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dl er medlem afEuropean
Foundation for Landscape Architecture,
efla og af International Federation of
Landscape Architects, ifla

DL's nyhedsmail
Hvis du ikke modtager DL's ny¬

hedsmail, så check din e-mailad¬
resse via www.landskabsarkitekter.dk

Mangler du dine personlige koder
til hjemmesiden, så kontakt DL's
sekretariat på tel. 33 32 23 54
eller på dl@landskabsarkitekter.dk

DL's bestyrelse
DL's bestyrelse efter generalforsam¬
lingen i marts består af:
Hanne Bat Finke, formand.
Hanne er 40 år og bor på Nord¬
fyn, hvor hun siden 2002 har dre¬
vet egen tegnestue, Land+.
Dimitterede fra Kunstakademiets

Arkitektskole i 1996, og herefter
fulgte en 4-årig ansættelse i Oden¬
se Kommunes Park- ogVejafdeling,
derefter chefarkitekt på en byg-
ningstegnestue i Odense.
Anja Boserup Qvist, næstformand.
Anja er 35 år og er uddannet fra
Sektion for Landskab på KVL (nu
KU Life), men læste et år på Arki¬
tektskolen som del af kandidatud¬

dannelsen. Har gennem uddannel¬
sen lavet projekter med fokus på
landskabsplanlægning i den tredje
verden, bl.a. planlægningsopgaver i
Tanzania, Sydafrika og afsluttende
hovedopgave i Havana på Cuba
i 2000.

Har siden kandidatgraden arbej¬
det på privat tegnestue. Startede
på Frode Birk Nielsens Tegnestue
i Århus, efterfulgt af et år på land-
skabstegnestuen Agence HYL i
Paris.Var i perioden 2002-05 ansat
på Jeppe Aagaard Andersens teg¬
nestue i Helsingør. Anja er i dag
ansat hos Schønherr Landskab i

København. Har været medlem af

bestyrelsen siden 2005 og er netop

genvalg til en toårig periode.
Ionee Skovgaard: kasserer.
Ionee er uddannet cand.hort.arch i

2004 fra KVL og arbejder på tegne¬
stuen Opland i København. Ionee
er 34 år. I sit 2. år i bestyrelsen vil
hun gerne gøre en indsats for at
skabe en aktiv forening, der er at¬
traktiv for medlemmerne.

Lars Poulsen er uddannet på KVL,
hvor han blev færdig i 2002. Blev
herefter ansat hos Algren & Bruun
Landskabsarkitekter, hvor han har
været indtil i år. Er nu ansat hos

Witraz Arkitekter i København.

Lars har i sit arbejde meget fokus
på brugerinddragelse.
Bo Seidelin Hune er uddannet fra

KVL i 1996.1 de sidste godt 9 år
har han arbejdet i Odense Kom¬
mune med opgaver inden for bå¬
de planlægning, anlæg og drift af
det grønne Odense. Bo er glad for
de mange forskellige arbejdsop¬
gaver, som en kommunal arbejds¬
plads medfører, og de mange sam¬

arbejdsrelationer og kollegaer, der
er i en stor kommune. Han synes
det er vigtigt, at den bredde der er
i Dl's medlemmer også afspejler sig
i DL's bestyrelse.
Karin Sigrid Glarbo dimitterede
fra KVL i sommeren 2005. Har si¬

den arbejdet i Park og Natur un¬
der teknisk Forvaltning i Aalborg
Kommune.

Varetager ansvarsområder inden
for veje, pladser og kommunens
kirkegårde.
Britta Bolius Møllenbach, 37 år,
bor i København. Dimitterede fra

kvl i 1998. Studerede på byplan¬
afdelingen på Kunstakademiets Ar¬
kitektskole i 1996-98. Er tilknyttet
C.F. Møllers Tegnestue og driver
egen tegnestue i Adelgade. Arbej¬
der pt. på en bogudgivelse om ita¬
lienske haver.

Rune Bugge Jensen, 1. suppleant,
uddannet fra kvl i 1999, arbej¬
dede fra 1999 til 2004 i Charlotte

Skibsteds Tegnestue og har siden
2004 arbejdet hos Land+. Rune
har siden 2002 været dl's repræ¬
sentant i Lysteknisk Selskabs ude-
lysjury. Rune Bugge Jensen vil i
dl's bestyrelse gerne arbejde for et
tættere samarbejde mellem besty¬
relsen og dl's repræsentanter i di¬
verse udvalg samt medvirke til, at
dl bliver bedre til at markere sig
med høringssvar, faglige kommen¬
tarer m.m.

Helle Nielsen, 2. suppleant. Helle
er 36 år og bor på Nørrebro. Hun
tog afgang i 2006 fra Kunstakade¬
miets Arkitektskole. Helle har ar¬

bejdet både i det private og i det
offentlige, senest i Esbjerg Kom¬
mune. Har undervist på Kunstaka¬
demiets Arkitektskole, afd. 8 og er

pt. konsulent og foredragsholder.
Steen Himmer er bestyrelsens stu¬
denterobservatør. Steen er netop
blevet bachelor i landskabsarkitek¬

tur ved ku Life og er aktiv i det
studenterpolitiske arbejde i For¬
eningen af Landskabsarkitektstu¬
derende, hvor han bl.a. har været

næstformand. Steen vil gerne ar¬

bejde på at øge studentermedlems-
tallet- i dl og på at styrke samarbej¬
det mellem dl og uddannelserne.

DL studietur til Helsinki

I oktober afholdes nordisk styrel¬
sesmøde i Helsinki. I den forbin¬

delse inviterer den finske land¬

skabsarkitektforening mark alle
nordiske medlemmer til at deltage
i ekskursioner i og omkring Hel¬
sinki. Såvel historiske såvel som

nutidige anlæg besøges, dl tilbyder
at arrangere transport og overnat¬

ning. Foreløbigt program:
Torsdag 4. oktober: Afgang med fly
fra København ca. kl. 15.

Fredag 5. oktober: ekskursion.
Lørdag 6. oktober: ekskursion,
socialt arrangement om aftenen.
Søndag 7. oktober: udforskning
på egen hånd inden hjemrejse til
Danmark ca. kl. 16.

Vi forventer, at prisen for fly t/r +
hotelovernatning i enkeltværelser
bliver omkring 4.000 kr. Den fin¬
ske landskabsarkitektforening op¬

lyser, at prisen for to dages eks¬
kursioner, inkl. frokoster, samt
aftenprogram med middag lørdag
aften bliver ca. 1.300 dkr.

Samlet pris ca. 5.300 kr.
Aht. fly- og hotelbookning skal dl
have besked senest 25. juni 2007.
Hvis studieturen kombineres med

et længere ophold i Finland, kan
man nøjes med at tilmelde sig
overnatning og arrangementer.
Tilmelding er bindende.
FagsekretærAnne Dahl Refshauge
dl@landskabsarkitekter. dk

Gamle årgange af LANDSKAB
En hel del gamle årgange af tids¬
skriftet landskab, ca. 1960erne
til i dag kan efter aftale afhentes
hos landskabsarkitekt mdl Karen

Permin, Andedammen 10, 3460
Birkerød.

Tel. +45 45 81 83 37.
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Tv, Plads C, Paradisen.
Forslag udarbejdet af GHB landskabsarkitekter A/S
ved landskabsarkitekt MAA MDL Jacob Fischer
• Left: Square C, Paradise.
Proposal submitted by GHB landskabsarkitekter A/S,
landscape architect MAA MDL Jacob Fischer

Tv. Plads C, Bevægelsespladsen.
Forslag udarbejdet af Bystrup Arkitekter MAA MDD
ved Erik Bystrup
• Left: Square C, Movement Square.
Proposal submitted by Bystrup Arkitekter MAA MDD
and Erik Bystrup

Herover. Plads B, Hemmelig plads
Forslag udarbejdet af landskabsarkitekt MDL Lisbeth Westergaard
• Above. Square B, Secret Square.
Proposal submitted by landscape architect MDL Lisbeth Westergaard

Left: Square A, Opportunity Square.
Proposal submitted by architect Kristine Jensens Tegnestue
in collaboration with Steen Høyer
• Plads A, Mulighedernes Plads.
Forslag udarbejdet af arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
i samarbejde med Steen Høyer

Dommerkomité:

Aim. direktørJens KramerMikkelsen, Ørestadsselska¬
bet (fmd); medlem af Borgerrepræsentationen, arkitekt
Monica Thon; arkitekt maa Jan Albrechtsen, udpeget
af aa; prof. dr. agro, landskabsarkitekt mdl Male¬
ne Hauxner og landskabsarkitekt mdl maa Torben
Schønherr, udpeget af dl og aa; prof, billedhugger
Hein Heinsen; rektor Allan Kjær Andersen, Ørestad
Gymnasium; sociolog Henrik Dahl.

Rådgivere for (lommerkomiteen
Fra Ørestadsselskabet: Projektchef Kirsten Ledgaard;
byplanchef Kresten Bloch byplanchefRita Justesen.
Fra Københavns Kommune: sektionsleder Rune Chri¬

stiansen, Vej & Park; stadsarkitekt Jan Christiansen,
Plan & Arkitektur; arkitekt Lars Korn, Plan & Ar¬
kitektur.

Desuden brugerpanel bestående af repræsentanter for
syv brugergrupper, jf. konkurrenceprogrammet.

Hausenberg (tidl. Carlberg & Christensen) fungerede
som brugerpanelets sekretær; arkitekt maa Berith
Mavromatis, Hasløv & Kjærsgaard; projektchef Søren
Brøndum, Rambøll Danmark; etnolog Nicolai Carl¬
berg, Hausenberg (tidl. Carlberg & Christensen).

Konkurrencens sekretær: Arkitekt maa Jesper Kock,
Akademisk Arkitektforening.



KONKURRENCE: BYRUM OG BYLIV I ØRESTAD SYD

Uddrag af dommerkomiteens betænkning
I oktober 2006 udskrev Ørestadsselskabet en

projektkonkurrence om forslag til en samlet
plan for byrummene i Ørestad Syd. Ørestads¬
selskabet ønskede at inspirere konkurrencedel¬
tagerne til at udforme smukke, unikke og funk¬
tionelle byrum som ramme om et mangfoldigt
liv i det fremtidige Ørestad Syd.

Konkret ønskedes bud på en samlet plan for
kvarterets byrum. Samtidig skulle konkurrence¬
deltagerne udarbejde forslag til udformningen
af et antal aktivitetsfelter i de tre nord-sydgå¬
ende byrum og forslag til indretning, funktioner
og aktiviteter på de syv pladser, der var omfat¬
tet af konkurrencen. 40 forslag blev optaget til
bedømmelse.

Forslagene blev vurderet på deres arkitekto¬
niske, byplanmæssige og funktionelle løsninger
set i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker
og krav. Samtidig blev lagt vægt på den sociale
og kulturfaglige kvalitet i besvarelsen, herunder
en vurdering af forslagets evne til at fremme et

mangfoldigt og rigt byliv. Der blev desuden lagt
vægt på, at forslagene kan realiseres inden for
den økonomiske ramme for projektet.

Dommerkomiteen besluttede i enighed at

præmiere og indkøbe fire forslag: en 1.præmie
på 350.000 kr., en 1.præmie på 200.000 kr.,
en 2.præmie på 150.000 kr. samt et indkøb på
50.000 kr.

Den samlede opgave rummer en betyde¬
lig og usædvanlig kompleksitet. Forslagene skal
harmonere med såvel den eksisterende lokalplan
som den overordnede helhedsplan, udarbejdet af
Arkki. Desuden skal forslagene tage særligt hen¬
syn til det, der i programmet betegnes som 'fem
særlige udfordringer': byliv døgnet rundt; ba¬
lance mellem ro og aktivitet; overskueligt eller
hemmeligt; balance mellem det permanente og
det midlertidige samt det urbane versus det re¬
kreative centrum.

Hvor de sidste tre har en karakter, så de fal¬
der inden for de former for faglighed, der er

nødvendige for at løse den grundlæggende op¬

gave, er de to første af en art, der snarere falder
inden for den kultur- eller samfundsvidenska¬

belige faglighed.
Det er dommerkomiteens opfattelse, at op¬

gavens høje sværhedsgrad har haft en mærkbar
indflydelse på de indleverede bidrag. Ikke mindst
når det gælder spørgsmålet om 'byliv'. Selv om
det både kan og bør analyseres så konkret og er¬

faringsbaseret, som man ville analysere et hvil¬
ket som helst gængst (landskabs)arkitektonisk
spørgsmål, sker det kun i et mindretal af tilfælde.
Det er meget muligt, der vil ske en masse 'nyt' i
Ørestad Syd. Det er også meget muligt, der ikke
vil ske en masse 'nyt'.

Man kan forestille sig alt, og der kan argu¬
menteres for begge dele. Så længe betragtnin¬

gerne over det fremtidige byliv ikke funderes
i noget empirisk, forbliver de (med et berømt
udtryk af Immanuel Kant) 'reine Privatmeinun-
gen', som det er ganske umuligt at forholde sig
rationelt til.

Tilsvarende analytiske svagheder findes der
generelt i forhold til spørgsmålet om skabelse af
identitet, der i konkurrenceprogrammet frem¬
hæves som særlig vigtig. Det er et ret konven¬
tionelt synspunkt inden for både kultur- og so¬

cialvidenskaberne, at identitet er lig med det
forhold, et menneske eller en gruppe afmenne¬
sker har til sig selv. Ligeledes er det forholdsvis
konventionelt, at selvforholdet er stærkt influ¬
eret af andres forhold til en selv. Det betyder, at
'identitet' ikke er et metafysisk spørgsmål, man
er tvunget til at behandle spekulativt. Identitet
er et spørgsmål om, at nogle bestemte menne¬
sker skal anerkende et bestemt sted og dets der¬
til hørende herlighedsværdier på en måde, så be¬
stemte andre mennesker derved vokser i egen
statur.

Da konkurrencen går ud på at skabe nog¬
le endnu ikke eksisterende herlighedsværdier i
Ørestad Syd, er det rimeligt at kræve af de ind¬
leverede forslag, at de forholder sig konkret til,
hvilke mennesker der skal anerkende de foreslå¬

ede herlighedsværdier på hvilken måde, således
at den i konkurrenceprogrammet ønskede effekt
opstår: At en mangfoldighed af beboere og bru¬
gere føler en (positiv) identitet.

Generelt har dommerkomiteen foretrukket

de mindst spekulative forslag. Det vil for det før¬
ste sige forslag, hvor den poesi og fantasi, der er
lagt i de foreslåede herlighedsværdier anses for
omsættelige til fysisk form. For det andet vil det
sige de forslag, hvor der kan argumenteres for¬
holdsvis rationelt for, at de beboere og brugere,
det er realistisk at forestille sig vil opholde sig i
Ørestad Syd, vil tage de foreslåede herligheds¬
værdier positivt til sig og sole sig i den generel¬
le, offentlige anerkendelse, man med rimelighed
kan antage, de vil medføre.

Generelt har dommerkomiteen foretrukket

forslag, der er urbane i deres tendens, men som

på den anden side ikke udelukker oplevelsen af
den åbne himmel, af vands forskellige tilstands¬
former og årstidernes skiften.

Dommerkomiteen har været særlig op¬
mærksom på forslag, der har bearbejdet over¬

gangen mellem byen og det åbne land.
Den kraftige brug af' beplantning i specielt

Skovrummet og Parkrummet betyder, at dommer¬
komiteen generelt har foretrukket løsninger, der
ikke definerer pladsernes rum på samme måde. I
stedet har man foretrukket løsninger, hvor det er
bygningernes facader, der definerer rummene.

Det er dommerkomiteens opfattelse, at ho¬
vedparten af forslagene er konceptuelle. Det vil
sige, at de stræber mod at virkeliggøre en over¬

ordnet idé snarere end, at de stræber mod at lø¬
se konkrete problemer eller håndtere konkrete
modsætninger. Fordelen ved den konceptuelle
metode er klarhed og enkelhed. Det må i almin¬
delighed anses for at være en dyd, hvorfor al¬
le de præmierede forslag kan karakteriseres som

konceptuelle.
Ulempen ved den konceptuelle tilgang er

ofte, at konkrete problemer og modsætninger
ikke håndteres. Derfor er de præmierede forslag
kendetegnet ved, at de efter dommerkomiteens
opfattelse rummer acceptable løsninger på pro¬
blemerne og en acceptabel håndtering af mod¬
sætningerne.

Som følge heraf vil forslag, der af Ørestads¬
selskabet ønskes realiseret, blive vurderet kon¬
kret i forhold til helhedsplan og lokalplan og skal
eventuelt bearbejdes til overensstemmelse her¬
med og i overensstemmelse med de synspunkter,
der er fremkommet fra brugergrupperne.

Imidlertid vil dommerkomiteen ikke lægge
skjul på sin overraskelse over mængden af for¬
slag, der helt mangler klassiske, faglige dyder'

— Kun få forslag forholder sig til kotering,
potentialer og problemer med afledning af regn¬
vand.

— Der er i mange forslag ikke taget stilling
til, om den foreslåede beplantning har nogen re¬
alistisk udsigt til at ville overleve.

— Generelt er der meget få analyser af muli¬
ge modsætninger mellem forskellige grupper af
beboere og brugere af området.

— Generelt er tilgængelighed for bevægelses¬
hæmmede utilstrækkeligt belyst.

— Generelt er der meget fa analyser afspørgs¬
målet om indsigt til versus udsigt fra lejligheder¬
ne i Ørestad Syd.

— Generelt er der meget få analyser af cykel¬
trafik og cykelparkering.

— Generelt er behandlingen af spørgsmå¬
let om vind ret overfladisk. Besynderlig er f.eks.
pladserne A, G og F's åbne eksponering mod
vest, hvorfra vinden almindeligvis kommer i
Danmark.

— Generelt er spørgsmålet om vejr ikke be¬
handlet særlig grundigt. Det skal indrømmes, at
navnet Solnedgangsplads er forførende, men det
bør ikke forhindre en arkitekt eller landskabsar¬

kitekt i at forholde sig til, at skyer og nedbør er
særdeles almindelige, meteorologiske fænome¬
ner i Danmark. Oven i købet fænomener, som
de fleste har en ret negativ holdning til, og hvis
gener de fleste gerne ser reduceret til det mindst
mulige, f.eks. ved hjælp af overdækninger.

Dommerkomiteens reaktion på disse for¬
hold har været at foretrække forslag, som er rea¬
listiske med hensyn til afvanding og beplantning,
og som ikke må formodes at medføre uoversti¬
gelige vanskeligheder i de dimensioner, der i øv¬
rigt er angivet ovenfor.
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H. Ønskebrønd/Wishing well D.Tågehav/Mist garden B. Himmelspejl/Sky mirror G. Isbjerg/Iceberg A.Verdensrum/Outer space C. Paradisen/Paradise F. Dugengen/Dew meadow

Forslag tildelt 1.præmie på 350.000 kr. Udarbejdet
af GHB landskabsarkitekter ved Jacob Fischer MAA,
MDL. Medarbejdere: Landskabsarkitekter MDL Caro¬
line Andersen og Sine Villadsen, arkitekt MAA Rosa
Siri Lund samt medhjælper stud. hort. Iben Gott-
schalk. Supportgruppe: LandskabsarkitektMDL Louise
Riser og arkitekt MAA Morten Borup. Legeplads¬
design: Monstrum A /S. Vandteknik: Aqua Nautica

Bearbejdet uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslagets bygger på den hovedidé, .at hvor der
nu er by, var der tidligere hav, og at dette efter
sin tilbagetrækning har efterladt sig spor svaren¬
de til riller i sandbunden.

