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Når årets långsta nåtter drabbar oss och vintern
knackar på dorren år det åter dags for ett av Sveriges
mest uppskattade ljusarrangemang :by LIGHT.

Inbjudna ljusdesigners, arkitekter, landskapsarkitek-
ter och belysningsforetag tar fram nya innovativa
losningar for ijussåttning i stadsmiljon, Stadens Ljus.

I Konstens Ljus får konstnårer med inriktning på ljus i
sin konstform mojlighet att skapa spånnande installa¬
tioner och studenter från olika hogskolor får visa sina
verk under namnet Trevande ljus.

Under arrangemangsveckan anordnas en konferens,
Fullståndigt Ljus med underrubrik social hållbarhet
samt oppna seminarier for allmånheten under nam¬
net Mitt Ljus.

kil
Se staden i nytt ljus | www.bylight.se
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Vi har beskåret og justeret
vores navn og logo

- men vores planteskole er den samme
med rødderne solidt plantet i den fynske
muld.

Du vil selvfølgelig stadigvæk møde vores
kendte team af ©medarbejdere, som er
parate til at opfylde dine planteønsker
med fokus på service, kvalitet og sikker
levering.
For at vores træer kan etablere sig, der
hvor du ønsker dem placeret, beskærer,
omplanter og plejer vi dem. Det samme
har vi gjort med vores navn og logo, så
det passer til den tid og det univers, vi
vokser i.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Team ©ortegaard

©ORTEGAARD
P. Kortegaards Planteskole A/S
Øvej 10, Kappendrup
DK-5550 Langeskov
Telefon 65 97 26 56
Telefax 65 97 30 84

pkp@kortegaard.dk
www.kortegaard.dk

"Vi har rødder på Fyn" R MALMOS A/S

Tlf. 59 59 53 42 • www.pmalmos.dk

P. Malmos A/S og Grøn Vækst er to
selvstændige virksomheder med

to vidt forskellige specialer.
Men virksomhederne er bundet sammen

af fælles værdisæt og ejerkreds.

BH GRØN VÆKST
ANLÆGSGARTNERFIK MA

Tlf. 58 11 21 00 • www.groenvaekst.dk

SPECIALIST 1 INDIVIDUELLE LØSNINGER
1 HITSA HEJLS A/S

PRODUKTION AF GADE OG PARKUDSTYR
www.hitsa-hjels.dk Søren Jessensvej 1-4 A • 9430 Hejls • Tlf. 7557 4155 • hitsa@hitsa-hejls.dk
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H Katariina strandpark,
Kotka, Finland
Landskabsarkitekt:

Heikki Laaksonen,
Kotka Kommune

Anlægsgartner: Tomi Uusitalo,
Pihat Oy Uusitalo, Siltakyld

Vintergækker
Giinter Waldorf: Vintergækker, Hvid magi.
Forlaget Klematis, 2012, 160 s., 199,95 kr.
ISBN 978-87-641-0842-2

Bogen er den første bog på dansk, der ude¬
lukkende omhandler vintergækker. Gunter
Waldorf er galanthofil dvs. vintergæksamler,
og han har 450 forskellige vintergæksorter i
sin have. Bogen er et praktisk opslagsværk for
alle vintergæksamlere eller dem, der ønsker at
blive det. Forfatteren er lidenskabelig samler
og hobbygartner og har primært ønsket at vi¬
deregive sin lidenskab gennem billedmateria¬
let. Bogen er ikke så systematisk som de fore¬
liggende engelske bøger, hvor de mange sorter
beskrives til punkt og prikke og på millimeter.
Bogen er mere til hobbygartneren, der glædes
over de forskellige kombinationer af farve¬
markeringer, blomsterformer, variation i de
indre og ydre blosterblade, deres antal m.m.

Bogen godtgør, at vintergækker er upro¬
blematiske og hårdføre løgplanter, der tilpas¬
ser sig i haverne. De lever bedst, hvor de får
fred. I overpassede haver er de truet. Og bed¬
ste plantetid er lige efter blomstring.

Den foreliggende bog er udtryk for, at vin¬
tergækker er ved at blive en trend. Som jule¬
roser og andre planter, der er særlige som

tidlige forårsbebudere. Som samler bliver
man beskæftiget i den ellers uvirksomme tid
i haven i årets første måneder. Forfatteren

giver lidt omstændelige, men velmenende
gode råd om plantning, markering, bogføring,
suppleret med lidt finurlige råd og morale om
at agere som samler, f.eks.: Man samler for
plantens skyld, ikke pengene, eller: I vinter¬
gækkernes verden er man ærlig, og man får
det bestilte.

Hovedparten af bogen består af 300 por¬
trætter af de mangfoldige sorter, afbilledet
med nærbilleder og beskrivelse af karakteri¬
stika. De nævnes i alfabetisk rækkefølge som
en 120 siders farveencyklopædi. Sorterne
kommenteres i flæng med oplysninger som,
hvem der har været findere eller opdagere
af sorten, eller at en sort har opnået udmær¬
kelser. De mange beskrivelser varierer med
ladede, subjektive udtryk som henrivende,
beundret, luksuriøs, elegant, formfuldendt.
Ja, man bliver betaget og indfanget i dette uni¬
vers af disse små seje vinterkæmpere og bli¬
ver så tydeligt klogere på, at en vintergæk ikke
blot er en vintergæk. Charlotte Horn

Ny serie med små havebøger
Nielsen & Nielsen: Mynte, etfriskpust. 96 s.,
99 kr. ISBN: 978-87-91583-19-3

Maren Korsgaard: Bær, velsmagende vitamin¬
bomber. 96 s., 99 kr. ISBN 978-87-91583-18-6
Anemette Olesen: Spiselige blomster; øjenfryd
og velsmag. 96 s., 99 kr. ISBN:978-87-91583-
22-3

Jane Schul: Roser, hårdføre skønheder. 96 s.,
99 kr. ISBN: 978-87-91583-21-6

Forlaget Koustrup & Co. udgav i foråret 2012
en lille hvid serie, hvor fire forfattere i kon¬
centreret form videregiver deres specialisere¬
de viden. Bøgerne har et fint layout og appetit¬
ligt indhold og er som skabt til små gavebøger.

De tre bøger med de spiselige emner: Bær,
Mynte og Spiselige blomster er nogenlunde ens
opbygget og prydes alle af Kirsten Tinds fine
akvareller, som sammen med mange fotos gør
bøgerne smukke og sanselige.

I disse år, hvor bl.a. det nordiske køkken
får æren for at sætte fokus på vores naturs spi¬
seligheder og det hjemligt dyrkede, udgives
der en strøm af havebøger, der også medtager
den kulinariske del med opskrifter. En-tusia-
stiske havedyrkere, naturvejledere og kokke
giver tidligere kendt viden om planter og
deres rige anvendelse en ny renæssance. De
tre bøger rammer hotte emner, men er skre¬
vet af folk, der videregiver solid viden, som er
erhvervet gennem års erfaring og dyrknings-
glæde.

I myntebogen gives en grundig indføring i
den store families mange grupper, deres sær¬
lige karakteristika og anvendelsesmuligheder,
suppleret med enkle råd om dyrkning og høst.

Opskrifter med mynte i klassiske og nye
variationer fylder ca. halvdelen af bogen.
Bogen formår at videregive fascinationen ved
den liflige urt med de mange muligheder.

Maren Korsgaards bog om bær beskri¬
ver 16 af naturens og havens bær. Der næv¬
nes flere nye typer som f.eks. blåfrugtet gede¬
blad, også kaldet honningbær. Gode sorter til
dyrkning specificeres. Alle bær beskrives med
detaljerede faktaoplysninger om bl.a. bærre¬
nes indhold af sukker og syre og vitaminer
m.m. De enkelte bær beskrives med råd om

dyrkning, og de gode sorter specificeres. En
mindre opskiftdel byder på lidt af hvert.

Anemette Olesen beskriver 40 have- og
vilde blomster, der er egnet til pynt og ingre¬
diens i maden. Man kan inspireres af de valgte

eksempler og få mod på at gå videre med de
hundredevis af andre, som også er spiselige.
Om de udvalgte er særligt egnede eller nemme
at skaffe oplyses ikke. Der videregives gode
tips og opskrifter på syltning, saltning og suk¬
ring m.m. og afvekslende blomsterfyldte ret¬
ter. Blomster er ikke kun pryd, men også fyld
og krydderi.

Jane Schuls bog om roser adskiller sig fra
de andre i serien ved at beskrive en udpræget
prydplante, om end opskrifter også følger på
rosenprodukter til duft og indtag. Bogen er
en inspirerende beskrivelse af rosens lange
udviklingshistorie. Der gives på enkel vis en

systematisk gennemgang af rosenfamiliens
mange typer, grupper og sorter. Bogen væg¬
ter omtale af de sundeste sorter og er alt i alt
nyttig for dén, der nemt vil udvide sit rosen¬
kendskab. Der afsluttes med en beskeden nyt¬
tedel med opskrifter.

Den lille delikate bogserie kan anbefales,
hvis man ønsker en hurtigt og nem indføring
i de fire populære emner. Bøgerne er krydret
med gode fortællinger om planternes kultur¬
historie og er velskrevne og båret af entusias¬
tiske forfatterne, der er lykkedes med at løse
en bunden opgave med at indskrive deres spe¬
cialer i en stram ramme.

Charlotte Horn

International Trend Award

'Building with Green'
I forbindelse med GaLaBau 2012 præmiere¬
des en offentlig park, etableret på en en tid¬
ligere industrigrund i den finske havneby
Kotka, af European Landscape Contractors
Association (ELCA).

De første skridt til langsomt at omdanne
havnen og industribyen Kotka til en by præ¬

get af parker og haver blev allerede foreta¬
get i 1980'erne. Katariina strandpark i Kotka
er anlagt på et tidligere havneområde, der er
stærkt forurenet af en olieterminal. Parken,
som er anlagt siden 2004, er omkring 20 ha
stor og attraktivt placeret.

Ved udformningen af parken er stedets
placering ved vandet og klippeformationerne
fremhævet, vekslende med blomstrende
zoner.

www.elca.info
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2100 København 0
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asymmetrisk båndformet lysfordeling
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4300-31100 Lumen



10 anbefalinger til bæredygtige forstæder
Mere end 65 % af alle danskere ønsker at bo i
hus med have, og forstæderne vokser år for år
med nye byudlæg. Samtidig står forstæderne
over for store udfordringer. Bilafhængighed,
social segregering, funktionstømte erhvervs¬
ejendomme, et stadigt voksende byareal og et
stort ressourceforbrug gør det nødvendigt at
fokusere på, hvordan forstædernes udvikling
kan påvirkes i en mere bæredygtig retning -

miljømæssigt, socialt og økonomisk.
12011 nedsatte Naturstyrelsen og Realda¬

nia i fællesskab Forstædernes Tænketank, der
har undersøgt, hvordan den fysiske planlæg¬
ning kan påvirke udviklingen i de danske for¬
stæder i mere bæredygtig retning.

Formanden for Tænketanken, prof. Jens
Kvorning, understreger, at det fremtidige
arbejde handler om at påvirke de aktuelle for¬
andringsprocesser i den eksisterende forstad:
"Den nuværende økonomiske situation gør,
at nye offentlige investeringer ikke er reali¬
stiske. I stedet skal vi fokusere på de gode
muligheder, som vi har for at påvirke de pri¬
vate investeringer og for at tænke de mange
store offentlige investeringer i f.eks. hospita¬
ler, klimatilpasning og infrastruktur smartere
og mere holistisk. Hvis det lykkes, vil de eksi¬
sterende forstadsområder blive mere attrak¬

tive, samtidig med at vi begrænser byspred¬
ningen og reducerer ressourceforbruget."

Tænketanken har givet 10 anbefalinger til,
hvordan forstæderne kan blive mere bære¬

dygtige. For hver anbefaling er der en uddy¬
bende begrundelse og en række konkrete for¬
slag til, hvordan anbefalingen kan realiseres.
Her følger anbefalingerne i kort form med
uddrag af begrundelse og bud på konkrete
handlinger.

Byomdannelse i stedetfor byspredning: En
afgørende nøgle til øget bæredygtighed er at
bremse byspredningen for i stedet at styrke
omdannelse af eksisterende byområder. Det
vil kunne sikre større attraktivitet og diversi¬
tet i de eksisterende forstadsområder. Samti¬

digvil det skabe bedre økonomi og mere dyna¬
mik i omdannelsesprocesserne.

Findfinansiering: Der er et stort poten¬
tiale i at fokusere på, hvordan de mange eksi¬
sterende private og offentlige investeringer
kan styrke bæredygtighed. Det kræver en ny
tænkemåde og nye muligheder for at organi¬
sere offentlige-private samarbejder.

Brug de lokale ressourcer: En bæredygtig ud¬
vikling skal forankres lokalt. Det gøres bedst
ved at motivere borgere, erhvervsliv og loka¬
le offentlige aktører til at tænke bæredygtigt.
Det kan blandt andet gøres gennem en aktiv
offentlig planlægning og fordelagtige lån til
projekter, som styrker forstadens bæredyg¬
tighed.

Kortlæg og anvend dynamikken iforstaden:
De eksisterende forstadsområder står mange
steder over for en omfattende opdatering.
Klimatilpasning, forandring af institutions¬
struktur, ny energiforsyning samt nedrivning
af utidssvarende parcelhuse er blot nogle af
de mange forandringsprocesser, som bør kort¬
lægges og anvendes for at styrke en bæredyg¬
tig udvikling.

Tilpas bystrukturen: Den moderne for¬
stad er udbygget efter idealer om adskillelse af
funktioner og lav tæthed for at forhindre kon¬
flikter og sikre lys, luft og nærhed til grønne
områder. Bagsiden ved dette byideal er høj
bilafhængighed og ofte også svage offentlige
rum. Bearbejdning og fortætning af de eksi¬
sterende centerområder, videreudvikling af
eksempelvis sportsområder og en bedre inte¬
grering afetageboligområder i den omgivende
by er nogle af de tiltag, som vil styrke forsta¬
den som helhed.

Styrk bæredygtig mobilitet: Mobilitet er
afgørende for den moderne by. En bæredyg¬
tig by må derfor også være nem at bevæge sig
i, men en større dele af transporten må nød¬
vendigvis foregå med kollektiv trafik, på cykel
eller i gang. Bedre omstigningsmuligheder,
højere kvalitet i den kollektive trafik, road-
pricing, styrkede trafikale knudepunkter og
mere attraktive cykel- og gangruter er nogle
af de nødvendige tiltag.

Fasthold og udbyg attraktiviteten: Forsta¬
dens attraktivitet og bærende kvaliteter skal
fastholdes og styrkes. Dette gøres gennem for¬
ståelse for det enkelte steds særlige kvalite¬
ter, og det gøres ved at skabe ejerskab til de
nødvendige forandringer som vi står overfor.
Samtidig skal tendenser til negativ udvikling
spottes og imødegås.

Påvirk adfærd: Gennem fysisk planlæg¬
ning kan der skabes bedre muligheder for at
handle bæredygtigt, men i sidste ende er det
den enkelte persons handlinger, som afgør,
om den potentielle bæredygtighed virkeliggø¬
res. Adfærd kan påvirkes gennem oplysnings¬

kampagner såvel som økonomiske midler i
form af eksempelvis roadpricing og fordelag¬
tige låneordninger til bæredygtig byudvikling.

Forny planlægningen: Udvikling af den
bæredygtige forstad handler i høj grad om
at tænke byudviklingen mere holistisk. Der
er derfor brug for, at planlægningen tænkes
mere proaktivt, og at der afsættes ressourcer
til en fremsynet planlægning. Samtidig er det
også nødvendigt, at der udvikles redskaber og
værkstøjer.'som gør det muligt, at byggerier
tænkes mere langsigtet og i højere grad vur¬
deres på deres evne til at styrke bæredygtig¬
heden i et byområde og ikke alene ud fra det
enkelte byggeri.

Afmonter lovgivningsmæssige og admini¬
strativeforhindringer: Der er i dag en række
administrative og lovgivningsmæssige barri¬
erer, som besværliggør en bæredygtig udvik¬
ling. En bæredygtig udvikling handler i høj
grad om at tænke mange tiltag og beslutnin¬
ger sammen. Sektoropdeling og privatisering
af eksempelvis forsyningsselskaber skaber
barrierer for at tænke holistisk. En anden bar¬
riere er den manglende mulighed for at kræve
samarbejde mellem grundejere i omdannel-
sesområder.

Herudover peger tænketanken på en
række forsknings-, eksempel- og udviklings¬
projekter, som med fordel vil kunne igang¬
sættes for at sikre udvikling af viden teore¬
tisk såvel som praktisk.

