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Roadtrip 2011
- Tid og sted i det moderne kulturlandskab

Himmel og hav, koldkrigskulturlandskab, rokokopark, Tarup Davinde,
Christiansfeldt. Nationalpark Vadehavet, strygning af rejer ved Vade¬
havet og marsklandskabet. Skal du med?

Tag med Dansk Landskabsarkitektforening på en rullende konference,
hvor du kan se og opleve de landskaber, der holdes oplæg om på konfer¬
encen. En moderne, faglig ROADTRIP der sætter begreber som tid og sted
i landskabsarkitekturen og det moderne kulturlandskab i højsædet.

Mød nordiske fagfæller, se noget gammelt og nyt, bliv klogere og vær
med til at diskutere det moderne danske kulturlandskab.

Vi krydser landet i bus - fra København i øst til Ribe i vest - på tre
dage med besøg til udvalgte steder med en særlig historie. Det kommer
til at handle om grøn vækst, skovrejsning, nationalparker og en øget
industrialisering af det åbne landskab. Om rumopfattelse og skala. Om
skønhed og natursyn.

Vel mødt!
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Nordisk kongres 2011 - Roadtrip
Dansk Landskabsarkitektforening afholder i
dagene 2.-4. september en nordisk kongres.
Himmel og hav, koldkrigskulturlandskab, ro¬
kokopark, Tarup Davinde, Christiansfeld, Na¬
tionalpark Vadehavet, strygning af rejer ved
Vadehavet og marsklandskabet. Skal du med?

Tag med Dansk Landskabsarkitektfor¬
ening på en rullende konference, hvor du kan
se og opleve de landskaber, der holdes oplæg
om på konferencen. En moderne, faglig road¬
trip, der sætter begreber som tid og sted i
landskabsarkitekturen og det moderne kul¬
turlandskab i højsædet. Mød nordiske fag¬
fæller, se noget gammelt og nyt, bliv klogere
og vær med til at diskutere det moderne dan¬
ske kulturlandskab.

Vi krydser landet i bus - fra København i
øst til Ribe i vest - på tre dage med besøg på
udvalgte steder med en særlig historie. Det
kommer til at handle om grøn vækst, skovrejs¬
ning, nationalparker og en øget industrialise¬
ring af det åbne landskab. Om rumopfattelse
og skala. Om skønhed og natursyn.

Kom med på årets tur, og mød kollegaer
fra hele Norden. Vi viser problemstillinger
og løsninger, som er specifikke for det dan¬
ske landskab, til brug for inspiration og debat
i de øvrige nordiske lande. Ved dette møde
landene imellem sættes fokus på, hvad vi kan
lære af hinanden i Norden.

Projektet Nordisk Kongres 2011 har mod¬
taget støtte fra A.R Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond; Statens Kunstfonds
Arkitekturudvalg samt Danmarks National¬
banks Jubilæumsfond.

De nordiske landskabsarkitektkongresser
er fra midt i 1930'erne blevet afholdt ca. hvert
andet. Dette er den 29.

Program
Fredag 2. september
8.00-8.45. Velkomst og indskrivning i Arki¬
tekternes hus, Strandgade 27A, København K

9.30. Ejbybro-bunkeren, Vestvolden. Et
koldkrigskulturlandskab. Kan landskabsar-
kitektoniske erfaringer fra omdannelse af
byens industriarealer anvendes i den frem¬
tidige landdistriksudvikling? Forelæsning v.
Ellen Braae, landskabsarkitekt, professor ved
Skov & Landskab, KU

Bregentved, et af Danmarks fineste roko¬
koanlæg. Oplæg og rundvisning v. Jens Hen-
deliowitz, landskabsarkitekt mdl, maa

Rumopfattelse og skalabegrebet i histo¬
risk perspektiv. Forelæsning v. Henrik Oxvig,
kunsthistoriker og lektor ved Kunstakademi¬
ets Arkitektskole, København

13.00. Storebæltsbroen, horisontens be¬
tydning, himmel og hav. Forelæsning v. Rai¬
ner Stange, landskabsarkitekt mnla, profes¬
sor ved Arkitekt- og Designhøjskolen i Oslo og
indehaver af Dronninga landskab

Glorup herregårdhave, restaurering og
restaureringsprincipper. Oplæg og rundvis¬
ning v. Anja Boserup og Liv Oustrup, land¬
skabsarkitekter mdl

Tarup Davinde. Over sø og land. Om prin;
cipperne for omdannelsen afgrusgravsområ-
det til det 'kunstige' rekreations-/naturom-
råde, der er skabt. Oplæg og rundvisning v.
Lise Bendix, landskabsarkitekt mdl

19.00 Middag i landskabet
Overnatning på Middelfart Resort- og

konferencecenter

Lørdag 3. september
9.00. Christiansfeld. Oplæg om restaurerings-
projektet for Christiansfeld og byens sær¬

egenhed. Byvandring. Oplæg v. Torben Schøn-
herr, landskabsarkitekt mdl

Nye relationer imellem by og land. Fore¬
læsning v. Anne Tietjen, arkitekt og ph.d.,
Arkitektskolen Aarhus

Midtjylland, 'et samtidslandskab'. fore¬
læsning v. Christina Capetillo, ph.d., arkitekt
og fotograf, Kunstakademiets Arkitektskole

Tankerne bag de danske nationalparker.
Oplæg v. Charlotte Horn, landskabsarkitekt
mdl og planlægger i Varde Kommune

14.00. Nationalpark Vadehavet. Natursyn
- landskabet og den konkrete virkelighed.
Forelæsning v. Louise Fabian, filosof og idé¬
historiker, Aarhus Universitet

Stryge rejer - mærke, bruge og smage på
marsklandskabet - champagne på stranden

18.30. Ribe Vandrehjem, indkvartering
19.30. Brorsonsminde, festmiddag og dans

Søndag 4. september
6.00. Vadehavet, sort sol, fuglesamling ved sol¬
opgang

8.00 Morgenmad, derefter retur mod
København, afstigningsmulighed i Nyborg

Ca. 14.00. Ankomst København

Pris: 2.400 kr. for medlemmer afDL og de nor¬
diske søsterorganisationer; 2.900 kr. for ikke-
medlemmer; 1.900 kr. for studerende og ar¬
bejdsløse.
Bindende tilmelding-, DL's sekretariat på
dl@landskabsarkitekter.dk
Tilmeldingsfrist: 1. juli
Tid og sted: 2.-4. september 2011
Inf. www.landskabsarkitekter.dk
Følg medpå Roadtripsfacebook-profil:
www.facebook.com/pages/
Roadtrip-2011/217226108307140?ref=ts
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Dansk Landskubsarkitektforenings
bestyrelse 2011-12
Som nævnt i LANDSKAB 3-201 Iblev nyt
navn og formålsparagraf samt ændring i op¬

tagelseskriterierne ift. bedømmelsesudvalget
kommissorium vedtaget på DL's ordinære ge¬
neralforsamling i marts måned. Du kan læse
hele referatet fra generalforsamlingen på DL's
hjemmeside under faneblad OM FORENIN-
GEN/Om bestyrelsen/Generalforsamling.

Bestyrelsen tog den 5. juni på landet for at
afholde en kreativ workshop, hvor bl.a. betyd¬
ningen afvedtægtsændringerne vil blive drøf¬
tet. Mere herom senere.

