gangstier har flader af sort tegl i forskudt
forbandt. Plinten og rampen er udført i sort granit.

De store bånd af piletræer er plantet som både træer

og buske, der giver mulighed for et tæt opret format,
et rigere farvespil og en større diversitet med forskelli¬
ge sorter og størrelser af pil.
Kristine Jensen, landskabsarkitekt mdl, par

Sparekassens udearealerne er disponeret så det sølv¬
farvede firmadomicil ligger omgivet af bølgende pile¬
plantninger i dybe grønne rum, midt i en park.

Hele plottet har fra starten været et forsøg på at
skabe en regulær arkitektonisk ramme bag den klare
krystalinske kasse. Bankens daglige funktioner er for
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Sparekassen Kronjylland, Tronholmen 1, Randers
Arkitekt: 3 x Nielsen

Landskabsarkitekt: Kristine Jensen

Totalentreprise NCC
Hovedprojekt er udarbejdet i 2001 og færdiggjort i 2002
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POETIK OG ARKITEKTONIK Malene Hauxner

At skabe rum, ikke ved at sætte vægge op, men ved at

lægge gulv, har vi lært af den moderne arkitektur; af
Frank Lloyd Wright og Mies van der Rohe.

At lade bygningers facader præge grunden har vi
lært af den klassiske arkitektur og Andrea Palladio.

Set ud fra disse betragtninger er der ikke noget nyt
i den lille gemte kirkeplads i De Gamles By i Køben¬
havn. Den har fået sit rum ved hjælp af en gulvfPadc,
hvis orden er hentet i bygningens facader.

At tænke med landskab i arkitektur - et studie' var

titlen på Kristine Jensens roste og dadlede licentiataf¬
handling fra 1996. Nu har vi her fået lejlighed til at
studere den poetik og arkitektonik, som hun opspo¬
rede og præsenterede i så forskellige værker som Villa
Lånte og Iqualada begravelsesplads, i målestoksforhol¬
det 1:1.

Rafael Moneo skriver, at for de katalanske arkitekter
Elies Torres Tur og Martinez Lapena er arkitektur at
transformere og kaste nyt lys over noget, der ved første
blik ikke er bemærkelsesværdigt; en strategi, der for¬
udsætter en skarpsindig forståelse for det historiske,
stor arkitektonisk opmærksomhed og et dybdegående
kendskab til materialer, teknik og brug. Det er disse
evner, der får dem til at komme med fornyelser, at

konstruere det uventede på baggrund af en vision.
Det er det samme kendskab, der ligger til grund

for denne uprætentiøse plads.

I vore dage, hvor monumentale bygninger bliver an¬

bragt på eller ved siden af tæpper, der vipper, som vin¬
den blæser, eller buler, som gemte de fejemøg, måske
fordi kotering, forstået som den kunstneriske disciplin
at bestemme højdetal, er gravlagt sammen med bødker-
arbejde og karetmageri, er det opløftende at se et værk,
hvor arkitektur og proces hænger så selvfølgeligt sam¬
men. Det er forståeligt, at regnvand løber væk fra en

bygning og hurtigt finder sin vej til en rist eller en ren¬
de, som det gjorde 'i gamle dage' eller efter ingeniørens
logik, og ikke, som det ofte ses på moderne pladser,
skal løbe over lange strækninger. Det er også til at for¬
stå, at adgang til pladser skal være mulig uden at for¬
cere trapper eller kanter med påklistrede asfaltramper.

Åbenhed og tilgængelighed ser ud til at have betyd¬
ning for Kristine Jensens lille plads sammen med det
vigtigste, at bygningen bliver bemærkelsesværdig. Plad¬
sen er kvadratisk som facadefigurerne. Den måler 33 x

33 meter. Stenene er af hårdtbrændt tegl, 'Blue Herring'
af engelsk oprindelse, sortblå som bygningens døre. Plad¬
sens hjørner er hævet 20 cm over det omgivende terræn,
hvad der giver skyggekant i solskin. En rampe med (

vanger af sortgrå Halmstadgranit åbner sig elegant ved
foden. Ristene er af messing. Adressen er Edith Roh- *

des Vej i De Gamles By ved Nørre Allé i København.
Malene Hauxner landskabsarkitekt mdl, dr.agro.,
lektor ved Centerfor Skov, Landskab og Planlægning, KYL
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PRAGS BOULEVARD - EN STEPDANS PÅ AMAGER
- kommentarer tilprojektforslag udarbejdet aftotalrådgivergruppen Kristine Jensen Jens Thomas Arnfred

Det er snart længe siden, men jeg husker tydeligt be¬
dømmelsen af konkurrencen om Prags Boulevard.
Lokale- og Anlægsfonden havde netop afsluttet en til¬
svarende 2-trins konkurrence om fremtidens forenings-
hus, som dog ikke fik nogen lykkelig afslutning, idet
økonomiske kalkuler viste, at ingen af de udpegede
forslag kunne overholde de budgetmæssige forudsæt¬
ninger i konkurrencens anden runde.

Også den internationale konkurrence om Prags
Boulevard var udskrevet af Lokale- og Anlægsfonden,
denne gang i samarbejde med Københavns Kommune,
og også her var der tale om en 2-trins konkurrence
med en forud fastlagt budgetramme, som ikke måtte
overskrides. Konkurrencen lå i forlængelse af kvarter¬
løftprojektet Holmbladsgadekvarteret, som Køben¬
havns Kommune iværksatte i 1997. Det hed sig, at

Prags Boulevard skulle vitaliseres ved en styrkelse af
de kulturelle og idrætslige udfoldelsesmuligheder', og

konkurrenceprogrammet beskrev en række beboerfor¬
ventninger og krav til det 1,7 km lange, smalle byrum.
Altså en konkurrence med mange mulige løsningsmo¬
deller, og en af programmets smukkeste sætninger lød
således: 'Det ville være værdifuldt, hvis et overordnet

stærkt greb kunne puste liv i den mulighed, der ligger
i det skjulte'. Budgetrammen var angivet til ca. 20 mio.
kr. ekskl. honorarer.

Den kedelige stemning fra den sidste konkurrence
hang stadig i lokalet, da vi skulle bedømme forslagene,
og forsvaret for konkurrenceinstitutionen gjorde det
bydende nødvendigt at finde frem til besvarelser, der
kunne gennemføres inden for den afstukne budget¬
ramme.

Selv om jeg husker, at der blev skudt med spredhagl
i konkurrencens 1. etape, og at alt for mange forslag
havde svært ved at holde sig til sagen, var der - heldig¬
vis - flere kvalificerede og realistiske svar på opgaven,

og som fagdommer var det en lettelse, da senere kalku¬
lationer viste, at flere af de bedste hovedgreb fra 1.
etape — med mindre og større ændringer — kunne
gennemføres uden at miste særkende.

Stedet

Prags Boulevard er et langstrakt, særegent byrum, som

ikke fører noget sted hen. Den gamle demarkationsli¬
nie klemmer sig inde mellem bagsiden af den livlige
Holmbladsgade og det nyere, mere tilfældige industri-
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kvarter mod nord. Boulevarden overskæres brutalt af

den heftigt trafikerede Uplandsgade netop det sted,
hvor den i kære øjeblikke tangerer det store, åbne
landskabsrum Kløvermarken med hovedstadens be¬

rømte tårne i baggrunden. Ved Amagerbrogade begyn¬
der Boulevarden i dag umærkeligt langs en kirkegårds-
mur og ender i en lidt forkølet udgave som kanal på
strandbredden til Øresund. Prags Boulevard er et hen¬
gemt sted med trådte stier i græsset, små frodige beboer¬
haver, spredte nedslidte ølbænke og forkølede opholds¬
arealer. Et flittigt benyttet sted til at lufte hundene og

nyde en kølig pilsner under platantræet, men et noget
nedslidt byrum, der - med fa undtagelser - er ind¬
rammet af tilfældigt byggeri beboet og brugt af folk
med beskedne indkomster. Det brogede scenarie fra¬
tager dog ikke stedet sin egen eventyrlighed, som
dommerkomiteen - heldigvis - var enig i, ikke uden
videre måtte antastes.

Hvordan skulle dette særegne byproviensielle grund¬
rum mon træde i karakter? Hvordan finde frem til en

troværdig grundtone for så omfattende et indgreb?
Det blev hurtigt klart for os, at kun et greb, der havde
sanset stedets egenart, og som indeholdt flere venlige
lag af fortolkningsmuligheder, ville have en fair chan¬
ce over for de forhindringer, der altid kommer i køl¬
vandet på en konkurrence som denne.

Afgørelsen
Jeg husker tydeligt Kristine Jensens besvarelse til kon¬
kurrencens 1. etape. Den - plakaten - blev ligesom
hængende på nethinden. Selv om den ikke gjorde meget
væsen af sig, sagde den alt, der skulle siges: En stor,

svagt vinklet poppelrække i hele liniens længde på en
bund af saftige grønne græsflader, skræmte sorte får
og boldspillende unger mellem de parkerede sort/hvide
biler på vej ud i det langstrakte haverum med Øresund
i det fjerne. Den velskrevne tekst havde 4 overskrifter:
Ryd. Plant. Byg. Beskyt.

For hver 100 meter var der afsat et kryds på ca. 25
x 25 meter, der markerede et udviklingsfelt for aktivi¬
teter, der endeligt skulle fastlægges i det fortsatte bebo¬
ersamarbejde. Og så kom clouet: Der skulle indkøbes
2-4000 grønne plasticstole til fri placering på fladen.
Du godeste, vi var solgt på stedet. Jeg var i hvert fald!

Kristine Jensens forslag kom uden sværdslag med i
anden runde, selv om jeg husker, at der skulle lidt tale¬
gaver til for at fa forslaget om de grønne plasticstole
til at glide ned.

Det var forventningen, at anden etape skulle tyde¬
liggøre forslagenes delelementer og dokumentere bud¬
getrammen. I Kristines tilfælde blev aktivitetsfelterne
til begivenhedsfelter og lokaliseringen af dem nærmere

begrundet. Den grafiske fremstilling blev ikke forbed-
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Udviklingsfelt 1:
Pladsen
• Development area 1:
The square

ret, men projektet blev nærværende og mere konkret i
sine anvisninger, og ikke mindst forslagets frejdige 'kom
bare an' invitation til beboerdeltagelsen overbeviste
dommerkomiteen om dets gode chancer for at bevare
sit stærke hovedgreb i den efterfølgende proces.

På et tidspunkt i bedømmelsesforløbet var forslaget
en klar 2. præmie, men til allersidst - da mere nuan¬

cerede synspunkter kom på bordet, og alle dommer¬
komiteens medlemmer forstod betydningen af en klar
strategi for det processuelle efterspil, valgte vi - i enig¬
hed - at tildele projektet 1. præmie.

Som fagdommer leder og søger man i mængden af
besvarelser, og détj man finder frem til, skal forsvares
overfor 3. mand. Ikke altid lige let, men heldigvis var
mine meddommere Søren Daugbjerg og Peter Holst
gjort af samme stof, og det lykkedes os at være stædige
sammen på den fede måde. Vi blev alle tre forført af
1. præmiens poetiske fremtoning, dets frejdige, direkte
gå-på-mod inkl. evnen til at holde sig til sagen, som
her handlede om at fa sat skik på et langstrakt amar-

gerkansk byrum uden at flæbe. Da vi åbnede navnku¬
verterne blev vi glade og lettede!.

Realiseringen
Snart 3 år er gået siden præmieoverrækkelsen i Man¬
drups sprøde kulturhus på Holmbladsgade. Foran mig

ligger forslaget nu bearbejdet til et projektforslag af
totalrådgivergruppen Kristine Jensen, og tidsskriftet
Landskab har bedt mig om den kommentar, som jeg
er i fuld gang med. Projektforslaget er tilgængeligt i en
stor A3-mappe, der inviterer til en byrumsvandring
på forskellige gummibelægninger, mellem pragerlygter
j lige linier, matrikelskel, entreprisegrænser, forurenet
jord, bemalede, krøllede hegn, som sammen med en
serie af forskellige belægningstyper, indrammer de sær¬

lige aktivitetsfelter, der fordeler sig langs den lange
linie af højstammede popler.

