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DL et medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
EFLA og af International Federation
of Landscape Architects, IFLA

DL's julearrangement
Fredag 24. november inviterer DL
medlemmerne til julearrangement.
Arbejdstitlen for arrangementet er

'cancan, cocktails og conkurrence'.
Information om tidspunkt og sted
vil blive annonceret via nyhedsbre¬
vet og hjemmesiden.

Indstillinger til Havekultur¬
fondens Hæderspris 2007
Havekulturfonden har siden 1993

hvert år uddelt sin Hæderspris,
skulpturen De kurtiserende Tra¬
ner, til en person, der i særlig grad
har virket for havekulturens frem¬

me. Tidlligere modtagere er pro¬
fessorerne I.P. Junggren Have,
Sven-Ingvar Anderson, Jørn Palle
Schmidt og Ib Asger Olsen, redak¬
tørerne Søren Holgersen (Grønt
Miljø) og Kim Fjord (Haven) samt
i 2006 forskeren Patrik Grahn,

Sveriges Landbrugsuniversitet.
H^vekulturfondens formål er at
fremme havekulturen, idet or¬

det 'have' tages i videste betyd¬
ning som 'beplantning i forbindel¬
se med bebyggelse'. Prisen består
af et kontant beløb, samt bronze¬
skulpturen De kurtiserende Traner,
der er udarbejdet af kunstneren
Helen Schou (1905-2005).

Som inspiration til de kommende
års uddelinger anmoder Fondsbe¬
styrelsen om indstilling af perso¬

ner, der i særlig grad har gjort sig
fortjent til at modtage hæderspri¬
sen. Alle kan indstille anlæg, per¬

soner, virksomheder, institutioner,

organisationer eller lignende, og

Fondsbestyrelsen vil lægge vægt på
såvel havekulturens miljøskabende
side, som individets skabende ud¬
foldelse. ADR

Indstillingerfor Hædersprisen 2007
sendes til Havekulturfonden,
fxgersborgvej 47, 2800 Lyngby,
inden 1. marts 2007

Ny formand i
Akademisk Arkitektforening
Arkitekt maa Rikke Krogh er fra
august ny formand for Akademisk
Arkitektforening.
Rikke Krogh afløser arkitekt maa
Gøsta Knudsen, der har været for¬
mand siden 1997, og som de sene¬
ste mange år har været rektor for
Danmarks Designskole.
Rikke Krogh kender som leder af
AAs lokalafdeling København, til
de udfordringer, som den yngre

generation af arkitekter står over¬
for i dag. Hun mener, at AA skal
være medlemmernes platform.
'Morgendagens arkitekt skal ud på
en vanskelig færd og navigere i en

global, udfordrende og facetteret
verden. Netop facetterne er mang¬

foldigheden i vores fag. Det er vo¬
res ambition over for medlemmer¬

ne at fokusere endnu mere på dem.
Ud over fortsat at prioritere de tre ."
kerneområder design, bygnings¬
kunst og planlægning højt, skal vi
også sikre, at medlemmer, der ar¬

bejder i yderkanter af arkitektfaget
oplever, at AA repræsenterer dem',

siger Rikke Krogh.
Rikke Krogh, der til daglig er an¬
sat hos DesignGroup Architects, er
uddannet fra Kunstakademiets Ar¬

kitektskole i 2002.

Udstillinger på
Kunstakademiets Arkitektskole

I Udstillingen/Festsalen
Alle dage kl. 12-18, gratis
Indtil 5. november:

Anafor [a]. En udstilling tilrettelagt
af lektor, arkitekt Thomas Wiesner
10. november til 10. december:

Playspots 1:1. En udstilling tilret¬
telagt af Center for Idræt og Arki¬
tektur

I Galleriet

Alle hverdage kl. 10-17, gratis
Indtil 27. oktober 2006:

Fra studie til eget virke
En udstilling tilrettelagt af lektor,
arkitekt Cort Ross Dinesen

3. til 26. november:

Iran. En udstilling udført af lektor,
arkitekt John Andersen
1. december til 7. januar
P.V.Jensen-Klint. En udstilling af
Thomas Bo Jensen og Michael
Jensen

Meldahls Smedie, Holmen,
Danneskiold-Samsøes Allé 51

København K

Anafor[a] — særligt udvalgte
arbejder fra et arkitektur¬
studiums begyndelse
Udstillingen viser arbejder fra et 1.
års studieforløb, gennemført i stu¬
dieåret 2005-6 ved Kunstakademi¬

ets Arkitektskole, Studieafdeling 5.
Udstillingens titel henviser til den
særlige didaktisk.e arbejdsform
praktiseret i forløbet.

En 'anafor' defineres i litteratu¬

ren som en gentagelses 'stilfigur',
der er kendetegnet ved, at begyn¬
delsesord eller begyndelsesudtryk
gentages i en række sætninger, der
følger efter hinanden. Når stilfigu¬
rer anvendes i en tekst, medfører
det, at teksten skiller sig ud fra de
'almindelige' tekster, der i hovedsa¬
gen er kendetegnet ved sine 'nor¬
malsproglige' ord, udtryk og sæt¬
ningsdannelser.
I arbejdet med 1-års studierne for¬
løb er der bevist anvendt 'anafori-

ske' gentagelser, som pædagogisk
afsæt til opgavernes — og studiets
— arkitektoniske progression.
Materialet i udstillingen — tegnin¬
ger, modeller, film og audiovisuelle
digitale præsentationer - afspejler
vekselvirkning mellem IT-færdig-
heder og klassiske, analoge red-
skabsdisciplinære færdigheder, der
skal indøves, for at fremme en per¬

sonlig arbejdsmetodik.
Spændvidden i opgaverne er så¬
vel bred som original: præcise op¬

målinger, dristige grafiske studier,
forskellige møbelskitser i 1:1, fan¬
tasifulde forslag til trappeforløb,
overraskende indretningsforslag
til en virtuel bolig, landskabsana¬
lyser med anderledes kartografier,
og forslag til et kunstnerrefugium
med tilhørende atelier og udstil-
lingsfaciliteter.
Ansvarlig for studieårets forløb har
været lektor, arkitekt maa Thomas
Wiesner (som også har tilrettelagt
udstillingen) og timelærer, arkitekt
maa Høgni Hansen.
Udstillingen vises indtil 5. november'
2006, alle hverdage 12-18
Kunstakademiets Arkitektskole,
Udstillingen
Danneskiold-Samsøes Allé 51,
Holmen. København K
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Tirsdagsrækken
17. oktober: Skyskraberen — en
amerikansk bygningstype
v. Carsten Thau

24. oktober: Wien 1900

v. Carsten Thau

31. oktober: Adolf Loos

v. Kjeld Vindum
7. november: Bauhaus ved

Carsten Thau

14. november: Le Corbusier i den

sene modernisme

v. Carsten Juel-Christiansen
21. november: Russisk konstrukti¬

visme : v. Carsten Thau

28. november: Neoklassicismen un¬

der fascisme og nazisme
v. Carsten Thau

5. december: Mies van der Rohe

v. Peter Bjerrum
12. december: Frank Lloyd Wright
og den amerikanske horisontalitet
v. Henrik Oxvig
30. januar: John Hejduk
v. Anders Abraham

6. februar: Dekonstruktion — arki¬
tektur og filosofi i dialog
v. Henrik Oxvig
13. februar: Nyrationalismen
v. Peter Thule Kristensen

20. februar: Schweiz - nyere arki¬
tektur v. Kjeld Vindum
27. februar: Den hollandske positi¬
on - OMA, MVRDV, van Berkel
v. Claus Peder Pedersen

6. marts: Skandinavisk modernisme

v. Christoffer Harlang
13. marts: Japan - Ando, Ito,
SANAA v. Ken Rivad

20. marts: Digitale teknikker og in¬
novative byggeteknikker i nutidens
arkitektur v. Ole Vanggaard
27. marts: Arkitekturscenen i dag
- 'morphing', 'kompleks alminde¬
lighed' v. Peter Thule Kristensen

Alle gange kl. 16-17 i aud. 1,
Kunstakademiets Arkitektskole

Festsalen, Meldahls Smedie
www.karch.dk

Fynske Planlæggere
Odense: Mellem by og havn
Ph.d., arkitekt maa René Kural og

landinspektør Carsten Henriksen,
Odense Kommune fortæller om

visionerne for området mellem by¬
en og havnen.
7. november 2006 kl. 19.30 på
Odense Slot, indgang C

Fremtidens landbrugsbyggeri
■■■■■

Realdania

"Fremtidens landbrugsbyggeri - visioner, planer & ideer for et landskab i forandring" er Realdanias udviklingsprojekt, der skal
være med til at nytænke dansk landbrugsbyggeri for at tilgodese fremtidens krav til nye produktionsformer samtidig med
at æstetik, landskab og kulturelle værdier respekteres og vægtes højt.

Svineproduktion i højhuse?
Underjordisk kvægbrug?
Eller landbrugsbyggeri, der blot er pænere?

Fremtidens landbrugsbyggeri kan formes på mange måder. Men det er vigtigt, at det tager
hensyn til dyr, mennesker, miljø og landskab.

Fremtidens landbrugsbyggeri er teknologisk på forkant, og det fremmer effektiv og rationel
produktion.

Realdania gennemfører en idékonkurrence om fremtidens landbrugsbyggeri. Idékonkurrencen
skal inspirere til, at der tænkes nye tanker om, hvordan man kan udforme landbrugsbyggeri

og indpasse det i landskabet.

Idékonkurrencen lanceres på en konference på Holckenhavn Slot

torsdag den 7. december 2006 kl. 9:30 - 16:00.
Yderligere information og tilmelding på www.fremtidsgaarde.dk
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BEKYMRENDE

BRIST PÅ
BYPLANLÆGNING

Modsatte side, øverst.

Kløvermarken set fra Prags Boulevard/Uplandsgade.
Et stort, åbent landskabsrum, en frisættende græs¬
fælled, hvorfra hovedstadens tårne kan overskues i ét
mageløst kig
Modsatte side, nederst. Arkitektgruppen BIG,
forslag til bebyggelse ved Kløvermarken
Herunder. Forslag til samlet parksystem for Køben-
havnsegnen. Københavns Grønne Områder, 1936
• Opposite page, top.
Kløvermarken seen from Prags Boulevard/Uplands¬
gade. A large open landscape space, a rough grassy
meadow, where the towers of Copenhagen can be
seen as an exceptional vantage point
Opposite page, below. Arkitektgruppen BIG, proposal
the Clover Block

Below. Københavns Grønne Områder, 1936

Kløvermarkens fremtid har gennem nogle måneder været drøftet intenst i Kø¬
benhavn. Kløvermarken er et fladt stykke græsmark på Nordamager, en tomt,
der anvendes til boldspil, måske for mange kedelig at se på. Københavns over¬

borgmester Ritt Bjerregård har den meget sympatiske hensigt at få bygget
'bedre billigere boliger' i byen. Arkitektgruppen BIG har foreslået til en be¬
byggelse, der kanter Kløvermarken hele vejen rundt som en 'kinesisk mur', i
det reviderede forslag med ca. 2000 boliger i 3 til 45 meters højde og i et par
og tyve meter bredt bælte. Hvis man opsummerer diskussionens argumenter
for og imod tegner der sig et ganske broget billede, se f.eks. www.bigstop.dk,
www.big.dk og www.kloverkarreen.dk

Men spørgsmålet er, om ikke de mindre problemer i forslaget om bebyg¬
gelse af Kløvermarken har tiltrukket sig alt for stor opmærksomhed - og da de
er mindre, lægger man nu alt energi i at vise, de kan løses.

