
ISRAELS PLADS HERNING BYMIDTE FORTOVET I KØBENHAVN BOGOMTALE SUMMARY



Broenge 25
2635 Ishøj

Tlf. 43 63 01 22
Fax. 43 63 00 81

E-mail:
anlaeg@kroghogmolin.dk

Krogh & Molin
Anlægsgartnere & Entreprenører

Greve Kirkegård udvidelse
Andreas Bruun Landskabsarkitekter ApS

ANLÆG FOR GRØNT

E. M. DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30

T_.
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON 39 63 36 80

im
TELEFAX 39 63 36 61

I

• NYANLÆG • SI bN • HLISbH [7M
• PLANTER • GRÆS 1
• \/pni irfhdi nFi 1^711

Vi bygger grønt

Danmarks ældste anlægsgartnerfirma

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

39 68 06 55

- siden 1921

■ Nyanlæg
• Renovering
1 Hovedentreprise
■ Totalentreprise
> Plantning
1 Beskæring
> Vedligeholdelse
• Snerydning
■ Kloak

Danske Anlægsgartnere

Sven Bech A/S • Mesterlodden 13 • 2820 Gentofte

www.svenbech.dk • svenbech@svenbech.dk

Robert Smith Sørensen
Anlægsgartnermester Entreprenør Aut. Kloakmester

Nyanlæg • Vedligeholdelse • Gårdsaneringer
Golfanlæg • TV-inspektion af skjulte ror

Tilbud gives gerne

"Bakkegård" • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
Tlf. 48 18 33 18 • Fax 48 18 33 98 • Mobil 40 20 33 18

VI BYGGER GRØNT

e-mail: robert@robert-smith.dk • www.robert-smith.dk
<

Vi bygger Grønt
John F A/S %
Nyanlæg og vedligeholdelse tf

u
Rosenlundvej 13 • 3540 Lynge

Tit. 48 18 83 74

Medlem af
Danske

Anlægsgartnere

Leverandør afalleplanteskoleartikler
Produktion aftræer, buske og bund¬
dækkeplanter i ade sorter og størrelser.
Rekvirer vort katalog, og aflægplante¬
sko(bi et lesøtj.
Tilbudgivespå alle leverancer.
BIRKHOLM PLANTESKOLE A/S
FARREMOSEN 4, 3450 ALLERØD
TLF. 48 17 31 26 . FAX 48 14 09 86

E-mail: birk-holm@internet.dk / www.birk-holm.dk

BIRK

HOLM

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
E-mail: lr@thatsleif.dk

www.leif-rasmussen-aps.dk

GÅRDRENOVERING
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

- levende vand
- det virker!

Fokdal
Springvand n>!!~ 3 SCI

Østerled 28 4300 Holbæk
Fax: 5949 9970 Tel.: 5944 0565

www.water-sculpture.com



INDHOLD

73 Israels Plads — indbudt konkurrence

76 Konkurrence om Herning Bymidte

84 Fortovet i Kobenhavn
Torben Dam

91 Bogomtale
European Landscape Architecture - Best Practice in Detailing
Garden Design in Denmark
Norske hager gjennom tusen år
Dansk arkitektur siden 1754

Folkeskolens udeanlæg

96 Summary
Pete Avondoglio

Diverse A27, A28, A32, A34, A35, A36

<

Redaktor

Annemarie Lund, ansv.
landskabsarkitekt MDL

Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet 10,1.
DK - 1415 København K

Tel +45 32 83 69 46

Fax +45 32 83 69 40

landskab@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Redaktionsudvalg
Caroline Andersen, Anja Boserup
Qvist, Karen Margrethe Krogh,
Ulrik Kuggas, Liv Oustrup,
Lulu' Salto Stephensen.
Nordisk repræsentation: Einar E.
Sæmundsen, Island; Malin Blom-
qvist, Finland; Norge;
Per Andersson, Sverige

Abonnementsændringer
Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet 10,1,
DK-1415 København K
Tel. 32 83 69 69

Fax 32 83 69 41

Giro 9 00 31 34

eksp@arkfo.dk og ml@arkfo.dk

Abonnementspriser 2008
I Danmark 850 kr. inkl. moms og
forsendelse.

Norden, Grønland og Europa og
resten afverden 584 kr.
Priser uden for DK er eksklusive
moms og porto.
Løssalg 100 kr. inklusive moms,
eksklusive porto.
Landskab udkommer 8 gange
om året.

Annonceafdeling
Steffen Petersen,
Per Christensen,
Lone Andersen T

Annoncebestilling:
Tel. +45 32 83 69 69

la@arkfo.dk

Landskab udgives af:
Danske Landskabsarkitekter i

samarbejde med Arkitektens Forlag.
Landskab udgives med støtte fra
Kulturministeriets bevilling til
almenkulturelle tidsskrifter.

Danske Landskabsarkitekter

Strandgade 27A, 1. sal
DK - 1401 København K
Tel. +45 33 32 23 54

www.landskabsarkitekter.dk

Landskabs artikler og illustrationer
må ikke gengives helt eller delvis
i andre blade og tidsskrifter uden
tilladelse.
Produktion P.J. Schmidt,Vojens

Forside: Israels Plads,
konceptillustrationer,
Birk Nielsens Tegnestue, COBE,
NIRAS Konsulenterne, NIRAS
A/S og billedhuggeren
Morten Stræde

ISSN 0023-8066

LANDSKAB U 2008 A25



Vi rejser os fra bænken
og klapper af et arkitektonisk
mesterværk.

VESTRE VIA

Photo: James Hudson
VESTRE ATMOSPHERE
© 2008

Dosian:
Hqllvqrd Jakobsen /
ArthurWoznlak

tel: +46 560 68 88 77
www.vestre.com



dl, Danske Landskabsarkitekter
Strandgade 27A, 1. sal
1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Sekretær er Lilian Thomsen.

dl@landskabsarkitekter. dk
www.landskabsarkitekter.dk

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

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

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

Mangler du dine personlige koder
til hjemmesiden, så kontakt DL's
sekretariat.

DL arrangerer studietur til
Island

I forbindelse med Nordisk styrel¬
sesmøde, som i år afholdes hos den
Islandske landskabsarkitektforening
FILA, arrangerer DL fælles studie¬
tur til Reykjavik for medlem¬
merne.

FILA har 30 års jubilæum i år, og
i den anledning arrangerer FILA
en konference fredag 5. september
2008 med fokus på 'landskabet -
og det åbne land'.
Der planlægges desuden en udflugt
i det islandske landskab samt en

tur i hovedstadsområdet.

Vi flyver til Reykjavik torsdag
4. september om aftenen og kom¬
mer retur til København søndag
7. september om aftenen.
www. landskabsarkitekter, dk

Dansk landskabsarkitektur 03-08

Første bind af en række publikati¬
oner om nyere dansk landskabsar¬
kitektur planlægges udgivet i 2009.
Derfor indkaldes indtil I. juli 2008
forslag til projekter. Forslag kan
indsendes af såvel bygherrer, pro¬
jekterende som brugere.
Forslag indsendes til Danske Land¬
skabsarkitekters (DL) sekretariat
mrk. 03-08, att. Lilian Thomsen,
DL, Strandgade 27A,
1401 København K.

De indsendte projekter skal være
realiseret i perioden 2003 til
ultimo 2008.

Man kan indsende projekter inden
for alle kategorier af landskabsarki¬
tektur og havekunst: haver, parker,
byrum, bebyggelsesplanlægning,
byplanlægning, planlægning i det
åbne land eller strategiske planer.
Hver tegnestue kan indsende max.
3 arbejder.
Hvert arbejde præsenteres på max.
2 A3-ark gennem i en kort, dansk¬
sproget tekst (max. 5.000 anslag),
tegninger i form af planer, perspek¬
tiver, diagrammer el. lign. samt fo¬
tografier (i alt max. 10 stk.).
CD med samme i pdf-form ved¬
lægges.
Desuden vedlægges fakta om pro¬

jektet:
Navn, adresse, årstal, bygherre, råd¬
givere, udførende, areal, budget.
Bedømmelseskomiteen består i

2008 af professor Ib Asger Olsen,
Have og Landskabsrådet (HLR);
Peter Raaschou-Nielsen, DL;
KnudW.Ø. Larsen, Praktiserende
Landskabsarkitekters Råd (PLR),
Annemarie Lund, redaktør, samt
en kommunal repræsentant, stads¬
gartner i Ålborg Kirsten Lund An¬
dersen og en endnu ikke udpeget
skandinavisk repræsentant.

Blandt de indsendte forslag udvæl¬
ger bedømmelseskomiteen ca. 30
til publicering.
Herefter afleverer de udvalgte en¬

deligt materiale, herunder royalty¬
fri fotos og andet illustrationsmate¬
riale af høj kvalitet, egnet til tryk.
HLR, DL og PLR har ydet økono¬
misk bidrag til projektet, derover
søges pt. om fondsstøtte.
Inf.: Dansk landskabsarkitektur 03-08
www.landskabsarkitekter.dk

Tidsfrist: l.juni 2008

Call for entries: 2009 EU Prize

for Cultural Heritage/
Europa Nostra Awards
Outstanding achievements in the
field of heritage conservation and
enhancement (architectural heri¬
tage, cultural landscapes, works of
art and collections of artistic and

historic significance, archaeologi¬
cal sites, industrial and engineering
heritage) will be awarded in the
following categories:
1. Conservation

2. Research

3. Dedicated service by individuals
or organisations
4. Education, training and
awareness-raising
Entry forms at

www.europanostra.org

Closing date: 1 October 2008
Inf. Sander van der Ven,
Heritage Awards Coordinator
+31 70 302 40 59

awards@europanostra. org

Konkurrence:

Grønnegade i Odense
Odense Kommune har udskrevet

en åben international projektkon¬
kurrence, om hvordan Grønnegade

kan omdannes fra en parkerings¬
plads, til et moderne byrum, der
indbyder til aktiviteter og ophold.
Som noget særligt ønsker Odense
Kommune i denne konkurrence

at sætte fokus på 'robotteknologi',
som giver borgerne mulighed for
aktivt at kunne påvirke byrummet.
Med robotteknologi menes pro¬

grammerbare systemer, der in¬
teragerer med omgivelserne.
Robotsystemerne far input fra
omgivelserne og borgerne via sen¬

sorer. Det kan være sensorer, der
måler tryk, afstand, lysniveau, lyd,
fugtighed, osv. Robotsystemerne
skaber et output i byrummet, som
kan være lys af forskellig farve, lyd,
bevægelse, osv.
Grønnegadeprojektet udgør. ca.
4.100 kvm, og den samlede øko¬
nomiske ramme for gennemførelse '
af projektet inkl. rådgiverhonorarer
er kr. 10 mio kr. ekskl. moms. An¬

læg af parkeringskælder finansieres
afNordicom.

Konkurrenceperiode: Indtil 9. sep¬
tember 2008

Inf: www.arkitektforeningen.dk/
Home /Konkurrencer/Aktuelle /Dan¬

ske/Groennegade. aspx

Havebrugshistorisk Selskab
I august arrangeres en aftenekskur¬
sion til Landbohøjskolens Have
i anledning af Landbohøjskolens
150 års jubilæum.
Søndag 7. september afholdes eks¬
kursion til anlæg afG.N. Brandt i
Helsingør, bl.a. mindesmærke på
Helsingør Kirkegård fra 1.Verdens¬
krig, Marienlyst Slotshave og kolo¬
nihaveforeningen Solbakken.
Yderligere inf. Jette Abel
Tel. 38 71 16 74 / 23 25 49 74

jetteabel@mail.dk
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1:1 landskab, Chaumont sur Loire

1:1 landskab i

Chaumont sur Loire

Som den første danske tegnestue
har 1:1 Landskab udformet en ha¬

ve til udstillingen Chaumont sur
Loire i Frankrig. Udstillingen er
kendt for at vise det nyeste nye
inden for havekunst, og nogle af
verdens bedste havearkitekter har

udstillet her. 260 forslag blev ind¬
sendt til 2008, og 24 valgt ud.
Udstillingen besøges dagligt af
6.000 mennesker, som kommer for
at se haveinstallationerne som ofte

har karakter af små kunstværker af

iscenesat natur.

1:1 Landskabs installation er et

nordisk stemningsunivers med
grantræer, piletræer, en brændesta¬
bel og en stor skærm med et foto
af en lysende nordisk himmel taget
af fotografTine Harden.
Udstillingen løber indtil 19. okto¬
ber og den danske have er støttet
af Dansk Arkitektur Center,
Den danske ambassade i Paris og

Nationalbankens Jubilæums Fond.
www. 1tilllandskab.dk

International competition and
symposium in Langenlois,
Austria

private plots & public spots 2008 fo¬
cuses on the cultural and societal

significance of contemporary gar¬
den architecture, particularly on

private outdoor space.Which con¬

cepts characterize the gardens?
Which themes are manifest in the

gardens? What kind of space do
the' gardens provide? What are es¬
sential qualities in the design of
private open space?,Do ecological
criteria play a role?
The event is a forum which fosters

discussion of the design of private

open space. This encounter with
contemporary garden architectu¬
re will be held at the Loisium in

Langenlois, a setting which provi¬
des - with its modern architecture

and the surrounding vineyards - a

stimulating atmosphere.

International competition
best private plots 08
The international competition is
being held for the third consecu¬
tive year. The prize honours ex¬

ceptional achievements in the de¬
sign of private outdoor space and
gardens. The jury's criteria encom¬

pass: design concept, artistic qual¬
ity, use of plants and materials,
linkage of indoors and outdoors,
spatial definition and structur¬

ing, technical implementation, and
ecological interrelationships. Em¬
phasis will also be placed on in¬
dividual potential for varied use.
The outdoor space or garden must

clearly be a private habitat.
Prizes: First prize: € 7,000. Second
prize: € 5,000. Third prize: € 3,000
It is an open competition. Land¬
scape architects, architects, garden
owners, designers, florists, garden¬
ers, artists, nurseries and landscap¬
ing firms, as well as teams includ¬
ing a combination thereof, are
eligible to submit private outdoor
spaces and gardens which were

completed after January 1, 1998.
Entry forms and competition brief:
www.privateplots.at
The award ceremony will be at

September 27th, 2008, in Tulln at
the Garden Exhibition of Lower

Austria.

Symposium
The speakers at the symposium
— internationally acclaimed land¬

scape architects, designers and ar¬
chitects - are also the jurors of the
international competition. They
will present their own designs for
open spaces and will shed light on
their respective approaches to the
topic.

Jury members and speakers
Jane Amidon (USA), landscape de¬
signer and critic
Petra Blaisse (Netherlands), Inside
Outside Design
Erik Dhont (Belgium), landscape
architecture

Edouard Francois (France), Archi¬
tecture, Urbanism, Design & Land¬
scape
Guest juror: Jane Bihr-de Salis
(Switzerland), winner of best pri¬
vate plots 07
The symposium will be held on

September 27th, 2008, at the Loi¬
sium Hotel, Langenlois, Austria.
The registration fee for the sym¬

posium is € 50, and registration at

www.privateplots.at / info@pri-
vateplots.at is required.

Catalogue and exhibition
The catalogue 'best private plots
08 - Die besten Garten 2008'

presents the thirty nominated out¬
door spaces and gardens. It will be
presented at the award ceremony.
The bilingual catalogues, in Eng¬
lish and German, documenting the
competitions 2006 and 2007 may
be ordered at info@privateplots.at.
The thirty nominated projects will
be exhibited from September to
October 2008

Invisible Work - Michael van

Gessel Landscape Architect
Erik de Jong and Christian Bertram

(ed.): Invisible Work. Michael van
Gessel Landscape Architect.
NAi Publishers, 2008. English
edition. 348 s. € 82,50
978-90-5662-038-7

Political over the last three de¬

cades, Michael van Gessel (b. 1948)
has amply demonstrated his excep¬
tional talent as a landscape archi¬
tect. His work is highly varied in
nature and embraces a diversity of
typologies, ranging from private
gardens to urban planning projects.
He oversaw the renovation of the

park of Castle Groeneveld,Val£en-
berg Park in Breda, Artis Zoo in
Amsterdam and the Twickel coun¬

try estate.
He also supervised the renovation
ofAmsterdam's Vondel Park drew

up the master plan for the restora¬
tion of the park and the landscap¬
ing around Castle De Haar.
He has devised urban development
plant for Prinsenland (Rotterdam),
Ede town centre and Ruskenveen

(Hoogkerk).
Other important designs that bear
his signature include the Krom-
hout Park (Tilburg), the inner
courtyards of the Ministry ofAgri¬
culture in The Hague and its inte¬
gration into the urban fabric, and
the concept for the reorganization
of the CampVught National Mon¬
ument.

As a supervisor for the pub¬
lic space,Van Gessel was involved
in plans for ljburg, the Southern
Banks of the IJ in Amsterdam and
Almere city centre.

Exhibition Michael van Gessel and

Patrick McGabe

untill 28 September 2008
in the former Nettenfabriek, Apeldoorn
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Philips UrbanLine
Philips UrbanLine repræsenterer det første skridt mod funktionel udendørs belysning. UrbanLine
er et armatur, der er miljøvenligt og økonomisk, samtidig med at alle almindelige belysningskrav
bliver overholdt så som sikkerhed, markedsføring af byen og energibesparelse. Det er et moder¬
ne design der samtidig viser armaturets funktionelle ydeevne. LUXEON® K2 LED's kombineret
med "smart optics", giver Philips UrbanLine et belysningsniveau med en ensartet og behagelig
visuel oplevelse og hvidt lys i to farvetemperaturer varm (3000K) eller neutral (4000K).

PHILIPS
sense and simplicity

www.lys.philips.dk



Forslag udarbejdet af BIRK NIELSEN Landskabsarkitekter og Planlæggere,
COBE, NIRAS Konsulenterne, NIRAS A/S og billedhuggeren, prof. Morten Stræde.
Herover. Konceptillustrationer. Israels plads som en foldet flade, svævende over terræn.
Modstående side. Collage: terræn, træer, belægning
• Proposal by BIRK NIELSEN Landscape Architects and Planners,
COBE, NIRAS Consultants, NIRAS A/S and sculptor, professor Morten Stræde
Above: concept illustrations. Israels Plads square as a folded plane, floating over the terrain.
Opposite page, collage: terrain, trees, paving



ISRAELS PLADS -
INDBUDT KONKURRENCE

Københavns Kommune inuiterede efteråret
2007 tre tværfaglige grupper til at deltage i et
parallelopdrag om udformning af Israels Plads
mellem Vendersgade og Ørstedsparken, i alt
ca. 15.500 kvm. De tre grupper var:

Henning Larsen Architects, Schonherr Land¬
skab, Rambøll Nyvig og tænketank bestående
af Katya Sander, Christian Skovbjerg, Kri¬
stoffer Weise, Superflex

BIRK NIELSEN Landskabsarkitekter og

Planlæggere, COBE, NIRAS Konsulenterne,
N1RASA/S og billedhuggeren,
prof. Morten Stræde

Byens Hold ved EBDNBA arkitekter Aps,
Keinicke & Overgaard arkitekter,
fesper Kongshaug architectural lighting,
Hotel Proforma, Handiplan plus,
Martin Zerlan, prof. i byhistorie, Via Trafik

Evalueringsfasens faglige opponentpanel
Ifestod afEllen Braae, lektor ved Aarhus Ar¬
kitektskole, René Kural, lektor ved Kunstaka¬
demiets Arkitektskole, Carsten Thau, prof. ved
Kunstakademiets Arkitektskole, Ulla Tofte,
sekretariatschef for Golden Days
Bedømmelsesgruppen bestod afJan Christian¬
sen, stadsarkitekt,Jon Pape, centercheffor
Centerfor Park og Natur, Jesper Dahl,
områdechef for Center for Bydesigti, Kristian
Nabe-Nielsen, områdecheffor Center for
Anlæg og Udbud, Lisbet Østrup, projektleder
for CenterforAnlæg og Udbud

Forslag valgt til viderebearbejdning, udarbejdet af BIRK NIELSEN Landskabsarkitekter og Planlæggere,
COBE, NIRAS Konsulenterne, NIRAS A/S og billedhuggeren, prof. Morten Stræde

Uddrag af konkurrenceforslagets tekst
Israels plads er københavnernes nye plads, et sted der folder sig ud og inviterer ind. Pladsen inviterer
gæster fra nær og fjern og ligger som en foldet flade svævende overjorden - som et flyvende tæppe -
så træd op på pladsen og tag med på rejsen.

Pladsen svæver mellem to verdener: byen og parken. Ørstedsparken 'vandrer' ind over pladsen, som
en række udstansninger i et vilkårligt mønster — på sin vej fra parken til byen — og videre - ligesom
folkestrømmen der passerer på sin vej. Fra åbningerne kommer lys og træer op.

Vi ønsker af skabe en langtidsholdbar plads i kvalitative, holdbare og smukke materialer. Med for¬
slaget etableres en aktivitetsplads med lang levetid — den står der også om 100 år.