Man keder sig ikke et øjeblik, og selv om det første
indtryk er noget broget, må jeg hellere skynde mig at
få det sagt: Det er et begavet projekt og godt at blive
klog af. Side for side begrundes de trufne valg, som

ledsages af fine tegninger og gode forklarende rumlige
skildringer. Kristine tænker og skriver godt, og man
mærker de seje kampe for at holde fast og holde ud
trods projektafbrydelser og vanskelige forhandlinger
undervejs. Bedømt udefra er planens elementer så¬
mænd kun blevet præciseret derved, og selv om der
endnu ikke har været afholdt licitation, er det tydeligt,
at de budgetmæssige kalkuler undervejs har bidraget
til at præcisere de arkitektoniske valg.

Se nu bare det der visitkort, som byder velkommen
til hele forestillingen, se pragerlygten, den stolte lys¬
stander, der er disponeres i hele liniens forløb eller den
grønne pragerstol, der i mellemtiden er blevet lavet i
bøjet ståltråd til letbenet, henslængt placering på fladen.

Bemærk bemalingerne på støbeasfalten, de indfar¬
vede gummibelægninger, therm9plastmønstrene, der
er trykket ned i asfaltens slidlag og de hvidmalede
krøllede hegn, der støtter de 7 beslutsomme felter,
som anlægges ved særlige krydsningspunkter gennem
hele byrummets længde.

Del og helhed
At kvalificere et byrum med den beliggenhed og ka¬
rakter løses ikke med skarpe stålkanter og bunddække
af vedbend alene. Heller ikke ved endeløs ynk over

den beskedne anlægsramme, men ved et direkte mu¬

sikalsk hoved(an)greb, der kan få byrummet i sving¬
ninger og sætte en tydelig dagsorden for samarbejdet
med beboerne og bygherren.
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Jeg har nydt at bladre i projektet og været optaget af
den fine balance mellem de sammenbindende træk

(belysningen, beplantningen og belægningerne) og

aktivitetsfelternes individuelle elementer. Jeg har nydt
de repetative forløb af lys, popler og belægninger og

beundret den måde, hvormed de enkelte aktivitetsfel-
ter stikker af fra helheden uden at svigte den. Og så
bare elsker jeg de tilfældigt henslængte grønne stole i
stål, der ikke skal i skuret efter mørkets frembrud, men

står der på fladen, hvor de sidst blev efterladt og husker
den samtale, der for længst er forbi.

Totalrådgivergruppen Kristine Jensen beskriver det
således: 'Aktivitetsfelterne placeres som sidestykker til
de gennemgående grønne træk. Det samlede anlæg med
boulevardtrækket og aktivitetsfelterne kan betragtes
som sidestillede elementer - nøjagtig på samme måde
som egyptiske hieroglyffer står side om side uden et

overordnet hierarkisk system og uden definerede skala¬
spring: En stol ved siden af en fodboldbane, en fugl
ved siden af et træ, en dreng ved siden af en have, et

træ, en stol, græs, hegn osv.'

Holdbarhed ogforgangelighed
Det er befriende at se et forslag, der magter at sætte
så meget i scene uden — tilsyneladende — at overspille
sin rolle. Elementerne er få, men tydelige og bliver
træfsikkert disponeret på den lange nodelinie. Takt¬
slagene er tydelige, men der larmes ikke utidigt, og
flere gamle spor får lov til at berige refrainet. Det lang¬
strakte, grønne forløb får sine pauser undervejs og

den eksisterende beplantning bevares, hvor det giver
mening.

Vi er på besøg på Amager, og det gælder her, som
alle andre steder, at det bliver områdets beboerne og

brugere, der skal fylde planen ud og afprøve dens hold¬
barhed. Vil de bemalede belægninger forslumme utidigt?
Eller vil sliddet af de teglstensrøde cirkelbem^linger
på scenepladsens sorte asfaltgulv kun berige oplevelsen?
Forslaget vælger at tro det sidste, og jeg følger gerne
med. Vi befinder os jo ikke i hjertet af den historiske
bydel,.men på Amager i en bydel under forvandling.
Det virker troværdigt at arbejde med kortere tidshori¬
sonter, og skønheden kan som bekendt godt gemme

sig i det forgængelige. Måske finder jeg det en anelse

overdrevent, at bemale de åbne hegn med bogstaver.
Jeg mener ikke at en have behøver at blive skiltet, hvis
den lykkes som have. Og hvis den ikke lykkes bliver
det endnu værre! <

Stepdans på Amager
Hovedindtrykket er dog nærvær og omsorg, og man
mærker med glæde de mange bestræbelser, der er

gjort for at Prags Boulevard skal bruges frejdigt af
dem, der bor der, og som sådan blive til et elskeligt
sted. Et varmblodigt, festligt forslag, der med sikker¬
hed vil blive godt modtaget af kvarteret. Ikke fordi
det byder op til tango døgnet rundt, men fordi det
inviterer til en særlig stepdans på særlige felter med
særlige belægninger et særligt sted på Amager. Selv
har jeg ikke - i detaljer — den fornødne indsigt i byens
dansegulve og dets mere tekniske muligheder for at
træde i karakter, men jeg nyder, når det sker og studi¬
et af det lange, seje grønne træk gennem Holmblads-
kvarteret gør mig i godt humør.

Der er god grund til at ønske tillykke endnu en¬

gang. Ikke kun til totalrådgivergruppen, til kvarterets
beboere, men også til initiativtagerne, som midt i den
våsede snak om ekspertvælde turde satse offentlige
midler på at løfte Prags Boulevard ud af glemslen.
Jens Thomas Arnfred, arkitekt maa

. w

#

Udviklingsfelt 3:
Scenen

Development area 3:
The stage
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DET GRØNNE TAG - DEN FEMTE FACADE
Eksemplet Bruuns Galleri

På tagarealet veksler bånd af sten
/granitskærver med beplantning af
stenurt i tre blandinger
• On the roof area, bands of stone/
crushed granite alternate with beds
of three combinations of stonecrop

Blik mod KPMG-huset
• View toward the KPMG building

'Tagbeplantninger er fremtidens tagdækning. At have en
skov på taget eller en vild blomstereng eller en have med
grøntsager, vil vare helt naturligt.' (Roland Stifter)

Mulighederne for at etablere en have på taget er i
dag så avancerede, at alle undskyldninger for ikke at
have et grønt tag virker dårlige. Den østrigske kunstner
og aktivist Friedenreich Hundertwasser gik ind for, at
alle bygningsdele, hvor sneen bliver liggende om vin¬
teren, burde være dækket af jord, og lige der skulle
planterne gro om sommeren.

Nogle hoteller og banker har smukt udformede tag¬
haver til at forbedre deres image med, og mange firma¬
er udnytter også de ofte vældigt store flade tage på
driftsbygninger og værksteder, til opholdshave for
kunder og ansatte. Haveanlæg på taget af et sygehus
eller et ældrebolig kan ligeledes fa stor betydning, pa¬
tienter eller beboere kan opholde sig trygt i et afslap¬
pende område, og det er bevist, at helbredelsesproces¬
sen fremskyndes ved synet af planter samt vejrets og

årstidernes skiften.

Et af hovedargumenterne for tagbeplantning er, at
det grønne tag tilbageholder meget af regnvandet, og

at et areals afløbsværdi bliver meget lavere. Dette
medfører, at afløbsrørenes diameter kan minimeres,

Angela Beck Møller

idet regnvandet siver langsomt væk fra selve tagfladen
og også fordamper på stedet uden at belaste afløbs¬
systemet.

Et vegetationslag på kun 10 cm kan reducere afløbs-
værdierne med 70%, mens et grustag af samme stør¬
relse har kun en reduktion på 20%.

Klimaet i tæt bebyggede områder forbedres tydeligt,
fordi fugtigheden, som lagres i det grønne tags opbyg¬
ning, kun langsomt tilbagegives til omgivelserne og

samtidig har en både forbedrende og en afkølende ef¬
fekt. På et grønt tag hvirvles støvet ikke op, tværtimod
filtrerer vegetationen støv og skadestoffer ud af luften.

Det er en sejlivet og meget udbredt holdning, at

tagbeplantning ødelægger tagkonstruktionen. Men
tværtimod beskytterer det grønne tag faktisk hele byg¬
ningen - såvel om sommeren som om vinteren. Især
udlignes den ofte store temperaturforskel på taget om
sommeren fra nat til dag, og tagets levetid forøges.
Om vinteren giver det grønne tags opbygning ekstra
isolering.

I Tyskland er tagvegetation efterhånden indeholdt i
mange byers lokalplan og derved et krav i nye bygge-
områder, hvor afgifterne for bortledning af spildevand
beregnes efter forseglingsgraden af det pågældende areal.
Nogle kommuner tilbyder endda forskellige udviklings¬
programmer eller økonomisk støtte til grønne tage -

en omtanke og omsorg for fremtiden - og på trods af
den stramme tyské økonomi.

Byggetekniskeforudsætninger
Opbygningen af et grønt tag er meget afhængig af tag¬
konstruktionen. Derfor er det både ved renovering af
et eksisterende tag og ved nybyggeri meget vigtigt at
have idéen med fra start, for nøje at gennemtænke
både den planlagte konstruktion. Så spares en masse

vanskeligheder senere, og man undgår skader på tag-
t

konstruktion og tætningslag og bevarer den varmeiso¬
lerende effekt. Til alle former for grønne tage anbefa¬
les at anvende en certificeret rodfast membran, om

det er tagpap eller folie er underordnet.
Tagets hælding er et meget vigtigt aspekt. Hvis hæld¬

ningen ér over 30 grader, er det i princippet kun mu¬

ligt at etablere et grøn tag med en særlig konstruktion.
Fra 20 grader og opad skal der lægges sveller i den bæ¬
rende konstruktion, som holder på jorden. Hældninger
under 15 grader kræver kun et lag erosionsvæv, og alle
tage med under 10 graders hældning kan nøjes med
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Intensiv tagbeplantning
Grænsen for den intensive tagbeplantning ligger ved
en substrathøjde på ca. 10 til 15 cm, dvs. opbygnin¬
gen kan - uden beplantning - blive fra min. 100 og

en stabil afslutning ved tagrenden. Modsat forudsæt¬
tes det derimod også et minimumfald på 2,5%. Dette
er specielt vigtigt for den ekstensive tagbeplantning.

Men selvfølgelig er der også mulighed for at op-
dæmme vandet bevidst og kontrolleret, som det er

tilfældet i taghaver med frodig beplantning. Her ud¬
føres tagene uden fald.

Vegetation på taget
At etablere vegetation på flader uden direkte forbin¬
delse til jord kræver en helt speciel opbygningsteknik,
som i et tyndt lag efterligner naturens opbygning:
undergrund, grundvand, råjord samt muldjord i for¬
skellige tykkelser og i forskellige forvitringsgrader.

I et grønt tag erstattes disse grundelementer af en
rodfast membran, vandreservoirmåtte, drænelement,

systemfilterdug og systemjord.
Alt efter hvilken slags beplantning, man ønsker etab¬

leret, skelnes imellem to slags tagbeplantning: den
ekstensive og den intensive.

Som tommelfingerregel må der pr. centimeter op-

bygningshøjde regnes med en ekstra vægtbelastning
på 10 til 13 kg/kvm for et vandmættet system.

Ekstensiv tagbeplantning
Et vegetationslag på under 15 cm betegnes som et eks¬
tensivt tag. 'Ekstensivt' beskriver de lave pleje- og

vedligeholdelseskrav, denne slags tage har: 1-2 gange
om året fjernes det værste ukrudt, det er som regel til¬
strækkeligt. Her tilser man ligeledes, at afløbene funge¬
rer, som de skal. Substrathøjden styrer ellers beplant¬
ningens udseende. For at få en vellykket beplantning
er det anbefalelsesværdigt at vælge et vækstlag på over
5 cm. På et sådant substradag kan de fleste ukrudtsfrø-
planter ikke etablere sig og udelukkes dermed. Vækstlag
under 5 cm vil ofte begunstige væksten af mos.