Mens derimod det egentlige og store problem ved at bebygge Kløvermar¬
ken, nemlig at det er en virkelig synd, at Københavns Kommune nu igen for¬
søger at bebygge grønne arealer, at dette overordnede problem får ganske lille
opmærksomhed.

Problemet med at bebygge grønne arealer ses og diskuteres fra den for¬
kerte side (ingen kan være uenige i at 'bedre billigere boliger' ville være et
gode), og problemet anskues også fra den forkerte 'højde', idet man fokuserer
på detaljerne: Måske kan det blive lidt mindre slemt, hvis man sænker byg¬
ningshøjden, rykker byggefeltet, kigger på skygge- og vindgener, skaffer bør¬
nehaver etc.

Men det er ikke det egentlige og det væsentlige problem. Det egentlige og
det væsentlige er, at man ikke har eller vil prioritere en planlægning af grønne
områder, hvor al fremtidig bebyggelse er udelukket.

Og langt værre, at man undlader at tage fat på den virkelig ømme bolig¬
problematik: forholdet dyre ejerboliger, billigere andelsboliger og meget bil¬
lige lejeboliger. Det er der der skulle tages fat, ikke på Kløvermarken. Hvor
svært er det, at gøre boligerne billigere, hvis man 'har' byggegrunden.

Med hensyn til forsøg på inddragelse af grønne område til bebyggelse er
det desværre ikke mere end et par år siden, at Københavns Kommune i plan¬
lægningen — og til medfinanciering af — den nye Amager Strandpark - for¬
søgte at fa ophævet fredningen på det nordligste del af den gamle Amager
Strandpark. Her ville man kunne have hentet i omegnen af 50 mio kr., hvis
man havde kunnet få lov at bygge. Men der skulle ophævelse af en fredning
til, og det blev heldigvis stoppet af Naturklagenævnet i sidste runde. Davæ¬
rende overborgmester Kramer-Mikkelsen fandt så, meget belejligt og samme

eftermiddag, de manglende 50 mio kr. Den 'byggegrund' lå kun få boldlæng¬
der fra Kløvermarken, hvor man nu igen forsøger at konvertere et grønt om¬
råde til byggegrund.

I 30rne var der ellers en imponerende og fremadskuende planlægning af
Københavnsegnens grønne områder: Olaf Forchhammer og C. Blixenkrone-
Møllers arbejde med Københavnsegnens og Københavns Kommunes grønne
områder. Dvs. udpegningen og sikringen af et omfattende system af skove,
moser, dalstrøg gennemvævet af gangstier og cykelveje, der i 1936 udmøntedes
i 'betænkning om Københavns Grønne Områdpr'. Den grønne plan, der skul¬
le sikre befolkningen mulighed for adgang til alle slags grønne områder: bade¬
strande, boldspilsarealer, naturområder, egentlige parker, fik politisk medvind
og yderligere fremdrift af den socialdemokratisk-radikale regering. Naturfred¬
ningsloven suppleredes, og en samlet fredningsplan for hovedstadsområdet ud¬
arbejdedes. Men desværre er de færreste københavnske parker og 'grønne om¬
råder udlagt til fritidsformål' i dag fredet. Man har måske haft en blind tillid til,
at det var uhørt at tænke dem decimeret eller bebygget. Udvidelsen af Statens
Museum for Kunst viste imidlertid, at det kan nemt ske.

Og hvorfor så ik.ke fortsætte med kinesiske murbebyggelser andre bekvem¬
me steder, f.eks. i kanten af Fælledparken,Valbyparken eller omkring Utterslev
Mose? Der vil folk også hellere bo. Og hvorfor er disse grønne områder mere

'hellige' end den flade, uprætentiøse boldspilfælled på Amager?
Kløvermarken er faktisk et af de få steder, hvis ikke det eneste sted, man

kt\n se byens tårne i flok. Ligesom man i Ribe berømmer kontrasten mellem
de flade marskenge og byklumpen bestående af lave småhuse og kolossen af
Ribe Domkirke knejsende op midt i, ser man ved Kløvermarken byen Køben¬
havns grænse. At et forslag om strangulerende bebyggelse i kanten rundt om
Kløvermarken er kommet så langt i København, det er beskæmmende — en

bekymrende brist på byplanlægning. AL
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PARALLELOPDRAG - FOLKETS PARK

Stine Cecilie Brink

Trolden i Folkets Park. Foto Krat • The Troll in Folkets Park. Photo Krat

Folkets Park er et særligt sted. Den er resultatet
af en gruppe københavneres vedholdende ønske
om at bevare en byggetomt, som offentligt fri¬
areal på det i øvrigt tætbefolkede Indre Nørre¬
bro. I forbindelse med den store sanering af by¬
delen i starten af 70erne, blev det ca. 5.200 kvm
store areal mellem Stengade og Griffenfeldsgade
besat. Gennem årene frem til december 2003,
hvor den nuværende lokalplan blev godkendt,
blev der udarbejdet mange forskellige planer
for byggeri på grunden, mens den stædige bor¬
gergruppe kæmpede mod planer og bulldozere.
Parken har taget form af private initiativer med
frivillig arbejdskraft på fælles arbejdsdage - hver
en plante, skulptur og sten har sin egen historie.

Parken er i dag grøn og frodig med vildtvok¬
sende beplantning og selvtrådte stier, men vir¬
ker samtidig uplejet og slidt. Forskellige fantasi¬
fulde skulpturer medvirker til parkens stemning,
og bålpladsen er i sig selv et særsyn i byens of¬
fentlige rum. De forskellige grupper af bruge¬
re er heller ikke alle som parkbrugere er flest.
De består af en blanding af entusiaster, idealister,
grupper af unge indvandrere, hjemløse, hashsæl¬
gere, autonome, m.fl. Man skulle tro, at parken,
som navnet antyder, byder alle velkommen, men

mange føler sig utrygge og har ikke lyst til at gå
indenfor, deriblandt børnefamilier og andre me¬
re ressourcestærke tilflyttere.

Baggrundfor processen
Når et landskabsprojekt af enhver art opstartes,
er det vel altid et mål at opnå et resultat af høj
kvalitet, også selv om projektet indeholder stor

kompleksitet. I arbejdet mod høj kvalitet er til¬
rettelæggelsen af den rette proces en vigtig med¬
virkende faktor til at opnå den bedst mulige ef¬
fekt under de givne forudsætninger. Den rigtige
proces kan vende umiddelbart negative forud¬
sætninger til en positiv virkning for processen

og resultatet.
Tre faktorer havde hvér især betydning i

planlægningen af processen for Folkets Park¬
projektet:

- Sammensætningen af forudsætninger, herun¬
der historien, stedet og interessenterne, er gan¬

ske speciel. Der blev derfor lagt stor vægt på
betydningen af en tæt dialog med de aktive bru¬
gere, naboer og andre interessenter. Målet var at
få forenet krav og ønsker fra kommunen, de nu¬
værende og de kommende brugere.

- For at fa belyst, hvilke forskellige muligheder
for løsninger, der findes, har de politiske udvalg
i Københavns Kommune bedt om i højere grad
at fa alternativer at vælge imellem, når forvalt¬
ningen indstiller forslag til anlægsprojekter. Også
i forhold til interessenterne var det en fordel at

vise forskellige forslag til parken for på den må¬
de at gøre det klart, hvor forskellige ønskerne til
parkens fornyelse var.

— Samtidig er Vej & Park også i større omfang
begyndt at benytte sig af eksterne rådgivere, når
løsningsforslagene skal udarbejdes. Dette sker
som led i organisationens udvikling mod en

professionalisering af rollen som bygherre.

Parallelopdrag er en konkurrenceform, der til¬
lader dialog mellem konkurrencedeltagere, byg¬
herre og interessenter undervejs i udviklingen af
forslagene. Dette betyder, at deltagerne har mu¬

lighed for at fa et mere dybdegående kendskab
til behovene, bl.a. ved at få kommentarer til de

foreløbige projekter. Reglen om at alle konkur¬
rencedeltagere skal modtage de samme informa¬
tioner gælder også her. Dvs. at alle deltagere ser

alle projekter og hører alle kommentarer.
Ved at vælge parallelopdrag som form skab¬

tes der mulighed for at vende kompleksiteten til
fordele; vi kunne få udarbejdet flere alternative
forslag fra forskellige rådgivere og samtidig have
mulighed for at lade interessenterne indgå som
en aktiv part i udviklingen af forslagene.

De tre landskabsarkitektfirmaer, der deltog i
parallélopdraget otn Folkets Park, var Algren &
Bruun, Kragh & Berglund og Krat.

Processen

Efter, at der var indgået kontrakt med de tre råd¬
givere i oktober 2005, blev processen for projek¬
tet igangsat ved et stort offentligt borgermøde.
Dette skete, før der var taget anden stilling til

projektet end de forudsætninger, der var beskre¬
vet i lokalplanen. Hovedformålene med mødet
var dels at høre, hvilke behov og ønsker der var
til fornyelsen af Folkets Park, og dels at få nedsat
en følgegruppe, som skulle følge projektudvik¬
lingen på nærmere hold.

Med historien for øje og forudgående hen¬
vendelser i hukommelsen var vi forberedte på en
del modstand eller måske nærmere mistro. Ikke

så meget på grund af den kommende fornyelse
af parken, mere fordi der ikke var stor tillid til
kommunens evner til at tage borgernes ønsker i
betragtning, når der skulle ske noget nyt i byen.

En stor del af mødet gik da også med, at de
fremmødte fik luft for årelange frustrationer og

fordomme, men vi kom også derfra med masse¬
vis af idéer og ønsker samt en række oplysninger
om, hvilke gode og dårlige forhold, der er ved
stedet i dag. Endelig blev der nedsat en følge¬
gruppe på ikke mindre end 28 deltagere, et stort
antal i forhold til, hvad vi normalt arbejder med,
men i dette tilfælde var hverken projekt eller in¬
teressenter 'normale'.

Herefter gik arbejdet med formulering af
et program igang. Der blev holdt et par møder
med følgegruppen, hvor de overordnede ram¬

mer for projektet blev diskuteret. Det færdige
resultat blev fremlagt på et borgermøde, hvor¬
efter programmet blev indstillet til Teknik- og

Miljøudvalget.
Efter politisk godkendelse af programmet

begyndte tegnestuerne i starten af februar 2006
at udforme deres forslag. På to møder med føl¬
gegruppen fremlagde tegnestuerne deres skitser,
og følgegruppen kommenterede. Følgegruppe¬
medlemmerne var rigtig gode til ikke at blan¬
de de forskellige forslag sammen eller sætte dem
op imod hinanden, som man ellers kunne frygte.
De gav tegnestuerne god konkret kritik at for¬
holde sig til. Forslagene blev tilpasset og ende¬
lig fremlagt på endnu et offentligt borgermøde,
hvor alle fik mulighed for at give deres mening
til kende.