Pladsen danner en åben og fleksibel ramme for nye behov og aktiviteter, og i kraft af sin enkle
robusthed vil denne udgøre en værdig ramme om divergerende aktiviteter, samtidig med at pladsens
enkle udtryk — skulpturelt/arkitektonisk — vil gøre indtryk. Der er tale om en vidtfavnende plads i et
integreret og enkelt design, der kan løfte sig over skiftende tiders modeluner.

Historie

Historien om Københavns volde er dramatisk og enestående. Dele viser sig stadig i byens rum — iTivc^Ji,
Ørstedsparken, Botanisk Have og Østre Anlæg. Ørstedsparken og Botanisk Have adskilles af en karré¬
struktur, der indrammer Israels Plads og opdeler og adskiller den grønne struktur.

Vi ønsker at gøre fortællingen om Københavns fæstningsring levende ved at løfte en flig af histo¬
rien og med antydningens kunst sætte fokus herpå. Pladsens senere historie rummer tillige inspire¬
rende fortællinger, der naturligt må påvirke og fa betydning for fremtidens udformning. Her tænkes
på trafikkens afvikling omkring pladsen, på koblingen til Ørstedsparken med trappe, på de smukke
1800-tals facader og på sammenhængen til middelalderbyen.

Vi vil fremelske 'københavneridentiteten' på Israels Plads, i en blanding af historisk arv og mo¬
derne skandinavisk design.

Hovedgreb
Vi ser Israels plads som et sammenhængende byrum, der forbinder tprv, plads og parkanlæg. Forslaget
tager afsæt i den planlagte udformning af pladsens torvehaller mod nordøst, der centralt med ny be¬
lægning etablerer et gulv og stadeplads for torveaktiviteterne. Langs karrébebyggelsen omkring plad¬
sen anlægges gaderne med traditionel brostensbelægning - slidte, genbrugte brosten af nordisk her¬
komst.

Tilsvarende udformes pladsens sydvestlige del med et præcist hævet gulv, der giver plads til - og
fremhæver pladsens mange brugere og daglige aktiviteter. Som bindeled til karrébebyggelsen - og til
torvepladsen — anlægges de omgivende gader med brostens- og bordurstenbelægning. Som en smuk
og historisk betinget reference etablerer de sammenhæng til byen i øvrigt, og de tjener som transit for
cyklister, vareindlevering etc.

Mod øst og vest tilføjes pladsen en let foldning/hævning med henblik på at tilføre opholdsmu-
ligheder, dynamik og nye udfordringer. Samtidig gives pladsen lethed og elegance med et skulpturelt
udtryk, der tillige manifesterer historiens underliggende betydning og værdi for stedet. Fladen eller
tæppet fungerer som en stor opholds-, lege- og aktivitetsplads. På fladen er skabt særlige udfordringer
og faciliteter, der inspirerer til og skaber rum for ophold, leg og boldspil. Eksempelvis i form af op-
holdsnicher med bænkeformationer under trægrupper, en forsænket grøn opholdsoase ved N. Zahles
Skole, samt arealer for boldspil og leg på et underlag af asfalt- og gummibelægning.
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Forslag afBIRK NIELSEN Landskabsarkitekter og Planlæggere, COBE, NIRAS Konsulenterne, NIRAS A/S og billedhuggeren, prof. Morten Stræde

Forbindelsen mellem park øg plads
Overgangen mellem plads og park har i forslaget
faet særlig opmærksomhed, med henblik på, på
én gang at etablere en klar afgrænsning mellem
plads og park, samt at sikre sammenhæng og ad¬
gangsmuligheder herimellem.

Dette opnås med et 'overlapning' på syv me¬

ter, hvorved pladsen konsekvent forskydes ud
over parken. Pladsen berører ikke parken. Set
i forhold til den eksisterende situation betyder
det, at pladsens nuværende centralt placerede
halvcirkelformede bastion mod parken rykkes
tilbage. Samtidig trækkes pladsens hjørner frem
mod parken. Samlet set reduceres det belagte
areal, og parkens grønne areal øges tilsvarende.
Trappen fra pladsen til parken udformes som en
imødekommende spiralformet trappe, der bre¬
der sig ud og åbner op mod parken.

Samtlige træer i parken bevares, og enkelte af
dem indgår i pladsens komposition via udstan¬
sede lysåbninger i denne. Herigennem skabes
på én gang kontrast og symbiose mellem park/
plads, blødt/hårdt, mørkt/lyst.

Pladsens udsigtsplatform åbner op mod
parken, perforeringen af pladsejis flade etable¬
rer forbindelse, og parkens træer inviteres ind
på pladsen. Sammen med de nyetablerede træer
danner disse løvtag og naturlige opholdsnicher
på pladsen. Målet er at skabe en Israels Plads, der
folder sig ud, åbner op, og etablerer plads til at
udfolde sig på.
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Belysning
Pladsens generelle belysning ønskes etableret så
enkelt som muligt, med to rækker af slanke be-
lysningsmaster parallelt med facadeløbene langs
Rømersgade og Linnésgade — 3-4 søjler i hver
side. Søjlerne bestykkes med lysenheder, der
asymmetrisk vender bort fra facaderne, og peger
ind mod centrale områder af pladsen efter be¬
hov. Herigennem er det muligt at styre pladsens
overordnede belysning på fleksibel vis, enten
som et relativt jævnt lysniveau ud over pladsen,
eller med større fokusering på dele af pladsen, alt
afhængig af hvilke arrangementer og aktivite¬
ter, der foregår. Den generelle belysning giver et
bredspektret, varmt og orienterende lys. På un¬
dersiden af pladsens kantelement — mod hen¬
holdsvis Linnésgade,Vendersgade og Rømersga¬
de - placeres en perlerække af LED-lys, der om
aftenen fastholder og forstærker billedet af plad¬
sen som en svævende, let foldet plade.

På tilsvarende vis markeres fladens udstans¬

ninger med lysbånd langs disses afgrænsninger.
Det bidrager til at skabe en magisk, dragende
stemning omkring de større og mindre opholds-
oaser. Omkring træerne placeres uplights til
fremhævelse af løv- og grenstruktur i aften- og
nattetimerne.

Belægning
'Israels Plads tænkes konsekvent udformet som

granitbelægning fra facade til facade fra randbe¬

byggelsen mod nordøst til Ørstedsparken mod
sydvest. Den historisk betingede slidte brostens-
og bordurstensbelægning danner 'bund' i Ven¬
dersgade og langs facaderne. Torvehallerne er

placeret herpå som på et tæppe af sten frem til
Vendersgade. Den nye Israels Plads ligger som
et svævende tæppe fra Vendersgade frem til Ør¬
stedsparken.

Den nye granitbelægning tænkes anlagt i en
lys nordisk granit (norsk Iddefjord granit) i kon¬
trast til den mørke bundbelægning af brosten/
bordursten. Granitfliserne udlægges i præcise en¬
heder 80 x 120 cm, der understreger pladsens
længderetning. Fliserne udlægges i felter af 480
x 480 cm (4x6 stk. fliser pr. felt) adskilt af 20
cm brede støbejernsbånd i et samlet modul på
5x5 meter.

Støbejernsbåndet tjener både til at skabe ryt¬
me og variation, og til at sikre en langtidshold¬
bar belægning, som er upåvirkelig af tryk og vrid
fra tung kørsel på pladsen. Ligesom granitten
fremstår støbejernet som reference og bindeled
til bymidten og brokvartererne, hvor støbejern
gennem århundreder har været anvendt som by-
rumselement i form af dæksler, trin, håndlister,
vandrender, pullerter etc. Støbejernet har heri¬
gennem i praksis vist materialets egnethed og

langtidsholdbarhed under disse klima- og vejr¬
forhold. Støbejern bliver smukkere og smukkere
med tiden og patinerer i en varm brun overflade
og lød. Støbejern er skridsikkert — støbejernsri-
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ste og dæksler ligger overalt i den centrale by¬
del — og har traditionelt en århundrede lang le¬
vetid. Endelig er støbejernet frit formeligt, med
mulighed for at skabe præcise detaljer med en
smuk finish.

Udover de rytmeskabende bånd hen over

pladsen fremstår denne med en støbejernskant,
der på én gang sikrer kantens styrke mod slag¬
påvirkning og sikrer belægningen præcis rum¬

lig afgrænsning mod de tilstødende gade- og

parkrum. Tilsvarende kantes afgrænsninger mod
plantehuller, lege- og opholdspladser af afrun¬
dede støbejernselementer. Enkelte udføres med
gummibelægning til sikkerhed og inspiration for
leg og boldspil.

Trafik
Med forslaget sikrer vi pladsen som åndehul og
frirum til udfoldelse og ophold for daglige — gå¬
ende, løbende, legende, siddende - brugere og

besøgende.
I forhold til biltrafik åbner forslaget for flek¬

sible løsninger med maksimal hastighed på 30
km/t. Dog er det væsentligt at der etableres bil¬
fri adgang fra Zahle skolerne til pladsen, såle¬
des at trafikbetjening hertil alene sker fra Nørre
Voldgade. Tilkørselsrampe til parkeringsanlæg¬
get ved Linnésgade lukkes, og frakørselsrampe
ved Rømersgade bibeholdes, således at udkørsel
fra rampe sker i niveau, med direkte indkørsel til
Ahlefeldtsgade.

Beplantning
Beplantningen tænkes bogstavelig talt som en
fortsættelse af Ørstedsparkens beplantning af
store opstammede træer, der 'vandrer' hen over

pladsen og både enkeltvis samt i større og min¬
dre grupper skaber læ og intimitet for stedets
brugere.

Parkens træer er sammensat af varierede træ¬

sorter af nordisk herkomst — eg, el, bøg, kastanie,
ahorn m.fl. Af disse tænkes specielt eg, ahorn og
kastanie med henblik på at opnå en varieret be¬
plantning, både som solitære træer og som træ¬
er i grupper, i et spil mellem varierende højder,
udtryk og løvfaldsfarver. Samspillet til belæg¬
ningens præcise og formfaste karakter, giver en
konstant dialog mellem pladsens bymæssighed
og parkens natur.

Forslaget opererer med fire mulige modeller
for etablering af træer og trægrupper:

1. Idet pladsen er hævet 30 cm over omgi¬
vende terræn, opnås samlet en potte med vækst¬
medie i 100 cm dybde (3-10 meter i diameter),
mod de nuværende 70 cm. Ved udforming af
planteøer som 'bakker' opnås yderligere dybde
af vækstlaget.

2. Hvor der plantes meget store træer, tænkes
disse omkranset af cirkulære bænke, der tjener
som kant mod plantehullet, hvorved vækstmedi¬
ets tykkelse og opbygning øges til 170 cm.

3. Yderligere foreligger der om ønske mu¬

lighed for at trække dagslys ned i øverste kæl¬

derdæk via gennembrydning af betondækket, og
etablering af plantekumme.

4. Endelig er der mulighed for at place¬
re plantekumme på søjle i kælderdæk, samtidig
med at der ikke mistes parkeringspladser.

Samtlige eksisterende træer i Ørstedsparken be¬
vares - enkelte af disse indgår som rumlige ele¬
menter på pladsen. For både større og mindre
træer udskæres der åbninger, der svarer til træ¬
kronens fylde. Ørstedsparkens træer vil derfor
ikke blive berørt af anlægsarbejderne, i forbin¬
delse med nyanlæg af Israels Plads.

Byinventar
Vi behøver ikke omkranse pladsen med puller¬
ter - den svagt hævede flade over det omgivende
terræn sikrer, at pladsen står til rådighed for op¬
hold og leg, boldspil, markeder, events, livsglæde
og personlig udfoldelse.Trafikal udfoldelse sker i
pladsens randområder — samt under denne.

Foldningerne skaber med de hældende fla¬
der sidde- og opholdsterrasser, orienteret mod
henholdsvis pladsens centrale del samt mod Ør¬
stedsparken. Pladsen inspirerer og bevæger, med
sidde- og opholdsmuligheder på kanter, trap¬

per, terrasser og på formationer af bænke un¬
der trækroner, der vokser ud af og fremstår som
integreret del af pladsens skulpturelle form. Der
etableres siddemuligheder med ryglæn omkring
enkelte plantehuller med opstammede træer.
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KONKURRENCE OM HERNING BYMIDTE
Forslag udarbejdet af Schønherr Landskab

• Proposal by Schønherr Landskab
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Herning Kommune udskrev i oktober 2007 en åben
idékonkurrence om udformning af Herning bymidte.
Ønsket var at opnå nye, spændende retningslinjer for
den kommende udvikling af tre byrumskategorier —

torve og pladser, gågader samt velkomstarealer. Kon¬
kurrencen blev afholdt i henhold til EU-direktiv nr.
2004/18/EF (Udbudsdirektivet).
Dommerkomiteen bestod af Borgmester Lars Kra¬
rup (fmd.), fmd.for Byplanudvalget Knud B. Troel¬
sen,fmd.for Kultur- og FritidsudvalgetJohs. Poulsen,
planchefMarius Reese, bymidteprojektleder Tina Søl-
berg Dybbro (alle Herning Kommune) samt fmd.for
Herning Cityforening Per Hansen.
Fagdommere udpeget af AA var arkitekt maa Dorte
Mandrup, prof. dr. agro, landskabsarkitekt mdl Malene
Hauxner, kommunikationsrådgiver Henrik Byager.
Rådgivere for dommerkomitéen var dir. for By-, Er¬
hverv og KulturJan Møller Iversen, dir.for Teknik og
Miljø Jørgen Marstrand, stadsgartner Lars Østerbye,
vejchefTommy Jonassen, kultur- og fritidschef Jørgen
Krogh (alle Herning Kommune) samt adm. dir. Finn
Poulsen, Bestseller Retail Europe A/S, Rasmus Ma-
sautsiag Petrussen, repr. for Det unge Herning, Thue
Eriksen, repr. for Borgenes Herning. Konkurrencens
sekretær var Morten Marstal, arkitekt maa, AA

Udrrag af dommerbetænkningen
Deltagerne skulle aflevere forslag til løsning af
én eller flere af følgende byrumskategorier med
angivelse af overordnet koncept og beskrivelse af
karakteristiske træk i det konkrete projektforslag:
Gågader, torve og pladser, smøger og velkomst¬
arealer. Deltagerne kunne efter eget valg løse én
eller flere kategorier. Forslagene blev vurderet
på deres arkitektoniske, byplanmæssige og funk¬
tionelle løsninger i forhold til konkurrencepro¬
grammets ønsker og krav. Bedømmelsesudvalget
har lagt stor vægt på, at forslagene understøtter
og fremmer et mangfoldigt og rigt byliv samt
medvirker til at skabe en stærk byidentitet. Alle
indkomne 40 forslag blev godkendt og optaget
til bedømmelse.

Bedømmelsesudvalget besluttede sig for at
uddele to sidestillede 1. præmier og to sidestille¬
de 3. præmier samt at indkøbe et enkelt forslag.

Forud for konkurrencen lå et debat- og analyse¬
forløb, der har involveret en række af byens in¬
teressenter. I dag lever byen ikke op til sine eg¬
ne ambitioner på konkurrenceparametrene, især
ikke ved Banegårdspladsen og på enkelte pladser
bag gågaden. Der var enighed om, at der ikke er
liv nok i byen, ikke mindst for unge, og at det
samlede billede af Herning fremstår uklart.

En stor del af idéforslagene slår fast, at liv
kræver mennesker - og der er helt overordnet
to tilgange i forslagene til at få flere mennesker
til Herning:

Den ene vej kan vi kalde festvejen: Den går
ud på at skabe en række spektakulære attraktio¬
ner og begivenheder i gågaden og på pladserne,
der kan danne rammen om et moderne byliv i
alle dets afskygninger. Disse forslag har et præg
af event og festivalstemning, Herning som den
ekstraordinære oplevelsesorienterede bymidte,
og rummer mange spektakulære bud på iscene¬
sættelser af gågaden og pladserne.

Den anden vej kan vi kalde hverdagsvejen:
Her argumenterer forslagene for, at det er afgø¬
rende, at der kommer til at bo mange flere, og
flere forskellige mennesker i Herning bymidte,
før der for alvor kommer liv. Flygtige besøgende,
tiltrukket af attraktive nyskabelser og forlystel¬
ser, vil ikke være nok til at skabe en bæredygtig
udvikling, det kan kun hverdagslivet: Flere men¬
nesker, der skal bo, arbejde, handle, slappe af og
more sig - hver dag. Disse mennesker vil kun¬
ne skabe fundamentet for mere byliv, herunder
også aktiviteter af den mere spektakulære slags.
I disse forslag fortætter man Herning by, bygger
nye boliger, forvandler mange af de golde par¬
keringsområder bag gågaden til nye boligkvar¬
terer.

Der er ikke nødvendigvis en modsætning
imellem hverdag og fest i udviklingen af Her¬
ning - men der skal mange mennesker til en by¬
fest, og hver dag er ikke en fest, og det er nok
for stor en ambition at tro, at man kan skabe
det i Herning. Det er efter dommerkomiteens
opfattelse den vigtigste pointe ved hele idékon¬
kurrencen, at mange flere mennesker skal have
deres hverdag i Herning. De skal have et sted at
bo, noget at leve for, og det er langt væsentligere

for byens udvikling, end at skabe spektakulære
attraktioner.

Der er en risiko for at store scener, bassiner,

pladser og uderum m.m. vil henstå som tom¬
me, vindblæste kulisser store dele af året, hvilket
vil skabe en fornemmelse af livløshed, og der¬
med den stik modsatte effekt end den ønskede,
hvis de bare bliver klistret ovenpå den eksiste¬
rende by.

Det skorter ikke på forslag til at udvikle gå¬
gaden - på alle planer: Fra et væld af forslag til
nye belægninger, herunder en mangfoldighed
af materialer, teknologier og farver. Nye faca¬
der, nye portaler, ny udsmykning, nyt byinventar
(herunder helt nyudviklede produkter), nye be¬
plantninger til nye overdækninger, markiser mm.
bringes også i spil - ind imellem helt ned i de¬
taljen.

En del af forslagene til forandringer af gå¬
gaden bygger på elementer af Hernings historie,
flere bygger på historikken fra Hernijigs tekstil¬
industri, og forsøger at dermed lave både flotte
og identitetsbårne udsmykninger. Mange af ide¬
erne er særdeles markante i deres udtryk og vil
efter dommerkomiteens mening have en ganske
dramatisk virkning, hvis de bliver ført ud i livet.

Processen med at bedømme og diskute¬
re forslagene vedrørende gågaden har påvirket
holdningen i dommerkomiteen: Spørgsmålet
er, om en dramatisk forvandling af gågaden vil
skabe mere liv, uanset hvor flot og markant den
bliver? Dommerkomiteen tror mere på, at livet
skal komme ad anden vej, så at sige: Fra pladser,
boliger og aktiviteter og fra et mere attraktivt
og tidssvarende butiks- og restaurationsudbud.
Gågaden er meget lang, og en spektakulær for¬
andring i hele gågadens udstrækning, f.eks. ved
en meget markant belægning, udsmykning eller
overdækning, rummer derfor en klar risiko for
at fremstå råbende og larmende for omgivelser¬
ne. Det vil ikke være flot, og det vil heller ikke
skabe mere liv.

Der er ingen af forslagene, der foreslår at be¬
vare Banegårdspladsen, og man går næppe for
langt ved at konstatere, at den kan ses som Her¬
ning bys største enkeltproblem. Her er der et
markant behov for forandring - ikke fordi her
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isoleret set mangler liv, men fordi rammerne på
dette livlige sted er meget lidt flotte og dermed
har en negativ afsmitning på byen.

Forslagene til forandring af Banegårdsplad¬
sen er vidt forskellige: Fra det meget gennemgri¬
bende og voldsomt omfangsrige, hvor der skitse¬
res en helt ny bydel, nogle gange i flere niveauer,
og med meget ressourcekrævende nybyggerier,
pladsanlægninger og kvarterændringer til mere
kosmetiske løsninger og omlægninger, hvor de
.nuværende strukturer dækkes over, kapsies ind
eller ombygges i mere moderat målestok.

Men signalet er ikke til at tage fejl af: Her¬
ning skal gøre noget ved sin Banegårdsplads, den
trækker indtrykket af byen ned på alle konkur¬
renceparametre.

Der er en tendens i nogle af idéforslage¬
ne, som Herning kan tage op til diskussion og

.overvejelse: Hvis vi flytter indelivet ud på ga¬

der, stræder og pladser - giver det så mennesker
mere lyst til at være der, og dermed liv? Tenden¬
sen går på, at pladser og gågader skal ligne og
have faciliteter, som vi kender det fra rum i vo¬
res bolig: Pladser bliver til rum, der iscenesættes
og møbleres, f.eks. som spisestuer, lounges, op¬
holdsstuer, kantiner, læsestuer, dansegulve, lege¬
rum, havestuer osv.

Dommerkommiteen mener, at denne ten¬

dens rummer mange charmerende og opmærk-
somhedsskabende træk, men også at den virker
en anelse flygtig, og ikke mindst: den kræver en
stor gennemstrømning af mennesker for at kun¬
ne fungere og ikke henstå ubenyttet og tom det
meste af tiden.

