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Nyt internationalt tidsskrift for arkitektur- og designforskning.

NORDIC Journal of Architecture er det hidtil største og mest
ambitiøse fællesnordiske initiativ af sin art. Tidsskriftet har til
hensigt at stimulere nordisk baseret forskning inden for arkitektur,
design og beslægtede områder, og samtidig styrke kendskabet til
den internationalt. NORDIC er et nyt forum for arkitekturforskn¬
ing, men også for forskningens forhold til arkitekturens praksis og
til samfundet i bredere forstand. NORDIC redigeres af Mari Lend¬
ing, professor ved Arkitektur- og designhøjskolen i Oslo, under
vejledning af et internationalt editorial board. Ud over de egentlige
forskningsbidrag rummer Nordic hver gang refleksioner over og
analyser af udvalgte aktuelle projekter, samt nyfortolkninger af
ældre værker. Dg naturligvis en række anmeldelser. Første num¬
mers tema beskæftiger sig under overskriften "As Found" med
interrelationerne mellem arkitekten, konteksten i vid forstand,
designprocessen og dens resultat. Gæsteredaktører på temaet er
Ellen Braae og Svava Riesto.

NORDIC udkommer 2 gangs årligt. Tidsskriftet er engelsksproget. Abonnementer

og enkeltnumre kan bestilles på www.arkfo.dk/shop eller ved henvendelse til
Arkitektens Forlag, e-mail: eksp cnarkfo.dk, tlf. 32 S3 69 70

THEMAKING OF A CULTURAL
HERITAGE SITE

Kari Larnen andSveinung Krokann Berg
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Alexandre Chemeloff
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Lene Dammand Lund Camilla RosengrenStig L. Andersson

Tildelingen til Sky motiveres med: 'SKY/Un-
der Krystallen er en gigantisk vandkunst in¬
stallation, der indgår i SLA arkitekters smukt
udformede, 5.500 kvm store byrum på Kalve¬
bod Brygge. SKY består af vægge af lodrette
vandstråler og et cirkelrundt vandspejl, der
i hele sit udtryk spiller sammen med vejret.
Med ikke færre end 2.000 dyser er der her
skabt et forløb af vandvægge, der tændes og
afbrydes alt efter vindforholdene. Samtidig
reflekteres bygninger, forbipasserende og
himlens skyer i det store vandspejl. Når mør¬
ket falder på, skifter vandspejlets farver ved
hjælp afet svagt diodelys imellem grøn, blå og
turkis. SKY indtager den ellers stærkt forsøm¬
te gamle havnekaj med nye og skiftende for¬
underlige - og vidunderlige billeder.'

Ny rektor forDet Kongelige Danske Kunst¬
akademis Skoler forArkitektur, Design og
Konservering
Adm. direktør, arkitektMAAMBALene Dam¬
mand Lund bliver den 1. april 2012 den nye
rektor for Det Kongelige Danske Kunstakade¬
mis Skoler for Arkitektur, Design og Konser¬
vering - KADK.

Skolerne har påbegyndt en sammenlæg¬
ningsproces og fusionerede formelt i juni
2011, hvor der blev udnævnt en bestyrelse for
skolerne. Der er tale om omfattende organi¬
satoriske og praktiske ændringer, der invol¬
verer skolernes 450 medarbejdere og 1700
studerende.

Fakta: Arkitekt MAA MBA Lene Dam¬

mand Lund (f. 1963), adm. direktør siden
2006 i SLA A/S. Lene Dammand Lund har
efter arbejde på danske og internationale teg¬
nestuer været redaktør på tidsskriftet Arki¬
tekten, haft egen virksomhed kombineretmed
MBA på CBS. Umiddelbart forud ansættelsen
på SLA var Lene Dammand Lund adjunkt på
Kunstakademiets Arkitektskole. Lene Dam¬
mand Lund har og har haft en række tillids¬
hverv knyttet til arkitekterhvervet, herunder
senest som bestyrelsesmedlem for Freja A/S,
Signal Arkitekter og som formand for aftager¬
panelet på Arkitektskolen Aarhus.
www.kadk.dk

Professorudnævnelse ved
Skov & Landskab
Landskabsarkitekt Stig L. Andersson er pr. 1.
december 2011 ansat ved Skov & Landskab på
KøbenhavnsUniversitet som professor i land¬
skabsarkitektur med særligt fokus på urban
design.

Stig L. Anderssons ansættelse styrker
samarbejdet mellem universitet og praksis -
mellem forskning og erhvervsliv. Det under¬
streger Kjell Nilsson, der er forskningschef og
afdelingsleder på Skov & Landskab, Køben¬
havns Universitet. "Med ansættelsen af Stig
L. Andersson knytter vi en markant prakti¬
serende landskabsarkitekt til uddannelsen
i landskabsarkitektur og bydesign. Stig L.
Andersson er anerkendt ikke blot i Danmark,
men også internationalt for sin helt særlige
tilgang til bydesign. Vi tror på, at denne til¬
gang vil bidrage væsentligt i uddannelsen af
fremtidens landskabsarkitekter."

Uddannelsen i landskabsarkitektur og

bydesign er en praktisk uddannelse, hvor der
bl.a. tages udgangspunkt i aktuelle problem¬
stillinger i byen. Men det er også en forsk-
ningsbasereret uddannelse, der inddrager
aktuelle forskningsresultater. Den interesse
deler Stig L. Andersson, der med stor succes
evner at integrere forskningsresultater i sine
projekter gennem sin virksomhed SLA.

Stig L. Anderssons professorat er et del-
tidsprofessorat, og han vil sideløbende fort¬
sætte som kreativ direktør i SLA. Profes¬
soratet omfatter forskning inden for feltet
landskabsarkitektur med særlig fokus på
urban design, undervisning på bachelor- og
kandidatuddannelsen i landskabsarkitektur

og bydesign samt vejledning af specialestu¬
derende. Professoratet er tidsbegrænset og
løber indtil den 1. december 2012.
Pressemeddelsefra Skov & Landskab, KU

Æresmedlemmer i MARK
Den finske landskabsarkitektforening har
udnævnt to hædersmedlemmer med følgen¬
de motivering: 'Goran Engroos koras till he-
dersmedlem for att ha varit en vagrojare for
landskapsplaneringen i Finland' og 'Camil¬
la Rosengren koras till hedersmedlem for att
f5rebildligt ha levandegjort kulturarvet och
framjat yrkeskårens sammanhållning.'

Goran Engroos, der er uddannet fra TH
Hannover og Cornell University, USA, har
arbejdet i Helsinki by med landskabsplan¬
lægning,

Camilla Rosengren er uddannet i Finland
og har arbejdet i Danmark. Sammen med
Stina Laurén startede hun i 1973 tegnestue,
hvor hun stadig er aktiv. Camilla Rosengren
har sideløbende undervist ved landskabsar¬
kitektuddannelsen på Otnås.

Præmiering fra Forskønnelsen
Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse
uddelte i december 2011 sin årlige diplomer.
Forskønnelsen havde i år valgt at præmiere
hele seks projekter inden for hver sin katego¬
ri som udtryk for foreningens nye og bredere
fokus: Arkitektur/byrum-, Kulturhus Nordvest
v. COBE/Transform.Kunst: Vandkunst Skyen,
Kalvebod Brygge v, SLA Arkitekter. Miljø-,
Grønne Tage, Rigsarkivet v. Schønherr. So¬
ciale initiativer. BYBI v. OliverMaxwell. Infra¬
struktur: Havnebusserne v. Movia. Diplom til
ildsjæl: Hans Peter Hagens for Torvehallerne

Tildelingen tilRigsarkivets grønne tagemoti¬
veres med: 'Rigsarkivets grønne tag er en del
afen grøn botanisk korridor, der med tiden vil
forbinde to byområder. Med en stor variati¬
on afplanter og opbygning bestående afgræs,
blandede bede, kummer ogblomstrende espa¬
lier, er Rigsarkivets tag et enestående smukt
og gennemarbejdet eksempel på, hvorledes
et grønt tag kan udføres som en del af en byg¬
nings landskabsarkitektur. Schønherr Land¬
skabsarkitekter har med Rigsarkivets grønne
tag på forbilledlig vis demonstreret den mer¬
værdi, et grønt tag kan tilføre en bygning - og
dermed en by - ved at skabe en sådan enestå¬
ende smuk og rigtigt tænkt park på taget.'
www.forskønnelsen.dk
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Design: Peter Bysted. RUBBIE PULLERT LED giver et ensartet, cirkulært symmetrisk
lys uden ubehagelig blænding. Optimeringen af et vertikal lys giver en god an-

sigtsgenkendelse, hvilket bidrager til en øget tryghedsfølelse. Den metalliserede
reflektor tillige med den rillede afskærmning sikrer en kontrolleret og effektiv lys¬
fordeling.

louis
poulsen
www.louispoulsen.com



DL, Dansk Landskabsarkitektforening Strandgade 27A, 1. DK-1401 KbhK Tel. +45 33 32 23 54
Daglig leder er Lilian S. Thomsen dl@landskabsarkitekter.dk www.landskabsarkitekter.dk

DL ermedlem afDansk Kunstnerråd,
EFLA, European FederationforLandscapeArchitecture
IFLA, International Federation ofLandscapeArchitects

DL's generalforsamling 2012
DL afholder sin årlige generalforsamling fre¬
dag 23. marts 2012 i København. Indkaldelse
og KUREREN udsendes via mail til medlem¬
merne. Hvis du alligevel ønsker at få tilsendt
et print afKUREREN, skal du henvende dig til
sekretariatet. DL's bestyrelse håber, at du har
lyst til at deltage i generalforsamlingen og bi¬
drage medmeningstilkendegivelser.
23. marts 2012, kl. 16, Skov & Landskab,
Rolighedsvej 23, København

IFLA 2012 49thWorld Congress
Landscapes in Transition
The International Federation of Landscape
Architects and The Institute for Landscape
Architecture in South Africa invite you to at¬
tend the 49th IFLAWorld Congress 5-7 Sep¬
tember 2012, to be held at: The Baxter The¬
atre, Rosebank, Cape Town, South Africa.
Call for Abstracts and Early Bird registration
is now open.

The Academic team on the Local Organ¬
ising Committee invites landscape architects
and anyone from a related discipline with an
interest in landscape architecture to submit
research and/or a practice-related abstract
which address the Congress Theme Landsca¬
pes in Transition or Sub Themes Natural, Cul¬
tural and Urban Landscapes in Transition.

Important Dates: Pre Congress Tours: Sat¬
urday 1st and Sunday 2nd September; Coun¬
cil Meetings: Monday 3rd and Tuesday 4th
September; World Congress:Wednesday 5th,
Thursday 6th and Friday 7th September; Post
Congress Tours: Saturday 8th and Sunday 9th
September.
www.ifla2012.com/index.php/registration

Nordisk møde og EFLA's generalforsam¬
ling 2011 i Tallinn
I de senere år er der afholdt nordisk møde
ifm. EFLA General Assembly (GA). Her del¬
tager formænd og delegater. EFLA GA afhol¬
des normalt Bruxelles, hvor sekretariatet også
ligger. Men i år var generalforsamlingen flyt¬
tet til Estland i anledning af, at den estiske
landskabsarkitektforening havde inviteret til
konferencen 'Mind the Gab'.

Anja Boserup Qvist, DL's internationale
delegat, Jacob Kamp, DL's formand og Lilian
Thomsen, DL's daglige leder og nordisk sekre¬
tær deltog i nordisk møde og EFLA GA.

Nordisk møde
Alle de nordiske organisationer var repræ¬
senteret - Sverige, Norge, Finland, Island
og Danmark. Som noget nyt var de baltiske
lande også indbudt til at deltage i sidste del
af mødet.

Dagsorden indeholdt bl.a. opfølgningpå et
nordisk forslag om evaluering af sammenlæg¬
ning EFLA/IFLA og forslag til forbedringer
ifm. afholdelse af IFLA's generalforsamling.

Et stort emne på dagsorden var tidsskrif¬
tet LANDSKAB, som vi har drøftet fælles sam¬
arbejde og oplæg til, fordi DL har foreslået, at
der igen arbejdes hen i mod et mere nordisk
blad. Der er blandt de øvrige nordiske lande
interesse for etmere nordisk LANDSKAB.

Det nordiske møde var en god lejlighed til
at hilse på kollegaer fra Estland, Litauen og
Letland og samtidig drøfte mulige samarbej¬
der i fremtiden.

EFLA's generalforsamling
Til EFLA's generalforsamlingmødtes delega¬
ter fra hele Europa. EFLA's præsident Nigel
Thorne bød velkommen og forestod mødet.
Foruden præsidenten afgiver de tre arbejds¬
grupper (hhv. uddannelse, professional prak¬
sis og kommunikation) en kort beretning.

Præsidentens beretning handlede mest
om EFLA's arbejde med at give landskabsarki¬
tektfaget synlighed og anerkendelse i EU. Der¬
udover fortalte han om EFLA's arbejde med
at opbygge uddannelserne i lande som Rus¬
land, Estland mfl. Det fremgik afberetningen,
at præsidenten rejsermeget for at repræsen¬
tere faget ved konferencer og mere politiske
forsamlinger.

Formanden for uddannelsesgruppen for¬
talte om gruppens arbejde med at kortlægge
de europæiske uddannelsessteders opbyg¬
ning og kvalitet. Formanden for kommunika¬
tionsgruppen fortalte om den gruppe, som har
fokuseret på at få hjemmeside, årbog og stu¬
denterkonkurrencer til at fungere. EFLA har
en velfungerende hjemmeside, hvor alle kan
bidrage med projekter og kommentarer via
EFLA BriefNews (eflanewsbrief.tumblr.com).
Alle kan lægge foto og tekst op om projekter,
som de gerne vil dele med andre. Via arkivet
er der adgang til alt det materiale, som er lagt
på gennem tiden. Kommunikationsgruppen
efterlyser respons og bidrag fra medlemslan¬
dene.

Et andet af generalforsamlingens emner var
sammenlægningen af IFLA og EFLA, som pt.
evalueres med det sigte at forbedre den nuvæ¬
rende struktur. Derudovervar der en gennem¬
gang af regnskab og budget, som blev fremlagt
afEFLA's kasserer Jeremy Dennis fra DL. Ge¬
nerelt er økonomien i EFLA god, men det blev
påpeget, at EFLA betaler uforholdsvis meget
til IFLA i forhold til de andre regioner. Besty¬
relsen vil arbejde på at forbedre reglerne for
betaling afmedlemskab til IFLA.

Ved årets valg blev Nigel Thorne genvalgt
til præsident, Carlo Bruschi blev genvalgt til
vicepræsident, mens TonyWilliams blev valgt
til ny vicepræsident. Marina Cervera fortsæt¬
ter som generalsekretær, og Jeremy Dennis er
fortsat kasserer i EFLA.

Letland og Litauen ansøgte sidste år om
medlemskab og begge lande opfylder nu kri¬
terierne til fuldgyldigt medlemskab. Desuden
blev også Bulgarien og Estland optaget som
medlemmer. Dette betyder, at der nu er 30
lande som fuldgyldige medlemmer afEFLA.

Forsøget med at afholde EFLA's gene¬
ralforsamling ifm. med et arrangement i et
af medlemslandene har vist sig at være en
succes. Derfor har EFLA's bestyrelse beslut¬
tet, at de næste års generalforsamlinger også
afholdes uden for Bruxelles. Flere lande til¬
bød sig som værter, og eftér afstemning blev
det besluttet, at EFLAGA 2012 afholdes i juni
i St. Petersborg ifm. med konferencen Green
Infrastructure -fromglobal to local, og i 2013
afholdes GA i Berlin ifm. den tyske landskabs¬
arkitektforenings 100 års jubilæum.

Efter tre intensive EFLA-dage er det nær¬

liggende at tænke på argumenter for og imod
DL's medlemskab. Konklusionen er, at det
giver god mening at holde sammen som fag¬
gruppe og mødes med mange landskabsarki¬
tekter fra hele Europa, fordi der deles erfarin¬
ger og viden. Og det giver særlig god mening
at hjælpe landskabsarkitektfaget i lande som
Estland og Letland.

Desværre kan EFLAmøder komme til at
handle mere om paragraffer end om landska¬
ber. Men EFLA har været gennem omlægning
og sammenlægning med IFLA. Fremadrettet
arbejder bestyrelsen at fokusere mindre på
paragrafferne og mere på landskabsarkitek¬
tens medansvar og nødvendighed i den frem¬
tidige planlægning af landskaber i Europa.
Anja Boserup Qvist og Lilian Thomsen
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Konferens i Helsingborg 29 mars 2012:
Publika parker och tradgårdar
Offentliga parker och besokstrådgårdar har en
viktig roll ur många aspekter når vi diskuterar
vad som kan skapa ett attraktivt och hållbart
liv i staden.
I 2010 etablerades nåtverket Swedish So¬

ciety of Public Parks and Gardens (SSPPG,
www.swedishgardens.se) som en direkt foljd
av satsningen på trådgårdsturism. Nåtverket
har också ett forum kring diskussioner kring
hurman kan utveckla vår svenska trådgårds-
kultur. Nåtverket har for nårvarande 19 med-
lemmar och år nu for andra åretmedarrangor
åv konferensen.

I år år etablerat samarbete med ett inter-
nationellt nåtverk av besokstrådgårdar -
European Garden Heritage Network (EGHN,
cmsen.eghn.org).

Program:
Peter Neal, landskapskonsult från England,
forelåser om The Olympic Park, som etable-
ras i området kring nya huvudstadion till Lon¬
don-OS 2012, och om hur parken kommer att
utvecklas efter att OS-elden slåckts ner.

ClaudiaMohr, landskapsarkitekt och pro¬
jektkoordinator, beråttar om Europas storsta
trådgårdsutstållning, Internationale Garten-
schau, i Hamburg 2013 och om hur det hundra
hektar stora utstållningsområdet på onWil-
hemsburg i Elbe efter showen kommer att
overlåmnas till Hamburgborna som en ny

stadspark.
Staden Nantes i Frankrike har utsetts till

Europas miljohuvudstad 2013. Stadstråd-
gårdsmåstar Jacques Soignon beråttar om
vilka aktiviteter och utvecklingsstrategier
parkverksamheten bidrar till i samband med
att staden blir internationellt uppmårksam-
mad.

Todd Forest, vice president och en av de
ansvariga for verksamheten på New York
Botanical Garden, kommer att forelåsa om

trådgårdens utvecklingsstrategi och hur man
arbetar med att erbjuda olika aktiviteter till
olika befolkningsgrupper i det socialt hårt
ansatta nårområdet i Bronx.

Cecilia Wånge, platschef på Fredriksdal
museer och trådgårdar, och stadstrådgårds-
måstare Ole Andersson beråttar om olika pro¬
jekt som bedrivs kring stadsodling som ett
verktyg i ett integrationsperspektiv.

Hidcote Manor Garden år en av Englands
mest beromda trådgårdar med the National
Trust som huvudman. Platschefen Mike Bees-
ton beråttar om trådgårdens visioner samt
etableringen av Hidcote Academy, dår nya
trådgårdsmåstare ska utbildas i hållbar och
miljoanpassad skotsel.
Från Lorenz von Ehrens plantskola i Tyskland
gåstas vi av Hans-Peter Fliigge. Foretaget an-
litas av många kånda trådgårdsanlåggningar
runt om i Europa for leverans av olika våxter.
Vi hora mera om hur plantskolans verksam-
het bedrivs for att garantera att våxtmateria-
let får en långsiktigt hållbar utveckling på sin
slutdestination.

Information och anmålan: www.movium.sIu.se/
utbiIdning/kursInfo.cfm?kursID=236

Best private plots
best private plots - Die besten Gårten 2012 is
a competition that honors exemplary achie¬
vements in the design of sustainable private
gardens, selected by an international jury. The
beginning date for submissions to the compe¬
tition is scheduled forApril 2012.

The symposium public spots on private
plots is an open forum for presentations of
the work of international landscape architects
and will take place from 29th to 30th Septem¬
ber 2012 at the Essl Museum in the town of

Klosterneuburg nearVienna.
Inf.: Karin Standler Landscape architecture.
Badhausgasse 1-3, A-1070 Vienna
info@privatepIots.at www.privateplots.at

Campus Park Skara
Schønherr og AART architects har vundet
projektkonkurrencen om Campus Park Skara,
der omfatter en ny skole og en ny helhedsplan

for et stort parkområde i Skara i Sverige. Pro¬
jektet består af en 10.000 kvm stor udsko-
lingsskole samt en helhedsplan for et 20 hek¬
tar stort parkområde i hjertet afbyen.

Planen for parkområdet omfatter infra¬
struktur og udbygningsplan, samt detaljeret
udformning af parken, der bliver et kuperet
og inviterende 'grønt auditorium'.

Parken er tænkt som et samlingssted for
alle byens borgere med særlig opmærksom¬
hed på børns og unges behov. Bæredygtighed
i kraft af regnvandsbede og vådområder er
udformet, så de kan indgå i skolens og andre
institutioners lærings- og legemiljø.
Inf.: Christina Prip, cp@schonherr.dk

Kulturstyrelsen
Hver især har Kulturarvsstyrelsen, Kunst¬
styrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medi¬
er væretmarkante og stærke faglige styrelser.
1. januar 2012 fusionerede de tre styrelser til
én styrelse: Kulturarvsstyrelsen. Formålet
med sammenlægningen er at styrke samspil¬
let mellem kunst, kulturarv, museer, biblio¬
teker og medier og benytte de stærke faglige
miljøer til gavn for en bred offentlighed og de
tidligere styrelsers mange forskellige interes¬
senter. Kulturstyrelsen ledes af en direktion,
der består afadministrerende direktør Anne
Mette Rahbæk, områdedirektør Poul Bache og
områdedirektør Jens Thorhauge.

Kulturstyrelsen er inddelt i fem faglige
centre: Center for bibliotek og medier, Cen¬
ter for digitalisering og it, Center for kultur¬
arv og arkitektur, Center for kulturinstitutio¬
ner og driftstilskud ogCenter for kunststøtte.
www.kulturstyrelsen.dk

CampusPark Skara. Schønherr ogAART architects
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KRYDSILD
Annemarie Lund

Meningsudveksling er sundt og godt; det er berigende for faget og udviklende for de teorier og tanker om
havekunst, landskabsarkitektur og -planlægning, der netop nu bringes frem. Meningsudveksling er også
nødvendig for at afprøve, om en teori er holdbar eller, om der er formegen 'varm luft' i den. Alt for ofte sker
det dog i lukkede kredse, hvor der i for vejen er behagelig enighed.

Men bl.a. høstdebatarrangementet i DL, hvor 'natur i byen' var hovedemnet, samt efterfølgende artik¬
ler i bl.a. Weekendavisen og Information har affødt hede diskussioner, der nu også når frem til LANDSKAB.
I dette nummer er flere, Per Stahlschmidt, Peter Thorsen og Ib Asger Olsen, kommet op af skyttegravene.
Som garvede landskabsarkitekter med både gedigen naturvidenskabelig baggrund og livslang erfaring inden
for landskabsarkitektonisk praksis bryder de sig (ligesom os andre) ikke om, at hele faggruppen hænges ud
i avisen som en flok, der ikke har forstået faget.

Men hvad der er mere alvorligt, finder de heller ikke, at der ermegen substans i de teorier, som fremfø¬
res gennem procesurbanismen. Per Stahlschmidt ogPeter Thorsen hævder i deres indlægProcesurbanisme
- byøkologi eller varm luft?, at 'der synes at være et gab mellemprocesurbanismens teori og de konkrete pro¬
jekters virkelighed'. Hvis man begrunder sit projekt 'med naturvidenskabelige, økologiske argumenter, må
der alligevel være en vis sammenhængmellem, hvad man siger, og hvad man gør, hvis begreber som økologi
og biodiversitet skal være andet end symbolik eller tomme ord', skriver de. Og IbAsger Olsen fremhæver i
sit indlæg Theflowerpower man, at: 'De konkrete programpunkter er næsten alle problematiske og udtryk
for en faglig arrogance med udelukkelse af andre faggrupper' og at 'Paradigmet lyser af despekt for den
måde, faget i hundrede år har arbejdet med naturen i byen, hvor viden og erfaringmed naturens processer
og bæredygtighed over tid er bygget op.'