Bestyrelsen består nu af de ordinære med¬
lemmer Anne Galmar, Caroline Andersen, Ida
Marie Lebech, Jacob Kamp, Karen Sejr, Nina
Due, Steen Himmer samt suppleanterne
Bo Holm-Nielsen og Mia Ann Bruhn. Marie
Damsgaard er valgt som studenterrepræsen¬
tant af de studerendes forening.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitu¬
eret sig med Jacob Kamp som formand og
Steen Himmer som kasserer. Bestyrelsens
repræsentant i LANDSKAB's redaktionsud¬
valg er Steen Himmer.

På det konstituerende bestyrelsesmøde i
april blev det desuden besluttet at fastholde
strukturen fra sidste valgperiode for at bibe¬
holde et dynamisk og elfektivt bestyrelsesar¬
bejde. En række ambassadørposter danner
ramme for de mange og forskelligartede opga¬
ver, så det er enklere for bestyrelsen at agere
fremadrettet og konstruktivt. Foreningens
opgaver er fordelt under følgende ambassa¬
dørposter:
Fra venstre: Caroline Andersen, Steen Himmer, Bo Holm-Nielsen, Ida Marie Lebech, Nina Due, Mia Ann Bruhn,
Karen Sejr, Anne Galmar, Jacob Kump, Marie Damsf/aard

Faglige og sociale arrangementer
v. Nina Due, Ida Marie Lebech m.fl.
Foreningens primære aktivitetsplatform, her
varetages de mange og spændende opgaver
med at arrangere årets faglige og sociale be¬
givenheder for foreningens medlemmer. Her
er også Tænketanken placeret.

Uddannelse v. Anne Galmar m.fl.
DL's kontakt til uddannelsesstederne.

Eksterne relationer v. Jacob Kamp m.fl.
Herigennem holdes kontakten til de netværk
og foreninger, der arbejder i det samme fag¬
lige felt som DL.

Internationale relationer v. Jacob Kamp, Mia
Ann Bruhn m.fl.
Jacob Kamp er tovholder på samarbejdet med
de nordiske landskabsarkitektforeninger, og
Mia Ann Bruhn er bestyrelsens kontakt til det
internationale udvalg.

PR og kommunikation v. Karen Sejr m.fl.
Her are tages DL's ansigt udadtil og arbejdes
med opdatering og vedligehold af hjemmesi¬
de, nyhedsbrev og Facebook-profil samt med
strategien for fastholdelse af foreningens po¬
sitive medlemsudvikling.

Interntforeningsarbejde v. Caroline Andersen
m.fl.
Foreningens daglige drift. Holder tråd i de
mange løbende opgaver og tidsskriftet LAND¬
SKAB samt DL's engagement i Landskabspri-
sen.

Hver ambassadør er hovedansvarlig for sit
område, men suppleres af den øvrige besty¬
relse, som fortsat er kollektivt ansvarlig for
bestyrelsens dispositioner. Ambassadørens
og den øvrige bestyrelses arbejde foregår i tæt
samarbejde med daglig leder af foreningens
sekretariat Lilian Thomsen.

Bestyrelsen er kommet godt fra start og
ser frem til arbejdsomt og spændende år for
DL. Nedenfor følger en kort præsentation af
de enkelte bestyrelsesmedlemmer:

Jacob Kamp blev ved årets generalfor¬
samling genvalgt til bestyrelsen, hvor han
fortsætter på posten som formand. Jacob er
uddannet fra KVL i 1998 og har 13 års erfa¬
ring som skitserende og projekterende land¬
skabsarkitekt startende hos Peter Holst teg¬
nestue og videre fra sin tid som sagsarkiiekt
hos Vilhelm Lauritzens tegnestue. 1 de sene¬
ste syv år har han med sin egen tegnestue„l:l
Landskab, beskæftiget sig med snart sagt alle
elementer af faget, fra de store konkurrencer
henover præmierede projekter til det proces¬
orienterede med eksperimentelle workshops
til det formidlende gennem debatindlæg,
som medlem af LANDSKABS redaktionsud¬

valg og som DL's IFLA-delegat gennem seks
år. Jacob ønsker fortsat at arbejde med, hvor¬
dan vi udvikler DL til at blive en markant og
synlig lobbyorganisation med et stærkt fokus
på medlemmerne.

Steen Himmer er uddannet fra Skov &

Landskab (KU) og ansat som parkforvalter i
Odense Kommune. Tidligere har Steen arbej¬
det med drift i Københavns Kommune.

Med en baggrund som planteskolegart¬
ner fokuserer Steen på parkforvaltning og den
mere driftsmæssige side af faget. Han har sid¬
det i bestyrelsen som observatør for de stude¬
rende på Skov & Landskab og har gennem sin
studietid ydet en stor indsats i det studenter¬
politiske arbejde. I bestyrelsen påtager Steen
sig ansvaret som kasserer og indgår i retsud¬
valget, i redaktionsudvalget for LANDSKAB,
DL's tænketank samt frøkildeudvalget. Steen
ønsker øget fokus på de landskabsarkitektoni-
ske opgaver, der løses i den kommunale for¬
valtning, og håber derigennem at kunne gøre
DL til en mere interessant organisation for en
bredere samling af landskabsarkitekter.

Anne Galmar blev efter et år som sup¬

pleant i 2010 valgt som bestyrelsesmedlem.
Anne er uddannet fra Arkitektskolen i Aar-
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hus (afd. V v. Svein Tønsager og Chris Thur-
lbourne) og har siden sin afgang i 2000 været
ansat på mindre landskabsarkitekttegnestuer
i København og Barcelona. Anne er indehaver
af tegne-stuen MIST, der samarbejder med
både bygningstegnestuer og andre landskabs¬
arkitekter. Anne ønsker i bestyrelsen fortsat
at arbejde for en bred og inkluderende for¬
ening, både i forhold til uddannelsesmæssig
baggrund og geografisk placering, samt for et
fortsat og styrket samarbejde med Akademisk
Arkitektforening. I forrige bestyrelsesperiode
har Anne været del af det arbejdende udvalg
som har undersøgt de adgangsgivende uddan¬
nelser og reformuleret optagelseskriterierne,
og med det udgangspunkt vil hun nu varetage
uddannelsesområdet i DL.

Caroline Andersen blev i år genvalgt i
bestyrelsen. Hun er uddannet fra KVL i
2000, og har siden været privatansat, de
seneste seks år hos GHB landskabsarkitek¬
ter i København, hvor hun er sagsarkitekt og

hovedsagelig har beskæftiget sig med udsatte
boligområder, borgerinddragelse, institutio-
nerog leg. Caroline har fra 2003 og indtil 2010
været medlem i LANDSKABs redaktionsud¬

valg - henholdsvis som valgt medlem og som
bestyrelsens repræsentant. Carolines enga¬
gement i bestyrelsen går hovedsagelig i ret¬
ning af at styrke foreningens funktion som et
fagligt og socialt netværk, der styrker den fag¬
lige stolthed og bidrager til meningsdannelse
og debat både indadtil og udadtil. I den kom¬
mende bestyrelsesperiode vil Caroline des¬
uden arbejde for, at DL bevarer sin rolle som
et relevant forum for landskabsarkitekter,
uanset om faget udøves på det private arbejds¬
marked eller i den offentlige forvaltning.