Der er for få unge i Herning, men hvad skal
der til for trække dem ind - hvad er det mon,
de unge vil have? Først og fremmest et sted at
bo, de kan betale, og det kniber det gevaldigt
med, og det kredser en del af forslagene om at

gøre noget ved. Typisk ved at skabe nye bygge¬
rier i gårdene bag gågaden. Men der er også et
væld af ideer til det unge liv: Der skates, klatres,
danses, rappes og chilles, så det er en lyst. Og der
bringes mange vilde ideer til torvs, gimmicks,
som klart sigter efter at tiltrække det unge liv:
Gummiinddækkede pladser, sandstrande, klatre-
tårne, infostandere, forlystelser, interaktive mo¬

biltjenester, dampsprays, ipodhøjtalere osv. Det
er dommerkomiteens opfattelse, at det vigtigste
parameter for at få flere unge til Herning starter
i det helt nære liv - de skal simpelthen kunne
leve der: Få et sted at bo, en uddannelsesplads el¬
ler et job, cafeer, butikker mm. Her bør krudtet
lægges i udviklingen af Herning. Så kan man al¬
tid krydre en plads eller en baggård med nogle
vilde gimmicks, men i sig selv vil de næppe ska¬
be meget nyt liv og vil derfor være det forkerte
sted at starte.

Mangfoldigheden i forslagene afspejler, at

Herning er en ung by med masser af energi, ini¬
tiativ og vovemod som kendemærke. Men ingen
rodfæstet identitet, der afspejler sig i byens ud¬
formning i dag, der er præget af en potent, men
til tider uheldig cocktail af handlekraft, hurtig
behovstilfredsstillelse og tilfældigheder. Det er
f.eks. bekvemt, at man kan køre og parkere alle
vegne - men det efterlader byen som en vind¬
blæst parkeringsplads alt for mange steder, kryd¬
ret med smukke og gennemførte løsninger andre
steder. Det er en forvirrende by, uden klar iden¬
titet, og det kan ses i konkurrencen. For der¬
med har forslagsstillerne frit slag - eller ingen
støtte - når de skal definere en klar identitet for

Herning.
Konkurrencens vindere slipper særdeles godt

fra det, på hver deres måde: Det ene, forslag, kal¬
det Medinaen, ved at skabe en visionær ramme,
der netop fanger Hernings energi og vovemod,
og lader det op til byen selv at fylde rammen
ud. Det andet, forslag Hedens grønne lunge, ved at
skabe et bæredygtigt, gennemtænkt fundament,
hvorfra en helt ny by kan vokse op. Et flertal af
forslagene skyder lidt i blinde, og forsøge med
spektakulære, men knap så velfunderede bud på
en klar identitet.

Det er både tankevækkende og opmuntren¬
de for byen, at der kan komme så forskellige bud.
Tankevækkende; fordi det demonstrerer, hvor
dybt et behov der er for at byen bliver mere af¬
klaret med sig selv: Hvem er vi - og hvad vil vi?
Og opmuntrende, fordi forslagene viser, at der er
et kæmpe potentiale i Herning for at byen netop
kan blive flot, levende og med en klar identitet.

Herning City Trail, indkøb tildelt 50.000 kr.
Udarbejdet afToft Arkitektur aps v. arkitekt maa og

Morten Biisgaard

Forslaget bygger på den enkle og klare idé, at
cirklen skal være Hernings nye identitet og præ¬

ge selve omlægningen af bymidten og alle detal¬
jer, dette medfører.

Cirklen bruges konsekvent og i et væld af
betydninger: Helt overordnet ved at skabe et nyt,
cirkelformet bevægelsesmønster rundt om gåga¬
den, der foreslås bevaret, men renoveret, også
med cirkelformet byinventar.

Ved at skabe Herning City Trail forestiller man
sig, at der kommer et helt nyt bevægelsesmon¬
ster i Herning, der også kan benyttes til løb og

egentlige gadeløb rundt om gågaden, men som

gågaden også vil nyde godt af.
Byens pladser foreslås også cirkeltematise-

ret, f.eks. med en iværksætterplads, og alle dis¬
se pladser indrettes også med cirkelformen som

styrende for pavilloner, belægninger, belysning
mm.

Som et nyt kende- og pejlemærke i Her¬
ning etableres 'Det cirkelformede infosystem',
der består af mandshøje, interaktive, cirkelrun¬
de informationsstandere, som placeres strategisk
rundt omkring i byen. Cirkelstanderen er berø¬
ringsfølsom og stiller al relevant information til
rådighed for borgerne døgnet rundt - og giver
enhver mulighed for at navigere og opsøge in¬
formationer selv.

Dommerkomiteen finder ikke City Trail-
konceptet bæredygtigt for hele udviklingen af
Herning. Dommerkomiteen finder konceptet
slagkraftigt, men er samtidig overbevist om, at
blev Herning City Trail realiseret i sin fulde kon¬
sekvens, med cirkelformer i installationer, inven¬
tar og byrum overalt i Herning, vil resultatet vir¬
ke noget overgjort og trættende for beskueren.

Forslaget indkøbes for gennemslagskraften
i det konsekvente cirkelkoncept, der er stærkt
kommunikativt orienteret og klart identitets-
skabende, samt for sit innovative forslag om det
cirkelformede infosystem, der - som det også
hedder i forslaget - vil sætte nye standarder for
kommunikation i det offentlige rum.
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Forslag udarbejdet afmetopos aps by- og landskabsdesign
• Proposal by metopos aps city and landscape design

Hedens grønne lunge
Hedens grønne lunge, forslag tildelt delt I. præmie
på 275.000 kr.
Udarbejdet afmetopos aps by- og landskabsdesign

Forslagstillernes mener, at det i konkurrence¬
programmet ønskede liv i byen kun opstår, hvis
bymidten fortættes med flere boliger, flere nye
funktioner og bevaring af eksisterende småer¬
hverv. Fortætningen tænkes at ske som bolig¬
typologiske eksperimenter i de udhulede bag¬
gårde. Ny bebyggelse skal rumligt forstærke de
karakteristiske karreers ydre ramme med infill-
huse, mure og/eller beplantning og fastholde
billedet af et virvar af baghuse og forhuses frem¬
spring mod gårdsiden. Byggeriet tænkes opført
efter labyrintiske, additative principper, der vil
medføre skalaspring og mangfoldighed.

Boligerne er samlet efter aldersmæssig grup¬
pering med hovedsagelig små lejligheder i 2-5
etages byggeri til unge, bygget på tage eller 'hæf¬
tet' på facader. For familier er der tænkt på re¬
lativt store boliger i 1-2 etagers tæt-lav bebyg¬
gelse.Til dem over 50 år er der lejligheder i 2-5
etagers byggeri, som i stueetagen huser caféer,
vinbarer, gallerier, butikker og serviceerhverv. Er
man fyldt 70 år, er man igen henvist til 1-2 eta¬
gers tæt-lavt byggeri.

I det resterende, ubebyggede gårdareal er der
indrettet opholdspladser og haver; private som
fælles; skyggede som soleksponerede til solbad¬
ning, grillfester, leg og petanquespil. I gårdene er
beplantningen lav, selvgroet og vildsom, inspire¬
ret af lynglandskabets mikromiljø og egnens ege¬
krat. Der er træer i gader og gårde, overalt hvor
der er plads og mulighed. De står ikke umiddel¬
bart tilfældigt,men efter et fastlagt modulsystem.
Tilfældigheden vil opstå, når systemet støder på
en ledning eller ønsker om anden brug, eksem¬
pelvis forsinkelsesbassiner og solcelleanlæg.

En anden af forestillingerne går ud på, at bi¬
lismen skal minimeres af hensyn til nedbringelse
af C02-udslippet. En fortætning tæt på butik¬
ker, institutioner og jernbane vil medføre, at be¬
hovet for nye parkeringspladser minimeres. Det
eksisterende parkeringsproblem tænkes løst på
tre måder. Privatparkering for beboere og bu¬

tikspersonale finder fortsat sted i baggårdene
og i nyopførte parkeringskældre. Korttidspar-
kering for handlende kan foregå i sidegaderne.
Desuden foreslås opførelse af to parkeringshuse
til langtidsparkering i henholdsvis det sydvest¬
lige hjørne af bymidten ved Jyllandsgade og det
nordøstlige ved Smedegade. Der er tale om mo¬
numentale tårnbygninger med krystallinske, py¬
ramidalske former, hvis tippede facader er vel¬
egnede til plantevækst, regnvandsopsamling og
solcelleplacering.

Projektets bærende idé er, ud over fortætnin¬
gen og begrænsning afbilismen, at træer, græs og
øvrige planter spiller en vigtig rolle for forbed¬
ring af klimaet; for rensning af luft, jord og vand,
for kloaksystemer og som endemål for menne¬
skers trivsel og oplevelsesmuligheder.

Forslaget er bygget op omkring denne for¬
ståelse, der anses for stærk og vigtig nok til at
brande byen som en organisme; et shopping-, bo¬
lig- og kulturlandskab. Gavle og facader kan be¬
grønnes traditionelt med klatreplanter direkte
på mur eller slyngplanter på espalier. Her er an¬
tydet den form for begrønning, der i øjeblik¬
ket kan studeres i Paris. Her og i forslaget er
hele vægge forsynet med lodrette konstruktio¬
ner, der kan huse planter som stauder og græs¬
ser. Når de drypvandes og gødes, kan der op¬
stå lodrette, grønne og blomstrende staudebede
af stor skønhed. Denne teknik muliggør æsteti¬
ske og kunstneriske eksperimenter som i forsla¬
get, hvor plantevæksten på gavle som på tag- og
gulvflader følger den samme modulære, ortogo¬
nale orden.

Forslaget behandler alle tre byrumskategori-
er; torve og pladser, dog kun idémæssigt.

Træerne i gågaden er bevaret og belægnin¬
gen skiftet ud med in situ-støbt beton med dia-
gonallagt fuge og felter af plastik, gummi og
plantevækst. Disse er farverige og grønne og
igen opdelt, således at der kan opstå et system
af forskellighed og mangfoldighed. Beplantnin¬
gen opfattes som systematisk i detaljen, mens
den danner komplekse figurer i den store skala.
På gågaden og i smøger er endvidere foreslået
regnvandsbassiner, solcellebassiner, scener og le¬
geudstyr.

Tage tænkes belagt med potteskår og solceller og
begrønnet med stenurt.Wirer kan danne grund¬
lag for planteskulpturer og løvtage. Langs veje
foreslås bede med planter med vandrensende ef¬
fekt; iris, dunhammer, græsser osv.

Danmark bliver varmere og tørrere.Til gen¬
gæld falder regnen i voldsommere regnskyl. By¬
erne er i sig selv en væsentlig kilde til udledning
af drivhusgasser. Samtidig er de særligt sårbare
over for klimaændringer. Mange belagte area¬
ler uden nedsivningsmulighed eller afkølings-
effekt betyder, at ændringer i temperatur, vind
og nedbør slår hårdt igennem i byområder, med
betydelige konsekvenser for byens økonomi og
kvalitet. To strategier bør, ifølge nyeste forsk¬
ning, principielt forfølges: modvirkning og til¬
pasning. Modvirkning handler om at nedsætte
udslippet af drivhusgasser gennem realisering af
kompakte byer med mindre behov for biltrafik.
Parallelt er byernes evner til at tilpasse sig kli¬
maændringerne — bl.a. hvordan byens grønne
struktur kan afbøde effekter af temperaturstig¬
ninger og voldsomme regnskyl. Vegeta^on ned¬
sætter sommertemperaturen ved fordampning af
vand. De forventede voldsommere regnskyl be¬
tyder, at kloakkerne ikke kan følge med. Resul¬
taterne er ukontrollerede oversvømmelser af ve¬

je og kældre og udledning af urenset spildevand
til byens vandområder. Eftersom forsinkelse og
nedsivning kan foregå både i synlige og usynlige
elementer, er det muligt at afvande tætte byom¬
råder decentralt.

Denne problematik er der taget højde for
i forslaget, ved at byens basis i princippet tæn¬
kes som et vandabsorberende lag, hvor den lang¬
somme gennemsivning foregår via forsinkelses¬
bassiner på tage og terræn og via underjordiske
faskiner. Ideen er fornuftig, nødvendig, stærk,
omfattende, pragmatisk, teknologisk og pro¬
blemløsende.

Det nye er, at den er omsat til en smuk, flot
æstetik, der tænkes brugt i forlængelse af Her¬
nings verdensberømte identitet som centrum for
kultiveret dyrkning, opdyrkning af heden, de ge¬
ometriske haver og resten af de landskabelige til¬
tag omkring byen samt af gågadens fint klippe¬
de træer.
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Dommerkomitéen accepterer, at der kan være
forskel på, hvad unge og gamle stiller af krav til
boligen og dens omgivelser, men er generelt ik¬
ke så glade for boligområder tiltænkt bestem¬
te aldersklasser. Dommerkomiteen er glad for,
at karréstrukturen er fastholdt og udbygget med
infillhuse.men ikke overbevist om kvaliteten i de
enkelte boligkvarterer, eksemplificeret i den må¬
de eksisterende bygninger er tilføjet nye af de
viste påhæftede med 'svævende' karakter. For¬
tætning, begrønning og vandrensning vil skabe
opmærksomhed, trække flere mennesker til, ska¬
be liv og identitet. Selv om man er i gang andre
steder efter lignende ideer, vil det driftige Her-
'ning hurtigt kunne indhente konkurrenter og

gøre en særlig form for begrønning, vandbeskyt¬
telse og bæredygtighed til sit varemærke.

Forslaget præmieres, fordi det er innovativt, og
fordi det på såvel kort som på lang sigt vil kun¬
ne øge bymidtens værdi. Der er både plads til
det etablerede og til det nye, fremadrettede. For¬
slaget vil både kunne skabe sammenhæng og
fleksibilitet. Der er tale om et forslag med stor

grad af forandringsparathed og om byrum, der
kan fortolkes på mange måder. Den uindviede
vil ureflekteret kunne nyde en grøn by med et
væld af farverige planter i sol og skygge, friskere
luft, mindre forurening, renere vand, færre over¬
svømmede veje og kældre. Ved en informativ
indsats vil alle borgere kunne føle stolthed over

at bidrage til en større sag, der hverken må blive
religiøs eller ideologisk. Dommerkomiteen tror

på forslagsstillernes forestilling om, at Herning
kan blive et udstillingsvindue, hvor man kan se,

hvordan man på én gang kan byomdanne grønt,
tæt, levende og miljørigtigt og dermed blive et
internationalt pejlemærke i enhver diskussion
om bymiljø.

Først og fremmest vil forslaget kunne igang¬
sætte en proces, der vil kunne løse reelle proble¬
mer, der er afgørende for fremtiden — ud over at

øge omsætningen her og nu. Den procesoriente¬
rede tilgang muliggør, at forslaget kan igangsæt¬
tes som lokale nedslag, afhængig af kommunale
og private aktørers økonomi og interesse.

Uldjyderne har endnu engang sat dagsorde¬
nen, som det udtrykkes i forslaget.
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Forslag udarbejdet af Schønherr Landskab
• Proposal by Schønherr Landskab

Verden i Herning - Herning i Verden
Verden i Herning - Herning i Verden, forslag tildelt
1. præmie på 275.00 kr.
Udarbejdet af Schønherr Landskab KS v. landskabs¬
arkitekt maa, mdl Torben Schønherr, afdelingsleder,
landskabsarkitekt maa Rikke Juul Gram, landskabs¬
arkitekt maa Birthe Urup Nygaard, stud. arch. Bir¬
gitte Knop Ravn og landskabsarkitekt maa Ingunn
Lønstad. I samarbejde med Søren Jensen Rådgivende
Ingeniørfirma v. Frank Jensen

Forslaget behandler overordnet alle tre kategorier.
Forslaget tager udgangspunkt i Herning som
'byen i midten', placeret centralt i Danmark, og
med tilstrækkeligt udsyn og åbenhed nationalt
som internationalt til en realistisk og dynamisk
udvikling og vækst. Forslagets analyse konklu¬
derer, at konkurrencens overordnede problema¬
tik bunder i udhulingen af den eksisterende by¬
midte, som beskrives som tømt for mening og
liv. Forfatterne tager derfor afsæt i genskabelse af
en bymæssig fortætning, der kan synliggøre by¬
ens identitet og sikre genskabelsen afliv og me¬

ning i byens hjerte.
Forslaget beskriver klare og meget overord¬

nede strategiske og strukturelle greb, der tilsam¬
men styrker bymidtens rumlige karakter og til¬
byder Herning mulighed for en ganske særlig og

nyskabende identitet, mentalt som fysisk. Forsla¬
get er opdelt i fire undertemaer: Medinaen, Den
hemmelige by, Floden og Pladserne.

I den indre bykerne omkring gågaden og de
bagvedliggende parkeringspladser foreslås en ge¬
nerel bygningsmæssig fortætning, der forstærker
afgrænsningen af de eksisterende gadeforløb og
resterne af gårdenes indre labyrintiske struktur.
Herudover beskrives en generel begrønning af
gårdenes indre rum, der forstærker de bagvedlig¬
gende gårdes karakter af indre labyrintiske rum:
Den hemmelige by. I dette fortættede felt place¬
res en slank, rektangulær bygningsstruktur højt
over byen på søjler. Bygningsstrukturen danner
en 'Svævende Medina' eller en svævende beboelig
bymur, der definerer byens hjerte, uden at ad¬
skille visuelt eller fysisk.

Ude fra det åbne landskab ses strukturen
som en gigantisk markering af byens centrum.
En original og nyskabende centrumsmarkering
der, i modsætning til den mere banale place¬
ring af tårne eller højhuse, der refererer til en¬
keltbygninger — definerer og monumentaliserer
strukturen i et felt, inden for hvilket byen kan
udvikles. Den hævede perimetermur refererer
historisk tilbage til det traditionelle mellemøstli¬
ge handelscentrum - medinaen, men tolket i en
moderne transparent åbenhed, der på alle måder
identificerer den ånd, der præger Herning.

Forfatterne foreslår, at muren programme¬

res således, at den rummer alle de funktioner, der
hører byen til, arbejdspladser boliger, offentlige
institutioner, restauranter butikker og rekreati¬
ve rum. Parkering placeres i strukturens punkt¬

fundamenter samt i enkelte parkeringshuse uden
for medinaen. Dommerkomiteen finder, at denne

programmering bør diskuteres nøjere, idet en flyt¬
ning afde traditionelle byaktiviteter væk fra gade¬
niveau vil kunne have en uhensigtsmæssig effekt
på det i forvejen tyndt aktiverede gaderum.

Forfatterne foreslår forskellige energi- og

miljømæssige tiltag omkring udformningen af
strukturen, bl.a. at medinastrukturens profil ud¬
formes aerodynamisk, således at den virker af¬
bøjende for vinden, sydvendte solcellepaneler
samt vandbaserede solvarmepaneler, små verti¬
kalt akslede vindmøller placeret mod vest. Her¬
udover foreslås en bevidst placering af funktio¬
ner i forhold til varme og solindfaldsbehov.

Strukturens konstruktive princip er me¬

get overordnet beskrevet og ikke dokumente¬
ret i tegningsmaterialet. Dommerkomiteen fin¬
der derfor, at en grundig viderebearbejdning er

nødvendig for at kunne belyse de energimæssige
og konstruktive muligheder.

Gågadeforløbet foreslås belagt med store
bevægede in situstøbte betonflader, der 'flyder'
gennem gaden som en flod. Mindre betonsten
flyder ud i de tilstødende smøger og gaderum
således at gågadens belægning så at sige aflejres i
de tilstødende forløb.

1 udformningen af de fem pladser er flodte¬
maet varieret på en underspillet og disciplineret
måde, således at den enkelte plads karakteristika
understreges uden unødvendigt effektjageri.
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Betonfladerne anvendes i forskellig skala og be-
lægningsteknik, mere eller mindre bevæget. Be¬
lægningerne suppleres med særlige lyssætninger
og nogle steder med træer eller beplantede fla¬
der. På Torvet presses betonfladerne op som is-
skruninger, således at der dannes siddepladser
og små scener, på Poulsens Plads" understreges
nattelivet af store ophængte prismer, Tinghus¬
pladsens grønne stemning markeres ved en op¬

løsning af betonfladerne i grønne flader og be¬
lysning, og Banegårdspladsen foreslås terrasseret
med en stor siddetrappe.

Dommerkomiteen finder, at forslagets store

styrke ligger i den nyskabende markering af by¬

ens åbne centrum, der fejrer udsynet til verden
samt den klare definition af feltet, hvor byen kan
koncentreres.

Forslaget indeholder særdeles robuste struk¬
turelle strategier, der på et overordnet niveau
kan danne ramme om en langsigtet fremtidig
udvikling af bymidten og berige den igangvæ¬
rende diskussion om byens profil.

Projektets ideer har potentiale til at blive
omsat fysisk på flere forskellige måder uden at
miste idémæssig styrke, og dommerkomiteen
er overbevist om, at dette, potentiale vil kunne
blomstre i nær dialog med byens politikere og

borgere.

LANDSKAB 4 2008 81



Forslag udarbejdet af 1:1 Landskab
• Proposal by 1:1 Landskab

Herning, den levende by
Herning, den levende by, forslag tildelt 3. præmie på
75.000 kr.