Procesurbanismens ophavsmand, Stig L. Andersson, der er nyudnævnt professor ved Skov & Landskab,
KU og nyudnævnt hædersmedlem i DL, forklarer i sin artikel, hvad der menes med procesurbanisme: 'Pro¬
cesurbanisme kombinerer hardcore videnskabeligviden om naturen, om økosystemer, om vegetation, stof¬
skifte, C02, vækst, vand, jord, fødekæder og kemi - ja kort sagt: viden om, hvordan verden hænger sammen
- med en kreativ og en kunstnerisk vilje til at finde langtidsholdbare, bæredygtige og helhedsorienterede
løsninger for vores byer', og fortsætter' At være procesurbanist medfører også, at alle ideer om kontrol og
styringbliver droppet. Således bliver det processuelle, det omskiftelige, det ikke-afsluttede og det ukendte
til centrale elementer, som procesurbanismen konstant arbejder med. Ligesom naturen, hvor kontrol og
styring heller ikke findes, men hvor økosystemernes gensidige justering sørger for balance, overlevelse og
udvikling. Ved således, at lære afnaturens økosystemer kan procesurbanist'en designe natur og by (der ellers
normalt opfattes som hinandens modsætninger) som en samlet enhed; som noget, der supplerer hinanden,
og som kan og skal eksistere sammen.'

Kombattanterne har positioneret sig, og der er lagt op til en forårskamp fra begge flanker. Der skal ren¬
ses ud i de tanker og påstande, der ikke kan bære.

Et andet sted i bladet skyder Peter Thorsen fra hoften mod LANDSKAB's redaktør, redaktionsudvalg og
faktisk også læserne. For at tage det bagfra: læserne er for sløve og ureflekterede, de skriver hverken analy¬
serende artikler eller spiddende læserbreve; redaktionsudvalget burde sætte kraftigere ind, og ikke mindst
bør redaktøren tage hårdere fat og ikke falde i ét med tapetet.

Stående midt denne krydsild må jeg selv springe op og spænde bælte. Dels korrekser jeg Peter Thorsen
i mit svar sidst i bladet. For vilkårene for produktionen afbladet er lidt en 'lonely rider'.

Dels vil jeg så også tillade mig at stille et par spørgsmål, som jeg ikke har fundet svar på nogetsteds. Så
jeg retter skytset mod Skov & Landskab, KU. Jeg har spurgt, hvorfor stillingen som ny professor ved Skov
& Landskab KU ikke har været slået op og har fået det svar, at man har 'lov til at lave kortere midlertidige
ansættelser uden opslag/Det gælder alle stillingskategorier, under forudsætning af at de faglige krav i for¬
hold til den aktuelle stillingskategori er opfyldt'. Og jeg er tillige blevet oplyst om, at der har fundet en pro¬
fessorbedømmelse sted. Men jeg har ikke kunnet få at vide, hvilke personer, der har foretaget bedømmelsen.
Det finder jeg problematisk, det anfægter min tillid til uddannelsesstedet. Også fordi, at jeg selv er skep¬
tisk over for de floromvundne udsagn, der ligger i procesurbanisme. Med KU i ryggen får procesurbanisme
uretmæssigt langt større tyngde.

Jeg ser frem til en fortsat debat i bladet og en skøn og heftig generalforsamling i Dansk Landskabsarki¬
tektforening den 23. marts.AL
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OFFENTLIGA RUM IARKTISKA STADER
Marianne Randers

Ett offentligt rum i Ilulissat. Foto ViktorHansson
Apublic space in Ilulissat. Photo ViktorHansson

Det arktiska landskapet år måktigt och stor¬
slaget. Avstånden ar våldiga och perspekti-
ven enorma. Kontraster kanns storre har an

någon annanstans. Den tystnad som råder kan
plotsligt brytas av dundrande ljud från glaci-
arer som kalvar eller isberg som kollapsar.
De långa morka vintermånaderna står i stark
kontrast mot midnattsol och flodande ljus
under några få sommarmånader, liksom de
arktiska våxternas slummer under vintertid
och deras overdådiga blomstring under som-
maren. I polarregionerna råder de mest extre-
ma livsmiljoer men trots det har våxter, djur
och månniskor anpassat sig efter de såregna
livsvillkoren och skapat en vårld som år allde-
les unik. Jag år yrkesverksam landskapsarki-
tekt på Sweco i Stockholm och fick under juni
månad 2011 mojlighet genom ett stipendium
från FFNS Stiftelse for forskning, utveckling
och utbildning att åka till Gronland och stude-
ra offentliga rum i de arktiska ståderna Nuuk,
Ilulissat och Aasiaat. Med min reseberåttelse
vill jag skildra offentliga rum i ett stadsland-
skap som år så olikt det svenska.

Perspektiv
Det forstå som slårmig når jag vandrar i de ar-
kiska ståderna år den måktiga kånsla att se så
våldiga vyer. Ingenting annat ån berg och hus-
kroppar skårmar av stadens utblickar. Det år
lått att orientera sig då terrången år kuperad
och hogre vegetation saknas. Eftersom luften
år klar krymper avstånden. Med få luftforo-
reningar och låg vegetation, lite insekter och
små mångder pollen framtråder omgivningen
så tydligt att allt kånns nåra. Referenser som
jag brukar anvånda som hjålpmedel vid av-

ståndsbedomningar finns inte hår. Stådernas
omgivningar med arktiska landskap och stora
hav skapar sina egna referenser, vilka tar tid
for en utomstående att låra kånna.

Stadsrum och mellanrum
Dår solen år dår år månniskorna. I ett land
utan skuggande vegetation år det tur att
solen alitid år vålkommen. Sydvånda entréer
år samlingsplats for stadsinvånarna, vid nord¬
vanda entréer finns inget stadsliv. I Arktis år
det solen som skapar ett behagligt mikrokli-

mat i staden. Vinden, dåremot, forsåmrar det.
Vinden hår år alitid kali, ibland doftar den till
och med is. Dårfor uppstår det temporåramo-
tesplatser i staden dår det år lå och sol. Vid en
sydvånd entré står gronlåndarna gårnamot en
varm husvågg och fångar solens strålar. Det
år vid sådana platser som det också uppstår
handel. Forsåljare såljer allt ifrån sålskinn,
smycken, leksaker, begagnade klåder till tor-
kad fisk och kvanne. Det år lått att forstå att
mikroklimatet i en arktisk stad år precis lika
viktig komponent som sjålva gestaltningen.

Ett offentligt rum i staden kan också bil¬
das av en mobil bånk vid en fin utsiktsplats
eller inomhusmobler som placerats utanfor
bostaden vilket skapar temporåramotesplat-
ser for grannskapet. De fiesta av stadens mob-
ler år mobila. Det år praktiskt då sno, is och
kyla far hårt åt allmoblering utomhus. Då den
forstå snon faller plockasmoblerna in och pla-
ceras ut igen når snon borjat smålta. Under
den korta sommaren vårms åven de morka

klipphållarna upp och blir till varma sittplat-
ser for invånarna.
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Tusen nyanser av blått i ett isberg utanfbr Ilulissat.
Ilulissat betyder isfjordpå gronlåndska och den ligger
obeskrivligt vackert i ett hav av is och sol. Stadens hi-
storia går 4 400 år tillbaka i tiden och ar idag Gron-
lands tredje storsta stadmed nåstan 5 OOO invånare.
Foto Katarina Randers

A thousandblue nuances in an iceberg outside Ilulissat.
Ilulissatmeans icefjord in Greenlandic and it lies in¬
describably beautifully in a sea of ice and sun. The
town's historygoes back 4,400years in time and today
is Greenland's third largest settlement with almost
5,000 inhabitants. Photo Katarina Randers

Att kunna sitta och blicka ut over havet och
upptåcka en valfena rora sig i vattenytan år en
magisk upplevelse som få ståder i vårlden har
mojlighet att erbjuda. Flera gånger under min
visteise får jag se knolvalar i vattnet kring Aa¬
siaat och Nuuk.

Stenar, klippor, vattendrag, lågvaxt vege¬
tation och grås bildar de arktiska stådernas
grona rum. I Gronland år all mark kommu¬
nalt ågd. For att få bygga hus ansoker med-
borgarna om tillstånd att låna marken for
att uppfora sin fastighet. Marken runt husen
ar i regel kommunens och dårmed offentlig,
de privata markytorna år få. Begrepp som
offentligt, halvoffentligt och privat år inte
lika sjålvklara. Kvartersstrukturer och fast-
ighetsgrånser skiljer sig dårfor markant från
våra nordiska ståder.

Rorelsefriheten i de gronlåndska stå-
derna år storre och siktlinjerna fler. I ett land
dårmarken inte går att bruka år markågande
oviktigt och det år en av anledningarna till att
det privata, halvprivata och offentliga ter sig
så annorlunda hår.

Farger
De fårgade husen ger ståderna en alideles
egen fårgpalett. Traditionellt har husen må-
lats i en annan fårg ån grannens. Det år en
frojd att promenera runt i denna fårgkaskad
som innehåller alla tånkbara kulorer. Arktis
torra luft gor det mojligt att torka klåderna ut-
omhus året om och tvått på tork blir ytterliga-
re fårgpaletter i det offentliga rummet.

Trappor
Som ett grovmaskigt nat slingrar sig trappor-
na och spånger kors och tvårs over klippor och
fjåll till de hus som ligger hogt upp på bergs-
knallarna. De skapar genvågar och kopplar
samman stora hojdskillnader och utgor vik-
tiga stråk i stadens gångstruktur. De år byggda
i trå och gor på så sått ett minimalt ingrepp i
landskapet.

Ledningar och smiiltvatten
Det finns ingen jordmån att gråva ner led-
ningarna i. Att språnga och schakta år oer-
hort kostsamt och dårfor ligger de fiesta led-

Inomhusmobler som flyttas ut och bildar uteplatser
intill husen. FotoMarianne Randers

Indoorfurniture, which can be moved outside toform
outdoor seating areas next to the house.
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Ett arktisktparkstråk av stenar, vatten och låg vegetation iNuuk. FotoMarianneRanders
An arcticpark sequence with stones, water and lichen in Nuuk. PhotoMarianneRanders

ningar ovan mark i staderna. Synliggorandet
av stadernas energi- och vattenforsorjning
ar ett intressant inslag i stadsmiljon. De ska-
par till viss del barriårer i landskapet men ger
samtidigt en forståelse av komplexiteten i sta¬
ders forsorjningssystem. De breda och djupa
smaltvattendikena langs med stadens gator
vittnar om de oerhorda mangder sno som
smalter har. Dikena i Nuuk, Ilulisaat och Aa¬
siaat bildar stora kanalsystem runt stadens
vågar med broar och spånger. Ibland bildar
de smutsiga barriårer i staden, det år ganska
mycket skråp som simmarmed småltvattnet.
Det år fascinerande att så tydligt få folja vatt-
nets våg från land till hav.

Stora delar av året ligger snon djup och stads-
landskapet i Arktis pråglas av de snoforma¬
tioner som naturen och månniskan skapar.
Snons inverkan år något som måste upplevas
på plats och dårfor har jag redan beståmt mig
for att resa tillbaka till detta fantastiska land
for att åven få uppleva den arktiska vintern.
Marianne Randers Landskapsarkitekt LAR/
MSA
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Overst,från vånster.
1. Vy overMyggedalen iNuuk. Nuuk, som betyder
nåset, ligger vid en av varldens storsta ochforgrene¬
deJjordarpå den gronlåndska vastkusten. Med sina
15 500 invånare ar den en av varldensminsta huvud-

ståder.

2. Purpurbråcka - Saxifraga oppositifolia står ifull
blom och doftar en blandning av rosor och ananas
3. StarkafårgerpåfasaderNuussuaq i Nuuk.
4. Enmobilmobel utplacerad vid vatthet i Aasiaat och
enplats detgår att beskåda valar och isberg ifrån.
5. Hundslåde,fiskeforrådoch små båtar i hamnen år
en vanlig syn i de arktiska ståderna, hår i Aasiaat. Sta¬
den ligger iDiskobuktensyttre skårgård och namnet
betyder "spindlarna". Litefler ån 3000 invånare bor
idag iAasiaat.
6. Klåderpå tork dårfårgskalorna iblandmatchar
husen. FotosMarianne Randers

Top, from left:
1. View overMyggedalen valley in Nuuk. Nuuk, which
means cape, lies by one ofthe world's largest andmost
branchedfiords on the west coast ofGreenland. With
its 15,500 inhabitants, it is one ofthe world's smallest
capital cities.
2. Purple Saxifrage, Saxifraga oppositifolia here in
full bloom, with a scent like amixture ofrose andpine¬
apple.
3. Bright colors on thefacades ofNuussuaq in Nuuk.
4. A moveable bench placedfacing the water at aplace
that offers a view ofwhales and icebergs.
5. Dog sleds, fishing gear and small boats in the harbor
are a common sight in arctic villages, here in Aasiaat.
The town lies in the outer archipelagoes ofthe Disko-
bukten bay and the name means "the spiders."Slightly
more than 3,000 inhabitants live in Aasiaat today.
6. Clothes drying with colors that sometimesmatch the
houses. PhotosMarianne Randers

Motstående side, tv. En grusadfotbollsplan i Nuuk.
IGronlandfinns inga gråsplanermen dåremot natur¬
liga låktare bestående av klippor och stenar.
Th. Viaduktfor arktiskt småltvatten iNuuk
Yderst, th. Småltvattendiken som bildar stora kanalsy¬
stem iAasiaat. FotosMarianneRanders

Oppositepage, left: A sandyfootballfield in Nuuk.
In Greenland there are no grassfields, but on the other
hand naturalgrandstands consisting ofcliffs and
stones.

Right: Viaductfor arctic meltwater in Nuuk
Right: Meltwater ditches that make up the large sys¬

tem ofcanals in Aasiaat. Photos MarianneRanders

Ett nat av ledningar skapas i stadens mellanrum, hår i Aasiaat. FotpMarianne Randers
A netofconduits runs through the intermediate spaces, here in Aasiaat. PhotoMarianne Randers
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PLADSEN OMKRING HARPA
Thrainn Hauksson

Harpa ogpladsen i aftenbelysning. Foto Binni Ijosmyndari
Harpa and the squarewith evening lighting. Photo Binni Ijosmyndari

Det tog fire år at bygge Harpa, det nye koncert-
og konferencecenter ved havnen i Reykja¬
vik. Midt i byggeriet kollapsede de islandske
banker som bekendt, ogman måtte fortsætte
under komplicerede forhold. Foruden musik¬
huset var man også i gang med et tilknyttet
underjordisk parkeringshus. Herover skulle
man ifølge konkurrenceforslaget fra Henning
Larsen Architects, BatteriiS Architects og
kunstneren Olafur Eliasson anlægge en 'wa-
terplaza'. Men som følge af et nyt og stramt
budget blev den af LiW planning først skit¬
serede 'waterplaza' ikke realiseret. Landslag
blev således engageret til et ændret projekt
kun et år inden bygningens indvielse.

Det udførte anlæg, der er på 15.000 kvm, er
hovedsagelig etableret oven på parkeringshu¬
set. Og 'spillerummet', dvs. opbygningslaget,
var kun 30 cm i tykkelsen ogmed 1,5% hæld¬
ning fra bygningen ud mod Kalkofnsvegur,
den nærliggende vej.

Man betragtede først anlægget som en
midlertidig løsning, hvor man ville sikre den
nødvendige adgang til bygningen med etmini¬
mum af befæstelser og maksimum af billig
overflade, dvs. græs eller grus. Men man blev
snart klar over, atmidlertidige løsninger også
koster penge, og at man herved næppe ville
imødekomme æstetiske og funktionelle for¬
ventninger.

Koncert- og konferencecentret Harpa var
imidlertid allerede blevet et markant land¬

mark, og man kunne forudse, at stedet, ud¬
over dets koncertvirksomhed, også ville blive
et meget søgt turistmål.

Harpa ligger på et opfyldt område. Rey¬
kjavikbugtens oprindelige strandmed enkelte
træbrygger ud i vandet lå nærmest der, hvor
vejen syd for Harpa nu ligger. Molen ud mod
det åbne hav blev færdigbygget i 1915, og ste¬
det blev udbygget med moderne havnevirk¬
somhed. Kajer ogmoler myldrede på den tid
med mennesker både på hverdage og fridage.
Her komman for at følge med i ind- og udsej¬
linger.
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Havnen i 1917. Harpa ligger ved de to brygger,
hvor der dengang var vand.
FotoMAO. Reykjavikphotomuseum
The harbor in 1917. Harpa lies by the two
wharfs where there was water in those days.
Photo MAO. Reykjavikphoto museum

Vandrende langsfodgængerfelt
mellem midterbro og hovedindgang.
Foto Thrainn Hauksson

Water basins along thepedestrianpath
between the center bridge and themain
entrance.

Photo Thrainn Hauksson

Men havnen i Reykjaviks centrumændredes,
da fragtskibene flyttede længere mod øst, og
nu består havnen af et konglomerat af virk¬
somheder, såsom fiskeindustri, IT-virksom-
hed, restauranter og kulturhuse. Harpa er en
unik tilføjelse til denne varierede blanding.

Størstedelen afHarpas tag og facader er
i sig selv et kunstværk, udformet af kunstne¬
ren Olafur Eliasson i samarbejde med arki¬
tekterne. Glasfacaden danner et spil aflys og
farver, såvel i dagslys som i kunstig belysning.

I stueplan åbner Harpa sig mod syd og
dermed også mod byen: fra foyeren mod an¬
komstpladsen og fra restauranterne mod op¬
holdspladsen, der ligger i læ af de forskudte
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Pladsen omkringHarpa, Reykjaviks koncert- og konferencecenter,
Kalkofnsvegur, Reykjavik, Island
Udført: 2011
Bygherre: Totus/Reykjavik kommune
Landskabsarkitekt: Landslag i samarbejdemedBatteriidArchitects
Ingeniør: Mannvit, Verkis
Pladsen omkringHarpa tildeltes i 2011prisen 'Best nordicpublic space'
vedArkitekturmåssan iGoteborg

bygningskroppe. Mod øst er der fra pladsen
smuk udsigt ud over havfladen og til bjergene.

Pladsens udformning tog udgangspunkt i
en forståelse af bygningens skala og form og
giver denne rum. Pladsen skulle tillige være
et brugbart og behageligt byrum uanset års¬
tid, omskifteligt vejr og dagslys. Konceptet
udspringer af stedets historiske udvikling og
havnekarakteren. Med den tilgang kunne man
inden for et overkommeligt budget anlægge
pladsen på en både robust og langtidsholdbar
måde.

Spejlbassinet mellem forpladsen og Kal¬
kofnsvegur kan betragtes som en stiliseret
havflade, og samtidig skaber det 'holme'-for-

nemmelse og afstand til vejen. Ankomsten
for gående sker via tre broer, der er strategisk
placeret i forhold til de nærliggende kajer og
Harpas hovedindgang. Broerne refererer til
tidligere brygger.

På stille frostdage dannes rimtåge og
mystiske turbulenser over vandspejlet. Lave
tribuner af tømmer på vejsiden af bassinerne
giver mulighed for at sætte sig og betragte
bygningen og dens spejlbillede i en passende
afstand. Bassinet, der har roligt gennem¬
strømmende vand, opsamler også regnvand
fra pladsen.

Langs hovedadgangsområdet for gående,
dvs. parallelt med midterbroen og i fortsæt¬

telse heraf, løber en svagt terrasseret vand¬
rende. Fodgængerfeltet deler pladsen op i
ankomstplads og opholdsplads.

Ankomstpladsen er en slags shared space.
Betonklodser og bænke i spredte klynger sty¬
rer 'kiss'n'ride'-trafik og giver anledning til
ophold på pladsen.

Opholdspladsen fungerer også som udvi¬
delse afdet indendørs restaurations- og café¬
areal. Stole og borde flyttes ud på solrige dage.
Den sydvestlige del af pladsen kan bruges til
happenings, musik, marked m.m., men for¬
ventes dog at skulle indgå i forbindelse med
udviklingen af den nærliggende byggegrund
for hotel og erhverv.

Vandkar i rimtåge. Foto Thrainn Hauksson. Water basins infrosty mist. Photo ThrainnHauksson
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Spejldamme og broer, setfra vestmod øst. Foto Thrainn Hauksson
Reflectingpool and bridges, seen from west toward east. Photo Thrainn Hauksson

Den sorte asfalt, der dækker det meste af for¬
pladsen, var ikke kun tænkt som en billig løs¬
ning. Den passer til havnekarakteren og giver
bygningen den rolige forgrund, den kræver. På
regnvåde dage forvandles pladsen til et stort
spejl, der reflekterer den spektakulære facade.

Bygningen knytter sig med træbrygger til
havnen og havfladen. Ved Harpas nordøstlige
hjørne er der forbindelse til marinaen. Mod
vest er der en stor terrasse, som trapper ned
til et spejlbassin, der har et bredt vandfald
mod havnen. Her er der mulighed for uden-
dørsservering med udsigt til havnen.

Ved udformningen af pladsen er der også
skabt gode gangforbindelser til centrum og
langs kysten. Hastigheden på Kalkofnsvegur
er blevet sat ned på strækningen foran Harpa,
og man har så at sige forlænget pladsen hen
over vejen med gangfelter i forlængelse af
gangbroerne. Materialevalget i fodgænger¬
overgange og i midterrabatten referer til den
forsvundne strandlinie, bl.a. med rullesten og
stykker af rustent jern placeret i Harpas mo¬
dullinier.
Thrainn Hauksson landskabsarkitektFILA,
Landslag

Tribune og asfaltstrand langs
Kalkofnsvegur.
Foto Thrainn Hauksson

Tribune and the asphalt beach
alongKalkofnsvegur.
Photo Thrainn Hauksson
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Urfilmen The Truman Show, inspelad i Seaside, Florida
From thefilm, The Truman Show, made in Seaside, Florida

SLAGET OM STADEN
Thorbjorn Andersson

Vad år Landscape Urbanism? En ordrik våg
av sjålvklarheter som saknar anvåndbar sub¬
stans? Eller en giltig framtida strategi for att
bygga stader som någonstans innehåller los¬
ningen på många års famlande i stadsbygg-
nadsfrågor? Eller en lått avdammad, i ny kos-
tym iklådd variant av vad redan Ian McHarg
sa i sin bok Design with Nature for 50 år
sedan? Eller ett nytt sått att tånka, dår pro¬
cesser och utvecklingsscenarier avloser allt-
for stelamodeller om staden som ett låggspel
med fårdiga klotsar?

Landscape Urbanism år en stromning
som just nu delarfacket landskapsarkitekter
i åtminstone tre låger. Forutom det egna låg-
.ret år det Landscape Design och New Urba¬
nism. Landscape Design, alltså gestaltning
av landskap i stor och liten skala, har under
25 år dominerat låroplanen på kanske vårl-
dens fråmsta skola i åmnet, Graduate School
ofDesign på Harvard University, Cambridge.
New Urbanism år den inriktning som våxte
fram i USA på 1990-talet som en reaktion mot
modernismens funktionsuppdelade stad och
som propagerar for urbana vården genom for¬
nyelse av traditionella stadsbyggnadsvården.
New Urbanism år ett identifierbart nåtverk
med moten och nyhetsbrev. I oktober 1993
holls First Congress for the New Urbanism
dår en central gestalt år arkitekten Andres
Duany, som i forstå hand år praktiker. Land¬
scape Urbanism saknar motsvarande tydliga
grupperingmen har forespråkare framfor allt
på akademierna vid Harvard University och
University of Pennsylvania. LandscapeDesign
saknar namngivna propagandister men år
inom såvål praktiken som akademierna vad
landskapsarkitekturen huvudsakligen har
sysslat med under de senaste 30 åren.