Et særligt kendetegn er, at de tværforbindel¬
ser, de syv ønskede pladser indbyrdes danner, har
flet hver deres overordnede karakter. Den nord¬

ligste, i den mest erhvervsrettede del, med be¬
tegnelsen Byen, består af fire rum med materialer
som sten, glas og stål. Den sydligste, boligorien-
terede, benævnt Landskabet, har jord, grus, græs

og planter, og materialerne i den midterste, For¬
bindelsen, der udgår fra Metrostationen, er asfalt,
plast og beton. Gennem det hele strømmer vand
i forskellige tilstandsformer efter en syntaks, der
minder om de sandriller, et tilbagetrukket hav
har skabt.

Erhvervspladsen H, kaldet Ønskebrønden, be¬
tegnes som byens mindste plads, men dens stør¬
ste stue. For at minde om. en foyer eller en bar
er gulvet belagt med betonfliser i faldende læng¬
der og bredder, i en eksklusiv kvalitet, med hvidt
tilslagsmateriale. Møblerne er en gruppe kejser¬
træer, barborde i akryl med up-lights i bunden
og albuehøje søjler i lysende akryl. En vandpyt
opsamler vand fra en fontæne med drikkevand.
Oven over det hele svæver en lysekrone.

Bykvartersplads Nord D har navnet Tagehavet,
fordi der stiger tåge op fra 50 forstøverdyser.
Pladsen gennemskæres af tombakskinner. Pa¬
rasoller, boder, scener og møbler i galvanise¬
ret, pulverlakeret stål kan hentes frem og flyttes.
Mellem høje master hænger wirer med lamper
og hot-spots til internetforbindelse, så der kan
vises film og spilles musik. Gulvet af beton med
sort tilslagsmateriale bevæger sig i forskellige ni¬
veauer. To røde løbere fører ud fra pladsen.

Et spejlbassin fylder Den Hemmelige Plads B,
kaldet Himmelspejlet, på nær en smal fodgænger¬
zone langs bygningerne. Både bassin og fortov er
af norsk skifer.Vandfladen kan passeres på en bro,
der deler bassinet i et dybt med åkander og liljer
og ét, hvor vandet kun er en tynd film. Endelig
er der trædesten fra åbning til åbning i facaderne.
Højt oppe er udspændt en 'stjernehimmel' af
lysdioder, der spejler sig i vandet.

På Solnedgangsplads Nord G er bygget et

Isbjerg af 10 mm tykke, 100 x 50 cm opalisere¬
de polyethylenplader på et skelet af rustfrit stål,
med indlagte lyskilder på et gulv af asfalt.

Hovedpladsen A, Verdensrummet, er delt i to,
den ene med vejrhaner og vindposer på høje
stolper i en lund afpopler og opstammede pil og
gulv af slotsgrus. I den anden del er der uregel¬
mæssigt tippede strimler af støbt beton og sor¬
te teglklinker, lagt på fladen. På en halvkugle af
densiphalt (en kompositbelægning af bitumine-
rede skærver) er der vanddyser. Et rødt kryds af
gummiasfalt markerer, hvor en svæveballon kan
lande, og en bred betonkant slutter pladsen mod
fælleden. Der er sorte klinker langs facaden.

Bykvartersplads Syd C, kaldet Paradisen, er
en have med eksotiske planter, punktvis oplyst
af wireophængte lanterner. Rette asfaltstier for¬
binder bugtede stier af grus og asfalt. Bugtede
bænke af formstøbt beton følger grus, plante-
og asfaltfelterne.

På Solnedgangsplads Syd F fortsætter fælle¬
dens høje græs hen over langstrakte bakker med
klippet græs og regnvandspytter i asfaltlunker.
Dugengen kaldes stedet, hvor lysende glaskugler
skal illudere dug.

Forslagets bud på indretning af det langsgå¬
ende skovbånd er rydninger til legepladser, der
tåger form_ efter stemninger, slået an i omgivel¬
serne. I parkbåndet spænder boldbaner fra facade
til vej, og der er foreslået gadefaciliteter koncen¬
treret i den midterste del, mens der er minigolf
og kroket i den nordlige del. 'Skoven' ender i en
strandkant med svævebane og 'Parken' i en kaj
med brede trin og trapper ned til vandet For en¬
den af 'Kanalen' etableres en lille bådfart.

Det er et charmerende, forførende forslag af
høj arkitektonisk kvalitet med ligevægt mellem

poesi og funktionalitet. Forslagets syv pladser er
rumligt disponeret, så de trods rigdom på ind¬
hold besidder en gennemgående åbenhed. By-
rummene defineres af de omgivende bygninger
og karakteriseres rumligt som nicher, forsider,
bagsider og kanter. En stor kvalitet ligger i, at
pladserne er formet som et samspil mellem færd¬
sel fra og til bygninger, over og mellem pladser
og den funktion, pladsen far tildelt eller, som der
skabes rum for. Desuden er de indrettet ud fra

forskellige stemninger og til forskellig brug.
Der er tale om en gennemgående og gen¬

nemført idé. Overskriften Der var engang et hav in¬
dikerer, at det er fortællingen om den gamle hav¬
bund, der har inspireret til byens ny landskabr Den
billedskabende idé har dog ikke overtaget, så mu¬

ligheden for at læse andre fortællinger er til stede.
Forslaget afspejler en fornemmelse for, hvad

det er for herlighedsværdier, der efterspørges i
dag og derfor kan forventes at tiltrække investo¬
rer, der vil etablere sig og tiltrække brugere.Vig-
tigt er, at pladserne taler samme sprog som deres
umiddelbare omgivelser - dog er det underfor¬
stået, at alle indbyggere foretrækker byens særli¬
ge uordentlige liv for parcelhuskvarteret stilhed.

Der anvises udfordrende legemuligheder i
anderledes legeredskaber. Der er foreslået flyt¬
bare attraktioner af forskellig karakter, der kan
stimulere til forskellige scenerier og dermed for¬
skelligartet byliv.

Der er på den ene side en grovkornet hver-
dagsrobusthed over forslaget og på den anden en

forfinet, elegant romantik, der befordrer leg og

oplevelse. Der er tale om et pragmatisk forslag,
der ser ud til at kunne tåle dagligt slid, og hvor
der er satset på behov for direkte fysisk kontakt
med jord, vand, luft og lys. Endelig er der tænkt
på vandteknik til rensning, afkalkning og recir¬
kulation samt programmering af vandeffekterne
og sprinklervanding af planter.

Byliv, social og kulturfaglig kvalitet
Dommerkomiteen lægger vægt på, at forslaget
forholder sig eksplicit og systematisk til de fem
særlige udfordringer. Der er substans i det sagte,
og det er positivt, at det siges i en form, der er
behagelig fri for jargon.
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Tv. Plan og illustration af
plads A, Mulighedernes Plads
Th. Plan og illustration af
plads G, Refleksionernes Plads
• Left: Plan and illustration of

Square A, Opportunity Square
Right: Plan and illustration of
Square G, Meditation Square

Forslag tildelt J.præmie på 200.000 kr. Udarbejdet
af Bystrup Arkitekter MAA, MDD ved Erik Bystrup.
Medarbejdere:Jette Lindquist, Mads Liitzen og Lis¬
beth Nielsen. Konsulent: Peter Hiort

Bearbejdet uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslaget er opbygget enkelt og logisk i to dele:
de nord-sydgående byrum og pladserne. De
nord-sydgående byrum gives hvert deres motiv,
der understøtter og forstærker det givne forlæg,
beskrevet i brug og lyssætning. I Skourummet er
motivet de lysende træer, i Parkrummet den ly¬
sende jord og i Kanalrummet det lysende vand.
Hver plads fir sin funktion og oplevelse.

Hovedplads A, Mulighedernes plads, viser tre
elementer: En grusflade, en betonplint og Vind¬
poser. På grusfladen er placeret siddeplinte. Plad¬
sen fremhæves for sit overbevisende, enkle greb
og store ro. Den vil fremstå som et værdigt og i
sin brug livgivende møde med fælleden. I det¬
te byrum er indbygget en styrke, der rækker ud
over nuet. Det særlige ved forslagets store mo¬
nolitiske betonplade er, at den forholder sig til
hele byens kant. Og ikke alene til pladsens. Den
er et monument, samtidig med at den kan bru¬
ges til alt.

Den Hemmelige Plads B, Lyspladsen, består
af en bund af hvidt stenmel, hvorpå der place¬
res siddemøbler og fontæner. Belysningens far¬
veskift forstærker indtrykket af det iscenesatte.

Bykvartersplads Syd C, Bevægelsespladsen,
opbygges aflys asfalt i bølgede formationer som
bakker og dale, hvor der kan samles vand. Træ¬
stammer fungerer som siddemuligheder, og lan¬
dingsbanelys er nedlagt som spor. •

Bykvartersplads Nord D, Floddeltaet, er en
let skrånende betonbelagt plads møbleret med
plinte og lysmaster. Et område af pladsen er for¬
sænket, så der opstår et bassin. Dette bassin fåi;
lov til, alt efter årstider og andre påvirkninger,
at løbe over og danne et tilfældigt delta på den
skrå betonflade. Om vinteren fungerer vandfla¬
den som skøjtebane.

Solnedgangsplads Syd F, Vindpladsen, beskri¬
ver en sort asfaltflade med en vindmølle og seks
vanddyser. Vindens styrke bestemmer vandstø¬
vets højde.

Solnedgangsplads Nord G, Refleksionernes plads,
er en grusbelagt plads, hvorpå der er placeret 50
stålsiv med et lille spejl i toppen, samt et LED-
lys. Forslaget udmærker sig ved en fantasifuld og

poetisk inddragelse af vinden.
Erhvervspladsen H, Frokostpladsen, er grus¬

belagt med et stort stålsiddemøbel med en grøn
gummibelægning. A.N. Cains skulptur 'Den grå¬
dige' foreslås flyttet hertil fra Jarmers Plads.

Forslaget fremhæves for sin enkelhed og hel¬
hed. Med ganske fi midler opnås stærke og lige¬
til byrum, der tilsammen kan danne en oplevel¬
sesrig by. Naturens elementer: vind, vand og lys
udnyttes i samspil med simple materialer på en

god og overbevisende måde. Den gennemtænkte
brug af kunstigt lys er god, men måske også for¬
slagets svaghed, da det flere steder er så vigtigt
et element, at dagsituationen kan virke for tynd.

Byliv, social og kulturfaglig kvalitet
De fem særlige udfordringer er ikke behand¬
let eksplicit i et samlet afsnit. Til gengæld er de
behandlet fyldestgørende i bemærkningerne til
udformningen af de enkelte arealer.

Byliv døgnet rundt - dommerkomiteen læg¬
ger vægt på, at der indledningsvis skelnes mel¬
lem urbane pladser, som har liv døgnet rundt i
kraft af de aktiviteter, de danner scene for, og
urbane/suburbane pladser, hvis liv er defineret
af den rytme, som opstår i samspillet mellem det
urbane og det suburbane - dvs. rytmisk opfyld¬
ning med mennesker og tømning for mennesker.
Løsningen på dette problem er at skabe meget
markante pladser, som er noget i deres egen ret,
døgnet rundt og året rundt.

Ro eller aktivitet — muligheden for begge de¬
le er løst gennem en markant differentiering af
arealerne. Fra det kuperede, der opfordrer til
energisk udfordring, over det helt åbne, der ind¬
byder til lidt af hvert, og frem til det stemnings¬
fulde lys, der indbyder til rolig eftertanke.

Overskueligt eller hemmeligt - udfordringen er
besvaret ved at skabe pladser, der kan erobres på
forskellige måder: Nogle er så. store og åbne, at
de kan ses på lang afstand og forstås alene ved
hjælp af synssansen. Andre er små og af en kom¬
pleksitet, så de kræver en nærmere udforskning.

Det permanente og det midlertidige — udfordringen
er besvaret ved at opstille permanente strukturer
og indretninger, der forandrer sig med vind og

vejr. Desuden ved at underprogrammere Hoved¬
plads A, Mulighedernes Plads, så beboere og bru¬
gere vil definere pladsen og dens udtryk.

Det urbane og det rekreative centrum - forslaget
definerer en meget skarp grænse mellem natu¬
ren og det urbane, specielt i plads A, og lægger
på denne måde op til, at beboere og brugere -
ved at færdes og leve på denne grænse — forhol¬
der sig til den.



Cirkuspladsen
• The Circus Square

Byrumsplan 1:8000. A: Markedspladsen; B, Centralpladsen; C: Cirkuspladsen; D:Teater- og musikpladsen; G: Eftermiddagspladsen; F: Aftenpladsen; H: Frokostpladsen
• Urban space plan, 1:8000. A: Market square; B, Central square; C: Circus square; D:Theater and music square; G: Afternoon square; F: Evening square; H: Lunch square

Forslag tildelt 2.præmie på i 50.000 kr. Udarbej¬
det af arkitekt Kristine Jensens Tegnestue i samarbej¬
de med Steen Høyer. Medarbejdere (arkitekt Kristine
Jensens Tegnestue): Arkitekter og landskabsarkitekter
MAA KristineJensen, Line Krath, Mi Randlev, Char¬
lotte Baad, Karsten Thorlund og stud. arch. Merete
Vindum.

Bearbejdet uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslagets grundtanke bygger på den idé, at de
syv pladser er udsnit i byens sokkel, hvor den op¬

rindelige fælled, grundlaget og basen for byde¬
len, nu kommer til syne som byggepladser. Om¬
dannelsen af dette fælledlandskab kan ske enten

som en grønning, hvor man færdes med gummi¬
støvler, eller som urban flade til stiletter.

Det foreslås at lade livet forme pladser og

mødesteder, at tillade en urbanisering, der er ko¬
reograferet ud fra et fremtidigt socialt liv. Der
satses på den almindelige, kultiverede urbanitet,
såvel som på de eksotiske, skæve, udyrkede, uor¬
ganiserede kanter af samfundslivet.

Alle syv pladser far med en indre grønning,
der tilplantes med små pionerbiotoper af birk, el,
popler, ask, græsser og etårig urtevegetation. De
forventes at sprede sig, at tiltrække dyreliv og at
samle sig vand i fordybninger, og selvtrådte stier
vil opstå. Der er plads til såvel en golfbane med
et enkelt hul og en skrammellegeplads. Disse
grønninger indrammes, på alle pladser af belæg¬
ning langs bygningsfacader. Materialet er asfalt
med slidlag af kvarts, stedvis med fræsede riller
og bemalinger af robuste asfalt- og betonmalin¬
ger. Belysningen er partile: langs kanter, i striber,
som spots og spor, alle under øjenhøjde.

Inderl for den overordnede idé og karakter
er hver plads forskellig, afhængig af udførelse og

brug. Grønningen på Solnedgangsplads F, kaldet
Aftenpladsen, er tiltænkt dyrkningshaver og dyre¬
hold for omkringboende beboerne. Den forven¬
tes at ligge brak hvert tredje år og bevoksnin¬
gen om nødvendigt skæres ned. Grønningen på
Hovedpladsen A, Markedspladsen, forsynes med
store grusflader og bruges til marked; på resten
kan der gå fir. På Aftenpladsen og Markedsplad¬
sen er belægningen gul, ligesom ramper og den
afsluttende kant af siddetrin. Markedspladsen er

møbleret med hævede plantebede og siddeplad¬
ser i kanten.

Solnedgangsplads G, Eftermiddagspladsen, er
tiltænkt hønsehold og grønsagsdyrkning. Bykvar-
tersplads C, Cirkuspladsen, har dyrefolde og grus¬

pladser i læ af askelunde. På Eftermiddagspladsen
og Cirkuspladsen er belægningen pink. Bykvar-
tersplads D, kaldet Teater- og musikpladsen, og Er-
hvervspladsen H, Frokostpladsen, har blå belæg¬
ning og Den Hemmelige Plads B, Centralpladsen,
violet belægning. De pink og blå belægninger
fortsætter ind i Parkrummet som underlag for
scene og felt til spejdere.

Det planlagte Skovrummet, kaldet Skoubånd,
er tænkt udstyret med picnic- og legepladser
med kunstige klatretræer, hængekøjetræer, skov¬
huggerhytter, træhuler på pæle, bær, svampe og
nødder.

Parkrummet tilføres skakspilfelter og baner
med grus, græs, gummigranulat, sand, asfalt og
beton indhegnet af espalierhegn i forskellige
højder. Den gennemgående sti er designet til lø¬
bere og skatere og Kanalrummet tilføjet en ram¬

pekonstruktion, der kan give adgang til vandet.
Forslaget udmærker sig ved sin logiske, prag¬

matiske, systematiske metode, der består i fast¬
læggelse af spilleregler, der åbner mulighed for
stor frihed, fantasi og udfoldelse. Trods sit tilsy¬
neladende anarki er projektet uhyre gennem¬
tænkt og af høj kunstnerisk kvalitet.

Det betragtes som en kvalitet, at de syv plad¬
ser er holdt fri af kraftig bevoksning og udstyr, så
de forbliver åbne i modsætning til de tre langs¬
gående byrum, der ses som vertikalt definere¬
de af træplantninger, hvor særlig Parkrummet er
fyldt med faste aktivitetsprogrammer. Det sam¬
me gælder for synspunktet, at herlighedsværdi¬
er og tilgængelighedskriterier er udslagsgivende
for udnyttelsen af de syv pladser, således at der er
store opholdsarealer mod syd, vest og østvendte
facader, mens de er så små som muligt mod de
nordvendte. Det anses for klogt, efter den re¬

ducerende byggeaktivitet, at plante små biotop¬
pionerer. De vil sprede sig, og det tidligere fæl¬
ledlandskab vil retablere sig, hvor brugen tillader
det. Lavninger vil samle vand og skabe levesteder
for flora og fauna.

Forslaget udmærker sig ved at anvise en høj grad
afselvforvaltning, der forventes at give mulighed
for et byliv døgnet rundt.

Selvforvaltningen kræver retningslinjer, der i
dette tilfælde foreslås at bestå af spilleregler for
grønninger, der går ud på, at alle dispositioner er
midlertidige og kun gældende for et år ad gan¬

gen.Ved hvert årsskifte skal alle tiltag, installatio¬
ner og lejeaftaler nedtages og opsiges.

Forslagets åbenlyse kvaliteter, de multifunk¬
tionelle steder med uprogrammerede sociale til-'
bud, der er afslappede i deres karakter, er sam¬

tidig dem, der vækker bekymring. Deft ønskede
frihed, selvregulering og selvforvaltning kan føre
til konflikt mellem opførsel i offentligé og pri¬
vate rum og nødvendiggøre styring og kontrol.
Ideen er 'fed og vild', modig og radikal, men
overbeviser ikke om, at den vil fungere i dagens
virkelighed, hvor man ikke er én stor lykkelig
familie.

Pladserne er anlagt med sans for den op¬
stillede økonomi med forskel på low-cost- og

high-cost-arealer og skønnes at overholde den
økonomiske ramme. Da der er tale om selvgroe-
de og selvregulerende landskaber, forventes ikke
behov for omfattende vedligeholdelse.