Udarbejdet af 1:1 Landskab v. landskabsarkitekt mdl,
pir Jacob Kamp og landskabsarkitekt mdl, pir Trine
Trydeman. Medarbejdere landskabsarkitekt mdl Sti¬
ne Schibsbye og landskabsarkitektstuderende Simon
Enemærke

Forslaget tager udgangspunkt i en bevidst kon¬
centration af aktiviteter og indsatser i bymidten
for hermed at sikre nok publikum til det ønske¬
de intensitetsniveau. Derfor prioriterer forslags¬
stillerne fire pladser: Banegårdspladsen, Ting¬
huspladsen, Torvet og Poulsens Plads, samt deres
indbyrdes forbindelser.

Herudover foreslås et nyt hierarki i byrum¬
met. En række gaderum, der udgår fra gågaden,
udnævnes til stræder, hvor der er plads til både
kørende og gående trafik som et fleksibelt al¬
ternativ til gågaden. Som en afslappet samlende
bund for hele bymidtens offentlige rum foreslås
en belægning afmørke chaussésten fra facade til
facade. Herpå kan de forskellige pladsrums ka¬
rakteristika udmøntes i mere specifikke belæg¬
ninger.

Dommerkomiteen har lagt særligt mærke til ud¬
formningen af to pladser, Banegårdspladsen og
Poulsens plads. Pladsernes overordnede tema og

inspirationskilde er, som hos mange andre for¬
slag, hentet fra Hernings ry som tekstilby. Poul¬
sens Plads henter inspiration fra garntrissen, og
Banegårdspladsen fra det plisserede stof.

Banegårdspladsen foreslås omdannet til et
stort, frit formet trappelandskab, der forbinder
den gående trafik fra banegårdspladsen til gåga¬
den. Under trappelandskabet afvikles den køren¬
de trafik således, at hele pladsen kan indtages af
de langsomme trafikanter.

I hverdagen kan landskabet danne baggrund
for ophold og gående trafik i forbindelse med
banegården, og ved festlige lejligheder kan land¬
skabet anvendes som en amfiteatralsk opbygning
i forbindelse med koncerter og andre begiven¬
heder.

Dommerkomiteen finder, at trappelandska¬
bet er en enkel og robust løsning på en naturlig
forbindelse mellem banegårdens 1. sals placering

og byens gulv. Trappelandskabets skulpturel¬
le kvaliteter vil sammen med den frit placere¬
de træbeplantning fungere som et oplevelsesrigt
forbindelsesrum på en aktivitetsfri hverdag, lige¬
som den vil kunne optage et større publikum til
forskellige begivenheder.

Poulsens Plads er udformet med øje for skif¬
tet mellem dag og aften. I dagtimerne fungerer
pladsen som cafésted, om aftenen udfolder Her¬
nings natteliv sig. Smalle farvede bånd, forment¬
lig farvet glas eller plast med underliggende fi¬
berlys, giver om dagen belægningen accent og
giver farvestrålende stemning om natten.

Forfatterne arbejder frejdigt med en fri op-
stribning af belægningen i forskellige teksturer:
gule tegl, lyserød gummi, på en bund af mørke
chaussésten. Under træerne er trækronerne spej¬
let som riste i rustfrit stål.

Dommerkomiteen finder, at den sprudlende
og glade brug af effekter virker velvalgt på netop
dette relativt lille pladsforløb, der koncentrere^
Hernings natteliv.
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Forslag udarbejdet af Anne Hartvig Mogensen, Jesper Fog Andersen,
Nella Maria Arce,-Thor Andres Rasmussen og Katrine Urth
• Proposal by Anne Hartvig Mogensen, Jesper Fog Andersen,
Nella Maria Arce, Thor Andres Rasmussen and Katrine Urth

Konsekvens_syv nye rum bag gaden
Konsekvens_syv nye rum bag gaden, forslag tildelt
3. præmie på 15.000 kr.
Medvirkende med delt ophavsret: Anne Hartvig Mo¬
gensen, Jesper Fog Andersen, Nella Maria Arce, Thor
Andres Rasmussen og Katrine Urth
Rådgiver: Dennis Lund

Forslagsstillerne savner delikatesser og hemme¬
lige kvarterer, der skal opdages og mener ikke, at
løsningen ligger i at brande bymidten ved hjælp
af såkaldt pynt. Derimod finder de uudnyttet
potentiale i de mange baggårde. De satser på at
finde, tolke og understrege den provinspoesi, der
lever i det opløste, og som kan indbyde til ufor¬
melle ophold og spontan brug.
Som indsatsområder har forslagsstillerne, for¬
uden gågaden, udpeget og navngivet velkomst¬
arealerne: Fermaten, Rådhusscenen, Tinghus¬
parken, Pladsen, Banen, Venteværelset og Bane¬
gårdspladsen.

Fermaten, opkaldt efter det nye spillested
af samme navn bag Poulsens Plads, er møbleret
med en stor gruppe blodbøge og et filmlærred.
Rummet, der i øvrigt huser basketballbane og

flytbare møbler, har gulv af grus og asfalt, adskilt
af slyngede stålbånd. Indgange mellem gavlene
er fra Skolegade markeret af lygter ophængt i
wirer og fra Smallegade af et hvælvet 'betontæppe',
hvorfra regnvand kan fordele sig som i et delta.

Rådhusscenen i karréen bag torvet har fa¬
et sit navn efter sin tiltænkte teaterfunktion, der

underbygges med et planteespalier som bagtæp¬
pe og et scenegulv, der kan skifte position, fordi
det er monteret på skinner. Publikum kan sidde
let hævet på plinte på et svagt bølget grusgulv
eller ligge i skyggen af en birkelund.

Tinghusparken har græsbund. En pergo¬
la med klatreplanter skjuler det bagvedliggende
foreslåede parkeringshus. Herfra kan man spad¬
sere på en kantet og bugtet, afkostet betonsti til
Nørregade, Torvet og Gågaden, eller man kan
slå sig ned på bakkerne i såkaldte flydemøbler
mellem lindetræer oplyst af up-lights og tjørn,
ahorn og paradisæbler, der far bær og gyldne ef¬
terårsfarver. Pladsen ligger lavere end sine omgi¬
velser, flankeret at trapper og lys i gulvet. Det¬

te er udført af store rektangulære sandstensfliser
med stålbånd som fuge. En vandrende kan sam¬
men med en svag forsænkning opsamle regn¬
vand. Pladsen far karakter fra store fyrretræer og
høje røde master med spotlys.

Banen mellem Smedegade og Søndergade er
som Venteværelset led i en ny forbindelse fra ba¬
negården til Torvet og Gågaden, som forslags¬
stillerne ønsker opprioriteret. Den er møbleret
med legeredskaber, plinte og kirsebærtræer. As¬
faltgulvet er påmalet løbebanesignatur samt nog¬
le store kryds, der skal afbøde parkering. Dette
finder sted på et tag, hvor der også er etableret et
boldbur. Forslaget angivet således en løsning, der
forsøger at blande børn og biler.

Venteværelset er forsynet med et langt hæ¬
vet bed med kejserbuske, der blomstrer om vin¬
teren, en cafépavillon, en mast med spotlys og en
bænk af trælameller. I betongulvet er der spræk¬
ker med græsser og aflange riste, der peger i ret¬
ning mod gågaden.

Banegårdspladsens væsentligste element er i
forslaget en gitterkonstruktion til planter, bygget
uden på den eksisterende bygning. Foruden be¬
lysning, der skal lede mod Gågaden, er der fore¬
slået hævede plantebede med sølvpoppel, bævre-
asp og europæisk lærk.

0

Forslaget hører til i den store gruppe, der har te¬
matiseret udvalgte rum og søgt at skabe liv og
identitet ved hjælp af farverig, blomstrende ve¬

getation og nyt udstyr, ofte hentet indendøre.
Det er i dette tilfælde gjort flot som en selv¬
stændig tolkning af tidens 'trends'.

Dommerkomiteen er ikke tiltrukket af gå¬
gadeløsningen; hverken når det gælder funktion
eller æstetik. Det tippede strøg i midten fore¬
kommer for afvisende rumligt og for svært at
forcere for bevægelseshæmmede. Det virker hel¬
ler ikke rigtigt at trække fodgængerfærdslen væk
fra Søndergade og således affolke den. De lidt
primitive fotocollager, der er svære at relatere til
de poetiske, men lidet rumlige planer, yder ik¬
ke altid forslaget retfærdighed og gør det svært
at aflæse.

Forslaget præmieres for at vise, hvordan bag¬
arealer, som en del af en større indsats på andre
områder, kan medvirke til at omdanne og opru¬
ste bymidten.

Det højt kvalificerede, skitserede forslag vil
kunne supplere torve og pladsers mere formelle,
forudbestemte og kommercielle anvendelse med
plads til uformelle møder, ikke mindst for børn
og unge.
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FORTOVET I KØBENHAVN

Torben Dam

Fliserække og fortovsbrosten - det københavnske fortov. Fasanvej. Foto Torben Dam
• Pavers and sett stone — the Copenhagen sidewalk. Photo.Torben Dam

Langs husets facade skråner en flade en smule
væk fra huset. Fladen er en del af gadens rum -
to let skrånende flader på hver side af den mi-
derste flade. Facaderne, fladerne og en kant gør
rummet langstrakt. Den skrånende flade er ga¬

dens fortov. Fortovet er der bare — på en gang

anonymt og særegent. De fleste tager det køben¬
havnske fortov som en selvfølge, og alligevel fin¬
des det ikke andre steder i verden.

Det københavnske fortov
Fortovet i København består af brolægning og

rækker af fliser. Fliserne ligger i en brolægning
med 12-14 cm terningeformede brosten, hver

. fliserække er adskilt af et skifte brosten, hele for¬
tovet er hævet over kørebanen. Rækken af fliser

følger gadens overordnede retning, 2-3 skifter
brosten adskiller den yderste række fliser og en

kantsten med en 15 cm bred overflade. Kantste¬

nen har en 12-15 cm lysning, som angiver høj¬
deforskellen mellem fortovet og kørebanens ren¬

desten. Mellem husenes facader og den inderste
række fortovsfliser tilpasses små forskydninger
i facaden, trapper og lyskasser i brolægningen.
Færdsel på langs følger rækkerne. Adgang fra hu¬
sene sker på brolægningen ud på fliserækkerne.
Færdsel tværs af gadens rum sker hen over flise¬
rækker og kantsten. Bænke, skilte og brandhaner
står i brolægningen. Gadens rum har vægge gi¬
vet af husenes facader og et gulv givet af en kø¬
rebane og de to fortove.

Historie

Hvad er historien bag det københavnske fortov,
hvorfor ser det sådan ud? Hvad var der før, og
hvorfor blev det ændret? Hvilke problemer var
årsag til ændringerne? Hvornår skete ændrin¬
gen? Hvorfor opstår den store ensartethed i Kø¬
benhavn og resten af Danmark, og hvorfor er

fortove i andre europæiske storbyer tilsvarende
markante uden dog, at ligne det københavnske?
Er der tale otn at fortovet er et stille svar på da¬
tidens problem? Er der tale om de samme pro¬
blemer dengang som i dag? Disse spørgsmål blev
studerende på landskabsarkitektuddannelsen på
Københavns Universitet bedt om at besvare en

gang i slutningen af 1990erne.

Der kom ingen svar, og det blev til en udfor¬
dring at finde svar. Samtaler med ældre erfarne
ingeniører, brolæggere og kommunale forvalte¬
re gav ikke svaret. Fortovet havde eksisteret så
længe, de kunne huske, og ingen kunne pege på
tidspunktet for fortovets opståen. De fleste for¬
ventede at udgangspunktet måtte være 1920rne
eller 1930rne, fordi beton på det tidspunkt slog
igennem i det moderne byggeri. Nutidige kilder
fortæller ikke meget om fortove. Dansk Standard
om brolægning og belægningsarbejder fra 2003
beskriver kun, hvordan tværsnittet af et fortov
har et knækpunkt og en oprunding. Der er og¬
så kun sparsomme oplysninger i Stolze-Møl-
lers bog: Brolæggerfaget fra 1984, hvor man ellers
kunne forvente at finde svar. Det samme gælder
nutidige bøger om vejbygning. Alle kender for¬
tovet, og forfatterne finder det kun nødvendigt
med fa detaljerede bemærkninger.

Fortovet er et gammelnordisk ord, der slet
og ret betyder arealet foran huset. På andre sprog

knytter de fleste betegnelser sig til den langsgå¬
ende bevægelse i gaden. Det tyske burgersteig, det
franske trottoir, det amerikanske sidewalk. I Stor-
britanien hedder fortovet the pavement, altså slet
og ret 'belægningen'. Svenskerne har knyttet sig
til det franske trottoir og nordmænd bruger lige¬
som os det fælles nordiske fortau.

Forandring
Tidspunktet for det københavnske fortovs opstå¬
en var noget tidligere end først antaget. Holm¬
berg, der var professor ved den civile ingeniør¬
uddannelse fra 1882 til 1898, konstaterer i sine
noter til forelæsninger fra 1884 ved den polytek¬
niske læreanstalt i København, at indførelsen af
et ny gadeprofil har medført ændringer på forto¬
vet. Han henviser til, at indførelsen af det nye ga¬

deprofil nødvendiggjorde en opretstående kant¬
sten med en overflade på kun 15 cm (6 tommer).
En 30-35 cm (12-14 tommer) bred bordursten
afgrænsede tidligere fortovet mod rendestenen.
Bordurstenen kunne tillige tjene som en slags
flise for den gående færdsel.

• Det ændrede gadeprofil medførte altså, at
man måtte finde en erstatning for bordurstenen
og skaffe en fortovsbelægning, der var jævnere

end brolægningen med chaussébrosten. Her¬
med var tidspunktet for ændringen indsnævret
til 1880erne, og en af årsagerne til at fortovet
med de store betonfliser dukkede op klarlagt.
Ændring af gadeprofilet og kantstenen havde
simpelthen følgevirkninger for de gående.Ved at
ændre kantstenen fik man behov for at erstatte

den jævne ganglinie, som bordurstenen udgjor¬
de. Men hvorfor lavede man om på gadeprofilet,
når det forringede gangkomforten?

Det gamle gadeprofil havde en rendesten,
der bestod af et forbundt og et revier begge 2
fod (4 fod =124 cm). Rendestenen var både til
afledning af regnvand og spildevand fra hushold¬
ninger, håndværk, butikker og småindustri. La¬
trin blev håndteret for sig. Når afstanden var stor,
kunne selv et lille kunstigt fald i rendens bund
skabe en stor dybde i renden, og derfor måtte
bredden også være stor, for at siderne i renden
ikke blev for stejle. t

Gadens profil efter kloakering og brolægning.
Feilberg, 1919
• The Street profile after drainage and paving.
Feilberg, 1919
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Sy m

Den brede bordurkantsten forsvandt til fordel for den

smalle med stor lysning i det nye gadeprofil.
Holmberg 1884
• The wide border curb was replaced by the narrow
with a greater width in the new street profile.
Holmberg 1884

Kloakering, der kom i gang i 1880erne i Køben¬
havn betød, at man ikke længere behøvede den
brede rende. Husspildevand og latrin løb gen¬
nem rør, og nedløbsbrønde opsamlede regnvand
fra tage og befæstelser, hvorefter det løb videre i
kloakken. Den øgede tilflytning til byen skabte
mere trafik på gader og fortove. Byen voksede,
brokvarterene blev udbygget netop i denne pe¬
riode. Den brede rendesten forhindrede vogne i
at holde helt ind til fortovet. Aflæsning af varer
skulle ske hen over renden. Renden optog for
megen plads.

Løsningen var et nyt gadeprofil. Kørebanen
blev bredere, og rendestenen blev smallere skabt
af forbundtet og en opret kantsten med stor lys¬
ning. Københavns Kommune overtog mange

private gader i brokvarterene i forbindelse med
kloakeringen. Overtagelsen skete, fordi kloake¬
ringen var en. stor investering for grundejerne,
og fordi det omfattende arbejde krævede megen

koordinering. Efter kloakering blev gadeprofi-
let og brolægningen ordnet. Grundejerne måtte
betale deres andel, men Københavns Kommune
kunne bestemme fortovets udseende.

Kloakeringen havde stor sundhedsmæssig be¬
tydning for samfundet. Arbejdet involverede alle
husstande, der fik toiletter i boligen og faldstam¬
mer gennem loft og gulv. En så markant foran¬
dring i dagligdagen krævede oplysningsarbejde
og en positiv markedsføring. Beslutningen hav¬
de været svær at træffe i kommunalbestyrelsen,
diskussionen havde stået på siden 1840. Kloa¬
keringen kostede kommune, husejere og leje¬
re penge. Københavns Kommunes deltagelse på
den nordiske kunst-, industri- og landbrugsud-

Midte. Støbeasfalt gydes i et tyndt lag på 5/8 tomme
(2 cm) på betonfundament. Foto Torben Dam
Th. Tjærebeton betegnes i dag asfaltbeton, pulvefasfalt
eller grusasfaltbeton, oprindelig en forsegling af en
grusmakadam. Foto Torben Dam
• Center: Asphalt poured in a thin, two centimeter
layer on a concrete foundation. Photo Torben Dam
R\ght. Today, tarmac is known as asphaltic concrete,
powdered asphalt or gravel asphaltic concrete,
originally a sealing of a gravel macadam.
Photo Torben Dam •

En rekonstruktion af gadeprofilen før kloakering,
Absalonsgade i København. Foto Torben Dam
• A reconstruction of the profile before sewerage was
established, Absalonsgade in Copenhagen.
Photo Torben Dam

stilling i 1888 viser omfanget af kommunens op¬

lysningsarbejde.På udstillingen kommunikerede
man til Københavns borgere. Kloakering og nye

gader var et tegn på København som en mo¬
derne storby.

Et udstillingskatalog fra nordiske udstilling
gennemgår brolægningsvæsenets aktivitet sag¬

ligt og præcist. Kataloget giver et godt indtryk af
den seriøsitet forandringen sker med, det viser
fortovets sammenhæng med hygiejne og kloake¬
ring. Katalogets forfatterne konstaterer, at der er
behov for en jævnere belægning end fortovsbro-
sten efter indførelse af den smalle, høje kantsten.
Udstillingens katalog bygger på et stort under¬
søgelsesarbejde og en omfattende international
udveksling. Det nævner næsten alle de belægnin¬
ger, som vi også kender i dag. I 1888 har belæg¬
ningerne allerede været afprøvet rundt omkring
i København. De næste afsnit viser erfaringer fra
København og Europa med belægningsmateria-
ler, der er nævnt i 1888. Brolægningsvæsenet var
godt orienteret om internationale erfaringer.

Asfalt
Brolægningsvæsenet vurderer, at ægte Seyssel
og Val de Travers asfalt er de bedst egnede ty¬

per. De har prøvet støbeasfalt fra Seyssel,Val de
Travers og Limmer hver for sig og i blandinger.
Belægningen består af støbeasfalt i et 5/8 tom¬
me tyndt lag på et 3 tomme tykt betonlag. Et af
prøvefelterne er Østergade (Strøget), og et andet
er Øster Farimagsgade ud for det nye kommu¬
nehospital. Asfaltfirmaet hedder The Neuchatel
Asphalt Compagny, og kommer fra Berlin. Det
internationale perspektiv ses ved et tysk firma
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Den 4 fod (124 cm) brede rendesten. Den skrånende
flade mod kørebanen er revier og den anden forbund¬
tet. Liitken, 1902
•The 124 cm wide gutter.The sloping surface toward
the roadway is lined up and the other quincunxial.
Liitken, 1902

med et engelsk navn, der arbejder i København
med en schweizisk asfalt. En rejseberetning fra
Århus Kommune fra 1908 uddyber forholde¬
ne på asfaltmarkedet i Berlin. Val de Travers as¬
falt kommer fra Jurabjergene i dalen med flo¬
den Travers. Floden udmunder ved Neuchatel i

Neuchatel-søen. Støbeasfalt blev det foretrukne

materiale på fortovene i Paris, da de nye sto¬
re boulevarder gennembrød Paris' gamle kvar¬
terer i forbindelse med ændring af boligforhold,
vand og kloak. Budapest er en anden storby med
fortove af støbeasfalt. I dag findes en anden ty¬

pe asfalt som udfyldning på fortovsarealer med
fortovsfliser i København, og flere steder på Fre¬
deriksberg er hele fortovet asfalteret.