I diskussionen i USAfinns det starkamot-

såttningar mellan dessa olika tånkesått. I en
artikel i amerikanska Boston Globe benåmns
de som "roreiser" och deras forgrundsgestal-
ter som "ledare"'. Det faktum att landskaps-
urbanisterna snabbt har fått en stark repre¬
sentation på GSD Harvard sågs innebåra
"ett mandat att gora om Harvards Graduate
School ofDesign till roreisens nya intellektu-
ella centrum". Nyurbanisterna ågnade sig å
andra sidan enligt samma artikel nyligen åt att
vid ett mote i NewOrleans "under en långhelg
diskutera strategi". Landskapsgestaltarna, å
sin sida, verkar for stunden håglosa och kon-

staterar resignerat att efter många års lycko-
samt arbete med att etablera facket som ett

gestaltande yrke med konstnårliga fortecken,
och inte bara bestå av trådkramare och stads-

byggnadsteoretiker, håller nu landskapsurba-
nisterna på att slå undan fotterna for alltman
hittilis åstadkommit, inte minst just på GSD
Harvard.

Det råder en stundtals håtsk ton. Land-
skapsurbanisterna beskylls for att blåsa upp
en tom ballong vars holje år kombinationer
av odefinierade honnorsord som bara år jar-
gong. Landskapsgestaltarna beskylls å sin sida
for att bara dekorera medmeningslosa former
och dårmed befinna sig långt ut i marginalen
for det samhålle man vill påverka. Nyurba¬
nisterna beskrivs som ett gång konservativa
bakåtstråvare som dessutom år farliga efter¬
som de vill kontrollera stadens form med den
dolda agendan att också kunna kontrollera
dess invånare.

Så var står vi i Europa i denna strid? Man
kan ha åtminstone två tolkningar. Den ena år
att vi år en lått forskråmd lillebror som befin¬
ner oss sidan om och utan att våga ingripa
undrar hur detta egentligen ska sluta. Anta-
let verksamma landskapsarkitekter i USA
overskrider trots allt det samlade antalet i alla

europeiska lfinder tillsammans och aven omvi
i den gamla vårlden har ritat trådgårdar sedan
1500-talet så var det i USA som den moderna
versionen av yrket startade, genom den legen¬
dariske Fredrik Law Olmsted, och den åldsta
utbildningen år dessutom just den på GSD
Harvard. Den andra tolkningen år att vi helt
enkelt inte år speciellt berorda. Vår stadskul-
tur år så enormt mycket mer nyanserad ån
den amerikanska såvål landskapligt, socialt
som historiskt och vi har mycket få exempel
hår på den Tayloristiska, hårt varuproduk-
tionsinriktade schemastad som år nåstan alla
amerikanska staders utgångspunkt och som
lett till det urbana livets kollaps i många stå-
der i den nya vårlden.

Men trots den ibland vulgåra tonen år dis¬
kussionen intressant. Och det finns mycket
som talar for att landskapurbanismen år vår
egen tids credo, inte det sista och bestående
men heller inte det forstå och enda. Jag ser tre
skål till varfor landskapsurbanismen idag får
ett sådant gensvar inte bara i USA utan också
i europeiska facktidningar och på utbildnings-
såten.

For det forstå: Efter år av hegemoni for de¬
sign och gestaltning upplever kåren nu en viss
form-utmattning och soker sig igen till teore-
tiska plattformar som dessutom gor det enk-
lare att kategorisera en alltmer fragmenterad
och svårtydd vårld. 1980 och 90-talens desig-
nintresse var enmotreaktion på dels 1970-ta-
lets sociala engagemang, dels åmnets forank¬
ring i naturvetenskaplig tradition, dår bågge
sidorna ofta ledde till bristande konkretion.
Eller i alia fall till ett ointresse for de gestal¬
tande frågorna. Landscape Design rullade in
med stor kraft inspirerade av någotman skul¬
le kunna kalla tre vågor från Barcelona: den
forstå nårman i den katalanska huvudstaden i
slutet av 1980-talet faktiskt revbyggnader for
att i deras stalle bygga offentliga rum for att
forbåttra stadslivet, alltså promenadvånliga
gator, parker och torg. Den andra vågen som
innebar enmassiv upprustning av stadens of¬
fentliga rum infor olympiaden 1992. Den tred¬
je vågen år den vi sett under de allra senaste
åren och som vi kan såga intråffat som en del
av en tradition som skapats av de två tidigare.
Den har inneburit mycket stora punktsats-
ningar på enskilda projekt i Barcelona. Den
nya strandparken Northeast coastal park (Fo¬
reign Office/Abalos & Herreros) har exempel-
vis haft en budget på 100 miljoner; inte kro¬
nor, utan Euro. Det år tio gånger hogre ån de
allramest påkostade stadsrumsprojekten som
byggts i Skandinavien de sista åren. Nårman
diskuterar utveckling av landscape design år
det alltså svårt att forbigå influenserna från
Barcelona Staden har varit ett formlabora¬
torium for landskapsarkitektur i over 20 år.

For det andra: Det finns en besvikelse
over att den nya uppgift som har råkat hamna
landskapsarkitekturen nåra - att medverka
till att rådda jorden undan klimathot och
overbefolkning - har gett så klena resultat.
Vi kan beskriva det som å ena sidan flacka
definitioner av losningarna (ordet sustaina-*
bility upprepat med frekvensen hos ett man¬
tra) och å andra sidan teknokratiska losningar
(utslåppsstatistik, tekniker for sopsortering
och energibesparingsåtgårder, relokalisering
av stader for att mota det hogre vattenstån-
det) som gor att de uppriktigt ideologiska frå¬
gorna forminskas och sedan forsvinner. Sus-
tainability år ett så missanvånt begrepp att
det numera undandrar sig definition, når
man åndå kan kopa sig fri från flygresor via
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utslåppsråtter eller nar det finns kurirfore-
tag, vars aktivitet ju faktiskt ar att flyga paket
fram och tillbaka runt jorden, som sager sig
lansera "grona transporter". Ytterligare ett
exempel på teknokratiska losningar ar det
stora intresse som branschen har riktat mot

"grona fasader" vilket i sjalva verket ar hog-
teknologiska system som ligger så långt ifrån
"det naturliga" som man kan komma. Land-
skapsarkitekturens foretrådare kanner for-
modligen också besvikelse over att efter att
i hundra år propagerat for grona parker och
nu se sig på den korta tiden ett halvdussin år
forbisprungnå av teknikorienterade arkitek¬
ter som får storre uppmårksamhet for samma
gronska denna gång fast på husens fasader,
vilket gor dem socialt oanvåndbara och dess-
utom tekniskt svåra att anlagga och skota. I
denna besvikelse soker foretrådare for åmnet
mera ideologiskt baserade - ochmer anvånd-
bara - angreppspunkter.

For det tredje: Facket har idag generellt
sett ett intresse for nya uttryck och begrepp
som ger en yerklig eller inbillad kånsla av att
vi vilar på en teoretisk grund, eller till och
med att profiler inom facket forsoker skapa
nya sådana grunder. Hollandske Rem Kool¬
haas lanserade tidigt ett antal dylika begrepp,
som "bigness" och "the generic city". Inom
landskapsarkitekturen introducerade James
Corner vid University of Philadephia i sina
tidiga bocker begrepp som "fiatbed" eller
"Terra Fluxus". Låser man tex den akade-
miska tidskriften Jola (Journal ofLandscape
Architecture) forekommer ofta bland inskick-
ade manuskript forsok att lansera nya ideom,
som "Parascape" eller "Timescape", "Terrain
Vague" eller "Datascape". Det finns bocker
med titlar som "Drosscape"2. Vissa av dessa
begrepp blir verkliga och går att anvånda,
som "brownfields", medan andra sålian når
bortom sig sjalva. Det ligger nåra till hands
att tycka att dagens mest namnkunniga land-
skapsarkitekter verkar mera intresserade av
att skapa en "skola" omkring sig via ett myntat
begrepp an att genomfora bra projekt i verk-
ligheten.

For att forstå dessa stromningar, dialek-
tiken mellan olika tankesått och vad som

lett fram till landskapsurbanismen och dess
formenta motpol nyurbanismen år det nod-
våndigt att gora några nedslag bland paral-
lella och tidigare idéer, jåmfora dem och for-

soka finna en konsekvens i en utveckling som
vi i det hår fallet låter utgå från en punkt for
ungefår hundra år sedan.

Town planning in practice
New Urbanisms ideologiska rot kan sagas
vara Raymond Unwins bok Town Planning in
Practice, vilken utkom år 1909. Den år på sitt
satt en framskrivning av en annan klassiker
i åmnet, nåmligen Camillo Sittes Stadsbygg-
nad, vilken tog medeltidens ståder som ut-
gångspunkt for hur torg, platser, gator, kvar¬
ter och ståder skulle utformas. Sittes bok
innehåller rekommendationer om propor¬
tioner, skala och hushojder i forhållande till
gatubredder, återgivna i enkla planritningar
och sektioner. Unwins bok, som kom 10 år
senare, fick genomslagskraft bland annat ef¬
tersom den var forsedd med exemplifierande
fotografier håmtade från platser runt om i Eu¬
ropa och åven USA. Syftet med Town Planning
in Practice var att etablera ett regelverk for ett
slags ståder dår vi vill vara, alltså urbana kva¬
liteter for månniskor. Unwins bok blev infly-
telserik i en tid når industrialismens produk-
tionsinriktade ståder redovisade miljoer som
ofta var månniskofientliga och sanitårt sett
undermåliga.

Når Prins Charles i Storbritannien enga-
gerade sig i stadsbyggnadsfrågor under 1980-
talet som en konsekvens långs samma linje
ronte det stort intresse. Landet har tillråck-

ligt många småskaliga pittoreska småstå-
der for att de brutalistiska betongklossarna
på Themsens sodra strand som byggdes på
1970-talet skulle te sig provocerande. Kra¬
ven på ett foråndrat synsått nådde politiska
nivåer. Under Lord Rogers of Riversides led¬
ning tillsattes en utredning kailad Urban Task
Force. Utredningen presenterade sitt resultat
i en rapport som kom ut 1999 och hade titeln
Towards an Urban Renaissance.

Det går att se en linje från Sitte, via Unwin,
over ifrågasåttandena om den relativt oregle-
rade kapitalistiska staden i UK under 1990-
talet och fram till New Urbanism. Den senare

innebår ett hopp over Atlanten och vi befin¬
ner oss då i USA. Den skrivna urkunden for

nyurbanisterna årboken TheNew Urbanism:
Towards an Architecture ofCommunity, redi¬
gerad av Peter Katz, som utkoml994. Boken
innehåller essåer av några av de fråmsta fore-
trådarna for New Urbanism. På omslaget ser

vi staden Seaside, Florida. Till detta återkom-
mer vi.

Walt Disney och Celebration
Ett annat spår år staden Celebration. Bak¬
grunden ligger i Walt Disneys drom om att
återskapa sin barndoms stad med innehåll
av traditionella amerikanska småstadsvår-

deringar. Det forstå forsoket varMain Street,
den ideologiska och geografiska ryggraden i
Disneyland i Los Angeles, byggd i 2/3-dels-
skala for okad intimitet. Main Street står for
ett forsok att "hitta hem" till en fåra av ame¬

rikansk "community-kånsla". Walt Disney tog
också initiativet till Epcot, en byggd hypotes
om en perfekt fungerande vårld, som dock
hade en mera futuristisk inriktning. Denna
realiserades forst långt efter Disneys dod år
1966 och oppnade i oktober 1982 som en del
av komplexet Disneyworld i Orlando, Florida.
Epcot, akronym for Experimental Prototype
Community ofTomorrow avser som forkort¬
ningen utlåses att uppråtta en ideal vårld i
småstadsform.

Main Street var steg ett. Epcot var steg
två. Celebration var steg tre i Disneys tes¬
tamente, en filantropisk ambition om att
bidra till skapandet av en båttre vårld. Cele¬
bration har funnits sedan 1996, en stad med
2700 invånare "dedicated to the celebration
of human accomplishments" och som ligger
några stenkast från Disneyworld. Skaparna av
Celebration var arkitekter ochmåklare, stads-
planerare och sociologer. Man studerade ett
femtiotal ståder på amerikanska ostkusten,
deras fysiska uppbyggnad, proportioner och
gatumått, hushojder och relation mellan pri-
vata trådgårdar och offentliga rum. Måklarna
inriktades på att boendet i Celebration skulle
vara mojligt att kostnadsmåssigt båra for en
medelklassfamilj, samt att utarbeta regler for
att undvika fastighetsspekulation och att for-
mulera ett system av ågande som fordelade
sig på det gemensamma respektive det pri-
vata. Sociologerna utarbetade ett regelsys¬
tem for att identifiera vad som ofta orsakar
konflikter och problem mellan de boende i
småståder avjåmforbar storlek - och undvika
dem. Idag får man som nyinfiyttad medbor-
gare i Celebration skriva på ett kontrakt dår
man exempelvis forbinder sig att inte parkera
sin bil på gatan och att inte hånga upp tvått
på husets framsida. Når jag tråffade amerika-
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nen Joseph Barnes i Munchen hosten 2010,
en arkitekt som på 1990-talet var anståild for
att bygga upp Celebration, beråttade han det
smått sensationella att det forstå brottet just
hade begåtts i Celebration, men att "rånaren
bad om ursåkt efteråt".

Epcot år en utstållningsstad som man
betalar intråde får att besoka, en del av Dis-
neyworlds temaparker. Celebration ligger
nåstgårds, år byggd som en "riktig" stad som
bebos av ditflytta de månniskor vilka kånner
sig hemma i områdets "ideologi". Celebra¬
tions initiativtagare var Disney Corporation.
Nyurbanisternas forstå forsok att omsåtta lik-
nande teorier i praktiken var staden Seaside,
belågen på Floridas panhandle och påborjad
1981, Seaside år platsen dår filmen Truman
Show spelades in 1997 i regi av australiensa¬
ren PeterWeir. Det kan vara vårt att i kort-
het beskriva filmens handling, eftersom den
i sig år kongenial med den kritik som ibland
riktas mot New Urbanism: Truman Burbank
år i trettioårsåldern och lever ett idealiskt liv
med sin fru i ett litet hus i en trivsam stad, dår
tillvaron i stort som smått år harmonisk och

behaglig. I filmen blir vi introducerade for
Trumans vårld och hans arbete, vånner och
fritidssysselsåttningar. Vad Truman sjålv inte
vet år att hela hans liv från fodseln har varit en

dokusåpa som sånds på nationell och interna-
tionell teve. Hans liv år en konstruktion och
omvårlden består av skådespelare, inklusive
hans fru och hans båste vån. Når Truman så

småningom forstår sammanhangen har han
ett val - att fortsåtta leva i sin egen teveshow
och leva ett perfekt men forutsågbart liv, eller
att låmna den bubbla som år hans stad (Sea¬
side) och gå ut i den verkliga vårlden med alla
dess tillkortakommanden men befinna sig
i något som i alia fall år autentiskt. Truman
våljer det senare. Filmen Truman showmåste
ha gett en fortroendeknåck åt nyurbanisterna.
Alla klichéerna besannades och skruvades

ytterligare några varv i filmen och den nyur-
banistiska drommen fick i den allmånna dis¬
kussionen en torn.

Ian McHarg och Design with Nature
År 1969 utkom skotten Ian McHarg med sin
bok Design with Nature. McHarg rekrytera-
des på 1950-talets slut for att bygga upp land-
skapsarkitektutbildningen vid University of
Pennsylvania. Hans bok publicerades under

en period når de exploaterande krafterna i
samhållet var starka. Naturresurserna i den
sena modernismens konsumtionssamhålle

sågs som kållor for vålstånd utan att vi rik-
tigt forutsåg konsekvenserna av vad vi senare
skulle betrakta som rovdrift. I Skandinavien

tog sig den konsumtionsinriktade framtids-
andan uttryck i exempelvis ett rationeilt dri¬
vet skogsbruk i industriell skala, ålvar och vat-
tendrag som regierades for kraftutvinning och
berggrund och grustag som utvanns for att få
byggmaterial till vågar samt malm till metall-
framstållning.

For de som såg naturen som en åndlig
resurs rorde sig diskussionen om att gå mera
varsamt fram, att hushålla med naturen och
landskapet istållet for att kortsiktigt exploa-
tera den. Detta var en på många sått svår tid
for landskapsarkitekturen eftersom anstrång-
ningarna fick inrikta sig på att skydda och
bevara snarare ån att utveckla tankesått och
idéer. Landskapsarkitekterna blev nej-sågare,
en otacksam roll for ett litet skrå under fram-
marsch. McHargs bokforsågkåren med argu¬
ment och propagerade for att utbyggnaderna
av infrastruktur och ståder skulle ske på ett
sått som betraktade naturen som en tillgång
och inte bara en råvaruresurs. Vi måste hitta
ett sått att "design with nature", menade
McHarg, och inte "against nature".

Fem år tidigare hade Rachel Carsons bok
Tyst vår kommit, ett for många skakande
dokument vilket visade på naturen som ett
samverkande system dår ingrepp i en enskild
del kunde leda till att hela systemet rubba¬
des. DDT-sprutning av åkrar ledde visserli-
gen till att skadeinsekter forsvann men med
dem också foda for fisk och fågel, vilket i sin
tur påverkade fiskeindustrin och den vilda
faunan, for att ta ett exempel. Med Rachel
Carsons bok blev ordet ekologi ett begrepp i
debatten. Ordet ekologi skulle långt senare,
på 2000-talet, bli banaliserat och missanvånt
på ett sått som ordet hållbarhet också blivit.

McHarg utvecklade en metod. Den grun-
dade sig i naturvetenskapen och dess analy-
tiska synsått. Metoden var att uppråtta kartor
som var och en motsvarade ett markanvånd-

ningsanspråk. Kartorna kunde låggas ovanpå
varandra och de "vita flåekar" som befanns
utan anspråk frajntrådde som den ofta frag-
mentiserade arkipelag av mojligheter som
återstod.

Jan Gehl
År 1971 kom Jan Gehls bok Livet mellem
husen. Till skillnad från McHarg utgick Gehl
från sociala kvaliteter. Genom observationer
bland annat i de så kallade Kartoffelhusen i

Kopenhamn kunde Gehl visa att begreppet
stadskvalitet inte bara rorde sig om att hitta
neutralamarkområden som saknade konflik¬
ter utan att den sociala aktiviteten i de offent-

liga rummenvar avgorande for hur trivsamma
vi uppfattade ståderna. Gehl anvånde sociala
aktiviteter och social interaktion for sina stu¬
dier och inte bara infrastruktur, bebyggelse
och trafik. Gehl visade att åven kommersen,
alltså staden som handelsplats, hade att vinna
på detta. Tvårtom mot vadmånga handelsut-
redningar håvdade menade Gehl att handel
och kommersiell aktivitet stimuleras av att

månniskor låmnade sina bilar. Gehl anvånde

Stroget i Kopenhamn, ett av Europas forstå
gågatestråk, som ett talande exempel. Att ta
månniskan som utgångspunkt for urbana stu¬
dier var vid denna tid en internationell trend
som hade tagits upp av såvål Gordon Cullen
i dennes bok Townscape (1961), som Kevin
Lynch i boken The Image ofthe City (1960).
Typiskt nog kom varken Gehl, Cullen eller
Lynch från en bakgrund som landskapsarki-
tekter utan som arkitekter och stadsbyggare.

The Granite Garden
År 1984 utkom landskapsarkitekten Anne
Whiston Spirn med sin bok The Granite Gar¬
den. Den blev en for denna typ av bok stor
framgång. Den placerade sig på bestseller-lis-
torna åven i icke fackbokhandlar, kanske den
forstå gång som detta skett. The Granite Gar¬
den skiljer sig från andra bocker i åmnet på tre
olika sått. For det forstå år texten behandlad
så att åven månniskor utanfor den professi¬
onella kretsen kan ha behållning av den. For
det andra har den ett subjektivt perspektiv,
något man skulle kunna kalla ett beråttar-
perspektiv. Den grundar sig inte på naturve¬
tenskapen, vilket Ian McHarg hade gjort, och
vilket hade exkluderat både det sociala samt
det rumsliga perspektivet. For det tredje, och
kanske viktigast, sågSpirn staden som en syn¬
tes av offentliga rum och privata rum, melian
arkitektur och landskap, melian det grona och
det grå. Parken var inte långre en gron oas i
en grå stad, vilket den alitid betraktats som.
Det nya synsåttet var att staden var vår tråd-
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gård och kunde utvecklas till en livsmiljo med
vistelsevarden och integrera landskap, gator,
byggnader och trådgårdsupplevelser i en sam-
mansmålt helhet. AnneWhiston Spirn var vid
tiden for boken prefekt vid landskapsarkitekt-
utbildningen vid University of Pennsylvania,
liksom Ian McHarg fore henne och James
Corner efter.

Critical Regionalism
Den vålkånde arkitekturteoretikern Kenneth

Frampton skrev 1983 en text kailad Critical
Regionalism: Sixpointsfor an Architecture of
Resistance3. Texten hade sin udd riktad mot

den ensartade, mediokra kultur som Framp¬
ton menade dominerade tidens tankar om

stadsutveckling. Hans budskap var att "mot-
verka den påverkan av en universeli civilisa¬
tion" som han såg låg i tiden. Frampton såg
de regionala vardena vilka lyfts fram av spe-
cifika landskap som en nyckelpunkt for hur vi
formår våra stader, en reaktion mot moder¬
nismens generella stader utan landskaplig
forankring. Fenomenet kommenterades se-
nare av Rem Koolhaas i dennes bok S, M, L,
XL under titeln The Generic City och var en
framskrivning av den klassiska amerikanska
staden med sitt rationella system av rutnåt
och produktionslogistiskt tånkande.

James Corner

McHarg var till skillnad från Gehl, Cullen och
Lynch landskapsarkitekt. Och vid den skola
dår han varit verksam i Philadelphia utveck-
lades på 1990-talet en intellektuell think tank
for hur McHargs tankar om naturens varde
skulle kunna drivas vidare och få nya bety¬
delser i framtidens sått att planera. James
Corner, en engelsman invandrad till USA och
sedermera prefekt for utbildningen av land-
skapsarkitekter vid University of Pennsylva¬
nia, publicerade på 1990-talet ett par bocker
som fick stort inflytande på landskapsarkitek-
turens omorientering från ett restriktivt for-
hållningssått dår "skydda, bevara" var ledord
till ett offensivare betraktelsesått dår land-

skapsarkitekturen faktiskt kunde utveckla
metoder for en annan sorts planering. Lands¬
cape Urbanism som ideologi kan sågas fodas
hår. En av Corners bocker var TakingMeasu¬
res Across the American Landscape, en text/
bildbok i stort format dår flygbilder over den
amerikanska kontinenten tolkades, dekon-

struerades och sattes samman igen. På så vis
ligger denna bok ganska nåra McHargs tillvå-
gagångssått. Betydelsefull blev den dokumen¬
tation från ett seminarium i Philadelphia år
1993 och som utkom som en text-tåt liten bok
med titeln Recovering landscape. Hår visade
ett tjugotal forfattare påmojliga vågar att an-
vånda landskapets processer, tidsdjup och
kulturella vården som en metod for aktiv pla¬
nering och inte bara som ett instrument for
att bevara natur. Flera av de deltagande skri¬
benterna skulle komma att få inflytelserika
positioner på några av de viktigare skolorna i
vårlden exempelvis Christoph Girot på ETH i
Zurich, CharlesWaldheim på Harvard, Anu-
radha Mathur på University ofPennsylvania,
Bart Lootsma i Wien och åven Steen Høyer på
Kopenhamns Konstakademi.