Tænketankens medlemmer har været prof,
arkitekt Jens Kvorning, Kunstakademiets Ar¬
kitektskole;prof, arkitekt Karl Otto Ellefsen,
rektor for Arkitekt- og Designskolen i Oslo;
arkitekt Pernille Schyum Poulsen, partner i
Tegnestuen Vandkunsten; prof. Lone Kørnøv,
Aalborg Universitet; direktør Michael Nyboe,
Momentum;forskningschefHans ThorAnder¬
sen, Statens Byggeforskningsinstitut; kontor¬
chefEske Groes, Kommunernes Landsforening;
stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, Aalborg
Kommune; direktørfor Miljø- & Kulturfor¬
valtningen Lone Rossen, Kerteminde Kommu¬
ne;planchefPia Nielsen, Brøndby Kommune;
stadsarkitekt Poul Houe, Horsens Kommune.
Tænketanken er nedsat ogfinansieret afNatur¬
styrelsen og Realdania og harfungeret uafhæn¬
gigt afopdragsgiverne.
Afrapportering og baggrundsmateriale kan
downloades via Realdanias hjemmeside
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Tour de Fælledparken
Efter flere års omfattende renovering er Fæl¬
ledparken nu kommet til syne igen som en ny,
men samtidig velkendt oase i København, og
d. 23. august inviterede DL derfor til en cy¬
keltur rundt i parken for at se forandringer,
fornyelser og tilføjelser og høre om baggrun¬
den bag parkens nye ansigt. Lars Hegnet fra
Bisgaard Landskab og Caroline Andersen fra
GHB Landskabsarkitekter guidede rundt på
parkens nye, brede stier, på legepladser, Ska¬
tebanen, Dansepladsen og Staudehaven.

Baggrunden for fornyelsen af Fælledpar¬
ken ligger år tilbage. Udgangspunktet var en
beskeden renovering og en langsom forny¬
else afparkens svækkede beplantning, men en
solid donation fra A.P. Møller Fonden gjorde
det muligt at gennemføre et langt mere ambi¬
tiøst projekt, der har givet den gamle park en
betydelig saltvandsindsprøjtning.

Fornyelsen af Fælledparkens beplant¬
ning var tiltrængt, både af sikkerhedsmæs¬
sige og æstetiske grunde. Der er fældet meget
og plantet endnu mere, og det har givet Fæl¬
ledparken en markant lysere og mere åben
karakter uden dog at svække den stærke -

og oprindelige - kontrast mellem plæner og
randbeplantning.

Samtidig er de gennemgående grusstier
blevet strammet gevaldigt op, gjort bredere
og har fået deres egen diskrete belysning og
møblering. Sammen med små stoppesteder og
motionspladser har parken nu en gennemført
infrastruktur, der signalerer aktivitet, bevæ¬
gelse og masser af plads.

Fælledparkens mange, forskelligartede
legepladser har fået nye identiteter inden for
de eksisterende rammer og ligger nu som ind¬
bydende perler rundt langs parkens stier.

Skateparken dominerer parkens nordlige
hjørne med sit helt eget formsprog og kul¬

tur, og Dansepladsen er en fin, rolig lysning,
der både kan være et simpelt hverdagsrum og
klædt på til fest. En prydhave med blomster
gør sammen med en ny bro over søen dette før
lidt skumle sted til et åbent udsigtssted med
plads til den (mindre) del afparkens brugere,
der ikke har løbesko på.

Bisgaard Landskab har stået for helheds¬
planen bag fornyelsen og har gennemført de
første etaper af renoveringen, bla. Skateba¬
nen, Dansepladsen og stierne.

GHB har med udgangspunkt i helheds¬
planen gennemført renoveringen af Tårnle¬
gepladsen, Trafiklegepladsen, legepladsen ved
Serridslevsvej og Staudehaven.
Fælledparken blev (gen)indviet 22. september
Caroline Andersen, medlem afDL's bestyrelse

DL's høstdebat 15. november i Bygnings¬
kulturens hus: Kan man frede landskabs-
arktoniske værker?
DL's høstdebat sætter spørgsmålstegn ved,
om man kan frede havekunst - det leven¬
de dynamiske værk, der gror og vokser over
tid. Kan og skal man frede landskabsarktoni-
ske værker? spørges der, med afsæt i at Kul¬
turstyrelsen har nedsat et ad hocudvalg, som
hen over foråret og sommeren har diskuteret
dette spørgsmål. Repræsentanter for Kultur¬
styrelsen, faget og forskningen vil lægge op til
en forhåbentlig levende debat, kyndigt styret
af kunsthistoriker Svava Riesto. Efter debat¬

ten er der traditionen tro lidt mad og drikke
og rig mulighed for at fortsætte diskussionen
med fagfæller.
Yderligere inf.: www.landskabsarkitekter.dk

DL's jule-get-together
DL's jule-get-together afholdes 20. december,
og ved samme lejlighed uddeles Dansk Land-
skabspris 2012. Tid og sted annonceres senere,
www. landskabsarkitekter.dk'

DL's repræsentation i eksterne udvalg
Bestyrelsen har ny- og genindstillet repræ¬
sentanter til div. udvalg:

Nordisk Vejforums miljøudvalg: Ejnar
Overlund Jensen og Charlotte Skibsted; Karin
og Georg Boyes Fond: Charlotte Skibsted;
Udvalget for skovfrø og -planter: John Nor¬
rie; Dansk Kunstnerråd: Solveig Stenholm.

Landskabsarkitekttegnestuer
På Danske Arkitektvirksomheders hjemmesi¬
de findes en oversigt over arkitekttegnestuer.
Her kan også søges efter landskabstegnestuer,
som er medlem af Danske Arkitektvirksomhe¬
der. Søg på firmanavn eller dele af firmanavn.
www.danskeark.dk/Medlemsindex.aspx?pg=2#

Runde fødselsdage
60 år: Lea Nørgaard, 13. oktober
50 år: Anne B. Fischer Stausholm, 19. oktober
Annemarie Genster, 18. november
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DILEMMA OG SPÆNDVIDDE
Annemarie Lund

Landskabsarkitektur flakser i disse år mellem det meget styrede og statiske og noget mere dy¬
namisk og vibrerende; og en hel del, der tilmed forventes at ville komme af sig selv. En udvik-
lingsparat, men måske også til tider naiv flirten med det uforudsigelige. I stort set alle tekster i
dette nummer vil man finde det dilemma belyst, det er at arbejde både med noget ret håndfast
og noget temmeligt uhåndgribeligt. Det er svært at anskueliggøre, hvad det sig ændrende kan
blive til, især over for menigmand.

I den mindste skala ses det, hvordan landskabsarkitekten selv, her Peter Samuelsen, med sav,

saks og le over mange år har fremelsket sin egen landskabshave ud fra noget, der var, og noget,
der er kommet til. Haven er grøn og ret robust, og der er kontraster mellem åbent og lukket, klip¬
pet og uklippet. Og havens udtryk beror fuldstændigt på et fortsat arbejde med sav, saks og le.

ITICKON, der ligger i den landskabelige have ved Tranekær Slot på Langeland, er forfald
og forgængelighed en slags mantra for de værker, der gennem årene er etableret. Man ønsker
med værkerne skabe en slags dialog med naturen.

Anderledes vanskeligt håndterbare naturkræfter er i spil i flere af de projekter, der omta¬
les i den hollandske årbog for landskabsarkitektur og byplanlægning fra 2010. Mange af de
beskrevne projekter er i stor skala, og de tager fat i et meget bredt spænd afudfordringer, såvel
særligt typiske for Holland som mere generelle. I disse år skifter landskabsarkitektur og byplan¬
lægning karakter i Holland. Det fremhæves, at den økonomiske krise giver udfordringer med at
sikre kvalitet uden vækst og stiller krav til en mere intelligent forvaltning. Og også udviskning af
grænsen mellem land- og bydistrikter fordrer nytænkning af boligformer og den traditionelle
opdeling af land og by. Men især er sikringsforanstaltninger på grund af stigende vandstand -

såvel ved havet som langs floderne - en stor udfordring. Dette afspejler sig i, at flere projekter,
arbejder med forvaltning og delvis genoprettelse af floddeltaer, kystsikring og dæmninger ved
floder - også vand oppefra: regnvandshåndtering.

Og helt ustyrlige naturkræfter beskrives i et rejsebrev fra fem unge landskabsarkitekter,
nemlig i beretningen om deres besøg i Tjernobyl: "Området fremstår som et eksempel på, hvor
galt det kan gå. Kræfterne og konsekvenserne bag atomkraft er på en og samme tid ligeså impo¬
nerende og skræmmende i dag, som de var, da katastrofen indtraf i 1986. Vegetationen og dyre¬
livets invasion er imponerende i sin mangfoldighed og frodighed og står i skarp kontrast til den
forfaldne og mennesketomme by".

Imens diskuteres der intenst på konferencer. Anne Galmar skriver fra konferencen ByNa-
tur - Byforskning uden grænser, hvor praktikere og forskere talte sammen om natur og by og
grænsen herimellem. Som udgangspunkt blev begrebet natur endevendt og belyst som mod¬
stilling til for eksempelvis by, dyrkning, organisk/uorganisk, jordisk/åndeligt, fysisk/mentalt.
Konklusionen fra Hans Fink, docent ved Aarhus Universitet, var, "at naturbegrebet er en ikke-
konkret, metafysisk størrelse, og at vi derfor ikke længere skal (mis)bruge ordet natur i dis¬
kussionen, men derimod tale om det konkrete i den type landskab eller det sted, diskussionen
drejer sig om".

Et er at skabe og udvikle landskabsarkitektur, noget andet er at bevare og eventuelt frede.
Bevaring har for nylig fået en ny aktualitet for danske landskabsarkitekter, idet landskabsarki-
tektoniske værker nu, efter en lovændring i 2011, kan fredes. Men hvad skal fredes, hvorfor og
ikke mindst hvordan? Svava Riesto refererer fra en international konference i Goteborg. Her
diskuterede man, om og hvordan noget så foranderligt som landskaber kan bevares.

Og så har Jacob Fischer talt med Karsten Ifversen om hans syn på byrum, herunder Superkilen
og Sankt Hans Torv, begge dele eksempler på landskabsarkitektur, der stort set står færdig fra
dag 1. Hertil kommer en snak omfaget i almindelighed. Karsten Ifversen mener, at faget i det
sidste tiår er kommet langt mere i fokus; men tilføjer, at selv om landskabsarkitekturfeltet for
tiden kan siges at have taget en førende position inden for det innovative område, så gør faget
gør sig endnu ikke tilstrækkelig bemærket. AL
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SAMTALE MED
KARSTEN IFVERSEN
Jacob Fischer

Karsten Ifversen, besøger Superkilen
Karsten Ifversen, visiting Superkilen

Superkilen. III. BIGSuperkilen. IllBIG

Jeg har sat Karsten Ifversen stævne til en snak
om vores fag og foreslået, at vi mødes to for¬
skellige steder: et byrum efter Karstens valg
og et efter mit. Karsten foreslår Superkilen,
som han netop har anmeldt og gavmildt tildelt
fire knaldrøde hjerter. Jeg foreslår Sankt Hans
Torv, som ligger tæt på, men i en noget anden
kontekst og med et aldeles anderledes udtryk.

Karsten Ifversen har været Politikens
arkitekturanmelder siden 2004. Når jeg læser
hans anmeldelser, bliver jeg nysgerrig. Nys¬
gerrig efter at vide mere om mennesket bag
signaturen Karsten R.S. Ifversen. Og nysgerrig
omkring, hvilke tanker han gør sig om land¬
skabsarkitektfaget.

Det er en helt almindelig dejlig dansk
sommerdag, hvor regnen vælter ned, så vi går
i ly på Café Rouge. Fra vores bord kan vi kigge
ud på den våde Røde Plads. Dens røde far¬
ver, der i tørvejr fremstår grumsede, bliver i
dagens regnvej r klare og blander sig med him¬
lens spejlinger i pytterne. Det lyser gevaldigt
op på en gråvej rsdag her på Ydre Nørrebro. En
bydel, der ellers nok er farverig, når den ikke
lige er indhyllet i tunge regnvejrsskyer.

Hvad er baggrunden for dit valg afSuperkilen
som mødested?
"Det er især den Røde Pladsjeg synes, er ble¬
vet fantastisk god. Den er den mest hysteri¬
ske del af Superkilens tre dele, og den hen¬
vender sig til de unge, mens den sorte plads
mere er til de gamle og børn, og så er der den
grønne del med græsbakker. Den Røde Plads
er et byrum, der gør op med mange ting. Først
og fremmest ser den allerede slidt ud, så der
er noget særligt omkring vedligeholdelses-
aspektet, og det er da også spørgsmålet, om
pladsen overhovedet skal vedligeholdes. Far¬
vesætningen stikker i øjnene. Det er en plads,
der er lavet ud fra nogle ideer om ophobning
af genstande fra hele verden og ikke ud fra en
følt tilgang."

Ja, det er en meget anderledesplads og et godt
udgangspunkt for en diskussion om, hvad et
byrum skal kunne...
"Ja. Det er ikke, fordi jeg synes, alt funge¬
rer herude, men jeg synes, det er et interes¬
sant sted. Det er et byrum i Københavns mest
globaliserede bydel. Og så er det et eksempel
på en særlig form for borgerinddragelse, at
man sender en gruppe borgere ud i verden og
lader dem vælge det inventar, der skal møb¬

lere pladsen. Der er vist 80 lande repræsente¬
ret her i form afskraldespande, pullerter, skil¬
te osv. Ydre Nørrebro er jo ikke et pænt sted,
og der er ikke forsøgt at lave noget pænt her,
men det er et urbant sted, et mødested for alle
kulturer."

Får vi da bedre byrum, når borgerne inddrages
i designprocessen?
"Nej, det tvivler jeg stærkt på, og jeg mener
da heller ikke, at det her er et eksempel til ef¬
terfølgelse. Men det er blevet meget lokalt, og
byrummet repræsenterer de mennesker, der
bor her og er blevet et identifikationspunkt
for dem. De kan tage det til sig, fordi det ikke
er bestemt af andre - det giver ejerskabsfor-
nemmelse."

Ligger der enfare i, at man tager de lokale be¬
boere, som inkluderer mange etniske minori¬
teter som en slags gidsler ved at lave et byrum
medparafraser over deres kulturer?
"Jeg tror ikke, de tænker så specifikt på det,
og der er jo ikke overvægt af elementer fra
de arabiske lande, selv om de fleste beboere
her i området kommer derfra. Hele verden er

repræsenteret i de byrumselementer, der er
hentet hjem og opstillet her. Jeg tror ikke, at
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Superkilen. Foto BIG Superkilen Photo BIG

de ser sådan på det. Det er tegn, der flyder gen¬
nem rummet. Det er bare sjovt, at der er ble¬
vet hevet så mange ting hjem fra lande, vi alle
har rejst i og kan genkende."

Er det da en kvalitet, at et byrum er sjovt?
"Ja det kan det godt være, men problemet
er nok, at smilet stivner ret hurtigt. Hvis det
giver anledning til, at mennesker får et mun¬
tert løft og det kan skabe møder mellem men¬
nesker, så er det fint."

Kan du se, at Superkilen ikke er tegnet afdan¬
ske landskabsarkitekter?
"Der er jo ingen referencer til en dansk natur
eller dansk tradition, ikke engang i den grøn¬
ne del, som jeg syntes er ret svag, fordi den
er så uformidlet i kanterne. Den er ikke godt
tænkt rumligt. Grebet ville nok have været ty¬
deligere, hvis der havde været en dansk land¬
skabsarkitekt med."

Indimellem er det sundtfor etprojekt at lade
det gennemgå en sparerunde,for her er der mu¬
lighedfor atpille det overflødige, detpåhitsom-
me eller det ligegyldige ud afprojektet. Hvis du
nu skulle spare en million på Superkilen, hvad
ville du såpille ud?

Her kommer der en lang snak om alt det, Kar¬
sten Ifversen IKKE vil spare væk: "... det er
svært at pille et enkelt element ud, fordi det
hele hænger sammen..." siger han.

Det er jo rigtigt nok, men jeg kunne nu nemt
finde et eller andet i ophobningen, der kunne
undværes.

Mener du slet ikke, at der er noget overflødigt
her?Superkilen har kostet 58 millioner, du må
da kunne spare en enkelt million?
Hårdt presset siger Karsten: "Tja, jeg ville
spare i den grønne del, udelade bakkerne, jeg
synes ikke, de fungerer."

Det gør de ikke. Men Superkilen er først og
fremmest et modigt projekt. Det er modigt af
de kommunalepolitikere at satse så stort - og
det havde de nok heller ikke gjort uden hjælp
fra Realdania, der ønskede etfyrtårnsprojekt.
Modigt at gøre brug afså megetforskelligt og
ukurant inventar, når de i andreprojekter stæ¬
digtfastholder brugen afprodukterfra deres
egen designmanual. Modigt at indlade sig på
vedligeholdelsen afet så driftstungt design, når
driften i andre afbyens parker tilsyneladende
virker som en svær opgave at løfte.

3&r

Viforlader emnet Superkilenfor atfå en snak
omfaget i almindelighed.