I ekstensive tagbeplantninger vokser der som regel
planter, som også fra naturens side er velegnede til tør¬
re og magre voksesteder, der udsættes for sol og vind.
Stenurt (Sedum) og husløg (Sempervivum) er de mest

brugte; timian (Thymus) og purløg (Allium) er andre
arter. Allerede ved substrathøjder på 10 til 15 cm kan
etableres stauder som blommeiris (Iris graminea), sten¬

ærenpris (Veronica prostrata), dalmatisk storkenæb
(Geranium dalmaticum), blodrød storkenæb (Gerani¬
um sanguineum), fjernellike (Dianthus plumarius) og

mange andre. Også forskellige græsarter kan bruges.
Med substrathøjden stiger også plejeniveauet.

Midte. Detalje af op¬
bygning med afslut-
ningsprofil, vandreser¬
voirmåtte,
drænelement, system-
filerdug og systemjord
• Detail of constructi¬
on with edging, water
reservoir mat, drain
element, system filler
membrane and system
soil
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Taghaver ved Bruuns Galleri, Århus
Arkitekt og landskabsarkitekt: Centrumtegnestuen v. arkitekterne Schmidt, Hammer & Lassen og Arkitektfirmaet 3 x Nielsen.
Ingeniør: Rambøll
Hovedentreprenør: NCC Danmark. Anlægsgartner: Buus Anlægsgartner og Kjeld Larsen & Søn i samarbejde med Angela Beck Møller
Udført: 2003

op til ca. 195 kg/kvm tungt.
Her er tale om intensiv tagbeplantning, hvor regel¬

mæssig vedligeholdelse og pleje af det grønne tag er

nødvendig. Beplantningen kan sammenlignes med en

'almindelig' anlagt have. Udformningen kan variere u-

trolig meget: f.eks. græsplæne, staude- og blomsterbe¬
de, buske og træer eller måske endda plads en lille sø
eller et bassin. Alt er muligt. Begrænsningerne skyldes
kun de statiske forudsætninger, eller hvis de fornødne
konstruktionshøjder ikke kan realiseres. De fremtidige
vækstbetingelser bliver bestemmende for udvalget af
planter.

Mens et ekstensivt beplantet tag kan være lettere
end et tag belagt med grus, kommer en taghave nemt

op på en vægt på flere hundrede kg per kvadratmeter.
En intensiv tagbeplantning vil altid kræve en mere el¬
ler mindre regelmæssig vanding og gødskning. Men
der skabes også et ekstra opholdsted.
'En tagbeplantning er en utrolig positiv sag. Den giver

fordele, glade og velvare - ikke kun for dem, som bruger
et sådant tag [...], men også for dem, som bor under
sådan et stykke natur: en ubeskriveligfølelse afbehagelig
varme og kølighedpå samme tidspunkt, en fornemmelse
afsikkerhed i det hele taget og en duft, som om man
står i en skov.' (Roland Stifter)

Bruuns Galleri i Århus
Indkøbscentret Bruuns Galleri i Århus ligger bag hoved¬
banegården, hvorfra der er forbindelse til centret. Bruuns
Galleri har to etager med forretninger, supermarked,
parkeringskælder og biograf. Til byggeriet hører et 17-
etages højhus, det såkaldte KMPG-hus, hvor de øver¬
ste to etager har luksuslejligheder med udsigt over hav¬
nen og byen. De nederste etager rummer kontorer og

mødelokaler.

På indkøbscentrets tag blev der etableret en tagter¬
rasse med i alt 1.600 kvm beplantning. Beplantnings-
felterne veksler med stenfelter med søsten og granit¬
skærver i forskellige fraktioner hhv. kornstørrelser og

farver. En flisebelægning gør det muligt at opholde
sig på taget. Til beplantningen er valgt tre sedum-
blandinger i forskellige farvenuancer. ' , -

Angela Beck Møller, ,mdl, pin diplomingeniør i land¬
skabsarkitektur og teknisk konsulentfor grønne tage
Litteratur:
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Planteliste:

Blanding 1: (farvenuance rød-lyserød-hvid-grå)
Sedum cauticolum

Sedum spurium 'Purpurteppich'
Sedum ewersii

Sedum album Murale'

Sedum album 'Lacconicum'

Blanding 2: (farvenuance gul-grøn, vintergrøn)
Sedum hybr. 'Immergrunchen'
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'
Sedum sexangulare
Sedum kamtschaticum

Sedum reflexum

Blanding 3: (farvenuance gul-lyserød-hvid)
Sedum album 'Coral Carpet'
Sedum album muriale

Sedum sexangulare
Sedum spurium — hvid
Sedum hybr. 'Immergrunchen'
Sedum spurium — lyserød

Otte gode grunde for det grønne tag
1. forbedring af klimatiske forhold
2. effektiv tilbageholdelse af regn¬
vand
3. binding af støv og skadelige stof¬
fer
4. tagets levetid forlænges
5. større lyddæmpende virkning
6. ekstra varmeisolering
7. ny biotop for dyr og planter
8. ekstra opholdssted
• Eight good reasons for the green
roof
1. Improvement of the climatic con¬
ditions
2. Effective retainment of rainwater
3. Fixation of dust and harmful
materials
4. Increased longevity of roof
5. Greater sound reduction effect
6. Extra heat insulation
7. New biotope for plants and animals
8. Extra recreational area

Plantearealernes dækningsgrad lig¬
ger, allerede over 60% efter kun 10
måneder
• The amount of plant cover after
only ten months is already more
than 60%



De Ovale Haver, Nærum. 1949.
Havearkitekt C. Th. Sørensen.

Kolonihaveparken De Ovale Haver i
Nærum blev fredet i 1991. Det er de
hækomkransede haver og rummene
mellem dem, som spiller hovedrol¬
len og er begrundelsen for områdets
særstatus, men fredningen omfatter
også både huse, skure og klubhus.
Hos Kulturarvsstyrelsen er bygnin¬
gerne registreret med selvstændige
numre, mens haver og udenoms¬
arealer ikke har placering med eget
nummer i registeret.
• The Oval Gardens, Nærum. 1949.
Landscape architect C. Th, Sørensen.
The allotment garden park, the Oval
Gardens in Nærum was designated
as a protected area in 1991. It is the
hedged-in gardens and the spaces
between them that play the main role
and are the reason for the area's spe¬
cial status, but the protection also
includes the houses, sheds and club¬
house. The Cultural Heritage Adminis¬
tration has registered all the buildings
with individual numbers, while the
gardens and surrounding areas do not
have special numbers in the register

Taghave på Radiohuset, Købehavn.
1938-56. Havearkitekt G.N. Brandt.
Radiohuset på Rosenørns allé med
taghaven tegnet af G.N. Brandt blev
fredet i 1994. En del af haven er lagt
om i 1995 på grund af renovering af
taget, men ellers vedligeholdes
haverne i deres oprindelige form.
• Roof garden on the Radiohuset,
Copenhagen.1938-56. Landscape
architect G.N. Brandt. The Radiohuset
on Rosenørns allé, with the roof
garden by G.N. Brandt was protect¬
ed in 1994. Part of the garden was
reorganized in 1995 due to a roof
renovation, otherwise the gardens
are maintained in their original form

NOTER, BOGOMTALE

Et kommenteret referat fra DL's konference

29.oktober 2004: Danmarks have -Bevar mig vel

Det er prisværdigt, at Foreningen af Danske Landskabs¬
arkitekter vælger at hellige den årlige efterårskonference
et lidt umoderne, men evigt aktuelt, emne som beva¬
ring af historiske haver. Hvordan sikrer vi bevaringen
af værdifulde haveanlæg? Hvilke muligheder og di¬
lemmaer byder lovgivningen på, og hvordan balance¬
rer vi mellem bevaring, rekonstruktion og fornyelse?
Med et sådant tema er der lagt op til fokus på virkelig¬
heden uden leflen for populære og tidstypiske emner.

Landskabsarkitekt Lise Schou indledte — som fore¬

ningens formand - konferencen med at ridse den ak¬
tuelle situation op, og kulturminister Brian Mikkelsen
fulgte op med en række generelle betragtninger om

mangfoldigheden inden for have- og landskabsarki¬
tekturen. Professor Ib Asger Olsen guidede derefter
veloplagt de 70 deltagere gennem de forskellige oplæg
og afsluttede dagen med en diskussionsrunde.

Stedbarn i lovgivningen
Historiske haver falder ofte i et hul i lovgivningen mel¬
lem naturbeskyttelse og bygningsfredning, og land-
skabsarkitektoniske værdier betragtes som mere van¬

skelige at administrere end bygningsfredninger.
Bygningsfredningsloven åbner mulighed for at 'I det

omfang en bygnings umiddelbare omgivelser i form
af gårdsrum, pladser, fortove, haver, parkanlæg og lig¬
nende er en del af den samlede beskyttelsesværdige
helhed, kan fredningen omfatte sådanne omgivelser'
(§ 3, stk. 2). Det er således ikke umiddelbart muligt
at frede et haveanlæg eller byrum som en selvstændig
enhed. Parker og andre grønne områder er dog ofte
omfattet af en funktionsfredning, som friholder dem
for byggeri, men som ikke nødvendigvis fastholder .

eller beskytter det landskåbsarkitektoniske indhold.
Bygningsfredningsloven forvaltes og administreres af
Kulturarvsstyrelsen, som ligger under Kulturministe¬
rens ansvarsområde, hvorimod sager om naturbeskyt¬
telse hører under Miljøministeriet. Uafsluttede fred¬
ningssager forældes efter blot to år.

Kunsthistoriker Elisabeth Buchwald fra Kulturarvs¬

styrelsen gav i konferencens første oplæg en overskue¬
lig oversigt over det lovmæssige grundlag, og over hvil¬
ke overvejelser der ligger til grund for en fredningssag.
Med en række eksempler gjorde hun klart, hvilke kri¬
terier styrelsen arbejder efter.

Elisabeth Buchwald problematiserede havefredningers
status som stedbarn i bygningsfredninger og efterlyste
muligheder for selvstændigt at frede haveanlæg og for

(at sikre bygningsfri zoner i umiddelbar nærhed af be¬
varingsværdige anlæg. De økonomiske konsekvenser af
en fredning blev kort berørt. Den problematik er ikke
enestående for haveanlæg, men i høj grad med til at

besværliggøre både selve fredningen og den efterføl¬
gende vedligeholdelse. Man kunne ønske sig, at der
blev sat handling bag de gode intentioner og fra poli¬
tisk hold fremskaffet mulighed for at yde en solid
økonomisk støtte, så det blev et privilegium og ikke
blot en belastning at være ejer af en del af vores fælles
kulturarv.

Med udgangspunkt i den turbulente sag om fred¬
ningen af Kongens Have i Odense fra 2003 gjorde
Jørgen Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening
rede for den vanskelige fredningsproces og fremhæve¬
de det problematiske i den nye relativt korte forældel¬
sesfrist for fredningssager.

Landskabsarkitekt og lektor Jette Abel redegjorde
for de internationale sammenslutninger IFLA og

ICOMOS' roller i bevaringsarbejder og for Firenze
Chartret fra 1982, der anerkender haver og parker som

monumenter på lige fod med historiske bygninger.
Gennem en række udenlandske eksempler, hovedsage¬
lig fra Versailles ved Paris, gjorde Jette Abel det klart,
hvordan mange af de historiske haver, som vi kender,
løbende har gennemgået endog meget omfattende re¬

noveringer og fornyelser, uden at vi af den grund be¬
tragter dem som uoriginale.