Landscape Urbanism
Når CharlesWaldheim, då verksam på Uni¬
versity of Toronto i Kanada, sammanstållde
en bok efter ett annat symposium vid Graham
Foundation i Chicago i april 1997, hade boken
såvål som den åtfoljande utstållningen titeln
Landscape Urbanism.Waldheim hade myntat
begreppet som var ett forsok att samlamånga
av de tankar som låg i tiden och som i sin tur
hade påverkats av alla de trender som hår be-
lysts - såsom reaktioner eller motreaktioner.
Låser man boken med de olika inlåggen idag
finner man både kritik mot tidigare ideologi¬
er och forslag till nya synsått. Det nya består
i att acceptera staden som en ståndigt foran¬
derlig process dår vi inte år såkra på slutresul¬
tatet och dår ett slutresultat inte heller år det
vi stråvar efter. Staden utvecklas foranderligt
i ett samspel dår ekonomisk geografi, sociala
kvaliteter, kommersiella anspråk och produk¬
tion måste samspela. Den urbanamiljons per¬
fektion år en onåbar utopi och innebår istållet
en ståndig kompromiss och på så vis en lek¬
tion i samsyn, samarbete och tolerans. Wald¬
heim hade tidigare skrivit en bok om Detroit,
den nordamerikanska stad av alla som tydli-
gast drabbats och plotsligast kollapsat såvål
ekonomiskt som socialt på grund av att den
tillåts utvecklas som ett resultat av ett enda

intresse, nåmligen bilindustrins.
Waldheim såg uppenbarligen ett oppnat

fonster i stadsbyggnadsdebatten och hans
introduktionskapitel till boken The Land¬
scape Urbanist Reader siktar hogt med rubri-

ken A ReferenceManifesto. Kapitlet introdu¬
ceres med ett forsok till definition:

Landscape Urbanism beskriver en disci¬
plin på våg att uppråttas dår landskap ersåt-
ter arkitektur som byggstenen for urbanism.
Inom många discipliner har nu landskap bli-
vit den lins genom vilken dagens stådermåste
betraktas och det medium genom vilken de
byggs.4

Om vi analyserarWaldheims utsaga år
det två noteringar som vi måste gora; for det
forstå att ordet landscape/landskap gors
begreppsligt och måste utlåsas som något
annat ån pastorala och/eller oexploaterade
miljoer, och for det andra attWaldheim nu
slår fast att Landscape Urbanism år en egen
disciplin och inte som landskapsarkitekturen
långe har beskrivits, interdisciplinår. Detta år
en viktig distinktion och åven ett anspråk som
landskapsarkitekturen aldrig riktigt vågat ta.
Under hela 1900-talet har landskapsarkitek-
tur brottats med identifikationsproblem - vad
år det egentligen? Knappast arkitektur - detta
ett av vårldens åldsta yrken utgår från huset.
Knappast landskap - detta likaledes uråld-
riga begrepp år bundet till något som geogra-
fiskt ligger utanfor staden och dårmed år anti¬
urbant. Begreppet landskapsarkitektur ter sig
dårfor som en anomali och dess foretrådare
har långe valt att acceptera en diffus profil och
forsokt vånda det till en kvalitet i sig genom
att definiera åmnet som "interdisciplinårt".
Betecknande år att når svensk landskapsar-
kitekturs nestor Sven Hermelin intervjuades
på 1960-talet stållde han den retoriska frågan
till journalisten: Kan du forestålla dig hur det
år att ha ett yrke som de fiesta inte vet finns?

Boken The Landscape Urbanism Reader
ståller sig till tjånst som det manifest varpå
den nya disciplinen ska vila. Grunden år
mojligen inte ånnu helt fast. De projekt som
boken hånvisar till, exempelvis Fresh Kills i
New York, alltså omvandlingen av en av sta¬
dens storre tipp-platser, samt Downsview i
Toronto, år bågge resultatet av tåvlingar och
inget av dessa projekt har blivit byggda ånnu.
Dessutom kan man betrakta dem mera som

stora parker och inte nodvåndigtvis som sått
att bygga ståder. Vad gåller utbildningar som
har program inom Landscape Urbanism så
refererar boken till att det redan finns fyra
sådana; nåmligen AA i London som har en
mastersutbildning i åmnet, Ecole National
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Superieure du Paysage i Versailles, arkitekt-
skoian i Geneve, samt School ofArchitecture
vid University of Illinois i Chicago. Vi kan
notera att tre av dessa fyra utbildningar lig¬
ger på arkitektskolor.

The Landscape Urbanism Reader innehål-
ler texter som år relativt oberoende av var-

andra och många forslag till definitioner av
begreppet ges. Christophe Girot från ETH i
Zurich skriver exempelvis foljande:

Landscape Urbanism år en term som har
myntats for att beteckna hur vi ser på det
urbaniserade landskapet under andra halvan
av tjugonde århundradet. Det år på många
sått en reaktion på det som kommit fore oss
- rationalismen, funktionalismen, positivis¬
men. Landscape Urbanism ligger långt ifrån
det induktiva tånkande som stadsbyggare tidi-
gare har visat når de byggt och ritat sina ideal-
stader på mer eller mindre jungfrulig mark. 5

Linda Pollak, vid den tiden verksam vid
Harvard University, beskriver Landscape
Urbanism på foljande sått:

Disciplinen Landscape Urbanism kom¬
mer ur landskapsarkitekturen och vidgar dess
fokus att omfatta processer vilka år kulturella
och historiska, ekologiska och naturbundna.
I relation till Urban Design, vilket år en disci¬
plin kommen ur arkitekturen och stadsplane-
ringen, ligger styrkan i Landscape Urbanism
att den accepterar det temporåra. Den kan
utnyttja arkitekturen på ett sått som stadspla-
nering inte gor, genom att ifrågasåtta arkitek-
toniska konventioner som slutenhet och kon-

troll, vilket i sin tur visar på en medvetenhet
om den urbana realiteten så som den ser ut

idag. I ett sådant sammanhang ses inte arki¬
tektur som objekt utan som redskap i arbetet
med ett ståndigt foranderligt stadslandskap.6

En sammanfattning skulle då bli: Land¬
scape Urbanism lyfter fram det faktum att
landskapsarkitekter har en kompetens att
anvånda ekologi (eller som vi sager idag, håll-
barhet) i processen att bygga ståder. Land¬
skapsarkitekter kånner sig bekvåma med for-
åndring, med oppna losningar, med processer
dår vi inte riktigt vet slutresultatet, om det ens
finns ett slutresultat. Landscape Urbanism år
en strategi dår landskapsarkitektur anvånds
som utgångspunkt istållet for den objekts-
och resultatinriktade arkitekturen. Landscape
Urbanism håvdar att eftersom husen år kort-
livade och landskapsarkitekturen genom sin

mojlighet att genomgå foråndringar långlivad
år denna en mera relevant utgångspunkt når
vi utvecklar urbanamiljoer.

For oss som har långt till Seaside, Cele¬
bration och for den delen akademierna vid
Harvard GSD och University of Pennsylva¬
nia kan man tånka sig en utflykt till Skåne
och dår besoka de tre samhållena Jakriborg,
Staffanstorp och Bjurlov, samtliga belågna i
Malmo-Lundregionen. Jakriborg år ett ide-
alsamhålle i Hansastil som delat den svenska
kritikerkåren i två delar. Allt verkar bra gjort
och det år trevligt att vara dår men år det "på
riktigt"? Staffanstorp byggdes på 1970-talet
och var då en av landets storsta villamattor,
en tidig svensk variant av sprawl. I samband
med den regionala bostadsmåssan 1997 (Bo
97) gjordes ett forsok att återinfora den tåtare
småstadens intimitet och vården med storre
tåthet och varierad arkitektur med commu-

nity-kånsla. Såvål Staffanstorp som Jakri¬
borg håmtar nåring ur det tankegods somNew
Urbanism for fram. Bjurlov år å andra sidan en
till synes oreglerad stadsbygd vars kondensa-
tionspunkter år shoppingcentra och mobelva-
ruhus omgivna av enorma parkeringsplatser,
ett slags utkantståder somWashington Post¬
journalisten Joel Garreau beskrev i sin bok
Edge City - Life on theNew Frontier, utkom-
men 1991.

Filmfiguren Truman Burbank skulle nog
inte bosåtta sig på något av de tre stållena. Om
han skulle gilla Landscape Urbanism år for
tidigt att sia om. Forst måste vi nog få se hur
de amerikanska akademiernas tankar omsåtts
i verkligheten.
Thorbjorn Andersson, landskapsarkitektLAR/
MSA, professorSLU

Jakriborg iHjårup anvånder sig avflera av de stads-
byggnadsprinciper som återfinns iNew Urbanism
Jakriborg in Hjårup employs severalofthe cityplan¬
ningprinciples that can befound in New Urbanism

Kållor:

Carson, R.: SilentSpring, Philadelphia 1964.
Cullen, G.: Townscape, Chatham 1961.
Corner, J. (red.):Recovering Landscape. Essays
in Contemporary LandscapeArchitecture, New
York 1999.

Corner, J. & MacLean, A.: Taking Measures
across theAmerican Landscape, Hamden 1996.
Garreau, J.: Edge City - Life on theNew Fron¬
tier, New York 1991.
Gehl, J.: Livet mellem husene, Kopenhamn
1971.

Jacobs, J.: TheDeath andLife ofGreatAmeri¬
can Cities, New York 1961.
Koolhaas, R. &Mau, B.: S, M, L, XL, New York
1995.

Katz, P. (red.): The New Urbanism: Towards
an Architecture ofCommunity, Portland1994.
LordRogers ofRiverside (chair): Towards an
Urban Renaissance. FinalReportofthe Urban
TaskForce, London 1999.
Lynch, K.: The Image ofthe City, Boston 1960.
McHarg, I.:Design with Nature, Philadelphia
1969.

Spirn, A.: The Granite Garden, New York 1984.
Unwin, R.: Town Planning in Practice, London
1909.

Sitte, C.: Stadsbyggnad och dess konstndrliga
grundsatser, Wien 1899, svensk overs, av G Si-
denbladh 1982.

Waldheim, C (red.): The Landscape Urbanism
Reader, Chicågo, 1997

Noter

1. Artikelfrån januari 2011 i The Boston Globe avjour¬
nalisten LeonNeyfakh
2. Alan Berger skrev 2006 boken Drosscape: Wasting
Land in Urban America. Termen definieras enligt Ber¬
ger som en kombination av orden vast och waste; allt-
så en landskapstyp som befinner sig i den odefinierade
zonen som ibland kallas sprawl och som saknar defini-
eradfunktion och iir overflodig, "waste"
3. Utvecklades senare till Frampton, K.: Towards an
Urban Landscape, ColumbiaDocuments no 4,1994
4. Waldheim, C.: The Landscape Urbanism Reader s. 11
5. Girot, C.: Vision in Motion: Representing Landscape
in Time, iWaldheim, C.: The Landscape Urbanism Rea¬
der s. 87

6. Pollak, L.: Constructed Ground: Questions of Scale,
i Waldheim, C.: The Landscape UrbanismReader s. 125
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PROCESURBANISME - BYEN SOM ØKOSYSTEM
Indlæg holdtpåDL 's Høstkonference iArkitekternes Hus 18. november 2011
Stig L. Andersson

Illustration SLA Illustration SLA

Menneskets natursyn har gennem histo¬
rien været bestemmende for, hvordan vi
har indrettet vores byer. I dag har vi ind¬
set, at vi ikke står over og ikke kan kon¬
trollere naturen. Hvorfor så ikke lære af
naturen, når vi designer vores byer?

Menneskets syn på naturen har skiftetmange
gange i løbet af de sidste 150 år i takt med skif¬
tende livsvilkår, ideologier, krige ag økonomi¬
ske konjunkturer. Men gennemgående har
alle de skiftende syn på naturen været båret
af den samme forestilling: At vi mennesker er
naturen overlegen.

Den forestilling, at vi mennesker står over
naturen, har vist sig at være forkert. Dette ind¬
ser vi nu mere og mere tydeligt. Derfor æn¬
drer vores syn på naturen sig i disse år endnu
engang, hvor vi netop må erkende, at vi trods
vores teknologiske fremskridt stadig er un¬
derlagt naturens processer og tilfældigheder.

At dette nye natursyn vinder frem netop
nu, er kun naturligt med tanke på de massive
forandringer, vi er vidne til i netop disse år:
Klimaforandringer, globale kapacitetsproble¬
mer, den eksplosive urbanisering, naturkata¬

strofer og en stadig mere omfattende forure¬
ning er bare nogle af de faktorer, der i disse
år former vores syn på naturen og vores for¬
hold til den.

Disse store globale forandringer - måske
de største siden industrialiseringen, ja måske
de største nogensinde - har vist os, at vores
naturforskrækkede selvtilstrækkelighed og

teknologiske forblindelse ikke slår til mere.
Når vi gentagne gange oplever, at byer og sam¬
fund bryder sammen som følge af økonomi¬
ske kollapser, oversvømmelser, vulkanud¬
brud, jordskælv og snestorme, viser det, at vi
har indrettet os på måder, der ikke kan mod¬
stå disse begivenheder. For mig at se, er det
bydende nødvendigt at ændre på byernes
organisation, udtryk og infrastruktur, så de
kan overleve og tilpasse sig til den moderne
verden.

Det er som svar på disse massive udfor¬
dringer, at vi i SLA har udviklet en særlig
metode til byudvikling baseret på en land-
skabsarkitektonisk tænkning, der bruger den
viden, vi har om naturen, naturens systemer
og naturens processer til at skabe bæredyg¬
tige og leveværdige byer. Metoden kaldes 'pro¬

cesurbanisme', og den går kort fortalt ud på at
lære afnaturen og densprocesser og systemer,
når vi designer vores byer.

LearningfromNature
Procesurbanisme kombinerer hardcore viden¬

skabelig viden om naturen, om økosystemer,
om vegetation, stofskifte, C02, vækst, vand,
jord, fødekæder og kemi - ja kort sagt: viden
om, hvordan verden hænger sammen - med en
kreativ og en kunstnerisk vilje til at finde lang¬
tidsholdbare, bæredygtige og helhedsoriente¬
rede løsninger for vores byer.

Procesurbanismen udvikledes i takt med,
at vi bevægede os væk fra vores oprindelige
udgangspunkt som traditionel landskabsar¬
kitekttegnestue og mere og mere over mod
urban design - hvor vi overvejende arbejder i
dag. Vores fokus skiftede, fordi vi indså, at det
er i det urbane, de ovenfor skitserede udfor¬
dringer nødvendigvis må finde sin løsning.
Som resultat af dette mangeårige arbejde
samlede vi i 2008 vores erfaringer i en film og
enwebside (www.processurbanism.com), hvor
vi præsenterede vores erfaringer, overvejelser
og forskning i skitseform.

LANDSKAB 1 2011 15



Henriksholm.

Illustration SLA

Henriksholm.

Illustration SLA

Hvad betyder det så, procesurbanisme?
At være procesurbanist betyder, at man fo¬
kuserer på naturens processer frem for på
naturens og byens æstetik. Dette betyder, at
procesurbanisme ikke fokuserer på, hvordan
naturen ser ud. Men hvordan åen fungerer.
Hermed er procesurbanismen et opgør med
den konventionelle billeddannelse, der også
dominerer ellers beslægtede byudviklings-
trends som f.eks. landscape urbanism, der
opererer med et æstetisk betinget syn på na¬
turens rolle i byens udvikling. Procesurbanis¬
men har ikke noget fast eller forudsigeligt ud¬
tryk, og det æstetiske er ikke i sig selv vigtigt
for procesurbanisten.

At være procesurbanist medfører også,
at alle ideer om kontrol og styring bliver
droppet. Således bliver det processuelle,
det omskiftelige, det ikke-afsluttede og det
ukendte til centrale elementer, som pro¬
cesurbanismen konstant arbejder med. Lige¬
som naturen, hvor kontrol og styring heller
ikke findes, men hvor økosystemernes gensi¬
dige justering sørger for balance, overlevelse
og udvikling.

Ved således at lære af naturens økosyste¬
mer kan procesurbanisten designe natur og
by (der ellers normalt opfattes som hinan¬
dens modsætninger) som en samlet enhed;
som noget, der supplerer hinanden, og som
kan og skal eksistere sammen. Hvor den tra¬
ditionelle byplanlægning opfatter byen som
en samling af strukturer (som f.eks. blå struk¬

tur, grøn struktur og infrastruktur), der skal
optimeres, organiseres og defineres hverfor
sig, ser procesurbanisten i stedet byen som et
samlet økosystem, hvor alle dele interagerer
og spiller sammen med hinanden på tværs af
gængse 'strukturer'. I procesurbanistens optik
skal naturen således ikke 'beskyttes' mod den
'onde' by. Den skal ind og samarbejde med
den. Og derigennem skabe et nyt udtryk, en
nyæstetik.

Ingen kontrol og ingenforudsigelig æstetik
Hvad betyder dette konkret for, hvordan, vi
skaber vores byer? Lad mig give nogle ek¬
sempler:

I den mindre skala kan dette f.eks. betyde,
at samspillet mellem vegetation, kontorbyg¬
geri, dyreliv, infrastruktur og mikroklima
designes på en sådan måde, at naturens
naturlige regnvandshåndtering, afkøling og
biodiversitet erstatter kloakker til afledning
af regnvand, aircondition og vedligehold/
drift. Denne bestræbelse kan f.eks. ses i SLA's

Bymile for SEB Bank i København (2010) og i
SLA's udviklingsplan for bydelen Dyngeland i
Bergen (2012).

I den lidt større skala kan dette betyde
omlægning af byens parker til fordel for en
intim sammenvævning afnatur og by, der ikke
blot gør denne nye bynatur langtmere perfor¬
mativ i forhold til akklimatisering og bære¬
dygtighed. Men også tilfører byen et langt
mere levende, diverst og sundhedsfremmende

udtryk. Dette princip har SLA bl.a. benyttet
sig af i parallelopdraget om Brøset (2010),
Norges første 100 % C02-neutrale bydel.

I den store skala kan procesurbanis¬
mens landskabelige tilgang til byudviklin¬
gen betyde, at masterplanernes rigide plan¬
lægning opgives til fordel for en åben ad
ftoc-tilgang, der ser byen som en kompleks
og foranderlig helhed frem for som en sim¬
pel samling strukturer, hvis udvikling man
tror at kunne forudsige og derfor planlægge.
Erstattes masterplan med procesplan, kan
planen tilpasse sig uforudsete hændelser ved
atændre form, udtryk og funktion i takt med,
at ny viden og forandringer trænger sig på.
Dette princip ligger f.eks. til grund for SLA's
forslag til GreveMidtby (2009) og Langager-
gaard (2005), også i Greve, samt den midler¬
tidige anvendelse af havnearealerne i Frede¬
ricia C (2010).

I alle tilfælde gælder det, at det er natu¬
rens processer og systemer (og ikke naturens
æstetik ellerbillede), der dannerbaggrund for
alt, vi laver, og som vi lærer af for at skabe den
bæredygtige og leveværdige by.

Radikalt, men ikke nyt
Procesurbanisme opfattes ofte som noget me¬
get radikalt - af alle andre end landskabsarki¬
tekter. Procesurbanister og landskabsarkitek¬
ter ved nemlig, at det at tænke i økosystemer,
processer og helhedssammenhænge er nød¬
vendigt for enhver overlevelse og udvikling -

Brøset, Norge.
IllustrationerSLA

Brøset, Norway.
IllustrationsSLA

16 LANDSKAB 1 2011



HerlevHospital.
Illustrationer SLA

HerlevHospital.
Illustrations SLA

LANDSKAB 1 2011

Klimapladsen, GreveMidtby.
Illustration SLA

Climate square, GreveMidtby.
Illustration SLA

hvad enten vi taler landskab, haver og natur¬
planlægning, eller design afbyrum, strategier
for fremtidens provinsbyer og indretningen af
de største metropoler i verden.

Kun hvis vi løsriver os fra den måde, vi
konventionelt forestiller os, at natur og by
skal se ud på, uanset om de er sammen eller
adskilt, kan vi for alvor gøre noget ved de ud¬
fordringer vi står overfor i det urbane: klima,
kapacitet og livskvalitet. Med procesurba¬
nismens fundament i naturvidenskabelig
viden og kunstnerisk erfaring og indsigt kan
vi berige verden med en nyæstetik, natur og
leveværdige urbane samfund, der virker radi-
kajt anderledes end noget andet, vi før har set.
Stig L. Andersson, professor ved Københavns
Universitet LIFE, kreativ direktør iSLA,
landskabsarkitektmdl



DEBAT: PROCESURBANISME
- BYØKOLOGI ELLERVARM LUFT?
PerStahlschmidt og Peter Thorsen

Emnet for DL's Høstkonference 18.11.2011 var

Naturen i byen. De tre oplægsholdere: profes¬
sor IbAsger Olsen, professor og kreativ direk¬
tør for SLA - Stig Lennart Andersson samt
biolog fra Danmark Naturfredningsforening
- Jan Pedersen satte fra hver deres vinkel de¬
batten i gang. Oplæggene findes på DL's hjem¬
meside.

Der var godt fremmøde og en veloplagt
diskussion. Mange spørgsmål kredsede om
det af Stig L. Andersson definerede begreb
procesurbanisme. Tegnestuen SLA er et af lan¬
dets mest toneangivende landskabsarkitekt¬
firmaer i øjeblikket, og det er bemærkelses¬
værdigt, at SLA ikke blot markerer sig stærkt
i konkurrencer og med stor spændvidde i de
udførte anlæg, men også har formuleret et
værdigrundlag, der skal tjene som målsæt¬
ning for tegnestuens projekter. Overskrif¬
ten for værdigrundlaget erprocesurbanisme,
hvis hensigt er, at viden om naturen, natu¬
rens systemer og naturens processer bruges
til både atændre på eksisterende byer og til at
skabe nye byer, så de bliver bæredygtige. Stig
L. Andersson sluttede sit indlæg sådan: 'Vimå
ind og involvere os i udviklingen afden bære¬
dygtige by - og med basis i naturvidenskabe¬
lig viden og kunstnerisk erfaring berige verden
med bæredygtige byer; der ser radikaltforskel¬
ligt udfra det, vi kender i dag'.

I stedet for betegnelsen procesurbanisme
syntes vi, at det havde været afklarende at
bruge den internationale term Landscape
Urbanism, eller på dansk landskabsurbanisme.
De to begreber forekommer os at være næsten
synonyme. Der er en udbredt tilbøjelighed i
arkitekt- og landskabsarkitektverdenen til
at kalde teoretiske emner noget nyt, selv om
der er ved at blive opbygget en vis konsen¬
sus om den gamle definition. Det betyder, at
der ikke dannes et nuanceret og præcist fag¬
sprog. I stedet risikerer man åt få et virvar af
ord med overlappende eller næsten overlap¬
pende betydning.

Procesurbanisme har desuden mange fæl¬
lestræk med Ian McHargs klassiker Design
With Nature fra 1969. McHargs budskab var:
- Den økologiske krise nødvendiggør, at

mennesket må ændre holdning fra herre til
samarbejdspartner med naturen

- Landskabsarkitekter har særlige forud¬
sætninger for at bidrage til denne anderledes
måde at udvikle samfundet på

- Naturen og dens processer er en rig og brug¬
bar inspirationskilde til planlægning

- Byudviklingsplaner skal ikke stræbe
mod en statisk, forudbestemt form, men
angive strukturer for dynamiske muligheder

Design With Nature adskiller sig deri¬
mod fraprocesurbanisme ved at se værdien af
at beskytte og fastlåse en given arealanven¬
delse. For McHarg er det således en god ting
at frede en park eller et naturområde - i stedet
for at overlade udviklingen til forhandling og
markedskræfter. McHarg ville nok også være
skeptisk over for troen på, at båndafspilning
af kvækkende frøer under Solbjerg Plads kan
fremkalde den dybe samhørighed med natu¬
ren hos nutidens børn.

Design With Nature ermindst lige så ak¬
tuel nu, som da den blev skrevet, ogprocesur¬
banisme er et flot forsøg på en vision for en
tegnestue i 2012. Samtidigmener vi, at mange
afSLA's nyere, udførte anlæg er både innova¬
tive ogveldesignede.