Byliv, social og kulturfaglig kvalitet
Byliv døgnet rundt ermuliggjort ved, at forslaget
tager højde for beboeres og brugeres døgnrytme.
Balancen mellem ro og aktivitet ved, at der er

trukket grænser mellem de forskellige zoner: of¬
fentlig versus privat og aktivitet versus kontem¬
plation. Det overskuelige versus det hemmelige
er indfriet gennem en skelnen mellem det pro¬
grammerede og det selvforvaltede.

De første tre udfordringer er løst tilfreds¬
stillende, om end meget kortfattet og overord¬
net. Til gengæld er balancen mellem permanens

og midlertidighed og balancen mellem urbanitet
versus natur/rekreation selve projektets substans
og dermed den egentlige grund til, at forslaget
er præmieringsværdigt.
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Forslag nr. 31/07096. Indkøb på 50.000 kr. Udar¬
bejdet af landskabsarkitekt MDLLisbeth Westergaard

Bearbejdet uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Forslagets hovedidé er at give hver af de syv

pladser sin egen klare identitet, inspireret af fæl¬
ledens sammensatte mosaik af forskellige natur¬

typer. Forslagsstilleren lægger vægt på 'udefi¬
nerede elementer', der kan udfordre brugerne
ved at indeholde mange fortolkningsmulighe¬
der.-Man .forestiller sig byrummene sammensat
af både funktionsbestemte og ikke-funktionsbe-
stemte elementer, der kan medvirke til at sikre
et varieret byliv og medføre, at de enkelte plad¬
ser er i en slags evig forvandling.

Amager Fælleds store vidder og allesteds¬
nærværende himmelrum er udgangspunktet for
en tilstræbt sammenhæng mellem de syv byrum.
'Vandspejle, vandskyer, vandsøjler, spejleffekter,
blanke og translucerende overflader henter him¬
len ned i de 7 byrum,' skriver forslagsstilleren.

Forslaget anviser som et af få muligheden for
at bearbejde bygningskanterne i de byggefelter,
der ikke er udbudt i salg, eksempelvis en cir¬
kulær pladsafgrænsning omkring Den Hemme¬
lige Plads B og en bevæget organisk afslutning af
kanten mod Bykvartersplads Syd D.

Dommerkomiteen fremhæver forslaget for
dets artistiske og poetiske tilgang til opgaven. De
enkelte pladser fremstår velproportionerede og
smukt formgivet, med mange fine detaljer i skil¬
dringen. Lysdiagrammer følger beskrivelsen af
flere pladser og understreger således den særlige
stemning, der ønskes.At det skulle være nødven¬
digt med nattergalesang via højttalere, forekom¬
mer noget misforstået i denne søgen efter det
stemningsmættede.

Behandlingen af de store basisflader vurderes
at være mindre 'gennemarbejdet, på næsten al¬
le pladser anvendes betonfliser. En undtagelse er

Bykvartersplads Nord D, der foreslås belagt med
sandsten. Denne plads forekommer at være for¬

slagets mest vellykkede og gennembearbejdede,
præcist anlagte bassiner med tretorn i en flade af
lys, varm sandsten — i al sin enkelhed et robust,
smukt og særdeles anvendeligt byrum.

Glasfiberbænke, spejlglasvægge og roteren¬
de diodelysaviser fylder meget i forslaget, og
dommerkomiteen vurderer grundlæggende, at

forslaget savner konsekvens og konsistens i det
konceptuelle udgangspunkt samt variation i be¬
arbejdningen af den foreslåede materialekarak¬
teristik. Forslaget er ydermere tekstmæssigt al¬
deles mangelfuldt, og dommerkomiteen savner
både dokumentation og faktuelle redegørelser
for flere af de påståede kvaliteter.

Det fremstår ikke desto mindre som et af de

smukkeste i sin grafiske fremstilling og skal frem¬
hæves for sin drømmende og subtilt poetiske be¬
handling af den særdeles komplekse opgave.
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MICROPOLIS: SKATEBOARDPARK I HELSINKI

Janne Saario

Micropolis ligger i Helsingfors centralpark. Norr
om parken loper den tått traffikerade Norden-
skjoldsgatan, soder om finns en historisk fri-
idrottsplan. Micropolis ar en offentlig park, op-
pen for allmanheten.

Utgångspunkten var att skapa en kollageartad
trådgård vars former passar sig for skateboarding.
I Micropolis forenas detaljer håmtade ur stadens
gatubild och parkområdets gronska med den or-
ganiskt formade bassangen. Alia trad på områ¬
det bevarades och några férvittrade ersattes med
nya. Trådens vaxtplatser har inverkat på formen
på parken,

Micropolis korsas av gråskanaler som anslu-
ter de olika gronytorna med varandra. Central-
parkens harar har nåmligen haft som vana att beta
på området om kvållarna. Gråskanalerna gor det
mojligt for djuren att obehindrat rora sig genom

parken och utgor intressanta hinder och utma-

ningar for skateboardåkarna.
Hojdskillnaderna i parken år små for att ge

en god oversikt over området. I stenlåggning-
en anvands betongblock i roda och sandbruna
toner med oavrundade kanter. Stenlåggningen
torkar fort efter regn. Omkring stenlåggningen
loper kantstenar i granit, vilka håller låggning-
en på plats samt erbjuder ytterligare vinklar for
skejtarna. Brostenarna over gråskanalerna samt
andra element i natursten år finsk grå och rod
granit.

Den snirklande bassangen, 'poolen', som
sankts ned under markplan, år gjuten i fiberbe-
tong omkring ett format stålskelett.Ytan år be-
handlad. med sprutbetong och slipad slat. Kan¬
terna på poolen skyddas av zinkgalvaniserade
boj da jårnror.

Dessutom finner man i parken detaljer så
som en krater-kompass, en fagelbad-pyramid
samt en liten åppeltrådsplaza.
Janne Saario, landskapsarkitekt stud.
ivww.jannesaario. com



Micropolis, Helsingfors centralpark, 2006
Landskapsarkitekt:Janne Saario
Konstruktionsplanering: Finnmap Consulting Ab v. Kari h
Vppdragsgivare, verkstdllare: Helsingfors stads idrottsverk,
byggnadsverk samt Ungdomscentralen Nuorisoasiainkeskus
Huvudentreprendr: Rakennustaito Hirvonen
Fotos: Hannu Koho, Janne Saario
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AT SAMARBEJDE MED G.N. BRANDT

Jane Schul

Hellerup Strandpark, 19t2-t8
Landskabsarkitekt: G.N. Brandt og E. Erstad-Jørgensen

Renovering afstaudehaven i Hellerup Strandpark, 2002
Landskabsarkitekt: Schul & Co

Anlægsgartnerarbejde: Gentofte Kommune
Fotos:Jane Schul, Annemarie Lund

Tegnestuen har inden for de seneste par år ar¬

bejdet med to af G.N. Brandts klassiske anlæg
- først staudehaven i Hellerup Strandpark fra
1912-18, genindviet i 2002, og senest parterre¬
haven i Tivoli fra 1943, skabt til Tivolis 100 års

jubilæum og færdiggjort i 2006. Budgettet for
renoveringen af anlæggene har i begge tilfælde
ligget på omkring 2 mio. kr.

Fodsporene af en af dansk havearkitekturs
store mænd har sat mange tanker i gang. Ikke
bare om manden selv, men i den grad også om
hvordan man betragtede/betragter den type
landskabsarkitektur, hvor en god del af indhol¬
det er beplantning.

Professor Malene Hauxner blev i majnum-
meret 2006 aftidskriftet Haven - da kanondiskus¬

sionen rasede - bedt om at udpege 12 havekunst¬
neriske værker, der kunne gøre sig fortjent til en
placering i en mulig havekanon. Blandt de ud¬
valgte anlæg var netop et af 'vores' - parterreha¬
ven. Dog med nogle lidt syrlige, men velfortjen¬
te kommentarer om kvaliteten af beplantningen
på daværende tidspunkt. Det var en fornøjelse at
læse, men lidt ærgerligt at betragtninger om kva¬
liteten af den nye beplantning ikke kunne nå at
komme med. Anlægget var netop det forår ble¬
vet totalt renoveret, både med hensyn til'belæg¬
ning og beplantning.

Den overordnede geometri havde heldigvis
overlevet så nogenlunde i begge anlæg, så her
har der kun været tale om mindre justeringer og
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tilbageførsler.Til gengæld har der, forud for beg¬
ge anlægs istandsættelse, været lagt et grundigt
undersøgelsesarbejde med henblik på at afklare,
hvordan anlægget oprindeligt havde været tænkt
rent beplantningsmæssigt.

En væsentlig kilde til denne viden, især til
anlægget i Hellerup, var G.N. Brandts egen stau¬

debog fra samme periode, hvor vores udgangs¬
punkt har været 1918-udgaven. Gennemgangen
af de ældste tegninger og plantelister til anlæg¬
get viser et klassisk staudebed med planter i sti¬
gende højder og en hæk i ryggen. Selv om G.N.
Brandt i bogens tekst (s. 34) nævner mulighe^
den for at arbejde med '...en Sammenstilling af
Planter, der har et ensartet Hjemmestedspræg...'
efter tyskerensWilly Langes tanker, lader det dog
ikke til, at det er det, der er gjort, hverken i bo¬
gens idealforslag eller i Strandparkens ellerTivo-
lis bede. Der er tale om en blanding af fugt- og
tørkekrævende planter, der lader til overvejende
at være blevet valgt ud fra blomsternes farver,
men uden en beskreven, defineret udtryks- el¬
ler farveholdning.

Staudehaven i Hellerup Strandpark
Både denne have og den nærliggende rosenhave
er oprindeligt tænkt som 'plantesamlinger' til in¬
spiration for kommunens borgere. De oprinde¬
lige ydre rammer for anlæggene er heldigvis sta¬

dig intakte, selv om planteindholdet naturligvis
har undergået en række ændringer - hvad der
helt klart også ligger i selve grundidéen bag hel¬
heden. Derfor har kommunen også sørget for at
formidle indholdet til de besøgende, idet der i
begge haverum er opsat forbilledlige brochurer
med forklaring og navne på de anvendte planter.

Staudehaven er indrammet af bøgehække på
de tre sider og en lindearkade på den fjerde. En
bred sti af fortovsfliser førte - og fører - fra linde¬
arkaden ind i den sydlige ende af haven, langs
den 70 m lange og 2,5 m brede stauderabat og
ud igen i den nordlige ende af anlægget. Stien
var oprindeligt flankeret på de tre sider af en
smal stauderabat med stenbedsplanter og midten
fyldt ud af en ubetrædelig græsplæne. I midten af
1970erne blev den åbnet,for leg og ophold. Det
holdt de smalle, omkransende rabatter ikke til

og endte derfor ,af praktiske grunde med at blive
nedlagt i 1990. Den fjerde side af anlægget - ind
mod tennisbanerne - var uden bede, kun med
græs op mod et trådhegn, beplantet med vildvin.
I hver af havens fire hjørner var og er en åben
smedejernspavillon, tilplantet med blåregn.

I forbindelse med renoveringen blev det
grundigt overvejet, om man skulle fastholde den
reducerede udgave, eller om man skulle vove at
indføre de smalle rabatter igen. Det oprindelige
trådhegn var ikke meget bevendt. Enden blev,
at man ville forsøge om det kunne lade sig gøre
at fa de smalle rabatter respekteret, hvis der blev
anlagt så tilpas mange 'huller' med belægning,
at man hele tiden havde mulighed for at kom¬
me ind på plænen uden at behøve at forulempe
planterne i bedene. Det gav en omlægning af be¬
lægningen, hvor de store fortovsfliser (601 x 82)
dog blev fastholdt, men hver anden er vendt på
tværs, og hullerne udfyldt med chaussésten. Det
gav en geometrisk stramning af fortovet, men
med et samtidigt præg. Desuden blev det beslut¬
tet at erstatte trådhegnet med et fast hegn, som
blev projekteret med udgangspunkt i en forenk¬
let parafrase over de oprindelige smukke smede¬
jernslåger. For yderligere at gøre haven til en

sluttet helhed blev der også lagt et langsgående
bed her, med nicher til østvendte bænke.

Beplantningen blev derimod nytænkt. Dels
for at opnå en længere sæson for publikum, dels
for at undgå nogle af de klassiske, plejekræven¬
de rabatstauder som riddersporer og høstfloks.
I stedet blev vasgten lagt på stauder med gode
pasningsmæssige egenskaber, smukt og holdbart
løv og god dækkeevne. Behovet for høje bag-
grundsstauder blev afløst af blomstrende buske,
der ligeledes forlænger sæsonen. Det store bed
ud mod Øresund er opdelt i fem sektioner med
hver deres farveholdning, således at en eventuel
senere indplantning af stauder er lagt i nogen¬
lunde definerede rammer. De nordlige og syd¬
lige sektioner er i blå, rosa og hvide, derfra til
hvide gule og orange med varme orange og røde
i midten. Bladkaraktererne skifter mellem græs¬

agtige, bredbladede, fmløvede, brunlige, grønne
og gullige, således at der er variation også uden
for selve blomstringsperioden.



Stauder
Achillea filipendulina 'Coronation Gold'
Aconitum 'Bressingham Spire'
Agastache Blue Fortune'
Alchemilla mollis
Amsonia hubrechtii

Anaphalis triplinervis
Anemone jap.-hyb. 'Konigin Charlotte'
Anemone jap.-hyb. 'September Charm'
Anemone 'Andrea Atkinson'
Aster ageratoides 'Adustus Nanus'
Aster amellus 'Mira'
Aster x frikartii 'Monch'
Bergenia cordifolia 'Baby Doll'
Bergenia cordifolia 'Vinterglød'
Calamintha nepeta ssp. nepeta
Campanulaglomerata 'Superba'
Campanula lactiflora 'Loddon Anne'
Campanula lactiflora 'Prichard's var.'
Cephalaria gigantea
Cimicifuga ramosa 'Brunette'
Dicentraformosa 'Luxuriant'
Echinacea purpurea 'Alba'
Echinacea purpurea 'Rubinstern'
Epimedium 'Frohnleiten'
Epimedium 'Orange Queen'
Epimedium grandiflorum
Eupatorium fistulosum 'Atropurpureum'
Euphorbia palustris
Euphorbia polycroma 'Pilosa major'
Foeniculum vulgare 'Smokey'
Geranium hybrid 'Brookside'
Geranium renardii 'Philippe Vapelle
Geranium sanguineum 'Album'
Geranium sanguineum 'Compactum'
Geum 'Carlskær'

Gillena trifoliata
Helenium 'Wyndley'
Hemerocallis 'Sammy Russel'
Hemerocallis 'Light the Way'
Hemerocallis 'Bonanza'
Hemerocallis 'Happy Returns'
Hemerocallis 'Summerwine'
Heuchera 'Palace Purple'
Hosta 'Sum and Substance'
Hosta hybrid 'Halcyon'
Hosta sieboldiana 'Elegans'
Hosta plantaginea 'Royal Standard'
Iris sibirica 'Iilene Charm'
Iris sibirica 'Perrys Blue'
Iris sibirica 'White Swirl'
Iris sibirica 'Butter & Sugar'
Ligularia dentata 'Desdemona'
Lysimachia clethroides
Lythrum salicaria 'Blush'
Macleya cordata 'Flamingo'
Nepeta x faassenii 'Blue Wonder'
Phlomis russeliana

Polygonum bistorta 'HoheTatra'
Polygonum polymorphum
Polygonum amplexicaule 'Roseum'
Rudbeckia 'Goldsturm'
Salvia nemorosa 'Caradonne'
Salvia nemorosa 'Marcus'
Salvia nemorosa'Rosakonigin'
Scutellaria incana

Sedum telephium 'Matrona'
Solidago 'Citronella'
Stachys byzantina 'Big Ears'
Thalictrum rochebrunianum
Tradescantia and. 'Blue Stone'
Waldsteinea geoides

Græsser
CarexJlava
Miscanthus sinensis 'Purpurescens'
Miscanthus sinensis 'Silberfeder'
Miscanthus sinensis 'Poseidon'
Miscanthus sinensis 'Yaku Jima'
Molinia caerulea 'Overdam'
Panicum virgatum 'Hanse Herms'
Panicum virgatum 'Squaw'
Sesleria autumnalis
Sesleria heujfleriana

Buske

Buddleja 'Nanhoe Blue'
Paeonia delavayi
Paeonia lutea var. ludlowii

Philadelphus 'Finn's'
Physocarpus opulifolius 'Diabolo'
Rosa pimp. 'Aicha'
Rosa rug. 'Blanc Double de Coubert'
Rosa rug. 'Therese Bugnet'
Rosa rubrifolia
Sambucus nigra 'Black Beauty'
Wisteria sinensis

Plantesammensætningen i de 17 bede er
sket ud fra et princip om, at bedene skal
fremstå frodige i en så lang periode som

mulig.
Der er indplantet græsser og buske med
vinrøde blade for at give variation i løv
og plantestrukturer.
En meget stor del af de valgte stauder er
ikke almindelig brugt i Danmark, men op¬

fylder kravene om skønhed, sundhed og

begrænset pleje.
De nordlige og sydlige bede domineres
af blå og mørkrosa farver, så skifter farve¬
skalaen til gult og i havens midte til oran¬
ge og rød
•The plant composition in the 17 beds
was based on the principle that the beds
should appear lush for as long as possible.
Grasses and bushes with wine-red leaves

were planted to provide a variation in
foliage and plant structure.
Many of the perennials chosen are not
commonly cultivated in Denmark, but
satisfy the demands for beauty, health and
modest maintenance.

The north and south beds are dominat¬

ed by blue and dark pink colors, then the
color scale shifts to yellow and in the cen-

LANDSKAB U 2007 81



Tivoli

Det var ikke kun Malene Hauxner, der syntes, at
der var problemer med beplantningen i parterre¬
haven.Tivoli var selv opmærksom på, atbåde det
grønne og den faste del af anlægget - belægnin¬
gen - var i meget dårlig forfatning. Derfor var
det en af havens første store beplantningsrenove-
ringer; måske som et resultat af, at publikumsun¬
dersøgelser havde vist, at 84 % af havens gæster
kom der først og fremmest for havens skyld-.

Heldigvis var stedet i besiddelse af de oprin¬
delige tegninger, plantelister og artikler fra ind¬

vielsen, så der var et godt grundlag for selve re-

noveringsprocessen.
I tidskriftet Havekunst beskrives inspiratio¬

nen til haven i forbindelse med åbningen i 1943:
Idéen til Tivolis Springvandsterrasse - i dag kal¬
det Parterrehaven - kom fra en rejse til Schlesien i
1927. Her besøgte G.N. Brandt en springvands-
terrasse tegnet af arkitekten von Walscher med
inspiration fra Salomon de Caus' vandparterre i
Heidelberg fra 1650. Denne springvandsterrasse
havde den samme blanding af vand og blomster,
som genfindes i Tivoli.