Er landskabsarkitekterne dårlige til at sælge
sig selv?
"Der er sket noget interessant inden for land¬
skabsarkitekturen de seneste ti år. Faget er
kommet langt mere i fokus, og det er som om
arkitekterne er ved at tage landskabsarkitek¬
ternes formgivning til sig og selv gøre brug af
den i deres bygninger.

Det rykker især, når landskab bliver byg¬
ning, og bygning bliver landskab. Den gamle
modernistiske drøm om opblødning mellem
ude og inde får et nyt sprog, nu med nye pro¬
cesser og ny teknik.

Du mener, at voresfag erfremmepå beatet?
"Ja. På den ene side har landskabsarkitektur¬
feltet for tiden den førende position inden for
det innovative område, men faget gør sig ikke
tilstrækkelig bemærket, og det kan man bl.a.
se på udstillingen New Nordic, arkitektur og
identitet på Louisiana, hvor landskabsarkitek¬
turen kun fylder 10 ud afkatalogets 180 sider.
Der bliver faget ikke prist nok. I skal som
landskabsarkitekter blive bedre til at sælge
jer selv."
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vet løst, og så ser jeg det med brugerens øjne.
Hvordan er det, når jeg ankommer til et sted,
ikke som mig selv - ikke at man kan kaste alt
af sig, men jeg prøver at se bredt. Hvad er det,
der gør mig glad, og hvad er det for nogle løs¬
ninger, der er rare eller spændende. Jeg skal
ikke repræsentere en bestemt måde at se på,
ikke en bestemt faglighed, ikke et særligt aka¬
demisk blik. Men det er en balancegang. Jeg er

meget bevidst om ikke at skrive ned til mine
læsere. Mine tekster forudsætter ikke en fag¬
lighed, men de forudsætter en begavelse."

Er du en bedreformidler end arkitekterne selv ?
"Det ved jeg ikke, ikke nødvendigvis. Anmel¬
delsen er jo en genre: den skal være oplysen¬
de, men også underholdende. Det er et mål i
sig selv at skrive en velfungerende tekst."

En ting er tekst, men så er der de der røde hjer¬
ter, er det ikke lidt useriøst?
"Jeg var meget modstander af hjerterne. Det
er mest problematisk i forhold til læseproces¬
sen. Hvis der gives tre hjerter, er der ingen der
gider læse teksten, for så er det sikkert en lun¬
ken anmeldelse, mens få eller mange hjerter
er mere underholdende og dermed tiltræk¬
ker flere læsere. Hjerterne er bare en løsrevet

dom. Men tre eller fire hjerter er ofte udtryk
for et nuanceret vurdering af et usædvanligt
værk, som for.eksempel Superkilen. Selvføl¬
gelig er det subjektivt at give hjerter, men hele
anmeldelsen er en subjektiv dom. Hjerterne
er bare en reklame for teksten."

Det er derforhåbentlig ikke. Kan du erindre,
hvilke landskabsarkitektoniske værker du blev

betaget af, før du blev anmelder?
"Ja, at køre ad motorvejene og få oplevelsen
af at bevæge mig gennem et forløb af åbne og
lukkede rum, som jeg nu kan se var nøje isce¬
nesat. Det, der ellers ligger i mit landskabsar-
kitektur-dna, er Louisiana. Der oplever man
den fuldstændige afklarede samhørighed
mellem landskab og bygning. Det har betydet
utroligt meget for mig gennem min opvækst,
og det glæder mig stadig, når jeg kommer der."

Har du nogen gange rystetpå hånden, når du
har sendt anmeldelsen afsted?
"Ja, jo, det har jeg da. Men det er her og nu, jeg
giver mit bud. Måske vil jeg se anderledes på
det om et halvt år. Det er da også det, der gør
det sjovt, og hjerterne sætter det på spidsen.
Der er vel næppe nogle arkitekter, der mister
en opgave ved at få en dårlig anmeldelse."

Det er også minfornemmelse, men der mang¬
ler vi nok noget kompetence i markedsføring.
Hvordan bruger du din egen uddannelse, når
du anmelder?

"Jeg er uddannet cand. mag. i Moderne Kul¬
tur og Filosofi fra Københavns Universitet.
Inden for Moderne Kultur arbejdes med for¬
ståelse for den tværæstetiske udvikling fra op¬

lysningstiden til i dag, og arkitekturen er en
del afdette felt. Jeg skriver ikke specifikt hen¬
vendt til fagfolk - jeg skriver for alle."

Har du så en metode til aflæsning afrum og
arkitektur?

"Jeg er nok meget formet af fænomenologien
og inspireret af Jan Gehl. Jeg bruger også de
social-konstruktivistiske tanker,jeg har med
mig fra RUC, men en decideret metode har jeg
ikke. Ikke udover at bruge mine øjne og mine
sko. Jeg har ikke en tjekliste, jeg skal igennem,
men jeg ser og jeg lytter."

Når du ser og lytter, tager du så brugernes bril¬
ler på, ellerprøver du at se værkerne som ar¬
kitekt?
"Det er med dyb dobbeltsidig empati. Jegprø¬
ver at sætte mig ind i opgaven og se, hvad der
er blevet spurgt om, og hvordan det er ble-

Superkilen. Foto BIG Superkilen. Photo BIG
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Hvis du nu skulle tildele Sankt Hans Torv et
antal hjerter, hvor mange vil den såfå?
"Ud fra den sociale pointe, hvor torvet har
medvirket til en gentrificering af området,
mener jeg jo, at den i visse henseender høje
byrumskvalitet faktisk har en indbygget man¬
gel eller blindhed. Det er det punkt, som Su¬
perkilen tager fat om med sin sociale inklusi¬
on. Den appellerer simpelthen til en bredere
befolkningsgruppe, end Sankt Hans Torv gør.
Så selv om Sankt Hans Torv i visse henseen¬

der, såsom proportionering og holdbarhed,
scorer højt, så har den type byrum også haft
sin tid. Skulle jeg anmelde det, dengang det
blev lavet, havde jeg nok givet det fem eller
seks hjerter. I dag ville jeg måske give den et
hjerte mindre."-

Fremtiden vil vise, hvilken afde to pladser, der
klarer sig bedst. Mens Superkilen har en tydelig
afsender i kraft afet markantfingeraftryk og
et noget larmende udtryk, der råber "Superflex,
BIG og Topotekl was here", så er Sankt Hans
Torv, som det eneste landskabsarkitektoniske
værk i Danmark, signeret, idet derpåpladsens
belægning er indgraveret både kunstnerens og
landskabsarkitektens navn. Larmende selvbe¬
vidsthed versus diskret krukkeri.

Jeg harfået tilfredsstillet min nysgerrig¬
hed, er blevet klogerepå Karsten Ifversen og er

gladfor, at dette blad ikke tildeler røde hjerter
eller grønne træer. For hvor mange skullejeg
give denne samtale? Seks, tror jeg. Jeg vil jo
gerne sikre mig, at teksten bliver læst.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt maa, mdl

Fotos BIG, Jacob Fischer, Dragør Luftfoto

Har du set nogle afde store og populære vær¬
ker, Versailles, Alhambra, Medici-haverne?
"Ja, Versailles, for mange år siden. Det var
stort - ja, det ER stort. Men Asien interesserer
mig. Jeg er ret betaget af japansk arkitektur,
og den måde arkitektur og landskab hænger
sammen på, og som har været til stor inspira¬
tion for modernismen, som gerne ville have
den samme åbenhed. Mange huse er bare en

'

ramme om landskabet: du starter med en have
inde i midten, så bygger du en ramme rundt
om, hvor du kan skubbe nogle skodder til og
fra, og de danner så indramningen om land¬
skabet."

Handler det om at danne billeder?

"Nemlig. Noget man igen genkender fra Lou¬
isiana: indramningen af landskabet. Vi har i
Danmark en idé om, at vi ikke bare skal sidde
og kontemplere landskabet: vi skal bruge det,
gå tur i det eller dyrke det. Landskabet skal
være til for mennesker. Der har de i Japan en
interessant tanke om landskabet uden funk¬
tion - det skal bare betragtes."

Jacob Fischer, besøger Sankt Hans Torv
Jacob Fischer, visiting Sankt Hans Torv

Nu var det tanken, at vi skulle gå til SanktHans
Torv, men det regner stadig, så vi bliver sidden¬
de. Vi kender begge stedet så udmærket. Kar¬
sten har boet i Sankt Hans-kvarteret som stu¬

derende;før omlægningen og demonstrationen
i 1992, hvor stenenefra den nylagteplads blev
gravet op og brugt som kasteskyts modpolitiet,
som svarede igen med: "Skyd efter benene...!"

Jeg selv har som ung sommerfugl hos Sven-
Ingvar Andersson deltaget i projekteringen.
Begge har vi siddetpå caféerne til en søndags-
brunch, mens vores børn har leget medpladsens
vandstråler.

Opfatter du Sankt Hans Torv som et klassisk
eller moderne byrum?
"Det er et klassisk fransk byrum: vi har en
skulptur, noget vand og en granitbelægning og
nogle caféer og dermed en kopi afet sydlandsk
torv. Pladsen er moderne i den forstand, at der
stadig er en del trafik. Selve pladsen optager
vel under halvdelen af rummets areal, resten
er trafik. Det er et fantastisk byrum, måske et
af byens bedste. Pladsen har en solekspone-
ret ryg ind mod facaden i modsætning til de
fleste af byens andre byrum, der har forkert
solorientering."

Hvordan oplever du, at området har reageret
påpladsen?
"Området har ændret sig radikalt siden om¬

lægningen, som har skabt et effektivt områ¬
deløft, næsten for effektivt. Oprindeligt et ar¬

bejderkvarter, og nu bor der kun studerende
og akademikere. De, der kastede med chaus¬
sésten i 1992, kom fra velstillede familier nord
for København og er nu selv flyttet til Nørre¬
bro og sidder veluddannede på pladsens ca¬
féer med barnevogn og en latte."
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SUPERKILEN
BIG, Topotekl og SUPERFLEX

Det konceptuelle udgangspunkt er en opdeling afSuperkilen i tre zoner med treforskellige identitetsskabendefarver: grøn, sort og rød.
The conceptual startingpoint is a division ofSuperkilen into three zones and colors - green, black and red

Superkilen er en 750 meter lang urban
kile i et såvel meget etnisk varieret kvar¬
ter som socialt udfordrende område. Mis¬
sionen har været at skabe en ægte alter¬
nativ scene til de øvrige københavnske
byrum. 57 'genstande' fra 57 lande er sam¬
let og inkorporeret i området, eksempelvis
træningsudstyr fra stranden i LA, kloak¬
riste fra Israel, palmetræer fra Kina og
neonskilte fra Qatar og Rusland. Hver
genstands art, oprindelse etc. er angivet
på et lille skilt, både på dansk og original¬
sprog, som en slags surrealistisk samling
afglobalt bytilbehør. Superkilen er blevet
til i et kreativt samarbejde, fra første idé
til udførelse og som en sjælden fusion af
arkitektur, landskabsarkitektur og kunst,
mellem BIG, Topotekl og SUPERFLEX

Integrationsmaskiner
Med udgangspunkt i Superkilens beliggenhed
i hjertet afydre Nørrebro med en lokalbefolk¬
ning fra 57 forskellige kulturer har vi valgt at
fokusere på byrummenes tiltag og aktivitéter,
som kan virke fremmende for integration på
tværs af etnicitet, religion, kultur og sprog.

Hverdagsobjekter
57 genstande fra 57 kulturer er tænkt som et
led i at integrere Superkilen i verden og inte¬
grere verden i Superkilen. De er symboler fra
57 forskellige kulturers hverdagserfaringer.
En fremmed hverdagspraksis inkorporeret
uden for sin normale kontekst. Som Marcel

Duchamps Objet-Trouvé er det helt alminde¬
lige hverdagsobjekter, som i en ny sammen¬
hæng på en ny baggrund træder frem som en
slags kunstværk eller noget, som får folk til
at studse over, hvordan vi organiserer vores

dagligdag. Tilsammen udgør de en slags, glo¬
bal, vernakular samling.

Tre zoner, trefarver - ét kvarter
Det konceptuelle udgangspunkt er en opde¬
ling afSuperkilen i tre zoner med tre forskelli¬
ge identitetsskabende farver. Grøn. Sort. Rød.

Områdets forskellige overflader og farver
integreres, så de i fællesskab og alene danner
en kulisse til forskellige borgervalgte objekter.

Sport -på Den Røde Plads
Bauman har sagt, at 'sport er en af de få in¬
stitutioner i samfundet.hvor folk stadig kan
blive enige om reglerne'. Uanset hvor man
kommer fra, hvad man tror på eller hvilket
sprog man taler, kan man finde ud af at spille
fodbold sammen. I forlængelse af Nørrebro¬
hallens sportsaktiviteter er Den Røde Plads
tænkt som en urban udvidelse af Nørrebro¬
hallens indre liv. Som en integrationsmaski-
ne giver den Røde Plads' forskellige sportsba¬
ner lokalsamfundet mulighed for at mødes om

fysiske aktiviteter og lege, som alle kan blive
enige om.
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Den Røde Plads tænkt som en urban udvidelse afNørrebrohallens sportslige og kulturelle aktiviteter
The Red Square is conceived as an urban extension ofthe ofthe sports and cultural activities in Nørrebrohallen

Superkilen, fra Nørrebrogade til Tagensvej, Nørrebro, København
Bygherre: Københavns Kommune, Realdania
Realiseret: 2012

Design, arkitektur: BIG v. Bjarke Ingels. Projektleder: Nanna Gyldholm Møller, Mikkel Marcker Stubgaard.
Team: Ondrej Tichy, Jonas Lehmann, Rune Hansen, Jan Borgstrøm, Lacin Karaoz, Jonas Barre, Nicklas Antoni Rasch, Gabrielle Nadeau,
Jennifer Dahm Petersen, Richard Howis, Fan Zhang, Andreas Castberg, Armen Menendian, Jens Majdal Kaarsholm, Jan Magasanik
Design, landskab: TOPOTEK1 v. Martin Rein-Cano, Lorenz Dexler. Projektledere: Ole Hartmann og Anna Lundquist.
Team: Toni Offenberger, Katia Steckemetz, Cristian Bohne, Karoline Liedtke
Design, kunst: Superflex. Team: Jakob Fenger, Rasmus Nielsen, Bjørnstjerne Christiansen
Konsulenter: Lemming Eriksson, Help PR & Communication
Størrelse: 30.000 kvm, 750 m lang
Budget: Ca. 58,5 mio. kr. Foto: BIG, Torben Eskerod
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Tv. Mimers Plads er hjertet i Superkilen.
Her kan man mødes ved den marokkanske

fontæne, den tyrkiske bænk eller under
japanske kirsebærtræer
Left. Mimers Plads is the heart ofthe Superkilen.
This is where the locals meet around the

Moroccanfountain, the Turkish bench,
under the Japanese cherry-trees

Børn - i den Grønne Park
Selv om voksne og unge fra forskellige kultu¬
rer kan have svært ved at integrere sig, kan
børn næsten altid mødes og lege på tværs af
sproglige og kulturelle barrierer. Den Grøn¬
ne Parks aktiviteter med sine bløde bakker og
belægninger er fokuseret på børn og børne¬
familier. Et grønt landskab og legeplads, hvor
familier med børn vil kunne samles til picnic,
solbadning og ophold i græsset. Langs Strand¬
vejen langs Øresund er det i forvejen folk fra
fremmede kulturer, som hyppigst anvender
parkerne - den grønne park vil danne ram¬
men om et lignende offentligt liv i hjertet af
Nørrebro.

Bazar -på det Sorte Marked
Selve globaliseringen er opstået p.g.a. interna¬
tional handel med varer og ydelser. Adskillige
af de mest vellykkede integrationsprojekter
i Danmar - ikke mindst Bazar Vest i Aarhus
- er funderet i markedshandel. En social og
økonomisk institution, som er meget udbredt
i store dele af verden, men som p.g.a. super¬
markeder og discount stort set er forsvundet
i Danmark.

Det Sorte Marked danner rammen om et

urbant marked, som hver weekend vil kunne
drage besøgende til fra hele København og
omegn (f.eks. weekendmarkedet på Blaak i
Rotterdam o.l.).

En anledning for udefra kommende til at be¬
søge ydre Nørrebro som noget positivt og at¬
traktivt. I ugedagene vil permanente borde og
bænke tjene som en slags urban dagligstue for
f.eks. backgammon-, skakspillere o.l.
BIG, Topotekl andSUPERFLEX
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TJERNOBYL 2012
Jens Nyboe Andersen, Karl Johan Baggins, Martin Hjerl, Nicklas Antoni Rasch og Thomas Werth Jensen

Billedcollage afvinduespartierfra området. Foto Karl Johan Baggins
Collage ofwindowsfrom the area. Photo Karl Johan Baggins

For tredje år i træk var vi en lille gruppe ven¬
ner, der var taget af sted for at udforske faget
landskabsarkitektur og se det i verdens kon¬
tekst. Årets destination var Kiev i Ukraine.
På daværende tidspunkt var landet på alles
læber, dels grundet det nært forstående fod¬
bold EM, dels på grund af politikeren Julia
Timosjenko. Vore besøg var dog af helt andre
årsager: at opleve fortidens imponerende
sovjetarkitektur og konsekvenserne af en af
nyere tids største menneskeskabte katastro¬
fer - Tjernobyl.