Udenlandske visioner

Den Europæiske Landskabskonvention blev præsen¬

teret af arkitekt Søren Rasmussen fra Skov- og Natur¬
styrelsen. Konventionen, som nok er blevet til i ube¬
mærkethed for de fleste, dækker over en lang række
af definitioner, hensigter og forpligtigelser. Centralt i
konventionen er, at landskab defineres som følgende:
'et område - som opfattet af mennesker - hvis egenart
er resultatet af naturlige og/eller menneskelige fakto¬
rers påvirkning og gensidige påvirkning' (art.l, a). En
noget bred definition, må man sige, men også en de¬
finition som er fint i tråd med mangfoldigheden af
det fagområde, landskabsarkitekter beskæftiger sig med.
Konventionen breder sig yderligere over landskabets
betydning for det enkelte menneske, livskvalitet og

identitet og er på mange områder både visionær og
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fremadpegende. Den suppleres af en række nordiske
anbefalinger og følges herhjemme op af arbejdet med
at udvikle en landskabskaraktermetode. Metoden er

en måde at kategorisere landskabet ud fra både natur-

og kulturgeografiske og rumlige faktorer. Denne kort¬
lægning skal opfange spændet imellem de fysiske og

kulturelle værdier i landskabet og kunne bruges som

et alsidigt redskab i den fremtidige planlægning.
Den Europæiske Landskabskonvention relaterer

ikke direkte til situationen om fredning og bevaring
af haveanlæg. Men definitioner og hensigter peger i
retning af at placere de landskabelige og landskabs-
kulturelle værdier langt mere centralt både i lovgiv¬
ningen og i borgernes bevidsthed og er dermed med
til at cementere områdets relevans.

Landskabsarkitekt, dr. agro Malene Hauxner fra
Landbohøjskolens Sektion for Landskab afsluttede
dagens oplæg med en række eksempler fra ind- og ud¬
land. De blev bundet sammen af overvejelser og syns¬

punkter om bevaring kontra fornyelse, hvor Malene
Hauxner kredsede om, hvordan forandringer i tid og

samfund påvirker vores opfattelse af det historiske.
Selve havens natur er foranderligheden, og det blev
sammenfattet således: 'Det er ikke kun haverne og

landskaberne selv, der er under forandring. Landska¬
bernes betydning forandres også, og betydningsdan¬
nelsen sker løbende i takt med betydningsændringer
andre steder i samfundet'.

Landskabet underforandring '
Konferencen bredte en vifte af havearkitektoniske ek¬

sempler ud og gav et godt indblik i de lovmæssige
potentialer og problemer.

Det havde dog været interessant, om dilemmaet
mellem bevaring og fornyelse havde optaget en større
del af dagens program. Hvad er det vi ønsker at beva¬
re, hvorfor og for hvem? Og hvordan håndteres ha¬
vens naturlige dynamiske processer i samspil med øn¬

skerne om at bevare et billede af et givent nedslag i
tiden?

Spørgsmålene blev berørt af næsten alle oplægshol¬
dere, men uden at eventuelle bud på en stillingtagen
rigtig fik form. Og det er ærgerligt, idet denne del af
fredningsproblematikken er mindst lige Så væsentlig
at forholde sig til som den ufuldstændige lovgivning
og den til tider tilfældige forvaltning. Men når det er

sagt, så ydede konferencen et solidt og sagligt indput
til en evig aktuel problematik.

Næste nødvendige skridt er at fa indarbejdet haver og

landskabelige anlæg i bygningsfredningsloven, så de
kan behandles selvstændigt og ikke blot som bygnin¬
gernes vedhæng, ligesom en højere grad af samarbejde
mellem Miljø- og Kulturministeriet vil være ønskelig.
En anden vinkel kan være at bevæge sig væk fra en

lidt nostalgiske bevaringsopfattelse og turde tilføje
flere af vores ældre og værdifulde haveanlæg en ny

dimension, så de kan indgå som en del af historiefor¬
tællingen om tidens evige bevægelse.
Caroline Andersen, landskabsarkitekt mdl

Aktuelt om natursyn

Jette Hansen-Møller (red.): Mening om landskab. En
antologi om natursyn. Museum Tusculanums Forlag,
2004. 249 s., ill. 198 kr.

Mening med landskab. En antologi om natursyn er redi¬
geret af Jette Hansen-Møller, landskabsarkitekt, lek¬
tor og forsker på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøj¬
skole i København. Bogen blev til på grundlag af
kurset Natursyn i landskabsforvaltningen, afholdt på
Landbohøjskolen i sommeren 2002. Redaktøren bad
simpelthen alle forelæserne, heraf flere udefrakommen¬
de, om at bearbejde deres indlæg til en artikel i anto¬

logien. På den måde kunne højskolen få en længe sav¬

net publikation om kursets emner, og samtidig kunne
andre målgrupper, såsom studerende fra andre lære¬
anstalter, politikere, praktikere og øvrige interesserede
få glæde af sammenstillingen.

Bogen er derfor, med denne baggrund, snarere en

tæt, indholdsrig og diskuterende kursusrapport end en

almindelig pæn bog, som man læser stille og roligt fra
ende til anden. Det går simpelthen ikke. Den berører '
mange emner og problemstillinger, og den faglige spænd¬
vidde er stor. En åben og konstruktiv holdning til an¬

dre synsvinkler og muligheder kendetegner hele 'rap¬
porten', ligesom det tværfaglige greb - især inden for
samfundsfag og humaniora - har været vigtigt for sam¬

mensætningen af både kursets og antologiens indhold.
Antologien er bygget op omkring tre hovedtemaer:

natur, kultur og landskab. Redaktøren står selv for det
udmærket orienterende forord, en teoretisk indledning
samt bidrag til et af de i alt ni artikler, som antologi¬
en indeholder. Til sidst i 'rapporten' præsenteres de
enkelte forfattere kort. De fleste er undervisere og

forskere, iblandet er enkelte praktikere.

Munkegårdsskolen, Vangede.
1948-57. Arkitekt Arne Jacobsen.

Munkegårdsskolen, der betegnes
som et af Arne Jacobsens hoved¬
værker, blev fredet i 1995.1 2003
forsøgte Gentofte Kommune at få
lov til at ombygge skolen, bl.a. at
overdække en del af skolens gård¬
haver, som led i nye undervisnings¬
former. Kulturarvsstyrelsen afviste
at give den nødvendige tilladelse
og stadfæstede siden fredningen af
hele skolen. I begrundelsen blev det
fremhævet, at gårdrummene netop
udgør en væsentlig del af den arki¬
tektoniske struktur, og at en over¬
dækning vil ødelægge en af byg¬
ningsanlæggets grundlæggende
arkitektoniske kvaliteter.
• Munkegård school, Vangede.
1948-57. Architect Arne Jacobsen.

Munkegård school, which is consid¬
ered to be one of Arne Jacobsen's'
major works, was scheduled for
protection in 1995. In 2003, Gentofte
Municipality attempted to acquire
permission to rebuild the school,
including the roofing-over of some
of the courtyards due to the demands
of new teaching methods. The Cul¬
tural Heritage Administration refused
to give the necessary permission
and affirmed the protection of the
entire school. In their argument for
this they emphasized that the court¬
yards are a significant element in
the architectural structure, and that
a roofing of these would destroy
one of the scheme's basic architec¬
tural qualities.

Landskab 7/04 195



Allerede i forordet bliver der lagt vægt på, at læseren
forstår, hvad teksten handler om. De vigtigste begre¬
ber defineres kort og klart, og det er udmærket. F.eks.
henviser begrebet naturforståelse til al den viden -

praktisk som videnskabelig - der findes i naturen på
et bestemt tidspunkt'. Med begrebet natursyn henvi¬
ses til 'de samlede, underforståede meninger, som en

gruppe mennesker er fælles om, og som kommer til
udtryk gennem formningen af natur til landskab, men

som den enkelte kan have svært at sætte ord på.'
Med titlen Mening med landskab. En antologi om

natursyn ønsker redaktøren at henlede opmærksom¬
heden på, 'hvad det er for vaner, begruncjelser og ar¬

gumenter - usagte såvel som ekspliciterede — land¬
skabsforvaltere i bred forstand henholder sig til, når
de agerer i det åbne land.'

Ordet landskabsforvaltning 'omfatter de mange for¬
skellige former for benyttelse og beskyttelse af det åbne
land, der udmøntes politisk og gennemføres i praksis'.
De fleste kandidater, som uddannes på Landbohøj¬
skolen til landskabsarkitekter, skovbrugere og agrono¬

mer far senere hen ansvaret for udformningen af vore

omgivelser og bliver forvaltere af natur, landskab og

miljø. Heraf betydningen af deres kendskab til natur¬
forståelse og natursyn.

Redaktørens indledning byder på en teoretisk model
til forståelse af relationerne mellem kultur og natur,
som de kommer til udtryk i form af landskab. Forstå¬
elsesrammen er inspireret af den amerikanske filosof
Charles S. Peirces' semiotik. Ud fra denne kan land¬

skabet forstås på tre måder som henholdsvis habitat,
et område og et symbol. De enkelte begreber forklares
i artiklen, og der redegøres for deres forbindelse til
kultur og natur. Forfatteren har på grundlag heraf ud¬
arbejdet et diagram til analyse afMening med landskab.
Det ser tilsyneladende let ud, men kræver en vis ind¬
sats fra læseren for at forstå den lange og til tider kom¬
plicerede forklaring.

De første tre bidrag til antologien fokuserer på natur.
Liv Oustrup bringer en udmærket tilgængelig og vel¬
skrevet artikel om Naturforståelse og natursyn i histo¬
risk perspektiv fra grækernes verden til vores tid. Liv
Oustrup er bekymret og skriver: 'I dag ved vi, at vi i
stigende grad står overfor følgerne af vores egen be¬
handling af naturen'.

• " Henrik Vejre, som skriver om Natur som proces el¬
lerfunktion, kommer ind på, hvordan to principielt
forskellige natursyn - et strukturelt og et funktionelt
- giver vidt forskellige konsekvenser for vurderingen
af naturens tilstand. Et strukturelt syn tager udgangs¬
punkt i de elementer eller byggesten, som naturen er

opbygget af, mens et funktionelt syn ser mere på de
processer, som foregår, deres 'naturlighed' og deres kva¬

litet. Henrik Vejres artikel er derfor højaktuel, når han i
det indledende afsnit forsigtigt postulerer, at naturen
har det glimrende, når man tænker funktionelt.

I det tredje indlæg skriver Hanna Stensen Christensen
om Autenticitet og naturgenopretning og stiller spørgs¬
målet om, hvilken natur vi skal have for de penge, der
afsættes til natur? Hanna Stensen Christensen gør væl¬
digt klogt rede for den fremherskende begrebsforvirring
og finder det meningsfuldt at anskue natur og kultur
som elementer, der findes alle vegne. Hun efterlyser klare
mål for naturprojekterne og et tydeligere værdigrundlag
for prioriteringerne mellem disse. Hun argumenterer
f.eks. for, at begreber som ægthed, oprindelighed og au¬

tenticitet har stor betydning for vores oplevelse af natu¬
ren. Dog kan disse egenskaber være svære at beskrive på
grund af naturens stadige og dynamiske forandringer.

De tre næste artikler under temaet kultur indledes

afArne Bondo-Andersen. I begrebet kultur indgår her
følelser og ideer såvel som reflekterede erfaringer og

argumenter. Forfatteren skriver om Naturvejledning i
Danmark. Fra guidede ture tilfremme afen båredygtig
udvikling. Det er første gang, man kan læse en samlet
oversigt over naturforvaltningens historie i Danmark.
En rigtig succeshistorie er det. Velskrevet og autentisk
af en person, som selv har fulgt udviklingen nøje fra de
første skridt i 1970erne. Artiklen opstiller også nogle
visioner for det 21. århundrede og for den forijiidling,
som der formentlig vil blive behov for i fremtiden. At
fremtidens vejledere (i dag ca. 300) vil fa nok ;ft gøre
i forbindelse med en dynamisk samfundsudvikling, er
der næppe tvivl om.