Men der synes at være et gab mellempro¬
cesurbanismens teori og de konkrete projek¬
ters virkelighed, et gab som har vakt vores
faglige nysgerrighed. Derfor har vi med ud¬
gangspunkt i Stig L. Anderssons konference¬
oplæg og den uddybende forklaring på pro¬
cesurbanisme på SLA's hjemmeside nærlæst,
hvad begrebet dækker og derefter sammen¬
holdt denne teori med virkeligheden i nogle
af de anlæg, SLA anvender som illustration af
procesurbanisme.

Et af de mest fremhævede eksempler er
Bymilen ved SEB Bank, Skandinaviska En-
skilda Bankens friareal på hjørnet af Kalve¬
bod Brygge og Bernstorffsgade i København.
Anlægget blev præsenteret i LANDSKAB
7-2010. Bymilen er præmieret og ifølge SLA
'Københavns første 100 procent klimatilpas-
sede landskab og en modelfor, hvordanfremti¬
dens byrum kan indrettes bæredygtigt'.

Bymilens æstetik
SEB Banks friarealer ligger på et skrånende
betondæk over et parkeringshus. Rumligt fun¬
gerer friarealet som en sluse mellem Lund¬
gaard & Tranbergs herlige, grønne punkthuse.
Fra det stærkt trafikerede gadekryds i anlæg¬
gets østhjørne går der en bevægelse til det højt
hævede vesthjørne. Derfra er der et langt lige
strøg til Rigsarkivet - projekteret af Schøn-
herr - ned til Tivoli Hotel i syd.

Ved SEB er leget med de glatte, hvide be¬
tonflader, så de danner ramper og både vand¬
rette og skrånende terrasser. Den hårde be¬
tonoverflade brydes af cirkulære bede til
træer og langstrakte bede til bunddækkende
buske og græsser.

Bygninger og friareal er med hver sit
markante udtryk, og i det kontrastrige sam¬

spil mellem arkitektur og landskabsarkitek¬
tur, berigende for dette hjørne afbyen. Det er
blevet til et sted med identitet.

Og generøst inviterer banken enhver, der
har lyst, til at bestige Bymilen og få udsigt over
havneløbet fra en ny vinkel. Enskilda betyder
godt nok privat, men det gælder bestemt ikke
bankens udearealer.

Paradoksalt nok tager Stig L. Andersson
afstand fra, hvad han kalder beautifcering af
byen, men for os at se udmærker Bymilen sig
ved sin stedstilpassede og raffinerede æstetik.

Bymilens økologi
Det er et økologisk plus for anlægget, at plan¬
terne ikke vandes med drikkevand, men med
den regn, der falder på betonen. Men dyrk¬
ning af skovtræer - birk og skovfyr - på be¬
tondæk er i bund og grund uøkologisk. Hvis
strømmen svigter, eller vandingsslangerne
stopper til, vil træerne hurtigt dø, fordi jord¬
volumenet er lille i forhold til træernes behov.

Set i forhold til betonkonstruktionernes di¬

mensionering, betyder jordens vægt i vand¬
fyldt tilstand alligevel et betydeligt merfor¬
brug af beton. Beton er ikke 'et vældigt bære¬
dygtigtmateriale, når det er anvendt som vigør
- støbtpå stedet'. (Stig L. Andersson i debat¬
ten på DL's Høstkonference). Betonfremstil¬
ling bidrager med hele 5 % afverdens samle¬
de udledning afC02. Og det er nok ikke uden
grund, atAalborg Portland truermed at flytte
arbejdspladser til udlandet, hvis den nye rege¬
ring indfører afgift på udledning af kvælstofil¬
te. Hertil kommer så ressourceforbruget til
armeringsjern og vandtætte membraner. Så
i klima- og ressourcemæssig forstand er det
tvivlsomt at betegne beton som et bæredyg¬
tigtmateriale.

Med den kraftige blæst, som højhusene
fremkalder i forbindelse med de teknisk kom¬

plicerede og sårbare vækstbetingelser, vil det
kræve omhyggelig styring og kontrol at holde
liv i træerne. Der er her langt til det erklærede
mål om selvregulering: 'Procesurbanismen ser
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Bymilenfår et stærkt visuelt udtryk ved, at derfabule¬
resfantasifuldtmedfå virkemidler. De lave standere er
vandforstøvere.
Byrum vedSEB, KalvebodBrygge/Bernstorffsgade,
København. Foto OREVVandingssystemer
TheBymilen has a strong visual expression in that
therefantasizes withfewmeans. The lowposts are
water atomizers.

The urban space at SEB, KalvebodBrygge/Bernstorffs¬
gade, Copenhagen. Photo OBEV Irrigation Systems

byen som et økosystem. Et kunstigt økosystem,
der er byens levende organismer og deres sam¬
spil med den ikke-levende omverden, som jord,
mineraler, vand, luft og alle fysiske faktorer.
Det vi kalder kontekst. Det urbane økosystem
fungererpå mangemåder bedst, når den regu¬
lerersig selv. Forandringer iøkosystemets kom¬
plekse mekanisme skal kunne ske spontant - el¬
lers bliver der ubalance'. (SLA's hjemmeside).

Når opsamlingstankene under Bymilen
er fyldt op med regnvand, løber det oversky¬
dende vand i havnen. De befæstede arealer
ved SEB bank bidrager derfor ikke til over¬
belastning af kloaknettet ved ekstremregn.
Lokal regnvandsnedsivning, der er ønske¬
målet forprocesurbanisme, er i øvrigt heller
ikke realistisk dette sted: 'Den traditionelle

planlægning, der oftest har teknisk infrastruk¬
tur som afsæt, viser sig at være uegnet til det
uventede. Den traditionelle by løser afvanding
og spildevandmed kloakker, der er dimensione¬
ret til helt andre klimaforhold, end de aktuelle.
Det er dog ikke kun kloakkernes manglende
kapacitet, dergiverproblemer. Detgør også de
enorme arealerafbefæstede overflader, byerne
er udstyret med, derforhindrer nedsivning -
som i naturen'. (SLA's hjemmeside).

Bymilen skråner mod nordøst og med
den kraftige vind og med skygge fra bankbyg¬
ningerne ermikroklimaet køligt. Derfor vir¬
ker det uforståeligt at 'akklimatisering er det
vigtigsteprincip i Bymilens design. På grund
afbetonensfoldende bevægelser reflekteres så
meget som muligt afsolens indkomne stråler,
hvilket skaber et naturligt afkøletmikroklima
i årets varme måneder'. (SLA's hjemmeside).

Som mange andre af tidens nye anlæg er
Bymilen statisk i sit udtryk. Efter indviel¬
sen kan det grønne islæt i bedste fald få en
lidt mere frodig karakter, men derudover kan
det kun gå ned ad bakke. Den stramme æste¬
tik med få, beherskede virkemidler gør også
anlægget intolerant over for designet af nyt
inventar og tekniske installationer. Det er der
ikke grund til at klandre anlægget for, men er
det i overensstemmelse med idéen i procesur¬
banisme? -'procesurbanismefokuserer på
naturensprocesserfremfor et kulturelt betin¬
get syn på naturens æstetik. Vifokuserer ikke
på, hvordan naturen ser ud. Men på hvordan
denfungerer. Procesurbanisme arbejdermedat
kunne tilpasse sig det uforudsete, på det vi ikke
ved-endnu, på samme måde som naturen kan

tilpasse sig. Den erfleksibel'. (Stig L. Anders¬
son på DL's Høstkonference).

Et projekt bliver ikke økologisk afbesvær¬
gelser, og i modsætning til æstetikken er der
muligheder for at kvantificere de økologiske
faktorer. Om det ermuligt - og ønskværdigt
- at opstille faste mindstekrav for økologisk
landskabsarkitektur, i stil med hvad vi kender
for landbrugsprodukter, er et åbent spørgs¬
mål.

Men nårman præsenterer et projekt som
økologisk og bæredygtigt, kunne man oplyse
hvad konsekvenserne er for grundvandet,
hvad ressourceanvendelsen er til anlæg og til
drift (f.eks. elforbruget til vanding, vandfor¬
støvere og belysning), hvor stor andel af det
samlede grundareal, der er uden befæstelse
osv.

Konklusion
SLA skelner mellem Urban Design i den lille
skala og Urban Development, byudviklings-
projekter, hvor Bymilen hører til i kategori¬
en Urban Design. Vi kunne have sammenlig¬
net idealerne iprocesurbanisme med andre af
tegnestuens projekter, der bliver brugt som
illustration af begrebet på hjemmesiden,
f.eks. byplanstrategien for Hornshøj, projek¬
tet til en omdisponering af Ørestad Syd, for¬
slag til vitalisering og fortætning af forstæ¬
derne Greve Midtby og Ballerup, byudvikling
i Kløvermarkskvarteret i København, Sønder
Boulevard, de fem byrum i Frederiksbergs by¬
midte inkl. Solbjerg Plads, Byhaven i Nørre¬
sundby, forslag til en ny by ved Store Børbæk
i Frederikssund, Fredericia Havn og Charlot¬
tehaven.

Men resultatet ville efter al sandsynlighed
blive den samme som for Bymilen, atman par¬
fumerer i grunden uøkologiske projekter med
skønne, økologiske ord, og at der ikke er sub¬
stantiel sammenhæng mellem de ideelle visi¬
oner og projekternes virkelighed.

Projektering og planlægning af land¬
skabsarkitektur er ikke en videnskab, og når
en landskabsarkitekt præsenterer sit projekt,
er der vide sproglige rammer. Men hvis man
begrunder med naturvidenskabelige, økolo¬
giske argumenter, må der alligevel være en
vis sammenhæng mellem, hvad man siger, og
hvad man gør, hvis begreber som økologi og
biodiversitet skal være andet end symbolik
eller tomme ord.

Afslutningsvis kan det nok siges, at der histo¬
risk, periodevismå ske opgør med og fornyel¬
se afplanlægningens idégrundlag. I de sidste
50 år har der i landskabsarkitekturen været

opgør med den rationelle funktionalisme,
bl.a. ved at opprioritere økologiske hensyn.
11980'erne var de økologiske bestræbelser
kraftige, i 00'erne har de været svagere.

Uden at svigte brugsværdi, oplevelses¬
mæssig rigdom og sociale hensyn er der gode '
grunde til, at økologi, bæredygtighed og biodi¬
versitet igen får større vægt i projekterne. Det
er imidlertid kun interessant, hvis det sker
uden at manipulere med de faktiske præmis¬
ser, men sker ud fra oparbejdet viden og vel¬
funderet faglig kunnen.
PerStahlschmidt ogPeter Thorsen, landskabs¬
arkitekter mdl
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DEBAT: LANDSKAB OG DEN FAGLIGE DEBAT
Peter Thorsen

Ib Asger Olsen havde i LANDSKAB 5-2011 et
debatindlæg: Et nyt paradigme for landskabs¬
arkitektur - provokeret af en fyldig artikel i
Weekendavisen 17.6.2011, hvor Stig L. Anders¬
son fremlægger sine ideer om bl.a. by, natur og
planlægning - realiseret gennem en ny plan¬
praksis, kaldet procesurbanisme. I samme
nummer havde også Ulrik Kuggas et velskre¬
vet samtidskritisk indlæg, Alting blinker.

Det er forfriskende med indlæg, som kan
sætte lidt gang i den 'interne faglig debat'.

Det har det været sløjt med i de seneste år,
i vores, ellers fine og alsidige, fagblad.

Udover redaktørens ofte analyserende
ledere har der i de sidste ti år kun været 6-7

indlæg med karakter af en intern faglig ana¬
lyse eller kritik. Bidragyderne har ved en hur¬
tig gennemgang været:

LodewijkWiegersma - om brug af photo-
shop og brug af træer i de nye 'smart-projek-
ter' (LANDSKAB 3-2007 og 5-2008);

Per Stahlschmidt - en anmeldelse afNy
Nørrebro Park (LANDSKAB 8-2007);

Thorbjørn Andersson - om projektillu¬
stration og -manipulation (LANDSKAB 5-
2007), samt om landskabsurbanisme og urban
design (LANDSKAB 1-2010);

og endelig Malene Hauxner - en analyse
af Stig L. Anderssons arbejder (LANDSKAB
6-2001) og om udviklingstendenser i faget
siden 1920 (LANDSKAB 3-2006).

Der er således langt mellem snapsene - i
en faggruppe, som ellers er i vælten og i dyna¬
misk udvikling. Over de sidste årtier har vi
haft noget, der ligner en tidobling afantallet af
aktive landskabsarkitekter. Men vi savner en

samtidig udvikling afen frodig ogærlig debat¬
kultur, måske fordi vi stadig slæber rundt på
en arv af halvfamiliær hensyntagen til kolle¬
gerne og evt. også til deres brød.

I LANDSKAB 4-2010 lufter Annemarie
Lund i sin leder muligheden for at højne bla¬
dets faglige indhold og debatniveau gennem
en 'fagfællevurdering'. Det vil sige en opgra¬
dering af dele afbladet (visse artikler) ved en
videnskabeligt betonet censurering.

Det er da et bud - selv om det lyder som en
lidt 'tung' og formel løsning, som vel også har
økonomisk konsekvenser.

Det er jo velkendt, at økonomien lægger
bånd på fagbladets ambitioner. Det har altid
været et kunststykke at holde LANDSKAB
kørende.

Hvad kan vi ellers gøre under de gældende vil¬
kår? Kunne man måske efterlyse flere modige
debatindlæg fra DL-medlemmerne, redakti¬
onsudvalg, Tænketank m.fl. Var det en idé, at
redaktør og redaktionsudvalg selv forsøgte sig
med en mere kritisk praksis - en 'redaktionel
fagfællevurdering'?

De allerfleste projekter og anlæg, som
realiseres i dagens Danmark, hviler i hoved¬
træk på de faglige traditioner mht. idégrund¬
lag, funktion og materialer. Disse projekter er-
bredt og fint repræsenteret i LANDSKAB.

Men for en bedaget fagmand er det også
væsentligt at forstå, hvad det er der sker i
tiden - de nye tendenser og ideer inden for
fagområdet. Det er et emne, som jeg finder for
lidt diskuteret i faggruppen og for ringe belyst
i LANDSKAB.

Det er i denne sammenhæng et pro¬
blem, at LANDSKAB jævnt hen indeholder
omfangsrige, uredigerede konkurrence- og
projektpræsentationer, i form af'nemme',
rå, gengivelser afafgangsprojekter, dommer¬
betænkninger eller tegnestuernes egne pro¬
jektbeskrivelser. En mængde af disse artikler
lever ikke op til almindelig journalistisk eller
faglig standard.

Projektpræsentationerne er ofte uforståe¬
lige - selv efter ihærdig faglig granskning. Det
skyldes oftest mangelfuld tekstbeskrivelse
eller plan-/tegningsmateriale - ogmåske især
manglende sammenhængmellem tekster og
planer. Blandt typiske eksempler fra de sene¬
ste år kan nævnes:

LANDSKAB 1-2007, NV-park-konkurren-
cen i København - med god dommertekst,
men med en uforståelig hoved-plantegning
til 1. præmieprojektet - SLA: 1001 træ.

LANDSKAB 4-2009, Grønnegadekonkur¬
rencen i Odense - med en udførlig dommer¬
betænkning, men med mangelfulde og delvis
uforståelige planillustrationer, bl.a. til. 1. præ¬

mieprojektet - Ma-Su-Planning.
LANDSKAB 3-2010, Sydhavnsskolen og

Øresundsparken, Malene Kriiger & Stine
Poulsen - med en letbenet tekst og svært til¬
gængelige 'frimærkediagrammer' og for små
plantegninger.

LANDSKAB 3-2010, Energiafgrøder i
landskabet. Studieprojekter fra Arkitekt¬
skolen i Aarhus - med en pseudoakademisk
tekstbeskrivelse og øjensynligt interessante
planbilag, men uforståelige uden signaturfor¬

klaringer. Hvis artikler ikke er forståelige, er
der langt hen ad vejen tale om spild af plads
og tid.

Men måske afspejler problematikken
blot den 'kryptiske' tendens i tiden - som så
naturligt må slå igennem i fagtidsskrifterne.
Det handler først og fremmest om de mange
nyromantiske 'konceptprojekter', hvor poe-
tisk-filosofiske beskrivelser og svært aflæse¬
lige, næsten nonfigurative photoshop-plan-
tegninger - gør en faglig vurdering næsten
umulig.

Mange konkurrencevinderprojekter har
for tiden denne 'koncept-karakter'. En årsag
til at disse projekter præmieres og dermed
også kommer i fagblade kunne være, at de er
så poetisk-luftige i både tekst- og plandel, at
især lægdommerne kan tænke egne holdnin¬
ger og ønsker ind i projekterne uden at støde
på hårde rationelle kanter og substans. Siden¬
hen får bygherren så ofte uforudsete udgifter
til konkretisering og efterprojektering afvin¬
derforslagene. Men det hører man, efterføl¬
gende, kun lidt om.

LANDSKAB gengiver jo blot loyalt, hvad
faget byder ind med, herunder også de, efter
min mening, diskutable tendenser i dele af
fagområdet. Tendenser, som jeg mener, faget
er dårligt tjent med - og som vi bør ta' en snak
om.

Måske er det, som nævnt, en mulighed, at
vi mere frejdigt går ind i den interne kritiske
debat. En mulighed kunne være, at redaktio¬
nen 'bestiller' anmeldelser afudvalgte reali¬
serede projekter - på samme måde som man
i dag opfordrer en fagfælle til en boganmel¬
delse. Samtidig kunne man søge at stramme
op mht. redaktionen af de mest 'luftige' pro¬
jektpræsentationer i LANDSKAB - så de får
en så konkret form, at det blivermuligt at dis¬
kutere dem.
Peter Thorsen

Svarfra redaktøren
Tak for indlægget. Det er meget velkom¬
ment, at du som læser giver sig tid til at mene
og skrive og tælle debatterende/analyseren¬
de indlæg. I dette nummer af LANDSKAB er

flere, Ib Asger Olsen og Per Stahlschmidt og
du, der rigtig kommet op på barrikaderne og
skyder både med vådt og frisk krudt og i flere
retninger. Jeg synes, at der er i dit indlæg er
nogle forbiere.
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DEBAT: THE FLOWERPOWERMAN
IbAsger Olsen

Du har selv engang siddet i redaktionsudval¬
get og kender sikkert nogenlunde vilkårene.
Jeg vil ikke her gennemgå alle bladproduktio¬
nens faser og de mange funktioner, der hører
til at være redaktør. Kom til DL's generalfor¬
samling, der er ofte livlig debat om emnet.

Men: Økonomien lægger slet ikke bånd
på ambitionerne, omend den lægger loft over,
hvor megen arbejdstid DL har valgt at lægge i
bladets redaktion, og økonomien er også med¬
bestemmende for, hvormange sider bladet må
indeholde.

En egentlig akademisk brugbarpeer revie¬
wing er pt. lagt på hylden, da det ganske rigtigt
er et voldsomt tungt apparat at sætte og holde
igang. Og vi har vurderet, at det egentlig kun
gavner ret få.

Det er noget afen påstand, at LANDSKAB
'loyalt' bringer alt. Redaktør og redaktionsud¬
valg holder møder, diskuterer og vælger/fra¬
vælger. Redaktionel fagfællevurdering findes
også allerede gennem redaktørens priorite¬
ringer, men dem skal man selvfølgelig have
lov til at være uenig i.

Det er langt fra korrekt, at teksterne pub¬
liceres i den 'tilstand', som de kommer ind.
En hel del tekster omskrives. Jeg ville få røde
ører, hvis jeg skulle bringe alle tekster præcis,
som de arriverer.

Udsagnet om, at en gennemgang viser, at
der i de sidste ti år kun har 'været 6-7 indlæg
med karakter af en intern faglig analyse eller
kritik' må være en ret lemfældig gennemgang.
Jegvil anbefale en grundigere læsning, for der
har faktisk været en del andre analyserende
artikler, men sjældent egentlige 'læserbreve'.

Mht. konkurrencebetænkninger (du har
vist også engang været fagdommer for AA) så
er omskrivning afdommerkomiteens betænk¬
ning er i sagens natur ikke tilladt, men de for¬
kortes som regel 50-75%. Der var i øvrigt
ingen konkurrencer gengivet i 2011. Jeg fin¬
der det ganske uvederhæftigt, hvis jeg skulle
tillade mig at være overdommer, når der har
siddet en dommerkomité og vendt og drejet
forslagene. Uddragene skal udvælges meget
sobert, ellers bliver der ballade.

Som det ses afnr. 1 er det ikke grænser for,
hvor mange debatindlæg, der kunne skrives,
modtages og publiceres i bladet. Antallet sty¬
res alene af, hvad læserne vil og orker.

Og debatindlæg bringes 'loyalt', omend jeg
også her retter stavefejl og kommaterer. AL

Journalist Pernille Stensgaard har i Week¬
endavisen 30.12.2011 et stort interview med

Stig Lennart Andersson under titlen Flower
Power. Her formulerer han et nyt paradigme
for løsning af af de fremtidige problemer, der
følger af klimaændringerne.

Løsningen er at slippe naturen løs i byen,
idet det ikke længere er nok at finde den i
byens afgrænsede parker med græsplæner,
busketter, træer og blomsterbede.

I den tætte by drejer det sig især om at
undgå oversvømmelser ved at forsinke regn¬
vandets opstuvning i kloakkerne og samle
regnvandet i underjordiske tanke og parke¬
ringskældre, hvilket nok snarere burde kal¬
des en tæmning af naturen.

Ellers skal den biologiske natur bryde
igennem sprækker og huller i de befæstede
arealer med brug af forskellige træer for at
skabe bæredygtighed gennem den biologi¬
ske variation. Plantningerne skal sikres med
kunstig vanding med vand fra det opsamlede
regnvand. Denne sårbare teknik må stride
mod den økologiske bæredygtighed og er en
meget planlagt natur. Den er i øvrigt set før,
gjort på en meget mere bæredygtig måde,
f.eks. i Landgreven i København, hvor nu vel¬
voksne lindetræer klarer sig uden tekniske
hjælpemidler på et garagedæk i 50 cm muld
med 50 kvm jordflade pr. træ. Eller tænk på
Radiohusets tagterrasse fra 1940'erne.

Stig L. Anderssons forslag til nye byer er
fremlagt med 9 programpunkter:

1. Al byudvikling er fremover baseret på
landskab og naturprocesser

2. Begynd med at lave et landskab og lad
det udvikle sig. Giv dernæst folk adgang og
benyt deres brug af stedet som afsæt for byud¬
viklingen

3. Opgiv det faste billede af, hvordan natur
og by skal se ud. Glæd dig over det nye

4. Slut med at bygge kloakker i Danmark.
De gamle afvikles med tiden

5. Brug kun naturlig energi (vind, sol, vand)
6. Plant så mange træer og planter som

muligt. Det giver robusthed
7. Masterplaner erstattes af ad hoc-planer
8. Højest 10 % befæstede arealer
9. Styring og kontrol erstattes af fleksibili¬

tet i den fysiske organisering afbyen
De konkrete programpunkter er næsten

alle problematiske og udtryk for en faglig ar¬
rogance med udelukkelse afandre faggrupper.

F.eks. skal den traditionelle byplanlægning er¬
stattes med udvikling af naturlandskaber,
hvoriman bygger huse. Detmå blive en meget
tyndt befolket by, når man ved, hvor sårbar
den selvudviklede natur er. Masterplaner
skal erstattes af ad hoc-planer, hvor styring
og kontrol erstattes af fleksibilitet i den fysi¬
ske organisering afbyen.

Når programmet ikke inddrager byplan¬
lægningens elementer, især en overordnet
struktur, der kan opfange byudviklingen over
tid, ligesom transportsektoren, der jo er byens
store problem, kan resultatet ikke undgå at
blive en kaotisk by.