Efterhånden som processen skred frem, og
det snart skulle afgøres, hvilket forslag, der skulle
vælges, blev stemningen naturligt mere tilspid¬
set. Mange havde stort behov for at udtrykke
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Tv. Folkets Hus. Folkets Park. Foto Krat

Nederst. Folkets Park. Foto Københavns Kommune
• Left: Folkets Hus, Folkets Park. Photo Krat
Bottom: Folkets Park. Photo Copenhagen Municipality
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deres holdninger, både de positive og de negati¬
ve, men nogle synes det var svært at tale frit, når
tegnestuerne var til stede. Det blev derfor aftalt
at afholde et 7. følgegruppemøde uden tegne¬
stuerne.

På dette, indtil nu, sidste møde med følge¬
gruppen viste medlemmerne igen deres store
ønske om at opnå konsensus og deres specielle
evne til at samarbejde. Der var selvfølgelig til¬
hængere af alle tre forslag, og med historien in
mente var jeg og de øvrige deltagere fra kom¬
munen ikke meget for at tyinge en beslutning
igennem. Det viste sig slet ikke' at blive nødven¬
digt. Igennem god debat og argumentation blev
gruppen enige om at pege på forslaget fra Algren
& Bruun. Da vi som bygherre ligeledes mente, at
dette forslag indeholdt den ønskede kvalitet, var
det afgjort, hvilket forslag der skulle anbefales til
politikerne, som jo i sidste ende er dem, der skal
træffe en afgørelste. Glædeligvis- godkendte både
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og

sluttelig Borgerrepræsentationen den 31. august
2006 indstillingen.

Resultatet

Vejen har været lang, men resultatet har været

arbejdet værd. Vi står med en gruppe borgere,
der i udgangspunktet var kritisk stemt over for
kommunen og tvivlede på, at der ville komme
noget godt ud af det kommende samarbejde. De
er nu både tilfredse med resultatet og den for¬
udgående proces. Projektet er politisk godkendt
og har faet en bevilling på 7,1 mio. kr. Det næste
skridt er projekteringsfasen, hvor Algren & Bru¬
un sammen med Vej & Park fortsætter dialogen
med borgerne.

Det hele er altså mere eller mindre endt som

en solstrålehistorie, men det skal understreges, at
det ikke er ethvert projekt, der vil have gavn af
så omfattende et procesarbejde, som det har væ¬

ret tilfældet' med Folkets Park-projektet.
For at vælge at gennemføre at parallelopdrag,

skal der være mening med, at konkurrencedelta¬
gerne fremlægger deres foreløbige forslag, og på
den måde viser, hvilken retning forslaget tager til
de øvrige deltagere. Umiddelbart kan det virke
som en svækkelse af konkurrenceformen, men

virkningen kan også være den, at deltagerne bli¬
ver tvunget til at gøre idéen stærkere og forslå^
g,et bedre. Det kræver dog at deltagerne kan få
oplysninger og kommentarer, som kan være med
til at gøre projektet bedre.

I Folkets Park-projektet var det især målet at

give interessenterne stor mulighed for at påvirke
forslagene, ogparallelopdraget havde på ingen må¬
de haft den samme betydning uden følgegruppe¬
deltagernes store energi og ønske om indflydelse.

Det kan anbefales at gennemføre parallelop¬
drag, hvis man står med en kompleks sag med
mange interessenter, som vil deltage aktivt. Til
gengæld svarer det sig ikke ved mere lettilgænge¬
lige projekter, hvor interessen for indflydelse og

deltagelse er begrænset. Ligeså spændende og me¬

ningsfyldt, som det procestunge parallelopdrag
kan være, ligeså energiforladt og uinspirerende
er det i andre tilfælde. Det er vigtigt, at man bru¬
ger tid på at vælge og tilrettelægge den rigtige
proces for udviklingen af ethvert projekt.
Stine Cecilie Brink, landskabsarkitekt mdl, projektle¬
der, ansat i Københavns Kommune, Vej & Park
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Denne side. Grafitti i Folkets Park. Foto Algren & Bruun
Modstående side. Folkets Park set fra GrifFenfeldsgade. Foto Krat
• This page: Graffiti in Folkets Park. Photo Algren & Bruun
Opposite page: Folkets Park seen from Griffenfeldsgade. Photo Krat
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FOLKET OG PARKEN

Jens Linnet

Græsfladen har en bølgende bevægelse der 'flyder' ud over pladsen ved Prins Jørgens Gade i et bugtet forløb.
Pladsen er i sort asfalt der gennemskæres af indlagte stålbånd der har graverede inskriptioner

• The grassy surface has a rolling movement that 'floats' out over the square by Prins Jørgens Gade in a winding path.
The square is paved with black asphalt and crossed by inlaid bands of steel with engraved inscriptions

Som en lomme gemt i det indre Nørrebro lig¬
ger Folkets Park — Et sted skabt af 'blod, sved og
tårer'. Parken eksistens rummer mange modsæt¬
ninger. På trods af, at det er et offentligt sted i
et af Københavns tættest befolkede områder, så
har parken samtidig en meget lokal stemning,
som -på mange måder minder om et privat gård¬
anlæg. I mange år har parken haft status som

byggegrund - et ingenmandsland hvor borgerne
i 35 år har kæmpet for et frirum. Derfor var det
nogle engagerede og meget skeptiske lokale be¬
boere, der mødte op til det første borgermøde.
Efterhåndenvandt planlægningsprocessen og pro¬

jekterne dog borgernes tillid.

Parallelopdraget
Dette var en lang og intens periode, med mange

borgermøder og følgegruppemøder.Vi har præ¬
senteret vores forslag tre gange, med to ugers
mellemrum til at bearbejde og udvikle projektet
i. Ligeledes har vi -holdt møder og præsenteret
projektet for forskellige instanser hos Vej & Park,
såsom teknikudvalget og projektforum. Alt i alt
en ret krævende form for konkurrenceforløb.

Man kan spørge, om projekterne har haft
gavn af så mange ture i møllen, hvor der er blevet
brugt meget tid og energi på selve præsentatio¬
nerne. Det har været et stressende arbejdsforløb
på grund af de mange møder og en forventning

om, at vi løbende opgraderede projekterne. På
den anden side er projekterne blevet grundigt
bearbejdet, og borgerne har haft mulighed for at

følge og påvirke projekternes indhold løbende.
Det har givet tillid og sympati for hele forløbet.

Det andet dilemma i processen har været, at
de tre tegnestuer åbent har kunnet følge med.
i hinandens arbejder. Selvfølgelig har der været

ligheder mellem de forskellige forslag pga. af be¬
boernes kommentarer, og fordi programmet ble¬
vet sammenstillet i fællesskab. Men under for¬

løbets gang var det tydeligt, at hver tegnestue
fokuserede på at styrke deres eget forslags kvali¬
teter og rendyrke dets særpræg.
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Parken har i dag en stor diversitet af
planter - et udtryk forslaget ønsker
at styrke. Stier fører de besøgende
ind over bakkerne, hvor planter og

dyreliv formidles. De lokale skoler
har således mulighed for at trække
undervisningen med ud i parken
• Today, the park has a wide variety
of plants - a feature that the proposal
attempts to strengthen.The paths
lead the visitor in across the hills,
where the flora and fauna are pre¬
sented. The local schools thus have

the opportunity of moving their
classes out into the park

Griffenfeldsgade

Legeareal

Stålkant

Stengade
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Fra venstre: aktiviter omkring bro såsom telt, solbad, teater, musik, 1. maj og biograf
• From left: activities around the bridge, such as tents, sunbathing, theater, music, May 1 celebrations and a cinema

Tv. Diagrammet viser de beplantede bakker og bund¬
vegetationens forskellige farver
Nederst. Fra Stengade fører en gangbro ind i par¬
ken. Broen leder op mellem trækronerne med udsigt
over parken og videre ind til folkets hus. Broen skal
være en permanent konstruktion, der tilfører parken
mange funktioner. Alt fra solbadning, picnic og un¬

dervisning til forskellige arrangementer som koncer¬
ter, 1. maj-taler, friluftsteater, fastelavn og udendørs
filmvisning
• Left: The diagram indicates the planted hills and the
ground flora's different colors.
Bottom: From Stengade street, a footbridge leads in¬
to the park. The bridge runs up between the tree-
tops offering a view over the park and on to Folkets •
Hus. The bridge is planned as a permanent struc¬
ture, which contributes a number of functions to the

*

park. Everything from sun bathing, picnics and teach¬
ing groups to different arrangements such as concerts,
May 1 speeches, open-air theater, Halloween and an
outdoor cinema

Forslag til Folkets Park, København
Udarbejdet afAlgren & Bruun Landskabsarkitekter
Medarbejdere:Jens Linnet, Lars Poulsen

Projektforløbet har været langt, men pga. bor¬
gernes engagement og deres forskellige holdnin¬
ger er forslagene blevet diskuteret og bearbejdet
ud fra deres egne forudsætninger. Derfor har vi
haft en meget lærerig og positiv oplevelse.

Forslaget
Folkets Park opleves som en oase i den tætte by,
hvor træerne breder sig ud over parkens ram¬
mer og bryder sigtelinierne i de tilstødende ga¬
der. Det er forslagets intention, at parken fortsat
skal have et grønt og punktvis selvgroet udtryk.
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Derfor har det været afgørende at bevare mange
af parkens eksisterende træer, der er plantet på
ophøjede diger, som inddeler parken i rektangu¬
lære felter og rum.

For at sammenbinde parkens flade og skabe
ét samlet grønt gulv har vi foldet terrænet som
et bølgende picnic-tæppe, der bliver bredt ud.
Derved bliver det muligt at bevare træer, som
nu står plantet oppe på digerne. Parkens lavtlig¬
gende arealer bliver således åbne lysninger. Bak¬
ketoppene, hvor træerne koncentreres med lav
bundvegetation, bliver parkens rumdannende



elementer som 'selvgroede' buketter i det bøl¬
gende landskab..

En cirkulær flade skærer sig ned i den "be¬
vægede græsflade.. De omgivende græsbak¬
ker skæres af langs cirklens periferi og støttes
af stålkanter, der yderligere markerer det præci¬
se, cirkulære rum i parkens kerne. Yderligere to
mindre cirkler, indeholdende en legeplads og en

boldbane/bålplads, skabes på lignende måde. '
PrinsJørgens Gade og Griffenfeldsgade knyt¬

tes sammen til en, sammenhængende pladsdan¬
nelse, der omfavner og møder parken. Belæg¬

ningen på pladsen består af asfalt med nedlagte
stålstriber, hvor fragmenter fra parkens tilblivelse
og historie er beskrevet.