Tjærebeton er overtjærede skærver med en

størrelse på en halv, kvart og sekstendel tom¬
me. Fremstillingen af tjærebeton er pertentligt
og omstændeligt beskrevet, så man kan gætte på
at metoden i 1888 er temmelig ny. De tre stør¬
relser overtjærede skærver lægges i et lag ad gan¬

gen med den største skærve nederst i de tre 1,5
tommetykke lag. Fremstillingsprincippet er vi¬
dereført i varmblandet grusasfaltbeton og asfalt¬
beton, som i dag kendes som GAB og AB-asfalt.
De to nævnte typer asfalt, støbeasfalt og grusas¬

faltbeton, ser ens ud, og almindelige mennesker
skelner sjældent mellem de to typer asfalt. Der
er imidlertid god grund til skelne, da støbeasfalt
er et markant bud på en ny teknologi, mens tjæ¬
rebeton må ses som en langsom udvikling, der
tager udgangspunkt i at fa den billige og simp¬
le grus til at fungere i bymæssig sammenhæng.
Tjære var blot et af de materialer, som man af¬
prøvede for at binde gruspartiklerne.
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Granitfliser blev afprøvet i 1880erne, tilsvarende fli¬
ser findes i dag på Trinitatis Kirkeplads i København.
Foto Torben Dam
• Granite pavers were tested in the 1880's, some can
still be found outside the Trinitatis Church in

Copenhagen. Photo Torben Dam

Granitfliser bliver flittigt brugt i Berlin og findes
stadig mange steder i Berlins brokvarterer.
Foto Torben Dam
• Granite pavers were widely used in Berlin and
can still be found in many of Berlin's bridge
quarters. Photo Torben Dam

Klinker vinder ikke indpas i København, men findes
dog på Østerbro og på Frederiksberg.
Foto Torben Dam
• Ceramic pavers were never popular in Copenhagen,
but they can still be found in the Østerbro and
Frederiksberg quarters. Photo Torben Dam

Granit

Granitfliser fra Norge var fra 1887 del af forsø¬
gene op til den nordiske udstilling. Fliserne var
kvadratiske med en sidelængde på en halv til en
hel meter. Ved renovering af kirkeomgivelserne
til Trinitatis Kirke i København er sådanne gra¬
nitfliser brugt. Nogle af disse fliser har en præg¬

ning med riller, der svarer til en kørebanebro¬
lægning. Rillerne sikrer skridfasthed, primært i
og ved porte. Granitfliserne fik ikke stor udbre¬
delse i København. I Berlin fik granitflisen stor
udbredelse. Store fliser af granit ca. 80-60 cm er
fortov flere steder endnu i dag i Berlin; i en eller
to rækker. Den øvrige del af fortovet i Berlin er

mosaikbrolægning.

Klinker

Klinker har tidligere været brugt i København,
får man at vide i kataloget fra den nordiske ud¬
stilling i 1888. Kilderne kalder teglklinker for:
'brændte fliser, ironbricks og feldspatsten'. Det
tyder på, at teglklinker var ret nye og ukendte,
og at informationerne kom forskellige steder fra.
Forvirringen i betegnelsen kan også skyldes, at
der faktisk var tale om forskellige typer sten. De
samtidige lærebøger refererer til Holland, Nord¬
tyskland og England som områder, hvor man

brugte klinker. Hollænderne har en rig tradition
med klinker. Klinkerne har i Holland navn efter

de mange floddale, hvor teglværkerne har fun¬
det deres ler. København har i 1888 ca. 3.600

kvm klinker, og det ændrer sig ikke i den pe¬

riode, hvor Stadsingeniøren holder statistik med
fprtovsarealet i København. Der er klinker på
Østerbro ved Arendalsgade. Fortovet foran Ve-
stersøhus er belagt med klinker, det samme er
fortovene på Bispebjerg. Klinker er udfyldning
mellem fortovsfliserne i området ved Frederiks¬

berg Allé. I Odense satsede man for over 100 år
siden på klinken som fortovsbelægning, og klin¬
ken må siges at være Odenses foretrukne valg.

Kalksandsten

Kataloget omtaler kalksandsten, og andre bøger
nævner fliser fra Skotland, der allerede i 1888
har været afprøvet i København. Kilderne vurde¬
rer, at fliserne bliver glatte i løbet af kort tid, og
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der er også problemer med frostfastheden. Kin-
nekullasten, som er en kalksandsten fra Sveri¬

ge ved Vanern, ligger endnu foran Københavns
Universitet på Vor Frue Plads, men vurderingen
var den samme, Kinnekullasten bliver glat ef¬
ter kort tids slid, og kalksten kommer ikke til at
indgå som fortovsbelægning. Kinnekullasten bli¬
ver derimod kendt, fordi man bruger stenen til
at lede regnvand fra tagnedløb ud over fortovet
til rendestenen - en kinnekullarende. Køben¬

havns Universitets Frederiksberg campus har i
dag Bremersandsten flere steder. Sandsten ligger
også foran Charlottenborg på Kongens Nytorv. I
London satsede man derimod på en sandsten fra
Yorkshire, ofte blot kaldetYork-stone. Det bliver
'the pavement'.

Mosaikbrolægning
Amalienborg Slotsplads fik mosaikbrolægning
lige inden udstillingen i 1888, og mosaikbrolæg-
ningen indgår da også i statistikken med 28.000
kvadratfod ( 2.770 kvm). Berlin bruger mosaik¬
brolægning som udfyldning. Søren Kierkegaards
Plads ved Det kongelige Bibliotek i København
har en mosaikbrolægning. Mosaikbrolægningen
giver en jævn flade. Stenene sidder ikke så godt
fast, og huller opstår nemt, så stenene skal ofte
sættes om. I Portugal er calcada en betegnelse for
sætning af uregelmæssigt sten, og denne beteg¬
nelse bliver nu ofte brugt til at betegne de meget
mønstrede typer af mosaikbrolægningen. På for¬
tove i Lisabons brokvarterer findes en ensartet

mosaikbrolægning, der løser den samme opgave
som det københavnske fortov.

Makadam

Makadam er en af de helt store arealkategorier i
Stadsingeniørens statistik, cirka 1/3 af arealet på
Københavs fortove helt op til 1960 er makadam.
Den kom før de faste belægninger og fandtes i
yderkanten afbyen. Makadamisering er et 10-15
cm skærvelag topfyldt med grus. Grus støver i
sommerhalvåret, og mange forsøgte at binde stø¬
vet allerede i 1880erne. Vanding med vandvog¬
ne er almindeligt og ret ressourcekrævende, så
sideløbende forsøgte man at binde støvet med
forskellige produkter, bl.a. med salte som kali-

umklorat eller restprodukter fra gas og benzin¬
fremstilling f.eks. stenkultjære, bitumen. Gennem
årene har de tilbagevendende støvproblemer og
indslæbning af små sten fra gruset i huse samt

problemer med ukrudt bevirket, at makadam ef¬
terhånden blev dækket med et fast lag. Det har
givet et broget billede, hvor man måske i starten
har haft en række fortovsfliser på makadam med
grus på begge sider. Senere er gruset blevet as¬

falteret eller belagt med klinker, som man kan se

det i København og på Frederiksberg.

Betonfliser
Udstillingskataloget fra 1888 kalder fortovsfli¬
sen en cementflise. Holmberg kalder fliserne for
kunstige fliser i sine forelæsninger. Flisen har al¬
lerede været brugt, inden det nye vejprofil blev
indført, og brolægningsvæsenet fremstiller fli¬
sen selv. Ifølge Stadsingeniørens beretning sker
det først i Møllegade på Nørrebro og derefter i
Ragnhildsgade. Frederiksberg Kommune frem¬
stiller også fortovsfliser til 1930 vedYrsavej. Me¬
toden til støbning og materialer er nævnt, stør¬
relsen er 2 x 2 Vi fod. Den detaljerede omtale
af fremstillingen er tegn på en vis nyhedsværdi
i 1888. Betonflisen bliver udbredt i København

og på Frederiksberg. Senere bliver fortovsflisen
også brugt i andre danske byer, f.eks. Århus. An¬
dre europæiske storbyer bruger også betonfliser,
f.eks. bliver en særlig betonflise udviklet til Bar¬
celonas fortove j 1916. Flisen er 20 x 20 cm.

Makadam introduceret afMacAdam i Wales i 1825 er

et skærvelag på 10-15 cm topfyldt med stenmel fra
skærveslagningen. Støvproblemer medfører adskillige
forsøg med at binde støv, ender med asfalt
• Macadam was introduced by MacAdam in Wales
in 1825, and is a 10-15 cm layer of crushed stone
topped with stone powder from the crushing process.
Dust problems resulted in a number of experiments
to cement the powder, ending with asphalt



Sandsten fraYorkshire er Londons foretrukne materi¬
ale. Foto Torben Dam
• Sandstone from Yorkshire is London's most popular
material. Photo Torben Dam

Mosaikbrolægning fra et af Lissabons brokvarterer.
Calcada, som portugiserne kalder mosaikbrolægnin¬
gen — ofte med karakteristiske mønstre — betyder op¬
rindeligt sætning af uregelmæssige sten fra det lokale
bjerg. I Lissabon er de lokale sten en lys kalksandsten
og en sort basalt. Foto Torben Dam
• Mosaic paving from one of Lisbon's bridge quarters.
Calcada, originally signified irregular stone paving
from the local mountains. Photo Torben Dam

lægningsvæsenet fortovsflisen som en cementfli¬
se, de allerede fremstiller. De mange andre ma¬

terialer nævnt i udstillingskataloget, viser bred
og international orientering. De danske vejbyg-
ningsbøger er særdeles velorienterede om euro¬

pæiske og amerikanske erfaringer med gade- og

liste med kvm-priser for de forskellige materia¬
ler, og her tager fortovsflisen sig fordelagtig ud,
kun 25 % dyrere en Couli-asfalt (en støbeasfalt)
i anlæg, og så er fortovsflisen mere fleksibel ved
opgravning og ved reparationer, og endelig bli¬
ver flisen ikke så glat.

Fliser af kalksandsten fra Kinnekula-bjerget i Sverige
blev vurderet som glatte, navnet har overlevet i Kin-
nekula-renden, som er hugget i samme sten. Få ældre
sten ligger stadig foran Københavns Universitet.
Foto Torben Dam
• Sandstone pavers from the Kinnekula mountain in
Sweden were considered to be slippery, the name has
survived in the Kinnekula-gutter, which is hewn from
a single stone.A few old examples can be still found in
front ofCopenhagen University. Photo Torben Dam

Fem cirkler er præget ned i overfladen. Cirkler¬
ne danner en blomst og giver overfladen en vis
ruhed. Formatet og prægningen af overfladen er
nu et ikon, der går igen i fine chokoladestykker,
der kan købes i butikker på Barcelonas rambla.

Arsdalegrus
Fra første færd var den københavnske fortovs¬

flise fremstillet af to typer beton, et tyndt toplag
og en grovere beton neden under. Stenene i det
tynde toplag kom fra Bornholm i form af Års¬
dalegrus. Mineralerne i Årsdalegrus består af en
stor del feldspat, som er lidt blødere end kvarts,
som ellers er en vigtig bestanddel af granit. Års¬
dalegrus er nedbrudte dele af Svanekegranit.
Feldspat og cementpastaen i betonen slides ret
ens med god ældning af flisen til følge. Årsdale¬
grus beskrives allerede i de første opskrifter fra
1880erne, hvor fremstilling og blandingsforhold
også er gengivet. Årsdalegruset kommer fra en
enkelt forekomst på Bornholm, og i midten af
1980erne ophørte produktionen af fortovsfliser
med Årsdalegrus. Allerede i 1960erne forsvandt
den kommunale produktion af fortovsfliser, og
private betonvarefabrikker overtog produktio¬
nen og leverancerne. I de seneste år har en be¬
tonfabrik igen flet licens til at bruge Årsdalegrus
til fremstilling af fliser.

Fortovsflisen udvikles altså i midten af 1880-

erne. Holmberg nævner kunstige fliser i sine
forelæsninger fra 1884, og i 1888 nævner bro-

fortovsbelægninger. Europas storbyer har forto¬
ve, som kataloget viste i 1888. Fortovsflisen væl¬
ges blandt mange forskellige løsninger, valget er
bevidst og grundigt. Fortove var en del af Kø¬
benhavns Kommunes stand, der samlet gik un¬

der overskriften hygiejne, og det viser noget om
årsag og betydning. 1 Borgerrepræsentationens
årlige opgørelser af samtlige fortovsmaterialer
i forbindelse med årsregnskabet, der findes fra
1901, ligger fortovsflisen allerede på 80.000 kvm
eller ca. 1/10 af det samlede areal. Ingen anden
belægning vokser med samme hastighed.

Det har ikke været muligt i arkiverne og i
borgerrepræsentationens referater at finde en be¬
slutning om den fortovsløsning, vi nu kender.
Det kan undre, især når forarbejdet til udstil¬
lingen var så åbent og internationalt orienteret.
Forklaringen kan være, at den store forandring,
som kloakeringen medførte, blev accepteret og

påskønnet af borgerne. Dermed var det ikke
længere nødvendigt at inddrage offentligheden
og byens politikere i beslutningen. Fortovet gled
ind i anonymiteten, og beslutningen kom tilsy¬
neladende af sig selv. Professor Liitken, som af¬
løste Holmberg, opstiller i sine forelæsninger en

Statistik

Det københavnske brolægningsvæsen blev i
1890erne underlagt Stadsingeniøren, der i lig¬
hed med alle andre dele af den kommunale virk¬

somhed årligt førte regnskab. Hos Stadsingeni¬
øren findes der fra 1901 til 1960 opgørelser af
vej- og fortovsarealer opdelt på forskellige be-
lægningsmaterialer. Denne statistik fortæller
præcist, hvordan det gik med de belægninger,
som Brolægningsvæsenet foreslog på nordiske
udstilling i 1888. Klinker og granitfliser slår al¬
drig an i København. Betonflisen vokser mar¬
kant i hele perioden. Brolægningen holder sig
konstant i areal, men da fortovsarealet stiger, fal¬
der den procentvise andel af brolægning. Dette
viser, at fortovsflisernes opgave med at danne en

god og jævn ganglinie i brolægningen fortsæt¬
ter, og at brolægningen genbruges på trods af
omlægninger. Den årlige opgørelse fortæller og¬
så om produktionen af fortovsflisen, først i Møl¬
legade, siden i Ragnhildsgade. Statistikken for¬
tæller også om skæbnen for kasserede brosten og

bordursten; de opgøres nemlig som en mængde
producerede skærver!

Fortovsflisen bliver produceret af Københavns og Fre¬
deriksberg kommuner, der nedlægger produktionen
allerede i 1930rne
• The sidewalk paver was produced by Copenhagen
and Frederiksberg municipalities, who ceased
production as early as the 1930's

Fortovsflisen er støbt af to lag beton, toplaget består
afÅrsdalegrus som er en svanekegranit med et højt
indhold af feldspat. Feldspat har samme hårdhed som

cementpastaen, og flisen Ør dermed med tiden en flot
tekstur. Foto Torben Dam
• The sidewalk paver is cast in two layers of concrete.
The top layer consists ofÅrsdale gravel with a high
content of feldspar. Feldspar has the same hardness as

tl\e cement paste, and the paver thus in time acquires
a handsome texture. Photo Torben Dam

Prissætning af de forskellige fortovsbelægninger.
Vi ved, at fortovsflisen vandt. Liitken, 1902
• The pricing of the different sidewalk pavings.
We know that the sidewalk paver won. Liitken, 1902
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Brolægningsvæsenet jonglerer behændigt
med seks forskellige materialer på
Nordisk Udstilling i 1888.
Kilde Nordisk Udstilling, 1888
• The pavement department adroitly
juggled six different materials at the
Nordic Exhibition in 1888.

Source Nordisk Udstilling, 1888

Stockholmsgade i 1880erne lige efter den nor¬
diske udstilling. Vej & Parks arkiver har papirer
fra udbud af brolægningsarbejdet. I den sydlige
del af Stockholmsgade anlægger stadsingeniøren
i 1892 fortovet med fliser 40 x 40 cm, men da
man anlægger fortovene i den nordlige del af
Stockholmsgade, Malmøgade og Visbygade sker
det med to rækker fortovsfliser i en brolægning
med fortovssten. Mængdekalkuler med mål og
et snit støtter rekonstruktion af udseendet. I pe¬
rioden går målenheder fra tommer til metersy¬
stemet, og alligevel er det klart, at fliserne lig¬
ger tæt uden chaussébrosten mellem. Målet på
125 cm svarer lige præcist til bredden af to fliser,
der i overgangen fra de gamle mål går fra 2 fod
(62,8cm) til 62,5 cm. Senere da man på Nør¬
rebro i 1921 skal anlægge Tibirkegade, har man
stadig ingen chaussébrosten mellem rækkerne.

Reparationer
Allerede i 1902 åbner Professor Liitken for dis¬

kussion af muligheden for reparation af lednin¬
ger under fortovet. Det er lettere med brolæg¬
ning og fortovsfliser end med støbeasfalt, der
kræver et betonfundament. Gas, der siver ud af
utætte gasledninger, bliver et andet argument for

Bredgade har en anden fortovsbelægning, måske fordi
brolægningsvæsenet fik travlt, da Højesteret klagede
over dårlige forhold, da måtte flytte dertil efter
Christianborgs brand
• Bredgade has a different sidewalk paving, perhaps
because the paving department was under pressure
when the Supreme Court complained about the poor
conditions after they moved here

Udseende

Den nordiske udstilling i 1888 omtaler ikke
nærmere fortovets udseende og udtryk. Fliserne
erstatter bordurstenene i fortovsbelægningen, og
rækkerne af fortovsfliser har formentlig haft et
udtryk tæt på bordurstensbåndene. Lærebøgerne
i vej- og jernbanebygning, der har været gode
kilder, omtaler heller ikke udseendet før i 1943.
Professor A.R. Christensen konstaterer, at en

række fortovssten, som chaussébrostenen kaldes,
sættes mellem rækkerne af fortovsfliser. Histori¬

ske arkivfoto viser, hvordan fortovet så ud. Om¬
kring 1925 begynder rækken af chaussébrosten
at kunne ses på fotos. Det gælder f.eks. Frede¬
riksberg Allé. En skriftlig formuleret beslutning
om at indføre rækken af chaussébrosten mellem

fliserne har vi ikke fundet, hverken i Stadsin¬

geniørens årlige beretning, i borgerrepræsenta¬
tionens referater eller i lærebøger fra samtiden.
Fortovene ændrer udseende med stor effektivi¬

tet efter 1925.

Referater fra Borgerrepræsentationen i Kø¬
benhavn lokaliserer gader, anlagt lige efter den
nordiske udstilling. På samme måde fandt vi ga¬
der anlagt på tidspunktet op til 1925. Brolæg¬
ningsvæsenet projekterede området omkring

I Marstalsgade ud for Charlottehaven blev der ca.
2000 anlagt et fortov tæt på den første udgave uden
chaussébrosten mellem rækkerne. Foto Torben Dam
• On Marstalsgade outside of Charlottehaven
a sidewalk was established ca 2000 quite similar to
the original version without sett stone between the
pavers. Photo Torben Dam

en fortovsbelægning, der ikke er for tæt. Det vi¬
ser sig åbenbart, at gas fra de utætte ledninger
også søger ned i kældre, med eksplosioner og

forgiftninger til følge. Gassen skal diffundere op

gennem fuger og grus. I den sammenhæng er

brolægningen god med mange og brede fuger.
Reparation og gasdiffussion optræder derefter i
mange kilder. Fortovsbelægninger, som de ken¬
des fra København og Berlin, fremhæves som

diffusionsvenlige. Reparation og omlægning
sker hele tiden, og fortovsflisen fremhæves stadig
som fleksibel i den sammenhæng. Ønsket om en

oprunding i fortovets tværprofil, som det stadig
fremgår af Dansk Standard (DS 1136), kan også
være en forklaring på rækken af chaussébrosten.
Rækken slører nemlig det knæk i profilet, som
de store fliser fir, når man fordeler et resulteren¬
de fald på 25 o/oo med 10 o/oo på den inderste
fliserække og 30 o/oo på den yderste.

Typiske fortove i København og på Frederiksberg
Frederiksberg har gennem årene fulgt Køben¬
havns Kommune tæt. Det gælder både admini¬
strationen afbyens befæstelser og i produktion af
fortovsflisen i kommunalt regi. Det typiske kø¬
benhavnske fortov findes mange steder. Gader

På Nytorv er fortovsfliserne mindre uden brolægning,
men i samme betonkvalitet. Foto Torben Dam
• On Nytorv square, the pavers are smaller without
sett stone, but in the same concrete quality.
Photo Torben Dam
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Foto fra Lokalhistorisk arkiver viser

udviklingen i det Københavnske
fortovs historie
• Photo from the local history archives
shows the development in the
Copenhagen sidewalk's history

som Refnæsgade, Malmøgade, Struensesgade har
typiske fortove, og fortovet har været sat om fle¬
re gange. Flere steder i byen har den brede bor-
durkantsten, det gælder f.eks. Prinsesse Charlot¬
tes Gade og Ahlefeldtsgade. Ahlefeldtsgade har
som andre sidegader til Nansensgade én række
fortovsfliser i brolægning, her kan man altså op¬
leve noget tæt på det oprindelige udtryk, hvor
fortovsflisen jo udelukkende skulle erstatte bor-
durstenen som gangflade. De brede fortove med
flere rækker fliser og chaussébrosten har de fle¬
ste steder afløst den første udgave af det køben¬
havnske fortov.