Springvandsterrassen blev til i et meget tæt sam¬

arbejde med Tivolis arkitekt Poul Henningsen,
der stod for den slyngede mur med de mange
hvidmalede bænke — hvor der udtrykkeligt kun
måtte være plads til to — og for selve spring-
vandsfadene. Hertil knytter der sig en lille hi¬
storie, idet fadene oprindeligt skulle have ligget
i plan med jordoverfladen og skulle være støbt i
tidens materiale: beton. Besættelsen gjorde imid¬
lertid, at al cement var forbeholdt krigsindustri¬
en, så Poul Henningsen måtte tænke alternativt.
Hvad der kunne lade sig gøre i tiden, var at ar-
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Parterrehaven i Tivoli, 1940rne
Landskabsarkitekt: G.N. Brandt. Medarbejder Aksel Andersen

Renovering afparterrehaven i Tivoli, 2006
Landskabsarkitekt: Scltul & Co

Anlægsgartnerarbejde: Anders Matthiessen Aps.
Fotos:Jane Schul, Annemarie Lund

bejde med træ, så valget blev i stedet de velkend¬
te, flade bødkerkar med en enkelt vandstråle, der
rejser sig 30-40 cm op i centrum. (Guderne må
vide om karrene havde eksisteret endnu, hvis det
ikke havde været for krigen...).

Beplantningen nævnes kun perifert og ar¬
tiklen slutter med en henvisning til - som G.N.
Brandt skriver: 'Anlægget skyldes Overgart¬
ner Aksel Andersen mere end mig, han har i et
frugtbart Samarbejde med Poul Henningsen ud¬
formet det i alle Enkeltheder, har planlagt den
vanskelige Blomsterfølge og ført Tilsyn hermed.
Det vil derfor være rimeligt, at han tager Or¬
det.' Dernæst beretter Aksel Andersen, at det før¬
ste års beplantning skulle bestå af gyldenlakker,
gemserod, forglemmigej og stedmoderblomster
sammen med gule skovtulipaner og en nu ud¬
gået Darwin-tulipan ved navn 'King Harold'.
Sommerplantningen bestod ligeledes af gule,
røde og blå sommerblomster og knolde: Rø¬
de løvemund, gule tagetes, blå Verbena-hybri-
der, Salvia patens og røde dahlia. Den fremtidige
beplantning etableret næste forår skulle rumme
flere permanente planter i form af'stauder og ro¬

ser, men stadig med et stort islæt af løg, knolde
og sommerblomster.

En nærmere analyse af de oprindelige be¬
stillingslister fra 1943 resulterede i, at det ikke
ville være muligt at lave en egentlig genplant-
ning efter de originale planer. Dertil var der fle¬
re af de anvendte arter og sorter, der ikke længe¬
re var til at skaffe: Mange af sommerblomsterne
og tulipanerne, Rosa 'Ingar Olson', Delphinium
'Le Danube', Iris germanica-hybriderne 'Am-
bassadeur', 'Lord ofJune' og 'Maori King'. Der
var dog tilstrækkeligt mange sorter, der kunne
findes via internettet, til at vi kunne bestemme,
hvordan farveholdningen var tænkt. Selv om det
var svært at se nogen klar linie i valget. Nogle
bede så ud som om, de kun har blomstret i juni
og kun med Iris germanica, andre dækker, he¬
le sæsonen fra juni til september, men rummer
til gengæld alle farver lige fra gul, orange, rød,
blårød, sart rosa og blåviolet.

Blomstringen i den oprindelige plan gik fra
juni til' september, mens Tivoli i dag både åbner
før og lukker senere, og selv om stedet nok ikke-

hører til de dårligst bemandede, så hænger ar¬

bejdskraften ikke på træerne, heller ikke der.Vi
var derfor også her nødt til at tage hensyn til den
længere sæson end på G.N. Brandts tid og til, at
bemandingen til gengæld er 'kortere'. Der skul¬
le som i Hellerup Strandpark tages hensyn til,
at planterne så vidt muligt kunne bære sig selv,
være sunde, ikke kræve hyppig deling og dæk¬
ke jorden fornuftigt. Antallet af udskiftninger af
løg/sommerblomster/dahlia skulle også begræn¬
ses til det overkommelige.Til gengæld skulle det
'ligne en million' hele sæsonen igennem.

Det gav anledning til mange overvejelser.
At genskabe beplantning eller farvevalg var som
nævnt ikke særlig oplagt. Formen og belæg-
ningsmaterialet lægger sig derimod så tæt op ad
den oprindelige tegning som muligt. De oprin¬
delige sten, der stammede fra Nivaa Teglværk,
kunne ikke skaffes længere, men en tilsvarende
størrelse sten, en flensborgsten, kunne. Klinker¬
ne er nu som før lagt på højkant, hvilket var en
meget svær opgave for anlægsgartnerne. Ståfla¬
den er kun 4 cm, og arbejdet skulle udføres på
en delvis frossen bund med konstant flytten af
vintermåtter og opvarmning med gasblæsere for
at blive færdig til åbningen i april. Den hævede
kant omkring de oprindelige bede er ligeledes
genskabt, men nu med en støtte på bagsiden ind
mod jorden af en jernkant, der skal forhindre at
stenene skrider.

Hovedidéen i beplantningsmønsteret er lige¬
ledes genanvendt. Langs kanterne afG.N. Brandts
bede løb en smal, uregelmæssig rand af lave pu¬

deplanter som indramning for den øvrige be¬
plantning. Denne idé er videreført i det nye

anlæg med lutter stedsegrønne planter af for¬
skellige slags til at holde sammen på indholdet
hele sæsonen igennem. Farveholdningen er også
her defineret.

I stedet for den oprindelige, mere ustruktu¬
rerede, er der nu lagt en plan, som forløber gen¬
nem hele farveskalaen fra hvid, over lyse gule,
gule, orange, varmt røde, koldt røde, violette, blå,
lyseblå og endende med hvid igen. I hvert bed er
en hovedfarve og en kontrastfarve og en række
forskellige både blomsterformer og bladkarakte¬
rer. I det overvejende hvide.'bed er der anvendt

sorte tulipaner 'Queen of Night', sortblomstre-
de bølgekronet storkenæb, Geranium phaeum
og sortblomstrede foldblad, Veratrum nigrum
som kontrast sammen med en kant af sortblade-

de slangeskæg, Ophiopogon planiscapus 'Niger-
scens'. I det gule er der violette kontraster, i det
orange er der blå osv. Disse kontraster er med
til at give den fornødne oplevelsesværdi sæso¬
nen igennem, selv om der på grund at de me¬

get færre planteudskiftninger ikke er den sam¬
me grad afblomstermassivitet, som der har været
tidligere.

For at kompensere for den fravalgte anven¬
delse afde høje, opbindingskrævende stauder som
riddersporer mm. fra det oprindelige projekt, er
til gengæld anvendt et udvalgt af blomstrende
buske, som igen indordner sig under bedenes
farveholdninger, f.eks. hvide Hibiscus syriacus
'Totus Albus', violette Callicarpa bodnierii var.
giraldii, gulblomstrede og blåfrugtede Decaisnei
fargesii. Roserne er ligeledes valgt fra. Dels er
der mange problemer med sundheden, og dels er '
der roser mange andre steder i Tivoli. Derimod
er der ikke ret mange stauder, så derfor var det
et nærliggende valg at bruge opgaven til at gøre
opmærksom på, hvor langt man kan komme af
denne vej med det rette plantevalg.

Der er planlagt blomstring i parterrehaven
fra april til november. Tidligtblomstrende stau¬
der som Bergenia cordifolia, kæmpestenbræk
står med smukke blade resten af sæsonen, Tid¬

lige, men driftssikre tulipaner dækkes af hosta,
og mere kortlivede graves op og erstattes af dah¬
lia. Det har været prioriteret, at planternes blade
er smukke, så planterne gør sig både før og ef¬
ter blomstringen. Stauderne rummer både kend¬
te og ukendte, det samme gør havens buske og
træer.

Der er anvendt store planter, bestilt overve¬
jende hos Splendor i Sverige.Vi har ikke nogen

særlig tradition for at bruge store stauder her¬
hjemme, hvor man normalt altid har svoret til at
plante mindre planter, som først 'træder i karak¬
ter' efter et par sæsoner.

Det var ikke hensigtsmæssigt et sted som Ti¬
voli, hvor noget helst skal se 'færdigt' ud næsten
med det samme, men det har desuden vist sig at
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Parterrehaven Tivoli 1:400.

Beplantningsplan, 2006
Nord nedad tv.

• Parterre garden in Tivoli 1:400.
Planting plan, 2006
North down to left

være en stor fordel i en række andre situationer,
hvor vi ligeledes har brugt den samme leveran¬
dør. Det giver en større synlighed for bygher¬
ren og en lettere pasning for det ikke altid alt for
plantekyndige driftspersonale;

Det meget intense arbejde med beplant¬
ningen i disse to anlæg har undervejs givet an¬
ledning til mange overvejelser. Ikke bare over
hvorfor det centrale element i begge haver har
kunnet forfalde så meget og så relativt upåagtet,
men også over at en mester inden for landskabs¬
arkitekturen som G.N. Brandt ikke selv lader til

at have lagt mere vægt på sagen. I staudebogen
giver han selv måske lidt af en forklaring 7 i
hvert fald sammenholdt med teksten i den arti¬

kel, han selv skrev i forbindelse med åbningen.
1 indledningen nævner han således selv 'Da

jeg ikke længere dyrker Stauder, og derfor ikke
følger Fremkomsten af Nyheder saa nøje som

tidligere, har jeg rådført mig med forskellige
Kolleger og takker navnlig Handelsgartner Ak¬

sel Olsen (stifteren afGeografisk Have), Kolding,
for værdifuld Bistand.' Det er videnkrævende at

arbejde med planter.
Når det kommer til stykket, er blomster jo

bare forplantningsorganer. Det burde da kunne
gøre det interessant. Alligevel støder man ofte
på den holdning, at det at arbejde seriøst med
forplantningsorganernes og de dertil hørende
energisamlende blades farver og former bliver
forbundet med noget nedvurderende, noget da-
mebladsagtigt: '...nu skal der jo ikke gå Isabella
Schmith i det'. Er det for intimt, for følelses¬
fuldt, og kommer det inden for den private nær¬
afstand? Eller?

Sommetider kan jeg godt fundere over, om
det er en speciel dansk holdning. I vore nabo¬
lande kan man godt arbejde med beplantningens
æstetik og både være hankøn og hetero. De fleste
af os kender Gertrude Jekyll og måske endda og¬
så Ulla Molin, men de færreste det danske svar,

Erna Sonne Friis.

I både Tyskland og Holland er traditionen præ¬

get af den Willy Lange'ske tradition - at gå ud
fra plantesamfundet mere end den udvendige
æstetik. Det samme gælder for den yngre ge¬
neration af englændere. Hvor man ikke kan se

nævneværdig forskel på Gertrude Jekylls og Ro¬
semary Vereys arbejder - selv om der er næsten
100 år imellem — er der helt klart en ændring at

spore hos folk som Christopher Bradley-Hole
og James Hitchmough. Men hvorfor er det så ål-
ligevel så relativt upåagtet herhjemme? Hvorfor
har vækstligheden har været så upåagtet i vores
fag? Og den florale del været nærmest ikke-ek-
sisterende. Hvorfor blive landskabsarkitekt, hvis
man ikke kan lide planter? Er det mindre kræ¬
vende for en kunstner at arbejde i farver end i
sort-hvidt? Den gode danske landskabsarkitek¬
tur er i formens arkitektur, men er verden ikke i
farver? Hvorfor så ikke bruge dem?
Jane Schul, landskabsarkitekt, MDL Schul & Co
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Staudeplanteliste

Bed 1 - hvid/sort

Anaphalis triplinervis
Armeria maritima 'Alba'
Astilbe japonica 'Avalanche'
Epimedium grandijlorum
Lysimachia ephemerum
Heuchera hybrid 'Stormy Seas'
Hosta plantaginea hybr. 'Royal Standard'

'

Iris chrysographes 'Black Form'
Iris sibirica 'White Swirl'

Bed 2 - hvid/sort

Angelica gigas
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'
Hemerocallis hybrida 'Ice Carnival'
Ophiopogon planiscapus 'Niger'
Salvia hemorosa 'Snowhill'

Stachys byzantina 'Big Ears'
Veratrum nigrum

Bed 3 - hvid-lysegul/mørkviolet
Anemone hybrida 'HonorineJobert'
Aruncus aethusifolius
Dryas octopetala
Epimedium grandijlorum
Geranium sanguineum 'Album'
Heuchera hybrid 'Amethyst Myst'
Iris chrysographes 'Black Form'
Sedum 'Purple Emperor'

Bed 4 - hvid-lysegul/mørkviolet
Aquilegia vulgaris 'Alba'
Aquilegia vulgaris 'Black Barlow'
Artemisia lactijlora 'Guizhou'
Aruncus dioicus 'Kneiffu'
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'
Lysimachia ephemerum
Cephalaria gigantea (tatarica)
Hemerocallis hybrida 'Ice Carnival'
Heuchera hybrid 'Silver Scrolls'
Hosta plantaginea hybr. 'Royal Standard'
Iris sibirica 'Butter and Sugar'
Lysimachia clethroides '
Sedum 'Purple Emperor'
Sedum spurium 'Album Superbum'
Stachys byzantina 'Big Ears'

Bed 5 — gul/violet
Agastache rugosa-hybrid 'Black Adder'
Alchemilla mollis

Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'
AsterJrikartii 'Wunder von Staja'
Campanula glomerata 'Superba'

Euphorbia martinii
Geranium hybridum 'Rozanne'
Hemerocallis citrina
Hemerocallis hybrida 'Green Flutter'
Heuchera 'Lime Ricky'
Hosta sieboldiana 'Sum and Substance'
Phlomis russeliana
Sedum JloriJerum 'Weihenstephaner Gold'

Bed 6 - gul/violet
Alchemilla mollis

Aquilegia chrysantha 'Yellow Queen'
Epimedium perralderianum
Geranium 'Philippe Vapelle'
Hemerocallis hybrida 'Stella Yellow'
Hypericum olympicum 'Citrinum'
Salvia nemorosa 'Ostjriesland'
Waldsteinea ternata

Bed 7 - gulorange/blåviolet
Agastache rugosa-hybrid 'Blue Fortune'
Epimedium perralchicum 'Frohnleiten'
Hemerocallis hybrida 'Stella Yellow'
Hosta 'Hyacintina'
Rudbeckia Julgida var. deamii
Sedum JloriJerum 'Weihenstephaner Gold'

Bed 8 - gulorange/blåviolet
Agastache rugosa-hybrid 'Black Adder'
Alchemilla mollis

Stachys monieri 'Hummelo'
Epimedium perralchicum 'Frohnleiten'
Euphorbia martinii
Helenium 'Rauchtopas'
Hemerocallis hybrida 'Corky'
Hosta 'August Moon'
Hypericum olympicum 'Citrinum'
Iris pseudacorus 'Variegata'
Phlox divaricata
Achillea filipendulina 'Coronation Gold'
Trollius chinensis 'Lemon Queen'

Bed 9 - orange/blå
Aquilegia hybrid "Blue Barlow'
KantAjuga reptans 'Catlin's Giant'
Baptisia australis
Echinacea purpureq 'Art's Pride'
Euphorbia griffithii 'Fireglow'
Helenium hybr. 'Rubinzwerg'
Hemerocallis hybrida 'Stella de Oro'
Heuchera 'Amber Waves'
Hosta tardiana (x) 'Halcyon'
Ligularia clivorum 'Desdemona'

Bed 10 - orange/bid
Echinacea purpurea 'Art's Pride'
Geum 'Cooky'
Iris sibirica 'Perry's Blue'
Ligularia clivorum 'Desdemona'
Vinca major
Ajuga reptans 'Catlin's Giant'

Bed 11 - rødorange/blå
Achillea millefolium 'Walter Funcke'
Aquilegia hybrid 'Blue Barlow'
Hemerocallis hybrida 'Mauna Loa'
Geum 'Cooky'
Vinca major
Hosta tardiana (x) 'Halcyon'
Sesleria caerulea

Bed 12 - rødorange/blå
Achillea millejolium 'Walter Funcke'
Echinacea purpurea 'Art's Pride'
Euphorbia grijfithii 'Fireglow'
Geranium Brook
Geranium hybridum 'Rozanne'
Geum 'Cooky'
Helenium hybr. 'Rubinzwerg'
Hemerocallis hybrida 'Mauna Loa'
Heuchera 'Caramel'
Iris lousiana 'Black Gamecock'
Salvia nemorosa 'Caradonne'
Sesleria caerulea

Bed 13 - rødviolet/lime
Astilbe taquetii 'Purpurkerze'
Bergenia cordifolia 'Rotblum'
Chelone obliqua
Echinacea purpurea 'Magnus'
Geranium sanguineum 'Max Frei'
Hemerocallis hybrida 'Summerwine'
Iris sibirica 'Ruffled Velvet'
Trollius chinensis 'Lemon Queen'
Heuchera 'Lime Ricky'
Hosta sieboldiana 'August Moon'■
Lathyrus vernus
Salvia nemorosa 'Amethyst'
Armeria Splendens Perfecta'
Nectaroscordum siculum

Bed 14 - violet/gul
Agastache rugosa-hybrid 'Black Adder'
Campanula glomerata 'Superba'
Epimedium perralchicum 'Frohnleiten'
Nepeta nervosa
Rudbeckia Julgida var deamii
Stachys monieri 'Hummelo'
Waldsteinea ternata

Bed 15 - violet /gul
Geranium hybridum 'Rozanne'
Iris sibirica ' Ruffled Velvet'
NepetaJaassenii 'Blue Wonder'
Salvia nemorosa 'Ostjriesland'
Sedum JloriJerum 'Weihenstephaner Gold'
Epimedium perralchicum 'Frohnleiten'

Bed 16 — blåviolet /gulorange
Agastache 'Blue Fortune'
Geranium hybridum 'Rozanne'
Geranium 'Philippe Vapelle'
HemerocallisJlava (lilioaspodelus)
Hemerocallis hybrida 'Stella de Oro'
Heuchera 'Caramel'
Hosta 'Hyacinthina'
Hosta tardiana (x) 'Halcyon'
Nepeta Jaassenii 'Walker's Low'
Nepeta nervosa
Salvia nemorosa 'Caradonne'
Sesleria caerulea

Bed 17 — blå/orange
Agastache rifgosa-hybrid 'Blue Fortune'
Amsonia huberechtii
AsterJrikartii 'Wunder von Staja'
Geranium 'Brookside'
Geranium 'Philippe Vapelle'
Hemerocallis hybrida 'Stella de Oro'
Heuchera 'Caramel'
Hosta tardiana (x) 'Halcyon'
Iris 'Silver Edge'
Iris louisiana 'Black Gamecock'

Nepeta Jaassenii 'Superba'
NepetaJaassenii 'Walker's Low'
Vinca major
Phlox divaricata

Bed 18 - blå /orange
Geranium 'Brookside'
Hemerocallis hybrida 'Stella de Oro'
Heuchera 'Caramel'
Geranium hybridum 'Rozanne'
Phlox divaricata
Scutellaria incana

Bed 19 — hvid-lysebå/brunsort
Aster divaricatus

Aquilegia vulgaris 'Ruby Port'
Astilbe japonica 'Avalanche'
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'
Geranium phaeum 'Samobor'
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'
Hosta sieboldiana
Sedum spurium 'Album Superbum'

Bed 20 - hvid-lysebå/brunsort
Amsonia huberechtii

Aquilegia vulgaris 'Ruby Port'
Aster divaricatus
Aster laterijolius 'Horizontalis'
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'
Chelone obliqua 'Alba'
Cimicifuga ramosa 'Brunette'
Geranium sanguineum 'Album'
Hemerocallis 'American Revolution'
Heuchera hybrid 'Silver Scrolls'
Heuchera micrantha 'Palace Purple'
Hosta 'Halcyon'
Salvia nemorosa 'Snowhill'
Sedum spurium 'Album Superbum'

Bed 21 - hvid/sort

Anaphalis triplinervis
Angelica gigas
Aster laterijolius 'Horizontalis'
Astilbe japonica 'Avalanche'
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'
Hemerocallis hybrida 'Ice Carnival'
Heuchera hybrid 'Cascade Dawn'
Hosta plantaginea hybr. 'Royal Standard'
Iris chrysographes 'Black Form'
Lysimachia ephemerum
Ophiopogon planiscapus 'Niger'

Bed 22 - hvid/sort

Aquilegia vulgaris 'Alba'
Astilbe japonica 'Avalanche'
Cimicifuga ramosa 'Brunette'
Geranium phaeum 'Samobor'
Hosta 'August Moon'
Tiarella 'Moorgriin'
Veratrum nigrum
Epimedium grandijlorum
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BYTRÆARBORETET

Palle Kristoffersen

Træer på byens gader og pladser har siden in¬
dustrialismens start i 1800-tallet været et værdi¬

fuldt naturelement for byens borgere. I de sene¬
ste år har der været en stigende opmærksomhed
på bytræer, Samtidig er presset på træerne i form
afbegrænset plads og påvirkninger fra færdsel og
drift blevet stadig større.