I næste bidrag redegør Berit Charlotte Kaae for et
omfattende undersøgelsesmateriale om Befolkningens
natursyn og holdninger til natur. Materialet baserer sig
på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse initieret
af Naturrådet samt på en gennemgang af andre tilsva¬
rende undersøgelser af natursyn og befolkning. Resul¬
taterne fra undersøgelsen viser blandt andet, at 'natur¬
syn har en stor sammenhæng til en række aktuelle og

konkrete spørgsmål på den naturpolitiske dagsorden'.
Peter Paludan Seedorff analyserer velskrivende og

pædagogisk Længslen mod naturen i en række skønlit¬
terære danske tekster af forfattere, vi alle kender fra

Grundtvig til Frank Jæger. Han finder frem til fælles
træk, som det ikke er svært for læseren at identificere sig
med: Hjemlængslen, tabet af barndomslandet, længslen
mod naturen og landboens og byboens to meget for¬
skellige verdener. Særlig interessante og aktuelle er for¬
fatterens reflektioner over om 'Erindringen om natur¬

oplevelsen er mere betydende end den nutidige oplevelse
og genoplevelsen'. Allerede Jacob Paludan var inde på
denne tanke i en meget håndgribelig form, hvor han
forsøgte, men ikke kunne genfinde en erindret natur-
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oplevelse i samme landskab. Peter Paludan Seedorff
når frem til, at det er stemningen i oplevelsen, som er

det bærende i erindringen. Den kan derfor være vanskelig
at genfinde, da den ikke er en egenskab ved landskabet.

Den sidste tekst-trilogi handler om landskab forstået
som et samspil mellem natur og kultur. Finn Arier
indleder her med en meget underfundig og original
artikel om: Det er ikke til at se det. Om detfraværendes
betydningfor aflåsningen aflandskaber og deres værdi.
Forfatteren kommer blandt andet ind på begrebet
dobbelthed som en relation mellem synligt og usynligt.
Han skriver desuden om, at de visuelle aspekter må
betones i det landskab, vi umiddelbart ser omkring os.

Synsnerven er 'hovedaktør'. Men - hvad vi ser er bare
toppen af isbjerget. Det usynlige findes som 'Det, der
er uden for landskabet' i form af f.eks. forskellige ud¬
viklinger såsom:' Det der har været — og det der kom¬
mer'. Det kan dreje sig om geologiske, biologiske eller
historiske fortællinger eller om 'Det der skal blive i
landskabet', altså fremtiden. En interessant 'omvendt'
måde at beskrive et landskab på, men som kan være

både relevant og tankevækkende for den planlægger,
som har ansvaret for landskabets udformning.

Forfatteren kommer desuden ind på en tolkning af
Europarådets Landskabskonvention og spørgsmålet
om, hvad der giver høj kvalitet. Det er der ikke noget
nemt svar på. Men gennem landskabspolitikken kan
man udtrykke sine mål og hensigter. Her anbefaler
konventionen en politisk proces, hvor det er samtalen
og den fælles læreproces — og ikke den individuelle
forbrugers adfærd på markedet - der udgør det para¬

digmatiske forbillede.
Bondens levested, landmandens bedrift, landskabsfor¬

valterens show room. Eksemplificering ogperspektivering
aftre natursyn er titlen på den næste artikel med for¬
fatterne Jette Hansen-Møller, Lone Søderkvist Kristen¬
sen, Anne Gravsholt Busck og Hans Jørgen Fisker.
Den i indledningen præsenterede model på landbru¬
gets landskabsforvaltning afprøves her på grundlag af
omfattende 'kvalitative' undersøgelser, hvor interviews
af en lang række agerbrugere spiller en central rolle.
Agerbrugerne opdeles i tre typiske grupperinger og

udspørges om deres syn på natur og kultur m.m. Ikke
så underligt varierer natursynet med agerbrugerens syn

på sin bedrift. For en genuin bonde er bondens levested
hele livet. For den, som ser mere rationelt og økono¬
misk på agerbruget, er landmandens bedrift bare et job.
For den løst tilknyttede bylandmand bliver bruget til
landskabsforvalterens show room. Forfatteren kommer
desuden ind på den historiske udvikling i landbruget
og fremtidige forandringsfaktorer og udviklingsmulig¬
heder. Samtidig pointeres behovet for yderligere forsk¬
ning i fortsættelse af de refererede undersøgelser.

Den sidste artikel om: Unges friluftsliv. Et argument

for stil, livsstil og livsform af Hans Jørgen Fisker har til
formål at give et indblik i, hvordan et ungt menneske
ved at bruge landskabet til friluftsformål skaber sin
egen mening. Også her er der tale om en kvalitativ
analyse med interview blot af en enkelt person. Dog
giver det et overbevisende og let genkendeligt billede
af ungdommelige reflektioner om natursyn i forhold
til stil, livsstil og livsform. Det unge menneske jagter
gerne det 'kick', som den ultimative oplevelse giver.
En tydelig tendens er kravene til de individuelle mulig¬
heder for udfoldelse. Forfatteren stiller derfor spørgs¬
målet om, hvordan vi kan imødekomme de unges øn¬
sker om et meningsfuldt liv - med naturen i behold
- naturligvis.

Som sagt indledningsvis er antologien så fuld af
tanker og overvejelser, at det tager sin tid at komme
igennem den. Men, det er umagen værd. Det kan an¬

befales eventuelt at læse nogle af de mere fortællende
artikler først. Måske kunne der på et eller andet tids¬
punkt komme en rigtig lærebog ud af det samlede stof?
I det mindste har jeg savnet en lidt bedre overensstem¬
melse mellem form og indhold. En robust arbejdsrap¬
portform, hvor man kunne få lov til at strege under
og skrive til ville være optimal. Eventuelt kunne man

ved samme lejlighed overveje en mere sammenhæn¬
gende og appellerende illustrations- og lay-out idé.
De relativt få individuelle små fotos harmonerer f.eks.

dårligt med de store symbolfotos ved de tre hovedte¬
maer. Det visuelle indtryk har også stor betydning her.

Apropos flere af forfatternes omtale af den visuelle
oplevelse af landskabet, er det glædeligt at konstatere,
hvordan forhold, som er vanskelige at måle og veje,
tages op i kvalitative undersøgelser i den moderne
hermeneutiske forskning især inden for samfundsfag
og humaniora. Mening med landskab, natursyn, fø¬
lelser, det kunstneriske, det smukke og æstetiske osv. er

spørgsmål, som hører til inden for disse forskningska-
tegorier. Men, de er lige så vigtige for mennesker at
forstå og forholde sig til som mere konkrete faktorer.
Blandt antologiens artikler havde jeg specielt fornø¬
jelse af at læse om agerbrugernes natursyn og om de
skønlitterære forfatteres mere abstrakte længsel efter
naturen. Dog undrede jeg mig lidt over, at der ikke
var et indlæg om landskabet som billede eller om musik
og landskab, når det synlige, visuelle er så vigtigt? Tænk
blot på alle de malerier og billeder, de fleste menne¬

sker har i deres erindring, eller på, hvad man ser for
sine øjne, når man hører Carl Nielsens Tågen letter.

Allerede som barn fik jeg et kick af at se det smukke
romantiske landskabsbillede på det klassiske fortæppe på
Det Kongelige Teaters gamle scene. Det gør jeg stadig.
Vibeke Dalgas, professor em., arkitekt maa

Mening
mod landskab
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Det åbne lands kulturhistorie

Bo Fritzbøger: Det åbne lands kulturhistorie — gennem '
300 år. Forlaget Biofolia, 2. rev. udg. 2004. 332 s., ill.

Det åbne lands kulturhistorie - gennem 300 år af Bo
Fritzbøger udkom første gang i 1998. Bogen var op¬

rindelig skrevet som lærebog til kurser på 'Den Kon¬
gelige Veterinær- og Landbohøjskole', men på grund
af emnets aktualitet opstod hurtigt behov for en revi¬
deret og udbygget udgave, der også kunne bruges af
andre studerende. Den nye udgave blev forbedret på
en række punkter, blandt andet tilkom et nyt kapitel
om den landskabshistoriske udvikling gennem det 20.
århundredes to sidste årtier, flere illustrationer, et sær¬

ligt tabelafsnit og indarbejdelse af ny litteratur m.m.

Så, der er altså tale om en aktuel og helt opdateret lære¬
bog, hvor forfatteren ikke har holdt sig tilbage for at

give et overblik over samtidshistorien, selv om der langt
fra er samme støtte at hente i forskning, behandling
af kildemateriale osv. som for tidligere perioder.

Bo Fritzbøger er uddannet historiker og arbejder i
dag som forsker og underviser ved Københavns Uni¬
versitet med speciale i landskabs - og miljøhistorie.
Han har tidligere udgivet bogen Kulturskoven, en bog
om de danske skove og skovbrugets historie. Den se¬

neste publikation handler om: 'The Development of
Woodlands Ownership in Denmark c. 1150-1830' og

udgør hans doktorafhandling, som netop blev frem¬
lagt, forsvaret og godkendt her i begyndelsen af no¬
vember 2004. (Vi gratulerer!)

Tidsafgrænsningen på 300 år begrundes i indled¬
ningen med kildematerialets karakter i forhold til bo¬
gens emne. Forfatteren redegør for, hvor stærkt de for¬
skellige kilders dækningsgrad aftager med 'alderen.
Det gælder også for beskrivelserne af de landskabelige/
rumlige forhold. Om landskabshistorien som begreb
skriver forfatteren, at den befinder sig i grænsefladen
mellem miljøhistorie og landskabsøkologi, men at dens
emne først og fremmest er alle aspekter af menneske¬
ligt samspil med de fysiske omgivelser gennem tiderne.
Han kommer endvidere ind på landskabsbegrebets fler¬
tydighed og subjektivitet og når frem til, at det bestemt
ikke gør det fysiske landskab mindre interessant for land¬
skabshistorien. Han slår fast, at 'det netop er spænd¬
ingen mellem det objektive fysiske rum og den sub¬
jektive, kulturelle tolkning og tilegnelse af dette rum
som 'landskab', der er landskabshistoriens genstand.'

Bogens opbygning/disponering er en ren fornøjelse at
studere — et skoleeksempel på en lærebog. Først en

grundig indledning med forklaring på begreber og me¬
tode. Herefter et kort afsnit om det danske landskabs

tilblivelse og topografi i store træk. Efter det kommer
i de seks følgende kapitler den kronologiske periodi-
sering og beskrivelse af landskabets kulturhistorie, som

udgør bogens kerne. Opdelingen er meget interessant
og ser ud til at fungere udmærket - ikke mindst i ny¬
ere tid, hvor perioden 1920-1980 kaldes 'Det indu¬
strialiserede landskab' og 1980-2000 'Det forvaltede
landskab.'

Hele vejen gennem teksten findes et omfattende
noteapparat, som henviser til et noteafsnit sidst i bo¬
gen. Herefter det nye tabelafsnit med vigtige statistik¬
ker over folketal og landbrugets udvikling. Efter dette
afsnit en imponerende litteraturliste og en navneliste,
der kan få enhver studerende til at blegne. Men, det
er mit indtryk, at Bo Fritzbøgers pædagogiske inten¬
tioner og aktive fortællestil kombineret med de lettil¬
gængelige og omfattende muligheder for at gå videre
vil være tilstrækkelige til at lede den studerende på
rette spor til yderligere læsning. Den lærer, som bru¬
ger bogen i sin undervisning, kan naturligvis også la¬
ve sin selekterede liste.