Få undtagelser
Fortovsflisen har i København et bemærkelses¬

værdigt ensartet udtryk. Afvigelser fra mønsteret
kan ses på få strækninger i København. I Bred¬
gade bliver fortovsfliserne brugt med gennem¬

gående fuge på tværs af gadens længderetning,
uden brosten mellem fliserne. En løsning som

ligger tæt op ad Londons fortove. I borgerrepræ¬
sentationens beretninger refereres klager over
fortovets kvalitet, da Højesteret midlertidig flyt¬
ter til Bredgade efter Christianborgs brand. For-
tovsløsningen stammer fra den tid, dog er fliser¬
ne sat om flere gange. På Nytorv består fortovet
af betonfliser af samme kvalitet som fortovsfli¬

sen, størrelsen er dog 50 x 50 cm.

1960erne

Steen Eiler Rasmussen kommenterer det kø¬

benhavnske fortov i en sidebemærkning i sin
bog Om at opleve arkitektur fra 1957. I et afsnit
om at opleve hårdhed og blødhed i forbindelse
med materialers overflader bruger han det kø¬
benhavnske fortov som eksempel på en uharmo¬
nisk overflade. 'Beton og granit harmonerer ikke
godt, og når fortovet så tilmed er flankeret af as¬
falt eller grus afgrænset af en kantsten, så bliver
fortovet en veritabel samling afmaterialer', skri¬
ver han. Som modsætning fremhæves fortovet i
London afYorkshire stone, og et mere kultive¬
ret eksempel firtdes nok ikke. Andre fra samme

periode har også fat i den anonyme fortovs tra¬
dition. Garrett Eckbo skriver i Urban Landscape
Design fra 1964, at hunderede års erfaring med

funktionelt ingeniørdesign har skabt et system af
gadeinventar og detaljer, som er ret ens. Syste¬
met er sikkert og funktionelt, men savner fuld¬
stændigt det sublime eller følelsesmæssigt appe-
lerende. Eckbo sigtede primært på amerikanske
forhold, men stemningen var universel. Foran¬
dringerne skete imidlertid i de nye byer, der
skød op i 1960erne og 1970erne, og i gågader¬
ne, der dukkede op på samme tid. Fortovsflisen
overlevede i sin anonyme tilværelse i brokvarte¬
rer og i sidegader. Både på Københavns Rådhus¬
plads og Axeltorv har fortovsflisen været brugt
med borter af chaussébrosten. Et fænomen, som

også blev gentaget i en nyere udgave på Halm¬
torvet på Vesterbro i København. Blandingen af
betonflise og chaussébrosten er også en klassiker
for mange haveejere, hvor rækken af chaussébro¬
sten 'frisker' den 'kedelige' beton op.

Arbejdsmiljø
1 1970erne blev arbejdsmiljø et emne, der fik
indflydelse på synet på fortovsflisen. De tunge
løft, som arbejdet med flisen afstedkom, blev for¬
budt. Mange steder reagerede man ved at beslut¬
te sig for mindre belægningssten af beton, men
inden den beslutning blev taget i hovedstaden,
opfandt de københavnske brolæggere en flise¬
vogn, der kunne afvikle de tunge løft, og samti¬
dig kom en række andet løftegrej på markedet.
Dermed var den 90 kg tunge flise ikke længere
et arbejdsmiljøproblem.

Tilgængelighed
Tilgængelighed er ved årtusindskiftet blevet et
emne, der har fået stor opmærksomhed. Årsa¬
gen skyldes det rimelige i at ændre attituden fra
at tage handicaphensyn til at gøre det offentlige
rum tilgængeligt for alle, så man ikke på forhånd
Udelukker nogen. Indsatsen rummer en række
forhold, hvor belægninger spiller en rolle; det
drejer sig om jævnhed og niveaufri adgang, ram¬
per, ganglinier og opmærksomhedsfelter. Kant¬
stenen med den høje lysning har alle årene haft
en rampe uden på kantstenen. Denne rampe er

meget stejl for ikke at strække sig for langt ud på
kørebanen eller cykelstien. En ny form for ram¬
pe, som også kendes fra andre europæiske byer,

er den forsænkede kantsten og en rampe inde på
fortovsarealet. Denne form for rampe harmone¬
rer dårligt med de store fliser, der ikke kan tage
de diagonale knæk.

Det københavnske fortov har derimod nog¬
le fortrin i forhold til opmærksomhedsfelter og
ganglinier, specielt når fliserækker og chaussé¬
brosten ikke blot betragtes som et mønster på
brede fortove eller på pladser, men mest bruges i
overensstemmelse med den oprindelige idé som
en ganglinie i den lidt mere ujævne brolægning.
Brolægningen bliver dermed opmærksomheds¬
felt, og kanten mellem flise og brolægning bliver
en ledelinie.

Fortove andre steder

Fortove overalt i Europa har deres særegenhed. I
1800-tallet skete der store forandringer i Euro¬
pas storbyer. Paris' boulevarder er en af de mest
synlige og kendte forandringer. Haussmanns
'grand traveaux' regulerede færdsel, nye boliger,
vandforsyning, kloakering, selv om der også var
en politisk dagorden, der kommunikerede lov,
orden og magt.

Da den historiske bykerne i midten af 1980-
erne igen fik betydning, blev historiske referen¬
cer også brugt. Det var især brolægning, der har
sin oprindelse før de store forandringer i anden
halvdel af 1800-tallet, der blev brugt som refe¬
rence.

I 1990erne gjorde industriel forarbejdning af
granit det muligt at skabe nye og anderledes be¬
lægninger, der samtidig kunne tilfredsstille funk¬
tionelle krav som jævnhed og tilgængelighed.
Denne tendens har især været brugt i de centra¬
le gågader og er blandt andet beskrevet i LAND¬
SKAB 1-2003.

I Amsterdam har man med et nyt koncept
for hele den indre by besluttet at satse på klinker
og en lav bred kansten. I Paris er man vendt til¬
bage til støbeasfalt. Og i London er man i større
renoveringsprojekt i Campden omkring de be¬
rømte squares begyndt at bruge fliser afYork¬
shire stone i en ny forarbejdning i stedet for de
betonfliser, der efterhånden havde afløst de gam¬
le Yorkshire stones, som Steen Eiler Rasmussen
berømmede i 1950erne.
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BOGOMTALE

Afslutning
Åbenheden fra 1888 og lysten til at inddrage
borgerne i overvejelser om byens fortove for¬
svinder efter den nordiske udstilling og duk¬
ker ikke op siden. Efter første verdenskrig og

op gennem første halvdel af 1900-årene ændre¬
de fokus sig. Modernismen i 1930rne var stadig
international, tyngden blev lagt omkring byg¬
geri og ikke på byrum og fortove. Samtidig for¬
søgte andre grupperinger med nationalistiske
overtoner at beskytte det oprindelige i by- og

bygningskultur, og i den sammenhæng var indu¬
strialismens fortove ikke en historisk reference -

fokus var udelukkende på brolægning.
Historien om det københavnske fortov viste

den begyndende offentlige planlægning i indu¬
strialismens tidlige fase. En planlægning, der var
nødvendig, og som tog store vigtige samfunds¬
spørgsmål op. Det handlede om hygiejne og ikke
om fortov. Det københavnske fortov har overle¬

vet i mere end 125 år med små forandringer. Nu
har vi en tradition, vi kan lære af, og det er mu¬
ligt at manøvrere mellem de mange små foran¬
dringer, så man kan få en løsning inden for tra¬
ditionen, der passer til nutiden.

Ensartetheden skyldes det fælles udgangs¬
punkt, hvor gader blev gravet op i forbindel¬
se med kloakeringen, og at Københavns Kom¬
mune aktivt tog ansvar i forhold til de private
grundejere, der ikke havde samme incitament til
en bred og ensartet løsning. Kloakeringen i Kø¬
benhavn skete tidligere end i andre danske byer,
og dermed kunne konceptet kopieres direkte, så
det københavnske fortov blev modellen i mange
danske provinsbyer. Odense er en af de få undta¬
gelser fra den historie.

Den europæiske udveksling i sidste halvdel
af 1800-tallet var markant. Erkendelsen af beho¬

vet for hygiejne skete samtidigt i Europa og klo¬
akeringen skete også inden for en ganske kort
årrække, det forklarer sammen med den fælles
viden om materialer og fortovsløsninger, at de
europæiske byer har tilsvarende markante for¬
tovsløsninger som København. Lokale forhold
har ændret de enkeltes materialers konkurren¬
ceforhold i forhold til hinanden. Det er langtfra
alle storbyer, der har en markant fortovsløsning.

Og efter fokus i forbindelse med kloakerin¬
gen flyttede væk fra gaderne, var der ikke nogen

anledning til en så gennemgribende forandring.
Forandringen af fortovet var ikke et kort¬

varigt modelune. Der var sammenhæng og per¬

spektiv i beslutningen og senere forandringer
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er sket inden for rammerne af det oprindelige
koncept. Mange forandringer, som sker i disse
år, f.eks. i Amsterdam, sker ved at spole tilbage
til tidligere stadier afbyens befæstelse, derved far
man mulighed for at finde løsninger, der svarer
til nuværende problemstillinger. Traditionen be¬
tyder, at man ikke behøver at starte helt forfra.

Studiet af det københavnske fortov frister til,
at gentænke situationen. Rækken af chaussébro-
sten som har sneget sig ind i konceptet en gang
i 1920rne styrker ikke fortovets tekstur. Fortovs¬
fliser og rækker af brosten på pladser er alene
blevet et mønster.

De fordele rækken af fortovsfliser har i for¬

hold til orientering for blinde og svagtseen¬
de peger på, at fortovsfliserne forbeholdes som

ganglinier og ikke egner sig til pladser. Rækken
af fortovsfliser i en ensartet brolægning vil for¬
enkle gaderummets gulv.

Den planlægningsmæssige metode i 1880er-
ne var en forbilledlig, klar problemformulering,
koordinering mellem ledningsarbejde og bro¬
lægning, en bred internationalt orienteret pro¬
duktudvikling, bevidst samspil mellem offentlig
og privat indsats, god kommunikation og mar¬

kedsføring. Det gav en løsning af alle problem¬
stillinger i gaden på en gang.

Desuden blev arbejdet udført som et koor¬
dineret anlæg, hvor opgravning af kloakledning,
opbygning af bærelag, ændring af gadens profil
og belægning blev ordnet. Motivationen for at
finde så brede løsninger er dag sjældent stærke
nok til at overvinde sektorinteresser.

Måske mangler den begejstring, som man
kan fornemme fra perioden fra sidste halvdel
af 1800-tallet. Det er vel kun diskussionen om

bæredygtighed og klimaforandring, som på det '
holdningsmæssige område dækker lige så bredt,
som hygiejne gjorde dengang, og som involverer
næsten alle sektorer. Vi mangler dog den fælles
koordination i planlægning og udførelse.
Tilgængelighed er et andet emne, der kunne lø¬
ses i en tilsvarende bred, åben og international
sammenhæng, i stedet for de velmente, men me¬

get lidt holdbare løsninger, som i øjeblikket bli¬
ver brugt i byens rum.
Torben Dam, lektor ved KU, landskabsarkitekt mdl

Bay of Somme Motorway Service Station, Frankrig.
L'étude de l'agence HYL. 111. fra bogen

• Bay of Somme Motorway Service Station, Frankrig.
L'étude de l'agence HYL. 111. from the book

Undersøgelsen af det københavnske fortov foregik i
2000-04. Jens Balsby Nielsen og Torben Dam stod
"bag forskningen i Københavns Kommunes arkiv, Fre¬
deriksberg Kommunes arkiv, Det kongelige Bibliotek,
Vej & Parks arkiv, Det kongelige Garnisons Bibliotek
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European Landscape Architecture
- Best Practice in Detailing
Ian Thompson, Torben Dam og Jens Balsby Nielsen
(red.): European Landscape Architecture - Best prac¬
tice in Detailing. Routledge Taylor & Francis Group,
2007. 216 s., 430 kr. ISBN tir. 0-415-30736-8

Der er blevet udgivet en bog om konstruktio¬
ner og detaljering i europæisk landskabsarkitek¬
tur i perioden 1995 til 2005. Det er en bog, hvor
der sættes fokus på godt detaljeringsdesign, som
ikke tager afsæt i standardelementer, og hvor
man viser sammenhæng mellem godt design og

den nødvendige projektdetaljering. Bogen prø¬
ver dermed at vise sammenhængen fra de første
skitser og frem til det udførte projekt.

Bogen leverer ikke en opskrift på godt de¬
sign, men giver inspiration til et mere seriøst fo¬
kus på konstruktionernes detaljering som en na¬

turlig del at den optimale designproces.
Bogen indeholder bidrag fra henholdsvis

Danmark, Irland, Frankrig, Ungarn, Holland,
Spanien, Sverige og England med afsæt i 13 pro¬

jekter. Bidragsyderne er, foruden de tre redaktø¬
rer, Boudewijn Almekinders,Ann Bergsjo, Marti
Franch, Sue Jakson, Emma Jonasson, Ad Koolen,
Ingrid Schegt, Kinga Szilågyi og Sabrina Wilk.

Bidragsyderne har selv skullet udvælge rele¬
vante projekter, med afsæt i at projekterne skulle
være præmierede og generelt have modtaget po¬
sitiv kritik fra faglige medier.

Alle bidragsydere deltager på den ene eller
anden måde i undervisningen af landskabsarki¬
tektur forskellige steder i Europa. Dette giver et
indblik i, hvad man rundt om i Europa mener,
er god landskabsarkitektur, og hvordan man tol¬
ker dette emne.

Bogen er opdelt således, at der en kort be¬
skrivelse afmotivationen for bogen og dens ind¬
hold. Efterfølgende opdeles bogen i de forskel¬
lige lande, som er repræsenteret, hvor der er en
kort beskrivelse af det enkelte lands historik in¬

den for landskabsarkitektur. Derefter præsente-"
res et eller to projekter i det pågældende land.

Alle projekter præsenteres med projektfakta,
et generelt overblik for projektet, projektets pro¬
ces, projektets designfilosofi, projektbeskrivelse
og afsluttes med en evaluering. Alle projekter er
illustreret med både billeder, skitser og tekniske
tegninger.

Bogens store styrke er, at den tager afsæt i
projekter, der er udført og har eksisteret over¬
en kortere eller længere periode. Det giver mu¬

lighed for at evaluere projekterne, efter at de er

taget i brug. En evaluering, der er utrolig vig¬
tig for en reel vurdering af de valg, der er taget
i processen. Det er en stor befrielse at se denne
form for projektgennemgang frem for den ten¬
dens, der er i de faglige blade, hvor billederne
bliver taget i afleveringsøjeblikket, og ingen kig¬
ger sig over skulderen efterfølgende. Det er det¬
te kig, der gør bogen yderst relevant i moderne
landskabsarkitektur.

Det frie valg for projekter, som de enkel¬
te bidragsydere har foretaget, kunne have været
interessant, og man har formentlig fokuseret på
den bredde inden for faget, et sådant valg kun¬
ne give. Desværre betyder det i dette tilfælde, at
det er svært at finde den røde tråd i projekterne,
og man begynder uheldigvis at spørge sig selv,
hvorfor dette projekt og ikke et andet.

Et par andre punkter, der kun bliver berørt
perifert i bogen, men som er nok så vigtige for
bogens budskab, er det tværfaglige samarbejde
samt den efterfølgende drift.

Emma Jonasson er under evalueringen af
'Motorway service station, Bay of Somme' inde
på vigtigheden af samarbejdet mellem arkitekt
og landskabsarkitekt fra første streg. Det er en

utrolig vigtig faktor i forhold til processen, og
en situation man formentlig vil komme til at se
diskuteret mere uddybende i fremtiden, efter¬
hånden som flere arkitektfirmaer ansætter land¬

skabsarkitekter eller opkøber landskabsarkitekt¬
firmaer.

Boudewijn Almekinders påpeger i evalue¬
ringen af 'Wijkpark Portland i Albrandswaard'
den manglende vedligeholdelse efter projektets
udførelse. Hele denne diskussion synes at have
svært ved at slå igennem i Danmark, og generelt
har bygherrer meget svært ved at løfte denne
opgave efter aflevering.

Personligt er jeg ligeledes ked af, at bogen
ønsker at fokusere på specialdesignede elemen¬
ter frem for at fokusere på godt design, med de
elementer det nu indeholder standardiseret eller

ikke. Bogen er dermed medvirkende til at fast¬
holde opfattelsen af, at standardelementer ikke
kan føre til god arkitektur og derfor kun er et

nødvendigt onde på grund af økonomi.
Man kunne have ønsket sig mere af layout¬

et, og bogen læner sig op af det kedelige. Der
kunne man med fordel hente inspiration fra en

bog som Landscape, Architecture & Construction -
Synchronizing Geometry, hvis man skulle overveje
en efterfølger.

Sætter man sig imidlertid ned med bogen og
rent faktisk far den læst, er der utrolig meget vi¬
den at hente.

Bogen er såvel interessant for den udføren¬
de landskabsarkitekt som den studerende. Land¬

skabsarkitekten kan finde inspiration i tekni¬
ske løsninger på tværs af Europa og ikke mindst
få lyst til at evaluere egne projekter og dermed
hente vigtig viden til brug i dagligdagen. Den
studerende vil kunne fa et seriøst indblik i den

arbejdsproces, som fremtiden forhåbentligt kom¬
mer til at byde på.

Man kan kun håbe, at bogen kommer igen¬
nem med sit budskab, og at det efterfølgende
kommer til at betyde en større respekt for alle
fagets faser, og hvor man begynder at tage eva¬

luering med som en naturlig del af et projekts
proces. Derfor må jeg give redaktørerne ret, når
de skriver, at dette er en væsentlig bog inden for
den europæiske landskabsarkitektur.

Som afslutning vil jeg, som Søren Holger¬
sen i hans anmeldelse af bogen, opfordre til flere
artikler af den type, som bogen lægger op til, i
vores egne fagblade og ligeledes håbe, som Niall
Kirkwood skriver i forordet, at denne bog kun
er den første afmange.
Lars Poulsen
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Garden Design in Denmark
Lulu Salto Stephensen: Garden Design in Denmark:
G.N. Brandt and the Early Decades of the Twentieth
Century, Chichester, UK: Packard Publishing Ltd,
2007. 280 pp. 25 GBP.

The English-speaking landscape architecture
community knows relatively little about land¬
scape design in Denmark, and what we do know
centers on the work of C.Th. Sørensen. Søren-

sen's own publications — some of them issued in
English — paired with the invention and quality
of the work, established him in foreign minds
as the dean of twentieth-century Danish land¬
scape architecture. This reputation was recon¬
firmed by the publication in 1993 of Sven-Ing-
var Andersson and Steen Høyer's C.Th. Sørensen
— En Havekunstner, as well as the 1984 reprint¬
ing of Untypical Gardens for a Standard House:
39 Garden Plans, which was accompanied by a

complete English translation of Sørensen's text.
About what took place before the emergence of
modern landscape design in Denmark, however,
we know little - that is to say, the years between
the great palatial estates of the eighteenth cen¬

tury and the public parks like Tivoli, of which
both Danes and visitors are so fond. As a result

of this scholarly myopia, the arrival of Lulu Sal¬
to Stephensens Garden Design in Denmark: G.N.
Brandt and the Early Decades of the Twentieth Cen¬
tury is most welcome.

The book develops from Stephensen's doc¬
torate dissertation, completed in Lund in 1993,
which appeared only in Danish as Tradition og

Fornyelse i Dansk Havekunst: G.N. Brandt og de
første årtier af 1900-tallet. But Garden Design in
Denmark is a book of a different order than its

predecessor. The production is simple yet ele¬
gant, with clean and legible typography and
handsome photographs. This is a substantial
scholarly study rather than a picture book, and it
warrants a careful reading.

G.N. Brandt (1878-1945) is far from a

household name beyond the borders of Den¬
mark, except perhaps in Germany where the re¬

percussions of his 1930 article "Der Kommende
Garten" (The Garden of the Future) still seem

to reverberate (The first full English translation
of this influential article appeared in the Sum¬
mer 2001 issue of Oases #56). Brandt's Marie-
bjerg Cemetery (1925-1936) is one of the mas¬

terpieces of proto-modern design and should
be better known. Stephensen establishes that
Brandt knew both the Swedish architects Gun¬

nar Asplund and Sigurd Lewerentz personally
and was fully aware of their plans for the Skogs-
kyrkogården in Enskede outside Stockholm. But
Mariebjerg is a far different animal, enriching
what appears to be a mundane site plan with a

sophisticated planting palette that far surpasses
in richness its Swedish predecessor. In Enskede
the forest is the protagonist. Played against the
calm openness of its central meadow, the seem¬

ingly irregular texture of pines and birches com¬

prises a sea of green. Although there is also a
woodland area in the Copenhagen cemetery, it
is small and serves as a foil for the overall formal¬

ity of the design. As such, it recalls the relation
between the rougher bosco silvatico of the Ital¬
ian Renaissance garden and its formal counter¬
part. The Mariebjerg design demonstrates both
Brandt's strengths and weaknesses. Less innova¬
tive — and one might say less interested in inno¬
vation, as Stephensen makes clear - in the land¬
scape plan as an abstraction or idea, his emphasis
always seems to lie with the plantings, whether
those more formal or those that at least in ap¬

pearance appear natural.
Stephensen opens her story in England, re¬

hearsing the debates betweenWilliam Robinson
on one side (that of naturalism) and Reginald
Blomfield on the other (the architectural).This
is familiar territory for those in the field and the
differences between the two men has suffered

from exaggeration over the years. The marriage
of the "wild" and "architectural" modes in the

collaborative work of Gertrude Jekyll and Ed¬
win Lutyens pointed out a direction for the res¬
olution of those differences, with Jekyll's plant¬
ing in a manner redolent of textures and colors
of the formal garden structure established by the
architect. The reader is not told just why we are

starting in England however, and the first Dan¬
ish landscape architect mentioned is not G.N.