De seneste fire årtier er der blevet plantet
særligt mange træer i forbindelse med byudvi-
delse og byomdannelse og det seneste årti også
til erstatning for elmetræer. De fleste træer dyr¬
kes og plantes som opstammede træer, mange i
stor størrelse, hvorved træerne efterhånden ud¬
gør en stor værdi allerede fra de plantes.

Til trods for antallet afplantede træer og den
store betydning, de tilskrives som bærende ele¬
menter i bystrukturer og i landskabet, levnes de
ikke megen opmærksomhed. Det kræves i høje¬
re grad end tidligere, at viden er dokumenteret,
sammenlignelig og tilgængelig, og bytræarbore¬
tet er skabt for at opfylde disse formål. Tidli¬
gere har der kun været begrænset mulighed for
at sammenligne arter og sorter indbyrdes, men
etableringen af bytræarboretet i 2001 søger at
rette op på dette.

Bytræarboretets opbygning og indhold
Bytræarboretet i Hørsholm består af to forskel¬
lige samlinger.

Den ene samling indeholder 88 forskellige
arter og sorter, som kan anvendes til alléer, ræk¬
ker, grupper eller som enkeltstående træer.

Disse er plantet i tre rækker og i alfabetisk
rækkefølge fra syd mod nord. I slægterne Acer,
Aesculus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Robinia og
Tilia er der plantet seks træer af hver art og sort
i to tværgående rækker. Derved er det muligt at
få en fornemmelse af, hvordan træerne vil se ud
i systemplantninger, fleks, i alléer.

Af de øvrige slægter er der plantet tre træer
af hver art/sort.Slutmålet er ét fritvoksende træ,

som ikke har været beskåret, ét træ som syste¬
matisk har været opbygningsbeskåret og stam¬
met op til 4,5 meter og ét eller to træer, der er
formet med den mest hensigtsmæssige beskæ¬
ring. Træerne er derfor fra starten blevet beskå¬
ret forskelligt.

Den anden anden samling består af mindre træ¬
er inden for slægterne Craetagus, Malus, Prunus
og Sorbus. Samlingen af mindre træer omfatter
kun et eksemplar af hver art/sort og de beskæ¬
res ikke.

Bytræarboretet viser handelssortimentet fra
Acer til Tilia af træer, der kan bruges som bytræer.
Dette skal supplere planteskolerne, der ikke altid
er i stand til at vise det brede sortiment, og som

jo i sagens natur kun kan fremvise træer, der er
i fortsat kultur og dermed ikke hvordan træerne
udvikler sig, når de forlader planteskolens be¬
skyttede miljø og systematiske pleje.

Samlingen i bytræarboretet kan bruges afalle.
Planteskolerne kan henvise landskabsarkitekter

og andre, der skal bruge træer, til ved selvsyn at
træffe deres valg. Desuden er det forventningen
at fagskoler på alle niveauer vil bruge det til at
øge de studerendes plantekendskab.

Vækst og udvikling
Væksthastigheder og vækstformer er altafgøren¬
de for et hensigtsmæssigt arts- og sortvalg. At
der er forskel på unge træers vækstform i plante¬
skolen og deres efterfølgende vækst er velkendt.
Men at forudsige udviklingen kræver mange års
erfaring og kendskab til, hvordan omplantning
og beskæringsprocesser påvirker træerne. For at
dokumentere væksten foretages årlige opmå¬
linger af alle træer. Målingerne omfatter højde,
bredde, stammediameter mm.

Opbygningsbeskæring
Korrekt udført opbygningsbeskæring er vig¬
tig, for at træerne kan tilpasses de krav, trafik og

brug stiller til dem. I bytræarboretet vises effek¬
ten af opbygningsbeskæring for at anskueliggøre,
at plantning af et træ mere er begyndelsen på en

proces, end det er erhvervelsen af et produkt.
Af hver art og sort er der træer, som ikke er

beskåret siden udplantning, og træer, der syste¬
matisk forberedes på videre opstamning.

Formklipning
Kan avnbøg bruges til en klippet hæk, og kan
hestekastanier knudeklippes? Svaret til begge
dele er ja, men hestekastanier kan til gengæld

ikke klippes til hæk. Og hvad sker der med tyk-
kelsesvæksten? Ved systematisk at udføre begge
formklipningsindgreb på to træer af hver art og
sort opnås ny og dokumenteret viden i bytræar¬
boretet.

Bytræarboretet som sammenligningsgrundlag
Hvad der er tilstrækkelig tilvækst efter plant¬
ning diskuteres ofte, når en byggesag afsluttes.
Med bytræarboretet er skabt en referenceplant¬
ning, der kan udgøre sammenligningsgrundlag
over for fremtidige, eksterne plantninger. Det vil
således være muligt for rådgivere at fremskrive
forventede vækstrater i %-andel af samme art og

sort i bytræarboretet. Tilsvarende vil det kunne
bruges som kvalitetsangivelse i forhold til vækst¬
garantier.

De formede træer
Hvor der er plantet seks træer af samme art/sort,
er der to som formes. Det ene formklippes, og
det andet knudebeskæres. For Populus og Salix
gælder at formningen sker som en styning.

Formklipning sker årligt med stanghække-
klipper til en størrelse på 1 x 1 x 1 meter kro¬
ne og med 2 meter stamme. Den årlige klip¬
ning skal danne tætte hæksider.Tilklipningen til
størrelsen er sket før vækstsæsonen 2005 som en

beskæring af grene, der ragede ud over den be¬
stemte form.

Knudebeskæring sker årligt med afskæring
af årsskud, så der opbygges en knudedannelse
i enden af grenene. Tilklipningen til størrelsen
er sket før vækstsæsonen 2005 som en beskæ¬

ring af grene, der ragede ud over den bestem¬
te form. I forbindelse med beskæringen af års-
skud før vækstsæsonen 2006 er det tillige sket
en reduktion af antallet af grene med henblik
på opbygning af et grovere skelet af knudebæ¬
rende grene.

Styning af Populus og Salix følges op af en
årlig beskæring af årsskud med henblik på dan¬
nelse af en knude. Selve styningen skete før
vækstsæsonen 2006 ved afskæring af stammen i
2,5 meters højde.
Palle Kristoffersen, seniorrådgiver, Skov & Landskab
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Bytræsarboretet giver rig
mulighed for studie af
kronestrukturer, grenvinkler,
barkkarakter, løvfarver m.m.
Tv. Acer saccharinum,
th.Aesculus hippocastanum
• The urban tree arboretum

offers a wonderful opportunity
to study crown structures,
branch angles, bark character,
leave color, etc.
Left: Acer saccharinum,
Right: Aesculus hippocastanum

Bytræårboretet er etableret i regi af Skov & Landskab,
KU som et samarbejde mellem Dansk Planteskole¬
ejerforenings trægruppe og Skov & Landskab.
Til bytræarboretet er tilknyttet en projektgruppe be¬
stående afJoel Klerk og Ole Schjellerup fra Dansk
Planteskoleejerforening, Ole Byrgesen, Oliver Buhler
og Palle Kristoffersen fra Skov & Landskab samt
Ib Asger Olsen, prof, tidligere Skov & Landskab.
Dansk Planteskoleejerforenings Træklub, Fonden for
Træer og Miljø og Statoil (via Skandinavisk Forsk¬
ningsfond for Bytræer) har ydet støtte til etablering.
Produktionsafgiftsfonden forfrugt og.gartneriproduk¬
ter har i 2006 givet støtte til etablering af hjemme¬
siden med det formål at udbrede data.
Der er offentlig adgang i Bytræarboretet, og der kan
også arrangeres guidet rundvisning og foredrag ved
henvendelse til Palle Kristoffersen, pkr@life.ku.dk
Bytræarboretet ligger ved Hørsholm på et areal stillet
til rådighed afSCION DTU. Adgang skerfra Fremtids-
vej, der er en sidevej til Bøge Allé
www.bytraearboretet.dk
Alletræerne står alfabetisk, med A sydligst ogT nordligst (ingen Ulmus). Herover de tre rækker Salix alba nivea, i midten stynet, th. ubeskåret. Nederst tv. kasseklippede
og knudebeskårne naur. Nederst th. tre rækker lind, fra venstre opbygningsbeskæres kronen, i midten kasseklippes og knudebeskæres og th. med ubeskårne kroner
•The trees are organized alphabetically, with A to the south andT to the north (no Ulmus). Above: the three rows of Salix alba level, in the center pollarded,
Right: unpruned. Bottom left: box-cut and knot-pruned maple. Bottom right: three rows of linden, from left: selectively-pruned crowns, in the center: box-cut and knot-pruned,
and to the right: with unpruned crowns ,
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TRE BYRUMSOPGAVER I KØBENHAVN

Didde Elmegård

Forandringer af bybilledet på flere centrale ste¬
der i København er på vej. I løbet af 2007 plan¬
lægger Københavns Kommune at invitere til tre
opgaver, der har det til fælles, at de åbner op for
nytænkning af flere markante pladser og strøg i
hovedstaden. Israels Plads - det glemte sted i by¬
ens centrum, Toftegårds Plads — det trafikerede
omdrejningspunkt i Valby samt Købmagergade,
Hauser Plads og Kultorvet - de udskældte strøg
i hjertet af København.

Københavns Kommune vil fremover i sti¬

gende grad bruge eksterne rådgivere til at gen¬
nemføre anlægsprojekter i byens rum., Der bli¬
ver derfor mange muligheder for at komme med
bud på udformningen af hovedstadens byrum,
samtidig med at opgavernes størrelse kræver
bredt sammensatte rådgiverteams, som dækker
faglige kompetencer inden for såvel landskabs-
arkitekt- som ingeniørfeltet.

Israels Plads

Israels Plads er et af Københavns største byrum,
placeret på byens gamle voldanlæg med de grøn¬
ne voldparker og Nørreports pulserende trafik-
maskine som nærmeste naboer. Pladsen, der lig¬
ger midt mellem middelalderbyen og beboelses¬
områder, er på en og samme tid en plads for de
lokale beboere og en plads for hele byen.

Københavns Kommune er med hjælp fra en
donation i gang med at udvikle et projekt for
den sydlige del af Israels Plads. I løbet af i år ind¬
ledes en løbende dialog med pladsens brugere
og københavnerne generelt om indretningen af
pladsen. Der bliver inviteret til borgermøde i lø¬
bet af forsommeren, og parallelt med den proces
bliver kvarterets skoler også spurgt om deres øn¬
sker og ideer til pladsen. I dag bruger kvarterets
skoler nemlig pladsen til legeplads og til boldspil,
og det behov skal pladsen fortsat dække.

Projektet omfatter kun den sydlige del af Israels
Plads, da der på den øvrige del af pladsen skal
etableres et moderne marked med torvehaller.

Med projektet for den sydlige del af pladsen er
der for alvor åbnet for at omdanne den i dag lidt
glemte plads til et nyt og tidssvarende byrum,
som udnytter den unikke beliggenhed og udfor¬
drer forestillingerne om, hvilke aktiviteter der
kan foregå på pladsen.

Omkring sommerferien afholdes en prækva¬
lifikation for at udvælge tre rådgivergrupper, der
over vinteren skal deltage i et parallelopdrag for
Israels Plads. Det bedste forslag skal efterfølgen¬
de realiseres. Opgaven stiller store krav til sam¬
mensætningen af de deltagende rådgivergrupper,
som skal kunne håndtere hele projektforløbet —

fra idé til færdigt anlæg. Det kræver, at både de
kreative, projektstyringsmæssige og fagtekniske
ekspertiser er til stede i rådgivergrupperne.

Israels Plads • Israeli square
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Toftegårds Plads • Toftegård square

Toftegårds Plads
Toftegårds Plads er et meget trafikeret omdrej¬
ningspunkt i bydelen Valby. I dag ligger pladsen
stort set uudnyttet hen, men fungerer alligevel
som en port til byen og har et areal, som stør¬

relsesmæssigt tåler sammenligning med Rådhus¬
pladsen.

På kort sigt skal Toftegårds Plads Syd have en

midlertidig indretning, som blandt andet omfat¬
ter parkering på pladsen. Parallelt med dette bli¬
ver der igangsat en proces for, hvordan pladsen
skal indrettes på længere sigt.

Projektet er komplekst og på nuværende tids¬
punkt endnu ret åbent. Der er nemlig et ønske
om at afsøge mulighederne for at placere et byg¬
geri på pladsen i tilknytning til indretningen af
pladsen som et byrum. Der ligger altså en ud¬
fordring i projektet om på den ene side at skabe
plads til et byggeri og samtidig give rum for en
masse aktiviteter.

Forandringen af pladsen kan give området et
funktionelt og arkitektonisk løft, der selvfølgelig
er til glæde for Valbyborgerne, men som kan få
en større rækkevidde og tiltrække mere end blot
lokale aktiviteter til pladsen.

Der bliver udskrevet en international, åben
idékonkurrence i slutningen af 2007. Læs mere
om projektet på:
www.vejpark.kk.dk/VejPark/projekter/anlaegspro-
jekter/toftegaardsplads_syd. aspx

Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet
Med tusindvis af besøgende københavnere og

turister hver dag er Købmagergade, Hauser Plads
og Kultorvet i høj grad en del af det billede,
mange mennesker har af København og - set
med mange udenlandske øjne — endda af Dan¬
mark. Selv om Købmagergade er en af hovedsta¬
dens mest populære strøggader, er den i dag me¬

get nedslidt og trænger derfor til et løft.
Københavns Kommune har med hjælp fra en

privat fond faet mulighed for på samme tid at

forny Købmagergade og de to pladser, Hauser
Plads og Kultorvet. Fornyelsen af området byder
på store udfordringer, men har også et fantastisk
potentiale. Rammerne for projektet er på nuvæ¬
rende tidspunkt meget vide, og de vil først bli¬
ve nærmere angivet i det konkurrenceprogram,
som skal udarbejdes.

I forbindelse med udarbejdelsen af konkur¬
renceprogrammet bliver der gennemført en om¬

fattende brugerundersøgelse blandt beboere, be¬
søgende, handelslivet og områdets institutioner.
Brugerundersøgelsen har blandt andet til formål
at igangsætte en workshop om konkurrence¬
områdets fremtid. Til workshoppen vil der bli¬
ve indbudt en række eksperter og personer med
mere eller mindre skæve synsvinkler på byrum¬
mets anvendelse og æstetik. De skal deltage i en
debat, som skal give input til konkurrencepro¬
grammet.

Herover. Købmagergade.
Tv. Kultorvet.

• Above: Købmagergade.
Left. Kultorvet.

Projektet har et sådant omfang og betydning, at
det er vigtigt at få flere forskellige idéer til den
fremtidige udformning belyst. I løbet af somme¬
ren 2007 udskriver Københavns Kommune der¬

for en international udvidet indbudt konkurren¬

ce, hvor tolv teams vil blive prækvalificeret til at
deltage. Læs mere om projektet på:
www.trnf.kk.dk/koebmagergade
Didde Elmegård, Københavns Kommune
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„LANDSKAB - med en trang til undren, mening og skønhed

Bettina Lamm og Christina Kvisthøj,

Modstående side. Inside Outside: Detalje af gardin
i Casa da Musica Portugal. Foto: Inside Outside
• Opposite page: Inside Outside: Detail of curtain in
Casa da Musica, Portugal. Photo: Inside Outside

Herunder. Inside Outside: Penthouse lejlighed
CinnabarWharf, London. Indvendigt og udven¬
digt design.Foto: Inside Outside
• Below: Inside Outside: Penthouse apartment
CinnabarWharf, London. Inside and Outside
Design. Photo: Inside Outside

I dagene 19-21. april 2007 afholdt Nordisk For¬
ening for Arkitekturforskning et symposium på
Arkitektskolen Aarhus under titlen _Landskab og
landskabsarkitektur. Og nej, der er ikke tale om

en trykfejl; den lille streg før ordet landskab er

virkelig en del af titlen. Den er givetvis til, for at
indikere symposiets ambition om at gribe fag¬
områdets hyperaktuelle og nyopdaterede udvik¬
lingstrin. Og hvis man troede, at det landskab,
som står først i ordet landskabsarkitektur, er en
måde at præcisere og udgrænse et område af det

arkitektfaglige, så illustrerede symposiet nærme¬
re det modsatte. Både hovedtalere og øvrige ind¬
læg viste et både viltert og vidt favnende fagom¬
råde med en insisterende trang til undersøgelse
og refleksion.

Symposiets form var en vekselvirkning mel¬
lem fire inviterede hovedtalere og 25 præsen¬
tationer af syrnposiedeltagernes egne indsendte
papers, grupperet ud fra temaerne: infrastruktur,
rum og funktion; identitet og historie; teori og meto¬
de; event og konsum samt' bæredygtighed og æstetik.

Hovedtalerne var de faglige fyrskibe ind imel¬
lem paper-præsentationernes refleksioner over

praksiserfaringer, teoretiske optikker og spiren¬
de ideer. Tanker og overvejelser satte turbo på
diskussioner om fagets indhold, tilstand og ret¬

ning, som fortsatte ud over de enkelte præsen¬

tationer, ud i kaffepauser, spisepauser, festmiddag
og bustur.Temaer og begreber sprang på tværs af
grupperinger, på tværs af skalatrin og på tværs af
genstandsområder og fandt hinanden i nye kom¬
binationer af fælles overvejelser.
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Både hovedtalerne og de præsenterede papers il¬
lustrerede en ambition om at undersøge og gen¬
fortolke landskabsarkitekturens blik, for ad den
vej at bringe faget ny mening og nye metoder.
Symposiets diskussioner berørte det narrative og
det erindringsmættede; det skønne, genfortrylle-
de, oplevelsesmættede; det foranderlige, efeme-
rale og temporære; relationen mellem helhed og

kompleksitet, mellem sted og program, mellem
form og strategi og udspændingen af fagets stør¬
relser fra håndknyttede draperier til hele regi-
onsstrategier.