Konsekvenser, der i dag skulle vise sig at
være mest synlige i kontrasten mellem natu¬
rens invasion af det mennesketomme kultur¬
landskab og bymiljøerne omkring katastrofe¬
området. Inden turen var der lavet research
på historien bag Tjernobyl, bestilt guide og
indhentet den nødvendige adgangstilladelse.

I dagene op til den guidede tur havde flere
ukrainere stillet spørgsmålstegn til vores

besøg i Ukraine. De fleste så det som en selv¬
følge, at vi besøgte deres land i forbindelse
med Europamesterskabet i fodbold. Davores
forklaring i stedet lød på at besøge Tjernobyl,
virkede folk meget uforstående, "There is
nothing there", som vi flere gange hørte folk
sige.

Besøget
Efter to dages ophold i hovedstaden Kiev,
blev vi lørdag morgen hentet fra vores hostel
afen karakteristisk stor ukrainer, der udstyret
med en seddel med vores navne og et yderst
begrænset engelsk ordforråd fik os til at stige
ombord i en minivan. Personen skulle vise sig
at være vores chauffør resten af dagen.

30 km-zonen
Efter to timers køretur og et par minutter
inden det første checkpoint, den såkaldte 30
km-zone, virkede omgivelserne mere som

scene fra Bernardo Bertoluccis' "År 1900".
Folk arbejdede på markerne med primitive
håndredskaber, og stierne omkring den cen¬
trale hovedvej var af rødt grus, hvor bønder¬
ne benyttede trævogne fremdrevet afægte he¬
stekræfter.

Ved checkpointet blev vi mødt af vores

guide, og de fornødne forholdsregler blev
gennemgået. Langærmet trøje, lukkede sko
og lange bukser (tøjet anbefales at blive smidt
ud umiddelbart efter rundvisningen) og intro¬
duktion til geigertælleren. Derudover blev det
fortalt, at vi ikke måtte bevæge os ind i ikke-
godkendte bygninger, samt at vi skulle undgå
berøring af vegetationen - særlig svampe og
mos, da disse væksters radioaktive indhold er

væsentligt højere end den øvrige vegetation.
Herfra forsatte turen i minivanen dybere

ind i området. Første stop var et lille landsby¬
samfund, bestående af nogle få huse og et lille
forsamlingshus. Beboerne havde formentlig
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Hovedgadenfør og efter. Vegetationen har overtaget vejene og udsynet. Foto Karl Johan Baggins
The main street, before and after. The vegetation has usurped the roads and the view. Photo Karl Johan Baggins

levet af at dyrke de omgivende marker, men
efter evakueringen og efterfølgende forbud
mod salg af de dyrkede afgrøder var bebo¬
erne aldrig vendt tilbage til landsbyen, der i
dag mere fremstod som skov end som by. Luf¬
ten og grusvejen ind gennem området var tæt
af'sommer snow' (fnug fra poppeltræerne),
og eneste lyd var den konstante summen af
insekter. Vejen var omgivet af tæt vegetation,
og mellem stammerne stod bygningerne, der
tidligere husede landsbyens beboere. På over¬
fladen virkede det hele fredfyldt og ufarligt, og
efter at have fundet de medbragte kameraer
frem og foreviget sceneriet, gik turen tilbage
til bilen.

Vi kom forbi selve Tjernobyl by, som i dag
bebos af mere end 200 mennesker; til trods
for at området er erklæret uegnet til beboelse,
grundet det forhøjede strålingsnivau. En af
beboerne varvores guide, der bor i byen under
sine to uger lange arbejdsperioder.

lOkm-zonen
Ved næste checkpoint, 10 km-zonen, blev vi
mødt af væbnede vagter, og efter tjek af pa¬

pirer og endnu en måling af strålingsniveau
bliver vi lukket ind gennem porten. Til om¬
rådet, der tidligere var Sovjetunionens stolt¬
hed. Tjernobyl-værket, der efter planen skulle
blive verdens største atomkraftværk, og byen
Pripyat, der var bygget til arbejderne på vær¬
ket. Pripyat blev grundlagt i 1970 som et for¬
billede for fremtidens by og leveform. Mange
afbyens indbyggere arbejdede på kraftværket,
og løn og levestandard var højere end i resten
af Sovjetunionen. Før ulykken havde byen
omkring 50.000 indbyggere.

Dette Utopia fik dog en brat afslutning nat¬
ten til d. 26. april 1986. Hvad der bare skulle
have været et rutinetjek i reaktor 4, udvik¬
lede sig pludselig dramatisk. Der skulle dog gå
halvandet døgn fra ulykken indtraf, til rege¬
ringen i det tidligere Sovjetunionen evakue¬

rede byen og alle dens indbyggere. Evakuerin¬
gen fandt sted med løfte om, at den kun ville
være midlertidig og højst vare tre dage. Byen
og lejlighederne blev derfor efterladt med alt
indhold og fremstår således i dag, som da den
blev efterladt.

Hovedgaden
De dengang asfaltbelagte boulevarder er nu
så tætbevoksede, at udsynet til de omgiven¬
de bygninger er tydeligt sløret, og adgang kun
kan ske til fods. Mens man færdes i dette by-
vildnis, dukker pludselig gadeinventar og ele¬
menter op, der vidner om områdets tidligere
funktion: trapper, bænke og lygtepæle, filtret
ind i grene og højt græs. Glødepæren sidder
stadig i fatningen, og den blå maling krakele¬
rer i takt med tiden som en slags materialisti¬
ske årringe.

Vi får lov til at bevæge os ind i enkelte byg¬
ninger, hvor inventar, brugsgenstande og per-
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Forladt bygning i 30 km-zonen. Foto Thomas Werth Jensen Abandoned building in the 30-kilometer zone. Photo Thomas Werth Jensen

sonlige ejendele ligger spredt og vidner om
livet i bygningen. Flere steder virker elemen¬
terne dog så malerisk placeret, at man ikke
kan lade være med at tænke, om de virkelig
blev efterladt sådan. Eller om guiderne har
hjulpet fortællingen lidt på vej.

Pripyat har et klart defineret centrum,
hvor bl.a. byens rådhus, hotel og større dag¬

ligvarebutikker ligger placeret. De store
befæstede arealer er efterhånden brudt op til
ukendelighed af birk-, poppel- og piletræer.
Mellem beton, asfalt og den vegetation, der
har indtaget området, står rester afden oprin¬
delige vegetation. Selv efter nedsmeltningen
af reaktor 4 og de efterfølgende 26 års stråling
står blomstrende iris og pæoner, som intet var
hændt.

Sportspladsen
Pripyat havde sit eget stadion med tribune og
boldbane. Hvis det ikke var for tribunen, ville
man dog ikke kunne se det i dag. Den græs-
beklædte boldbane er i dag en skov med om¬
råder med særlig højt strålingsniveau, da de
slukningskøretøjer og helikoptere, der blev
brugt under oprydningsarbejdet, parkerede
og landede her.

Reaktor 4

Vi havde egentlig følt os forholdsvis alene i
området og kun mødt nogle få andre grupper
under vores besøg. Med undtagelse af geiger¬

tælleren periodiske udsving var der en særlig
fred og ro over området, og det var svært at be¬
gribe den usynlige og umærkbare stråling, der
klæbede til alt materiale i området.

Det var derfor også en lidt speciel følelse,
da vi inden frokost skulle besøge et område
kun få hundrede meter fra reaktor 4. Da vi
ankom til pladsen, holdt der allerede fem
andre minibusser, og der kom fortsat flere til.

Dette udviklede sig til lidt afet cirkus med
omkring 100 turister, der alle skulle have taget
gruppebilleder og foreviget deres besøg i Tjer¬
nobyl. Alt imens arbejdere iført sikkerheds¬
tøj arbejdede på opførelsen af en ny sarkofag
(betonbeskyttelseskappe) til erstatning af
den, der var blevet opført i al hast efter ulyk¬
ken. Tjernobyl var i sandhed blevet indtaget
af turister.

Inden turen gik tilbage til Kiev, var der
fællesfrokost for de besøgende i kraftvær¬
kets kantine. Vi blev forsikret om, at maden
kom uden for 30 km-zonen, og efter et øje¬
bliks vurdering af situationen vandt sulten
over bekymringerne.
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Stadiumtribune medforhenværende boldbane. Foto Martin Hjerl Stadium grandstands andformerfootballfield. Photo Martin Hjerl

På vej ud af området spurgte vi vores guide,
hvilke planer der er for områdets fremtid. Et
spørgsmål som hun og alle andre tilsynela¬
dende havde svært ved at give konkret svar

på. Strålingen fra reaktor 4 bliver langsomt
mindre, men med radioaktive stoffer med en

halveringstid på 30 år forventes det, at strå¬
lingen først vil være relativ normal inden for
300 år. På trods af en stadig oprydning af om¬
rådet er tidshorisonten og fremtiden for om¬
rådet svær at forholde sig til ud fra et planlæg-
ningsperspektiv.

Vi måtte sande, at Tjernobyl efterhån¬
den er blevet et velkendt turistmål. Det er i

dag også blevet væsentlig nemmere at besøge
området, end det var for få år siden. Et besøg
i Tjernobyl koster i dag omkring 1.000 kr. pr.
person, og der skulle være op mod 50.000
besøgende hvert år, et tal som er stærkt sti¬
gende. De mange daglige besøgende har dog
også sat sit præg på området, og det er efter¬
hånden flere år siden området fremstod ligeså
jomfrueligt og autentisk, som mange måske
har en forestilling om.

Området er fortsat et besøg værd og frem¬
står som et eksempel på, hvor galt det kan gå.
Kræfterne og konsekvenserne bag atomkraft
er på en og samme tid ligeså imponerende og
skræmmende i dag, som de var, da katastro¬
fen indtraf i 1986. Vegetationen og dyrelivets
invasion er imponerende i sin mangfoldighed

og frodighed og står i skarp kontrast til den
forfaldne og mennesketomme by. Et besøg
på Tjernobyl er en helt speciel oplevelse, der
både giver stof til eftertanke og får det til at
løbe koldt ned ad ryggen på de fleste.
Jens Nyboe Andersen, Karl Johan Baggins,
Martin Hjerl, Nicklas AntoniRasch og Thomas
Werth Jensen, landskabsarkitekter mdl

En stor tak til legatdonorerneforatgøre denne
rejse mulig: Karin og Georg Boyes Fond og
Dansk Landskabsarkitektforening

Reaktor 4 Reactor 4
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LANDSKABSHAVE VED ARRESØ
Peter Samuelsen
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Buksbom i havens øst-vest akse,

klippet som kugler og keglestubbe
Boxwood on the garden's east-west
axis, trimmed as balls and cones

Huset med adgangsareal, setfra vest
Thehouse and access area seenfrom west

Landskabshaven ligger ud mod Arresø, hvor
der tidligere blev dyrket landbrug. Jorden er

sandjord, hævet havbund i kote 4,50.1 dag er
området tilgroet med skov.

Det lokale landbrug led tidligere under
oversvømmelser og sandflugt. Problemer, der
blev løst m'ed Frederik IV's kanal til Roskilde

Fjord i 1700-tallet og med tilplantningen af
Tisvilde Hegn, som startede i begyndelsen af
1800-tallet. Midt i 1800-tallet lå der en firelæn¬

get gård på stedet, den er senere blevet revet
ned. 11920'erne blev grunden købt af magi¬

ster Lauritz Jacobsen, som opførte flere huse
på stedet. Samtidig og i årene efter begyndte
landbruget langsomt at forsvinde, da udbyt¬
tet på sandjorden var meget ringe. Bosætnin¬
gen ændrede sig. De første sommerhuse be¬
gyndte at skyde op, og samtidig var området
stille og roligt ved at springe i skov med en

bevoksning af fortrinsvis birk, eg, bøg, fyr og
gran. Hvor der tidligere var åbne marker med
spredte gårde og husmandssteder, smeltede
området mere og mere sammen med Tisvilde
Hegn og Tibirke Bakker.
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Herover. Huset setfra øst med terrasseringer og klippede buksbom
Above, the house seenfrom east with terraces andpruned boxwood

Modsatte side. Parterre med klippede græsgange, gamle skovfyr,
humlearkader og spredte mirabeller
Oppositepage. Parterre with trimmedgrass.paths, old Scotch
pines, hop arcades and scattered cherryplums

Fra engang i 1940'erne og frem til engang
i 1970'erne var bygningerne lejet ud. Da vi
købte stedet i begyndelsen af 1980'erne, var

bygningerne forfaldne og blev revet ned. På
den tilgroede grund blev der ryddet en bred
stribe ud mod Arresø, og vi kunne nu for første
gang se det bakkede landskab på den anden
side af søen.

Nye bygninger blev opført. Der blev anlagt
have, terrasse og køkkenhave. Men de fleste
haver ændrer sig med tiden. Også her, f.eks.
blev køkkenhaven nedlagt og tilplantet med
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buksbom, som senere er flyttet til det blivende
sted i havens øst-vest akse.

Men trods de mange ændringer og til¬
føjelser har filosofien været den samme. En
landskabshave, grøn og robust; med modsæt¬
ninger, åbent-lukket, klippet-uklippet. Med
nysgerrighed: at kunne se igennem det perfo¬
rerede hegn, hvad sker der bag porten? Med
opdagelsen: er der et trin her, også et rum her,
endnu en have, en grøn sti, ha-ha eller en hot¬
tentot?
Peter Samuelsen, landskabsarkitekt maa, mdl
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BEVARING AF FORANDERLIGE LANDSKABER
Noterfra en international konference
Svava Riesto

Hvert årforsvinder op til en meter klippevægfra Bir-
ling Gap i Syd-Englandpå grund aferosion. Da Na¬
tional Trust igangsatte et stortprojektfor at bevare
denne særlige kyststrækning, blev man stillet overfor
et valg: Var det kalkvæggene, som de så udpå et særligt
tidspunkt, som var den vigtigste kvalitet ved dette sted?
Eller er stedets vigtigste kvalitet tværtimod de mange

processer afvand, vind, og erosion, somforandrer det
årfor år?Lignende spørgsmål er aktuelle iforbindel¬
se medfredningen aflandskabsarkitektoniske værker.
Forstår vi dem som fysiske ting?Som dele aflandskabe¬
ligeforandringsprocesser? Eller som noget helt tredje?
Foto Uwe Dornbusch

Each year almost one meter ofcliffside disappears
from Birling Gap in Southern England due to erosion.
When the National Trust launched a majorproject to

preserve this unique stretch ofcoastline, one wasforced ■

to make a choice: Was it the chalk cliffs, as they ap¬

peared at a chosen point oftime, which was the most

important quality or was it the many processes of
water, wind and erosion that changed ityear by year

that was the unique quality?Similar questions are cur¬
rent in connection with the listing ofworks ofland¬
scape architecture. Do we see them asphysical entities?
As part ofthe landscape changeprocesses? Or as some¬

thing completely different?
Foto Uwe Dornbusch

Hvordan kan noget så foranderligt som
landskaber bevares? Det spørgsmål stod
centralt ved en international konference
i Gøteborg om bevaring arrangeret af den
tværfaglige Association of Critical Heri¬
tage Studies. Artiklen giver LANDSKAB's
læsere et indblik i nogle af de diskussio¬
ner fra konferencen, som har størst re¬
levans i forhold til den aktuelle danske

situation, hvor selvstændige landskabs-
arkitektoniske værker nu kan fredes
Den sydengelske kyst byder som den vestjy¬
ske på et stormfyldt drama. Det gælder også
klippelandskabet ved tangen i Birling Gap ved
Eastbourne ned til den engelske kanal. Store
kalkvægge er midt i en eroderingsproces,
hvor de høje skrænter, som hvert år tiltræk¬
ker hundredevis afbeundrere, forsvinder. Så¬
ledes ødelægges netop det yndede billede af
blågrønne bølger og vind, der slår mod høje
hvide vægge. De yderste af de småbygnin¬
ger, som kystvagten optimistisk rejste her i
1800-tallet, er allerede vasket væk. Den hur¬
tige erosion, der nogle steder fjerner en meter
klippevæg hvert år, har fået mange frivillige
kræfter til at forsøge at beskytte denne karak¬
teristiske maritime landform og de bygninger,
der stadig står her.