Og så skal det naturligvis' fremhæves, at lærebogen,
trods en meget stor informationstæthed, er ualminde¬
lig velskrevet og tilgængelig. Sproget fungerer lige ud
ad landevejen uden kryptiske ord eller snørklede vi¬
denskabelige forklaringer. Al overflødig snak er skåret
bort. Også illustrationerne falder godt ind, velvalgte
og tydelige. Dog kan teksten, særlig vedrørende de nye¬
re tidsperioder, hvor datamængden er stor, til tider
blive en smule opremsende og stresse både forfatteren
og læseren. Men det er jo ikke så mærkeligt, når man
skal fortælle om 300 år på ca. 300 sider. Forfatteren
passer dog meget på med i de enkelte kapitler og af¬
snit at give et indledende overblik og en afsluttende
sammenfatning, så man ikke drukner i detaljerne. Af
og til - men ikke ret ofte - dukker en lille personlig
kommentar op, som f.eks. hvor Bo Fritzbøger bekym¬
rer sig ov?r, om der i vore dages luftfotograferinger af
landskabet til kortformål ligger kimen til en ikke ube¬
tydelig fremmedgørelse?

I det hele taget interesserer forholdet mellem land¬
skabet som objekt og den visuelle opfattelse gennem
billedet forfatteren. For tiden efter renæssancen gør

Bo Fritzbøger

Det Åbne lands
KULTURHISTORIE
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han rede for malerkunstens bidrag til landskabsopfat-
telsen. Dog har han ikke vovet sig ind i en beskrivelse
af 1900-tallets malerkunst og dens relationer til kul¬
turlandskabet. Det må blive et nyt afsnit i næste revi¬
derede udgave.

Det nytilkomne kapitel fra 1980-2000 udgør et mo¬

digt forsøg på at skrive det åbne lands kulturhistorie
for denne periode. Ikke mange har gjort det endnu,
men det er nyttigt at fa begyndt. Bo Fritzbøger gør
f.eks. status 1980 og peger på nogle af de alvorlige
konsekvenser, som er 'produktivitetens' pris. Her fin¬
des også udmærkede oversigter over de love som gæl¬
der for det åbne land, udviklingen i landbruget efter
EU og om natur- og miljøbeskyttelse m.m.

Forfatteren afslutter kapitlet med nogle ord om
'Kulturhistorien i landskabet'. Han harcelerer lidt over,

at den antikvariske strukturbevaring til tider tager
overhånd, hvor det er sikringen af de dynamiske pro¬
cesser som dybest set er kernen i natur- og kultur¬
samspillet. Det store engagement, som tydeligvis lig¬
ger bag forfatterskabet, viser sig også i det afsluttende
afsnit om 'Landskabet, historien og fremtiden'. Han
ser en vidtgående sektorisering af landskabet som en

fare og stiller spørgsmålet, om man ikke er bedre tjent
med mere integrerede og blandede løsninger af alle
landskabets funktioner?

I den fremtidige 'slagmark' mellem de mange inter¬
esser har kulturhistorien en vigtig rolle både som be¬
skriver af de dynamiske processer og af den generelle
historie. Forfatteren skriver til slut, at det må være

landskabshistoriens fornemmeste mål at udstyre såvel
landskabets forvaltere som dets almindelige brugere
med e'vne og overblik til at placere sig i samfundsin¬
teressernes spændingsfelt fremfor uden undtagelse at
bevare tusindvis af kilometer af stendiger fra udskift¬
ningstiden.
Vibeke Dalgas, professor em., arkitekt maa

Udsnit af kort over egnen syd for Ringkøbing Fjord med marke¬
ring af strand- og å-beskyttelseslinie, skovbyggelinie, fredede
områder, klitfredning, kirkebyggelinier SFL-områder, regionale
beskyttelsesområder, okker-områder, ikke-skovrejsnings-områ-
der, RAMSAR-områder, fuglebeskyttelsesområder, beskyttede
naturtyper samt angivelse af vandløbsmålsætninger. Hvis land¬
skabet definitorisk er den subjektive tilegnelse af de fysiske
omgivelser, må den øgede anvendelse af GIS i landskabsforvalt¬
ningen siges at have skabt helt nye virtuelle landskaber; land¬
skaber, som ikke først og fremmest består af bygninger, veje,
marker og træer, men af zoner, udpegninger og tilskudsmulighe¬
der. I den forstand accentuerer landskabsforvaltningens prakti¬
ske arbejdsredskaber en tilgang til landskabet som et abstrakt
'rum', der kan stå i modsætning til de konkrete 'steder', hvor
mennesker lever;og som derfor kan danne grobund forkonflik¬
ter. Ringkøbing Amt.. III. fra bogen
• Section of a map of the area south of Ringkøbing Fjord
showing the coast and stream protection lines, the forest buil¬
ding line, the protected areas, dune protection, church building
lines, SFL areas, regional protected areas, ochre areas, non-
forestable areas, RAMSAR-areas, bird preserves, protected
nature and the designation of watercourse goals. If the lands¬
cape, per definition, is the subjective dedication of the physical
surroundings, then the increased usage of GIS in landscape
management is said to have created completely new virtual
landscapes; landscapes that do not primarily consist of buildings,
roads, fields and trees, but of zones, designations and contribu-
tive possibilities. In this sense, the landscape management's
practical tools accent the approach to the landscape as an
abstract 'space' as opposed to the concrete 'places,' where
people live; and thus can be the basis for conflicts. Ringkøbing
County. III. from the book
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Tranholmen -evergreens and nevergreens,
p. 180
KristineJensen

In 1999, architects 3 x Nielsen and architect
Kristine Jensens Tegnestue won a competi¬
tion for a comprehensive plan for Tranhol¬
men, a 35,000 square meter former harbor
area in Randers. The plan's basic concept was
to plant 50-100 meter long bands of willows
in a north/south direction. The willow bands
are placed at a mutual distance of between
20 and 40 meters and divide the area in
building plots. The area running down to
the stream is planned as a park. Based on
this competition plan, Kristine Jensen pro¬
duced an idea and structure plan for the
park in 2002. It was to be an open green
surface that respected the location direct to
the fiord. Therefore, the theme for the park
is the 'Horizontal' sensation of the water

and the landscape surface. The main ele¬
ments in the park are a surface structure of
circles and a system of paths.

The wind in the willows - a green transit
space - Kronjylland Savings Bank's out¬
door areas in Randers, p. 182
Kristine Jensen

The savings bank's outdoor areas are organi¬
zed so that the silver headquarters building
is surrounded by a waving growth of willows
in a deep green space in the middle of a park.
From the start, we tried to create a regular
architectural frame behind the clear crystal¬
line box. The bank's daily functions are pri¬
marily indoors, but as landscape architects,
we treated the individual outdoor programs
in terms of function and surprises. The daily
arrival and departure spaces for the parking
area are grass-green and not common, dull
everyday grey. The paths are soft brick sur¬
faces and not acoustically hard concrete.
Parallel bands of willow trees, paths and lig¬
hts create views to the city and the park's
green spaces toward the surface of the water.

Poetry and architectonics, p. 184
Malene Hauxner

To create space, not by building walls, but
by laying floors is a lesson of modern archi¬
tecture, especially from Frank Lloyd Wright
and Mies van der Rohe. To let building
facades characterize the site is a lesson from
classic architecture and Andrea Palladio.

Seen from this point of view, there is
nothing new about the little, hidden church
square in De Gamles By in Copenhagen.
Its space was created with the aid of a floor
surface, which is ordered by the building's
facades. It is inspiring to see a work where
the architecture and the process are so natu¬
rally coherent. One can see how the rain¬
water runs away from the building and
quickly finds its way to a grate or gutter. It
is also easy to understand that access is pos¬
sible without climbing stairways or curbs
pasted with asphalt ramps. Openness and
accessibility seem to have a great importance

in Kristine Jensen's little square together
with the most important feature, that the
building becomes significant. The square is
square like the facade grid. It measures 33 x
33 meters. The bricks are hard-fired and
the corners of the square are raised 20 cm
above grade, which produces a shadow edge
when the sun shines.

Prags Boulevard - a step dance on Amager,
p. 186
Jens Thomas Arnfred

I can clearly remember the results of the
competition for Prags Boulevard, a 2-stage
competition with a fixed budget that could
not be exceeded. The competition was an
extension of a neighborhood improvement
project for the Holmbladsgade quarter, which
Copenhagen Municipality initiated in lf}97.
Prags Boulevard was to be vitalized by 'a
reinforcement of the development opportu¬
nities for culture and sports, and the com¬
petition program described a number of
resident expectations and demands to the
1.7 km long, narrow urban space, thus a
competition with many possible solutions.
One of the most beautiful sentences in the
program was: 'It would be a great advan¬
tage if an overall strong move could breathe
new life into the opportunities that lie hid¬
den here.' The budget ceiling was placed at
about twenty million kroner, exclusive fees.

Prags Boulevard is a long, peculiar urban
space, which leads nowhere. It is an old faded
area, with paths worn in the grass, small lush
allotment gardens, occasional worn 'beer
benches' and indistinct seating areas. An often
used place to air the dog and enjoy a chilled
beer under the plane tree, but a somewhat
rundown urban space, which - with few
exceptions - is framed by indiscriminate
buildings occupied and used by those with
modest incomes. This variegated scenery
does not divest the place of its own fantas¬
tic character, which the jury agreed should
not be interfered with.

How could this peculiar, provincial space
assume a character? How could one find a

credible basic tone for an action as massive
as this? We quickly realized that only one
effort, which had sensed the special charac¬
ter of the place, and which contained sever¬
al positive layers of possibilities for interpre¬
tation, would have a fair chance against the
obstacles that always appear in the wake of
a competition like this.

I can clearly remember Kristine Jensen's
submission for the competition's first stage.
It — the poster — seems to linger on my retina.
Even though it made no great fuss, it said
everything that had to be said: A grand,
slightly angled row of willows running the
length of the site, on a floor of lush green
grass surfaces, wary black sheep and ball
playing youths between the parked cars on
the way out into the long park space with
the Øresund strait in the distance. The well-
written text had four titles: Clear. Plant.
Build. Protect. At every 100 meters there
was a 25 x 25 meter cross marking a devel¬

opment area for activities, which were to be
determined in the continued resident col¬
laboration. And then came the knockout:
2-4000 green plastic chairs should be pur¬
chased to be freely placed on the surface.

Kristine Jensen's proposal, without firing
a shot, made it into the second round, even

though I recall that it required a high degree
of oratorical effort to make the suggestion
of the green plastic chairs palatable.

It was expected that the second stage
should clarify the proposals' individual ele¬
ments and document the budget framework.
In Kristines case, the activity areas became
event areas and the location of these was

further motivated. The project had become
more realistic and concrete in its suggestions,
and especially the project's undaunted 'just
come on' invitation to resident participation
convinced the jury of its favorable chances
of maintaining its strong features in the
ensuing process. .

Almost three years have passed, and in
front of me lies the proposal which has now
been developed into a project by the general
consultant group, Kristine Jensen. The pro¬
ject is accessible in a large A3-folder, which
invites an urban space wandering on different
rubber surfaces, between straight rows of
Prager lamps, site lines, contracting borders,
polluted earth, painted, wrinkled fences,
which together with a series of different
paving types frame the special activity areas,
which are distributed along a long line of
highboled poplars.

It is a talented project and one that offers
a lesson. Notice the painted figures on the
cast asphalt, the colored rubber paving,
thermoplastic patterns, which are pressed
into the surface of the asphalt and the white-
painted wrinkled fences, which support the
seven resolute areas, which are established
at special crossing points throughout the
length of the entire urban space.

The primary impression is one of pres¬
ence and solicitude, and one happily
notices the many efforts made to ensure
that Prags Boulevard can be used confident¬
ly by those who live there, and in this way
become a lovable place.