De forskellige indslag synes alle påvirket af
en form for kløe, som opstår i gnidninger i det
kontfollerede over for det ukontrollerede, ufor¬

ståelige og spontane; det altomfattende over for
det partikulære; det objektive over for det nar¬
rative; det pragmatiske over for det poetiske; det
fælles over for det personlige. Modernismens
kølige kontroltrang kan øjensynlig stadig give
anledning til irritation. Modforholdene er langt
fra nye, men faget synes at være kommet forbi
den simple oprørstrang og landet på en midler¬
tidig helle. Her problematiseres kontrol- og hel¬
hedstænkningen med en samtidig ambition om
at lykkes i en balancegang med den rene ustyr¬

ligheds modvægt. Der er en vilje til helhedsbe¬
tragtninger sammen med et ønske om at arbejde
metodisk med alt det ustyrlige, partikulære og
fiktive. Og der er en vilje til at inkorporere fle¬
re aktører, flere fortællere og flere versioner af
sandheden i en forening af det sanselige, sceniske
og det narrative, betydningsmæssige.

Indefra og ud
Petra Blaisse var symposiets første hovedtaler.
Fra hendes Amsterdam-baserede tegnestue In¬
side Outside bevæger hun sig i grænselandet mel¬
lem felterne landskabsarkitektur og indretning.
'We do everything but architecture' siger Blais¬
se om det arbejde, som spænder fra draperede
gardiner til have- og parkprojekter. Inside Outsi¬
der projekter spejler og viderefører fortællingen
om, hvordan haven i Europas palæer i det 16. og
17. århundrede trængte ind i huset via gobeliner
og vægmalerier, og om hvordan haverne selv var
præcise spejlinger af illustrationerne i husets in¬

dre. Det historiske interiørs sammenvævning af
gardin og landskab viser, hvordan arbejdet med
gardinets og havens funktion og oplevelsesver-
den helt oplagt udspringer fra samme sted.

I modernismen forsvandt væggen til fordel
for glasfacader, der åbner sig mod landskabet.
Gardinet bliver her den refortolkede forbindelse

mellem inde og ude og formidler af overgangen
mellem forskellige rumlige og teksturmæssige
stadier. Lag af draperede tekstiler styrer graden af
gennemsigtighed, indkig og udkig. Som et smoke¬
screen af fleksibilitet,midlertidighed, transparens,
stoflighed og blødhed slører og afslører gardinet
både indre og ydre landskaber. Gardinet og haven
smelter sammen til ét billede. Romantiske plant-
ningsideer og det mystiske i havens rum finder her
vej til det nutidige i både inderum og uderum.

Blaisses projekter insisterer på, at mødet mel¬
lem enkel skønhed og komplekse programkrav
er det, som giver arkitektonisk kvalitet. Både
gardinet og haven kan forekomme uskyldige,
men begge skal i en nutidig arkitektonisk og ur¬

ban kontekst kunne svare på et væld af program¬
matiske krav.

Gardinprojekterne baserer sig på høj grad
af omhyggelighed ned til mindste håndknytte¬
de detalje og afhænger selvsagt af muligheden
for en kontrolleret skabelsesproces. Symposiets
allerførste spørgsmål gik netop til problematik¬
ken om, hvor grænsen går for, hvor store størrel¬
ser det er muligt og giver mening at kontrollere
i processen. Eller måske rettere, hvordan pro¬

jektets behov for kontrol møder virkelighedens
ustyrlighed.

Det respektindgydende projekt forstærkes af
Blaisses eget engagement. En kæmpe sok til om-
slutning af en installationssøjle strikkes rask væk
af hende selv, på stedet og med et par hegns¬
pæle som gigantiske strikkepinde. Den æteriske,
drømmeagtige æstetik lever i det samme univers,
hvor Blaisse gerne selv arbejder fysisk og hånd¬
gribeligt i haven. Det viste billedv"æld, akkom¬
pagneret af en sagte lydpoesi fra øre- og arm¬

ringe, fortjener uden tøven beskrivelsen smukt,
feminint og magisk og understreger, hvor stor

fylde og inspiration billedetj trods alle advarsler,
kan give til vores fag.

Dyrkning af landskabet
Malene Hauxner var en anden hovedtaler. Med

veloplagt grundighed diskuterede hun de veks¬
lende betegnelser der anvendes om landskabsfa-
get som på forskellig vis betoner fagets skiften¬
de fokus. Ordet landskabsarkitektur blev hentet

til Danmark fra det anglosaksiske 'Landscape Ar¬
chitecture' som en betegnelse for det felt, der
ligger mellem landskabsplanlægningen og have¬
kunsten, og hvor landskabet primært ses som en
fænomenal forlængelse af huset. |

Faget udtrykkes aktuelt gennem betegnelsen
'Landscape Urbanism', som primært reflekterer t

landskab som et begrebsligt og strategisk redskab.
Landskabsarkitekturens rolle i dag er ikke at form¬
give pittoreske iscenesættelser, men derimod at

indgå som en medspiller i de udfordringer, som
samtidskulturen rummer. Opgaverne indbefatter
omformning af nedlagte industriområder, løs¬
ning af økologiske og ressourcemæssige proble¬
mer, bearbejdning af udflydende overgange osv.

Landskabsurbanismen indeholder ifølge Haux¬
ner aspekter af defl dyrkningskunst, som former
og synliggør økologiske såvel som kulturelle
processer. Dyrkningsmetaforikken griber tema¬
et om, hvordan noget kan kontrolleres og andet
ikke, og hvordan natur og kultur indgår i et hele.
Dyrkningslandskabet er resultatet af ustyrligher
den og kontrolbehovets løbende forhandling.

Petra Blaises udtrækning mellem gardin og

park åbnede spørgsmålet om den fysiske stør¬
relse af det arkitektoniske objekt og muligheden
for kontrol. Malene Hauxner gjorde netop op¬
mærksom på, hvorfor det stadig giver mening at
skelne mellem landskabsarkitektur og landskabs¬
planlægning, hvor sidstnævnte naturligt accepte¬
rer en grad af ustyrlighed.

Palimpsestens ustyrlighed
Hvor Blaisse næsten bedøvede tilhørerne i bil¬

leder, brugte tredje hovedtaler Sébastien Marot
• ordene med samme effekt. Under titlen A Rela¬

tive Manifesto for Sub-Urbanism? tog han os med
på en fortællende tour de force om stedet Cor¬
nell University. Turen skulle etablere modvægt
til Rem Koolhaas' afdækning af Manhattans hi¬
storie i Delirious New York. Den fungerede som
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Westpark i TEA Emscher Park,
hvor gamle industrianlæg med
enkle indgreb i dag anvendes
som offentlige, rekreative anlæg.
Foto: Ellen Braae
• Westpark in TEA Emscher
Park, where former industrial
complexes, with simple means,
can today be used as a public
recreational complex.
Photo: Ellen Braae

manifest for den suburbanism', som Marot søger
at formulere som alternativ til Koolhaas 'super-
urbanism'. Priviligeringen af programmet, som
det, der skaber stedets identitet og mening, fin¬
der Marot undertrykkende over for det liv og
den identitet, som allerede findes dér. 'Suburba-
nismen' handler om, hvordan stedet på forhånd
er det vigtigste, og hvordan programmet må un¬

derstøtte, udforske og fremhæve stedet.
Marots projekt tager afsæt i J.B. Jacksons

kategorisering af kulturlandskaber i det vernaku-
lære selvgroede landskab, det klassisk arkitekto¬
niske landskab og det moderne infrastrukturel¬
le landskab. Marots pointe er, at definitionerne
for så vidt holder stik, men at alle landskaber i
dag rummer dele af alle tre typer og ikke læn¬
gere kan siges eksklusivt at tilhøre en enkelt ka¬
tegori.

Marot anvendte palimpsesten (en manu¬

skriptside, hvor teksten kan skrabes af, så siden
kan skrives over igen) som en optik på samtids-
landskabet, der ikke længere skal læses som et
udstrakt horisontalt plan, men derimod betrag¬
tes som en vertikalt lagret struktur af mening,
historie, udtryk og tegn. Palimpsestmetaforen
billedliggør stedernes tykhed af overlejrede for¬
tællinger og betydninger, hvor sporene fra tid¬
ligere brug ligger som skygger i baggrunden af
de nye tegn.

Suburbanismen undersøges ved at tage os
med gennem diverse historiske og litterære ar¬

gumenter i et hæsblæsende studie af stedet, det
historiske landskab, universitetets grundlæggen¬
de personligheder, områdets geologiske situati¬
on, tilblivelsen af byen og dens lag af erindring,
form og mening. Marot viste erindringens rene

ustyrlighed, men gav os en forrygende og inspi¬
rerende konspirationsteori, som påstod sære ind¬
lysende sammenhænge.

Nogle' af de tematikker, som kom til syne

gennem hovedtalernes forskellige vinkler på
landskabsfaget, viste sig også i symposiets mange

parallelle indlæg:

Problematisering af helhedsbegrebet
Rikke Stenbro gjorde også brug afpalimpsestens
afskrabede og overskrevne papyrus som billede

på, hvordan helhed også kan ligge i accepten af
fragmenter. Stenbros ærinde var en problemati¬
sering af den kompleksitetsreduktion, som kon¬
kret viser sig i Kulturarvstyrelsens tilgang til Kø¬
benhavns voldanlæg, og som generelt sniger sig
ind i diskussionen om kulturarvsbevaring og re¬

staurering. Ud fra en geometrisk og historisk
epokal helhedsbetragtning tænkes bevaring som

tilbageføring af stedet til et fiktivt oprindeligt
stadie. Det reducerer stedets iboende komplek¬
sitet og er ekskluderende for det liv, et anlæg
faktisk har gennemlevet og stadig lever. Palimp¬
sesten repræsenterer en alternativ operationel
tilgang til stedet, der evner at indfange det hel¬
hedsorienterede samtidig med at kunne rumme
de mange forskellige aktiviteter og interesser,
som i forvejen har indtaget det tidligere vold¬
anlæg. Stenbro diskuterer, hvordan identitet kan
koble sig til forestillingen om 'det sande' så vel
som forventningen om 'det rette'. Identitet, kon¬
kluderer hun, henviser ikke til et ensartet fastlåst
stadie, men til en kontinuerlig forhandling.

Metoder til håndtering af kompleksitet
Sirkku Huiskos Planning of multifaceted landscapes
præsenterede et forskningsprojekt, som med nye

digitale analyseværktøjer tilstræber at indfange
planlægningsprocessen og stedets kompleksitet
af interessenter og kulturelle og geologiske lag.
De faktuelle kortbaserede lag i GIS supple¬
res med viden fra den professionelle planlægger
sammen med indbyggernes opfattelser af stedet
og ønsker til fremtidige forhold. Metoden for¬
søger at indlemme det ustyrlige i det systema¬
tiske gennem en digitaliseret landskabskortlæg-
ning, der også indfanger for eksempel børnenes
tanker om stedet; en gruppe af aktører, som el¬
lers sjældent kommer til orde.

Udefinerede menings- og skønhedsbegreber
'Flere indlæg handlede om planlægningen og

formgivningen afveje og landskaberne omkring
dem. Både i forhold til infrastrukturens betyd¬
ning som et virkemiddel i urbaniseringsproces¬
ser, den fremtidige udvikling langs eksisterende
motorveje og i forhold til planlægningen af det
oplevelsesmæssige forløb i bevægelsen ad vejen.

I Carola Wingrens Working with Landscapes of
Passage var udgangspunktet det sidste. Her var

planlægning af vejlandskabet angrebet scenisk
og helheden dannet gennem akkumulering af
punkter med særlig betydning.Wingren foreslår
at se bevægelseslandskabet med havekunstens blik
med afsæt i mentale og sansemæssige nøglebe¬
greber som narrative, memory, meaning og experi¬
ence som en form for helhedsskabende æstetik.

Projektet blotlagde nogle problematikker
som gik igen i flere diskussioner: kompleksite¬
ten ved muligheden for mange individuelle op¬

levelser, læsning og tilskrivning af mening og

vanskelighederne ved at lade statiske enkeltob¬
jekter danne fælles meningsgivende oplevelses-
forløb. Der er en generel berøringsangst både
overfor problematiseringen af hidtidige og for¬
muleringen af nybrydende skønhedsidealer for
arkitektur og planlægningsprocesser. Flere ind¬
læg cirklede omkring netop en diskussion af
skønhedsidealer.

Det naturskønnes genkomst
HvorWingren og andre kredsede om et udefi¬
neret skønhedsbegreb turde Ellen Braae netop at
vove en formulering af et gældende æstetisk stå¬
sted. Braae konstaterer med landskabsarkitekter

somYves Brunier og Adriaan Geuze en indvars¬
ling af et paradigmeskift i 1990erne og skimter
her en genkomst af idéen om det naturskønne.

I Braaes optik forlader vi 70ernes afæstetise-
ring for at tage hul på en diskussion om skøn¬
hed, om metafysisk og om et ideal for faget.
Braae lod Martin Seels', Hartmut Bohmes og
Gernot Bohmes ideer forme en aktuel æstetik

om det naturskønne som forener den sanselige
erfaring med en teknisk dimension, integreret
i både landskabet og i perceptionen. Det er en

æstetik, som forlader det rent objekt- eller sub-
jektbaserede, men er knyttet til opfattelsen, en
reflektorisk proces som en mediator mellem de
to. Det er en omsluttende atmosfæreæstetik, som
har flyttet fokus fra, hvad og hvordan objektet er,
og til stoffets dialog med os i et kropsligt nær¬
vær. Og landskabsfagets projekt er vel netop de
omsluttende atmosfæriske oplevelser, vi er midt
i og en del af.
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Tv. Temapark Autostadt,Wolfburg:
Olafur Eliassons 'Dufttunnell'
roterer og omslutter sin betragter
med duftende blomster.

Foto: Ellen Braae

Nederst. Temapark Autostadt,
Wolfburg: Den omfattende
mængde overskudsjord blev be¬
nyttet til at danne en periferi.
Foto: Ellen Braae
• Left: Theme park Autostadt,
Wolfburg: Olafur Eliasson's 'Aroma
tunnel' rotates and surrounds the

observer with fragrant flowers
Photo: Ellen Braae

Bottom: Theme park Autostadt,
Wolfburg: The vast amount of
surplus soil was used to form a

periphery.
Photo: Ellen Braae

Sansernes scenografi
Anna Jacobsson gav os en analyse af 1700-tal-
lets parkanlæg ved kurbadet i Ronneby. Her har
der i hvert fald ikke været angst for at lade sig
lede af veldefinerede idealer. Det var dog ikke
et landskabeligt skønhedsideal, men det helbre¬
dende kurforløb, som var afgørende for anlæg¬
gets udformning og koreografi. Parkens design
underbygger og forstærkes af nøje fastlagte ritu¬
aler bygget op omkring indtagelse af kildevand
efterfulgt af gang langs skyggefulde promenader.
Med kroppens bevægelse gennem haven skul¬
le sanserne vækkes af rindende vand, duftende
planter, beroligende musik, lysets spil og synet af
blomstrende enge.

Kuropholdet er et narrativ, som lægges ned
over sansningen og denne sansningernes præcise
rituelle koreografi har betydning for oplevelsen.
Der. er stor forskel på kurgæstens planlagte og
ritualiserede brug og oplevelse af parken og på
nutidens brug, hvor alle muligheder holdes åbne
for det individuelle og impulsive. Men nutidens
fokus på kroppen og sansningen ligger måske al¬
ligevel ikke (jernt fra tidligere tiders forestilling
om naturelementernes helsebringende og rekre¬
erende kraft.

Have og forhandling
Symposiets hovedtalere udbredte den gennem¬

gående søgen efter begreber og medier, som kan
rumme de mange forskellige temaer og interes¬
ser, som forhandles i hvert enkelt landskab og i
hvert enkelt projekt.

Hos Petra Blaisse forhandles det kontrol¬

lerede med det ukontrollerede, det afgrænsede
med det udstrakte, inde med ude i det gardin¬
have-kompleks, der som i det historiske interiør,
ses som én og samme problematik. Hos.Haux-
ner er det dyrkningskunsten, som bliver billede
på arkitekturen, og haven som bliver stedet for
mødet mellem det styrede og det viltre, mellem
stort og småt og mellem sansning og fortælling.
Hos Marot optræder palimpsesten som medium
for overlejring og indlejring af mange epoka-
le og personlige narrativer og som nøgle til at
forstå kulturlandskabet både i analysetilgang og
som proces.

Marots suburbanisme er et kærkomment modspil
til superurbanismens temmelig hårdhændede tro

på, at mening opstår med det program, som læg¬
ges ned over et sted. Men der er en udfordring i,
hvordan Marots vildtvoksende erindringsbillede,
som holder sig til en fortælling møder arkitek¬
turens og planlægningens generelle forpligtelse
til at svare på krav om nye programmer. Det er
netop det Ole Reiter, endnu en af hovedtalerne,
forsøger i et metodisk fremadrettet arbejde med
det ustyrlige.

I sin forskning og arbejde med landdistrikts¬
udvikling i Skåne inddrager Reiter lokal vi¬
den og ønsker til udvikling. Metoden bygger
på princippet om rådslagning, hvor mange, in¬
teresser håndteres og aktiveres i et forsøg på at
fastholde både narrativer og æstetiske sanselige
aspekter i landskabet. Rådslagningen er et lag,
.som (ligesom i Huiskus metode) bygger oven på
mere kendte analyser af udviklingstendenser og
landskabskarakter som grundlag for udviklings¬
strategier for et område. Planlæggeren står som
moderator i rådslagningen med en bestræbelse
på at få den ønskede udvikling til at møde den
ønskværdige udvikling.

Konklusion

Symposiet viste, at de optikker, begreber og me¬

taforer, som vi anvender om faget, er med til at
præge dets indhold. Det er ikke ligegyldigt, hvil¬
ke ord og definitioner vi bruger. Tværtimod er

metaforerne og dermed den faglige optik helt
afgørende for, hvordan vi forstår og fortolker
landskabet og vores rolle i det. Haven, med pa-

limpsestens spor efter kontinuerlig dyrkning, er
den figur, som synes at fange fagets søgen efter
samtidighed og samklang mellem mange temaer.
Her forhandles landskabets lag af mentale refe¬
rencer og narrationer, af æstetik og oplevelse, af
komplekse programmer og. afudvikling og over¬

lejringer over tid.
. Haven griber længslen efter at få det stof¬
lige, det mystiske, fortryllende, transparente og
det narrative ind i landskabsarkitekturens verden

igen. Havebegrebet udstrækkes og overføres til
at se gardinet som en have, vejstrækningen som
have og ja, et helt bjergområde som en have.

Landskabsarkitekturforskningen er yderst vital
og dens refleksioner relevante for hele faget. Det
ville have været interessant, om flere fra fagets
praksis havde fundet vej til symposiet. Det ville
have givet et langt bredere perspektiv på, hvor¬
dan reflektionerne forsøges levet ud i tegnestu¬
ernes aktuelle projekter.