Det lyder umiddelbart som en oplagt sag for
the National Trust, Storbritanniens største
medlemsorganisation, som har købt stedet,
og hvis formål det er at 'bevare og beskytte'
landets 'kystlinje, landlige områder og byg¬
ninger'. Men stik imod hvad man kunne ledes
til at tro, har den indflydelsesrige ejer valgt en
anden strategi. I stedet for at beskytte det nu¬
værende kystbillede består National Trusts
indsats i at stoppe alle forsøg på det samme,
så erosionen kan fortsætte. Strategien kan,
med et begreb lånt fra 1800-tallets sofistike¬
rede bevaringsdebatter, kaldes 'anti-restaure-
ring' og viser, at bevaring ikke handler om én
måde at gøre ting på, men indebærer en bred
vifte af muligheder.1

Dette engelske eksempel blev for nylig
præsenteret ved konferencen i Gøteborg med
over 500 deltagere fra nær sagt hele verden
- forskere, landskabsarkitekter, arkitekter,
kunstnere, repræsentanter fra det interna¬
tionale bevaringsorgan ICOMOS, museums¬

inspektører, planlæggere med flere. Arrangø¬
rerne havde lagt op til en nytænkning af, hvad
bevaring overhovedet er, og bedt deltagerne
præsentere banebrydende projekter og nye
teoretiske indfaldsvinkler.

Når læserne af LANDSKAB hermed invi¬
teres indenfor i seminarrummene i Gøteborg,
er det med tanke_på, at bevaring har fået en
ny aktualitet for danske landskabsarkitekter.
Som noget nyt kan selvstændige landskabsar-
kitektoniske værker nu fredes, hvilket medfø¬
rer mange nye opgaver og spørgsmålene: hvad
ønsker vi at frede, hvorfor og hvordan?

Bevaring - et værdispørgsmål
Konferencen i Gøteborg blev skudt i gang af
den anerkendte australske kulturarvsforsker

Laurajane Smith. Hun har gennem en årrække
beskæftiget sig indgående med bevaringen af
engelske herregårdslandskaber. I sit foredrag
kritiserede Smith den etablerede bevarings-
praksis i de vestlige lande. Hermed mener hun
de registreringsmetoder, vi kender, de lovgiv¬
ninger, vi arbejder under, og de mest almin¬
delige og dominerende måder at gøre ting på.
Ifølge Smith har fagfolk været alt for optaget
af spørgsmålet 'hvordan bevare?- f.eks. tek¬
niske løsninger, beskæringsteknikker eller
udvælgelse af den ene mursten frem for den
anden - mens spørgsmålene 'hvorfor beva¬
ring? og'for hvem? sjældent diskuteres.
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De store motorveje bliver der sjældent lagt mærke tilsom bevidst skabte værker. Alligevel er de steder, hvor land¬
skabsarkitekturen er med til atpræge mange menneskers hverdag. Billedet viser Edith og Ole Nørgårds Lyngby¬
vejprojektfra 1965-74, med beplantning og kotering iforskellige sekvenser, der tilbyder variation i køreoplevelsen.
Hvis motorveje og andre stor-skala anlæg bliver setpå som nogle afde landskabsarkitektoniske værker, der skal
fredes, tyder detpå et særligtperspektivpå, hvadfaget er og kan. På samme måde som vi anlægger et særligtper¬
spektivpåfaget ved at udelade infrastrukturelle anlægfrafredningsdiskussionen. Foto Svava Riesto
Large highways are rarely considered to be consciously created works. Yet still they are places where landscape
architecture contributes to influencing the daily life ofmanypeople. The photo shows Edith and Ole Nørgård's
Lyngbyvej highway projectfrom 1965-74 with landscaping andgrading in different sequences that offers varia¬
tion in the driving experience. Ifthe highways arid other large scale schemes are to be considered aspart ofsome of
the landscape architecture works that should be listed, this implies a special view ofwhat theprofession is and can
do. In the same way that we establish a certain view oftheprofession by omitting infrastructural schemes in the
listing discussions. Photo Svava Riesto

I sit omfattende forfatterskab har Smidt do¬
kumenteret, hvordan etablerede praksisser
for bevaring, internationalt og i de enkelte
vestlige lande, ofte er præget af snævre fore¬
stillinger om, hvad der er værdifuldt: nem¬
lig det, hun kalder the Old, the Grand and the
Beautiful.2 For eksempel vil mange af os i en
konkret situation automatisk fokusere på de
spor, der er ældst, (en barokallé som mere
værdifuld end en tilføjelse fra 1950'erne) og
ofte uden diskussion værdsætte det, der er

lavet af og for de mest magtfulde grupper i
samfundet, højest (f.eks. adelens bosteder
snarere end småbondens). Smidts forskning
viser også, at de steder, som er tydeligt form-
givet, og som svarer til bestemte skønhedsi¬
dealer, ofte automatisk får status som mere
værdifulde and andre (det kunne være tyde¬
ligt menneskeskabte dele afen have, som par¬
terrer og akser, snarere end motiver fra land-
skabshaven).

Bevaring handler selvsagt altid om valg
og fravalg, men problemet er, ifølge Smidt, at
sådanne værdiforestillinger ofte bruges ukri¬
tisk-. Vi har så at sige skyklapper, som er defi¬
neret af gældende værdiforestillinger. Det
er problematisk, eftersom de valg, der træf¬
fes, har stor betydning for, hvad vi vælger at
bevare, og dermed for, hvordan vi tager vare
på vore omgivelser.

Smiths billede er malet med en bred pen¬
sel. Hun ved, at meget er sket i de seneste
årtier. F.eks. har mange europæiske lande
udvidet fokus, så det langt fra bare er slotte
og herregårde, men nu også levn fra arbejder¬
historien og forstadshverdagen, der bevares.
Det hænger sammen med, at vore forestillin¬
ger om, hvad der er værdifuldt, altid er i for¬
andring. Vores historiesyn og det hierarki, vi
styrer efter, er i forandring, og i dag inklude¬
res også andet end the Old, the Grand og the
Beautiful.

Fredning aflandskabsarkitektur
Den forandring i bevaringshierarkiet, der har
størst betydning for landskabsarkitektfaget,
skete ved en lovændring i 2011 og indebærer,
at nu kan såkaldte selvstændige landskabsar¬
kitektoniske værker fredes.3 Mens det i næ¬

sten 100 år har været muligt at frede bygnin¬
ger, har landskabsarkitektoniske værker ikke
haft nogen selvstændig plads i den statslige
bevaringsindsats, det vil sige fredning. Land¬

skabsarkitektur har kunnet beskyttes i lokalt
regi, for eksempel i forbindelse med kultur¬
miljøer, bevarende lokalplaner eller diverse
SAVE-atlasser. Eller landskabsarkitekters

frembringelser har kunnet fredes ad en af to
omveje: 1. Efter Naturbeskyttelsesloven. Her
er hovedfokus, at folk skal have adgang til re¬
kreative steder i naturen, og der bliver ikke
lagt stor vægt på for eksempel kunstnerisk
kvalitet, originalitet eller et særligt formud¬
tryk. Østre Anlæg i København er et eksempel
på en naturfredet have. 2. Den anden mulig¬
hed har været at udvide en bygningsfredning,
fordi bygningernes omgivelser anses for vær¬
difulde, så fredningen også gælder de nære

omgivelser. I denne lov er arkitektonisk og
kulturhistorisk værdi hovedkriterier. Såle¬
des er for eksempel mange historiske haver
fredede sammen med bygningerne.

Men i 2011 muliggjorde Folketinget, at
selvstændige landskabsarkitektoniske værker
skulle kunne fredes, også uden at der er fre¬
dede bygninger på grunden. I år er en natio¬
nal arbejdsgruppe nedsat af Kulturstyrelsen
og med repræsentanter fra bl.a. DL i gang med
at finde ud af, hvordan dette skal gøres i prak¬
sis. På den måde rykker landskabsarkitektu¬
ren op i det danske bevaringshierarki og viser
dermed, at de værdiforestillinger, vi opererer
med, er foranderlige. Men hvad er det, vi væl¬
ger at betragte somværdifuldt ved landskabs¬
arkitektoniske værker?

De to eksisterende love fremhæver to

forskellige værdisæt (Naturbeskyttelseslo¬
ven har fokus på adgang til natur, Bygnings¬
fredningsloven har fokus på kulturhistorisk
betydning og arkitektonisk kvalitet). Denne
opdeling er udtryk for en lang tradition og
kan have forvaltningsmæssige fordele, men
skaber også dilemmaer, når landskabsarki¬
tektoniske værker skal tilskrives værdi. For
er f.eks. landskabshaven Liselund interes¬
sant som natur eller som kulturarv? Er det
ikke netop forholdet mellem den dramati¬
ske landskabsform, den havekunstneriske
bearbejdning og stedets lange kulturhistorie
og nutidige brug, der sammen gør lige dette
sted umisteligt? Landskabsarkitekter arbej¬
der altid både med natur og kultur, og feltet er
svært at placere i ét af de to forvaltningsom¬
råder. Det er muligt at foretage dobbeltfred¬
ninger, hvor et sted bliver fredet som både
naturværdi og kulturarv under de to love.

Dette er dog en besværlig løsning, der ikke
nødvendigvis gavner nogen. Helt siden de to
love blev vedtaget i 1917 og 1918, har opsplit¬
ningen været kritiseret. G.N. Brandt var for
eksempel tidligt ude med at påpege, at beva¬
ringsindsatsen ikke burde dele virkeligheden
op i enten natur- eller kulturværdier, da det
jo ikke er sådan, vi oplever den.4 Dette tema
er stadig aktuelt, hvad der også kom til udtryk
ved den internationale konference i Gøteborg.
En stor del af oplæggene handlede om, hvor¬
dan vi kan krydse skellet mellem natur og kul¬
tur. Bl.a. udvikler FN's bevaringsorgan UNE¬
SCO i disse år pilotprojekter i Indonesien ud
fra en bredere tværfaglig tilgang under beteg¬
nelsen økokultur.

Det bliver spændende at se, hvilke krite¬
rier der kommer til at ligge til grund for valg af
Danmarks mest umistelige selvstændige land¬
skabsarkitektoniske værker i de kommende
års fredninger. Traditionerne fra natur- og
bygningsfredning giver et godt grundlag for
det nu påbegyndte arbejde, men kan man 1:1
overføre måder at gøre ting på herfra og lægge
sig op ad naturfredning eller bygningsfred¬
ning, eller skal vi definere nye kriterier, som
er særlige for landskabsarkitekturen?

At bevare detforanderlige
Når de første selvstændige landskabsarki¬
tektoniske værker fredes, rejser der sig en
række relevante spørgsmål om hvordan. Ved
konferencen i Gøteborg var et tilbageven¬
dende tema, hvordan man omgås det beva¬
ringsværdige. Inden for restaurering er der
en tradition, som fremhæver en bygnings
originaltilstand, det vil sige tilstanden ved et
opførelsestidspunkt eller andre tidlige faser.
Dette begreb er ikke nemt at overføre til land¬
skabsarkitektur. Hvordan passer det for ek¬
sempel med f.eks. C.Th. Sørensens haver fra
1950'erne? I vores tid er de ved at have vok¬
set sig til et plantevolumen, svarende til hans
idéer. Hvis man ønsker at fastholde én tilstand
- hvilken skal det så være? Skal man i videst

mulig udstrækning forsøge at få virkeligheden
til at ligne en udvalgt skitse? Og med hvilken
ret kan man tillade sig at tale om noget som
originalt i et felt, hvor alt vokser, formes af
vejrliget, forrådner og til tider udsættes for
store forandringer?

Lige så svært er det at overføre tiltroen til
materialeautenticitet, som har været et andet
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bærende begreb i det 20. århundredes byg-
ningskonservering. Dette har udmøntet sig i
mange bevaringsstrategier, hvor det vigtige
bliver at fastholde noget ægte gennem så vidt
muligt at holde sig fra at udskifte ældre sten
og bjælker - essensen bor så at sige i materia¬
lerne. Hvordan passer dette på en have, hvor
alléer skal udskiftes netop for at bevares? Og
hvad er autentisk på steder, som bruges af
mange borgere i deres hverdagsliv?

Helt andre traditioner for bevaring møder
man i samfund med ikke-vestlige kulturer.
Således var der ved konferencen i Gøteborg
f.eks. oplæg fra Australien og Canada, der
udpegede nye veje. Her gennemføres der en
række bevaringsprojekter, som ikke handler
om at fastholde en autentisk landskabsform,
men at sikre de oprindelige befolkningers
ældgamle vandreruter, fiskesteder og histo¬
rier, der giver landskabet betydning. Netop
brugen af landskaber var et helt centralt tema
ved konferencen og er afgørende for, om ste¬
der vedbliver med at være levende i fremti¬
den.

Landskabsarkitektens arbejdsfelt ligger
ofte i mødet mellem menneskers aktivite¬

ter, naturens processer og den landskabelige
form. Det er derfor relevant at spørge: Hvor¬

dan skal vi tage vare på den æstetiske dimen¬
sion i bevaringsarbejdet, samtidig med at vi
tager højde for landskabers foranderlighed?
For en landskabsarkitekt, som er interesseret
i formgivning, kan det være relevant at spør¬
ge: Hvordan skal vi tage vare på de eksisteren¬
de landskabers æstetiske dimension?

Æstetik var ikke noget hovedtema ved
konferencen, men der kom enkelte eksem¬
pler på projekter, hvor man havde forsøgt at
arbejde med æstetik fra spændende vinkler.
I ordets oprindelige græske betydning, aist-
hetikos, handler det ikke om bestemte skøn¬
hedsidealer eller arkitektens intention, men
om det, som vedrører sanserne, det som kan
perciperes. Ved konferencen blev der talt om,
hvordan bevaringsarbejde kan tage højde
for, hvordan steder lyder, dufter og opleves i
bevægelse snarere end selve formen som en
statisk ting.

Kan perceptionsværdi være et kriterium,
når man freder landskabsarkitektoniske vær¬

ker? Det ville måske en G.N. Brandt have sagt,
idet han var fortaler for, at 'æstetisk stem-
ningsværdi' skulle være mindst lige så vigtigt
som andre kriterier for bevaring.5 Og hvis ja;
hvordan kan vi afdække og tale omen æstetisk
stemningsværdi, som jo er noget, vi opfatter

Autenticitet har længe været et vigtigt begreb indenfor
bygningsfredning. Men det har også længe været om¬

diskuteret. For selv om det lyder ligetil at bevare netop
det mest autentiske, er det i virkeligheden et spørgsmål
om valg ogfravalg. Skulle manfor eksempelfrede C.Th.
Sørensens Den Musikalske Have iHerning, bliver det
vanskeligt at tale om autenticitet uden atgøre mange

krumspring: Haven er opført efter Sørensens død ogpå
en anden og mindreyrund, end han tegnede den til. Men
selv om haven ikke kan kaldes autentisk, kan man godt
argumenterefor, at detprojekt, der blev realiseret udfra
Sørensens tegninger, er værdifuldt. Akvarel C.Th. Søren-
sensamlingen, Kunstakademiets Arkitektskole
Authenticity has been an important concept in the area

ofbuilding listingfor a long time. But it has also long
been controversial. Even though it would appear obvi¬
ous topreserve the most authentic elements, in reality
it is a question ofselection and rejection. For example,
should one list C.Th. Sørensen's the Musical Garden in

Herning, it would be difficult to mention authenticity
without making a lot ofexceptions: The garden was es¬

tablished afterSørensen's death and on a different and
smaller site than he had designed itfor. But even though
the garden cannot be called authentic, one can clearly
argue that theproject that was realized on the basis of
Sørensen 's drawings is valuable. Watercolorfrom the
C.Th. Sørensen Collection, The RoyalAcademy ofAr¬
chitecture
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Hvordan kan man frede noget, der vokser, formes af
vind og vejr og går til grunde?Landskabsarkitektoni-
ske værker vidner om forskellige menneskelige aktivi¬
teter og naturprocesser, der til stadighed harforandret
omgivelserne. At villefrede - i betydningenfastholde
én bestemtform eller beskytte originale materialer -

forekommer derfor som en umulighed. Billedet erfra
Fredensborg Slotshave. Her er den barokke Brede Allé
blevetfældetfor at giveplads til en nyplantning som

del afet bevarings- og genskabelsesprojekt (Styrelsen
for Slotte og Kulturejendomme/Schønherr).
Foto Svava Riesto

How can one list something that grows, isformed by
the climate and decomposes? Works oflandscape ar¬

chitecture give evidence ofdifferent human activities
and naturalprocesses, which constantly change their
surroundings. The concept oflisting - in the sense of
maintaining a specificform orprotecting original ma¬

terials - therefore appears to, be impossible. Thephoto
isfrom the Fredensborg Palace Gardens. Here the trees
lining the baroque Brede Allé werefelled to make room

for new ones aepart ofapreservation and restoration
project (theAgencyfor Palaces and Cultural Proper¬
ties/Schønherr). Photo Svava Riesto

subjektivt, og hvor vi er præget afvores bag¬
grund og den tid, vi lever i. Landskabsarkitek¬
ter er en af de faggrupper, der er særligt skolet
i at arbejde med æstetiske stemningsværdier.
Med landskabsarkitekturens nye rolle i fred¬
ning ligger der en opgave i at bruge denne
viden og begrunde valg og fravalg med gode
argumenter.