Ida Marie Lebech Jørgensen blev i 2010
valgt ind i bestyrelsen. Ida Marie er uddannet
fra Institut for By og Landskab, Aarhus Arki¬
tektskole, hvor hun bl.a. har siddet i studie¬
nævnet. Har tidligere ansættelser hos West8,
Thing & Wainø ogSchønherr. Ida Marie har
nu arbejdet godt et år hos metopos by og land¬
skab med særligt fokus på idégenerering,
projektudvikling, brugerinddragelse og skit¬
sering. Interessen for det 'selvgroede' og de
uorganiserede initiativer i byrummeter også
stor. I DL-regi ønsker Ida Marie særligt at
medvirke til at opbygge det jyske netværk, en
stærk platform for vores felt via gode faglige
og sociale arrangementer. Ida Marie ser også

eksterne relationer og foreningens synlighed
i samfundsdebatten som vigtige elementer i
bestyrelsens arbejde.

Karen Sejr overtog efter et år som supple¬
ant i år posten som bestyrelsesmedlem efter
Bettina Lamm. Karen er uddannet i 1994 som

landskabsarkitekt fra KVL - det nuværende
KU LIFE. Hun startede sin karriere i Fri¬
luftsrådet, har arbejdet på et par private teg¬
nestuer med bl.a. cykelturisme, byfornyelse
og plejeplaner og har desuden været ansat i
Københavns Kommune - på det daværende
Anlægskontor. Karen har taget en efterud¬
dannelse i strategisk kommunikation på
Danmarks Journalisthøjskole. Det er kom¬
met Skov & Landskab på Københavns Uni¬
versitet til gode de seneste år, hvor hun i dag
arbejder som kommunikationsmedarbejder.
Her er hun bl.a. redaktør for Skov & Land¬
skabs Videntjeneste for Park og Landskab,
der formidler forskningsresultateter og råd¬
givning om bl.a. bytræer, forvaltning af par¬
ker, syge træer og genbrug af vejvand. Herud¬
over bidrager hun også til markedsføring af-
landskabsarkitektuddannelsen, laver presse¬

arbejde, kommunikationsplaner og alt muligt
andet der vedrører formidling. Karen bræn¬
der for formidling, æstetik og genbrug. Hun er
gået ind i DL's bestyrelsesarbejde for at være
med til at styrke DL's kommunikation såvel
indadtil som udadtil.

Nina Due blev efter et år som suppleant
i år valgt som bestyrelsesmedlem. Nina blev
færdig som landskabsarkitekt fra KU LIFE i
2008 og har siden været ansat hos GHB Land¬
skabsarkitekter. Under sin studietid arbej¬
dede hun på tegnestue hos Carsten Lassen og
var et semester på tegnestuen Thébaud Urba¬
nisme et Paysage i Paris. Via faglige og sociale
arrangementer ønsker Nina at være med til at
arbejde for en udadvendt og synlig forening,
som kan promovere landskabsarkitektur og
samtidig styrke sammenhold og tilhørsfor¬
hold for medlemmerne i foreningen.

Mia Ann Bruhn er nyvalgt som suppleant
i bestyrelsen. Hun er uddannet fra Arkitekt¬
skolen Aarhus, Institut for By og Landskab,
i 2010, og har gennem sit studie haft fokus
på eksisterende landskabers potentialer, fra
muligheder for strategisk udvikling til udtryk
og oplevelser. Mia er ansat i Områdefornyel¬
sen GI. Valby ved Københavns Kommune,
hvor hun sammen med borgere arbejder på at

lave smukkere veje i kvarteret. Mia har siden
efteråret været en del af arrangementsudval¬
get i DL, og hun går ind i bestyrelsen særligt
med en interesse i at være med til at åbne for¬
eningen mere op for de mange forskellige fag¬
lige profiler, som i deres hverdag arbejder med
og præger dansk landskabsarkitektur.

Bo Holm-Nielsen er nyvalgt som supple¬
ant i bestyrelsen. Bo er nyuddannet 2010 fra
KU LIFE. Har tidligere arbejdet hos Thing
& Wainø og for Gentofte Kommune. Er i dag
partner i arbejdsfællesskabet Zoffmann-
Iiolm Landskabsarkitekter. Bos faglige inte¬
resser er byplanlægning og byrumsprojekter,
og han har specielt stor interesse i planlæg¬
ning af post-industrielle landskaber. Dette
genererer ofte komplekse problemstillin¬
ger, og Bo har derfor en stor interesse for at
arbejde tværfagligt. Hvorfor DL? DL er ble¬
vet mere åben overfor at optage bredere og er
imødekommende for tværfaglige relationer.
DL har over de sidste fem år udviklet sig til«
at være mere og mere synlig i pressen, men
også i folks bevidsthed, og denne udvikling vil ,

Bo gerne være med til at videreføre og styrke,
også ud over landets grænser.

Marie Damsgaard er i 2011 valgt som be¬
styrelsens studenterrepræsentant - og som
noget nyt nu for en toårig periode. Marie stu¬
derer landskabsarkitektur på KU LIFE, og har
igennem de sidste fire år været aktiv i studen¬
terforeningen FLS (Foreningen af landskabs¬
arkitekturstuderende). Marie har været prak¬
tikant hos NYC Dept. of Parks and Recreation
og arbejdet med grønne cykelstier i New York.
I øjeblikket er hun redaktionspraktikant på
MagasinetKBH.dk og skriver artikler om
arkitektur, kultur, byliv og design i Køben¬
havn. Marie vil være bindeled mellem DL og
de studerende og arbejde på at gøre DL mere
synlig på landskabsarkitekturstudiet,
Lilian S. Thomsen

Dansk Landskabsarkitektforening
inviterer til Uformel Torsdag
Arkitekt fra tegnestuen JDS Architects viser
rundt i den nye taghave i Birkegade og for¬
tæller sammen med en beboer fra ejendom¬
men om projektet, processen, og om hvordan
haven fungerer for beboerne i dag.
Tid og sted: 30. juni 2011 kl. 17foran Birkega¬
de 4 i Kobenhavn. Der er ingen tilmelding, du
moder bare op
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LANDSKABSØVELSER
Annemarie Lund

Sådan set foregriber Lulu Salto Stephensens indgangsbøn på næste side, hvad de fleste artik¬
ler i dette nummer handler om. Lulu Salto Stephensen skriver i artiklen 'Om at se' om kunst¬
neres indoptagen af indtryk fra omverdenen og efterfølgende 'afrapportering' i værker, og hun
hævder også, at landskabsarkitekter i deres arbejder til en vis grad må arbejde på samme vis.

Se, undre sig, se nogle æstetiske muligheder, vælge, skabe.
Opgaven med at forny og forynge en stor del af Fælledparkens plantninger har fået Liv

Oustrup til at reflektere over forskellige former for beplantningstyper: om de overvejende består
afensaldrende individer eller afmange alderstrin, om de består af én, få eller mange arter i blan¬
ding. Og selv om en plantning fra start var tæhkt på én måde, f.eks. som en slags blandingsskov
både mht. arter og aldre, er det, man finder omkring 100 år efter, måske ret ensaldrende og ens¬
artet. Hvad gør man så? Ser, er en realistisk iagttager, mobiliserer sin forestillingskraft, genfor¬
tolker virkeligheden (andre sete bevoksninger) og skaber forvandling.