Paradigmet nævner slet ikke det æstetiske
udtryk, der betragtes som uvæsenligt. F.eks.
er et begreb som skala og skalasammenhæng
nødvendig for at løse sammenhænge mellem
by og landskab og bebyggelse og uderum med
brug afensartede planteelementer som alleer
og lunde. Det kan forskellige træer, der vokser
meget uens og måske slet ikke vokser, ikke
klare.

Det har altid været det væsentlige mål for
faget at forene sociale, økologiske, tekniske
og materialemæssige elementer til et æste¬
tisk hele. Da det æstetiske udtryk iflg. det nye
paradigme er ligegyldigt, forsvinder det land-
skabsarkitektoniske mål, og landskabsarki¬
tekturen bliver en teknisk disciplin.

Paradigmet lyser afdespekt for denmåde,
faget i hundrede år har arbejdet med naturen
i byen, hvor viden og erfaring med naturens
processer og bæredygtighed over tid er byg¬
get op.

Et nyt paradigme vil altid være et oprør
mod det eksisterende, men at smide al erfa¬
ring og viden over bord er både dumt og naivt
og vil begrænse dets levetid.

Paradigmet har interessant nok vakt stor
opsigt blandt grupper af landskabsarkitek¬
ter, erhvervsfolk og nu også universitetet.
Det betragtes som en reklame for faget, der
har resulteret i, at Stig L. Andersson er ble¬
vet udnævnt til professor på LIFE, sågar uden
opslag, og han er hædret med priser og ble¬
vet udnævnt til æresmedlem i landskabsar¬

kitektforeningen. Måske er de inspirerende,
men helt urealistiske illustrationer begrun¬
delsen, på trods af at resultatet efter paradig¬
mets tekst er uvæsentligt.
Ib Asger Olsen, professor, landskabsarkitekt
mdl
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NYEÆRESMEDLEMMER I DL
Jacob Kamp, Jacob Fischer ogEllen Braae

I forbindelse med Dansk Landskabsarki¬

tektforenings 80-års jubilæum i decem¬
ber 2011 har foreningens bestyrelse ud¬
peget to nye æresmedlemmer, Stig L. An¬
dersson og Lars Østerby. Udnævnelsen er
en cadeau til de to landskabsarkitekter og
faglige personligheder, der har ydet noget
særligt i forhold til fagets udvikling og an¬
seelse udadtil. Med udnævnelsen af såvel
en privatpraktiserende landskabsarkitekt
som en fhv. offentlig ansat landskabsarki¬
tekt ønsker DL's bestyrelse at pointere, at
landskabsarkitekter har en vigtigmission
i både privat og offentligt regi.

'

DL's bestyrelses motiveringfor udnævnelsen
Stig L. Andersson, landskabsarkitekt MDL,
udnævnes til æresmedlem af Dansk Land¬

skabsarkitektforening for sit store bidrag til
faget igennem sin praksis og sit store enga¬
gement for at sætte faget på den offentlige
dagsorden. Stig L. Anderssons virke er igen¬
nem alle år kendetegnet ved en lydhørhed for
fagets sanselige dimension, gennem et kunst¬
nerisk arbejde med planter, vand, lyd, lys og
overflader, der tilsammen danner smukke,
bæredygtige, brugbare landskabsrum med
en meget høj herlighedsværdi.

Lars Østerby, landskabsarkitekt MDL
udnævnes til æresmedlem af Dansk Land¬

skabsarkitektforening for sit store bidrag til
faget, igennem sit virke som stadsgartner i
Herning Kommune og et stort engagement
i landskabsarkitektfagets udvikling. Lars
Østerby har formået at påvirke kollegaer og
samarbejdspartnere til at fastholde et højt
fagligt niveau i både nyanlæg og i den dag¬
lige drift. Med fokus på kvalitet i forvaltnin¬
gen af de grønne områder har Lars ikke alene
placeret Herning på Danmarkskortet, men
også dannet forbillede for en hel generation
af landskabsarkitekter i kommunale forvalt¬

ninger.

Jacob Fischers tale ved udnævnelsen af
Lars Østerby tilæresmedlem i DL '
Herning er en by i Jylland. Uldjydernes by,
som ligger på den anden side af den jyske høj -
deryg i det flade landskab. En by, som er løf-
.tet op af sandet af især tre personligheder,
der med jysk foretagsomhed har skubbet til
udviklingen af Herning og omegn. De to per¬
sonligheder er brødrene Aage og Mads Eg

Damgaard, der med skjorter og tæpper fik sat
Herning på verdenskortet.

Og så er det Lars Østerby. Egentligbare en
ydmyg lille landskabsarkitekt med gråt over¬
skæg. Men Lars er en landskabsarkitekt med
vilje til at skabe og få gennemført visionære
projekter, en snuhed til at formidle og åbne
andres øjne for det væsentlige og en skarp fag¬
lig indsigt, som indgyder respekt hos både fag¬
fæller og lægfolk. Egenskaber, der er væsent¬
lige for, at en stadsgartner kan agere med
troværdighed i en kommunes politiske land¬
skab med mange ønsker og få midler, og hvor
det er vigtigt at kunne forudse, hvordan et
projekt vil kunne lykkes.

Som stadsgartner i Herning har Lars syn¬
liggjort kommunens parkpolitik. Det kan
aflæses i strategien for vejplantninger og for¬
nyelse afældre parker, herunder Mindepar¬
ken, og udviklingen af hele Birkområdet samt
nye torve og pladser i centrum. Der arbejdes
med differentierede plejestandarder, natur¬
pleje og naturgenopretning, og samtidig vær¬
nes der om kommunens enestående land-
skabsarkitektoniske værker.

Lars har formået at påvirke kollegaer og
samarbejdspartnere til at fastholde et højt
fagligt niveau i både nyanlæg og i den dag¬
lige drift. Med fokus på kvalitet i forvaltnin¬
gen af de grønne områder har Lars ikke alene
placeret Herning på Danmarkskortet, men
også dannet forbillede for en hel generation
af landskabsarkitekter i de kommunale for¬

valtninger.
Lars er diplomaten, der lader projektet

vokse nedefra og op og tænker på tværs af tid,
magt, strukturer og kontingentmidler for i
stedet at skabe dialog og fælles ejerskab. Som
bygherrerepræsentant er Lars professionel og
præcis. Han har formået at skabe konstruk¬
tive og åbne arbejdsbetingelser for de rådgi¬
vere, som gennem årtier har været inviteret
med i skabelsen afHernings grønne projek¬
ter. Med den diplomatiske stadsgartners lune
jyske humor, der altid smitter omkring bor¬
det, hvor de store beslutninger skal tages, ska¬
bes en behagelige stemning, der baner vejen
for fælles konsensus om de visionære projek¬
ter.

Det gør sig at være ydmyg, når man har
format til at få tingene til at lykkes.

Kære Lars, tillykke med det ærefulde
medlemskab.

Ellen Braaes tale ved udnævnelsen afStig
Lennart Andersson til æresmedlem afDL
Allerførst vil jeg sige, at jeg er beæret over dels
at skulle holde denne tale på vegne af dagens
80-årige fødselar, dels at skulle holde den for
lige netop Stig LennartAndersson.

Inden foræstetisk filosofi talerman om en

særlig tænkemåde, der er karakteriseret ved
to forhold: indlevelse og overskridelse. Ind¬
levelse som en sensitiv åbenhed over for det
konkrete og overskridelse som en søgen ud
over det blotte indtryk.

Det er her, at den æstetiske oplevelse
adskiller sig fra den æstetiske erfaring. Den
æstetiske erfaring er altså noget andet og
mere end den æstetiske - lad os sige bling-
bling oplevelse, idet den æstetiske erfaring
har en etisk og erkendelsesmæssig kvalitet.

Vi tænker, når vi erfarer æstetisk - man
kan som Kant tale om en 'udvidet tænkning',
eller som Baumgarten tale om at 'tænke
skønt'.

Stig, netop denne evne til at kombinere en
overgribende dagsorden med den æstetiske
tænkning er et af dine kendetegn - en kom¬
bination, som kun ganske få formår, og som
vidner om både et intellektuelt og etæstetisk
overskud.

Dette overskud knytter du - set fra land¬
skabsarkitekturfagets side - lykkeligvis sam¬
men med nogle af samtidens presserende
spørgsmål. Det drejer sig om klima - og
spørgsmålet om, hvordan vi kan tilpasse os
til de forandringer, der finder sted, og samti¬
dig erkende os selv som en integreret del af
et samspil med naturen. Det drejer sig om
byplanlægning eller rettere byudvikling - og
videre om gentænkningen af landskabsarki¬
tektens og landskabsarkitekturens rolle. Det
bliver i din optik til et spørgsmål om både
rent pragmatisk at ændre på de organisatori¬
ske rammer, og også om en slags genfortryl-
lelse afplanlægningens ellers lidt støvede og
bureaukratiske rolle og fremtræden.

Måden, hvorpå du viser dit engagement
og overskud, er gennem dine altid bemær¬
kelsesværdige projekter. Projekter, som ved
første øjekast fremtoner sanselige, smukke
- eller med et udtryk du selv ynder 'med stor
herlighedsværdi'. Men som også har disse
ekstra erkendelsesmæssige lag, som gør dem
'skønne' og til udtryk for denne udvidede tæn¬
kemåde. Du bruger imidlertid også dit enga-
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gement og overskud på en måde, hvor du for¬
mår at brænde igennem medielydmuren. Det
sker eksempelvis, når du foreslår Tivoli flyt¬
tet til Ørestaden og Rådhuspladsen plus Tivo¬
lihaven omdannet til skov! Og dermed er du
med til at placere landskabsarkitekturen på
den offentlige dagsorden. Det har jo i det snart
forgangne år været helt ekstraordinært at se
en landskabsarkitekt blandt de nominerede
til at blive årets københavner.

Stig, du udnævnes hermed fuldt fortjent
til æresmedlem afDansk Landskabsarkitekt¬

forening - ikke som årets landskabsarkitekt,
men som blivende æresmedlem! Tillykke!

DL's bestyrelse havde bedt Jacob Fischer og
Ellen Braae om at holde en personlig motive¬
rende talefor hhv. Lars Østerbye ogStig L. An¬
dersson

Tidliger udnævnte æresmedlemmer iDL
1938: V. Fabricius Hansen
1973: C.Th. Sørensen
1973: Georg Georgsen
1981:AgneteMuusfeldt
1986: Karen Permin
1992: Sven-IngvarAndersson
1992: J. Palle Schmidt
1998:1.P. Junggreen Have
2008: Ib Asger Olsen,

YellowMudGarden, Illustration SLA
YellowMudGarden. Illustration SLA
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INDBUDT KONKURRENCE:
MUSEUMSHAVEN

Dommerkomitéen bestod af: Karsten Ohrt, direktør, Statens Museum forKunst (formand); Otto Johs.
Detlefs, formandforAnnie og Otto Johs. Detlefs'Fonde; Karoline Prien Kjeldsen, departementschef,
Kulturministeriet; Jon Pape, centerchef, Københavns Kommune, Centerfor Park ogNatur; Bent Loh¬
mann, formandfor Indre Bys Lokaludvalg;Nils Erik Gjerdevik, billedkunstner. Udpeget afArkitektfor¬
eningen var Steen Høyer, professor, arkitektMAA MDL ogMarianne Levinsen, landskabsarkitektMDL.
Konkurrencens sekretær var arkitektMAA JesperKock, Arkitektforeningens Konkurrenceafdeling

I april 2011 udskrevStatensMuseumfor Kunst
i samarbejde med Københavns Kommune en

projektkonkurrence om forslag til en nytænk¬
ning afMuseumshaven. Formålet var at tilve¬
jebringeforslag tilhavens udformning, dens re¬
lation til omgivelserne og dens overgange til de
tilstødende arealer. Visionen er at revitalisere
Museumshaven som et grønt haverum, derpå
én og samme tid integrerer haven iØstreAnlæg
og den øvrige by og invitererpublikum indenfor
på museet. Samtidig ønskes det, at intentionen
bag den nuværende museumshave om at 'stem¬
me sindet' til en kunstoplevelse gentænkes i en
form, der imødekommer nutidens behov.

Annie og Otto Johs. Detlefs'Fondefinansie¬
rer realiseringen afdet nye anlæg, herunder en
omlægning afmuseets hovedtrappe.

Uddrag afdommerbetænkningen
En række samfundsmæssige ændringer har
betydet, at tiden er løbet fra den cirka hund¬
redårige museumshave, og anlægget i sig selv
er ikke et bevaringsværdigt, havekunstnerisk
klenodie. Museumshaven er fredet som have
og er en del af Østre Anlæg, men det betyder
ikke, at anlægget skal bevares i sin nuværende
form. Det er i korthed baggrunden for konkur¬
rencen om museumshaven, hvis program in¬
deholder en vision samt en lang række krav,
fra funktionelle betingelser til oplevelses¬
mæssige ogæstetiske ønsker.

Ud fra programmets krav og ønsker har
dommerkomiteen valgt at søge det eller de
forslag, der på en fleksibel og robust måde er
udtryksfulde set ud fra et arkitektonisk hel¬
hedssyn. Set ud fra det synspunkt indeholder
det/de bedste forslag ikke nødvendigvis de
bedste løsninger i de enkelte delområder,men
de indeholder en struktur og en klar arkitek¬
tonisk idé, der vil kunne bearbejdes og udvik¬
les til et enestående resultat.

Sammenfatning
I programmet skriver Carsten Thau til slut
følgende: "Udfordringen for en fornyelse af
Museumshaven består blandt andet i at tage
stilling til oplevelsen af trafikstøjen, at opti¬
mere facadens evne til at spille sig ud mod
gaderne, at forbedre arealerne på museets
gavlfacader og etablere en selvfølgelig og ind¬
bydende cirkulation rundt om bygningen,
således at Museumshaven og Østre Anlæg i
højere grad kommer til at danne en helhed.

Endelig og ikke mindst at skabe en intelligent,
nutidig have med et kunstnerisk islæt."

Det betyder, at for eksempel uhensigts¬
mæssige funktionelle og tekniske løsninger
kan komme i anden række ved en samlet vur¬

dering. Det skal også nævnes, at samtlige for¬
slag ville skulle gennem en krævende tilpas-
ningsrunde, hvis eller når de skulle udføres.

Forslag 2 og 8 bevarer hovedtrækkene i
den eksisterende have og arbejder primært
med en renovering og ommøblering. Forsla¬
genes evne til at imødekomme den nye kon¬
tekst og indgå på nye bymæssige vilkår virker
ikke overbevisende, og de nye tiltag virker
ikke arkitektonisk overbevisende. Til gengæld
er de bevarende med en vis respekt for histo¬
rien og arbejder begge med en asymmetrisk
forskydning i forhold til bygningens aksialitet.

Forslag 6 arbejder ligeledes med en asym¬
metri. Forslaget anvender forskudte terras¬
ser støttet af hække. I facadens længde er

udspændt et stort befæstet areal, der inde¬
holder en lang række funktioner. Dommer¬
komiteen vurderer, at denne disposition giver
uhensigtsmæssige løsninger og resulterer i en
overfokusering på museet som bygningskon¬
struktion. Desuden fremstår terrassemotivet
som et løsrevet element på skråningen, uden
arkitektonisk relation til stedet, parken eller
bygningen.

Forslag 3 er konkurrencens mest kontro¬
versielle forslag. Det er baseret på et enkelt
netværkskoncept og bliver som følge deraf
tilsvarende rigidt i rumlig forstand, da hele
arealet bliver forvandlet til en transitzone.
Dette kan ses som en stor, flot ogmonumen¬
tal, nutidig gestus i kontrast til byens tilmud-
ring af integrerede og overlappende udbud.
Hovedgrebet er en enkel gestus, der dog for¬
bliver smukkest som skitseforslag. Et landska¬
beligt lag kunne have balanceret ogberiget det
ekspressive byelement.

Forslag 4 arbejder med rammer og volde.
Dommerkomiteen er ikke overbevist om ram¬

mernes blivende værdi, men ser voldmotivet
som et frugtbart afsæt. Voldene forbliver dog
en skaleret pastiche, der ikke evner at sætte
rummet og bygningen i spil. Voldene giver
støjbeskyttelse og intimitet, men evner ikke at
have bygningens skala som modspiller. Inti¬
miteten forsvinder i mødet med facaden, og
specielt omkring midteraksen og vestgavlen
opstår rumlige og skalamæssige konflikter.

Forslag 1 tager udgangspunkt i en aktivitets-
rambla, der baner sig vej gennem bygningen
og ender i en svævende brokonstruktion over
søen i ØstreAnlæg. Forslagsstillerne har haft
vanskeligheder med at tilpasse aksialiteten
til Georg Brandes Plads og Kongens Have, og
netop den rumlige logik i afslutningerne er
helt essentielt for motivet. Desuden indfø¬
rer aksialiteten en skala, der overgår bygnin¬
gen, hvorved bygningen bliver reduceret i be¬
tydning. Dommerkomiteen finder ikke disse
grundlæggende dispositioner anbefalelses¬
værdige.

Forslag 5, tildelt 2. præmie, bygger på et
klassisk by- og landskabstrækmed 'byens' ori¬
entering mod Øster Voldgade og 'landskabet'
mod Georg Brandes Plads og Sølvgade. I for¬
slaget arbejdes med en nytolkning af den stili¬
serede natur, der til alle tider har været have¬
kunstens hovednøgle.De store kontraster, der
opstår, når forslagsstillerne foreslår bregner,
mos og frøer tæt på Georg Brandes Plads,
gentages i stormålestok i den hvidlige betons
møde med bygningen. Den hvidlige beton kan
ses som en udfoldning afden store nye muse-
umstilbygning mod søen. Dommerkomiteen
ser forslaget som et originalt udtryk for sam¬
tidens vilkår i stort og småt, men finder ikke,
at de arkitektoniske greb udspilles i den rette
skala og kontekst.

Forslag 7, tildelt 1. præmie, integrerer
forbilledligt Østre Anlægs rum med den nye
museumshaves flydende øer afgræs. Forslaget
fanger den rumklang, der er i parken, uden at
kopiere dens struktur i haven direkte. Plant¬
ningerne går på tværs af befæstelsen, og det
store runde og sorte spejlbassin skaber sam¬
men med bastionerne en fin rumlig overgang
mellem museet ogMuseumshaven. Forslaget
er relativt ydmygt, fleksibelt og med respekt
for stedets værdier. Forslaget vil kunne fun¬
gere som museumshave i stille tider, men vil
kunne optage udstillinger og arrangementer
på en naturlig og afslappet måde i kraft af sin
åbenhed. Spejlbassinet er forslagets hjerte
både æstetisk, funktionelt og socialt. Det er
her bygningen forankres, det er her spejlbille¬
derne afbyen dannes. Et mulighedernes felt,
og det er her, man mødes og måske sætter et
skib i søen på en dag, det lufter en anelse, hvis
man ikke har andre uopsættelige gøremål.
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bevægelsemovement overgang transition gulvjloor

Forslag nr. 7 'SMK tilbage iparken', tildelt 1. præmie Proposal no. 7 'SMK back in the purk,' awarded 1st prize

terræn terrain café og scene café and stage belysning lighting

Forslag nr. 7 tildelt 1. præmie, udarbejdet af
PolyformArkitekter (totalrådgiver) v. Thomas
Kock, Jonas Sangberg, NikolajFrølund Thom¬
sen, Henrik Thomas Faurskov, SofieMandrup,
Sofia Bergman; Karres en Brands Landschaps-
architecten (underrådgiver) v. Sylvia Karres,
Bart Brands, Tomas Degenaar, Sander Ved¬
der, Sarah Neuberg; OlufJørgensen, Roskilde
(underrådgiver) v. Thomas Hansen; Via Tra¬
fik (underrådgiver) v. Mogens Møller, Martin
Kallesen; SvavaRiesto (underrådgiver), kunst¬
historiker

Uddrag afdommerbetænkning: Forslagets in¬
tention er at få Statens Museum for Kunsts

bygning til at ligge inde i parken, synligt pla-.
ceret på den grønne voldkrone, med åbenhed
mod byen og de omkringliggende institutio¬
ner.

Intentionen forfølges af et enkelt greb,
der på forbilledlig vis trækker Østre Anlægs
grønne rum hele vejen omkring bygningen.
Den trekantede have 'forsvinder' og afløses af
græsklædte øer, store træer og bugtede stier,
der ledes omkring og omkranser bygningen og
de grønne bastioner.

'De flydende øer' får Museumshaven til at
blive en del af parken og således af et større
landskabeligt motiv i byen. Et organisk for¬
løb afåbninger mod Kongens Have og de om¬
kringliggende institutioner tager imod flowet
fra mange sider og bliver en inviterende ge¬
stus, der naturligt leder ind i parken, hen til
museet, rundt om bastionerne og bygningens
gavle og videre gennem parken.

Bastionerne rettes op, renses for krat
og bevoksning, og bygningen kommer til at
fremstå med stoisk ro og autoritet i kraft af
sin horisontale udstrækning hævet op på de
grønne volde.

De græsklædte bastioner bliver særligt
markante omkring bygningens hjørner mod
sydvest og øst, hvor terrænforskellene er
størst, og ved hovedtrappen foran museets
indgang. Cirkulationen omkring gavlene for¬
bedres, samtidig med at der disponeres med
plads til levering og parkering på de relativt
snævre arealer.

Et stort kunstpodium i sort diabas ska¬
ber sammen med bastionerne en fin rumlig
overgang mellem museet ogMuseumshaven.
Kunstpodiet er tænkt anvendt som udstil-

lingspodium og som et element, der udadtil
signalerer, hvad der foregår på museet.

Udeservering og scene placeres oplagt på
det læ- og solfyldte sted øst for hovedtrappen,
med kort vej til køkkenet.

Museumshaven og fortovet deler belæg¬
ning i form af nye bordurstensfliser, som flet¬
tes sammen med stisystemets hårdtstampede
grusbelægninger.

Eksisterende sunde træer bevares, og der
suppleres med nye træer som eg, birk og lind
samtmindre træer som magnolie, æble og kir¬
sebær.

Dommerkomiteen ser den store åbenhed
mod trafikrummet som et problem, og det
er derfor af afgørende betydning for havens
liv, opholdsmuligheder og tiltrækningskraft,
at relationen og overgangen mod trafikrum-
met bearbejdes, så Museumshaven ikke bli¬
ver opslugt af det overdøvende og heftigt ind¬
trængende trafikrum, der dominerer både
Sølvgade og Øster Voldgade.

Dommerkomiteen opfordrer til en videre
bearbejdning af kantzonen for at opnå en
større variation og dermed et mere uformelt
og levende udtryk mod gaderummene.

grønnefladergreen surfaces

parkering/leveringparking/delivery cykelparkering bicycleparking
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Forslag nr. 7
Proposal no. 7

Det må overvejes, om en del af den eksisteren¬
de randbeplantning, særligt de gamle, smuk¬
ke, opstammede syrener og guldregnene mod
Sølvgade, kan indgå i en mere rumligt nuan¬
ceret overgangmod gaden. Der ønskes gene¬
relt en større indlevelse i den eksisterende

beplantnings karakter og udtryk, så de nye

beplantningslag kommer til stå i bevidst re¬
lation til det eksisterende, både i forhold til de
poetiske og arkitektoniske virkemidler. Valget
afbirk og lind virker ikke overbevisende i re¬
lation til bygningen og arealet foran museet.

Kunstpodiet i natursten ønskes ikke med¬
taget i sin nuværende bearbejdning, idet dom¬
merkomiteen ikke vurderer podiet som sær¬

lig egnet for udstilling afkontemporær kunst.
Men for eksempel som spejlbassin ville ele¬
mentet i kraft af sin placering og arkitektoni¬
ske præcision skabe en fin rumlig overgang
mellem museet, bastionerne ogmuseumsha-

Forslaget SMK tilbage i parken er udpeget
som vinder afkonkurrencenmed den begrun¬
delse, at projektet er det, der blandt de indle¬
verede forslag rummer den struktur og arki¬
tektoniske idé, som bedst kvalificerer sig til en
viderebearbejdning i dialog med bygherren.