Konferencen Re-theorizing Heritage rej¬
ste mange relevante spørgsmål for bevarin¬
gen af dansk landskabsarkitektur. Derfor bli¬
ver det spændende at følge diskussionen i
disse årligt tilbagevendende konferencer, men

også at fortsætte den i en dansk kontekst, hvor
landskabsarkitekturens nye rolle i den nati¬
onal kulturarv skal defineres. DL har meldt

ud, at deres høstdebat skal handle om emnet
og giver dermed et godt startpunkt for en rig
diskussion.
Svava Riesto, forsker, ph.d., Skov & Landskab,
Københavns Universitet

Noter

1. Stefan Tschudi-Madsen: Restoration andAnti-
Restoration. A study in English restorationphilosophy.
Universitetsforlaget, Oslo, 1976
2. Laurajane Smith: Uses ofHeritage. Routledge,
London, 2006
3. Mogens A. Morgen: ...og selvstændige landskabsar-
kitektoniske værker, iLANDSKAB 2-2011 s. 48-50

4. og 5. GudmundNyeland Brandt: Christiansø,
iArchitekten, XXVI, København 1924, s. 29-48

Om konferencen Re-theorizing Heritage, As¬
sociationfor CriticalHeritage Studies, http://
www.science.gu.se/english/research/pro-
minent-research-environments/areas-of-
strength/HeritageStudies/news-.events/achs/
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BYNATUR - BYFORSKNING UDEN GRÆNSER
Noterfra en konferencepå Arkitektskolen i Århus 1. marts 2012

Anne Galmar

Tv. ByNatur i Århus. Projektet diskuterer bl.a. mu¬

ligheden for at etablere 'vildere' natur i eksisterende
grønne byområder: Erparcelhusvejen også en poten¬
tiel korridorforjlora ogfauna?III. Sarah Falbe-Han-
sen, arkitekt maa

Modsatte side. Forslag til hvordan den østjyske by-
natur kan udvikles i Gudenådalen, og hvordan nye

byområder kan etableres og integreres i et sammen¬

hængende naturnetværk. III. Johanna Eckerdal, ar¬

kitektstuderende ved Arkitektskolen Aarhus, Studio
Urban Nature

Left: ByNatur (urban nature) in Aarhus. Theproject
discusses thepossibility ofestablishing a 'wilder'
nature in existing green city areas: Is a single-fami¬
ly house street also a potential corridorforflora and
fauna?III. Sarah Falbe-Hansen, architect maa

Oppositepage: Proposalfor how the east Jutland
urban nature can be developed in the Gudenådal valley
area, and how new urban areas can be established and

integrated in a coherent nature network. III. Johanna
Eckerdal, architecture student at the Aarhus School of
Architecture, Studio Urban Nature

I det tidlige forår var Arkitektskolen i Aarhus
(AAA) vært for konferencen ByNatur - By-
forskning uden grænser. Formålet var at 'skabe
dialog og udveksling mellem praktikere og
forskere' omkring 'grænsen mellem natur og
by'. Konferencen var organiseret afDansk By¬
planlaboratorium samt Center for Strategisk
Byforskning (etableret 2004), som består af
forskere fra Aalborg Universitet; Arkitektsko¬
len Aarhus; Institut for Geografi og.Geologi,
KU samt Skov & Landskab, KU. Af dagens op¬

lægsholdere var fire ud af seks fra AAA, mens
en var fra Aarhus Universitet, og en var fra
tegnestuepraksis/Københavns Universitet.

Forskningsleder ved AAA, Niels Albert¬
sen, åbnede dagen med en række citater,
bl.a.: 'Vi har altså meget lidt natur i Danmark,
det meste er kulturlandskaber: skove, enge,
marsklandskaber, alt er præget af menne¬
skers behandling på en eller anden måde. Vi
har selvfølgelig naturlige elementer i byen,
vand, luft, blæst, græs, træer og landskaber
af en eller anden art'. Citatet - som er fra en

mailkorrespondance om arrangementet mel¬
lem Niels Albertsen og Annemarie Lund - var
for ham et eksempel på en af de tydelige posi¬
tioner i diskussionen om naturbegrebet -

hvor intentionen med dagen var at præsen¬
tere flere mulige positioner.

Og det gjorde første oplægsholder, docent
Hans Fink fra Aarhus Universitet, i dagens
skarpeste oplæg.

Ledsaget afen fin lille tegneserie, som blev
til undervejs, opridsede han i alt syv positio¬
ner i diskussionen: 1. ovenstående naturfor¬

ståelse, hvor naturen ses som 'det uberørte'
- og hvor der måske slet ikke er mere natur
tilbage i verden, 2. natur versus dyrkning, 3.
natur versus by, 4. natur som det organiske
versus det uorganiske - en position, der flyt¬
ter grænsen mellem natur og ikke-natur ind i
byen og samtidig gør natur til reklamebran¬
chens yndlingsord.

Andre positioner trækker grænsen ander¬
ledes, knapt så meget som en fysisk skelnen,
men som en betydningsmæssig lige så skarp
linje: 5. hvor natur ses som det fysiske versus
det mentale - i tegneserien anskueliggjort
som 'natur er fra halsen og ned', eller som det
jordiske versus det åndelige, mens den sidste
position 7. er holismen, hvor al tings væren og
væsen forstås som natur.

Hans Finks konklusion var, at naturbegre¬
bet er en ikke-konkret, metafysisk størrelse,
og at vi derfor ikke længere skal (mis)bruge
ordet natur i diskussionen, men derimod tale
om det konkrete i den type landskab eller det
sted, diskussionen drejer sig om - som en

udfordring til dagens øvrige oplægsholdere -

og til den aktuelle diskussion.
Udfordringen blev til dels grebet af lektor

Boris Brorman Jensen og lektor Tom Niel¬
sen (AAA), som introducerede et projektfor¬
løb fra studieenheden Studio Urban Nature,
hvor en gruppe arkitektstuderende har under¬
søgt, hvordan man i 'den østjyske millionby'
har mulighed for at koble byudviklingen med
hensynet til natur, forstået som flora, fauna
og landskabelige værdier. 'Den østjyske mil¬
lionby' er et område i Østjylland fra Randers
i nord til Haderslev i syd, som i offentlig plan¬
lægning forventes at udvikle sig til en metro¬
polregion. Området rummer 17 kommuner,
de fleste langs motorvej E45, og har i alt 1,24
mio. indbyggere. Som en kommentar til den
foreliggende strategiplan, som kun overord¬
net beskæftiger sig med 'at beskytte særlige
natur- og landskabsværdier', har de stude¬
rende set på alternative byudviklingsmodel-
ler. Studieprojekterne var udstillet i foyeren,
og særligt en række projekter var interes¬
sante. De opererer i eksisterende forstadsom¬
råder, hvor flora-faunapassagerne kobles med
den menneskelige infrastruktur - og dermed
skaber tilgængelighed fra byen til landskabet.

Derefter illustrerede adjunkt Stefan Dar-
lan Boris og forskningsadjunkt Thomas Juel
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Clemmensen (AAA) til fulde, hvordan natur¬
begrebet er metafysisk. Nemlig i deres præ¬
sentation af forskningsgrundlaget for et stu¬
dieprojekt på samme studieenhed omkring
genetableringen af Kolindsund som Dan¬
marks største ferskvandssø. Med inspiration
fra Giinter Vogt og i en række smukke illustra¬
tioner var oplægget en nærmest diset præsen¬
tation med udsagn som 'natur har været et
horisontalt anliggende, men vi undersøger en
vertikalitet', uden nogen tydelig konklusion.

Ph.d.-studerende Martin Odgaard (AAA)
tog til gengæld meget konkret fat i udfordrin¬
gen om at øge biodiversiteten sammen med
byudvikling. Som landskabsarkitekt opfor¬
drer han os til at tage fat i biologerne og økolo¬
gerne, som har den faktuelle viden om biodi¬
versitet. Under overskriften 'lidt har også ret'
præsenterede han først nogle vigtige grunde
til'at arbejde med biodiversitet: at stoppe
'den 6. masseuddød' af arter (forstået som tab
af naturområder og arter i et omfang, så jor¬
den mister 3/4 af sine arter i løbet af en geo¬
logisk set kort periode), at stoppe tilbagegan¬
gen af arter og endelig at skabe variation og
oplevelser for den menneskelige art. Derefter
viste han bl.a. projektet ARC Wildlife Cros¬
sing af HNTB og Michael Van Valkenburgh
& Associates, som er en flora-fauna-passage

udformet som en bred bro (over dobbelt så
så bred som motorvejen, den krydser). De
lokale habitater/habitatpotentialer er loka¬
liseret og kortlagt og dernæst tolket til en
række brede landskabsstriber, som trækkes
hen over motorvejen. Et eksempel på, at et
'mindre' regionalt indgreb kan have en regio¬
nal konsekvens.

Ph.d.-studerende og kunstner Marie Mark¬
man (AAA) går også konkret til værks, når
hun 'laver landskaber'. Med Camilla Berners
Black Box-projekt som reference (kort for¬
talt en slags 'pop-up have' på Krøyers Plads,
hvor Camilla Berner gennem et halvt år dyr¬
kede og plejede den forladte grund og dermed
skabte en have ud af de eksisterende vækster

og materialer), var Marie Markman i gang
med at planlægge et studieprojekt, hvor tan¬
ken var at opdyrke en spiselig midterrabat ud
for AAA på Nørreport i Århus.

Stig Lennart Andersson (SLA/Køben¬
havns Universitet) fortalte om, hvordan
tegnestuens projekter har været med til at
påvirke diskussionen om, hvad og hvordan
man laver landskab i byen. Fra erfaringerne
på Frederiksberg, hvor man for otte år siden
mente, at 'fyrretræer ikke hører til i byen',
til tegnestuens seneste projekter, hvor natur
(som den ser ud i SLA's optik) bruges i bl.a.

Greve til at skabe fortætning i forstaden og i
Fredericia C, som ifølge SLA er 'en form for
skabelsesproces'.

Den tydeligste fællesnævner for alle op¬
lægsholderne var - med Hans Finks ord - at
de alle var 'for det gode' og på forskellig vis
insisterede på at nedbryde grænserne mel¬
lem by og natur (eller hvad vi nu skal kalde
det). Det ses typisk ved at man introducerer
organiske indgreb i byens sprækker - fra pla¬
ner om i 1:1 at dyrke grøntsager i midterrabat¬
tens jord til på planlægningsniveau at operere
med flora- og faunapassager som et auto¬
nomt system og fuldgyldigt planlæggerværk¬
tøj. Samtidig illustrerede oplæggene også, at .

begrebet ByNatur er mindst ligeså metafy¬
sisk som naturbegrebet, og at hver enkelt kan
lægge sin egen tolkning ned i begrebet. At det
så alligevel lykkedes oplægsholderne at være
så relativt enige skyldes nok, at de alle - i for¬
hold til at håndtere naturbegrebet - place¬
rede sig i Finks kategori 4, hvor natur define¬
res som det organiske versus det uorganiske.

Og hvis det er diskussionens tema - græn¬
sen og den mulige sammenfletning af det
organiske og uorganiske - så er det måske de
ord vi skal bruge i den fortsatte debat?
Anne Galmar, landskabsarkitekt mdl
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BOGOMTALE

Squeeze, 1997. Steven Siegel, USA.
Aviser, rafter, græstørv, snor

Squeeze, 1997. Steven Siegel, USA.
Newspapers, woodpoles, turf, string

TICKON - katalog
Gertrud Købke Sutton: TICKON, katalog over
eksisterende ogforsvundne kunstværker.
Tickonpress, 2012. ISBN 978-87-988540-1-2.
96 s. 100 kr. plusporto, fra olejohnsen@c.dk

TICKON er en forkortelse for Tranekær In¬

ternationale Center for Kunst og Natur. Ka-
tatoget indeholder en kort præsentation af
samtlige kunstnere samt kunstnernes egne
betragtninger om deres værk på stedet. 32 ar¬

bejder fra perioden 1991-2011 er præsenteret.
18 af dem står endnu. På et kort over parken
bagest i kataloget kan man orientere sig om,
hvor de er placeret.

11990 tilbød Preben lensgreve Ahlefeldt-
Laurvig Tranekær Slotspark og Borre sø som
ramme og eksperimentarium for naturkunst
på landskabskunstneren Alflo Bonannos ini¬
tiativ. Parken, som den ser ud i dag, er opført
i 1856-57 i engelsk havestil efter tegninger af
landskabsgartner H.A. Flindt, som også stod
for den Botaniske Have i København. Han

arbejdede også i Tranekær Slotspark med
mange eksotiske træer, plantet i 1860'erne.
Parken breder sig ud foran Tranekær Slot,
indrammer Borre sø og omgives af kultur¬
landskabet, som slutter ved havet. Parken
indeholder stadig elementer fra engelsk have¬
stil: slyngede stier, trægrupper og kig til det
dyrkede land og havet. Vildtet og græssende
får former træer og åbne arealer, og langs søen
findes rør og ellekrat.

11993 åbnede TICKON med 14 arbejder af
danske og udenlandske kunstnere og et sym¬
posium med titlen: Which Nature? Whose
Art? Der kommer stadig nye værker til, mens
andre forgår. I bogen viser billederne afvær¬
kerne ikke mange spor af forgængelighed.
Men det mest forgængelige land art fungerer
egentlig også bedst, når det står som nye fine
værker og giver indtryk af at kunne blæse væk
ved det første vindpust. De mindre forgænge¬
lige kan man jo selv tage ned og se på.

Formålet med centret er at 'invitere
kunstnere til at skabe en dialog med naturen
på Langeland og dokumentere de overvejel¬
ser, som kunstnere fra mange lande gør sig
ved mødet med dansk natur'.
Katrine Harving Holm

In touch
Lisa Diedrich, Mark Hendriks, Thierry Kand-
jee, Claudia Moll (red.): In touch. Birkhåuser,
Basel/Blauwdruk Wageningen, 2012. Engelsk.
ISBN 978-90-75271-80-5, 266 s. 44,90 €

In touch er tredje udgivelse af en serie, der
omfatter Fieldwork (2006) og On site (2009)
og er udgivet på initiativ af Landscape Ar¬
chitecture Europe Foundation (LAE), Euro¬
pean Federation for Landscape Architec¬
ture (EFLA) og International Federation og
Landscape Architects (IFLA). Alle udgivel¬
ser indeholder omtaler af udvalgte projekter
inden for ny landskabsarkitektur i Europa.

Organic Highway, 1995/2002/2011.
Mikael Hansen, DK. Rafter
Organic Highway, 1995/2002/2011.
Mikael Hansen, DK. Woodpoles

Stillested2, 2002. Britt Smelvær, N/DK.
Norsk skifer, tilhugget og lagt i konkav cirkelform,
12 meter i diameter. Foto M. Wolgau
Quiet Place 2,2002. Britt Smelvær, N/DK.
Norwegian slate, dressed and laid in concave circular
shape, 12 meter in diameter. Photo M. Wolgau
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Heart ofthe village, Frankrig,
Agence Territoires
Heart ofthe village, France,
Agence Territoires

Udgivelsens hovedformål er efter redaktø¬
rernes eget udsagn at promovere europæisk
landskabsarkitektur som profession og do¬
kumentere landskabskitekturen som en di¬

sciplin, der reflekterer kulturarv, historie og
samfundsforhold. Men bogen virker ikke bare
som en salgstale. Den fungerer også som en

samling, hvor hvert projekt er udvalgt med
omtanke. Der er afsat god plads til at give et
indtryk af de udvalgte projekter, som bliver
grundigt gennemgået i billeder og tekst. Ved
at sammenstille projekter i temaer og supple¬
re med essays får man et udmærket indtryk af,
hvilke overvejelser der ligger til grund for ud¬
vælgelsen af netop de projekter, der er med.

I bogen er de udvalgte projekter ordnet
efter 11 temaer. Til hver overskrift hører et

særligt godt eksempel på et projekt (feature¬
projekt), hvor problemstillinger inden for
temaet løses. Hvert af disse projekter er efter¬
fulgt afen længere kritik og kommentar, skre¬
vet af et medlem af juryen. Derudover sup¬
pleres med et essay samt en til flere kortere
beskrivelser af lignende projekter (ikoner).

De danske projekter er i øvrigt ret godt
repræsenteret: SLA's rampe ved SEB har
fået sit eget kapitel under overskriften 'sen-
sous urbanity', og herudover kan man finde
Kongens Have i Odense af Erik Brandt Dam
Architects, Gårdhaven i Classensgade af
1:1 Landskab og forplads og omgivelser ved
HEART, Herning Museum of Contemporary
Art af Schønherr.

Seljord, Norge,
Rintala Eggertson/Feste/Springer
Seljord, Norge,
Rintala Eggertson/Feste/Springer

De udvalgte projekter kan groft inddeles i fire
grupper.