Kontrasten i parkens møde med byen under¬
streges her - ved at lade parkens bølgende græs¬
flade 'flyde' ud over pladsdannelsen i et bugtet
forløb.

Jens Linnet, landskabsarkitekt, Algren & Bruun

Herover. En cirkulær flade skærer sig ned i den bøl¬
gende græsflade. De omgivende græsbakker skæres
af i cirklens skæringspunkter og efterlader stålkan¬
ter, der markerer et præcist cirkulært fladt rum, i par¬
kens kerne
• Above: A circular surface is cut into the waving grassy
surface. The surrounding grassy hills are incised by the
circle's intersection points and leave steel edging that
marks a precise circular flat space in the heart of the
park
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FOLKETS PARK - NATUREN BRYDER GENNEM ASFALTEN

Krat Landskabsarkitekter

Vi vil bygge videre på og forstærke Folkets Parks
grundlæggende idé om at skabe et stykke natur
midt i byen.Vi bruger vulkanen som billede - as¬

falten krakelerer, stenblokke, jord og træer væl¬
ter ud afvulkankrateret og lander tilfældigt uden
hensyn ti! byens gadestruktur. Resultatet bliver
et sted med en ganske særlig karakter - ikke
ægte natur, men en realiseret vision. Parken bli¬
ver et alternativ til de mere bymæssige samlings¬
steder i kvarteret, f.eks. Blågårds Plads og Skt.
Hans Torv. I Folkets Park er alle velkomne til at

nyde langt græs og klippet græs, træer og blom¬
ster, insekter og fugle. Den nye park består af tre
hovedelementer: natur, spændingsfelt og kultur:

Natur. )ord og sten udlægges som naturligt for¬
mede høje, der bryder ud i de omgivende gader.

'Eksisterende træer bevares i stort Omfang, som

tegn på parkens historie og alder. Nye frugttræer,
nåletræer, 100.000 forårsløg, roser, kaprifolier og
blomstrende urter tilføjes. Klippen bliver et 120
kvm stort areal med store ubearbejdede skifer¬
blokke, som skråner ud mod græsrummet - bli¬
ver til en 'klippe'.

Spændingsfelt: er en zone mellem den hektiske
by og det afslappede liv i parken. Griffenfelds-
gade og Prins Jørgens Gade far arealer med fast
belægning til ophold og leg samt en stærk kant
mod parken med mange opholdsmuligheder.

Kultur: Kulturområdet koncentreres omkring
Folkets Hus med terrasse, her er mødested og

udendørs værksted. Terrassen ved Folkets Hus vil

forbedre forbindelsen mellem hus og park, og
der er siddemuligheder på sten, græshøje og på
klippen, mange borde/bænke og stole, mulighed
for udendørs servering ved Griffenfeldsgade og
ved Folkets Hus' terrasse.

Bålplads placeres i den sydlige ende af par¬
ken. Græsplænen kan bruges til festplads, op¬
hold, boldspil, scene m.m. Den åbne plæne med
klippet græs samler parken og danner modspil
til græshøjenes natur med uregelmæssigt terræn,
sten, træer m.m.

Effektbelysning i parken understreger visi¬
onen om et stykke natur midt i byen. Parkens
kanter oplyses kraftigere: Prins Jørgens Gade,
Folkets Hus og Griffenfeldsgade.

Parken tilføres yderligere et lag: finurlighederne,
små overraskelser, der gemmer sig rundt omkring
i parken. Parkens brugere deltager med ideer til
finurligheder og/eller i udførelse af disse.

Hele parken med træer høje, sten og finur¬
ligheder er børnenes legeplads, idet småbørnsle-
geplads for de mindste dog placeres i en vind-
beskyttet 'dal'. Desuden etableres musik- og

lydlegeplads, løvhytte i det store birketræ, street-
basket og mulighed for at låne boldspils- og le¬
geudstyr i Folkets Hus.

Alt i alt skal det blive en park hvor brugerne
har mulighed for at påvirke og forandre, en p^rk
med social rummelighed. Der oprettes et bru¬
gerråd. Der åbnes mod omgivelserne, uden >at
det går ud over frodigheden. Der skal være sam¬

menhæng mellem aktiviteter i Folkets Hus og
aktiviteter i parken, varierede opholdspladser i
form af robuste og fleksible arealer, som tåler at
blive brugt, og som kan forandres, når nye be¬
hov opstår.
Krat Landskabsarkitekter mdl, pir ved
Kerstin Johansson og Hjørdis Sørensen

Forslag til Folkets Park, København N
Udarbejdet af Krat Landskabsarkitekter
ved Kerstin Johansson og Hjørdis Sørensen
Medarbejder: Lotte Fjendbo Møller
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FOLKETS PARK - ET FLYDENDE FORLØB

Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

Centralt for oplevelsen i forslaget er stiforløbets
flydende bevægelse gennem området, som en

svag forsætning. Nogle steder etableres stierne
smalle, andre steder er de brede som pladser med
mulighed for ophold på farvestrålende bænke.
Langs stiernes kanter løber en zone af frodig
vildtvoksende beplantning, nogle steder i form
af pilekrat med væltede stammer, stubbe med lys
og pilelabyrinter til leg, andre steder med vild
kaprifolie og bregner, og et tredje sted er zonen

langs stien et vådområde med tagrør og iris, En
sen sommeraften kan man bevæge igennem duf¬
tende lunde af kaprifolier og vilde roser, eller en

tidlig morgen se dampen fra vådområdet.

Beplantningens vilde karakter og vandet frem¬
mer et mere varieret dyreliv i byen — mennesker
og fugle og insekter. Langs stierne er der bredder
og banker til at sidde på, balancere på. På udvalg¬
te steder kan man bevæge sig op over kanten til
den åbne fælled med kortklippet græs, hvor man
kan holde picnic, slikke sol i græsset eller nyde
træernes svalende skygger, bare tage et hvil, læ¬
se avisen og iagttage parkens liv. Et andet sted i
parken kan man bevæge sig op på en grusbanke,
hvor der er stole, borde og bænke og mulighed
for koncerter på den faste scene. Et tredje sted
kan man bevæge sig ned i en fordybning med
klipper og bålplads.

Parken bliver det afvekslende rum med mulig¬
hed for at være både aktiv og opsøgende, men

også mere passiv og iagttagende.
Det nære bymiljø er aktiveret og integreret

i parken som en overgang til den omgivende by.
I parkens nordlige del bevæger man sig ud på
en åben plads med udsigt ned igennem Griffen-
feldsgade. Her på den åbne flade ligger et vand¬
element, der reflekterer lyset og spreder den bli¬
de lyd af vand til omgivelserne. Pladsen anven¬

des til markedsplads, gøgl, ophold og café.
Prins Jørgens Gade omdannes til en stille¬

vej med cyklende og gående trafik. Gaden be¬
handles som en del af parkens opholdsrum og e.

132 LANDSKAB 6 2006



Vådområdet en tidlig morgen, med dampen fra vandet
• The wet areas, early in the morning, with mist from the water

Herover. Parken er foranderlig gennem lys, dufte og
funktioner. Tv. er det et stemningsbillede sensommer
i dufthaven og th. er det stemningsbillede en sommer

på fælleden.
Modstående side. Det er karakteristisk for Folkets

Park, at der kan tændes bål - bålene kan være med til
at gøre parken unik og kan være en del af parkens ka¬
rakter. Mod Stengade kunne der etableres en skærm
som kan reflektere og projicere lyset.

• Above: The park atmosphere varies depending on
the light, aromas and functions.
Left: A lyrical picture of late summer in the aroma

garden, and on the right is a poetic view from a
summer day on the green.

Opposite page: A distinctive feature of Folkets Park is
the freedom to light bonfires — these contribute in
making the park unique and can be part of its
character. Toward Stengade, a screen could be erected,
which could reflect and project light

Mod Stengade er parken skåret af med en stor

transparent skærm der projicerer lyset fra bål¬
pladsen. Parken strækker sig ud i gadebilledet og
dens unikke plads i bylandskabet synliggøres og

styrkes.
Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A /S

Forslag til Folkets Park, København
Udarbejdet afKragh & Berglund Landskabsarkitekter
Medarbejdere: Rikke Malene Wilms, Rasmus Laub
Andersen og Lisbeth Westergaard
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STORMGADES EVENTYR

Steen Høyer og Signe Høyer Frederiksen

Collage af Signe Høyer Frederiksen • Collage by Signe Høyer Frederiksen

På gaden kører cykler og busser i våd asfalt. I port¬
en står et otte-cifret digitalt nummer, der giver
rødligt genskin i en samling metaller. I rummet
mellem port og gård ligger fragmenter fra det
eventyrlige. Fragmenter af stjernestøv og spor,
støbt i aluminium - enkelte er forgyldt. De le¬
der fra porten ud i gården og forbinder de to
ve'rdener — virkeligheden — og fortællingen fra
virkeligheden. ,

Stablinger af sandstensfigurer prøver at fortælle
en historie. De er måske fra dengang, gaden fik
sit navn. De bærer på organiske .glasfigurer med
lysende kerner, der på sandsten og grus ligger
som dugdråber i den skjulte haves bregnebund.
Glasformerne varierer i form og transparens - fra
næsten klare til mælkehvide, kun en enkelt er helt
mørk og auberginefarvet. Glasfigurerne er går¬
dens lys, men minder om frugter, dråber og æg.

Glasformerne er som krystalkugler.
Billederne opstår i lyset, og livet kommer af hi¬
storien, dannes i forventningen og opstår helt
derinde, hvor intuitionen råder.

Men hesten er virkelig - skønt ingen har
forstået dens eksistens, endsige kender dens væ¬
sen.

Visse heste er som engle — visheden om dem
gør verden anderledes.
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Fotos Christina Capetillo • Photos Christina Capetillo

Plan af gården, samlet areal 120 kvm • Plan of the 120 square meter courtyard

Tandhjulene er slidt af deres egen historie, hvis
tid nu er forsvundet i lysende tal. På vej ud i da¬
gens gøremål skifter det røde tal og erindrer om

det, der venter. Tiden tæller langsomt baglæns.
Det gør tiden også for mennesker.
Steen Høyer, professor, landskabsarkitekt mdl, maa

Signe Høyer Frederiksen, arkitekt maa

Gårdhave i Stormgade 2-4, København K
Udført:2005-06
Bygherre: Slots & Ejendomsstyrelsen
Bmger: Forbrugs- & Familieministeriet
Antceg: Ebbe Dalsgaard
Glas.Rikke Brnzelius •

Arkitekt: Steen Høyer og Signe Høyer Fredriksen
Anlægsudgift: 230.000 kr.
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www.transit.dk/
ET UDSTILLINGS PROJEKT

Steen Hoyer

Danmark fremstår som en helhed — et homogent
og ordentligt land, med vand, skov, landbrug og
små byer. Danmark er et samlet rum, og ikke
blot en række objekter. Dronning Margrethe II
beskrev det med vægt på rum og klima i sin ny¬
tårstale — 'Regnvåde gader med busser, skove og
marker med blæst fra havet'. Rummet er åbent

og skalaen er stor trods de enkelte elementers li¬
denhed.