Symposiets arrangører var Institut for By og
Landskab på Arkitektskolen Aarhus. Eller mere
præcist dén gruppe, som helt aktuelt er i gang
med at forme og give liv til instituttets nye land-
skabsprogram Performative Landscapes. Hvis sym¬

posiets faglige temaer på kryds og tværs over ho¬
vedtalere, øvrige indlæg og livlige diskussioner
tegner ambitionerne for det kommende pro¬

gram, så er der en spændende udvikling i vente.
Bettina Lamm, landskabsarkitekt, ph.d.,
bettina.lamm@karch.dk og
Christina Kvisthøj, landskabsarkitekt,
ph.d.-studerende, christina.kvisthoej@aarch.dk

Litteratur:

Petra Blaisse: Inside-Outside

Malene Hauxner: Udfordringer til det landskabs-
arkitektoniske felt som følge afforandringer i det
urbane landskab

Sébastien Marot: Suburbanism and theArt ofMemory
Papers fra samtlige oplæg kan hentes på
www.landskab07.aarch.dk
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'scape
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'scape 1
The international magazine of landscape architecture
and urbanism. Stichting Lijn in Landschap Foundation
og Birkhduser. Første nummer udgivet april 2006.
80 sider. 15 €. www.scapemagazine.com

Initiativet til udgivelsen af det nye tidsskrift
'scape kommer fra redaktionen af det hollandske
Blauwe Kamer (som ikke er undertegnede be¬
kendt), og det produceres af en — hovedsagelig
- hollandsk redaktion i samarbejde med forlaget
Birkhauser. De fleste artikler er forfattet af hol¬

lændere, suppleret af bidrag fra bl.a. Henri Bava
(F) og Malene Hauxner (DK).

Redaktionens målsætning er at videreføre
Blauwe Kamen indholdsmæssige blanding af by¬
plan, byrumsdesign og landskabsarkitektur, og de
lægger i deres programerklæring såvel som den
til tidsskriftet valgte undertitel stor vægt på både
tidsskriftets og redaktionens internationale islæt.

Den appetitlige forside med et stort foto fra
Pare Pedra Tosca, den ene af de to prismodta¬
gere på sidste års europæiske landskabsarkitek¬
turbiennale, oplister under titlen 'Hot Spots'
tidsskriftets vigtigste artikler om henholdsvis Bar¬
celona, den europæiske landskabsbiennale, Kina
og tegnestuen Karres en Brands. Herudover in¬
deholder tidsskriftet bl.a-. en anmeldelse af tre

strandforbedringsprojekter, herunder Amager
Strandpark, samt en artikel om 'The Metropo¬
litan World Atlas', en grafisk, sammenlignelig
kortlægning af 101 storbyer. Otte sider 'news' og
fire sider 'books' er der også - bogen Fieldworks
udgivet af Birkhauser figurerer begge steder!

Malene Hauxners artikel om Barcelona er

under overskriften 'Reflections on the avant¬

garde' et tilbageblik på 80ernes og 90ern1es by-
og parkrum og på det særlige formsprog, der
dengang udvikledes. Artiklen har fine detaljere¬
de og billedskabende beskrivelser af mange af
by^ns by- og parkrum, men savner en perspek¬
tivering af, hvordan byen i dag forvalter sin .po¬
sition som førende inden for byrumsdesign og
landskabsarkitektur og videreudvikler - eller
genbruger - det særligt udviklede formsprog i
nyere projekter. Det nyeste projekt, der omta¬
les, er den botaniske have, tegnet 1989 og anlagt

år 2000 - det virker således stærkt misvisende

at præsentere en gennemgang af de - efterhån¬
den meget velkendte - byrum under overskrif¬
ten 'Hot Spot'.

Artiklen om den europæiske landskabsbien¬
nale er forfattet af Harry Harsema, medlem af
dommerkomitéen bag udvælgelsen af dette års
modtagere af den europæiske landskabsarkitek¬
turpris, Rosa-Barba-prisen, og vægten er derfor
hovedsagelig lagt på dommerkomitéens overve¬

jelser. I vurderingen af de indstillede projekter
lægges fingrene bestemt ikke imellem, og det gi¬
ver artiklen et 'bag-kulisserne'-præg og gør den
til interessant læsning, også - og måske især -
hvis man har deltaget på biennalen.

Anmeldelserne af de tre strandforbedrings¬
projekter i 'henholdsvis Danmark, Holland og

Spanien er en interessant sammenstilling, hvor
de enkelte projekter, deres forskellige udgangs¬
punkt og kontekst til trods formår at belyse og

berige hinanden i deres fortolkning afpromena¬
de, ophold og afskærmning. Amager Strandpark
beskrives som 'en stylet iscenesættelse af sand
og beton, indrammet af de smagfulde bastioner'
(egen oversættelse). I anmeldelsen af Strandpar¬
ken efterlyses rumlig variation og steder med læ,
mens projektet roses for kontrasten mellem den
hårde, kantede beton og de bløde sandformer.

To artikler beskæftiger sig med byudviklin¬
gen i Kina, eksemplificeret af Shanghai og Bei¬
jing. Udviklingen beskrives som 'højere-hur-
tigere-større', og artiklen gør rede for, hvilke
problemer denne udvikling fører med sig. Man
£3r en bizar fornemmelse af ukontrolleret vækst

i et ellers gennemkontrolleret samfund og en

næsegrus beundring for Europa, der kommer til
udtryk i import ikke bare af europæiske arkitek¬
ter, men også af hele kvarterer kopieret fra euro¬

pæiske byer.
Tegnestueportrættet af den ni år gamle teg¬

nestue Karres en Brands veksler mellem inter¬

view med de to indehavere og gennemgang af
tegnestuens projekter, som spænder fra stor til
lille skala. For undertegnede var der ikke me¬

get nyt at hente - tegnestuen er efterhånden en
af Hollands mest kendte og med medvirken på
'World in Denmark'-konferencen sidste år og

deltagelse i den europæiske landskabsbiennale
som en af finalisterne, er tegnestuens arbejdsme¬
tode og projekter vel de færreste ubekendt.

Tidsskriftet opfylder efter min mening ikke
sin egen programerklærings to hovedmålsætnin¬
ger om dels at blande urbanisme og landskabs¬
arkitektur, dels at være 'et internationalt tids¬
skrift': De fleste artikler angriber på meget tra¬
ditionel vis både sit indhold og det at skrive om
landskabsarkitektur. Jeg fornemmer ikke nogen
unik blanding af urbanisme og landskabsarki¬
tektur. Artiklerne om Kina er sammen med ar¬

tiklen om udarbejdelsen af 'The Metropolitan
World Atlas' tidsskriftets eneste eksempel ^>å ar¬
tikler om urbanisme, selv om jeg dog i en del
af de andre artikler fornemme en underliggen¬
de forståelse for den store skalas betydning og

planlægningens rolle. Redaktionens insisteren
på det internationale islæt synes jeg er blevet
tidsskriftets svage punkt. Hvis tidsskriftet havde
vedkendt sig sin hollandske oprindelse og turdet
være lidt mere lokalt forankret, tror jeg det kun¬
ne have været mere interessant for et internatio¬

nalt publikum. Man kunne f.eks. forestille sig at
portrættere en tegnestue, der var knapt så kendt
uden for Hollands grænser og desuden vise flere
hollandske projekter. I stedet præsenterer 'scape
en - ganske vist international — samling afTor¬
denskjolds soldater.
Anne Galmar, landskabsarkitekt MAA, MDL

Om Center for Byrumsforskning
ved Kunstakademiets Arkitektskole

Det er altid med interesse at et nyt nummer af
LANDSKAB åbnes; hvilke nyheder, spændende
projekter, person- og tegnestueportrætter er der
at læse om i det nye nummer, der dumper ind ad
brevsprækken?

Forventningen fastholdes, når artikelover¬
skrifterne på forsiden af LANDSKAB 3-2007 skim¬
mes. Skuffet bliver man da heller ikke, når man
læser artiklen Hos JUUL \ FROST på side 49-52 i
samme nummer. Her kan man nemlig blandt an¬
det læse følgende:

'Endvidere har Helle Juul gennem de sidste
år været tilknyttet det nu nedlagte Center for
Byrumsforskning som forsker - et forsknings-

94 LANDSKAB 4 2007



DEBAT

område, som hun aktuelt arbejder på at videre¬
føre i tegnestuens regi' (LANDSKAB 3-2007, s. 49).

Der kunne være tale om en nyhed, men den
er i givet fald ikke korrekt.

Følgende informationer kan afhjælpe de
vildfarelser, som LANDSKABS læser måske vil bli¬
ve bragt i, hvis ovenstående citat var korrekt.

Center for Byrumsforskning er et forsk¬
ningscenter på Kunstakademiets Arkitektskole
i København.Centret er en del afRealdania Forsk¬

ningen og er samfinansieret afFonden Realdania
og Kunstakademiets Arkitektskole.

Organisatorisk er byrumsforskningen pla¬
ceret under landskabsforskningen, Institut for
Planlægning, på Kunstakademiets Arkitektskole.
- Centret har den moderne bys rum som ar¬

bejdsområde og søger gennem sit arbejde at

bidrage til forståelsen af byrummet, dets for¬
udsætninger, formdannelse og arkitektoniske
udviklingsmuligheder. Arbejdet tager afsæt i en
arkitektur- og planlægningsfaglig forståelse og

metode, og det relaterer sig til international teo¬
ridannelse og forskningsdiskussion vedrørende
emne, teori og metode.

Handlingsplanen for byrumsforskningen på
KunstakademietsArkitektskole 2007-2010 er ud¬

arbejdet under hensynstagen til de råd og an¬

befalinger, som blev fremsat i Evaluering af Cen¬
ter for Byrumsforskning, april 2006. Også Fonden
Realdania har fremsat en række råd og ønsker til
centrets fortsatte arbejde, ligesom der i bench-
markingrapporten for Kunstakademiets Arki¬
tektskole 2005 findes en række konstruktive an¬

befalinger til forskningen og undervisningen..
På baggrund heraf er der udkrystalliseret tre

indsatsområder for den fremtidige byrumsforsk¬
ning: Teori og Metode, Tværfaglighed og Undervis¬
ning.

Inden for hvert af disse indsatsområder ar¬

bejdes der på at formulere nye projekter og til¬
tag, der kan bidrage til at videreudvikle og kvali¬
ficere byrumsforskningen ved Kunstakademiets
Arkitektskole. Centrets arbejde vil derfor i pe¬
rioden 2007-2010 sigte mod:
- At bidrage til udviklingen af forskningen

i byens rum gennem en øget indsats vedrørende
begreb, teori og metode.

- At afsætte nye rammer og beskrive fundamen¬
tet for den fremtidige forskning i byens rum på
Kunstakademiets Arkitektskole.
- At arbejde hen imod en øget integration

og formidling af centrets arbejde i undervisnin¬
gen på Kunstakademiets Arkitektskole og på an¬
dre relevante institutioner, professionsforeninger
o.l., som har interesse for og arbejder med by¬
ens rum.

- At bidrage til realiseringen og kvalifice¬
ringen af Kunstakademiets Arkitektskoles forsk¬
ningsplan 2007-2010.

Svaret på spørgsmålet om, hvad det egentligt ta¬
les om i det ovenfor anførte citat fra artiklen,
Hos juul I frost, LANDSKAB 3-2007, s. 49, bør
anstændigvis besvares af artiklens forfatter.

Indtil dette sker, har læseren nu mulighed
for, på et lidt mere kvalificeret grundlag, at sam¬
menholde og vurdere de forskellige informatio¬
ner vedrørende Center for Byrumsforskning.

Center for Byrumsforskning ledes af arki¬
tekt, adjunkt Jonna Majgaard Krarup. Arkitekt,
adjunkt Helle Juul forlod efter eget valg centret
i december 2006.

Sven Felding, arkitekt MAA
rektor ved Kunstakademiets Arkitektskole

Svar på indlæg fra Sven Felding vedrørende
Center på Byrumsforskning
Center for byrumsforskning blev oprettet i 2003
med forskningsprofessor Jan Gehl som leder.
Den 24. august 2006 modtog Center for By¬
rumsforskning - Realdania Forskning tilsagn
om 12,5 mio. kroner fra Fonden Realdania til
Centerets fortsatte aktiviteter på Kunstakade¬
miets Arkitektskole. Bevillingen gjaldt perioden
fra 1. oktober 2006 og 2,5 år frem. Grundlaget
for fondsbevillingen er Tillæg til Centerbeskrivel¬
se, som beskriver centrets kommende projekter,
bemanding og ledelse. Tillægget blev udarbej¬
det af centrets medarbejdere i løbet af 2005-06
i en mangesidet arbejdsproces, der løbende er

forelagt til diskussion og godkendelse i centrets
følge- og styregruppe. Centerevalueringens an¬

befalinger er desuden omhyggeligt indarbejdet
i tillægget. Centrets medarbejdere så frem til at

fortsætte arbejdet med de nye forskningspro¬
jekter, der åbner for nytænkning og tværfaglige
samarbejder - helt i tråd med anbefalingerne bå¬
de i centerets evalueringsrapport og i Kunstaka¬
demiets Arkitektskoles benchmarkingrapport.

I ugerne op til den 1. oktober 2006 indstil¬
lede institutledelsen, at centrets aktiviteter skulle
sættes i bero, indtil centret imødekom omfatten¬
de krav fra institutledelsen om ændringer i cen¬
trets faglige fokusering og indholdet, bemandin¬
gen og ledelsen, som var beskrevet i Tillæg til
Centerbeskrivelse. Kravene til omfattende ændrin¬

ger af hele centrets arbejdsgrundlag førte til en
samarbejdskonflikt, der resulterede i, at de fire
medarbejdere, som var omfattet af den nye be¬
villing, kollektivt sagde deres stillinger op i de¬
cember 2006.

Som konsekvens heraf kom Realdania med

følgende udmelding:
'Center for Byrumsforskning lukkes ikke

ned - centret videreføres ved KA, og de Real¬
dania-støttede aktiviteter afsluttes efter planer¬
ne i den oprindelige centerbeskivelse. Men den
planlagte fase 2 startes ikke op - KA og Real¬
dania er således enige om ikke at igangsætte nye

projekter i regi af Center for Byrumsforskning.
Endelig er det værd at fastholde, at Center for
Byrumsforskning langt hen ad vejen har nået si¬
ne mål, og at centret har opnået stor succes na¬
tionalt og internationalt.'

Dette er baggrunden for den - noget tidlige
- udmelding om, at Center for Byrumsforskning
er nedlagt. Formuleringen nederst s. 49 i LAND¬
SKAB 3-2007 burde rettelig have lydt: 'Endvidere
har Helle Juul gennem de sidste år været tilknyt¬
tet Center for Byrumsforskning som forsker - et

forskningsområde, som hun aktuelt arbejder på
at forankre i tegnestuens Forskning + Kommuni¬
kation afdeling.'

Sven Feldings indlæg giver de involverede
parter mulighed for at kommentere, hvad der er
foregået på Center for Byrumsforskning - det
skulle hermed være gjort.
HelleJuul, ph.d., arkitekt MAA,
indehaverJuul \ frostArkitekter
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SUMMARY

Competition for a new urban
space in South Ørestad, p. 73

In October 2006, a competition
was announced for proposals for a

comprehensive plan for the urban
spaces in Ørestad South, in order
to find ideas for beautiful, unique
and functional city spaces.The
proposals should respect the 'five
special challenges:' Urban life
around the clock; the balance be¬
tween stillness and activity; clarity
or secrecy; balance between per¬

manency and temporariness; the
urban versus the recreational cen¬

ter.Where the latter three imply
professional consideration neces¬

sary to solve the basic problem, the
first two have a character that is

more a question of cultural or so¬
cial dimensions.

The jury preferred the least
speculative proposals, i.e., the pro¬

posals in which the poetry and
fantasy that were implied in the
proposed amenity values could be
transposed to physical forms. Fur¬
thermore, the jury preferred pro¬

posals that were urban, but on the
other hand did not exclude the

experience of the open sky, of the
various states of water and the

changes in season.
The disadvantage of concep¬

tual approaches is often that the
concrete problems and contradic¬
tions are not treated. On the other

hand, the winning proposals are all
characterized by the way they in¬
clude acceptable solutions and an

acceptable treatment of opposi¬
tions. The jury also preferred pro¬

posals that were realistic in terms" ,

of drainage and planting, etc.

Micropolis: Skateboard park
in Helsinki, p. 78
Janne Saario

Micropolis is' located in the central
park of Helsinki, and is a new

concept for skateboard parks. It's a

garden design for skating. Micro¬
polis is a public park made for
skateboarders and for all the citi¬

zens and animals of the central

park in Helsinki.The park consists
skateable surfaces and a green net¬
work, which continues across the

park. Skateable bridges of granite
allow skaters to glide over the veg¬

etation, which connects all the
green areas of the park. The area is
about 3,500 square meters.

Collaborating with G.N.Brandt,
p. 80
Jane Schul

In recent years, Schul & Co has
worked with two ofG.N. Brandt's

classical schemes - the perennial
garden in Hellerup Strandpark
from 1912-18, reopened in 2002,
and most recently, the parterre gar¬
den in Tivoli from 1943, complet¬
ed in 2006. Fortunately, the ba¬
sic geometry had survived in both
schemes, so it was just a case of
small adjustments and restorations.
On the other hand, prior to the
renovations, thorough investiga¬
tions were made in order to clarify
how the schemes were originally
conceived in terms of planting.

At Hellerup Strandpark, the
planting was reconsidered. Partly
to achieve a longer season for pub¬
lic visits and partly to avoid some
of the classic, maintenance-requir¬
ing border perennials such as del¬
phinium and autumn phlox, In¬
stead, emphasis was placed on

perennials with good care abilities,
beautiful and durable foliage and
good coverage. The need for high
background perennials was solved
instead by flowering bushes, which
also extend the season.

In the magazine Havekunst, the
inspiration for the garden was de¬
scribed in connection with the

-opening in .1943: the idea for
Tivoli's Fountain Terrace — to¬

day known as the Parterre Gar¬
den - came from a trip to Silesia
in 1927. Here G.N..Brandt visited

a fountain terrace designed by ar¬
chitect vonWalscher, inspired by
the Salomon de Caus' water par¬
terre in Heidelberg from 1650.
This fountain terrace had the same,

mixture ofwater and flowers as

can be found in Tivoli. The foun¬

tain terrace was created in collabo¬

ration with Tivoli's architect Poul

Henningsen, who was responsible
of the winding wall and the foun¬
tain bowls.

The form and the paving materi¬
als in the renovated parterre gar¬
den are as faithful to the original
drawings as possible. The main idea
in the planting pattern was also
reused. Along the edges ofG.N.
Brandt's bed, a narrow, irregular
rand of low cushion plants ran as
a framework for the other plants.
This idea was continued in the

new scheme, solely with various
evergreens to hold the scheme to¬

gether throughout the entire sea¬

son. The color scheme shifts from

white, over pale yellow, yellow,
orange, warm red, cold red, vio¬
let, blue, light blue and ends again
with white.

The urban tree arboretum, p. 86
Palle Kristoffersen

The urban tree arboretum in Hørs¬

holm consists of two collections.

One contains 88 different sorts

and species that can be used for
avenues, rows, groups or as free¬
standing trees. From the Acer, Aes-
culus, Fraxinus, Platanus, Quercus,
Robinia and Tilia genera, six trees
of each sort and species are planted
in two transverse rows.The trees

are pruned with different methods.
The first row is not pruned, thp
middle row is box-cut, knot-pruned
or pollarded, and in the third row

the trees have selectively-pruned
crowns.

The other collection consists

of smaller trees within the genera

Craetagus, Malus, Prunus etc.
The urban tree arboretum was

established under the auspices of
the Forest and Landscaped Au¬
thorities, KU in a collaboration
between The Association of Dan¬

ish Nurserymen's tree group, and
Forest & Landscape.
www.bytraearboretet.dk

The design of three urban
spaces in Copenhagen, p. 88
Didde Elmegård

During 2007, Copenhagen Mu¬
nicipality plans to invite submis¬
sions for three projects, that are to
initiate new ideas for several im¬

portant squares and streets in the
capital city.