Forslaget fremhæves for sit enkle hoved¬
greb, der i respekt og forståelse for sammen¬
hængen mellem bygning, park og by skaber
en præcis og overbevisende arkitektonisk
helhed, som får bygningen til at stå med sin
fulde autoritet.

Der er tale om et relativt ydmygt forslag
med respekt for stedets værdier. Den skitse¬
rede museumshave vil kunne fungere i stille
tider, men vil også kunne optage udstillinger
og arrangementer på en naturlig og afslappet
måde i kraft af sin åbenhed.

Forslagets klare intention og stilfærdige
brug afvirkemidler skaber en robusthed, som
giver mulighed for at udvikle haven og for at

føje til. Det forudsættes, at projektet i den
videre bearbej dning tilføres kraft og poesi i
kontrast til det præcise og enkle parkrum,
så Museumshaven får en havekunstnerisk
dimension og en tiltrækningskraft, der er en
del af drømmen på dette sted.

© o>
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Forslag nr. 5 'Green space white open', tildelt 2. præmie Proposal no. 5 'Green space white open,' awarded 2ndprize

Forslag nr. 5 tildelt 2. præmie, udarbejdet af
SLA arkitekter (totalrådgiver, ophavsret) v.
Stig L. Andersson, Helene Koch, Jule Sophie
Wittorf, Christian Kuczynski, Kristoffer Holm
Pedersen, LeneDammandLund, KatrineSand¬
strøm, TineLangstedKrogstrup, Andreas Klo¬
ster; Keinicke og OvergaardArkitekter (un¬
derrådgiver) v. Flemming Anders Overgaard,
Maria KeinickeDavidsen; Rambøll (underråd¬
giver) v. Bjarne Winterberg, CasperWulff, Jens
Richard Olsen

Uddrag afdommerbetænkning: Et grønt rum
af vild og forarbejdet natur trækkes i bløde
terrænbevægelser omkringbygningen og ska¬
ber et stemningsmættet parkrum, hvor ople¬
velsen afnaturen og sansningen er i centrum.
Et frodigt haverum med høje græsser, mosser,
bregner, frøer og fugle, der skaber overgang
og kontrast til den omkringliggende by og det
trafikale system.

Det grønne og 'naturlige' parkrum modsvares
af et lyst byrum - en hvid betonflade, der per¬
forerer det grønne forløb, trækker det urba¬
ne liv helt tæt ind til museet i et kontrastfuldt
møde med facaden.

Den hvide beton trækkes op ad bygnin¬
gens vestgavl og erstatter græsbastionen med
et stort trappemotiv. I trappen er udsparrede
bede til planter og græsser. Den hvide beton¬
flade inklusive trappen mod vest er et hårdt
'angreb' på bygningens facade og arkitektur og
skaber en række problemer i forhold til sik¬
kerheden og funktionerne i bygningen.

Haverummets yderste kant 'skubbes og
vrides', og indhak og lommer aktiverer forto¬
vet til en multifunktionel zone. Kantbehand¬

lingen er konkurrencens mest overbevisende
bud på forholdet mellem inde og ude, by og
park på netop dette sted. Kanten skaber med
sit elegante spil af flow og funktioner, nicher
og frodighed en stærk tiltrækningskraft til

haven og et overbevisende forhold mellem
åbninger og fortætninger. Et forhold, der på
samme tid skaber åbenhed mellem byen og
museet og fornemmelsen af at træde ind i en
anden verden.

Terrænbehandlingen er på det skitse¬
mæssige niveau virkningsfuld i samspil med
beplantningen og styrker det rumlige per¬
spektiv. Den skitserede terrænbehandling
skaber dog reelt store problemer i forhold til
tilgængeligheden på hovedstien, hvor terræ¬
net langt overstiger de tilladte hældningsgra-
der. Derudover er det vanskeligt at vurdere
terrænets relation til de eksisterende træer,
der som udgangspunkt ønskes bevaret.

Forslaget har en dragende grafisk tiltræk¬
ningskraft med smukke og forførende rum¬
lige illustrationer og lægger sig på et højt og
professionelt niveau i forhold til mange af de
øvrige projekter.
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skabselementer, en bakke og en dal - en høj og
en gryde - positiv og negativ.

Gode træer er bevaret, og langs vejene er
plantet en hæk af lind.

Adgangen til området sker gennem fire
halvcirkulære pladsdannelser. Ved foden
afmuseet er plantet tre rækker forskellige
hække.

Forslaget er enkelt, sobert ogbryder aksi-
aliteten med 'Pausehaven' og 'Amfihaven', der
som bakke og dal spiller sammen med hoved¬
indgangens halvcirkulære forplads og selve
indgangspartiets portal.

Der peges på hele museumsparkanlægget
som et oplagt sted for udstillinger og arrange¬
menter. Specielt fremhæves Amfihavens og
Pausehavernes skulpturelt udformede land-
skabsrum som velegnede til kunst, og forsla¬
gets stilfærdige greb giver mulighed for vari¬
eret brug af anlægget til kunstneriske formål.

Forslaget har et klassisk samspil med by¬
en, som det ses i byens parker i almindelighed.
En hæk skiller haven fra trafikken. De tre for¬

skellige hækplantninger langs bygningsfoden
tydeliggør imidlertid ikke museets forhold til
sit haverum.

Sammenfattende mener dommerkomi¬

teen, at forslaget er for tilbageholdt. En til¬
gang, der ikke evnerat give stedet en ny
arkitektonisk identitet, der modsvarer pro¬
grammets vilkår.

Forslag nr. 2 Proposal no. 2

afslutning mod Georg Brandes Plads og fort¬
sættelse til Kongens Have.

Netop den rumlige logik i afslutningerne
af aksens motiv er helt essentiel, og forslags¬
stillerne har haft vanskeligheder med at til¬
passe aksialiteten til Georg Brandes Plads og
Kongens Have og byens store skala. Aksialite¬
ten indfører en skala, der overgår bygningen,
hvorved bygningen bliver reduceret i betyd¬
ning. Samtidig indeholder forslaget en eksem¬
plarisk grundig registrering af alle værdifulde
eksisterende træarter.

Med hensyn til kunstudstillinger folder
forslagets bredt anlagte hovedakse sig impo¬
nerende ud med vandbassin og skulpturer,
men på trods afprojektets ambitiøse karakter
er der i billedmaterialet ikke taget højde for
de reelle proportioner, Museumshaven har.

Forslag nr. 2 udarbejdet afVogtLandschaftsar-
chitecten (totalrådgiver, ophavsret) v. Giinther
Vogt, RalfVoss, Nicola Eijfler, DavidRadema-
cher, SigneLund; JAJAArchitects (underrådgi¬
ver, ophavsret) v. Jakob Steen Christensen, Jan
Yoshiyuki Tanaka, Kathrin Susanna Gimmel,
Ingrid Roalsø, Jeanne Wéry, Stephen Hoang,
Sam de Boever, Trine R. Sommer; Hundsbæk +
Henriksen (underrådgiver) v. Per Christiansen

Uddrag afdommerbetænkning: Forslaget an¬
vender generelt den eksisterende plangeo¬
metri, forbinder til Østre Anlæg ved at an¬
vende mindre klynger af træer og bryder den
eksisterende symmetri med to klassiske land-

Forslag nr. 2 Proposal no. 2

Forslag nr. 1 Proposal no. 1

Forslag nr. 1 udarbejdet afSchul Landskabsar¬
kitekter (totalrådgiver, ophavsret); Adept (to¬
talrådgiver); COWI

Uddrag afdommerbetænkning: Forslagets vi¬
sion er at skabe en stærk entré og ankomst til
museet, og det tager udgangspunkt i at styr¬
ke museets arkitektoniske betydning ved at
stramme parkplanen op til et 'formelt form¬
sprog'.

Det formelle greb består i at indføre en
markant rumlig hovedakse, Kunstpromena¬
den. Samtidig rettes stien og dermed bastio¬
nen langs bygningens facade op, så parkens
plan bliver retlinet og aksial. Det formelle
greb fortsættes og gentages i et system af
'landskabstrapper', der vinkelret ud fra pro¬
menaden udligner terrænet og accentuerer
'opstigningen' til hovedtrappen og ankom¬
sten til museet.

Kunstpromenaden spændes ud fra kryd¬
set i Georg Brandes plads, og aksen fortsæt¬
tes gennem bygningen, hen over den store
indvendige trappe og ender i en svævende
brokonstruktion over søen i Østre Anlæg.
Kunstpromenaden bliver museets nye park¬
udstillingsrum og kobler sig direkte til byg¬
ningens indvendige arkitektur og forudsæt¬
ter en aktivitet, der knytter an til museets
begivenheder.

Kunstpromenaden markeres rumligt afen
allé, der består af to dobbeltrækker sølvblad.
Alleen forstærker og rumliggør promenadens
og dermed aksens skævhed og problematiske

Forslag nr. 1 Proposal no. 1
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Forslag nr. 3 udarbejdet afCOBE (ophavsret)
v. Dan Stubbergaard, Mads Birgens, Caroline
Nagel, Stine Ellegaard Jakobsen; Topotek 1
(ophavsret) v. Martin Rein-Cano, Frans Gil-
berg, Francesco Venier, Silvia Bachetti, Kwan
Wing Lam, Enrique Valente; Grontmij (rådgi¬
ver) v. Erik BasseKristensen

Uddrag afdommerbetænkning: Forslaget øn¬
sker at åbne, eksponere og integrere haven i
byens rum og i københavnernes bevidsthed.

Overordnet setmanifesterer forslaget sig i
en stor belægningsfigur i asfaltterrazzo deko¬
reret med CMYK-farvede prikker, der danner
optiske spil på fladen. Befæstelsen fortsættes
ud i gaderummet, og prikkerne optræder på
fortovene og gadebelægningen som opmærk¬
somhedsfelter. Samtidig peger belægningen
videre i retning af andre museer og instituti¬
oner.

Forslaget er konkurrencens mest kontro¬
versielle. Det er baseret på et enkelt netværks-
koncept og bliver som følge deraf tilsvarende
rigidt i rumlig forstand, da hele arealet bliver
forvandlet til en transitzone.

Stisystemets farvevalg og dets placering
over niveau vil stå i kontrast til de grønne
arealer, og selv om der peges på mulighed for
udstillinger og arrangementer i 'lommerne',
kommer kunstværker til at skulle relatere

sigmeget konkret til plateauforløbets stærke
udtryk.

Arealerne mellem belægningsarmene er
svære at forestille sig anvendt til andet end

bevægelse til og fra. Som opholdsarealer fun¬
gerer de ikke.

Projektet kan ses som en stor, flot og mo¬
numental nutidig gestus i kontrast til byens
tilmudring af integrerede og overlappende
udbud. Hovedgrebet er en enkel gestus, der
dog forbliver stærkest som skitseforslag. Et
landskabeligt lag kunne have balanceret og
beriget det ekspressive byelement.

Forslag nr. 4 udarbejdet afGHB Landskabs¬
arkitekter v. Jacob Fischer, landskabsarkitekt
MAA, MDL, Morten Borup, landskabsarkitekt
MAA, MDL, Rosa Siri Lund, arkitekt MAA,
Matilda Andersson, landskabsarkitektMDL,
Caroline Andersen, landskabsarkitektMDL;
Aet v. RasmusAndersen, arkitektMAA, Janine
Tuchsen, dipl. ing. arkitekt, AndrewParli, arki¬
tekt; Rekommanderet v. Søren Houen Schmidt

Uddrag afdommerbetænkning: Forslaget byg¬
ger på tre motiver: Rammerne, der bliver til
hovedmotivet, samt voldene og trapperne.

Rammerne i tombak er stiliserede bil¬

ledrammer, der står som forskudte porte på
hovedaksen til og igennem museet. Voldmo¬
tivet er nedskaleret fra fortifikationerne og
bruges til at forskanse museet og danne vari¬
erede opholdsrum langs facaden. Den eksiste¬
rende jorddækning foran museet er fjernet og
erstattet med cykel- ogbarnevognsparkering.

Forslaget lukker sig med volde og træer
mod byen, og de omtalte sigtelinjer er van¬
skelige at få øje på i planen og i praksis.

Til gengæld er der skabt afstand og ro i den
indre museumshave. Museets aksialitet er
i selve haven styrket med rammerne, men
fra byen vil museet opleves som omringet af
volde og træer.

Ved at fjerne museets egne jordvolde og
reducere voldene omkring gavlene kommer
museumsbygningen til at fremstå voldsomt
uformidlet i relation til sin forplads og sit
haverum. Dette forhold bliver ikke bedre af
kontrasten med den nedskalerede rumlighed
i vold-, trappe- og beplantningsopbygningen.
Det betyder, at de tilsigtede opholdskvaliteter
ikke bliver indfriet, tværtimod.

Trods de gode hensigter i motivvalg vil
sammenhængen med Østre Anlæg være van¬
skelig at opleve rumligt, men fysisk vil stien
ved vestgavlen fungere godt, da servicearea¬
let ligger skjult bag volde. Dommerkomiteen
værdsætter ikke rammerne som en varig
kunstnerisk kvalitet, og nedskaleringen afvol¬
dene suppleret med beplantning danner ikke
attraktive rum.

Desuden vil forslagets markante greb
med placering af rammer i vekslende størrel¬
ser i akseforløbet og projektets voldtema i sig
selv opleves som et skulpturelt værk. Med et
så omfattende greb levnes der ikke plads til
anden udstillingsaktivitet på stedet.

Forslag nr. 3Proposal no. 3 Forslag nr. 4 Proposal no. 4

Forslag nr. 4 Proposal no. 4
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Forslag nr. 6Proposal no. 6

Forslag nr. 6 udarbejdet afArkitektfirmaet C.F.
Møller v. AnnaMaria Indrio, designansvarlig
partner, arkitekt, Peter Kornerup, arkitekt,
Thue Borgen Hasløv, arkitekt, VibekeRønnow,
afdelingsleder, landskabsarkitekt, Frans Borg¬
man Hansen, landskabsarkitekt ogAtkins Dan¬
mark v. Anders H. Kaas, afdelingsleder

Uddrag af dommerbetænkning: Forslaget
danner et stort vandret plateau langs faca¬
den, perfektionerer terrænet til én stor, ko¬
nisk figur og placerer et element af forskudte
terrasser, træer, roser og bøgehække i muse¬
ets hovedakse. Eksisterende træer på plænen
suppleres med robinie. Servicearealet indheg¬
nes af en hæk, og café, mobilscene og et am¬
fiteater indgår i det store facadeplateau, der
forbindes til gadeniveau med ramper.

Den foreslåede museumshave er helt
åben mod gadearealerne, men bevarer områ¬
dets have- og parkkarakter, hvilket anses for
et problem. Aksialiteten iscenesættes med de
forskudte trappeplateauer accentueret af en
halv forplads mod Georg Brandes Plads.

Museets jordbase erstattes af en faca¬
delang horisontal stenkonstruktion, der
forstærker det byggede udtryk og svækker
parkkarakteren væsentligt. Tilbage bliver
et restagtigt forareal med to usammenhæn¬
gende formsystemer: Et system af parallel-
forskudte trappeterrasser placeret på en stor
konisk græsform.

Forslaget indeholder de ønskede funktio¬
ner, men dommerkomiteen har vanskeligt ved

Forslag rir. 6Proposal no. 6

Parkkarakteren suppleres med hvidtjørn og
magnolie samt pagodetræer ved Georg Bran¬
des Plads.

Forslagets symmetriske og lavmælte til¬
gang til pladsen giver oplagte muligheder for
placering af kunst og afholdelse af arrange¬
menter, men vil med stiernes kraftige kantin¬
dramning lægge hindringer for den besøgen¬
des mulighed for at indtage hele arealet.

Forslagets relation til byen er bibeholdt,
og Museumshaven forbliver en ret lukket
have, med en vis afskærmning mod vej og
trafik. Museets aksialitet bibeholdes ligele¬
des, idet de små forskydninger i planen næppe
vil opleves som et decideret brud på syste¬
met. Museets arkitektur forbliver intakt, og
opholdskvaliteterne øges primærtmed stier¬
nes støttemure samt vandspejlet på forplad¬
sen.

Forslaget betragtes som er et roligt og af¬
dæmpet forsøg på at bevare de eksisterende
kvaliteter og tilføje et minimum. Siddemu¬
rene og vandspejlet er de to nye, markante
elementer. Men dommerkomiteen finder
ikke, at forslaget som helhed lever op til pro¬
grammets visioner og de markante ændrin¬
ger, der er sket i samfundet i de seneste hun¬
drede år.

Forslag nr. 8 Proposal no. 8

at forstå forslagets grundlæggende arkitekto¬
niske dispositioner, der forekommer at være i
konflikt både med stedet og hinanden.

Med hensyn til kunstudstillinger egner
forslagets hovedakse, med de forskudte pla¬
teauer og stramt komponerede lommer, sig
fint til præsentation af skulpturelle værker.
Imidlertid er hovedfokus lagt på aksen, og
som følge af dette bliver de omkringliggende
arealer og deres anvendelsesmuligheder ikke
tilstrækkeligt belyst.

Forslag nr. 8 udarbejdet afEBD Arkitekter
(totalrådgiver, ophavsret) v. Erik BrandtDam,
arkitektMAA, landskabsarkitektMDL, Ali
Arvanaghi, arkitektMAA, Esben Sneum, arki¬
tekt, Ida Schnoor, landskabsarkitektstudern-
de;Martin Zerlang, professor; Bettina Lamm,
landskabsarkitekt; Jesper Kongshaug Ar¬
chitectural Lighting; Øllgaard; Gert Carsten¬
sen

Uddrag afdommerbetænkning: Forslaget re¬
noverer og forstærker de eksisterende hække
og mindre træplantninger langs vejene. Mu¬
seets jordbastion tydeliggøres ved udtynding
af kratvækst, de eksisterende radialstier er¬
stattes afet slynget forløb med en central bas¬
sinplads, og stiforløbet videreføres til Østre
Anlæg.

Det indre stisystem er mere eller mindre
forsænket i forhold til græsfladerne, hvorved
kanterne bliver til siddemure, der oplevel¬
sesmæssigt bliver dominerende i synsfeltet.

Forslag nr. 8Proposal no. 8
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Landsby, storby, grænseløs by
Thomas Juel Clemmensen, Thomas Sieverts
og Francois Ascher (red.): Grænseløse Byer.
Nyeperspektiverfor by- og landskabsarkitek¬
turen. Bidragydere Niels Albertsen, Francois
Ascher, Rune Christian Bach, PiaBille, Stefan
Darlan Boris, Thomas Juel Clemmensen, Mor¬
ten Daugaard, Thomas Fabian Delman, Tom
Nielsen, Thomas Sieverts ogAnne Tietjen. Ar¬
kitektskolensForlag, 2011. 248 s., 240 kr. ISBN
978-87-909-7928-7

Netværksbyen, fragmenterede urbane land¬
skaber, metapolen. Uanset betegnelse, kom¬
mer de danske byers udviklingstendenser fra
midtfirserne og op til i dag under kyndig be¬
handling i den nye antologi Grænseløse byer.
Nyeperspektiverfor by- og landskabsarkitek¬
turen.

Artikelsamlingen er ved første øjekast en
kompakt affære, både i form og indhold. Men
takket være redaktør Thomas Juel Clem¬
mensens korte og præcise introduktion til
bogens seks tematikker bliver antologien
hurtigt overskuelig og anvendelig - også som
opslagsværk.

Under overskriften metapolisering kan
man læse om udviklingens betydning for
byens sociale relationer. Her fortæller Niels
Albertsen, professor ved ArkitektskolenAar¬
hus, om forskellen påAarhus ogHjermitslev i
Nordjylland, hvor han voksede op i 1950'erne:

"Skulle alle hilse på hinanden (i Aarhus,
red.), ville bylivet bryde sammen. I Hjermits¬
lev var det lige omvendt, her ville bylivet
bryde sammen, hvis ikke vi hilste." Og med
små, genkendelige eksempler som disse,
mestrer Albertsen på forbilledlig vis at for¬
midle en ellers kompleks problemstilling i et
hverdagsagtigt og letlæseligt sprog.

Enkelte steder i antologien bliver ordene
imidlertid tungere at danse med.

Især teksterne "Stedskonstruktioner" af
Anne Tietjen og "Det skønne og det nyttige
landskab" af Ellen Braae kræver stor koncen¬
tration fra læseren. Dermed ikke sagt at tek¬
sterne er hverken kedelige eller irrelevante,
men de henvender sig i nuværende form til
den særligt dedikerede læser.

Setmed positive briller gør det antologien
dynamisk og udfordrende. Og det kan måske
være meget godt, når emnet i forvejen optager
en stor del afmålgruppens bevidsthed.

Udgivelsens store svaghed ligger i det grafiske
arbejde med såvel omslag som illustrationer.
Bogens få diagrammer, planer og billeder er
små og svære at aflæse. Og fotografiet på bo¬
gens omslag skuffer fælt. Motorvejslandska-
bet viser ganske vist et billede af og fra den
grænseløse by, men det sælger ikke bogen og
dens indhold. Så er de grafisk bearbejdede ti¬
telsider før hver artikel langtmere interessan¬
te og forklarende.

Bogens artikler har overordnet set mas¬
ser at byde på for både skabssociologer, meto¬
denørder og naturelskere.

Kan en motorvej eksempelvis agere ryg¬
søjle i fremtidens byer? Kan skoven, som ele¬
ment i byen, samle og forbinde? Og hvad med
borgerne? Hvilke hensyn skal vi som arkitek¬
ter tage til vores medborgere i planlægnings¬
processen fremover - og hvordan?

Grænseløse byer. Nyeperspektiverpå by-
og landskabsarkitekturen er ikke en coffee
table bog, som kan ligge fremme og inspirere
med flotte fotos og illustrationer. Men det er
næppe heller dens ærinde.

Til gengæld er de tolv artikler med deres
særegne pointer spændende og oplysende og
bestemt flere gennemlæsninger værd.
Josefine Lykke, stud. cand. arch., mdl

Nytt tidsskrift:
Nordic Journal ofArchitecture
Nordic Journal ofArchitecture. Arkitektens
Forlag. No.l vol. 12011.124 s.

I november ble det internasjonale, akademi¬
ske tidsskriftetNordic JournalofArchitecture
lansert. Det balanserer arkitekturens virke¬
felt mellom praksis, historie og teori, og re¬
presenterer et ambisiøst, behørig bidrag til
behandlingen av arkitektur i relasjon til kul¬
tur og samfunn.

I de senere år har nordisk arkitektur vært

et aktuelt internasjonalt tema og utgangs-
punkt for en rekke forskningsprosjekter i
USA og Europa. Nordic Journal ofArchitec¬
ture ønsker å ta del i denne impulsen. I mot-
setning til LANDSKAB, som helt siden opp-
starten i 1920 har lagt en felles språkforståelse
til grunn for et nordisk samarbeid, publiserer
Nordic JournalofArchitecture alle artikler på
engelsk.

Et av redaksjonens forsetter er å presen-
tere oversettelser av arkitekturtekster fra de

nordiske landene.Hittil ukjente,men viktige,
skriftlige verk vil nå ut til et engelsktalende
publikum, samtidig som de aktualiseres i nye
sammenhenger for deres tidligere lesere. Nor¬
dicJournalofArchitecture skal også omhandle
internasjonale konferanser og debatter som
utspiller seg i og rundt de nordiske arkitektur-
skolene, samt presentasjoner av arkitektonisk
forskning og praksis. Tidsskriftet tilgjengelig-
gjør disse aktivitetene for et stort publikum
og utgjør en internasjonal arena for en stolt
fremvisning av nordisk arkitekturfaglig virk-
somhet.

Bedaktør er Mari Lending, professor i
arkitekturhistorie ved arkitektur- og design-
høgskolen i Oslo, og Ellen Braae og Svava
Biesto, Skov & Landskab, KU, represente¬
rer første nummers gjesteredaktører. Nordic
Journal ofArchitecture kommer ut to ganger
i året på Arkitektens Forlag, som også er ini-
tiativtaker for noviteten.
NinaMarieAndersen, landskapsarkitekt mnla

Norden er i vinden!