The Green Roof - the fifth facade, Bruuns
Galleri in Århus, p. 190
Angela Beck Miiller

The Bruuns Galleri shopping center in Århus
lies behind the main station, from where
there is a connection to the center. Bruuns
Galleri is in two stories, and the scheme
includes a 17-story building, where the upper
two floors have luxury apartments, while
the lower floors house offices and meeting
rooms. On the roof of the shopping center,
a roof terrace was established with 1,600
sqm of shrubbery. The planting areas alter¬
nate with beds of smooth stones or crushed
granite of different size and color. Paved
areas provide seating areas. The shrubbery
consists of three sedum-mixtures in diffe¬
rent shades of color.
Pete Avondoglio
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Pressen skrev:
»Man kan ikke forestille sig
nogen smukkere bog om
emnet.«

HENRIK STEN MØLLER

POLITIKEN

»Pragtfuldt værk. Andet bind
af Danmarks Havekunst bliver

folkeeje.«
WEEKENDAVISEN

»Et magnifikt værk.«
KUNSTHISTORISK TIDSSKRIFT

»Det grundigste og mest sam¬

menhængende værk vi har om
Danmarks havekunst.«

SØREN RYGE PETERSEN

POLITIKEN

DANMARKS HAVEKUNST I-
Hakon Lund Lulu Salto Stephensen Annemarie Lund
bind r

Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til præromantisk tid.

BIND II

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den romantiske haves gennem¬
brud i begyndelsen af 1800-tallet og til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th.
Sørensens tidlige værker.

BIND III

Redaktør Annemarie Lund behandler efterkrigsperioden med C.Th. Sørensen og
funktionalismens gennemslag i havekunsten. Arbejdet ændrer karakter til at omfatte
et bredt spektrum af opgaver fra store strukturelle træk i land og by til villahaver.

Bestillingskort

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

Undertegnede ønsker at bestille
O Danmarks Havekunst l-lll. Pris: 1800,- kr.
O Danmarks Havekunst Bind II. Pris: 650,- kr.
O Danmarks Havekunst Bind III. Pris: 650,- kr.

Prjsen er inklusive moms excl. porto.

(Udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

Gade/vej:
Postnr.: By: .<•

O American Express O Eurocard
O Visa . O Dankort

Ko rtn u m m e r:

Kontrolcifre: ...... Udløb måned/år:.

O Mastercard O JCB

O Girokort bedes tilsendt

Dato:.

24,5 x 34 cm

lait 1286 sider.
Indbundet i helshirting

Pris komplet:
1800,- kr.

Pris løssalg. Bind ll-lll
650,- kr.
pr. bind

post
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Underskrift: .' : Tlf:..

ARKITEKTENS FORLAG

Overgaden oven Vandet 10, 1

+ + + 0110 + + +

DK-1045 København K
OPLYSES KORTNUMMERDATA ANBEFALES DET AT SENDE ORDREN I LUKKET KUVERT



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

KONKURRENCEN OM
DEN NY NØRREBRO PARK
Der indkom 128 bidrag til konkurren¬
cen, flere af dem udarbejdet af bor¬
gere og arkitekter i kvarteret og 31
kom fra udlandet.
Præmiesummen på 650.000 kr. blev
fordelt til i alt 7 forslag:
Delt 1. præmie på 150.000 kr.:
arkitekt Steen Høyer
Delt 1. præmie på 150.000 kr:
arkitekterne Mads Mandrup Hansen
og Emi Hatanaka
2. præmie på 110.000 kr.: arkitekt
Steen Høyer
3. præmie på 90.000 kr.: Land¬
skabsarkitekturfirmaet Algren &
Bruun v. Svend Algren
Herudover blev tre andre forslag
præmieret:
KLAR Arkitekter, 50.000 kr.
Arkitektfirmaet Hou & Partnere,
50.000 kr.

Tegnestuen Dybbro & Dybbro,
50.000 kr.
Dommerkomitéen har vægtet for¬
slag, der passer med Nørrebroernes
afslappede livsstil og aktive liv.

Steen Høyers 1. præmieforslag

*

X vy* \

Det har også været vigtigt at sikre,
at projekterne kunne holde sig inden
for økonomien på godt 23 mio. kr.
Trods 1. præmieforslagenes forskel¬
lige stil er de begge af høj kvalitet
både kunstnerisk og funktionelt.
Steen Høyers forslag placerer et for¬
løb af tværgående bånd på cyklister¬
nes rute gennem parken. De består
af alt fra roser, hyld og lærk til hal¬
konstruktioner, vandbassiner og sim¬
ple jordvolde.
På den modsatte side af lindealléen
bevares og forstærkes den åbne
grønning med idrætsfaciliteter og en
renoveret legeplads.
Om forslaget skriver dommerkomi¬
téen bl.a., at der er tale om et på en
og samme tid poetisk og funktionelt
bud på opgavens løsning - et bud
på faglig international standard, og
med helt lokal forankring.
Mads Mandrup Hansens og Emi
Hatanakas forslag er et af konkur¬
rencens mest bymæssige forslag.
Mest markant er måske de vertikale

havepavillioner af jerngitter. De er
konkrete, rumlige skulpturer, og vil
give en helt særlig identitet i den
nye park. Forslaget lægger vægt på
en stærk ungdomskultur med fysisk
aktivitet: Boldspil, skaterløb og
børnebassin.

Stemningen i de to vinderforslag er
grundlæggende forskellig, og hvor
Mads Mandrup Hansens/Emi Hata¬
nakas skulpturer fremhæver den
urbane side af parken, spiller Steen
Høyers langt mere på den varierede
natur som det bærende.

Fornyelsen af Nørrebroparken indgår
som en del af kvarterløftprojektet
for Nørrebro Park Kvarter i Køben¬
havn.

Nørrebroparken har igennem mange
år været et værdsat .fristed og ån¬
dehul for bydelens mange beboere.
Bydelen hører til blandt de tættest
bebyggede områder i storbyen med
kun få muligheder for beboerne for
ophold og aktiviteter i grønne' om¬
givelser.
Nørrebroparken er i dag nedslidt, og
i takt med at bydelen ændrer karak¬

ter og indhold, er det tanken at give
parken et formmæssigt og indholds¬
mæssigt løft. Parken indeholder
imidlertid flere værdifulde elemen¬
ter, som skal fastholdes og indgå i
den fremtidige park. Det gælder
f.eks. den store, kraftfulde og meget
markante lindeallé fra 1930rne. Den

følger sportracéet efter det gamle
jernbaneanlæg, der tidligere lå på
stedet.

Konkurrencebetingelserne forudsat¬
te, at der skulle udpeges mindst to
vindere (og højst fire) som bygherren
efter konkurrencens afslutning skul¬
le indgå i forhandlinger med.
Forhandlingerne skal belyse vinder¬
projekternes fordele og svagheder,
inden valget bliver truffet om, hvil¬
ket forslag der skal realiseres.
Alt i alt har ambitionen været, at
finde frem til et vinderforslag, der
signalerer nutidighed med et islæt
af internationalisme, at finde frem
til en parkudformning, der kan virke
samlende på bydelen, som opfylder
en række nærmere beskrevne funk¬
tionelle behov, og som ville kunne
holde i en lang årrække fremover.
Desuden har projektet skulle kunne
realiseres inden for en fastlagt øko¬
nomisk ramme på godt 23. mio. kr.
og med et plejebehov, der ikke er
mere økonomisk krævende, end det
er i dag.
www.norrebropark.dk
De præmierede forslag publiceres
Landskab 8-2004

KONKURRENCE OM
KØBMAGERGADE
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, og man kan læse mere
om konkurrencen på
www.arkitektforeningen.dk
og EU-bekendtgørelsen på
http://ted.publications.eu.int
MM
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LANDSCAPE ARCHITECTURE
EUROPE
Call for entries for landscape archi¬
tects throughout Europe. Please
send your best plans and projects to
Triennial of contemporary European
Landscape Architecture. Submitted
projects have to be designed or
realised in the period of 2001 to
2004.

Priority is given to implemented
designs, in special cases entries to
invited competitions can be consid¬
ered. All kinds of plans are welcome:
gardens, parks, public spaces, rural
landscapes, town planning projects,
or regional plans.
Each competitor can submit a maxi¬
mum of two projects.
Entries ^re to consist of three pages,
A3 size, featuring a text, drawings,
pictures, photographs.
Separately, a project data form has
to be submitted (download from
website, submit as pdf-file).
The text has to be in English.
Closing date: 1 December 2004.
Entry: free.
Please send your entry to the secre¬
tariat by post or by e-mail (pdf-file).
A selection jury will choose from
the projects submitted. Authors of
selected projects will be asked to
provide comprehensive material in
printable high quality formats and
recent, royalty-free photographs.
Board of the Foundation:
Meto Vroom (chairman), Annalisa
Maniglio Calcagno, Isabel Figueras

Mads Mandrup Hansen
og Emi Hatanakas

1. præm ieforslag

A50



Ponsa, Joseph de Gryse, Robert
Holden.
Selection jury:
Michael van Gessel (chairman),
Stig L. Andersson, Henri Bava,
Robert Camlin, Maria Goula.
Editorial board:
Lisa Diedrich (chief editor), Robert
Holden, Eric Luiten.
Secretariat and production:
Harry Harsema and Syl Gootjes,
Heerenstraat 32,
6701 DL Wageningen,
The Netherlands.
First edition of Landscape Architec¬
ture Europe will be available in
December 2005 in various editions

(English, German, French, Spanish).
Landscape Architecture Europe is an
initiative of the Foundation for the

European Landscape Architecture
and the European Foundation for
Landscape Architecture (EFLA).
It is supported by the Netherlands
Architecture Fund.
Information:

www.landscapearchitectureeurope.com

BOX 2.0

BOX 2.0 er et udstillingssted, som
. over 11 måneder viser nye veje i
samarbejdet mellem arkitekter og
kunstnere. I perioden august 2004 til
juni 2005 vises i alt syv udstillinger,
som hver især er resultatet af et

møde mellem arkitekter og kunstnere
fra ind- og udland.
BOX 2.0 undersøger, hvordan en
sammentænkning af kunst og arki¬
tektur kan generere udvikling og for¬
andring. De deltagende arkitekter og

, kunstnere bliver en del af et forsk-

ningsrum, hvor holdninger og vane¬
tænkning udfordres, og arbejdspro¬
cesser afprøves fysisk ved dialog og
i den skabende proces.
BOX 2.0 arrangerer ud over de syv
udstillinger løbende en række semi¬
narer, der skal vække debat og in¬
spiration i både det byggede og det
kunstneriske miljø.
BOX 2.0 afsluttes med en katalog¬
udgivelse, der dokumenterer og
debatterer udstillinger og seminarer
gennem billeder og artikelstof.
BOX 2.0 er arrangeret af:
Ruth Campau, Michael Mørk og
Gitte Johannesen

Resterende kalender for:
Arkitektur | kunst
-et udstillingsprojekt
12. november til 11. december:
Dorte Mandrup | Michael Mørk,
Claus Egemose
7. januar til 5. januar:
Transform | Peter Holst Henckel
18. februar til 19. marts:

Lone Wiggers | Claus H Jensen,
David Svensson

1. april til 30. april:
b&k+ brandlhuber & co (D) | Clay
Ketter (USA)
13. maj til 11. juni:
Mette Skjold | Ruth Campau, Gerold
Miller (D)

I det tredje dialogprojekt i BOX 2.0
udfyldes udstillingsrummet i Vogn¬
magergade af en gigantisk, abstrakt
rumkonstruktion. Arkitekten Dorte