Brandt but E. Erstad-Jørgensen. For a briefmo¬
ment we wonder how this will become a book

about G.N. Brandt, the name figured so promi¬
nently in the book's subtitle.

Although developed from the earlier disser¬
tation, the structure of the book remains basi¬
cally the same: episodic and broken into small
sections juxtaposed, rather than a grand narra¬
tive more easily followed. The emphasis of the
text rests not on Brandt's designs - which are

discussed all too briefly at the end of the book
- but on his writings and thoughts. In partic¬
ular it is his articles that hold center stage, es¬

pecially the two versions (one in German, one
in Swedish) of his essay on the future garden.
In the coming years, the garden will serve as a

green refuge from the complexities and stress
of modern life, Brandt argues. It is the place to
which one retires at the end of the day; it is
for relief. It is not a place of stimulation, not a

place of thought, but instead a place for relax¬
ation. Brandt's approach counters contemporary

thinking about a landscape as a vehicle for ad¬
vancing ideas or for embracing or expressing —

rather than rejecting - the spirit of the times. In
that sense Brandt's work appears highly conser¬
vative to us today, smacking of formal layouts
beautifully planted. His horticultural experience
is evident in'the handsome period photographs
- many by Brandt himself - that accompany the
text, but drawings such as plans and perspectives
are sadly very few. Brandt, Stephensen explains,
did not make drawings; his interest lay in the fi¬
nal result. Drawings are only a means to an end.
It is the garden, the cemetery, or the park — and
not the drawing - that will ultimately be expe¬
rienced. This will be the gift to the modern city
dweller.

If there are shortcomings in the book they
lie primarily in its structure of brief sections
and the restricted presentations and discussions
of Brandt's realized projects. There are probably
only about ten Brandt works that are devoted
any extended attention in the text, and the
graphic presentation of them is somewhat lim¬
ited. One would have welcomed more discus¬

sion and documentation on Mariebjerg, on the
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Modstående side. Afslapning i 'the room for living'
i G.N. Brandts have, Ørnekulsvej, Ordrup.
Foto G.N. Brandt, 1930
Th. G.N. Brandts have.'The room for living',
til hvile og leg, hovedsagelig grønt: med bellis i græs¬
set, tre krogede æbletræer og en bræmme af bregner.
Foto Jesper Sandfeld, 1974
Nederst. Gudmund Nyeland Brandt (1878—1945)
i sin have. Foto 1920rne
• Opposite page. Relaxation in the 'room for living'
in G.N. Brandts' own garden, Ørnekulsvej, Ordrup.
Photo: G.N. Brandt, 1930
Right G.N. Brandt's own garden.'The room for
living' was for rest, gentle activity and play. It was to
be mainly green and contain nothing more than a
lawn with daisies in the grass, three apple-trees and a

long row of ferns. Photo Jesper Sandfeld, 1974
Bottom. Gudmund Nyeland Brandt (1878-1945) in
his own garden. Photo 1920s

Ordrup Cemetery, the late Radio House, and
most of all on the Hellerup Strandpark, which
to this day looks welcoming and magnificent,
especially on summer evenings. Perhaps the doc¬
umentation for these projects was lacking or the
landscape too modified to justify new photogra¬
phy. But one seeks further discussion of the ac¬
tual designs. In addition, one would have wel¬
comed more about contemporary writings by
other landscape designers in Denmark; as it is,
the book presents a more complete picture of
developments in England and Germany than in
Brandt's homeland.

The translation by Anne Born reads well for
the most part, troubled only by some awkwardly
translated terms — perhaps too directly translated
from the Danish. The term "garden architect,"
for example, may be used in the Danish context,
but at least in the United States we normally talk
of "landscape architects" and "garden designers."
Nor do we say "drawing office" in English (lit¬
erally from the Danish tegnestue) but "atelier" or
"studio" if small, or perhaps just "firm" or "of¬
fice" if it is larger or more corporate. "Villa" is
more problematic because there is no simple
term in English to parallel its use in Danish: we
think of a villa as a sizable building on a large
piece of land - as in Italian villas like Palladio's
Villa Emo or the Villa d'Este in Tivoli (Tivo¬
li, Italy, that is). In most cases "villa" in relation
to Brandt's work is a single-family (detached)
house - admittedly an awkward term, or simply,
a suburban house. But although annoying when
repeated at length (like "garden architect") these
translation glitches are very minor in the overall
scope of the book.

Given its structure and the small number

of images in relation to words, Garden Design in
Denmark betrays its academic origins; it is more
focused on theoretical discussions, biography,
and training rather than on the designs and the
process that produced them. That is the author's
prerogative, of course, and it is not a bad thing
in itself.

And despite any hesitations we may have
to test the Stephensen book against the one we
wished it might have been, Garden Design in

Denmark is a major study that adds a substantial
chapter to those years when modern landscape
architecture was becoming more than a dream
although still short of a reality.
Marc Treib, Professor ofArchitecture Emeritus
at the University of California, Berkeley

lV .{"■

His most recent edited book was Representing
Landscape Architecture (Taylor & Francis, 2007);
Drawing/Thinking: Confronting an Electronic Age
will be published by Routledge this coming summer.
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Steigen præstegårdshave nord for polarcirklen,
anlagt ca. 1870. Haven fungerede også som

forsøgsstation for prøveplantninger for
universitetets botaniske have
• The vicarage garden at Steigen, north of the
Arctic Circle, ca. 1870.The garden also serves
as a research station for planting experiments by
the university's botanical gardens

Norske hager gjennom tusen år
Magne Bruun: Norske hager gjennom tusen år.
Andresen & Butenschøn, Oslo, 2007. 384 s. 499 Nkr.

Så har norsk havekunst også fået sin store bog,
350 tæt skrevne og rigt illustrerede sider, der på
en gang er både et opslagsværk og den lange hi¬
storie om både bevarede og svundne haver.

Bogen behandler, som titlen antyder, norske
haver igennem 1000 år, hvilket fører os fra de
tidligste klosterhaver til nutidens landskabsarki¬
tektur. Vi starter i sagatiden omkring år tusind
med vikingernes kvangårde og den via klostre¬
ne importerede havekunst med læge- og nytte-

planter.Vi haster fra disse til renæssancehaverne,
som skulle udvikles forskelligt, og hvis form¬
sprog holdt sig længe rundt omkring i Norge.
Renæssancehaverne kom via handelsforbindel¬

ser til især England og Holland, hvilket satte de¬
res præg med regelmæssige haver med skabelon¬
parterrer fyldt med blomster og især frugt og

grønt, afgrænset af farvestrålende hegn og små¬
pavilloner. Barokken slog aldrig rigtig igennem
i Norge, om det skyldes terrænet, økonomiske
forhold eller mangelen på et egentligt aristokrati
ligger hen i det uvisse; barokken manifesterede
sig mest i form af nogle fa allé-anlæg.

Derimod hævder forfatteren, at renæssancen

holdt sig til langt op i syttenhundredetallet og
udviklede nogle interessante regionale udtryk,
såsom de Østlandske aksefaste anlæg med has-
selgange og bassinanlæg og Vestlandske terrasse¬
haver. Jeg vil måske nærmere karakterisere disse
som en særlig form for beskeden norsk barok,
eller en overgangsform, der fik sit eget levedyg¬
tige udtryk.

Den romantiske periode, med stemninger,
pavilloner, eremithytter, og hvad der ellers hørte
til, fik en kort med hektisk opblomstring i al¬
lerede perfekt romantiske norske landskab, men
dette fik en brat afslutning omtrent sammenfal¬
dende med unionsopløsningen.

Herefter følger den næste store epoke i
norsk havekunst, den landskabelige have i Rep-
tons aftapning, der hurtigt fører til skabelonha¬
ver med masser af eksotiske planter i tæppebede
og drivhuse.

t
Eidsvoll Verk. Det østlandske anlæg med barokpræg omlagdes til gardenesque stil ca. 1860,

men dele af den gamle lindeallé findes endnu. Planlægges restaureret til 2014
•The Eidsvoll IronWorks: The baroque garden was converted into gardenesque style around 1860,

but parts of the old lime tree avenue remain. A restoration is planned in 2014

Bogen afsluttes med en forholdsvis kort gennem¬
gang af hovedstrømningerne i forrige århundre¬
de, med arts & craftshaverne og funktionalismens
gennembrud for at ende med halvfjerdsernes og
firsernes opgør med denne.

Dette sidste afsnit indeholder slet ikke som

de foregående masser af konkrete eksempler og
skulle måske enten have været udbygget til sam¬
me omfang som de forrige eller helt undladt, det

føltes — i hvert fald for denne læser — underligt
amputeret og når slet ikke samme grundige høj¬
der som resten af bogen.

Som det kan læses af ovenstående, er det en
meget grundig gennemgang præget af mange
eksempler fra hver periode, og det gør bogen
meget velegnet som opslagsværk, men mindre
læsbar som,samlet bog — denne læser vil derfor
anbefale, at man tager den i småbidder og dyk-

Landstedet Damsgård fra 1700-tallet, Bergen, efter restauring 1988 af Sven-Ingvar Andersson
• The Damsgård estate from the 1700'th century. Bergen, after restoration plans in 1988 by Sven-Ingvar Andersson
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Rosendal Gamlehagen, Hardanger, renæssancehave fra 1666
• The renaissance garden at the Rosendal Barony, Hardanger, laid out in 1666

ker ned i stoffet, når man fanges ind af en smuk
illustration eller en interessant overskrift.

Jeg savner dog en opsummering for hver pe¬
riode. Forfatteren indleder ganske vist hver pe¬
riode med et kort - og for en fagligt interesse¬
ret læser forsimplet — afsnit, der ridser periodens
særkende op i en europæisk kontekst. Men man
ville meget hellere have en grundig perspekti¬
vering og sammenstilling af de norske værker
inden for den enkelte periode og overgangene
imellem disse.

Man kunne også savne det store samlende
og resumerende afsnit, der gjorde, at man fik det
store overblik (forfatteren ligger tydeligvis inde
med det), men det forsvinder let for læseren i de
mange eksempler fra rundt omkring i landet.

Et kort med de enkelte havers placering ville
også være en hjælp — specielt for en læser uden
det store kendskab til norsk geografi.

Til bogens helt store plus side hører de, af
forfatteren, smukt tegnede registrerings- og re-

konstruktionsplaner. Små tegninger - de kunne
godt have været større - i samme streg og sig¬
natur af haver og større anlæg op igennem ti¬
derne, det giver et super overblik og sammenlig¬
ningsgrundlag for havekunstens udvikling og de
mange små nuanceforskelle imellem de enkelte
anlæg op igennem århundrederne. Det far mig
til at tænke på Kristine Jensens ph.d.-afhandling,
hvor udvalgte værker i samme streg og måle¬
stoksforhold blev sat op imod hinanden. Her er
tegningerne dog ikke i samme mål, hvilket kun¬
ne have bidraget yderligere til læserens egen af¬
kodning og læsning af den norske havekunsts hi¬
storie udtrykt i plan.

En sådan bog suppleret med enkle perspek¬
tiverende tekster ville denne læser meget ger¬

ne læse.

Det er dog tydeligt at forfatterens ambition
har været at fa det hele med, fra anekdoter om
ejerforhold til planternes indførselshistorie.

Dette giver den vægt som opslagsværket, der
rummer det hele; men går som sagt samtidig ud
over læsbarheden og mindsker dermed læserens
mulighed for at få det gyldne overblik over den
norske havekunst.

Jacob Kamp

Dansk arkitektur siden 1754

Martin Keiding, MarianneAmundsen og Kim Dirck-
inck-Holmfeld (red.): Dansk arkitektur siden 1754.
Revideret og udvidet udgave af Dansk arkitektur 250
år. Arkitektens Forlag, 2007. 249 s., 350 kr.
ISBN 978-87-7407-345-1

Arkitektens forlag udgav i 2004 i forbindelse
med Kunstakademiets Arkitektskoles 250 års ju¬
bilæum en introduktion til dansk arkitektur i de
seneste 250 år. Udgivelsen er nu kommet i en
ny udgave med nyt forord, layout og format og
har flet navnet Dansk arkitektur siden 1754. For¬

fatterne er Kim Dirckinck-Holmfeld, Carsten

Thau, Claus M. Smidt, Tobias Faber og Chri¬
stoffer Harlang.

I ti kapitler bringes læseren gennem højde¬
punkter i dansk arkitektur, fra Eigtved over Ar¬
ne Jacobsen til Vandkunsten og PLOT. Væsent¬
lige byggerier og tegnestuer beskrives og sættes
i relation til samtiden, i det omfang det lader sig
gøre i den oversigtlige form. Sproget er flyden¬
de og behageligt og henvender sig tydeligvis til
både fagfolk og ganske almindeligt arkitekturin-
teresserede. Den oprindelige udgaves tosprogede
tekst er skiftet ud til fordel for to separate udgi¬
velser. Det klæder bogen kun at være i ét sprog
og gør den langt mere medgørlig for læseren.

Udgivelsen har fået en grafisk opdatering, og
det mindre format bringer den i tættere fami¬
lie med forlagets guidebøger. Illustrationerne er

overvejende de samme, og i nogle tilfælde er det
nye layout ikke ubetinget en fordel. Men gene¬
relt er bogen indbydende, tilgængelig og frem
for alt indholdsrig.

Det sidste kapitel, Det moderne sammen¬
brud, er udvidet i forhold til Dansk arkitektur
250 år og fokuserer på de allernyeste byggeri¬
er og tendenser og på den hektiske byggeakti¬
vitet, der har præget de sidste små ti år. Danske
arkitekter roses for deres talent og deres evne
til at brænde igennem, også på den internatio¬
nale scene. Men samtidig kan forfatteren ikke
undlade at løfte pegefingeren over for tiltagende
'konceptrytteri', overfladiskhed og manglende
stillingtagen. 'Dansk arkitektur bør med hele sit
kreative potentiale og tradition fastslå arkitektur

som et humanistisk projekt' skriver han i slut¬
ningen. Det skal blive interessant at se, hvad der
om nogle år kan skrives i kapitel 11.
Caroline Andersen

Folkeskolens udeanlæg
Karen Attwell og Benny Schytte: Folkeskolens ude¬
anlæg. Otte eksempler. SBi 2006:15. Statens Bygge¬
forskningsinstitut, 2006. 104 s., 300 kr.
ISBN 87-563-1285-7

Hvad kan folkeskolen tilbyde sine brugere i fri¬
kvarteret, om eftermiddagen og i weekenden?
Hvornår indgår skolens udearealer som en na¬

turlig del af undervisningen? Hvad skal der trt
for at skabe velfungerende, slidstærke og inspire¬
rende udearealer ved skolen?

Folkeskolens udeanlæg præsenterer otte ek¬
sempler. Udvalgt mellem flere hundrede besøgte
skoler er eksemplerne vidt forskellige, men har
det tilfælles, at de inspirerer til leg og læring, at
de indgår som en naturlig del af skolen, og at de
fungerer i en dagligdag med stort slid og alsidig
brug. Eksemplerne gennemgås, diskuteres og il¬
lustreres. Kriterierne for udvælgelsen af de otte
skoler præsenteres i et tematisk afsnit, der også
inddrager andre eksempler end de otte udvalgte.
En gavmild litteraturliste henviser til et væld af
danske udgivelser om emnet. Folkeskolens ude¬
anlæg er blevet til som del af et forsknings- og
udviklingsarbejde i perioden 2000-05.

Eksempelsamlingen er rig på jordbunden vi¬
den om børns leg, sociale strukturer i skolegår¬
den og skolens indflydelse på børns selvopfattel¬
se. Kombineret med analyse af virkningen af de
rumlige og arkitektoniske forhold giver bogen
et rigtig godt overblik over de forhold, der er

betydende for udearealernes kvalitet og anven¬
delse. Eksemplerne er hentet fra både by og land
og viser derfor, hvor forskellige udgangspunk¬
ter skolerne har, og hvor forskelligt de udnyttes.
Her er både skoleskove og skatebaner. Folkesko¬
lens udeanlæg er brugbar både som inspiration
og som mere teoretisk baggrundsviden om det
at skabe rum for leg og venskaber, ro og under¬
visning.
Caroline Andersen
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SUMMARY

Israels Plads
- closed competition, p. 73

In the autumn of 2007, Copen¬
hagen Municipality invited three
groups to participate in a parallel
competition for the design of Isra¬
els Plads square between Venders¬
gade street and Ørstedsparken, an
area ofca. 15,500 sqm.The pro¬

posal that was chosen for further
treatment was by BIRK NIELSEN
Landscape Architects and Planners,
COBE, NIRAS Consultants, NIRAS
A/S and sculptor, professor Morten
Stræde

Extract from the proposal description:
The square lies like a folded plane
floating over the terrain - like a

magic carpet between two worlds:
the city and the park.

We see Israels Plads as a con¬

tinuous urban space that connects
the square, the plaza and the park.
The proposal is based on the de¬
sign of the square's future market
halls toward northeast. Along
the city blocks that surround the
square, streets are established with
traditional sett paving. The new

granite paving is planned in a pale
Nordic granite as a contrast to this.
The granite pavers are laid in pre¬
cise elements to underscore the

longitudinal direction, separated
by 20 cm wide cast iron bands.

The planting is planned as a
continuation of Ørstedspark's large
pruned trees, which 'wander' across
the square and both individually
and in large and small groups pro¬
vide shelter and intimacy for the
users of the place. All of the exist¬
ing trees in Ørstedspark are pre¬
served and thus will not be af¬

fected by the building work in
connection with the establishment

of the new Israels Plads.

Competition for Herning City
Center, p. 76
Herning Municipality arranged a

public, idea competition in Octo¬
ber 2007 for the design of Hern¬
ing City Center.The participants
were asked to submit proposals for
the solution of one or more of the

following urban space categories,
with a specification of the primary
concept and a description of the
characteristic features in the actual

project proposal: pedestrian streets,

squares and plazas, alleys and ar¬
rival areas.

The jury awarded two first
prizes, two third prizes and one

purchase prize.
A majority of the proposals

made it clear that life demands

people — and there were primar¬
ily two approaches in the proposals
to attract more people to Herning:
The festival way and the daily way.

Some of the proposals for
changes of the pedestrian street are
based on elements from Herning's
history, some build on the history
of Herning's textile industry and
in that way try to create both at¬
tractive and identifying features.

The wide diversity of the proj¬
ects reflects the fact that Herning
is a young city characterized by
lots of energy, initiative and daring.

But there is no firmly estab¬
lished identity reflected in the de¬
sign of the city today, which is dis¬
tinguished by a potent, but often
unfortunate cocktail of activeness,
the quick satisfaction of needs and
fortuitous decisions. It is a confus¬

ing city, without any clear identity
and this is evident in the compe¬
tition.

Because of this the participants
had a great deal of freedom — or

no support - when they had to
define a clear identity for Herning.

The heath's green lungs, awarded a first
prize of 275,000 Kr. by Metopos aps

city and landscape design
The authors felt that life in the

city can only arise if the city cen¬
ter is densified with more housing,
more new functions and the pres¬
ervation of the existing small busi¬
nesses. This densification can be

achieved with housing typologi¬
cal experiments in the empty rear

courtyards. New buildings spa¬

tially strengthen the characteristic
city blocks' outer framework with
infill housing, walls and/or land¬
scaping. In the remaining, unbuilt
courtyard areas, sitting places and
gardens would be established. The
underlying concept in the project
is, aside from the densification and
reduction of automobile traffic,
that trees, grass and other plants
play an important role in the im¬
provement of the climate; for the
purification of air, earth and wa¬

ter, for the sewage systems and as
an aim for people's well-being and
opportunities for experience.

Medinaen, awarded a first prize of
275,000 Kr. 275,000 Kr.

by Schønherr Landskab
The proposal is based on Herning
as 'the city in the center,' central¬
ly located in Denmark and with
a both national and international

vision and openness for a realis¬
tic and dynamic growth and devel¬
opment. The proposal concludes
that the basic problem lies in the
hollowing out of the city cen¬

ter, which is described as empty
ofmeaning and life. A re-creation
of an urban density would make
the city's identity more visible
and ensure the re-creation of life

and meaning in the heart of town.
The proposal describes clear and
very comprehensive strategic and

structural efforts, which together
should strengthen the city center's
spatial character.

The sidewalks of Copenhagen,
p. 84
Torben Dam

Most people take the Copenhagen
sidewalks for granted, and yet they
are like no others in the world.

The sidewalk is just there — both
anonymous and yet distinctive.