Charlotte Skibsted fokuserer i sin artikel på et udvalg af plantninger. Hvorfor er de sam¬
mensat, som de er, og hvordan? Alt efter opgavens art og muligheder ligger i hver sin ende af
en skala fra det ganske sikre og rationelle til det mere vibrerende og eksperimenterende. Men
grundlæggende er øvelsen den samme: se, undres, se nogle æstetiske muligheder, vælge, skabe.
Som en realistisk iagttager foretrækkes lind som vejtræ i mange af Skibsteds vejplantninger.
Men der twistes, flere arter og sorter kommer i spil fra planteskolernes mangesidige sortiment t

af lind, netopfor at få den kørende til at se og undres. I andre projekter gives der større spille¬
rum for at lade sanseindlryk og associationer blive udslagsgivende for udtrykket, f.eks. nævnes ,

Selma Lagerlofs Kristuslegender som inspiration til en pinseliljemark. Eller hun lader 'poetisk
naturmystik' omkring Kildehytten i Sanderumgaards have afføde en varieret urteagtig bevoks¬
ning i underskoven. I egne haver skal og kan landskabsarkitekten være endnu mere spontan og
afprøve, om improvisationer kan bære.

Sonja Poll fortæller om en god og tilfredsstillende oprydning foretaget ud fra sete æstetiske
muligheder. Her har opgaven i høj grad været at iagttage sted, terræn og træer som udgangs¬
punkt for at forvandle og præcisere. Her kunne man bruge Lulu Salto Stephensens vending:
værdigheden i det simple.

Ellen Braae og Kristian Berg Nielsen skriver om en aktuel pariserudstilling med titlen 'den
frugtbare by'. En lovende metafor, når nu det forudses, at de fleste menneskers liv i fremtiden
vil blive i urbane omgivelser. Udstillingen forsøger at give visionære bud på nytænkning af natu¬
rens tilstedeværelse i det urbane, ligesom den via eksempler forudser, at fremtidens byer vil
sætte større fokus på naturens processer og på, hvad naturen og dens materialer 'kan'. Braae og
Berg siger, at selv om projekterne afspejler et højt refleksionsniveau, er der næppe er nogen, der
efter at have set udstillingen, vil tro, at nu har landskabsarkitekterne knækket koden: 'Der er
som bekendt ingen enkelt-fix løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Derimod viser udstil¬
lingen state-of-the-art inden for landskabsarkitektur og giver smagsprøver på fagets kapacitet
til at lave de helt afgørende synteser mellem billeddannelse og tekniske, adfærdsregulerende
og økologiske aspekter.' Der angives således en vej væk fra det stereotype rutineblik, hen imod
at arbejde med nye konstellationer og en ny instrumentation.

'Naturen' forventes i større grad og i mange forskellige udtryksformer at ville rykke ind i
byerne. Det kan give rygvind for velmenende landskabsarkitekters intentioner om mangfold
i form af biodiversitet, om naturlighed i form af mere selvregulerende bevoksninger, om egen
grøntsagsproduktion i form af flere dyrkningshaver. I det hele taget en grønnere by.

Det forudsætter faglig kapacitet og dignitet, hvis det skal blive til andet end luftkasteller og
varm luft. Og om nærhed til virkeligheden og selve håndværket, det gartneriske. Udover viden
og kunnen, ligger der så tillige et livslangt fagligt engagement i at øve sig og i at se. Også ud over
sin egen landskabsnæse. AL
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OM AT SE
Lulu Salto Stephensen

Om at se

Om at undres

Om at se og at komme ud af det stereotype rutineblik
Om at se nogle æstetiske muligheder

Om at se og gøre et øjeblik evigt
Om at give af sit hjertes fulde skaberkraft

Om at være en realistisk iagttager
Om at lade sig inspirere af naturkoncentrater som sten og træ
Om at mobilisere indbildningskraft og skabe forvandling
Om at se værdigheden i det simple
Om at bygge på sanseindtryk
Om poetisk naturmystik
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Om virkeligheden gentolket
Om naturfundne ting
Om det spontane
Om associationer
Om at finde præcisionen i det flydende

Hvem lærer én at se?

Bag alt skabende arbejde ligger et fantasiopbud
Kunstnerens rolle
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Tv. Japansk blad til dekorationsbrug og eget blad
Left. Japanese leavefor decorationpurposes and own leaf

Lars Vilks, Nimis nærArild i Skåne.
Lulu Salto Stephensenfoto 1992
Lars Vilks, Nimis nearArild in Skåne.
Lulu Salto Stephensen, photo 1992

Naturen som kunst

Jeg glæder jeg mig over at finde et blad, hvor
kun ribberne er tilbage. Som et hvidgråt ske¬
let, fint indrammet, et poetisk udsagn om for¬
fald, en ny æstetik. Hvilken verden af form og
struktur, selv om strukturen er sart og skrøbe¬
lig. I Japan kan man ligefrem købe den slags
blade, i bundter, til dekorationsbrug.

Kunstneren som seer

Det var i Den Fries Udstillingsbygning i et
rum, der nærmest lukkede sig om et par mon¬
tre, at jeg så dem, bivokstavlen og den store,'
visne solsikkeblomst. Side om side. Det var

ikke bare motivsammenfaldet - sekskan¬
ten - men også det rent stoflige indtryk, som

overrumplede. Voksens præcise huller og sol¬
sikkefrøets geometriske plasticitet. Det fasci¬
nerende var også, at sådan kunne man også
udtrykke sig i kunsten. Montrene eller un-
dreskabene, som John Olsen selv kalder dem,
bugnede afobjekter fundet ude i naturen: flad¬
trådte frøer, bananskræller og mågeskelet¬
ter, alle sorte og indtørrede, og alle var de af
en overraskende, arabeskagtig skønhed/Helt
løsrevet fra enhver praktisk funktion, men de
var blevet kraftfulde udsagn om naturen, og
om hvad kunstnere kan: Bevidstgøre virke¬

ligheden for os ved simpelthen at lade os se
den løsrevet fra sin sammenhæng. At aflokke
det fortrolige en overvældende motivisk rig¬
dom. At få os til at undre os. Guldaldermaler¬
ne pegede landskabet og dele af det ud for os
i deres landskabsmalerier. Det er stadig det
Danmarksbillede, vi holder mest af og freder
og plejer efter. Det er da interessant.

Kunstnerens betydning som seer kan
ikke værdsættes nok. Heller ikke landskabs¬
arkitektens: At færdes med undren i denne

verden, blandt naturkoncentrater, sten, træ,
vand og planter. Naturkoncentratet, snart
håndgribeligt med øje og fingerspids, snart
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At se naturen vil sige atfindefrem til det særegne ved sit emne.
For kunstneren betyder det at se atforestille sig, og atforestille sig betyder at komponere Cezanne

Malerens kunst er at opdage skønheden ogfå andre til atgøre det samme Bonnard, Klingen, 1942

Inaturen, som omgiver os, får kunstneren sinfineste inspiration, der er ham så meget kærere, fordi den er udsprunget aføjeblikketsfriske oplevelse; ikke
fra bøgerne, som kun lader tingene gå i ring. Enhver anstændig kunstner må bidrage til detfællesfondafform-, farve- og stofmuligheder medførste-
håndsiagttagelser i naturen, ellers snylter han kunpå andres erfaringer og nærer sig afén gang tygget mad Axel Salto, Den spirende Stil, 1949

tilegnet mere luftigt gennem erkendelsen
af dets funktion i sammenhæng. De natura¬
listiske forbilleder arbejdet ind i en ny eller
kunstnerisk sammenhæng, så de gennem
erindringsbilledet af noget engang set udlø¬
ser behag eller glæde hos tilskueren.

Man behøver ikke gå ud og udse sig stor¬
ladne eller komplicerede motiver, den lille
kerne eller det lille frø kan være motiv nok.