The project at Israels Plads in¬
volves the southern, somewhat
overlooked part of Israels Plads,
which is to be converted to a new,

contemporary urban space that
will take advantage of the unique
location and challenge the notions
ofwhat kind of activities can take

place on this square. After a pre-

qualifieation round, three consul¬
tant groups will be selected to par¬

ticipate in a parallel competition.
Toftegårds Plads is a heavily

trafficked junction in the Valby
quarter. Today, the square is not
successful, but still functions as a

kind of city gateway.An internation¬
al, open competition is planned.

Købmagergade, today one of
the city's most popular pedestrian
streets, is extremely run-down.
Copenhagen Municipality now has
the opportunity to renew Købma¬
gergade and the two squares, Hauser
Plads and Kultorvet. During the
summer of 2007, a closed, ex¬
tended international competition
will be organized in which twelve
teams will pre-qualify for partici¬
pation.

_LANDSKAB -with an urge for
wonder, meaning and beauty,
p. 90
Bettina Lamm and Christina Kvisthøj

April 19-21, 2007 the Nordic
Union for Architectural Research

held a symposium at the Aarhus
School ofArchitecture with the

title Landscape and Landscape Ar¬
chitecture. The symposium in¬
cluded four keynote speakers and
25 presentations of submitted pa¬

pers. The symposium revealed that
the focus, concepts and metaphors
that we employ in the profession,
are very determinate for its con¬

tent. The metaphors and thus the
professional focus are decisive for
the way we understand and inter¬
pret the landscape and our role in
it. The symposium was arranged by
the Institute for Town and Land¬

scape at the Aarhus School ofAr¬
chitecture, which at the moment

is in the process of establishing the
institute's new landscape program,
Performative Landscapes.
Pete Avondoglio
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dl debatdag om
landskabsarkitektuddannelsen

26. oktober 2007 afholder DL i

samarbejde med PLR årets høst¬
konference. Debatdagen indledes
med oplæg fra hhv. Kunstakademi¬
ets Arkitektskole, KU Life, Aarhus
Arkitektskole samt Ålborg Univer¬
sitet. Herefter fortsættes i en ple¬
numdiskussion med et debatpanel
med repræsentanter fra de respek¬
tive uddannelser, både undervisere
og studerende, samt repræsentanter
fra relevante foreninger og organi¬
sationer.

44th iflaWorld Congress
Kuala Lumpur, Malaysia
44th iflaWorld Congress afholdes
i Kuala Lumpur, Malaysia i
dagene 27.-31. august 2007.
Inf.: Inst, of Landscape Architects
Malaysia (ilam)
enquiry@ifla2007.com
www. ifla2007.com

Kursus: Planloven i Praksis

27. og 28. august afholder Dansk
Byplanlaboratorium kurset Plan-.
loven i Praksis. Kurset finder sted

på Byggecentrum ved Middelfart.
Kurset omhandler planloven, kom¬
muneplanen, den regionale ud¬
viklingsplan, lokalplaner og miljø¬
centre.

Trafikdage på Aalborg Universitet
Aalborg Universitet afholder 27.-
28. august konferencen Trafikdage.
Der er 8 spor at vælge imellem
ved arrangementet, bl.a. en plan-
lægningslinie, en linie om adfærd
og mobilitet samt en trafiksikker-
hedslinie. Man kan vælge mellem

at deltage én dag eller begge dage.
www. trafikdage, dk

Med NLA til Kina

Norske Landskapsarkitekters for¬
ening arrangerer 14.-25. september
2007 en rejse til Kina. Man besø¬
ger Shanghai, Suzhou, Hang-zhou,
Xian og Beijing og ser på kinesisk
kultur, plantradition og byggeri.
Michael Fuller-Gee, mnla er rejse¬
leder. Pris: ca. 20.000 Nkr. ekskl.

tilslutningsbilletter til Oslo.
www.landskapsarkitektur.no

'Besøg os
på stand nr. 32 ved
Have og Landskab
s. i Slagelse.
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Færdigt modulbaseret værn
fra Jakob Inoxline. Her
monteret med WebNet.

Politikens hus
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WebNet, projekteret og
monteret af Jakob Inoxline.
Claus Bjnrrum Arkitekter A/S

Slotsbryggen
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WebNet monteret af Jakob
Inoxline.
Holscher Arkitekter A/S

Vi tilbyder projektering og montage.
Ligesom komplette værnlosninger

INOXLINE
CONNECTING DESIGN

Jakob Inox Line Aps
T • +45 7020 9840
F • +45 7594 1258

http • www.inoxline.dk

Havekulturfondens Ærespris
2007 til Torben Schønherr

Prof. Thomas Randrup motiverede
prisuddelingen med følgende ord:
'Havekulturfondens formål er at

fremme havekulturen, idet ordet
'have' tages i videste betydning.
Ved anvendelse af fondens midler

skal såvel havekulturens miljøska-
bende side, som individets skaben¬
de udfoldelse tages i betragtning.
Endvidere, er det ifølge fundatsen
muligt at foretage 'Præmiering af
"enkeltpersoner, der i særlig grad
har virket for havekulturens frem¬

me.'

Som noget nyt indførte Havekul¬
turfonden med dette års-uddeling
af prisen en nomineringsrunde.
Vi annoncerede i efteråret efter

nomineringer, og en række af op¬
lagte kandidater dukkede op. Den¬
ne positive inspiration vil vi fort¬
sætte og opbygge en base med
navne, anlæg og temaer fortjener
at modtage prisen.

Anlæg ved Teknisk Skole, Aalborg. Schønherr Landskab

Bachelor i landskabsarkitektur

og bydesign ved Det Bioviden¬
skabelige Fakultet, KU
Skov & Landskab har udvidet

landskabsarkitektuddannelsen med

en linie. Den nye uddannelse i
landskabsarkitektur og bydesign
sigter mod at kombinere kreativ
udfoldelse med biologisk viden og

samfundsmæssig forståelse.
På landskabsarkitekturlinien er vi¬

ft ff' den om planter, grønne strukturer
l4| og design stadig det vigtigste, mens
Hgj byudvikling, planlægning og pro¬

cesser vil være i fokus på bydesign-
linien.

www.life.ku.dk
www. life, ku. dk /uddannelse/bachelor¬
uddannelse /landskabsark

I år har vi naturligvis skelet til li¬
sten af nominerede.Vi har sam¬

tidigt ønsket at ære en udøvende
kunstner, og gerne en udøvende
kunstner, der er midt i sit virke.
Dette ikke mindst for at synliggøre
'selvvirksomheden' i havekulturen.

HavekulturfondensÆrespris 2007
går til Landskabsarkitekt Torben
Schønherr. Torben er 'af den gam¬
le skole', uddannet tømrer, senere
konstruktør og i 1975 arkitekt.
Allerede i 1976 var Torben med¬

stifter af arkitektgruppen Regnbu¬
en, han stiftede i 1978 Landskabs-
tegnestuen i Århus, og senere i
1984 Schønherr Landskab. Schøn¬
herr Landskab er i dag én af lan¬
dets betydeligste landskabsarki¬
tekttegnestuer med to afdelinger i
Danmark og en i Stavanger, Norge,
og en samlet medarbejder stab på
knap 50 personer.
Torbens CV er langt, man kan blot
kigge i Den Blå Bog og at få alle '

detaljerne. Lad mig nævne et par
af dem - ikke mindst for at sætte

HavekulturfondensÆrespris lidt i
relief: Formand for Statens Kunst¬

fonds Udsmykningsudvalg og Ind¬
købs- og Legatudvalg 2000-2002;
medlem afAkademirådets Udvalg
for Landskabs- og Havekunst 1993;
medlem afAkademirådets Legat¬
udvalg 1995; medlem afAkade¬
mirådets Udvalg for Kirkekunst
1996-99 og igen siden 2002; med¬
lem afAkademiet for de Skiønne

Kunster fra 1996. Udstillinger på
Charlottenborgs Forårsudstilling
1988 og 1990; Statens Kunstfonds
1-årige Arbejdslegat 1993; Nykre¬
dits Arkitekturpris 1993 og ikke
mindst Eckersberg Medaillen 2003.
Torben, det store virke, det enor¬
me 'entrepreneurskab' du er re¬

præsentant for er alt sammen med¬

virkende til at kunne argumentere
for en ærespris, men vi ønsker at
fokusere på dine skaberkrafter som
udøvende landskabsarkitekt.

Mængden af anlæg, samarbejder,
konstallationer, opgavetyper mv. er
alenlang. Jeg vil derfor gerne ind¬
ledningsvis sammenfatte, og citere
fra én af de nomineringer betyrel-
sen modtog:
'Som elev af have- og landskabsar¬
kitekt, professor Sven Hansen har
Torben Schønherr på fornemste
vis arbejdet videre med Sven Han¬
sens ideer: at tænke stort, at have
en overordnet idé og få denne idé
og tanke til at fremstå så enkelt og
ligetil som muligt, uden falbelader
og smålig pynt. Det lykkes for Tor¬
ben Schønherr.'

Torben - du har har evnen til at

gøre det selvfølgelige til en sær¬

lig oplevelse - uden at gå på kom¬
promis med et anlægs funktion og

brugbarhed. Dette gælder, da du
skabte Pigen ved Søen, en privat¬
have; da du skabte Pladsen ved
Thorvaldsens Museum her i Kø¬

benhavn; eller da du trak en linie
fra A til B for at føre strandgæster
fra en parkeringsplads til vandet
ved Vestled.

Du tilfører dine anlæg en form for
både poesi, undren og humor — du
har om nogen i særlig grad virket
for havekulturens fremme.'

Ny administrerende direktør
på Arkitektens Forlag
SanneWall-Gremstrup er i maj til¬
trådt som ny administrerende di¬
rektør på Arkitektens Forlag.
SanneWall-Gremstrup er uddan¬
net cand.polit og kommer fra en

stilling som landechef for Danmark
og Finland i den internationale re-
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Hyllie torg i Malmo. SWECO FFNS Arkitekter

klame/medievirksomhed McCann.

Her har hun markeret sig som en

visionær og målrettet leder.
Med ansættelsen af Sanne Wall-

Gremstrup tager Arkitektens For¬
lag første skridt hen imod en ny

virksomhedsstrategi og -struktur.
Arkitektens Forlag er udgiver fag¬
tidsskrifter og bøger for arkitekter,
designere, landskabsarkitekter og
byplanlæggere.
Forlaget er en erhvervsdriven¬
de fond, hvis formål er at fremme
dansk arkitektur.

www.arkfo. dk

Hyllie torg i Malmo
I slutet av 2006 utlyste Malmo stad
en arkitekttåvling om utformnin-
gen av stationstorget i Malmos ny-
aste stadsdel Hyllie.Vinnaren av

tåvlingen år SWECO FFNS Arkitek¬
ter med forslaget Fagus, for dess
enkla och rena formspråk. De 30
bokar som ska planteras på torget
ovanfor citytunnelstationen soder
om den nya Hylliearenan ska mo-
ta bort vind och ge lå i en stad dår
det ofta blåser. Forslaget bygger på
idén om naturen och kulturen som

två skikt lagda ovanpå varandra.

Bokskogen påminner om det gam-
la skånska landskapet mitt i den
moderna omgivningen.
Torget har en tydlig riktning
med tråd som står i långsmala op-

pningar i belåggningen. Tråden
kommer att ha en vinddåmpande
effekt.

Forslaget ska bearbetas och vi-
dareutvecklas i samarbete med

Malmo stad.

Juryns motivering: 'Det enkla och
rena formspråket år forslagets styr-
ka. Dårigenom skapas ett vackert,
sammanhållande och tidlost torg i

Hyllie. Det behårskade uttrycket
i forslaget håller ihop torget till
en helhet och ger en flexibel
plats som korresponderar vål med
kringliggande byggnader. Boktrå-
den, som också har fått ge namn åt
forslaget, år ett genialt grepp som
tillsammans med de textila banden

ger torget ett unikt och skånskt
signum."
Inf. Thorbjørn Andersson, SWECO
FFNS,

thorbjorn.andersson@sweco.se
Eva Delshammar, Malmo gatukontor,
eva.delshammar@malmo.se

SOMMERHUSLANDSKAB OMKRING LISELEJE, MELBY, ASSERBO

ARKITEKTENS FORLAG SE MERE PÅ: WWW.ARKFO.DK
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Legeskulpturertil legepladser, gågader, torve og parker

Ring eller fax efter brochure

Lissy Boesen Design
Stockholmsgade 17 • 210(1 kobenhavn 0

. Tel + 45 35422438
Tel + 45 35264345

I l Fax + 45 35264345 Flyvsk: Mimersmærker, Nørrebro

Ni hundredeårs planer til
ni historiske herregårdshaver
1 2006 iværksatte Realdania kam¬

pagnen 'Herregårdshaver - Beva¬
ring med fokus på drift og pleje'.
Ni herregårdshaver deltager i kam¬
pagnen, der gennemføres i form af
en række demonstrationsprojekter.
Hovedindholdet i Realdanias kam¬

pagne er gennemførelse og for¬
midling af en række demonstra¬
tionsprojekter, der kan anvise
metoder for bevaring og fornyel¬
se af herregårdshaver i fremtiden
— både i kulturhistorisk, arkitekto¬
nisk og teknisk forstand. Der er af¬
sat 65 mio. kr. til gennemførelse af
kampagnen.
For hver af de ni herregårdshaver
er udarbejdet et program for den
fremtidige udvikling. Ni udvalg¬
te landskabsarkitekter har på bag¬
grund af hver deres program givet
deres bud på helhedsplaner. Efter¬
følgende skal der nu detailprojek¬
teres og udarbejdes plejeplaner for
haverne. I sommeren 2007 går en¬
treprenørerne i gang med anlægs¬
arbejdet i nogle af haverne, i andre
haver i 2008. Fra primo 2009 kan
man se resultaterne i de 9 herre¬

gårdshaver.
E udstilling i det gamle orangeri
på GI. Estrup Jyllands Herregårds¬
museum viser de de ni haver og

helhedsplanerne.
www. herregaardshaver. dk

Mimersmærker

Mimersmærker er en. række pejle¬
mærker i Mimersgadekvarteret,
små oaser, der lyser op som fyr¬
tårne og viser vej i lokalmiljøet
og samtidig er indbegrebet af det
lokale samfund; en række holde¬

punkter for bydelens borgere, som

både er skabt af dem og formes
ved hvert enkelt møde.

Mimersmærker er formet af inter¬

aktiv medie-designer Tatiana Lyng
og arkitekt Julie Linke Bank. De er

produceret i akryl, et hårdt, vejr¬
bestandigt og klart plastmateriale,
som blandt andet bruges til brille¬
glas, bilruder og skilte. Borgernes
personligt indleverede objekter er
støbt ind i plastmassen. Mimersmærker
er finansieret afOmrådefornyelsen
i Mimersgadekvarteret.
www.mimersgadekvarteret.dk
www.flyvsk.com

Superkilen i København
Fem rådgiverkonsortier er efter
prækvalifikation udvalgt til at del¬
tage i konkurrencen om at udfor¬
me Superkilen i København.
Det er HolcherArkitekter & Hau-

senberg; Spektrum Arkitekter &
Eksakt; BIG - Bjarke Ingfls Group
& Topotek 1 Landscape; Henning
Larsen Architects & LisbethWester¬

gaard; GHB Landsskabsarkitekter
& Nord.

Superkilen vil komme til at lig¬
ge fra Nørrebrogade til Tagens¬
vej, langs Mjølnerparken over Mi¬
mers Plads og pladserne omkring
Nørrebrohallen. Det er et om¬

råde, der i dag fungerer som gen-

nemgangsområde med trafikken på
den eksisterende cykelsti som ene¬
ste aktivitet. Planen er at omdan¬

ne området til et byrum, der med
en nytænkende blanding af pas¬
sagefunktion, aktivitet og rekrea¬
tive muligheder kan sammenbinde
kvartererne på begge sider.
Projektet er en del af'Partnerska¬
bet', som i 2004 blev indgået mel¬
lem Københavns Kommune og
Realdania.

Målet med projektet er at gøre
Nørrebro til centrum for et nyska¬
bende byrum af international kali¬
ber, der kan være til inspiration for
andre byer og kvarterer.
Superkilen er et af tre projekter,
der på baggrund af en analyse er

blevet udpeget som løftestænger
for udviklingen afMimersgade¬
kvarteret.

De øvrige projekter er Fremtidens
Idræts- og Kulturhus, som skal
indrettes i Nørrebrohallen, samt
udvikling af DSB-arealet vest for
Mjølnerparken.
Partnerskabet samarbejder med
den igangværende Områdeforny¬
else i Mimersgadekvarteret, som
medvirker til at udvikle kvarteret

med en række fysiske, sociale og
kulturelle projekter. Områdeforny¬
elsen har et budget på 40 mio. kr.
og løber fra 2005 til 2010.
www.mimersgadekvarteret. dk

Tegnestuenyt
Tegnestuen Ekstrakt har faet ny
adresse og telefonnummer.
Ekstrakt I/S er stiftet i december

2006 af Barbara le MaireWandall,
Karen Margrethe Krogh og Sva-
va Riesto. Ekstrakts partnere har
mellem 5 og 12 års erfaring fra
arkitektur, planlægning, byrums-
udvikling, kommunikation og hu¬
manistisk forskning.
Ekstrakt arbejder med by- og
stedsudvikling med fokus på ud¬
formningen af vores fælles fysiske
omgivelser og måden, menneskgr
oplever og tolker dem på.
Ekstrakt

Frederiksberggade 10, 3. tv.
DK-1459 København K

Tel.+45 27 88 51 58

www.ekstrakt.dk
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INTERNATIONAL BEGIVENHED

ARKITEKTUR OG LYSDESIGN

BELYSNINGSUDSTILLING

12. + 13. SEPTEMBER

LYSETS DAGE
ØKSNEHALLEN '07

Lysets Dage 2007 er en konference om inden¬
dørs- og udendørsbelysning, arkitektur og lysde¬
sign med internationale arkitekt-og lysdesignnav-
ne. Sideløbende afholdes en eksklusiv udstilling
med førende armatur- og lyskildeleverandører.

Mød blandt andet:

Arkitekt Earle Briggs, Senior Associate,
Gehry Partners, USA
Arkitekt Shuhei Endo, Japan
Lysdesigner Rogier van der Heide, Holland
Lysdesigner Marc Fontoynont, Frankrig
Lysforsker Jennifer Veitch, Canada
Lysdesigner Kai Piippo, Sverige
Civ. ing. Ph.d. Henrik Wann Jensen, USA

SE PROGRAM PÅ WWW.LYSETSDAGE.DK
ELLER BESTIL DET PÅ TLF. 47 17 1 8 00

VED TILMELDING FØR 15 JULI YDES RABAT

ARRANGØR ER LYSTEKNISK SELSKAB I SAMARBEJDE
MED BELYSNINGSBRANCHEN, TEKN IQ, FABA ,

AKADEMISK ARKITEKTFORENING, DANSKE DESIG¬
NERE, SOPHUS FONDEN, ARKITEKTENS. FORLAG
OG KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE.



Praktiske, vandalsikrede og

effektive. Pullerter fra Louis

Poulsen Lighting signalerer

både styrke og funktion.

Dekorative om dagen og

praktiske om natten. Effek¬

ten øges ved repetition af

produkterne.
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