Det er dette samlede danmarksbillede, der i
stiliseret form, er landskabs- og havekunstens in¬
spiration og grundmodel i sidste ende. Det at
etablere en sammenhæng fra himlen og lysets sto¬
re skala og ned til det nære er opgaven i praksis.

Danmark fremstår helstøbt og ordentligt,
skabt af omhu. Underliggende er en underfun¬
dig tone, der er humoristisk og kærlig, men al¬
drig dominerende og sarkastisk. Men de mange

systemer af ordensregler er ikke direkte synlige,
og kan ikke ses i et enkelt blik.

Udstillingen skildrer landskabets åbenhed og
dets tilsyneladende vilkårlighed. Som styring og

ramme er brugt et GPS-bestemt grid-net på 5 x
11 punkter. 30 elementer er bestemt individu¬
elt og fordelt på 'spillepladen' ved lodtrækning.
Derved opstår et samlet udtryk af ordnet vilkår¬
lighed, med andre rumdannelser end de forud¬
sigelige.

Et landskab er en proces — en vækst og et
forfald i en endeløs udvikling. Scenografien kan
genkendes i lufthavnen, hvor et flow af elemen¬
ter, historier og skæbner er på vej. Indholdet og

fortællingen i landskabet kan ses som en muta¬
tion mellem et cirkus, en tankstation og en bota¬
nisk have — energien i en stadig globalisering.

Derfor er udstillingen en landskabelig scene,
med stationer af kendte og frempiedartede ele¬
menter på vej gennem et åbent dansk terræn.
Udtrykket er dansk, men struktur og indhold
favner verden.
Steen Høyer, professor, landskabsarkitekt maa, mdl
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PS. Projektet bygger på den opfattelse,
A. At landskabskunst omfatter rum- og havekunst -
og at landskabskunsten derfor kan betegnes som have¬
kunstens storebror — samt

B.At havekunsten kan ses som et stiliseret udtryk af
det omgivende kulturlandskab - i Danmark traditio¬
nelt tolket som en lysning, der er ramme om struktur
og indhold, der genspejler samfundets orden og selvop¬

fattelse. Det er gældende for både renæssancen, barok¬
ken og den engelske have

8
55 41 26.10 N

12 32 35.09 E
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AT TÆNKE DANSK LANDSKAB

Mads Farsø Rasmussen

Denne artikel fremsætter en påstand om, at det
danske landskab kan tænkes på en måde, hvor
det er mere end et produkt, mere end en be¬
tegnelse for et kulturlandskab eller mere end en

subjektiv sanseoplevelse. Det er troen på land¬
skab som optik, koncept og metodik i udform¬
ningen. Det er dansk landskab forstået som me¬
tafor for en særlig dansk rumkunst.

Traditionen frembyder både uorganiseret
skrammel og geometrisk musik ved Sørensen,
store anlæg på Frederiksberg og unikke løsnin¬
ger fra havnefronten i Malmø til centrum af Am¬
sterdam. Alt sammen født i en dansk tradition
hvor det simple stærke greb, (himmel)runimet
og stedets karakter bliver sat i spil. Det er land¬
skabsarkitekternes våben mod en fortsat unavn¬

given og tilsyneladende ukontrolleret udvikling
langs motorveje, havnekajer, og hvor det ellers
pt. må synes attraktivt at bygge. Mere konkret
er dansk landskab en art værdinorm i en tid. der

på en gang synes mere og mere historieløs, indi¬
vidualiseret, globaliseret og jagtende det spek¬
takulære. Men det danske landskab er allerede.

Kunsten er at uddestillere det, at få det frem i
sin reneste form.

Intentionen er at etablere en ny form for for¬
ståelse af begrebet 'bæredygtighed', som kan
modvirke tiltagende fragmentation af byen, dens
mennesker, rum og netværk. Det er landskabs¬
arkitekturens fornemmeste opgave at mod¬
virke individers isolation og sociale gruppers

indkapsling, som det for eksempel kommer til
udtryk i den oscarnominerede amerikanske film
'Crash'. På grund af privatbilismen og en ge¬
nerel mangel på velfungerende offentlige rum
trives fordommene i Los Angeles. Mennesker
synes kun at mødes på tværs af sociale skel i
bilsammenstød. Hertil må det siges at der sta¬
dig er et stykke vej fra Los Angeles til de dan¬
ske tilstande, og at rumkunsten aldrig bør på¬
tvinge et møde.

I dette perspektiv kan landskabsarkitektu¬
ren hæve sig fra at være mere end en kunstart
ud i det rent æstetiske. Det er havekunst med et

filantropisk element. Det er et ønske om at etab¬
lere en praksis, hvor det sensationelle ligger i
det langtidsholdbare, hvor det sublime er knyt¬

tet til det ordinære, hvor finessen ligger i det af¬
klarede og hvor identiteten er forbundet med en
kritisk og mulighedsskabende tilgang - økolo¬
gi i en både social, økonomisk og naturmæssig
forstand. Her er landskabsarkitekten forstået
som en kultivator af byrum og netværk i urba¬
niserede landskaber. Som en kunstgøder i kulti¬
veringen af områders muligheder. Som en faci¬
litator i udviklingen af kulturlandskabet og som
en ildsjæl i orkestreringen af dets processer.

Metoden beror på landskabet brugt som

strategisk redskab. Landskabet har det iboende
potentiale - i forhold til arkitekturen - at et
landskab kan accentuere en given kontekst og

indlejre dens kræfter og transformation i tid. Et
landskab er for eksempel mere åbent over for
nye læsninger end det færdig-designede arki¬
tektoniske værk, da den løbende transformation
netop er en del af landskabets væren og karak¬
ter. Skrammellegepladsen illustrerer på simple¬
ste måde denne tyske betydning af ordet land¬
skab, hvor Landschaft refererer til en række
(produktions)processer forbundet via landska¬
bet som aktivt medium frem for en udelukken¬

de hollandsk læsning af landskabet, landschap, der
hovedsagelig peger mod det sceniske og det vi¬
suelle.

I dag ligger potentialet i formgivningen af
dansk landskab i den tyske læsning. Frem for
blot at sterilisere fortidens kulturlandskab lig¬
ger der i dag en opgave i at uddestillere nuti¬
dens kulturlandskabelige elementer med hen¬
blik på fremtidige behov. Ideen er at bruge det
danske landskab i sin totalitet som et aktivt in¬

strument til at berige den eksisterende kultur
med. Professor Steen Høyer har gjort det i en

bebyggelsesplan til Ålborg i 1998 og senest i
hans vinderforslag til i Nørrebroparken 2004.

Opgaven består i at få artikuleret det sær¬

prægede i (det) dansk(e) landskab. Der findes
allerede mange typiske danske landskabstypo-
logier, såsom lunde, morænebakker og smelte-
vandsdale. Nye er samtidig ved at vokse frem,
hvad enten vi vil det eller ej. Handelsgader bli¬
ver shinet op til strøg, havne bliver til bade og
rundkørsler bliver til en ny form for småskove.
På tværs af dette virker en horisontalitet, der

i kraft af bilen, mobiltelefonen, flyet og inter-
nettet sammenfletter og fragmenterer de fysiske
omgivelser, som vi mennesker opererer i.

Resultatet er en parallel nedbrydning af tid¬
ligere grænser såvel som geografiske sammen¬

hænge i landskabet. Dette stiller alle designere
og planlæggere arbejdende med det fysiske rum
over for nye udfordringer. Dette objekt er ik¬
ke længere statisk på grund af en stadig påvirk¬
ning udefra gennem en globaliseret økonomi
og idéudveksling. Indefra påvirkes udviklingen
gennem ændrede vilkår for det enkelte individs
livsførelse i kraft af kommunalreformer, efter¬
lønsordninger og EU-støtte. Landskabsarkitek¬
terne er klædt godt på gennem fortrolighed med
det transformative gennem arbejdet med plan¬
teriget og tidsfaktoren.

Samtidig er det at tænke dansk landskab in¬
tentionen om at skabe en bedre verden. Det er

et standpunkt i tilgangen til by og land. Det er
at skabe plads til det ukendte. Det er det simfJIe
stærke greb i mødet med det komplekse.

Dansk landskab rummer både landet og

byen, men leverer samtidig en mere tværfag¬
lig optik og tilgang til fladen, rummet og byg¬
ningerne. Det tilbagevendende spørgsmål er til
dels, om det at tænke dansk landskab kan adres¬
sere fundamentale sociale og økonomiske pro¬

blemstillinger inden for eksempelvis det urba¬
ne, og dels om en rumkunst som havekunsten
overhovedet kan have etiske intentioner. Om¬

vendt ligger det vel lige for at tænke sådan, idet
den danske velfærdsstat har en klar andel i det
nuværende kulturlandskab. Det overordnede

spørgsmål er, hvordan (eller om) en særlig ur¬
ban økologi kan sikres i sin bredeste forstand
ved ophævelsen af tidligere funktionelle adskil¬
lelse mellem byen og landet.

At tænke dansk landskab er min korte og

ufuldstændige præsentation af en interesse for
en ny samlet tilgang til byen og landskabet. At
tænke landskab som koncept for forståelse og

fysisk planlægning hæver landskabskunsten
over det arkitektoniske værk og det enkelte mo-.

nument, flytter fokus fra planterne og æstetiske
naturscenerier til systemer, kontekst og bagved¬
liggende strukturerende elementer - i nutidens
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urbaniserede landskaber. At tænke dansk land¬

skab er at udvikle det, vi tidligere forbandt med
danske byer og landskaber. Dansk landskab skal
dog ikke forstås som en" historisk orienteret og
-bevarende retning. I stedet er det en anderle¬
des postmoderne eller post-postmoderne optik,
en reaktion på tiltagende bymæssig tilstand i
Danmark og en mere tværfaglig tilgang-til rum¬
kunsten. Jeg mener, at landskabsarkitekter har
de bedste muligheder for at definere området i
fremtiden, hvis de tager udfordringen op.
Mads Farsø Rasmussen, geograf og lanskabsarkitekt

Herover, www.transit.dk/et udstillingsprojekt.
Fotos Christina Capetillo
• Above. www.transit.dk/An exhibition project.
Photos Christina Capetillo
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BOGOMTALE - UDSTILLINGSOMTALE

Mail art, 1980 • Mail art, 1980
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Landskabskunst

Steen Høyer: Landskabskunst. Forlagsredaktion:Jens
Bertelsen. Redaktionsgruppe: Marianne Levinsen,
Rikke Munck Petersen, Steen Bisgaard, Jacob Fischer
og Jens Bertelsen. Kunstakademiets Arkitektskoless
Forlag, 2006. ISBN nr. 87-87136-72-4

'Har den mand da slet ingen fejl ?', spurgte

Sven-Ingvar Andersson retorisk i sin tale ved re¬

ceptionen for Steen Høyers nye bog Landskabs¬
kunst. 'Jo', lød svaret, 'han er elendig til at pro¬
movere sig selv'. Det er nok sandt, pien - kunne
man tilføje — han har så brugt tiden på så meget
andet, hvad denne smukke bog er et fyldestgø¬
rende vidnesbyrd om.