Afgørende er, hvordan man anvender dem.
Man kan sætte dem enkeltvis sammen i et ryt¬
misk forløb og danne mønstre, to- eller tre¬

dimensionalt. Eller vade i dem, som nu dyn¬
gerne af solsikkefrø i Tate Modern, London,
hvor kinesiske Ai Weiwei har skabt en sanse¬

verden aflutter solsikkekerner tilsat politisk
budskab.

Vi er i de små ting. Hvad med restauran¬
ten NOMA, kåret som verdens bedste: Fri¬
ske granskud; tang og 'jord' på grønsager, så
de ser ud som om, de lige er trukket afjorden.
Urmad. Urkraft. Naturen lige her omkring
os. Vækstunderet serveret på et fad for den
undrende gæst. Naturen set og gentolket.

Smagt og sanset. Måske går vi rigere ud i natu¬
ren efter sådan et madoplevelse?

Olafur Eliasson. Hvilke tilløbsstykker, da
han arrangerede solen ind i Tate Modern eller
med lidt vand og tågedis tryllede en regnbue
frem i tyst mørke på AROS eller opstillede en
hytte, bygget af rensdyrlav, i Kunstforeningen.
Hele tiden pirres der til menneskers geriken-
delsesfølelser med enkle og i og for sig ukom¬
plicerede motiver. Det giver genklang til noget
allerede set, men vi ser det på en ny måde,
fordi konteksten er anderledes.
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Th. Saimi Kling, Solstrålerpå Nordform 90,
Malmø, siden demonteret.
Lulu Salto Stephensenfoto 1990

Right. Saimi Kling, Sun rays at the
Nordform 90 exhibition, Malmø, since removed.
Lulu Salto Stephensen, photo 1990

Forunderligt var det også på Nordform 90 i
Malmø at opleve Saimi Klings glitrende strå¬
ler i solskinnet. Projektørlys sørgede for, at,de
om aftenen blev til månestråler. I al sin enkel¬
hed var det bare en højt ophængt metalram¬
me, hvortil der var hæftet et regelmæssigt
bundt tråde, skråt fæstnet i græsset. Den fir¬
kantede, sfæriske form fik modspil af et stort,
tungt hækrum. En slags middelalderlig hor¬
tus conclusus.

En himmelsk og en jordbunden leg med
geometri. Med urelementer.

LANDSKAB 4 2011
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Jørn Utzon, ved vi brugte, megen tid på at stu¬
dere naturdetaljer: bladet, der i vinden vifter
om sin stilk, appelsinskræller, der inspirere¬
de til Sydney-operaen; bøgetræet med sine
grene, der blev til søjlerne i Paustians møbel¬
hus. Fra havekunstens historie vides det, at
William Kent 'plantede' døde træer i en Lon¬
don-park. Eller hvad med Le Corbusiers be¬
tontræ eller Axel Saltos vinterbare træ skå-

r ret ind i en kartoffel og brugt som stempel i
en børnebog - flere gange stempling gav en
skov? Naturoplevelse og abstraktion. Eller
hvad med Nimis i Skåne, Lars Vilks spindel-
vævsarkitektur af drivtømmer? Eller hvad
med Monets sø med åkander, der reflekterer
himlen og blev til hans berømte åkandebille¬
der? Universet fastholdt som indtryk, impres¬
sion, på et stykke lærred.

Om disse motiver, baseret på naturiagtta¬
gelser, kan man sige, at det er af større betyd¬
ning for en kunstner at skabe i naturens ånd
end at efterligne dens ydre. I kunst som over¬
alt er det sammenhængen, det gælder. Er det
ikke det landskabsarkitekten kan og skal?

At se den velkendte verden med nye, friske
øjne? Arbejde med nye konstellationer, en ny
instrumentation? At lade sig inspirere af øje¬
blikkets friske oplevelse - ikke fra bøgerne,
som kun lader tingene gå i ring. 'Enhver an¬
stændig kunstner må bidrage til det fælles
fond af form-, farve- og stofmuligheder med
førstehåndsiagttagelser i naturen, ellers snyl¬
ter han kun på andres erfaringer og nærer sig
af én gang tygget mad'.

Men rige traditioner kræver en fortsat
vågen opmærksomhed. Det var en personlig
glæde, de gamle gik efter. I dag vil man langt
hen ad vejen provokere og få folk til at se på
en ny måde. Man frembringer konstruerede
provokationer. Men der er forskel på at være
øjenåbnende og på at provokere. En provoka¬
tion virker kun i sin samtid. Det øjenåbnende
kan virke i generationer.

Landskabskunst ligger i balancen mellem
oplevelse og brugbarhed. Brugeren forventer
et mål afpoesi, og her er naturen en righoldig
bidragyder på alle planer og til alle tider.

Hvis man specialiserer sig i at se.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil.dr.
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Tv. Axel Salto, kartoffeltryk i Tryk selv dine Billeder, 1943
Left. Axel Salto, potatoprintfrom Tryk selv dine Billeder, 1943

Th.. Axel Salto, Spirende løg i hans bog Den spirende Stil, 1949
Herunder. Ledreborg, fra skoven mod vest. Lulu Salto Stephensen foto 1990
Right. Axel Salto, Sprouting bulbsfrom his book, Den Spirende Stil, 1949
Below. Ledreborg, from theforest toward west. Lulu Salto Stephensen, photo 1990
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FORYNGELSE OG UDVIKLING
AF PLANTNINGER MED GAMLE TRÆER
Liv Oustrup

Vi har træer i vores parker, i gaderne, går¬
dene, på markerne, i skove og naturområ¬
der. De spirer, vokser, når en aldringsfase
og sidst et sammenbrud. De har en leve¬
tid, der afhænger afarv og miljø. Med den
ideelle placering og pleje kan nogle træer
stå i mange hundrede år, mens andre når
aldersmaksimum på væsentlig færre år.
Mange steder er der plads til, at træer kan
gennemleve alle faser, så vi oplever træet
spire, gro og bryde sammen. Nogle steder
er vi ikke villige til at vente på spiringen
og vente til, vi kan erkende træets form og
funktion. Derfor planter vi træer frem for
at så. Og på samme måde er vi ikke altid
villige til at give plads til, at træer bry¬
der sammen. For hvor der er mennesker

og ting, sker der skader, når træer taber
kronedele eller vælter

Gennem tiden har man haft en skiftende for¬
ståelse af, hvorledes den ideelle parkoplevelse
formes. Parkers udformning og plantevalg af¬
spejler samtidens æstetiske normer, og visse
arter er plantet oftere i nogle perioder end
andre, ligesom den fysiske placering af træer
i anlægget afspejler en given periode. Eksem¬
pler på dette er etablering af lindealleer i slut¬
ningen af 1700-tallet og brug af eksoter spredt
i græs i de landskabelige anlæg. Eller brugen
af pil og poppel langs det funktionelt delte
stisystem, der blev anlagt i de københavnske
parker i 1930'erne og 1940'erne, f.eks. Utter¬
slev Mose og langs Damhusengen.

I København et flertallet af vores større

parkområder projekteret og anlagt før 1960.
I perioderne, hvor disse parker er anlagt, har
man plantet et ret snævert udvalg af arter, og
dértil har man sjældent indtænkt, at træer

lever og dør. Parkerne er plantet som et fær¬
digt billede, der er formet af arv og miljø -

arter og vækstbetingelser. De træer, der har
overlevet konkurrencen mellem de plan¬
tede individer, er således dem, der nu skaber
beplantningen i den 'færdige' park.