En gruppe af projekter beskæftiger sig,
gennem ret mange og meget forskelligartede
projekter med udfordringer i tyndere befol¬
kede områder. Herunder hører projekter, som
opfinder nye typologier for offentlige rum i
spredt bebyggelse, nye måder at inddrage kul¬
turlandskabers struktur i nye boligområder og
nye måder at sammenflette landbrug og bolig¬
bebyggelse på. Heart ofthe village, tegnet af
Agence Territoires er feature-projekt under
overskriften 'rural piaces'. Det er et eksempel
på et landsbycenter, som ikke er blevet trans¬
formeret til et bylignende rum. Græsplænen
har eksisteret i landsbyen i årtier. Men ved
at indramme den og lave en lille plads ved et
vandhul i den ene ende, er den blevet til et nyt
bud på et landsbycenter, som er uafhængigt af
caféliv og livsstilsbutikker. Samtidig giver den
plads til de funktioner, som den egentlig hele
tiden har haft: boldspil og som samlingssted
til midsommer og nytårsaften.

En anden gruppe af projekter knytter
sig til byrum: Ny infrastruktur, som er base¬
ret på offentlig transport, udvidet offentlig
adgang, naturnære anlæg i tæt bebyggelse og
projekter, som inddrager kulturarv og histo¬
rie. Til den sidste kategori hører en midler¬
tidig park i Berlin, der ligger, hvor Palast der
Republik stod: Schlossareal, tegnet af relais
Landschaftsarchitekten. Med store græsfla¬
der og få tværgående, hævede stier og udstil¬

ling afbygningsfragmenter som arkæologiske
udgravninger fortælles historien, og stedet
fungerer som park, indtil Humboldt Forum
er bygget.

Fælles for den tredje gruppe af projek¬
ter er, at de alle foreslår en serie mindre ind¬
greb. Gerne langs ruter for fodgængere eller
cyklister gennem by/landskab, der så knyt¬
tes sammen af mindre poster. Det kan være

udpegning af særlige steder på vejen i form
af udsigtspunkter og opholdssteder. Cap de
Creus, tegnet afEstudi Marti Franch og Arde-
vols Associates, er udvalgt som feature-pro¬
jekt under overskriften 'artificial nature', og
omfatter en genetablering af et naturområde
véd den spanske østkyst. Det adskiller sig ved
kun delvist at nedrive de ferieudlejningshuse,
som blokerede for udsyn og adgang til havet.
De tilbageværende ruiner bliver i stedet brugt
som pavilloner på ruten. Seljord-projektet i
Norge, tegnet af Rintala Eggertson/Feste/
Springer, er også udvalgt som feature-pro¬
jekt under overskriften 'co-creation'. Her er
en række små indgreb føjet ind i landskabet
langs Seljord-søens bredder.

En fjerde gruppe af projekter kende¬
tegnes ved at arbejde med belægning. Fea¬
ture-projektet under overskriften 'grounds
and frames' er et lavmælt hollandsk pro¬

jekt, Funenpark af LANDLAB studio voor

landschapsarchitectuur, der får to meget for¬
skellige bygningsstrukturer samlet gennem
god placering af græsflader og belægning.
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Th. Klavertje 4. Visualisering afforholdet mellem logi¬
stik, industri og grøn korridor mellem virksomhederne
Midte. Boschplaat natuurreservaat ved Terschelling.
Forslag, som ved hjælp afen ny vandreklit, fodrer sand
til et vådområde, der ellers ville være blive oversvømmet

Right. Klavertje 4. Visualization ofthe relationship be¬
tween logistics, industry and a green corridor between
the companies
Middle right. Boschplaat nature reserve at Terschelling.
Proposal, which with the help ofa new drifting dune,
feeds sand to a wetland area, which otherwise would be
flooded

Herunder kan også nævnes Schønherrs bear¬
bejdning af HEART'S forplads.

Projekterne er udvalgt af Michael van
Gessel (landskabsarkitekt, Amsterdam),
Antonio Angelillo (arkitekt, ACMA, Milano),
Lilli Licka (landskabsarkitekt, koselicka
landscape architecture, Wien), Tone Lind-
heim (landskabsarkitekt, Bjørbekk & Lind-
heim AS, Oslo), Joao Ferreira Nunes (land¬
skabsarkitekt, PROAP landscape architecture,
Lissabon).
Katrine Harving Holm

Cap de Creus, Spanien,
EstudiMarti Franch og Ardevols Associates
Cap de Creus, Spanien,
Estudi Marti Franch og Ardevols Associates

Landskabsarkitektur og byplanlægning
i Holland

Harry Harsema, Roy Bijhouwer, Sjoerd Cus-
veller, Niké van Keulen, Frank Meijer Sticking
(red.): Jaarboek landschapsarchitectuur en
stedebouw i.s.m. Uitgeverij Blauwdruk, 2010.
HoIIandsk-/engeIsksproget, ISBN 978-90-
75271-45-4,176 s. 39,50 €

I bogen præsenteres 25 projekter, som ifølge
udvælgelseskomitéen er valgt ud fra det kri-
terie, at der i projekterne hersker god over¬
ensstemmelse mellem formål og det endelige
forslag. De fleste projekter er i stor skala og

beskæftiger sig med et bredt spænd af udfor¬
dringer, nogle meget typiske for Holland og
andre mere generelle. Tre fotoessays af foto¬
graferne Dieuwertje Komen, Dorothée Meyer
og Ralph Kamena supplerer med registrerin¬
ger af det hollandske landskab, der hvor det
formes af mennesket.

Bogen forsøger gennem eksemplerne at
give et indtryk af de forandringer, landskabs¬
arkitektur og byplanlægning har gennemgået
i Holland i disse år. Der peges på mange sam¬
menfaldende forhold, som er ved at ændre sig,
og som påvirker landskabsarkitekturen.

Den økonomiske krise giver udfordrin¬
ger med at sikre kvalitet uden vækst. Det stil¬
ler krav til mere intelligent forvaltning, mere
effektiv organisation og udnyttelse af mulig¬
heden for at gøre mere brug af lokalt initia¬
tiv og potentiale. Den politiske situation har
ændret sig, med mindre fokus på landskabs¬
arkitektur og byplanlægning til følge: Ministe¬
riet for landbrug, natur og fødevarer er.blevet
til ministeriet for økonomiske anliggender.
Ministeriet for byplanlægning blev nedlagt
til fordel for ministeriet for infrastruktur og
miljø. Det betyder færre penge til landsdæk¬
kende initiativer. Overgangen til nye energi¬
former kræver løsninger, der forholder sig til
decentralisering af energi.

Aldrende og faldende population på landet
fører til et behov for nye strategier for afvik¬
ling. En udviskning af grænser mellem land-
og bydistrikter sammen med et voksende
ønske om at bo, arbejde og bruge sin fritid i
rurale områder fordrer nytænkning af bolig¬
former og den traditionelle opdeling af land
og by.

Sikring i forbindelse med stigende vand¬
stand, både ved Atlanterhavet og langs floder,
er naturligvis særligt i Holland en stor udfor¬
dring. Den stigende nødvendighed i forhold
til at tage hånd om miljøet betyder, at gen¬
brug, forbundne kredsløb og kombinerede
programmer har fået ekstra fokus i planlæg¬
ning afboligbebyggelser og industriområder.
Blandt de 25 projekter er der gode eksem¬
pler på alle slags projekter, som arbejder med
vand, bl.a. regnvandshåndtering, forvaltning
og delvis genoprettelse af et floddelta, kyst¬
sikring og dæmninger ved floder. Men man
finder også eksempler på boligformer, som er
bundet til landskabet, og projekter, som kom¬
binerer flere discipliner og fine nye byrUm.

8
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Klavertje 4 (Firkløver) er et forslag til et fø¬
devareproduktions-landskab, der benytter
sig af lukkede energicyklusser, vand- og af-
faldsflows kombineret med væksthuse, dyre¬
hold, industri og logistik. Det er et samarbejde
mellem Studio Marco Vermeulen, De Urbani-
sten/VHP en Heuschen-Copier (landskabs-
plan) påbegyndt i 2007, men som vil blive im¬
plementeret i 2010-20. Princippet består i at
samle virksomheder i fire bebyggede kløver¬
blade, hvorimellem overskudsjorden bruges
til at lave grønne korridorer, der kan opsamle
regnvand, rense spildevand, producere frugt
og energiafgrøder. Affaldet fra væksthusene
fermenteres og giver biogas, som skal forsyne
hver enhed med energi og varme.

Forsøg med sandfodring og kystsikring,
der baseres på mindre, mekaniske indgreb
og bedre udnyttelse afvind og vandstrømme,
kan man finde flere eksempler på i Holland.
Den nordlige del af Boschplaat natuurreser-
vaat ved Terschelling vil langsomt blive over¬
svømmet, når vandstanden stiger, hvis man
ikke gør noget ved det. Rietveld Landscape
har i 2009 udtænkt en utraditionel løsning
på dette problem. Det eksisterende dige skær¬
mer og hindrer således, at terrænet i naturre¬
servatet akkumulerer sand og dermed hæves
i samme hastighed som vandstanden. Rietveld
Landscape foreslår, at diget 'transformeres'
til en vandreklit, ved at vegetationen fra diget
fjernes. Et grid af pæle i naturreservatet skal
få sandet fra vandreklitten (diget) til at samle
sig og derved hæve jordoverfladen. Projektet
er ikke realiseret.

Projekterne er udvalgt af Hilde Blank,
BVR Adviseurs, Inez Boogarts, leder af Press
and Cultural Affairs på det hollandske kon¬
sulat, Noel van Dooren, landskabsarkitekt
og forsker i repræsentationsteknikker, Karin
Laglas, MAB, Rodamco Europe og OVG Pro-
jectontwikkeling, Jeroen de Willigen, byplan¬
lægger, De Zwarte Hond.
Katrine Harving Holm

IN MEMORIAM

Peter Juel Jeppesen
2. januar 1947 - 16. august 2012

Byplanarkitekt Peter Juel Jeppesen døde den
9. juli 2012, kun 65 år gammel.

Peter var uddannet på Arkitektskolen i
København i den turbulente tid omkring 1970.

Han tog i 1974 afgang fra Institut for by-
og landskabsplanlægning med et speciale om
landskabsanalyser - om typologi og systema¬
tik. Peter vedblev, også i årene fremover, med
at have nær tilknytning til landskabsarkitekt¬
faget og dets tegnestuer.

Efter en periode med ansættelser som

by- og landskabsplanlægger på private tegne¬
stuer, bl.a. Dybbro & Haastrup, Vibeke Dal¬
gas og hos undertegnede, startede Peter midt
i 1980'erne egen tegnestue med et meget alsi¬
digt opgavekatalog. I en længere årrække
havde Peter tegnestuefællesskab og samar¬
bejde med arkitekttegnestuen Virumgård..

Peter Juel Jeppesen var fagligt først og
fremmest 'arkitekt-byplanlægger' - en nu
næsten uddøende race. Han var blandt de
bedste, når det gjaldt udarbejdelse af bebyg¬
gelses- og lokalplaner, med stor indsigt i og
hæderlighed i forhold til planens delkom¬
ponenter - bebyggelse, terræn, friarealer og
aptering.

Kunderne var kommuner, boligselskaber og i
vid udstrækning andre tegnestuer. Peter var
manden, man bad om hjælp, når det brændte
på - med færdiggørelse afen planopgave eller
et konkurrenceprojekt. Han var en eminent
tegner og grafiker, som kunne give projekter¬
ne det sidste 'kunstneriske touch'.

Hans fine ferietegninger fra bl.a. Sydfran¬
krig og Italien giver oplevelser aflys og kon¬
trast - de er blevet gemt og snakker stadig her
fra min væg.

Peter Juel Jeppesen var et bredspektret
menneske. I de yngre år tjente han f.eks. en
ekstra skilling ved at lave de tekniske detail¬
tegninger, som er nødvendige for godken¬
delse af opfindelser i patentdirektoratet. Det
fortæller noget om hans akkuratesse og påli¬
delighed.

Samtidig med sine mange og alsidige plan¬
opgaver var Peter i det meste af sit liv i gang
med at reparere på en af sine veteranbiler.
Han var ekspert i gamle, sjældne citroéner.

Peter var et menneske, som beherskede
detaljen, uden at miste overblikket - han vil
være savnet som den kompetente og altid
imødekommende samarbejdspartner.
Peter Thorsen, landskabsarkitekt mdl
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SUMMARY

Conversation with Karsten Ifversen, p. 154
Jacob Fischer
I invited Karsten Ifversen for a conversation
on our profession and suggested that we meet
at two different places: an urban space cho¬
sen by Karsten, and one by me. Karsten pro¬
posed the Superkilen (wedge), which he had
recently reviewed and generously awarded
four bright red hearts. I suggested Sankt Hans
Square, which lies nearby, but in a somewhat
different context and with an extremely dif¬
ferent expression. Karsten Ifversen has been
the daily, Politiken's architectural critic since
2004. When I read his reviews, I am curious to
learn more about the person behind the name
Karsten R.S. Ifversen. And curious about the

thoughts he has concerning the profession of
landscape architecture.

Why did you choose the Superkilen as a

place we should meet?: "I think especially the
Røde Plads (Red Square) has been really suc¬
cessful. It is the most hysterical part of the
Superkilen's three areas, and it addresses the
youthful users, while the black square is more
for the old and children, and then there is the
green section with its grassy knolls. It is not
because I think that everything functions well
out here, but I think it's an interesting place.
It's an urban space in Copenhagen's most
globalized neighborhood. It's also an exam¬

ple of a special form of user inclusion where
one sent a group of local citizens out into the
world and asked them to choose the objects
that should furnish the square. Outer Nør¬
rebro is not a very nice place, and there have
been no attempts to make any beautiful state¬
ment here, but it is an urban place - a meeting
place for all cultures."
Do you consider Sankt Hans Torv to be a clas¬
sic or modern urban space?: "It is a classical
French city space: We have a sculpture, some
water, granite paving and a few cafés and
thus a copy of a southern European square.
The square is modern in the sense.that there
is still a lot of traffic. Even though the square
takes up less than half of the space, the rest is
traffic. It is a fantastic city space, perhaps one
of Copenhagen's best. The square has a sunny
spine along the facade as opposed to most of
the other city's urban spaces that have the
wrong solar orientation. In terms of the social
aspect where the square has contributed to a

gentrification of the area, I feel that the some¬
what high city space quality actually has an in¬
herent absence or blindness. It is just this el¬
ement that the Superkilen addresses with its
social inclusion. It simply appeals to a broader
population group than Sankt Hans Torv does."

Superkilen, p. 158
BIG, Topotekl andSUPERFLEX
Superkilen is a half-mile long urban space
wedging through one of the most ethnical¬

ly diverse and socially challenged neighbor¬
hoods in Denmark. It has one overarching
idea that it is conceived as a giant exhibition
ofurban best practice - a sort of collection of
global found objects that come from 60 dif¬
ferent nationalities of the people inhabiting
the area surrounding it. These range from ex¬
ercise gear from muscle beach LA to sewage
drains from Israel, palm trees from China and
neon signs from Qatar and Russia. Each object
is accompanied by a plaque describing the ob¬
ject, what it is and where it is from - in Danish
and in the language(s) of its origin. A sort of
surrealist collection ofglobal urban diversity
that in fact reflects the true nature of the local

neighborhood - rather than perpetuating a
petrified image of a homogenous Denmark.

Superkilen is the result of the creative
collaboration between BIG, Topotekl and
SUPERFLEX, which constitutes a rare fusion
of architecture, landscape architecture and
art.

Trip account: Tjernobyl 2012, p. 162
Jens Nyboe Andersen, Karl Johan Baggins,
Martin Hjerl, Nicklas Antoni Rasch and
Thomas Werth Jensen

The area is still worth visiting, and is a vivid
example of how bad things can develop. The
forces and consequences implicit in nuclear
power are equally as impressive and frighten¬
ing today as there were when the catastrophe
occurred in 1986. The invasion of flora and
fauna is impressive in its diversity and lush-
ness and forms a strong contrast to the decay¬
ing and deserted city. A visit to Tjernobyl is an
extremely unique experience and spine-chill¬
ing for most of those who venture there.

A landscape garden by Arresø, p.166
Peter Samuelsen
The landscape garden faces Arresø lake, on an
area that was previously used for agriculture.
The soil consists of a sandy, elevated former
seabed 4.5 meters above sea-level. Today the
area is overgrown with woods. When we pur¬
chased the site in the early 1980's, the build¬
ings were dilapidated and subsequently torn
down. A wide swath was cleared on the over¬

grown property out towardArresø, and for the
first time we could see the rolling landscape
on the other side of the lake. New buildings
were built. A garden, terrace and vegetable
gardens were established. However, most
gardens change in time. But despite the many
changes and additions, the philosophy has
been the same. A landscape garden, green and
robust with contrasts, open-closed, trimmed-
untrimmed. With curiosity: to be able to look
through the perforated fence, what happens
behind the gate? With discovery: is there a
step here, a space here, yet another garden, a

green path, ha-ha, or a Hottentot?