1 bogens afsluttende essay,'Things Takes time
and Time Takes Things' gør Steen Høyer sig føl¬
gende iagttagelse: 'Theories, projects, and inter¬
pretations are independent and unequal. In the
best situations, however, they all come into play
and interact in often fortuitously productive
ways'.

Ovenstående kunne have været en introduk¬

tion til bogen, for det er præcis sådan, den op¬
leves.

På sine 350 sider rummer den en overdådig¬
hed af billedserier, projektgengivelser og tekst¬
bidrag, der ikke i traditionel forstand bygger bro
til hinanden. De står så meget desto bedre selv.

Men jeg drister mig til at sige at citatet og¬
så kunne gøre det ud for en beskrivelse af Steen
Høyers produktion. For det slående er ikke blot,
at han har formået at virke som kunstner, skri¬
bent og landskabsarkitekt. Nej, det virkelig slå¬
ende er, at han ved at dyrke disse arbejdsfelter
parallelt har opnået, at de beriger hinanden. Be¬
tegnelsen 'Landskabskunst' giver derfor god me¬

ning.
Bogens første større tekstafsnit er intervie¬

wet '... en vis klang, en god grundtone' ved en

veloplagt meddigtende Carsten Thau. Intervie¬
wet berører Steen Høyers karriere helt tilbage
fra studietiden og giver derfor vigtig baggrunds¬
viden. Der 'gøres rede for begrebet 'æstetisk
økonomi' — man skal have orden i den kunst¬

neriske husholdning. Om det realiserede projekt
med den kuplede jordhøj og de 19 lysbrønde

i udkanten af Esbjerg pointeres det således, at
man ved at lave højen sparede jorddeponerings-
afgifter svarende til at bygge to folkeskoler. Som
studerende, oplyses det, levede Steen Høyer på
en pølsepind i Lille Strandstræde. Værk og liv
hænger meget bogstaveligt sammen, for, som det
hedder 'man undlader sig på de vilkår at forestil¬
le sig noget fremstillet i bronze og marmor, det
er de praktiske vilkår.'

I stedet dyrkede Steen Høyer bl.a. Mail art.
Kunstbreve af højst forskelligt tilsnit blev sendt
til et antal modtagere. For eksempel et brev in¬
deholdende et 4x4 cm lyserødt stykke plastik og
en tilhørende tekst hvori der fabuleres over, om

det mon kunne være en vigtig del til bilen, om
det kunne, være kunst eller måske en fejltagel¬
se, før det abrupt konkluderes 'MEN NU ER
DEN DER BARE. Ps.: (De behøver ikke un¬

dersøge dens materialeegenskaber, — det har fa¬
brikken gjort)'.

Tilbage i interviewet hedder det omkring
skalaforholds relativitet: 'Man kan se et univers i

nogle brødkummer eller i et arkipelag — et ørige.
I sin indledende form svarer det til drengen, der
under legen oplever et kongerige på sit lege¬
bord. Sværere er det heller ikke'. Her kunne man

så klippe til et lille forord for en række model¬
fotos (s. 151): 'Modeller og tegninger er øvelses-
redskaber. Når modellen er uden bestemt skala,
bliver den flertydig, foruden at den bliver et uni¬
vers i sig selv. Deraf opstår en række små og sto¬
re verdener på mit arbejdsbord, og jeg kan skabe
nye eventyr på få minutter'.

Et sådant eventyr fortalt for voksne, udgør
dét nyligt afsluttede gårdprojekt til Ministeriet
for Familie og Forbrug, udviklet i samarbejde
med arkitekt Signe Høyer-Frederiksen. På bag¬
gårdens neutrale brostensgulv er modeleret et
tandskab i _granitskærver, et landskab hvori sand-
stensfragmenter, mælkehvide glaskugler og, som
det hedder, 'lysende spor af en anderledes ver¬

den', flyder, eller er placeret, eller hvad man nu

skal sige arghhh!!!! Se det selv. Det er i ordets
bedste betydning ubeskriveligt.

Og at det overhovedet har været muligt at fa
Slots- og Ejendomsstyrelsen med på eventyret, er
i sig selv af stor betydning. For som Steen Høy¬

er skriver, i en ganske vist anden sammenhæng
(s. 297): 'The nostalgic and conservative attitu¬
de that continues to freeze the Danish landscape
into scenic preserves misses a great opportunity
to reshape the land as a democratic reflection of
modern society and emerging conditions.' Om
det er et gårdrum i Kbh. K eller et motorvejs-
landskab i Esbjerg er vel i den sammenhæng li¬
gegyldigt.

I teksten 'Paranteser i uendeligheden' gen¬

nemgår Kristine Jensen, Steen Høyers projek¬
ter på en meget personlig måde. Titlen refererer
til bogens afsluttende billedprojekt 'Global Gar¬
den', hvor Steen Høyer har 'høstet' billeder på
nettet.Tegn, logoer, skilte med meget mere blan¬
des og bliver til hvad, hvem som helst, hvor som

helst, nu måtte lægge i dem.
Kristine Jensen gør en del ud af 1. og 2.

præmieprojekterne til Nørrebroparken, og som

begrundelse for hvorfor de begge er pletskud,
hedder det 'Fordi de som manuskripter til Nør¬
rebroparkens fremtid er af en forbilledlig enkel
karakter, der matcher nutidens virkelighed'. Det
radikale projekt 2 skal nok lagres lidt, før det
indhentes af virkeligheden, eller som det hedder
omkring projekter, der bryder med deres egen
tid (s. 300): 'Historically, it takes two or three
generations before an idea (or a thing) is under¬
stood and accepted in society'.

De to parkprojekter er sammen med et ud¬
valg af Steen Høyers vigtigste landskabsarkitekt¬
arbejder gengivet i bogen. Hver projektpræsen¬
tation indledes med en summarisk beskrivende

tekst efterfulgt af tegninger, model- og inspirati-
onsfotos uden ledsagetekst.

Den knappe stil passer fint på arbejder
som Trekroner, Paradishaven og Kongens Ny¬
torv, mens jeg finder, at mindeparken i Water¬
loo, Nørrebroparken 1 og 2 og de tre meget væ¬

sentlige byudviklingsprojekter til henholdsvis
Ålborg, Rønde og Drejens kunne fortjene en
bedre indføring. De mange studerende, som bør
søge indsigt i disse projekter, kan finde supple¬
rende materiale i fagtidsskrifterne.

Men bogen er smuk og generøs og rummer

meget meget mere, end jeg har omtalt her. Den
anbefales på det varmeste.
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Nørrebroparken II, Diagrammatisk plan til illustration af parkens opbygning. En spilleplade med et givent antal elementer bestemt af programmets ønsker
' Nørrebroparken II. Diagrammatic plan to illustrate the structure of the park. A playing board with a given number of elements determined by the wishes in the program

I tilknytning til bogudgivelsen blev der afholdt
en udstilling på Meldahls Smedie:

54 hvide kryds, markeret ved hvid tape på
flisegulvet i et stramt gri'd, udgjorde udstillin¬
gens grundstruktur. Som i projekt 2 til Nør¬
rebroparken var en række elementer placeret i
krydsene i en orden der dog her, forekom end¬
nu mere tilfældig. Elementerne var: et stationsur,
en gruppe på tre pingviner, fem trådbure med
træer, fem hvide telte, et vejskilt, fem TV-njoni-
tors (visende henholdsvis projektér og 'Global
Garden'), fem parabolmodtagere og en hovedløs
hvid engel. Desuden hang fra loftet en stjerne

og fem røde lyspærer i forskellig højde. Som den
dovne matematiker allerede har regnet ud, stod
en del kryds tomme.

Det første kryds ved indgangsdøren var mar-

,keret ved sine koordinater på længde og bredde.
Herved blev globen indskrevet i udstillingsrum¬
met og man forstod at man ikke blot var vi¬
dende til en, af omfang begrænset affære, men
at udstillingen af virkeligheden er overalt om¬

kring os. Om man opdager den afhænger af øj¬
nene der ser. Fik jeg fortalt, at den hovedløse
hvide engel, som det eneste element var rykket
fri af krydsene?

Lad mig slutte med følgende betragtninger fra
den indsigtsfulde tekst 'Høyers thinking eye',
skrevet afAnne Whiston Spirn.

'To enter these pages is to follow an extra¬

ordinary mind: to understand seeing as a way
of knowing...' og videre hedder det: 'Wonder
at the sheer intelligence and beauty of a line,
at how a few strokes of graphite on paper, or a
mound of earth, can evoke a world of association
and correspondence.'

Bedre kan det vist ikke siges.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt maa, mdl
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SUMMARY

Pete Avondoglio

Parallel assignment
— Folkets Park, p. 122
Stine Cecilie Brinck

Folkets Park is a special place. It is
the result of a group of Copenha¬
gen citizens' persistent efforts to
preserve an empty lot as a public
oasis in the middle of the densely
populated Inner Nørrebro quarter.
In conjunction with the large ur¬
ban renewal of the quarter in the
early 1970's, the 5,200 sqm lot
was occupied by squatters. During
the years up to December 2003,
a number of different public plan
proposals were drawn up for the
property, while the persevering
citizen group fought against these
plans and the bulldozers. The park
has developed through private ini¬
tiative and voluntary work groups
on common work days.

Today the park is green and
luxuriant with wild plants and nat¬
ural paths, but at the same time
seems untended and worn. Differ¬

ent imaginative sculptures contrib¬
ute to the atmosphere of the place
and the bonfire ring in itself is an
unusual feature in the city's public
spaces.The different user groups do
not really represent the majority of
the potential users. They consist of
a mixture of enthusiasts, idealists,
young immigrant groups, home¬
less, drug dealers, autonomous

groups, etc. One would think that
the park, as implied by the name, is
open for all, but many feel insecure
her and are afraid to enter.

The three landscape architec¬
ture offices participating were Al-
gren & Bruun, Kragh & Berglund
and Krat. The proposal by Algren
& Bruun was chosen by both the
advisory group and the client and
subsequently approved by the poli¬
ticians.

The park and the people, p. 126
Jens Linnet

Folkets Park is experienced as an
oasis in the dense city quarter,
where the trees spread their limbs
out over the edges and interrupt
the sight lines on the surround¬
ing streets. The intention of the
proposal was that the park should

continue to have a green and oc¬

casional self-sewn expression. Thus
it was important to preserve many
of the existing trees, which were

planted on raised berms that di¬
vide the park in rectangular plots
and spaces. In order to tie the park
surfaces together and create a uni¬
fied green floor, we folded the
terrain like an undulating picnic
blanket, which has been spread
out. The low areas of the park be¬
come open clearings.The hill tops,
where the trees are concentrated,
become the park's space defining
elements as 'self-sewn' bouquets in
the rolling landscape.

A circular surface cuts its way

through the undulating grass car¬

pet. The surrounding grassy hills
are cut off along the edges of the
circle and marked by steel edging.
Prins Jørgens Gade and Griffen-
feldsgade streets are tied together
to create a continuous space that
embraces and meets the park.