Mange steder, både i København og andre
steder i landet, står man i dag med de smukke¬
ste parker, hvor de fuldkronede træer former
oplevelsen af parken. Men fordi der er brugt et
begrænset udvalg af arter, der alle har samme
alder, og mange træer nu er ved at træde ind
i en egentlig aldringsfase, står vi med et pro¬
blem.

Træerne begynder at tabe grene eller
vælte grundet alder eller sygdomme, og der
er ikke indplantet yngre individer, som kan
overtage funktionen fra de aldrende, smukke
træer. I disse parker, vil en foryngelse af træ-
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Det bevarendeprincip. Rækken afhestekastanjer tangs søerne i København drives og
forynges efter et bevarende princip. Når et træ går til, plantes et nytpå samme sted i
rækken. Såledesfastholdes oplevelsesværdien gennem en kontinuerlig indplantning,
og i rækkenfindes træer i alle aldre
Thepreservative principle. The row ofhorse chestnuts along the lakes in Copenhagen
is managed and regenerated according to apreservativeprinciple. When one ofthe
trees dies a new one is planted at the same place in the row. In this way the level of
experience is maintained by continuous implantation and the row consists oftrees of
all ages

Tv. Det afviklende princip. Oplevelsen afen allé som
denne, der kanter herregårdshaven til Glorup på Fyn,
findes i ensaldretheden og den monumentale storhed,
der binder sig til tætheden aftræer ipræcis afstand.
Såfremt derfortsat ønskes en ensaldret allé, forynges
efter det afviklendeprincip. Når oplevelsesværdien er
væk efter mange enkeltfældninger, fældes resten af
træerne, og der startesforfra med en ny plantning
Th. Det dynamiskeprincip. Efter det dynamiskeprin¬
cip indplantes kontinuerligt, eller der skabes grobund
for selvforyngelse, så derfindes alle aldre i samme
plantning. Såfremt der arbejdes med lystræer, kan der
findes mange arter iplantningen, som herpå Amager
Fælled i København, hvor der står røn, ask, tjørn m.m.

Left. The outphasingprinciple. The experience ofan
avenue like this, which edges the estate gardens at
Glorup on Funen, is evident in the common age and
monumentalgreatness that is characteristic ofthe
density ofthe trees and theirprecise spacing. Ifthe
desirefor a continued common aged avenue arises, the
outphasingprinciple is employed. When the quality
ofthe experience is diminished due to many individu-

■ al treefellings, the rest ofthe trees arefelled and one
starts over again with newplanted trees
Right. The dynamicprinciple. According to the dy¬
namicprinciple, there is.a continuous implantation or
a basisfor natural reproduction, thus there are trees of
all ages in the same group. Iflight trees are employed,
there can be many different species in the group, as
here on Amager Fælled in Copenhagen, where there
are rowan, ash, hawthorn, etc.

bestanden efterlade tydelige huller og ændre
natur- og oplevelsesværdi, karakter og identi¬
tet. Hvis vi imidlertid undlader at fælde, står
vi med et endnu større sikkerhedsproblem om
få år, ligesom vi ikke kan plante ind nu. For
uden fældninger får vi ikke skabt optimale
betingelser for nye træer, som helt banalt
behøver lys, vand og næring for at få fat.

Principper
Uanset om man fokuserer på træer på række,
grupper af træer eller skovplantninger, vil
de plantninger, man formgiver og anlægger,
formes af stedet samt af ønsker til fremtidigt
udtryk og funktion. Denne tilgang vil oftest
repræsenteres i arbejdet med foryngelse af
samme plantning. For hvis ønsket er en ens¬
aldret plantning, sker foryngelse ved en flade¬
rydning og efterfølgende reetablering. Mod¬

sat, hvis man ønsker at fastholde et dynamisk
udtryk, bør der indplantes jævnligt, så der
altid vil være træer til at overtage funktionen
fra dem, der går til.

I Videnbladet Strategierfor alléer, træræk¬
ker og andre systemplantninger præsenterer
seniorrådgiver Palle Kristoffersen tre prin¬
cipper for anlæggelse og bevaring af træer i
rækker eller quinconcer: det afviklende, det
bevarende og det dynamiske princip. Princip¬
perne kan udmærket anvendes til at beskrive
foryngelse af andre typer af plantninger, her¬
under lunde, skovplantninger eller det klassi¬
ske busket med overstaridere, der findes i flere
af de københavnske parker.

Ved dét afviklende princip planter man alt
på én gang og planter ikke til siden. Alt er ens¬
aldret, og når plantningén dør, og oplevelses¬
værdien forsvinder, udskiftes alt.

Ved det bevarende princip plantes alt på én
gang, og der plantes ind, når enkeltindivider
forsvinder. Man bibeholder planter på samme

placering, men over tid opstår en aldersvari-
ation.

Ved det dynamiske princip planter man
løbende, og man planter ind, når individer går
til. I modsætning til det bevarende princip vil
man plante andre steder, end hvor der er fæl¬
det. Målet er, at der altid vil være individer til
at overtage den primære funktion fra de indi¬
vider, der går til.

Et eksempel på brug afprincipperne:
Foryngelse afplantninger i Fælledparken
Fælledparken er kendt for sine bøgetræer. Af
parkens ca. 1300 fuldkronede træer, der alle
er plantetved anlæggelsen i årene 1909-12, er
de 600 bøgetræer.

l/wJ

LANDSKAB 4 2011
97



Herunder. Fælledparken, det dynamiskeprincip, i enplantning domineret afbøg. Da det ikke synes mu¬

ligt at indplante under voksne bøgetræer, fældes i grupper, hvorefter der indplantes. Målet er at skabe en

aldersdifferentieretplantning, hvor grupper iforskellig alder veksler iplantningerne. Nu opleves de unge
træer som megetyngre end de store træer. Men om 20 år, når disse træer er vokset til, og andre grupper er

indplantet, vil oplevelsen være en anden. Det er et år siden fældning og indplantning, og plantningen er luk¬
ket afindplantede birk, avnbøg og bøg, opvækst afsnebær samt selvforynget materiale (elm, lind og bøg)
Below. Fælledparken, the dynamicprinciple, in aplanting dominated by beech trees. As it does not seem

possible to implant under the large beech trees, they arefelled in groups, where after new are implanted.
The goal is to create an age-differentiatedplanting in which groups ofdifferent ages are varied in the
scheme. Now theyoung trees are experienced as much younger than the large ones, but in twenty years,

when these trees have grown up, and othergroups are implanted, the experience will be quite different.
It is oneyear ago since thefelling and implanting, and the group is closed offby implanted birch, hornbeam
and beech, growing snow berries and self-sewn saplings (elm, linden and beech)

*-.■"5* ^ * ,

- - - _ ; -

Plantningerne i Fælledparken er tænkt og an¬
lagt med henblik på at skabe en skovlignende
karakter. Oprindelig blev der plantet mange
arter, og hensigten var at skabe flere etager,
men konkurrencen fra bøgetræerne har skyg¬
get de såkaldte mellemplantninger væk. Der¬
for står de områder, der er domineret afbøg, i
dag stort set som ensaldrede, monokulturel¬
le plantninger afbøg i busketter af snebær og
liguster. Der er forsøgt indplantet nyt under
træerne uden held. Grundet konkurrencen
om lys, vand og næring spirer olden (agern og
bog ) sj ældent, og selv om enkelte bog spirer,
er vilkårene for yngre individer ikke ideelle.
De små træer bliver trykkede af mangel på lys.