Preservation ofchanging landscapes, p. 170
Svava Riesto
How can something as changing as landscape
be preserved? This question was one of the
main themes at the international conference
in Goteborg, Sweden on the subject ofpreser¬
vation arranged by the multidisciplinary As¬
sociation of Critical Heritage Studies. Pres¬
ervation has currently received an increased
interest for Danish landscape architects. A
completely new feature being that landscape
architectural works can now be listed, which
implies many new problems concerning the
questions: what should be listed, why and
how? The change in the preservation hierar¬
chy that has the greatest importance for the
profession of landscape architecture occurred
with new legislation in 2011 and implies that
landscape architectural works can be listed.
While during the last 100 years it has been
possible to list buildings, landscape architec¬
ture projects have not been given an indepen¬
dent place in the national preservation efforts,
that is to say, listing. Landscape architecture
could be protected in a local context, such as
in connection with cultural environments,
preserving local plans, etc. Or landscape ar¬
chitects' works could be listed according to
two alternatives: 1. Via the Protection of Na¬
ture Act. Here the primary focus is placed on
giving public access to recreational areas in
nature, and not much emphasis was placed on
features such as artistic quality, originality or
a unique form expression. 2. The other possi¬
bility has been to expand a building's listing
so that it also applied to the immediate sur¬

roundings. In this law, the architectural and
culture historical values were the main crite¬
ria. Many historical gardens and parks have
thus been listed together with their buildings.

However in 2011, the Danish Parliament
made it possible to list independent landscape
architecture works, even though there were
no listed buildings on the site. A national com¬
mission with representatives from organiza¬
tions such as DL proceeded to determine how
this should be carried out in practice. In this
way landscape architecture moved up into the
Danish preservation hierarchy and thus illus¬
trated that the value concepts that we oper¬
ated with are variable. But what is it actually
that we consider as valuable in terms of land¬

scape architecture works? It will be excit¬
ing to see which criteria will be employed in
choosing Denmark's most inalienable works
of landscape architecture in the future listing.
The traditions from nature and building list¬
ings provide a good basis, but can one in equal
fashion impart the methods used here and
emulate nature preservation or building list¬
ing, or should we define new criteria, which
especially apply to landscape architecture?
Pete Avondoglio
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Design: Mads Odgård. LP ICON MINI OPAL LYGTE LEO'S lysudsendelse er primært nedadrettet. Lyskilden
kan indstilles i.forskellige positioner, hvilket giver mulighed for at ændre lysfordelingen fra symme¬
trisk til asymmetrisk. Reflektoren er desuden drejbar, hvilket muliggør optimering af lysforløb. Den
opale skærm bliver i tændt tilstand svagt oplyst og medvirker dermed som retningsgiver for vejforlø¬
bet. Armaturet opfylder cut off-kriterierne.

louis
poulsen
www.louispoulsen.com



Egeskov Slotshave. Foto Egeskov Slotshave

♦

POLYSAN til AFVANDING

Polysan har den optimale løsning, når regnvandet skal væk.
Systemet består af render, sandfang og brønde i polymerbeton samt riste
til alle belastningsklasser. Et suværent effektivt system, som er bedst på

både holdbarhed og pris og bygger på mere end 30 års erfaring.

poiv/on
POLYSAN A/S Industrivej 17 DK-5672 Broby

Tlf. +45 62 66 12 21 www.polysan.dk

/ÉULEFQS
Forhandler af

VICTOR STANLEY, INC:

Stee&tesSenes

Modul-opbygget serie, der giver et
utal af muligheder for at designe en
bænk efter eget ønske.

European Garden Award 2012
Den europæiske Garden Award blev indstif¬
tet i 2010 af European Garden Heritage Net¬
work, EGHN. Otte lande deltager i arbejdet:
Frankrig, Storbritannien, Tyskland, Belgien,
Holland, Italien, Sverige og Irland. Prisudde¬
lerne anskuer havekunst bredt. Der kan nomi¬
neres anlæg, som er innovative, velforvaltede,
prioriterer bæredygtighed, er smukt restaure-
rerede eller eksempler på nyskabende form¬
givning. Hverken nomineringer eller pris¬
modtagere behøver at være i Europa.

Prisen uddeles i flere kategorier. Den før¬
ste kategori omhandler historiske parker og
haver, der er eksemplarisk restaureret eller
udviklet.Den anden kategori drejer sig om
innovativ landskabsarkitektur. Desuden ud¬
deles en SpecialAward af Schloss Dyck, Cen¬
ter for Garden Art og Landscape Design.

Egeskov Slotshave på Fyn er i 2012 valgt som
vinder afkategori 1: 'Best development of a hi¬
storie park og garden'. De to andre finalister
var Museum Garden Gaasbeek i Belgien og
Les Jardins de la Chatonniére i Frankrig.

Vinderen af kategori 2: 'Innovative con¬

temporary concept or design of a park or gar¬
den' blev flodbredsstrækningen Berges du
Rhone i Lyon, Frankrig. Og de to øvrige fina¬
lister var her Ostpark an Gleisdreieck, Berlin
og Madrid Rio, Spanien.
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Berges du RhOne i Lyon, Frankrig.
Foto Muriel Chaulet/City ofLyon

SpecialAward ofthe Schloss Dyck Foundation
gik til Porcinai Association & Archives. Pietro
Porcinai anses for den største italienske land¬
skabsarkitekt i det tyvende århundrede. Hans
arbejder spænder bredt, fra private haver, of¬
fentlige parker, industrielle områder til byg¬
ninger og møbler. De mange hundrede anlæg
findes ikke alene i Italien, men også i Frankrig
og Tyskland. Porcinai Association & Archives
ligger i Villa Rondinelli, i Fiesole nær Firenze.
Arkivet bevarer og tilgængeliggør tegninger,
dokumenter, manuskripter, fotos m.v., for at
forbedre kendskabet til Pietro Porcinai og ud¬
brede hans syn på landskabsarkitektur.
http://cmsen. eghn. org/gartenpreis
PorcinaiAssociation & Archives, Fiesole.
Foto Alessio G. Guarino/PorcinaiAssociation

Ottolenghi Acqui Terme.
Foto Alessio G. Guarino/Porcinai Association

Pietro Porcinai
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HFB
□ BYGGECENTRUM

PRODUKTNYHEDER
Defølgendeproduktnyheder er udvalgt af
Jørgen Hegner Christiansen, arkitekt MAA,
redaktør afHFB, fra nyhedsspotten på Håndbog
For Bygningsindustriens hjemmeside www.hfb.dk

Nyt bymiljø-magasin
VEKSØ A/S har fokus på produkter og løs¬
ninger, der skaber identitet til det offentlige
rum, til gader og parker, torve og pladser og
byrum. Et nyt initiativ fra firmaet er inter¬
net-magasinet Enriching Urban Life, der lige
er udkommet med sit første nummer. Her
kan man fordybe sig i en række inspirerende
artikler, cases og interviews, der hver på sin
måde tager afsæt i 'urban life'.

Hvert magasin fokuserer på et bestemt
tema, og i denne første udgave stilles der
skarpt på produktdesign i byrummet og i
særdeleshed bænke. Man kan bl.a. møde Lars

Vejen, leder af shldesign, se verdens første
interaktive bænk, og der er spændende cases
fra Skanderborg Bakker, Liibeck og meget
mere. Det første magasin kan downloades fra
hjemmesiden.
www.vekso.com

Enriching

URBAN LIFE
1 MAGAZINE

The bale
<r d
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T
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g| Baltic Baywatch

n Furnliuro Special VEKSØ

Bybænk i parken
Urban Elements har i samarbejde med land¬
skabsarkitekt Marianne Rimer fra GHB Land¬
skabsarkitekter A/S og projektleder Yasmin
Van der Maal fra Københavns Kommune
skabt bænken Urban Straight Line, som er
monteret i Staudehaven i Fælledparken, Kø¬
benhavn.

I bymiljøer støder man ofte på granit- og
betonelementer, der er uegnede som sidde¬
pladser på grund af overfladetemperatur og
tekstur.

I naturskønne omgivelser er udfordringen
derimod at skabe et naturligt hvilested, som
ikke overeksponeres afet forstyrrende design.
Urban Straight Line's underspillede design er

inspireret afde naturlige omgivelser i staude ¬

haven. Målet har været at skabe et naturligt
hvilested, som fremhæver omgivelsernes na¬

turlige skønhed, uden at gribe forstyrrende
ind i naturen. Dette gælder såvel design som
materialevalg.

Urban Elements anvender udelukkende
træ fra bæredygtigt skovbrug, som er certi¬
ficeret efter internationalt anerkendte stan¬

darder.
Bænkene i Fælledparken er udført i azobé

for at matche spunsvæggen ved den nyop¬
førte staudehave, men leveres også i Kebony,
mahogni, eg og sibirisk lærk.

Urban Straight Line er udført i under¬
entreprise for P. Målmos A/S og er en del afet
projekt i Københavns Kommune.
www. urban-elements,dk

Boxes fra Vibia
Avanceret designbelysning er måske ikke et
begreb, man umiddelbart forbinder med Spa¬
nien, men det modbevises effektivt af belys-
ningspoducenten VIBIA fra Barcelona. Inden
for de seneste år har det unge firma skabt sig
en bemærkelsesværdig position som et af de
firmaer, man holder øje med i branchen. En
interessant nyhed er udendørsarmaturet
BOXES, designet afJosep Lluis Xuclå. Det mi¬
nimalistiske armatur med målene 60 x 20/30
x 7 cm er opbygget af tre 'æsker', der kan juste¬
res i forhold til hinanden, således at lampen
kan drejes 360° om sin egen akse. Beskyttel¬
sesklassen er naturligvis IP65, og BOXES fås i
hhv. mat hvid lak eller mat oxideret lak.

www.conceptlight.dk
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Byplanhistorisk Seminar 2012:
Hvad gjorde vi ved Danmark?
Seminaret sætter fokus på landsplanlægnin¬
gen siden kommunalreformen i 1970. Tidli¬
gere chefer for landsplanlægningen, forskere
og konsulenter beskriver skiftende priorite¬
ringer i landsplanlægningen gennem årene.

Seminarets formål er at belyse og disku¬
tere, hvad landsplanlægningen ville, hvad den
opnåede, og hvad den bør kunne i dag.

Landsplanlægningen er baseret på en
overordnet stillingtagen til den udvikling,
der skal foregå i de forskellige dele af landet.
I landsplanredegørelserne fremlægger hver
regering sit fremtidsbillede af Danmark med
visioner og strategier for den fremtidige plan¬
lægning i kommuner og regioner, og tidligere
i amterne. Formålet er skiftet gennem årene,
afhængigt af både samfundsudviklingen og

skiftende regeringers ønsker og politik. Dette
afspejlede sig i ændringen af planlovens for¬
målsparagraf i 1991, hvor ordene 'at fremme
en ligelig udvikling i landet' blev erstattet af
'en hensigtsmæssig udvikling i hele landet',
lige som skiftende ministre har haft en for¬
skellig landsplanmæssig profil, med Svend
Auken og Hans Chr. Schmidt som de mest
synlige og aktive. Endelig fik kommunalre¬
formen i 2006 stor indflydelse på landsplan¬
lægningen. Ændringerne i planloven blev bl.a.
begrundet med:

'Aftalen om strukturreformen forudsæt¬
ter en styrket landsplanlægning, og staten får
med kommunalreformen en mere aktiv rolle
for at sikre overordnede planhensyn i en mere
decentraliseret planproces.... Forslaget styr¬
ker det politiske indhold af de kommende
landsplanredegørelser ved at rette lands¬

planredegørelsen mod kommunalbestyrelser
og regionsråd frem for - som i den hidtil gæl¬
dende lov - mod Folketingets Miljø- og Plan¬
lægningsudvalg.'

På baggrund af erfaringerne fra tidligere
årtier lægges der på seminaret op til en faglig
diskussion om landsplanlægningens mulighe¬
der og begrænsninger.
Tid og sted: 2. november 9-16.30 i København
Pris: 600 kr., studerende 300 kr.
Tilmelding www.byplanlab.dk

Udgivelsesplan LANDSKAB
Nr. 7 Deadline 14. september, udk. 9. november
Nr. 8 Deadline 1. november, udk. 14. december

System TRONHOLM fra G9 er en unik serie af park & byrums møbler, der kan sammensættes og kombineres efter
ønske og projekt... ganske som LEGO klodsen - leg og fri komposition! Besøg G9.DK og oplev mere...

CP
PARK & BYRUM

G9.DK. 7023 2999

craft & design by G9.

system TRONHOLM - fri komposition!
WK K*
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Nyheder og gode tilbud - www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget).
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis farsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

Klima
og

arkitektur
■®: 3 i]!

m* w

Tid £ Rum /Time & Space
At skrive om arkitektur

Red. Martin Keiding
Pris: 245 kr.

The Makings of an
Architectural Model

Red. Peter Bertram

Pris: 198 kr.

UDKOMMER 25 SEPT.

Mesterværker

Mike Sheridan

Pris: 499 kr.

BESTSELLER

Three Tales on..Architec-

ture's Founding
Peter Bjerrum
Pris: 300 kr.

exner

INGER OG JOHANNES EXNER

Thomas Bo Jensen

Pris: 595 kr.

Supernatur
Malene Hauxner

Pris: 345 kr.

Klima og arkitektur, 2. rev.

Red. Torben Dahl (ansv.) og

Winnie Friis Møller

Pris: 350 kr.

ARKITEKTUR DK 05 08

Arkitekturtegninger
Red. Martin Keiding
Pris: 225 kr.

ARKITEKTUR DK 05 2007

Arkitekturfotografi
Red. Martin Keiding
Pris: 225 kr.



Nyheder - www.arkfo.dk/shop
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

GREENLAND REVISITED

Udgivelsen indeholder en omfattende revurdering af de
bebyggelser, primært boligbebyggelser, som blev opført af
den danske statsinstitution, Grønlands Tekniske Organisa¬
tion (GTO) i fortrinsvis 1960erne. Der fremlægges overve¬

jelser over de gjorte erfaringer og over kolonialisme versus

gode intentioner, universelle versus specifikke idealer og

værdier. De fantastiske naturområder Ilulissat Isfjord og

Nuuk Fjorden skildres på baggrund af truslerne mod deres
naturrigdomme. Desuden er der indlæg om to af den grøn¬
landske kulturs ypperste manifestationer på designområdet:
Kajakken og kvindernes festdragt. Udgivelsen er rigt illustre¬
ret med arkitektur og designeksempler samt med nyfotogra-
feringer af bebyggelser i bl.a. Ilulissat og Nuuk. Dansk og

engelsk tekst.

Arkitektens Forlag
Red. Kjeld Vindum
ca. 92 sider, 23 x 31 cm, softcover, rigt illustreret

Pris: 250 kr

MIMIS
FORUD

GRØNLAND
GREENLAND REVISITED

•• DEN NY BØLGE I DANSK ARKITEKTUR
THE NEW WAVE IN DANISH ARCHITECTURE

DEN NY BØLGE I DANSK ARKITEKTUR
THE NEW WAVE IN DANISH ARCHITECTURE

Gennem interviews, essays og præsentationer af arkitek¬
terne og deres arbejder i ord og billeder gives læseren et
indblik i, hvordan det lykkedes 00ernes bevægelse af unge

danske tegnestuer at finde fodfæste på den danske såvel
som den internationale arkitektur scene. Blandt de tegne¬

stuer, som bogen præsenterer, er BIG, jds, Cobe, Transform,
Nord, Effekt, Adept m.fl. Selv om disse tegnestuer måske
ikke umiddelbart kan samles under en fællesbetegnelse
eller siges at udgøre en bevægelse, præges deres projekter
alligevel af en række signifikante fællestræk, der ikke har
forhindret internationale medier i at betragte deres projekter
under ét. Som udtryk for netop et nybrud i dansk arkitektur.
Rigt illustreret.

Arkitektens Forlag
Red. Kjeld Vindum og Kristoffer Lindhardt Weiss
384 sider, 21 x 28 cm, hardcover, dansk- og engelsksproget

Pris: 350 kr.



Solar Light

SL10 LED vejbelysning
Solar Light tilbyder et fuldt dækkende pro¬
duktprogram af eksteriørbelysninger i et højt
designmæssigt niveau.
SL10 er et imponerende eksempel på, hvor¬
dan innovativ teknologi og enestående de¬
sign bygger bro til fremtiden.

SL10 er en. konsekvent og moderne opdate¬
ring af det klassiske vejarmatur - men med
moderne, energibesparende LED-teknologi.
Brugen af LED til udendørs belysning giver

mange fordele, bl.a. den ekstra lange levetid,
mindre effektbehov, natsænkning osv.
Netop denne kombination gør det muligt at
opnå store besparelser på lysanlæg og er
derfor langt mere energibesparende end
traditionelle lyskilder.

Dette er selvfølgelig uden at gå på kompro¬
mis med belysningsniveauet og kvaliteten.

www.solar.dk

solar
stronger together