LandscapeArchitecture China
LandscapeArchitecture China. No. 32011.
189 s. www.lachina.cn

Norden er i vinden! Under tittelen TheNordic

Design viet Landscape Architecture China
store deler av fjorårets tredje nummer til nor¬
disk landskapsarkitektur. Tidsskriftet publi¬
serer flere artikler om emnet og represente¬
rer perspektiver både "innenfra" og "utenfra":
Annemarie Lund og Karsten Jørgensens ar¬
tikler, prosjektpresentasjoner og intervjuer
av nordiske landskapsarkitekter er trykket
på engelsk med kinesisk oversettelse. De ki¬
nesiske bidragene er imidlertid ikke oversatt,
noe som gjør det lite fattbart for flere av oss,
men de har engelsk abstract. (Og fotografiene
er nydelige!) Siste del av utgaven består av en
rekke presentasjoner av skandinaviske sam-
tidsprosjekter.
NinaMarieAndersen, landskapsarkitekt mnla
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SUMMARY

Public spaces in arctic towns, p. 2
Marianne Randers
The arctic landscape is powerful and mag¬
nificent. Distances are huge and the perspec¬
tive enormous. The long dark winter months
provide a vivid contrast to the midnight sun
and the flowing light during the few summer
months. I journeyed to Greenland in order
to study the public spaces in the arctic towns
ofNuuk, Ilulissat and Aasiaat. The first thing
that struck me when I wandered through
these towns was the powerful feelings one

gets from the enormous views. When the
sun comes out, so do the people. In a country
without shade plants, the sun is always wel¬
come. On the other hand, the wind impairs
this. The wind here is always cold. Stone,
cliffs, streams, low vegetation and grass make
up the arctic town's green spaces. The free¬
dom ofmovement in the Greenland towns is

great and there are more lines of view. There
is no soil to bury conduits. Blasting and drill¬
ing is extremely expensive and thereforemost
of the conduiting lies above ground. The ex¬

posure of the towns' energy and water distri¬
bution is an interesting element in the urban
environment. To a certain extent it creates a

number ofbarriers in the landscape, but at the
same time provides an understanding of the
complexity of a town's supply systems.

The space aroundHarpa, p. 6
Thrainn Hauksson
The design of the square was based on an un¬
derstanding of the building's scale and form
and to give space for it. The reflecting pool
between the arrival area and Kalkofnsvegur
can be seen as a stylized water surface and
also creates the feeling of islands and the dis¬
tance to the road. Arrival for pedestrians is via
three bridges, which are strategically placed
in relation to the adjacent waterfront and
Harpa's main entrance. On a calm frosty day,
a cold mist forms and a mystical turbulence
over the water surface. Along the main access
area for pedestrians, i.e., parallel to the cen¬
tral bridge and in continuation of it, there is
a slightly terraced series ofwater basins. The
walk area divides the square up in an arrival
area and a seating area.

The black asphalt that covers most of the
arrival square was not conceived as an inex¬
pensive solution. It harmonizeswith the har¬
bor character and gives the building the sub¬
dued foreground it demands. On rainy days
the square is transformed into a large mir¬
ror that reflects the spectacular facades. The
design of the square also provided good path
connections to the city center and along the
coast.

The battlefor the city, p. 10
ThorbjornAndersson
What is Landscape Urbanism?Awordy wave
of self-evident cliches that lack useful sub¬
stance? Or a valid future strategy for building
cities, which in some cases can contain the so¬
lution for many years of groping in city plan¬
ning questions? Or a somewhat musty varia¬
tion, robed in new dress, ofwhat Ian McHarg
already saw in his book Design with Nature,
50 years ago? Or a newway of thinking, with
processes and development scenarios as a re¬
lief from the all too rigid models of the city as
a toy building setwith finished blocks?

Landscape Urbanism is a trend, which at
the moment divides the profession of land¬
scape architecture in at least three camps. In
addition to its own camp there are Landscape
Design and NewUrbanism.

Landscape Urbanism raises the issue that
landscape architects have the competence to
employ ecology (or as we say today, sustain-
ability) in the process of designing cities.
Landscape architects are comfortable with
change, with achieving solutions, with pro¬
cesses where we are not really sure of the end
result, if there even is an end result. Land¬
scape Urbanism is a strategy where land¬
scape architecture is employed as a starting
point for the object and result oriented archi¬
tecture. LandscapeUrbanism maintains that
as the building is short-lived and landscape
architecture due to its possibility of under¬
going change has a longer life expectancy, it
provides a more relevant starting point for the
development of urban environments.

Process urbanism - the city as an ecosystem,
p. 15
Stig L. Andersson
SLA has developed a special method ofurban
development based on a landscape architec¬
tural reasoning that employs the knowledge
we have about nature, nature's systems and
nature's processes to create sustainable and
vital cities. The method is called 'process ur¬
banism,' and in short involves learning from
nature and its processes and systemswhenwe
design our cities. Process urbanism combines
hardcore scientific knowledge about nature,
ecosystems, vegetation, metabolism, C02,
growth, water, soil, food chains and chemis¬
try - yes, in short: the knowledge of how the
world is composed - with a creative and artis¬
ticwill to find long-term, sustainable and ho-
listically oriented solution for our cities.

Being a process urbanist implies that one
focuses on nature's processes instead of on
nature and the city's aesthetics. This means
that process urbanism does not focus on how

nature looks, but on how it functions. Thus
process urbanism represents abreakwith the
conventional imagery that also dominates the
otherwise related urban development trends
such as landscape urbanism that operates
with an aesthetically determined view of
nature's role in the development of the city.
Process urbanism does not have any fixed or
predictable expression, and aesthetics are not
in themselves important factors for the pro¬
cess urbanist.

Being a process urbanist also implies that
all notions of control and regulation are for¬
gotten. Thus the procedural, the changeable,
the uncompleted and the unknown become
the central elements that process urbanism
constantly works with. Just like in nature
where control and regulation don't exist
either, but where the ecosystems' mutual
adjustments ensure a balance, survival and
development.

New honorarymembers inDL, p. 22
The Danish Landscape Architects Associa¬
tion's board has selected two new honorary
members, Stig L. Andersson and Lars Østerby.
The appointment represents an accolade to
the two landscape architects and profession¬
al figures, who have contributed something
special in relation to the development of the
profession and its public esteem. By appoint¬
ing both a private as well as a former public¬
ly employed landscape architect, DL's board
would like to emphasize that landscape archi¬
tects have an important mission both in the
private and public sector.

Closed competition:Museum Garden, p. 24
InApril 2,011 the National Gallery ofDenmark
in collaborationwith Copenhagen Municipal¬
ity organized a project competition for a new
concept for theMuseum Garden. The purpose
being to procure proposals for the design of
the garden, its relation to the surroundings
and its transition to the adjoining areas. Pro¬
posal 7, byPolyform arkitekterwith Karres en
Brands Landschapsarchitectenwas awarded
1st prize, and in an exemplary fashion inte¬
grates Østre Anlæg's spacewith the newmu¬
seum garden's floating islands of grass. The
proposal captures the tone of the park with¬
out copying its structure directly in the gar¬
den. The vegetation runs across the paved
areas and the large round and black reflect¬
ing pool, together with the bastions creates a
fine spatial transition between the museum
and theMuseum Garden. The proposal is rel¬
atively humble, flexible and respects the in¬
herent values of the place.
PeteAvondoglio
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Echo

Echo er en serie robuste og funk¬
tionelle væg- og loftarmaturer i
æstetisk design, som passer ind
i moderne såvel som klassiske

miljøer.
Echo fås som direkte nedlysende
eller op- og nedlysende og findes i

farverne hvid, sort eller grafit.
Armaturet er meget velegnet til
effekt og som dekorativ belysning
udendørs.

www.solar.dk

solar
stronger together
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POLYSAN til AFVANDING

Det sidste brokvarter. Illustration TredjeNatur

Tredje Natur vinder Europan 2011
Blandt 37 indleverede forslag har en enig
dommerkomité udpeget Tredje Naturs for¬
slag 'Det sidste brokvarter' som det bedste til
Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro i København.

Tredje Natur ved arkitekterne Ole Schrø¬
der og Flemming Rafn Thomsen blev etable¬
ret i foråret 2011 efter bla. at have modtaget
Statens Kunstfonds 3-årige arbejdsstipendie.

Tredje Natur foreslår en ny type brokvar¬
ter funderet på forhåndenværende ressour¬
cer, beboernes engagement og en udogma¬
tisk forestilling om brokvarterets potentiale.
Forslaget består i hovedtræk af tre elemen¬
ter koncentreret omkring Skt. Kjelds Plads -
et samlende byrum, en nyfortolkning af den
klassiske Østerbrokarré samt en overordnet
strategi for hele Ydre Østerbro.

Byrummets centrale element er et cir¬
kelformet vandreservoir. Reservoiret indgår
som både rekreativt element og som en del af
en større klimatilpasningsstrategi, der også
består af gamle træer, ny biodiversitet, bebo¬
erfaciliteter og aktiverende terrænelemen¬
ter, der indbyder til bevægelse og leg. I tørre
perioder fungerer reservoiret som en gigan¬
tisk skålmedmulighed for ophold og urbane
aktiviteter.

Karréen bygger videre på det lokale ek¬
sempel Solgården med landskab af C.Th. Sø¬
rensen samt andre østerbroeksempler som
Classens Have og Charlottehaven. Byggeriet
inviterer omgivelserne ind i gårdrummet via
en stor åbningmod pladsen. Langs gårdrum¬
mets inderside disponerer beboerne over et 5
m dybt haverummod gården som privathave.
De traditionelle gårdrumskvaliteter tilbydes
allerede på pladsen, hvorfor gård-rummet
anlægges som en prunkløs bynatur - et indre
tomrum, der tjener til mental genopbygning
og afdæmpet genvej gennem området.

Forslaget arbejdermed en række konkrete
mikrostrategier, der løbende skal implemen¬
teres. Der skal skabesmulighed for habitateg-
net pionernatur, vandtolerante trægrupper og
hundredevis afvejtræer. Derudover foreslår
Tredje Natur at vejføringen optimeres efter
gældende standarder, hvorved der opnås en
potentiel gevinst i et nyt disponibelt 'gade¬
areal' på 50.000 kvm, der kan gives tilbage til
beboerne. Arealet kan omsættes til eksem¬

pelvis 1.000-1.500 nye privat- og nyttehaver
efter samme princip som i Komponistkvarte-

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/nn
POLYSAN A/S Industrivej 17 DK-5672 Broby

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

www.urban-reflection.com I""! ■ I
www.cykelstativer.com I Ifl

Tel: +45 35352100 ^r l
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Det sidste brokvarter. Illustration TredjeNatur

ret og Solgården. Haverne spiller også en stor
rolle som transformator af de asfalterede og
vindblæste gaderum som potentielt kan føre
til en mangedobling af områdets eksisterende
grønne arealer.

Med afsæt i kulturteoretiker Camillo Sit-
tes sympatiske forståelse for en humanistisk
byplanlægning er sigtet med Tredje Naturs
besvarelse at opnå en bydel, der kan selv.
Team: FlemmingRafn Thomsen, Ole Schrøder,
Monica Galiana, Louise FiilHansen, Hans H.
Bærholm. Konsulent:DanielReinert
Visuals: VW-visual, Christian Alvarez Gomez
www. tredjenatur,dk

Rekreativt bevægelseslandskab
I projektet 'Den røde tråd - et aktivt bevæ¬
gelseslandskab i mødet mellem Fanøs kultur
og natur' omdannes et nedslidt idrætsanlæg
mellem Fanø Hallen ogNordby Skole til et nyt
udendørs aktivitetsområde med næsten alt
fra bold og cykling over petanque- og agility-
baner til klatremøbler og udendørs bibliotek.
Det nye bevægelseslandskab lægger ikke kun
op til fysisk aktivitet, men indeholder også
elementer med plads til kreativitet, kunstne¬
risk udfoldelse og socialt fællesskab.
- Områdets aktiviteter og stier fortsætter
sommotionsruter og oplevelser ud i det omgi¬
vende landskab, ligesom elementer fra Fanøs
natur trækkes helt ind mod byen og placeres
på nye steder i området.

Fakta: Realdania støtter projektet 'Den
røde tråd - et aktivt bevægelseslandskab i
mødet mellem Fanøs kultur og natur' med
3,6 mio. kr., Lokale- ogAnlægsfonden bidra¬
ger med 2 mio. kr. og Fanø Kommune med 3
mio. kr. Udviklingen af aktivitetsområdet er
sket i samarbejde mellem GHB Landskabsar¬
kitekter og en række lokale foreninger, bor¬
gere og kommunens parter. Projektet forven¬
tes indviet omkring påske 2013.
www.realdania.dk

Idékonkurrence om området omkring
Nordens Hus i Reykjavik
Nordens Hus og FILA indbyder til idékon¬
kurrence om udformning afområdet omkring
Nordens Hus, tegnet afAlvar Aalto. Konkur¬
rencen er åben for alle landskabsarkitekter i
de nordiske lande. Konkurrenceforslag skal
være afleveret senest 12. marts 2012, kl. 18
www.icelanddesign.is

LANDSKAB 1 2012 A9

Luceplan Scandinavia
Klubiensvej 22, Pakhus 48 / FYihavnen, DK 2100 Copenhagen

T +45 36 13 21 00 - info@luceplan.net - www.supermodular.com

MODULAR
LIGHTING INSTRUMENTS



HFB
Q BYGGECENTRUM

PRODUKTNYHEDER
Denne sidesproduktnyheder er udvalgt af
Jørgen Hegner Christiansen, arkitektMAA,
redaktørafHFB, fra nyhedsspotten på Håndbog
ForBygningsindustriens hjemmeside www.hjb.dk

Træningsanlæg i byrummet

Affaldsbeholdere

og geometriske bænke
Ulefos NV A/S i Hvidovre er dansk forhand¬
ler af det amerikanske firmaVictor Stanleys
meget store program inden for have- og par¬
kudstyr, herunder parkbænke, papirkurve, cy¬
kelstativer og pullerter.

I firmaets seneste katalog, der ligger på
Ulefos' hjemmeside, er der flere interes¬
sante produkter, herunder Ironsites-serien
af affaldsbeholderskjulere i lakeret stål, der
kan åbnes i siden for tømning af beholderen.
Det specielt interessante ved Ironsites er at
de buede tremmeelementer også kan bruges
som træbeskyttere og som bænkgavle med
grmlæn.

Blandt bænkene er Geometric Series en
fin løsning på kombinationen af siddeareal og
omkransning af træer og bede. De kvadrati¬
ske bænke fås i filippinsk mahogni eller ipé og
med sidelængder fra 1219 til 2438 mm. Arm¬
læn fås i sort eller bronze.
www.ulefosnv.dk

Træningsanlæg i byrummet
Flere og flere bruger byens rum og udendørs
faciliteter til at dyrke motion, men det skal
være sjovt at træne, og man skal kunne gøre
det sammen med andre.

Multitræningsanlægget FitStation med
mindst 16 indbyggede træningsøvelser er
det nyeste bud på den danske designvirk¬
somhed out-siders utraditionelle ogmodige
byrumsinventar.

Anlægget er udviklet af landskabsarkitekt
Mikkel Hjort, der sammen med sin tidligere
træner Thomas Nolan satte sig for at finde
frem til en træningsstation, hvor man på en
og samme tid kan træne rigtigt mange af atle¬
tikkens basale øvelser. Og hvor man kan gøre
det sammenmed andre: En person kan udføre
mavebøjninger og bensænkninger, mens en
anden kan bruge stationens indbyggede lø¬
besteps, og en tredje kan lave mavebøjninger,
og en fjerde laver stepups. På et bestemt tids¬

punkt skifter personerne så plads og øvelse.
Men FitStation kan også bruges til andet end
træning. I forbindelse med præsentationen
som en del afArkitekturløbet i august fandt
en masse børn helt naturligt vej til FitStati¬
on. De brugte den som legeredskab, som rut¬
schebane og som siddemøbel. Og derudover
naturligvis som et fælles samlende punkt i
byen. FitStation er designet afMikkel Hjort/
GHB Landskabsarkitekter og sælges i Dan¬
mark afproducenten out-sider samt gennem
UNO Koncept.
www.out-sider.dk

Relægningsklinker
Firmaet Steffen Sten i Odense har siden 1997

beskæftiget sig med salg af klinker til både
store og små belægningsopgaver. De hårdt-
brændte klinker er frostsikre og derfor sær¬
deles velegnede til det danske klima. Et af de
mere spektakulære projekter, Steffen Sten har
leveret sten til, er Dantes Plads i København,
i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter
og Københavns Kommune.

Pladsens bølgende former er belagt med
klinker af typenAntik Langformat, hvilket har
gjort sit til, at byen har fået et nyt indbydende,
grønt byrum med plads til ophold, aktivitet og
bløde trafikanter. Afgørende for klinkevalget
har også været hensynet til samspillet med
Glyptotekets facade overfor. Opgaven blev
afsluttet i 2011.
www. teglklinker,dk

WWtllf/////
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Bænk i beton
elegant og vedligeholdelsesfri!

HØJ KVALITET til en god pris -
Vores møbler er fremstillet i en meget eksklusiv beton,
som er helt vedligeholdelsesfri og nærmest uopslidelig...
og prismæssigt ligger vi langt under markedsniveauet.

Pris fra ca. 4.000 kr. excl. moms pr. stk.

Seks byer får faciliteter til gadeidræt
Robuste, formstøbte og enkle moduler i beton
og stål, der kan kombineres og farvelægges på
et utal afmåder - og både bruges til leg, sport
og til 'at kigge på'. Det er konceptet bag de
nye gadeidrætsfaciliteter, der nu skal få flere
unge i udsatte boligområder i Herning, Hor¬
sens, Sønderborg, Næstved samt Brøndby og
Rødovre til at bevæge sigmere i det daglige.

Modulerne er udviklet afPrimus Arkitek¬
ter i tæt samarbejde med Realdania ogGAM3
samt PingOut-bordtennis og parkour-spe-
cialisterne StreetMovement. Modulerne pla¬
ceres i eksisterende udendørs aktivitetsom¬
råder i de seks byer og er på den måde med
til at forny og styrke anlæg og områder, der i
dag har slidte faciliteter eller generelt er over¬
sete steder i byen. De nye gadeidrætsfacilite¬
ter skaber dermed nye samlingssteder, som
er åbne for alle - hele året. Faciliteterne stil¬
les op og forventes at være klar til brug i løbet
af 2012.

Det er tanken, at GAM3 vil bruge facilite¬
terne til træning i Street Basket, Street Dance,
Street Soccer og Street Fit i forbindelse med
organisationens fireårige 'Your GAM3'-pro-
gram. Her bliver unge fra boligområderne
uddannet som 'PlayMakers' og vil selv kunne
igangsætte gadeidrætsaktiviteter til glæde for
andre unge i området. Realdania støtter 'Your
GAM3' med 2,7 mio. kr.

GAM3 har siden 2002 har haft stor suc¬
ces med at organisere gadeidræt blandt unge
mellem 10-18 år. De unge, som frivilligt dyr¬
ker idræt gennem organisationen, kommer
især fra udsatte boligområder. En gruppe,
der typisk ellers ikke deltager i organiseret
idræt i traditionelle klubber og foreninger.
GAM3 uddanner også de unge til instruktører
og ambassadører for gadeidræt i deres lokale
boligområde - for på den måde få andre unge
med på vognen. Midlerne til GAM3s arbejde
kommer blandt andet fra Social- og Integra¬
tionsministeriets SATS-pulje samt involve¬
rede kommuner og boligselskaber, som frem
til 2014 har bevilget 15,2 mio. kr. til organisa¬
tionen.
www.GAM3.dk

Element 2 - betonbænk

Vi har et stærkt sortiment i borde og bænke,
som egner sig til steder med stor trafik så som

gågader, havnefronter, shoppingcentre, legepladser,
lufthavne, tagterrasser og gårdhaver.

Under overfladen er vi de samme

HOUSE of DREAMS, Vallensbækvej 63, 262.5 Vallensbæk,
tlf. 7027 2263, www.lajers.dk

Stenex/TR Granit A/S
skifter navn til ZURFACE.
Men under overfladen
er vi stadig Danmarks
eneste totalleverandør
af natursten.

Vi tilbyder alle løsninger
i natursten til interiør,
facader og belægninger.
Vi er det naturlige valg.

Telefon 7010 1066 • info@zurface.dk ■ zurface.dk
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Gode tilbud - www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 15% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget).
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

Frits Schlegel
Vibeke Andersson Møller

Arkitektens Forlag
Før: 478 kr. Nu: 299 kr.

Prip-Møllers Kina
Hans Helge Madsen
Arkitektens Forlag
Før 249 kr. Nu: 149 kr.

At fortælle arkitektur
Red. Kim Dirckinck-Holmfeld

Arkitektens Forlag
Før: 445 kr. Nu: 149 kr.

Ecological Reflections
Claus Bech-Danielsen

Arkitektens Forlag
Før: 378 kr. Nu: 149 kr.
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Mogens Lassen
Lisbet Balslev Jørgensen
Arkitektens Forlag
Før: 398 kr. Nu: 249 kr.

Poul Kjærholm
Red. Christoffer Harlang mfl.
Arkitektens Forlag
Før: 485 kr. Nu: 299 kr.

Den sidste guldalder
Danmark i 1950'erne

Lisbet Balslev Jørgensen
Arkitektens Forlag
Før: 249 kr. Nu: 199 kr.

Europan 10
Arkitektens Forlag
Før: 99 kr. Nu: 49 kr.

Fantasiens have

Malene Hauxner

Arkitektens Forlag
Før: 395 kr. Nu: 198 kr.



Månedens særtilbud til abonnenter af Arkitekten
Se flere tilbud på www.arkfo.dk/shop. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

GRÆNSELØSE BYER
NYE PER8PEKflVtR FOR BY- OG LAND8KAB8ARKITEKTUREN

REDAKTION THOMAS JUEL CLEMMENSEN

GRÆNSELØSE BYER

Antologien om de 'grænseløse byer' sætter fokus på nogle
af de nye perspektiver, som denne udvikling tegner for by-
og landskabsarkitekturen. Hvilken rolle kan landskabet til¬
skrives, når grænsen mellem 'by' og 'land' opløses? Hvordan
engageres borgerne i planlægningen i et samfund præget
af individuelle hensyn? Disse og andre relevante spørgsmål
behandles gennem antologiens tolv artikler. Bogen henven¬
der sig til arkitekter, planlæggere og offentlige myndigheder.

Red. Thomas Juel Clemmensen

Arkitektskolens Forlag
196 sider, 22 x 22,7 cm, rigt illustreret

Pris: 240 kr

Abonnementstilbud 168 kr. (spar 30%)

AT BYGGE
med øje for fremtiden
Visioner i det industrialiserede boligbyggeri 1970-2011

NYHED

AT BYGGE MED ØJE FGR FREMTIDEN

Bogen retter blikket mod de udfordringer, som den danske
byggesektor står overfor i dag, hvor nye krav til bæredygtige
løsninger møder en øget grad af industrialisering og effekti¬
visering af byggeprocessen. Hvordan sikrer vi, at resultatet
af dette møde bliver helhedsorienterede arkitektoniske løs¬

ninger af høj kvalitet, hvor hele bygningens levetid er tænkt
ind? I bogen præsenteres en række analyser af kendte byg¬
gerier, der undersøger dette spørgsmål. Bogen henvender sig
bredt til arkitekter og andre faggrupper, der interesserer sig
for en bæredygtig udvikling af fremtidens industrielle byg¬
gesystemer inden for især boligbyggeriet.

Ulrik Stylsvig og Anne Beim
272 sider, 21,5 x 26 cm, illustreret
Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag
Pris: 250 kr.

UDKOMMER I MARTS
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