Oplevelsesværdien i plantningen binder
sig entydigt til de store bøgetræer, men træ¬
erne mistrives nu, og derfor er en udskiftning
påkrævet. Hvis det afviklende princip vælges,
skal alle træerne fældes, hvorefter der 'star¬
tes forfra' med nye træer. Hvis det bevarende
princip vælges, fældes enkeltindivider, og der

efterplantes med samme art på samme sted.
Og hvis det dynamiske princip vælges, ind¬
plantes individer, der kan overtage funktio¬
nen fra de store træer, før der fældes.

Eftersom oplevelsen formes af de store
træer, er det afviklende princip ikke ønskvær¬
digt. Kvalitet og identitet vil forsvinde, hvis
der fældes konsekvent. Det bevarende prin¬
cip er ligeledes ikke en mulighed at arbejde
entydigt efter, for det har vist sig umuligt at
plante under bøg, hvor der med enkeltfæld¬
ninger ikke skabes nok lys. Ligeledes er funk¬
tionen af plantningerne ikke bundet til de
enkelte individers konkrete placering, hvor¬
for der ikke er behov for at plante netop dér,
hvor der er fældet.

Imidlertid er der ikke en aldersdift'eren-

tiering, så det er ikke muligt direkte at arbejde
med det dynamiske princip, og udskiftningen
kan heller ikke vente på, at nye generationer
af træer etableres, før der fældes. Kompro¬
miset er blevet at arbejde henimod at skabe

en dynamisk beplantning på længere sigt,
samtidig med at man i de førstkommende år
fokuserer på at etablere de nye generationer
af træer i parken. Med målrettede fældninger
og indplantninger i grupper, som det er nødt
til at være ved plantning af bøg, sigtes mod en

aldersdifferentiering. Og en sådan foryngelse
vil vare ved fra nu af, og indtil Fælledparken
ikke længere findes som park.

At arbejde efter et dynamisk princip ska¬
ber et nyt billede i Fælledparken. Fra at have
ensaldrede, fuldkronede træer vil vi skabe
plantninger, hvor voksne træer veksler med
nyplantede. Ideelt kan vi nogle steder arbejde
med selvforyngelse, hvor vi lader det plante¬
materiale, der selv finder vej, gro op, men ofte
skal der indplantes. Især hvis vi ønsker at
styre artssammensætningen, så vi kan bibe¬
holde den særlige oplevelse, det er at have
bøgetræer i byen.

I dag opleves fældningerne og de efter¬
følgende indplantninger meget markant
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Øverst denne og modstående side. Oplevelsen afFælledparken er entydigt bundet
til defuldkronede træer i smukt samspil medparkens udstrakte græsflader.
Fotograflerne viser samme sted iparken, hhv. 1933 og 2010. Det er tydeligt, hvad
de store træer betyderfor oplevelsen, ogforyngelsen afparkens beplantningfor¬
søger atfastholde oplevelsesværdien
Top, this andpreviouspage. The experience ofthe Fælledparken is clearly related
to the large-crowned trees in a beautiful interplay with thepark's spacious lawns.
Thephotos show the same area ofthepark in 1933 and 2010. It is evident how
much the large trees meanfor the experience, and the regeneration ofthepark's
planting attempts to maintain the quality ofthe experience

i de områder af parken, hvor hovedtræar¬
ten er bøg. Uanset at målet er at bibeholde
oplevelsesværdien, så er det ikke muligt at
arbejde 'diskret' i en plantning, der består af
bøg, eftersom det ikke synes muligt at for¬
ynge under grupper afvoksne træer. I andre
områder af parken, hvor hovedtræarten er

eg, og hvor der derfor er lys nok til, at andre
arter har indfundet sig eller kan etablere sig
ved indplantning, opleves fældningerne ikke
så markante. Her er det muligt at arbejde med
enkeltfældninger og efterfølgende indplante
yngre individer, der overtager funktionen, når
de næste store træer må væk.

Konklusion

Mange parker er anlagt som scenografiske
billeder, og der er ikke løbende er indplan¬
tet træer, der kan overtage funktionen, når
de udvoksne træer går til. Her er det interes¬
sant at betragte foryngelse som en disciplin
for landskabsarkitekter, eftersom vi har plan¬
tekendskab og æstetisk Gefiihl, der kan lede os
i valget af foryngelsesprincip. Det dynamiske
princip er besnærende, eftersom foryngelse
bliver en del afden daglige drift, så vi ikke igen
står med problematikken: hvordan forynger vi
en plantning, uden at oplevelsesværdien for¬
svinder. Imidlertid må vi ikke glemme, at vi
har flere principper at arbejde med.

Det dynamiske princip fungerer som prin¬
cip for foryngelse i parkplantninger, hvor man
ønsker at fastholde oplevelsesværdien, der er'
bundet til plantningen og ikke det enkelte
træs konkrete placering. Samtidig skal vi have
mod til at arbejde med det afviklende princip
de steder, hvor funktionen afplantningen til¬
siger dette. Nogle parkplantninger skal fortsat
være ensaldrede. Og ligeledes skal der nogle
steder plantes i rækker eller quinconcer, og
sådanne steder kan der netop ikke plantes
'uden for rækken'. Argumenterne for valg af
princip for foryngelse findes i formen og funk¬
tionen af plantningen.

Som landskabsarkitekter skal vi kende
vores træarter godt nok til at arbejde med
dem som levende væsner i evig proces; deri¬
gennem kan vi forynge vores plantninger til
gavn for kommende generationer af parkbru¬
gere.
Liv Oustrup, landskabsarkitekt, mdl, ph.d.
Ansat i Københavns Kommunes Centerfor
Park og Natur

Fælledparken, indplantning underfuldkronede træer: Lundene i Fælledparkenforynges efter det afviklendeprin¬
cip, hvor den aldrende beplantning afviklesfør, derplantes. Her er indplantet Sorbus latifolia 'Atro', bredbladet
røn i størrelsen: stambusk, 12-14 cm under tilbageværende Sorbus intermedia i en gruppe, hvor der erfældetflere.
De ældre træer har alle krumskællet skælhat (Pholiota squarrosa), og det er begrænset, hvor lang levetid, de har
endnu. Når de gamle træerfældes, plantesflere Sorbus latifolia 'Atro', men i en større størrelse, så oplevelsen af
det ensaldredefastholdes
Fælledparken, implantation under large-crowned trees: The groves in Fælledparken are regeneratedaccording
to the outphasingprinciple, where the older trees are removed before new ones areplanted. Here Sorbus latifo¬
lia 'Atro', broad-leaved rowans about 12-14 cm high were implanted under the remaining Sorbus intermedia in a

group where several had beenfelled. The older trees have all been attacked by thefungus (Pholiota squarrosa),
and their life time is thus limited. When the old trees arefelled, more Sorbus latifolia Atro'will beplanted, but
larger in size to maintain the experience ofa common age

Vil du vide mere?
Liv Oustrup: livouS@tmf.kk.dk
Palle Kristoffersen. 2008: Strategierfor alléer, trærækker og andre systemplantninger.
Videnblad nr. 5.01-1. Park- og Landskabsserien, Skov & Landskab
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OM AT ARBEJDE MED PLANTER
Charlotte Skibsted

Holbæk naturkirkegård, udvalg aflundensplanter
Juglans regia og Juglans regia 'Grøndal', aim. valnød
Anemonejaponica 'Honorine Jobert', hvid høstanemone, Aquilegia caerulea 'Kristall', langsporet hvid akeleje,
Omphalodes verna 'Alba', hvid kærminde, Paeonia lactifolia 'Karl Rosenfleld', silkepæon,
Polemonium caeruleum alba, hvidjakobsstige, Polygonatum commutatum/storkonval, Pseudofumaria alba, hvid lærkespore,
Narcissuspoeticus'Fasanøje', pinselilje
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Planter har altid været inspirerende for mig,
de har været en væsentlig del af mine omgi¬
velser siden barndommen; med store haver,
med samtaler om - og interesse - for planters
dyrkning og anvendelse både på et botanisk og
et kunstnerisk plan.