The sidewalks of Copenhagen
consist of sett stone and rows of pav¬
ers.The sett stones are 12-14 cm

cubes of granite, and each row of
pavers is separated by a row of sett
stone and the entire sidewalk lies

above the roadway level.The paver
rows follow the street's main direc¬

tion, 2-3 rows of sett stone sepa¬
rate the outer row of pavers from a

15-cm wide curbstone. The curb¬

stone has a clearance of 12-15

cm, which marks the difference in

height between the sidewalk and the '
gutter. Between the building facades
and the inner row of pavers, the dif¬
ferent variations in the facade, steps,
light shafts are resolved by sett stone.
Benches, signage and fire hydrants
are also surrounded by sett stone.

The Copenhagen sidewalks
originated in the 1800's when the
introduction of a new street profile
implied sidewalk changes.

Previously, a wide border stone
edged the gutter stone, and the
border stone could also serve as a

paved surface for pedestrians. This
old street profile had a broad gut¬
ter stone for both the drainage of
rain as well as waste water from

the buildings, etc., but the wide
gutter stone prevented wagons
from parking close to the sidewalk
and occupied too much space.
Pete Avondoglio
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Solar Light

solar

Fiberlys - Smukt udelys!

Fiberlys som dekorativ eller, funktionel arki¬
tektonisk belysning i et udendørsmiljø giver
mange fordele såsom minimal vedligeholdel¬
se. Få lysgivere og ingen varmeafgivelse i de
enkelte armaturer sikrer mod korrosion.

Fiberlyset kan integreres så belysningsgener-
ne bliver mindst mulige.
Samtidig er lyset selve bestanddelen af an¬

lægget og dermed en "skulptur", som giver ar¬
kitekturen centrale impulser i miljøet.
Med vores erfaring og dine ønsker, kan vi med
den rette planlægning og udformning skabe
et professionelt udelysmiljø.

www.solar.dk

stronger together
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i Øresundsdogmer udarbejdet af
1:1 Landskab v.Jacob Kamp
og Nueva v. Caroline Beck

Øresundsvisioner 2040

Konkurrencen Øresundsvisioner

2040 blev udskrevet afRealdania i

2007 som en to-trins konkurrence.

Til 1. fase indkom 60 besvarelser.

15 blev udvalgt til videre bearbejd¬
ning i 2. fase. Bedømmelseskomi¬
teen bestod af: Prof. Peder Agger,
billedkunstner Kerstin Bergendal,
arkitekt Kai-Uwe Bergmann, arki¬
tekt Frederik Fritzson, prof. Orvar
Lofgren, prof. Jens Kvorning (fmd.
for dommerkomiteen), prof. Otto
Anker Nielsen og arkitekt Karen
Skou. Arkitekt Vibeke Meyling,
Dansk Byplanlaboratorium, var
dommerkomiteens sekretær.

Uddrag af betænkning 2. fase
Konkurrenceprogrammet efterly¬
ser kreative svar på, hvilke idéer og
planer, der kan være strukturerende
for den fysiske udvikling afmetro¬
polen omkring Øresund i et 30-40
årigt sigte med henblik på at styr¬
ke Øresundsregionens position som
en unik metropol og skabe bære¬
dygtige rammer for et mangfoldigt
liv i regionen. Programmet under¬
streger vigtigheden af, at forslagene
forholder sig til globale udviklings¬
tendenser, sammentænker den fy¬
siske planlægning med sociale og
kulturelle udviklingstendenser, og
at de indtænkes i både den globale
og lokale kontekst. Bedømmelses¬
kriterierne beskrives mere specifikt
som forslagenes evne til at skabe: 1.
Konsistente fremtidsbilleder, som
kan danne grundlag for den fysiske
planlægning, 2;Vægtige bud på det
særlige ved den skandinaviske me¬

tropol. 3. Bæredygtige løsninger.
Sammenfattende gælder det om at

udpege de forslag, der i form af en
fysisk.struktur mest overbevisende
konkretiserer en vision eller strategi

for en bæredygtig udvikling og ska¬
ber gode rammer for et mangfol¬
digt liv i Øresundsregionen.
I anden fase har forslagene udviklet
sig meget forskelligt. Der er forfat¬
terteams, som har formået at udvik¬
le deres synspunkter og strategier
markant og overbevisende i forhold
til første runde, og der er andre be¬
svarelser, som kun er ændret lidt si¬
den den første aflevering.
Blandt dem, der har haft kræfter¬
ne til at udvikle materialet, er der
teams, der både har været i stand til
at inddrage langt flere dimensioner
og aspekter i arbejdet, og alligevel
har kunnet definere og fastholde et

præcist fokus på det regionale og

strategiske. Generelt gælder det, at
der i det materiale, der er afleveret i
konkurrencens anden fase, føres en

række vægtige og interessante dis¬
kussioner om Øresundsregionens
potentialer og aktuelle udfordrin¬
ger. Hvilken rolle og karakter plan¬
lægningen kan have, og hvad der er
de vigtigste planlægningstemaer, går
også igen.
Præmiering
1. præmie på 250.000 kr. tildeltes to
projekter, som er ganske forskellige
i deres syn på, hvorledes en region¬
planlægning for Øresundsregionens
kan gribes an. Men de har det til¬
fælles, at de kvalificeret dækker de

problemstillinger og temaer, som
konkurrencen spørger til, og de når
begge frem til at beskrive en klar
handlingsdimension.
1. præmie 250.000 kr. Øresunds-
dogttier udarbejdet af 1:1 Landskab
v.Jacob Kamp og Nueva v. Caro¬
line Beck. Forslaget definerer nogle
fa overordnede krav, kaldet dogmer,
som alle lokale planer og projekter
skal forholde sig til - og efterlader
på den måde et stort lokalt hand¬

lings- og fortolkningsrum. Resultatet
er, at der kan etableres en sammensat

og kontrastfyldt region, samtidig med
at der overholdes fælles mål for ek¬

sempelvis miljøstandarder.
1. præmie 250.000 kr. Mosaic region
udarbejdet af Dahl og Uhre ar¬
kitekter as v. Knut Eirik Dahl og

Kjerstin Uhre, medarbejder Erik
Kaufman, 70°N arkitektur as v.

Magdalena Haggarde og Gisle Løk¬
ken, medarbejder Berit Steenstrup.
Besvarelsen ser planlægningen som
en form for beredskab. Der opbyg¬
ges en kompleks matrixbeskrivel¬
se af regionen, som hele tiden for¬
mår at redegøre for konsekvenserne
af de forandringer, der er sket, og
konsekvensbeskrive resultatet af nye

beslutninger. Den er baseret på en
helt anden metodik og tilgang end
det forrige projekt, men sigter mod
det samme mål — en stor grad af
fleksibilitet, et stort lokalt spillerum
og muligheden for en kompleks og
varieret region.
2. præmie på 100.000 kr. tildeltes
tre projekter, som præsenterer klare
strategier og konceptuelle modeller
for regionens udvikling, men som
ikke så fuldstændigt som 1. præmie¬
projekterne dækker alle konkurren¬
cens og regionaliseringens temaer.
2. præmie 100.000 kr., Krydsfeltet
udarbejdet af Mads Farsø, Bo M.
Andresen og Juan J. Palma-Avarez.
Dette forslag satser på et mere

komplekst bysystem, men ved hjælp
af en kombination med skovrejs¬
ning opnås en afgrænsning af byer¬
ne og en styrket rekreativ værdi.
2. præmie 100.000 kr., Regionen er
død - borgen længe leve udarbejdet af
Wunderbau v. René Lindsay samt
Simon Sjokvist. Dette forslag sat¬
ser på at opnå et enkelt bysystem af
tætte og klart afgrænsede byer ved

at bl.a. satse på en fortætning i by¬
ernes periferi.
2. præmie 100.000 kr., Byen om
Sundet udarbejdet af Effekt v. Sinus
Lynge, Tue Hesselberg Foged, Jakob
Nørbjerg Madsen, Morgan Helt
Jakobsen, Anders Bergmann, Lau¬
rence Aeberhard, Lyndal Brown,
Stine Tang Jensen; Brainstones v.

Christian Correll, Poul Henrik An¬
dersen,Wu Yu. Konsulenter: Flem¬

ming Thornæs, Jarl Zinn, Ole Hjort
Caspersen, Per Simmonsen. Forsla¬
get satser på en fortætning og ud¬
bygning omkring Øresund.
Fire indkøb a 50.000 kr. tildeltes:

Fremtiden er lille, Pernille Juul
Schmidt

Forslag uden titel, Futurelab v. Kri¬
stian Bengtsson og Johan Johans¬
son;White Arkitekter AB v.Jonas
Olsson, Sara-Louise Bergkvist, Åsa
Bjerndell, Sofie Josefsson og Ulrika
Connheim

Øresundsparlamentet, Imitio v. Chri¬
stian Borch og Uffe Lind: Klar Ar¬
kitekter v. Henning Stiiben og
Dorte Børresen

Unik via komplementering, Inside
out architecture v. Dominic Balm-

"forth; City Foerster v. Oliver Seidel
I og med at konkurrencen var en

to-trins konkurrence er der gene¬
relt tale om meget kvalificerede be¬
svarelser i anden runde.

Der er derfor også i gruppen af ik¬
ke præmierede forslag en række in¬
teressante og vægtige synspunkter
på konkurrencens problemstillinger.
Der er forslag som både i indhold
og metodik ligger tæt på nogle af
de præmierede.
Den videre debat om Øresunds¬

regionen bør ikke overse de syns¬

punkter, der findes i gruppen af
ikke præmierede forslag.
http://www. byplanlab.dk/

A32 LANDSKAB U 2008



Engelsborgskolen, Kgs. Lyngby
'

v.y v*

Søerne, København

Torve & Veje
Skolegårde & Sportsanlæg

Boligområder
Firmadomiciler & Slotsparker

Vores flere end 100 medarbejdere er klar
til at rykke ud på hele Sjælland, Lolland
og Falster og løse enhver opgave inden for:

Anlæg af udemiljøer
i totalentreprise
• Projektering og rådgivning
• Jord og beton
• Aut. kloakmester

Pleje og vedlige¬
holdelse af udemiljøer
• Græspleje
• Beplantningspleje
• Glatførebekæmpelse

Trekroner Fort, Københavns Havn

Motalavej, Korsør

Bernstorff Slotshave, Gentofte

OK grøn anlæg as .

Tlf.: 57 53 75 09

www.ok-as.dk

Nørrebroparken, København



INOXLINE
CONNECTING DESIGN

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

http • www.inoxline.dk

A34 LANDSKAB i 2008

Foto MassimoVenturi Ferriolo

The International Carlo Scarpa
Prize for Gardens 2008

Uddrag afjuryens motivation:
The jury of the International
Carlo Scarpa Prize for Gardens
has decided to dedicate the 2008

award to the Museumplein ofAm¬
sterdam, a key open space for the
life of the city and for the major
cultural institutions that give onto
it, designed and coordinated by the
Sven-Ingvar Andersson.
The project is an excellent ex¬
ample of how a clear idea, skilful
coordination and community in¬
volvement were able to transform

an enormous, traffic-ridden and
historically unstructured area in¬
to a place which, despite its visible
organizational problems, eloquent¬
ly speaks the language of poise
and dignity, a "campo dei musei",
a vast lawn in dialogue with the
open sky, freely embracing nature,

light, water and trees, the presence
of citizens and visitors and even

great public gatherings.
The design and management of
the transformation of the Museum¬

plein together constitute a master¬

ly example of the art of landscape
directed in this case at showing the
stupendous power of simplicity.
The large catalogue of historic
maps ofAmsterdam, a particular¬
ly rich municipal archive and an
extensive bibliography illustrate
a hundred and forty years of de¬
bate and of failure of the projects
devised for the expansion of the
city into new areas just outside the
walls, in the anomalous triangle
between theVondelpark and the
Boerenwetering Canal.
Starting with the plans ofJaco¬
bus Gherardus van Niftrik (1866
and 1872), the names attached to

the score and more of known and

published projects that never
got off the ground include those
of several important architects
and city planners: Petrus Jose-
phus Hubertus Cuypers (1876 and
1891), Hendrick Petrus Berlage
(1895-1896), Cornelis van Ees-
teren (1928 and 1951).
The difficulties begin with the
size of the open space in question
which, despite the building devel¬
opments and the changes of use,
till covers around 8 hectares, and
the consequent distances, which
together set the terms and con¬

straints of a planning task which is
extremely difficult to control.
Between the ramparts of the XVII
century walls and the old southern
boundary of the city ofAmsterdam
lies a distance of over 600 me¬

tres, so the Rijksmuseum (1885)
is more than 500 metres from the

Concertgebouw (1888) indirectly
opposite.
And since not only the Rijksmu¬
seum, but also the Stedelijkmu-
seum (1894) and the more recent
Van Gogh Museum (1973) were
conceived with their backs to the

common ground, and the concert
hall is separated from it by one of
the busiest urban thoroughfares, it
had gradually become accepted
that the already complex spatial
and functional relationship of four
of the most important and inten¬
sively frequented cultural insti¬
tutions in Europe needed to be
redesigned and the buildings' en¬
trances relocated.

Still more noteworthy, and to
some extent surprising, is the fact
that the figure they proposed was a

landscape designer, albeit one with
long and extensive experience, in¬

cluding the planning of public
squares in large cities.The logic
and the process followed in reach¬
ing the decision to propose the
Scandinavian landscape designer
Sven-Ingvar Andersson for the job,
with the assistance of the Dutch

planner Stefan Gall, highlight the
three fundamental parameters gov¬

erning the choice: the ability to
devise solutions with a strong and
distinctive identity; the ability to
coordinate the various public of¬
fices and the scientific, techni-

t

cal and operational specialists in¬
volved; the ability to listen and
provide constructive responses to
the many different needs of both
inhabitants and visitors.

The consultations and the discus¬

sions that followed took place in
the light of the 1993 masterplan
which, with small amendments,
was approved by South Amsterdam
City Council in September 1995

t and in the subsequent four years
provided the unifying framework
for the many far-reaching project
actions.

The Museumplein is still the site
of ongoing work — the renovation
of the Rijksmuseum, which won't
finish until 2013, the new cycle
lanes that are being laid and, in
particular, the complicated exten¬
sion and new entrance for the

Stedelijkmuseum.
Also in view of the city's explic¬
it ambitions to be a centre of ex¬

cellence in the metropolitan ge¬

ography of Europe, Amsterdam's
"campo dei musei" is once again at
the centre of the attention of the

Public Administration, of those in

charge ofmuseums, of the Dutch
scientific community and of the
area's inhabitants.



MASKINPLANTNING BLOMSTERLØG
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www.rm-papirkurue.dk

Sites awarded The International Carlo

Scarpa Prize for Gardens
1990 Sitio Santo Antånio da Bica,
Rio deJaneiro (Brazil)
1991 Rosario Assunto (Italy)
1992 Sissinghurst (Kent, UK)
i 993 Désert de Retz, Ile de France

(France)
1994 Brancusi Garden at Tårgu Jiu
(Romania)
1995 Forest ofMemory, Enskede,
Stockholm (Sweden)
1996 La Fresneda in the Escorial

(Spain)
1997 Dessau-Worlitzer Gartenreich

(Sachsen-Anhalt, Germany)
1998 Cerca do Mosteiro de Tibåes,
Braga (Portugal)
1999 Cusa quarries (Selinunte, Italy)
2000 The Marrakech Agdal (Morocco)
2001 Castelvecchio in Verona (Italy)
2002 The Castel Gardens, Prague
(Czechoslovak Republic)
2003 The paths by Pikionis opposte
the Athens Acropolis (Greece)
2004 Kongenshus Mindepark
(Jutland, Denmark)
2005 DeirAbu Maqar (Wadi eti-
Natrun, Egypt)
2006 Val Bavona (Canton Ticino,
Switzerland)
2007Jasenovac Memorial Site
(Croatia)
2008 Museutnplein in Amsterdam
(The Netherlands)

Fondazione Benetton Studi Ricerche

via Cornarotta 7-9

31100 Treviso

Tel. + 39.0422.5121,

www.fbsr.it

Such attention provides an oppor¬

tunity to return to the unfulfilled
aspects of the project, in particular
as regards the layout and the role
of the Concertgebouw Square in
the spatial and functional system of
the Museumplein and the choice
of the point where automobiles
enter and emerge from the under¬
ground car park.
Such attention is necessary too be¬
cause a great open urban space

designed to tolerate any and ev¬

ery possible use has a daily need
of loving attention and actions ca¬

pable of restoring the light line in
accordance with the original idea,
ofmaintaining the quality of the
lawn and renewing the vegetation;
rules to remove the decorative

features that tend to accumulate

there; decisions to ensure continu¬
ation of the work undertaken.

The jury therefore makes a heart¬
felt appeal to those who are re¬

sponsible for the Museumplein,
confident that they will apply the
care, attention and rules required
to ensure the safeguarding of the
distinctive characteristics of its

form and its vital force and to en¬

hance the impact of its universal
message of noble simplicity and
quiet greatness.
Jury 2008: Carmen Afion, Univer¬
sity of Madrid; Domenico Luciani,
Fondazione Benetton Studi Ricerche,

Treviso; Monique Mosser, Advanced
School ofArchitecture at Versailles; Li-
onello Puppi, art historian, Pieve di
Cadore

Sven-Ingvar Andersson (1927-2007),
Rosario A'ssunto (1915-1994) and
Ippolito Pizzetti (1926-2007)
were members of the jury, respectively,
from 1995 to 2005, from 1990 to
1994 and from 1990 to 2007.
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Vibeke Rønnow Landskabs¬

arkitekter & Arkitektfirmaet

C.F. Moller

Arkitektfirmaet C.F. Møller har

overtaget tegnestuen Vibeke Røn¬
now Landskabsarkitekter. Tegne¬
stuerne har gennem fire år haft et
nært samarbejde om Aalborg Hav¬
nefront, og overtagelsen sker som
en forlængelse af det samarbejde.
'Overtagelsen giver mulighed for
at tilbyde et bredere spektrum af
landskabsydelser. Det,Vibeke Røn¬
now Landskabsarkitekter har be¬

skæftiget sig med, kompletterer
tegnestuen på fineste vis,' siger ar¬
kitekt og partner Tom Danielsen,
Arkitektfirmaet C.F. Møller.

Det tidligere Vibeke Rønnow
Landskabsarkitekter har nu adresse

hos C.F. Møller i Århus, ogVibeke
Rønnow varetager den daglige le¬
delse af Arkitektfirmaet C.F. Mol¬

ler landskab i Århus.

Inf.:Arkitektfirmaet C.F. Møller,Århus
Europaplads 2, il.
8000 Århus C

www.cfmoller.com

Birk Nielsen &

Skaarup og Jespersen
Skaarup & Jespersen, arkitekter og
byplanlæggere har købt Birk Niel¬
sen, Landskabsarkitekter og plan¬
læggere. Birk Nielsen, der har teg¬
nestue i Århus og København, har
bl.a. medvirket som landskabsarki¬

tekter omkring bymiljø og genåb¬
ning afÅrhus Å og netop vundet
konkurrencen om Israels Plads i

København. Desuden placerer Birk
Nielsen vindmøller i landskabet.

Firmanavnet Birk Nielsen bevares,

og Frode Birk Nielsen indgår som
partner i Skaarup og Jespersen og

fungerer som daglig leder af firma¬
ets plan- og landskabsafdeling.
Siden 2001 har Skaarup & Jesper¬
sen været en del af SWECO-kon-

cernen. SWECO har 5.300 ansatte

i ti lande, med projekter i ca. 80
lande rundt om i verden.

I 2007 omsatte koncernen for 4,6
mia. svenske kroner. SWECO er

medlem afOMX Nordiska Bors i

Stockholm.

Inf.: www.sj-arkitekter.dk

KOMPAN
Playful Living

BLOQXING IS FREEDOM
Klatring er en moderne og udfordrende sport. Folk over hele verden er fascineret af
den mangfoldige udfordring af styrke, koordinering og risiko, når man klatrer højere
og højere. Der er uanede muligheder! Med BLOQX har KOMPAN udviklet et sandt
3-dimensionelt og sikkert miljø til klatring på klatrevægge rettet mod ældre børn i
alderen 8-15 år.

Få fat i et greb, og lad bloqx-oplevelsen begynde. bloqxing er for alle - på deres
eget niveau og på deres egne betingelser, bloqx er som en scene - herfra kan du se
og blive set, mødes med vennerne, være aktiv, træne og vise hvad du kan!
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Dansk Arkitektur siden 1754
..en indholdsrig, smuk og letlæst bog, som burde
interessere både lægmænd og fagfolk, og især
akitekturstuderende.. Tore Brantenberg i Arkitektur N 03 2008

I 2004 udkom bogen
Dansk Arkitektur i 250 år.

Bogen, der fortalte om de sidste 250
år i dansk arkitekturs historie, blev

hurtigt udsolgt og Arkitektens Forlag
har nu genudgivet bogen undertitlen:
Dansk Arkitektur siden 1754.

Bogen er i et helt nyt layout og opda¬
teret så den går frem til 2007 og delt i
to bøger, således at der er en engelsk
og en dansk udgave.

Kr. 350,-
Køb bogen hos din boghandler eller
bestil den på www.arkfo.dk
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