Mandrup-Poulsen og billedkunstner¬
ne Claus Egemose og Michael Mørk
stiller med 'XX' spørgsmålstegn ved
arkitektonisk logik og gennemskue¬
lighed, og udfordrer samtidig publi¬
kums måde at tilegne sig omgivel¬
serne på.
'XX' forholder sig i udgangspunktet
til udstillingsrummets grundplan og
proportioner, og er således en form
for fortolkning af det givne rum.
Rumkonstruktionen består af et

hvidt skelet af bærende og bårne
elementer, der umiddelbart syner
som en logisk, arkitektonisk struktur.
Men 'XX' udfolder sig ved nærmere
eftersyn som en abstrakt, mangety¬
dig størrelse.
Konstruktionen er udsat for en ræk¬
ke greb, som gør rummet ustabilt og
konstant forrykker dets balance og
orientering. Det rumlige hierarki er
foranderligt, og manifesterer sig i
kraft af beskuerens placering og be¬
vægelse.
Det rene og klart definerede udstil¬
lingsrum - den hvide kube - er med
andre ord forvandlet til en kompleks
struktur, der synes at have sit helt
eget liv, hinsides de gængse arkitek¬
toniske spilleregler.
'XX' manifesterer på den måde det
kontrastfulde møde mellem arkitek¬
toniske normer og regelsæt, og det
kunstneriske frirum. Projektet opstil¬
ler helt nye regler for skabelse og
organisering af rum, og udfordrer
samtidig menneskets tilegnelse af
'XX', i sin opbygning i sig selv er
'umenneskelig'. Både den visuelle
aflæsning, og den fysiske færd gen¬
nem rummet er vanskeliggjort, sidst¬
nævnte i bogstaveligste forstand.
Ved bevægelse gennem rummet vil
beskuerens opmærksomhed kon¬
stant blive henledt på rummets fysik
og beskaffenhed - og kroppens væ¬
ren i dette rum, og kig ind og ud af
strukturen vil løbende afsløre nye
sammenhænge og rumlige forløb.
I 'XX' bliver rumoplevelsen ikke
givet, men skal tages.
Udstillingen er støttet af Kunst¬
styrelsens Fagudvalg for Billedkunst.
www.box-2.com
BOX 2.0

Vognmagergade 2, st. tv.
1120 København K

Onsdag til fredag 12-17,
12-15
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ERNST CRAMER 1898-1980
- VISIONÅRE GARTEN
Indtil 18. december 2004 vises en ud¬

stilling om en af efterkrigstidens vel¬
renommerede landskabsarkitekter,
Ernst Cramer (1898-1980), i Hannover.
I tæt samarbejde med indflydelses¬
rige arkitektern eog kunstnere reali¬
serede han mere end 1000 projekter,
hvor grænseområdet kunst, arkitek¬
tur og landskabsarkitektur stadig
blev udforsket.

Udstillingen er skabt i et samarbej¬
de mellem Institut fur Geschichte
und Theorie der Architektur ved ETH
i Zurich, Zentrum fur Gartenkunst
und Landschaftsarchitektur (CGL) og
Institut fur Griinplanung und Garten-
architektur, Universitat Hannover.
Udstillingen baserer sig på forskning
af professor dr. Udo Weilacher og
dokumenterer Ernst Cramers visio¬
nære projekter med originalmateriale
fra Archiv fur Schweizer Lands-

chaftsarchitektur/Rapperswil og
videofilm af Marc Schwarz.
En parallel forelæsningsrække med
bidrag prof. dr. Udo Weilacher, Dani
Karavan (Tel Aviv), Elias Torres (Bar¬
celona) og Giinter Vogt (ZUrich) giver
aktuelle eksempler på tendenser i
interdisciplinær planlægning.
Sted: Fachbereich Architektur der
Universitat Hannover,
Herrenhåuser Str. 8., Hannover.
Udstillingsperiode: 27. oktober til
18. december 2004.
I forbindelse med udstillingen præ¬
senterer forlaget Birkhauser Verlag
Udo Weilachers bog 'Visionåre Garten.
Die modemen Landschaften von

Ernst Cramer.
ISBN 3-7643-6568-4 tysk version,
ISBN 3-7643-6567-6 engelsk.
Information:

http://www.laum.uni-hannover.de/igg/
landarch_e/uw/cramer/index.html
cgl@uni-hannover.de

HAVE & LANDSKAB 2005

Fagudstillingen for det grønne områ¬
de Have & Landskab, der holdes 31.
august til 2. september 2005 i Slagel¬
se, har indgået udstillingsaftaler med
18 medlemmer fra maskinleverandø-
rerne, heraf 12 fra den 'nye' sektion:
Vej & Park. Dermed er tilmeldingen
til næste års udstilling igangsat.
Der vil være nye udstillingsområder
til maskiner og redskaber og mulig¬
hed for at udstille indendørs. Have
& Landskab fortsætter sin tradition
med temastande, bl.a. om græspleje
og golf og koblingen mellem sund¬
hed og grønne områder. Danske
Landskabsarkitekter har annonce¬

ret en spektakulær installation.
www.HL5.dk har alle oplysninger
om udstillingen og links til tilmeldte
udstilleres hjemmesider.

ENGLISH GARDEN TOURS 2005
The gardens of Cornwall -
The planthunters' paradise
3.-9. April 2005

Repeat request tour of the gardens
of Cornwall including the Eden Pro¬
ject (the biggest glasshouse in the
world), the Lost Gardens of Heligan
(an epic restoration project showing
the high Victorian passion for plants
from the Empire and the productive
garden which put pineapples on the
dinner table all year round), Glen-
durgan, Trebah (two adjacent valley
gardens - steep, plant-rich corridors
between house and sea), St Ives
Barbara Hepworth Sculpture Garden
(where sculptural plant-forms com¬
plement the art works), St Michael's
Mount (a tidal island crowned by a

monastery/castle with gardens so
sheer they are worked by abseilers),
Lanhydrock (where a classic English
Country House benefits from Corn¬
wall's garden riches) and Tresco
Abbey Garden on the Isles of Scilly
(a private subtropical paradise offi¬
cially twinned with Villa Hanbury in
Liguria).
Price: £875 (UK pounds)

Tour of gardens in the North West
of England and Wales
8-15. May 2005

Garden Tour arranged for profes¬
sional trainee gardeners.
Programme to include Tatton Park
historic garden project, Levens Hall,
Powis National Trust Gardening

• School, Arley Hall and private gar¬
dens, rarely open to the public, and
meetings with the gardeners
responsible for their upkeep.
Price: On request.

Tour of gardens in Northern England
19.-26. June 2005

Classic 'British Gardens'- glorious
roses, cottage gardens, herbaceous
borders and country houses.
Gardens include: Levens Hall (meet
the head gardener in the world's
mbst famous topiary garden), Hill
Top, Lake District (farmhouse home
with cottage garden of the childrens'
author Beatrix Potter), Tatton Park
(18th century Humphrey Repton
parkland with gardens celebrating
the world of plant discovery), Arley
Hall (the birthplace of the classic
mixed border with symphonic plant
associations), Haddon Hall, Woller-
ton Old Hall (a garden of intense
detail and confident plantsmanship

, influenced in style by great 20th
century names: Jekyll; Lutyens;
Sackville-West; Page etc.) & Castle
Howard, York (a 'Grand Landscape'

where a baroque palace dominates
a park filled with fabriques, strategi¬
cally located for Arcadian allusions
and picturesque effect).
Price: £675

Tour of gardens in Ireland
3.-10. July 2005

The Gulf Sream, gentle rain and
varied geology make Ireland a won¬
derful place to garden.
Ireland's most famous gardener is
William Robinson, author of The
English Flower Garden. The influ¬
ences that create thfi Irish Garden
are principally the English connec¬
tion but a return to ecological gar¬
dening and an historical apprecia¬
tion of the picturesque landscape of
this beautiful island have introduced
an Irish style of gardening.
Gardens visited during this two centre
study holiday programme will include:
From Dublin: Powerscourt (the
grandest formal'garden in Ireland,
also a rich arboretum with a Japan¬
ese garden and strong associations
with France and Italy), Kilruddery
(Renaissance symmetry Irish style),
Helen Dillon's Garden (a 20th centu¬
ry plantswoman's garden of superla¬
tive planting and strong design),
Butterstream (formal divisions over¬

flowing with colour-themed planti¬
ng) and the National Botanical Gar¬
den at Glasnevin (where Robinson
began his career, a well-maintained
and recently restored series of Vic¬
torian Glasshouses).
From Cork: Lismore Castle, County
Waterford (a mediaeval castle with
contemporary sculpture and literary
associations, also a private home),
llnaculin/Garinish, County Kerry
(Harold Peto, early 20th century
designer of villa gardens on the
Riviera, made this Italianate garden
on a barren rock in the Atlantic, now
with a dense covering of rare
plants) and Creagh, County Cork
(also by the sea, this garden comes
close to a contemporary Irish style
in gardening).
The tour will also include the trea¬

sures of Dublin, archaelogical and
heritage sites.
Price: 1,450 Euros

Tour ofgardens in North West England
- Five centuries of garden history
31. July 31 to 7. August 2005

Gardens include: Little Moreton Hall

(an Elizabethan knot garden), Levens
Hall (a 300 year old topiary garden),
Hill Top (a Lake District cottage gar¬
den), Tatton Park (a Humprey Repton
landscape), Biddulph Grange (a Vic¬
torian plant hunter's garden), Dun¬
ham Massey, (an Edwardian garden),

Wollerton Old Hall (with echoes of
Gertrude Jekyll and Russell Page),
Chatsworth (with 450 years of gar¬
den history - 'Capability' Brown and
Joseph Paxton)
Price: £675

Tour of gardens in The English Lake
District with accompanied lowland
walks suitable for walkers ofall levels
16.-22. October2005

The golden colours of early autumn
make the 'tarns, fells and dales' of
the romantic English Lake District a

picturesque delight. Literary and
artistic influences are everywhere.
The local architecture and landsca¬
pe management are unique and the
gardens visited are a concentration
of the spirit of the place. Each hou¬
se and garden visit is accompanied
by an unforgettable walk.
Gardens include: Dove Cottage and
Rydal Mount (Wordsworth's homes
in Grasmere and Rydal, Rydal Mount
is a green and poetic garden of pic¬
turesque design). Walk: The Rydal
Round.
Hill Top, Sawrey, home of Beatrix
Potter (a cottage garden and tradi¬
tional farmhouse). Walk: Moss
Eccles Tarn associated with Jeremy
Fisher.
Levens Hall (the world famous topi¬
ary garden). Walk: The park (a strik¬
ing linear landscape with unique
black deer, along the River Kent).
Brantwood (the home of John
Ruskin with recently restored gar¬
dens of the mind, affecting all
human sensibilities) Walk: Tom
Heights and Tarn Hows (a natural
landscape improved to picturesque
enchantment).
Derwentwater, cruise past Derwent
Island House. Walk: Lodore Falls
and the hamlet of Watendlath (an
excursion embracing all the facets
of this unique landscape).
Graythwaite Hall Garden (Thomas
Mawson's first commission, the
local Arts and Crafts landscape
architect who worked with Jekyll).
Walk: High Dam, Newby Bridge.
Andy Goldsworthy sheepfolds (con¬
temporary land art, adapting tradi¬
tional structures)
Price: £875

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 Roma 78, Torrazza Coste,
27050 (Pavia), Italy
Tel/Fax: +39 0383 77321
clare.littlewood@libero.it
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Skov & Landskab
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Skov & Landskabskonf
Onsdag den 2. februar 2005 i Nyborg

Ny viden om skov, skovprodukter,
by, parker og det åbne land

18 veloplagte foredragsholde i
Dialog med forskere og fagfa Ile
Konferencerapport med resu
Frokost med udsigt over Storel
Pris før^^nuan 1.550 kr. (ikl
Pris fra 12 januar: 1.Z50 kr.
Meld dig til senest den 26. januar
Brug hjlrnmesiden eller kontakt Dorthe
dgc@k

Se program

www.SL.kvl.dk

onnenter på Videntjenesten 2.300 kr.)
nenter på Videntjenesten 2.500 kr.)

nn på

Se stillingsopslag på

www.arkfo.dk

ARKITEKTENS FORLAG
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Praktiske, vandalsikrede og

effektive. Pullerter fra Louis

Poulsen Lighting signalerer
både styrke og funktion.
Dekorative om dagen og

praktiske om natten. Effek¬
ten øges ved repetition af

produkterne.

louis
poulsen

Louis Poulsen Lighting A/S ■ Nyhavn 11 • Postboks 7 • 1001 København K
Tlf.: 33 14 14 14 • Fax: 33 14 17 10 • belysning@lpmail.com • www.louis-poulsen.dk