Folkets Park — nature breaks

through the asphalt, p. 130
Tegnestuen Krat

We wanted to work with, and re¬

inforce the basic idea of Folkets

Park to create a nature site in the

middle of the city. We employed
the volcano as a metaphor — the
asphalt cracks, stone blocks, earth
and trees pour out of the volcano
crater and land randomly without
consideration for the city's street
structure. The result will be a place
with a very special character - not
real nature, but a realized vision.

Folkets Park
- a flowing sequence, p.132
Kragh & Berglund Landskabsarkitekter

One of the main experiences in
the proposal is the flowing se¬

quence of the path through the
area, like a slight drift. In some

places the paths are narrow, in oth¬
er areas they are wide with spaces
and offer the opportunity of sit¬
ting on colorful benches. Along
the edges of the paths there is a
zone of lush, wild vegetation, in
some places as a willow thicket
with toppled trunks, stumps with

light and willow labyrinths for
play, other places with wild wood¬
bines and ferns, and in a third area

the zone along the path is a wet
area with reeds and iris.

Stormgade's fairytale, p. 134
Steen Høyer and
Signe Høyer Frederiksen

Bicycles and busses roll along on
wet asphalt. In the portal, an eight-
digit, digital number casts a red¬
dish glare over a collection of met¬
als. In the space between the portal
and the courtyard lie fragments
from a fairytale. Fragments of star-
dust and footprints. They lead
from the portal out into the court¬

yard and connect two worlds -re¬

ality and the tale from reality.
A pile of sandstone figures

supports organic glass figures with
illuminated cores, which lie like
dewdrops in the hidden garden's
fern-covered floor. The glass fig¬
ures are the courtyard's light, but
appear as fruit, drops and eggs.The
glass shapes are like crystal balls.
Images appear in the light and life
arises from the story, from ex¬

pectation, way in where intuition
rules.

www.transit.dk/

an exhibition project, p. 138
Steen Høyer

Denmark appears as a unified
whole — a homogeneous and or¬

derly country, with water, forests,
farms and small towns. Denmark

is a concentrated space and not
just a series of objects. The space
is open and the scale is grand de¬
spite the smallness of the individu¬
al element. It is an inclusive image
of Denmark, which in a stylized
form provides the inspiration for
the landscape and garden art and
provides the ultimate basic model.
Practically speaking, the task was
to establish a continuity from the
large scale of the heavens and the
light to the place.

• The exhibition depicts the
openness of the landscape and its
seeming arbitrariness. A GPS-de-
termined grid of 5 x 11 points was

used as a control and framework.

Thirty elements were individual¬
ly determined and distributed on
'chess boards' by drawing lots. In
this way, an overall impression of
ordered arbitrariness arises based

on other spacial formations than
the predictable.

The exhibition is a landscape
stage with stations of known and
alien elements on the way through
an open Danish terrain. The ex¬

pression is Danish, but the structure
and content embrace the world.

The project builds on the no¬
tion that landscape art includes
spatial and garden art and there¬
fore landscape art can be con¬

sidered as garden art's big broth¬
er, and that the garden art can be
viewed as a stylized expression of
the surrounding cultural landscape,
which in Denmark is traditionally
interpreted as a clearing that forms
a framework around the structure

and content, which reflects soci¬

ety's order and self-perception.
*

To imagine landscape, p. 140
Mads Farsø Rasmussen

To imagine Danish landscape is my
short and incomplete presentation
of an interest in a new, total ap¬

proach to the town and the land¬
scape. To imagine landscape as a

concept for the understanding and
physical planning raises landscape
art above the architectural work

and the simple monument, moves

the focus from the plants and aes¬
thetic nature scenarios to systems,
context and the underlying struc-

turalizing elements — in today's
urbanized landscapes. To imagine
Danish landscape means to devel¬
op what we previously associated
with Danish towns and landscapes.
However, the Danish landscape
should not be understood as a his¬

torically oriented and preservative
direction. Instead it is a different'

postmodern or post-postmodern
viewpoint, a reaction to the in¬
creasing urban conditions in Den¬
mark and a more multi-disciplin¬
ary approach to spatial art. I feel
that landscape architects have the
best possibilities of defining this
area in the future, provided they
accept the challenge.
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Norrvikens tradgårdar I
I august 2006 blev Norrviken
tradgårdar ved Båstad udpeget som
årets smukkeste park i Sverige,
efterfulgt af Sofiero og Fredriks-
dals friluftsmuseum, begge i Hel¬
singborg. En jury valgte mellem
indkomne forslag, og konkurren¬
cen skyldes det amerikanske firma
Briggs & Stratton.
Den hædrende udpegning er vigtig
for stedet netop nu, idet dets frem¬
tidig er usikker, fremhæver havens
kunstneriske leder, Tage Andersen.
Norrvikens tradgårdar fortsat¬
te derefter til Briggs & Strattons

europæiske finale sammen med
yderligere fire svenske parker og
desuden bl.a. britiske, italienske og
franske parker.
I den europæiske udpegning blev
rækkefølgen: 1.Villa d'Este ved
Rom, 2. Norrviken tradgårdar ved
Båstad, 3. Gøteborgs Botaniske
have, 4. Ronneby Brunnspark, 5.
Orebro Stadspark.
Og RudolfAbelin, der anlagde
Norrvikens tradgårdar, var netop

inspireret af d'Este betones det fra
Norrvikens tradgårdar.
Nordvåstra Skånes Tidningar, 8. og
23. august/Movium Direkt 5/2006

Norrvikens tradgårdar II
Framtiden for Norrvikens tradgår¬
dar i Båstad har varit omdiskuterad

under en lång tid. Byggforetaget
PEAB vill utveckla anlåggningen
men kopplat till detta finns planer
på hotellby, golfbana, lyxiga åldre-
boståder m.m.

Norrvikens trådgårdssållskap kam-
par mot dessa planer och vill att

anlåggningen skall bli ett kulturre¬
servat, något som också Riksantik-
varieåmbetet rekommenderat och

som stods av en rad kulturperson-
ligheter. Norrviken ågs av en stif¬
telse.

Den 20 september kailade kom¬
munens stadsarkitekt Hans Folke-

sson till ett mote dår alla intres-

sente var inbjudna. Efter motet var
de fiesta optimistiska når det galler
mojligheten att fa till en overens-
kommeise mellan alla olika parter.
En landskapsarkitekt skall arbeta
fram en ny oversiktsplan.
Professor Par Gustafsson från SLU

Alnarp, som var en av deltagarna
på motet, år overtygad om att man

kan både bygga och bevara, det
år en fråga om hur det gors. Han
menar att det år viktigt att inse att

sjålva anlåggningen och skogspar-

DANMARKS HAVEKUNST l-lll
Danmarks Havekunst I-II1 er den
første sammenhængende frem¬
stilling af havekunstens historie i
Danmark, skrevet af de førende
specialister inden for området.
Det meget store format tillader
ypperlige gengivelser af planer og
af smukke fotos, nyfotograferet af
fotografen Keld Helme-Petersen.

Forfattere: Hakon Lund, Lulu •

Salto Stephensen og
Annemarie Lund.
1288 sider, 25x35,5cm
Løssalg pr. bd. 650,-
( kun bd. II og III )

ARKITEKTENS FORLAG WWW.ARKFO.DK



Komplette begrønningsløsninger

Skulpturel have med Jakob WebNet

Tv. Københavns befæstning
Th.Vestvolden er 15 km lang og går fra Avedøre til Utterslev Mose. Foto: Fredrik Clement/www.realdania.dk

Copenhagen Atrium
Monteret af Jakob Inox Line.

Jeppe Aagaard Andersen

tierna utanfor kompletterar varan-
dra och forstarker intrycket, det
nuvårande exploateringsforslaget
ar darfor destruktivt och forstor ett

kulturarv.

Kilde: Dagens Nyheter 22 september
2006/Movium Direkt 6/2006

Mimersgadekvarteret
Københavns Kommune og Real-
dania er gået sammen om at ud¬
vikle nyskabende byrum, der skal
give Mimersgadekvarteret et arki¬
tektonisk løft og understøtte sam¬
menholdet og integrationen i by¬
delen. De to parter har hver skudt
50 mio. kr. i partnerskabet.
I samarbejde med den igangværen¬
de områdefornyelse fir Mimers¬
gadekvarteret nu tre markante by-
udviklingsprojekter, der alle er

valgt på baggrund af en analyse
af bydelen. Samlet og hver for sig
skal de fungere som løftestang for
en positiv udvikling af området.
Programmeringen af de konkrete
projekter tager udgangspunkt i
en borgerinddragelsesproces, som

gennemføres i løbet af efteråret og
vinteren 2006-07.

De tre projekter er:
A. Superkilen, som er det grønne

område, der løber som en kile på
tværs gennem Mimersgadekvarte¬
ret fra Nørrebroparken til Tagens¬
vej. Dette vil under overskriften
'Kreativitet og mangfoldighed' bli¬
ve omdannet til et nyskabende by¬
rum.

B. Nørrebrohallen, der er den mest

benyttede idrætshal i København,
bliver renoveret og nyudviklet til
fremtidens idræts- og kulturhus.
C. Et sundheds- og elitehus, der
både skal henvende sig til eliten
inden for kampsport og den brede

befolkning, så flere borgere kan le¬
ve et aktivt og sundt liv.
www. realdania, dk

Københavns Befæstning
Københavns Befæstning, der er er
et af danmarkshistoriens største

samlede anlægsarbejder og en af
Europas største og bedst bevarede
hovedstadsbefæstninger, skal revi¬
taliseres via et stort projekt, som

løber over de næste tre til fem år.

Københavns Befæstning blev den
sidste store befæstningsring, der
skulle forsvare hovedstaden mod

fjendtlige angreb. Den består af bå¬
de nye og gamle søforter, landfor¬
ter og den store Vestvold. Især op¬
førelsen af befæstningen mod land
blev i slutningen af 1800-tallet år¬
sag til en så heftig politisk strid, at
det nær havde kastet Danmark ud

i borgerkrig.
Københavns Befæstning gennem¬
løber som tre ringe ti kommuner
i hovedstadsregionen, regnet fra
nord Lyngby-Taarbæk, Gentofte,
Gladsaxe, København, Rødovre,
Hvidovre, Brøndby, Greve, Tårnby
og Dragør, og befæstningen ligger
både til lands og til vands: fra Flak¬
fortet i Øresund,Vestvolden som

en ring omkring København til 5-
øren på Amager.
Via projektet genopstår en af
Europas bedst bevarede hoved¬
stadsbefæstninger i sin helhed og
bliver en af Danmarks største kul-

tur- og friluftsattraktioner. Revita-
liseringen er sat i værk af et part¬
nerskab, der består af Realdania,
Skov- og Naturstyrelsen og Kul-
turarvsstyrelsen. Projektet vil blive
udviklet i samarbejde med kom¬
muner og andre interessenter.
Partnerskabet har afsat 175 mil¬

lioner kroner til projekter, der kan
fremme udviklingen af befæstnin¬
gen og de tilhørende områder.
Forventningen er, at flere vil bi¬
drage med yderligere investeringer,
engagement og aktiviteter både lo¬
kalt og regionalt.
Projektet ledes af en styregrup¬
pe bestående af repræsentanter fra
Realdania, Skov- og Naturstyrel¬
sen og Kulturarvsstyrelsen. Styre¬
gruppen har udpeget en koordi¬
nationsgruppe, der har det daglige
ansvar for projektet. Koordinati¬
onsgruppen består af repræsentan¬
ter fra Realdania, Skov- og Natur¬
styrelsen og Kulturarvsstyrelsen.
Konsulent for projektudviklingen
er Bygningskultur Danmark.

*

Indtil december 2006 skal fæst¬

ningsanlæggets bygninger og land¬
skab analyseres, interessenter ind¬
drages, og konkrete projekter
udvikles og prioriteres.
Omkring juli 2007 bliver projek¬
tidéer vurderet i forhold til øko¬

nomisk bæredygtighed, og der vil
blive udviklet køreplaner for de
enkelte projekter. Derefter begyn¬
der arbejdet med at realisere pro¬

jekterne.
Til inspiration for arbejdet er der
udvalgt ni udenlandske eksem¬
pler på enten fæstningsanlæg el¬
ler projekter i stor skala, hvis fokus
er en revitalisering af et større fy¬
sisk område. Det er Battery Park
i New York, Orlogsstaden Karls¬
krona, Bodenfæstningen i Nord¬
sverige, Fort Louisbourg i Canada,
Circuit deVauban i Luxembourg,
Maginot-linien i det østlige
Frankrig, The Great Volga Route i
Rusland og andre lande langs Volga
samt Ruhr-Gebiet i Tyskland.
www. befaestningen. dk
www.realdania.dk

Multifunktionel plads i Ringe

Centrumpladsen i Ringe
Monteret af Jakob Inox Line.
Land+

■ INOXLINECONNECTING DESIGN

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

http • www.inoxline.dk
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Fortet Trekroner blev anlagt 1787-1827.
Foto: Fredrik Clement/www.realdania.dk

Naturfortrolighed
- Dankvart Dreyer
Indtil 7. januar 2007 viser Fyns
Kunstmuseum en udstilling, der
belyser den fynske guldaldermaler
Dankvart Dreyers (1816-52) for¬
bundenhed med naturen.

Udstillingen Naturfortrolighed -

Dankvart Dreyer 1816-1852 sætter
fokus på Dankvart Dreyers aller¬
bedste arbejder, nemlig skildrin¬
gerne af natur og vejrlig. Idéen er
at vise den fynske maler samhø¬
righed med landskabet og frem¬
hæve hans ganske særlige natur¬

fortrolighed. De fineste af Dreyers
landskabsskildringer er ofte meget
små og temmelig mørke, men al¬
ligevel gennemtrængt af et forun¬
derligt lys. Udstillingen prioriterer
sådanne værker i beskedne forma¬

ter, men viser også et lille udvalg
af kunstnerens større, mere monu¬

mentale arbejder. Udstillingen om¬
fatter omkring 65-70 malerier, dels
værker fra Fyns Kunstmuseum og
Den Hirschsprungske Samling, dels
indlån fra andre museer og private
ejere. Desuden er 30 tegninger ud¬
lånt af Statens Museum for Kunst.

Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 13,
Odense. Tirsdag til søndag kl. 10-16
www. museum, odense. dk

Dankvart Dreyer:
Studie af kaprifolium, ca. 1842.
Udsnit af oliemaleri 23,5 x 30 cm

Herregårdshaver
- før, nu og i fremtiden
Realdania har i september iværk¬
sat en kampagne, som skal sætte
fokus på bevaring og fornyelse af
historiske haver — specifikt herre¬
gårdshaver. Der er afsat 65 mio. kr.
til kampagnen, som gennemføres i
form af en række demonstrations¬

projekter.
Danmark har £1, men vigtige haver
med arkitektoniske og kulturhi¬
storiske værdier, der er af interesse
som kulturarv.

De historiske haver er imidlertid i

et løbende forfald. Et forfald, som

ikke umiddelbart sletter dem fra

landkortet, men truer med at for¬
ringe og'forenkle dem i en sådan
grad, at de mister deres historiske
og arkitektoniske værdi.
Store løbende udgifter til pleje er
en væsentlig problemstilling i for¬
hold til at bevare historiske haver.

Vedligeholdelsen af et haveanlæg
er kostbar og arbejdskrævende og
kan sjældent udsættes fra år til år.
Det handler derfor om at finde en

balance, hvor de arkitektoniske og

historiske værdier bevares på et ni¬
veau, der matcher de økonomiske
ressourcer.

Hovedindholdet i Realdanias kam¬

pagne er udvikling, gennemførelse
og formidling af en række demon¬
strationsprojekter, der kan anvise
metoder for bevaring af herre-

'gårdshaver i fremtiden - både i
kulturhistorisk, arkitektonisk og

teknisk forstand.

Som udgangspunkt for initiati¬
vet bad Realdania fire fageks¬
perter opstille en liste over de 30
mest umistelige herregårdshaver,
udvalgt med krav om at de skul¬
le være i privat eje, truede, geo¬

grafisk spredt over landet samt
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Løvenborg, Sjælland og Bregentved, Sjælland. Fotos www.realdania.dk

repræsentere forskellige tidspe¬
rioder og bevaringsproblematik-
ker. De fire fageksperter var: An¬
nemarie Lund, landskabsarkitekt
og redaktør, Christine Waage,
ph.d.,landskabsarkitekt, Jette Abel,
landskabsarkitekt samt Stben Est-

vad Petersen, arkitekt og forfatter.
Til kampagnen er knyttet en ar¬

bejdsgruppe bestående af GHB
Landskabsarkitekter som faglig
rådgiver og Niras Konsulenterne
som proceskonsulent.
Desuden er tilknyttet en faglig føl¬
gegruppe bestående afJette Abel,
Steen Estvad Petersen, Annemarie
Lund og Christine Waage samt
Torben Dam, landskabsarkitekt,
KVL og Carsten Damgaard, afde¬
lingsleder og anlægstekniker, Hede
Danmark.

Konkret gennemføres ni demon¬
strationsprojekter, der bliver til i
samarbejde med førende eksperter
på området i form af landskabsar¬
kitekter, planlæggere og ejerne af
de udvalgte historiske herregårds¬
haver.

Realdania finansierer 75-100.%

af anlægsudgifterne mod en kon¬
traktlig forpligtigelse for haveejer¬
ne om mønsterværdig .pleje af ha¬
verne i en periode på minimum
15 år.

Desuden forpligtiges ejerne til at
åbne haverne for offentligheden.
Dé udvalgte haver er ikke udtryk
for Danmarks mest umistelige her¬
regårdshaver, men repræsenterer
tilsammen en palet af demonstra¬
tionsprojekter, der beskriver re¬

levante problemstillinger og ud¬
fordringer, som projektet har til
formål at sætte fokus på.
Realdania indgår samarbejde med
ejerne af følgende ni herregårds¬
haver:

Bregentved, Sjælland.
Tilknyttet landskabsarkitekt:
Jens Hendeliowitz.
Clausholm, Jylland.
Tilknyttet landskabsarkitekt:
Preben Skaarup
Engelsholm, Jylland.
Tilknyttet landskabsarkitekt:
Frode Birk Nielsen

Holstenshuus, Fyn.
Tilknyttet landskabsarkitekt:
Jeppe Aagaard Andersen
Knuthenborg, Lolland.
Tilknyttet arkitekt: Jens Bertelsen
og landskabsarkitekt Bertel Bruun
Løvenborg, Sjælland.
Tilknyttet landskabsarkitekt::
Kirsten Lund-Andersen

Sanderumgaard, Fyn.
Tilknyttet landskabsarkitekt:
Charlotte Skibsted

Søholt, Lolland.
Tilknyttet landskabsarkitekt:
Opland, Peter Juhl og Lars Alva-
Jørgensen
T irsbæk, Jylland.
Tilknyttet landskabsarkitekt:
Marie-Louise Wanscher.

Et afgørende element i kampagnen
er havernes overlevelse i fremtiden.

Fokus er i høj grad rettet mod
processen, ikke kun selve resultatet.
Formålet med de konkrete projek¬
ter er derfor — ud over selve beva-

ringselementet — også at undersøge
og udarbejde nye og bæredygtige
metoder til pleje og drift af haver¬
ne — tilpasset nutidige anvendelser
og forhåndenværende ressourcer.

Kampagnen formidles løbende på
www. herregaardshaver. dk
www.realdania.dk

Riemer Park, Munich receives
International Urban Landscape
Award 2006

On 27th September, the first In¬
ternational Urban Landscape
Award was granted in Frankfurt
am Main, Germany. The distinc¬
tion went to Riemer Park in Mu¬

nich for being an exemplary con¬
verted urban open space.
Urban open space has increasingly
become the focus of attention for

planners, politicians and clients be¬
cause it determines both the qual¬
ity and the value of developments,
neighbourhoods and boroughs.
Eurohypo, as Europe's leading spe¬
cialist bank for commercial real

estate and public sector finance,
therefore awarded the Internation¬

al Urban Landscape Award for the
first time this year, in cooperation
with Topos and the German maga¬
zine A&W Architektur & Wohnen.

The sponsors' aim was to honour
both public and private commit¬
ment to the improvement of the
urban environment aijd to the fur¬
ther development of the city.
According to the prize criteria, the
winning project was to be out¬

standing for its successful design,
professional realisation, high urban
design quality and good usability.
For its first year the prize was lim¬
ited to projects completed in Ger¬
many.

Eligibility for subsequent awards
will then be international.

The five projects nominated by
the jury are nevertheless all inter¬
nationally relevant, either because
the architects and landscape archi¬
tects are from France or the USA

or because, the project programme
is highly significant for many other
countries.

In fact, all five projects are conver¬
sion projects.
The jury granted the award with a

purse of 50,000 euros to Riemer
Park in Munich.

Developed on the former Mu-
nich-Riem airport from designs
by the French landscape architec¬
ture firm Latitude Nord, it has the
form of a unique modern park but
is nevertheless in the tradition of

classic landscape parks.
With predominating axial path¬
ways and geometrically designed
small woods, the park exhibits an

independent character that will
become even more pronounced in (

the course of time.

At the same time, this large open

space links the new city district
Messestadt Riem to the surround¬

ing municipalities. Spaciously sub¬
divided into areas including play¬
grounds, a lake and snow sledging
hills, the park not only allows mul¬
tiple uses today but also has poten¬
tial for as yet unimagined future
user interests.

Thé award distinguishes the coura¬

geous landscape architectural de¬
sign as well as the wise decision
by the Munich municipal council
projecting a very large recreational
park on this site.
Besides the award for Riemer

Park, there were honourable men¬

tions for four other projects:
Maurice Rose Airfield in Frank¬

furt am Main

Westpark Bochum
Miingsten Bridge Park and
the Memorial to the Murdered

Jews of Europe in Berlin.
An individual solution distinguish¬
es each project.
www. topos. de
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