Min første tegneundervisning fik jeg af
maleren Jørgen Boberg, som også havde plan¬
teglæden og altid sagde, du skal sanse plan¬
terne, når du tegner dem.

Det var ingen stor øvebyrde for mig, og
jeg tillærte mig hurtigt plantenavnene både
på dansk og latin.

Det var derfor meget oplagt, at jeg valgte
at blive landskabsarkitekt via hortonomud¬
dannelsen på HA-linien. Opvokset i et natur¬
videnskabeligt og kunstnerisk miljø blev det
at tilegne sig viden om planterne og deres
mangfoldige anvendelse i havearkitekturen
som et nyt alfabet med al den grammatik, der
hører til her.

I mange af mine anlæg kan man ofte spore
den forudgående landskabssituation, et 'set
billede' eller en slags læst tekst, der har dan¬
net baggrund for anlæggets plantevalg og dis¬
ponering.

Jeg har derfor her valgt at gå tæt på nogle
afplanteelementerne for at illustrere, hvorle¬
des plantevalget kan opstå, og planterne så at
sige indfinder sig selv i projektets tidlige fase.
Altså forsøgt at vise det, jeg kalder 'arbejdet i
sig selv' fra idé til skitse, her inddelt i forskel¬
lige plantetemaer.

Lund og blomsterbund,
Holbæk naturkirkegård:
Tanken om detjordiskeparadis
Under skitseringen af den nye kirkegård ar-

bejdede'jeg med flere forskellige former for
filtrering og intensitet af himmellyset i den
valgte plantesammensætning.

To små valnøddelunde ligger symmetrisk om¬

kring den cirkulære hovedsti på hver side af
Margrethekapellet. Her er placeret urnegrave,
og under valnøddetræernes lette forårsløv er

plantet en bund afvår- og sensommerblom-
strende stauder. Lysets lette renhed kommer
sig af en kompleks sammensætning af vari¬
erende lysfænomener, bl.a. reflektion, sky¬
dække, luftfugtighed, løvfarve og løvtæthed.
Perioden strækker sig over tre måneder hvert
forår og afsluttes i eftersommeren af høsta¬
nemonernes hvide blomster under valnødde¬
træernes gule bladhang.

Det skarpe forårssollys filtreres ned gen¬
nem valnøddetræernes sølvagtige grenværk
og kastes tilbage, når det rammer den hvid-
blomstrende skovbund - som om foråret dæk¬
kes afbl.a. hvid kærminde, hvid lærkespore og
hvid hundetand, hvid akeleje og hvid jakobs-
stige. Alle er anvendt i store dækkende felter
- som blomstermosaikker, der mellem de små

urnegravsten viser, hvor forskellig den hvide
farve er.

Valnøddelundene indrammes af store

hvidblomstrede flader afpinseliljen Fasanøje,
der sender sin skarpkrydrede duft op gennem
det nygrønne græs.

Hele forårssceneriet afsluttes, når valnød¬
dernes olivengrønne forårsskud og blade luk¬
ker sig over gravene i juni måned. Lange bånd
af mørkrøde silkepæoner på rødlige blomster¬
stilke afløser den hvide blomstring.

Ved at bruge hvidblomstrende stauder
sammen med valnøddelundens langsomme
løvspring opstår der et æterisk, hvidt flim¬
merlys. Og selv om andre forårsstauder også
melder sig med gule og rosa farver, er hoved¬
indtrykket lundens hvide lys.

Plantebilledet her i lunden er til dels

inspireret afbeskrivelsen af de hvide liljeenge
uden for Bethlehems port i Selma Lagerlofs
Kristuslegender.
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Set. Hans Hospital, nogle indplantede træer
Betula nigra, sortbirk, Betulapubescens, dunbirk
Crataegus intricata, skarlagentjørn
Crataegus prunifolia, syltornet tjørn
Crataegus laevigata, aim. hvidtjørn
Juglans regia, aim. valnød
Pterocaryafraxinifolia, vingevalnød
Quercus cerris, frynseeg
Quercus robur, 'Fuglsang'og 'Knuthenborg', stilkeg
Quercus robur 'Fastigiata' søjleeg
Populus balsamifera, balsampoppel
Populus lasiocarpa, rabarberpoppel

Spredte træer og græseng,
Set. Hans Hospital:
Tanken om det vildprægede landskab
tætpå byen
Landskabet omkring Set. Hans Hospital smy¬
ger sig ind til Set. Jørgensbjerg og ligger tæt på
Roskildes centrale bydel. Siden 1816 harder
her været hospital for sindslidende. Det er
landets ældste hospital af sin art og var indtil
for nylig under Københavns Kommunes ad¬
ministration.

De ubebyggede arealer omkring Vest -og
Østhospitalet udgør ca. 91 ha, og siden 1996
har jeg haft ansvaret for administrationen

af de ubebyggede arealer, bistået af private
anlægsgartnerfirmaer, der i EU-udbud har
fået driftsopgaven overdraget. Det er et land¬
skab bestående af skov, lund og eng samt store
veldyrkede haver.

Jeg har her valgt at beskrive vores råd¬
givning omkring lund og eng. Valget kunne
også være faldet på de gamle haver med Arts
& Craftsprægede plantninger fra omkring år
1900. Men det bliver en anden gang.

Fra at være anvendt som dyrkningsmarker
til produktion afeget forbrug af grøntsager og
andre nytteafgrøder, ændredes dette til korn¬
dyrkning. 11997 blev arealerne så fredede og

pålagt en plejeplan, der sigter mod udvikling
af et fugtighedspræget overdrevslandskab på
de udstrakte fjordenge. Det er denne del af
hospitalslandskabet, som beskrives her.

På et højdedrag i dette fjordlandskab lig¬
ger hospitalets kapel. Det benyttes dog ikke
mere. Omkring det lille højdedrag ligger
udstrakte engarealer med gamle løvtræer
og hundredårige store taks. Der er nyplan¬
tet store træer som vingevalnød, eg og søj¬
leeg, valnød og birk. Arealet afgræsses i dag af
får og kvæg, og de nye træer er oftest placeret
på små holme, men også i rækker som gardin
mod Roskilde Fjord. Her opleves en grøn fro-
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dighed, hvor tætklippede græsrabatter veks¬
ler med vildprægede græsenge med naturens
egen flora.

Midt i dette lund- og englandskab ligger
hospitalets gamle kirkegård, det tidligere
hospitalsgartneri, en nyere regional udflugts¬
sti og Set. Hansklubbens bådhavn. Længst ude
og med vid udsigt over Roskilde Fjord, hvor
vikingeskibene engang sejlede ind, ligger en
åben strandeng. Alt sammen inden for Ros¬
kilde bys rækkevidde.
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Haveskov og sumpede brinker,
Kildehytten på Sanderumgaard:
Tanken om et vandlandskab
I den romantiske have ved Sanderumgaard
kan man opleve talrige plante- og vandtema¬
er. Stort set hele haven er nærmest flydende,
baseret på vandstrømme fra Davinde Å. Van¬
det pipler op af jorden i eng, sump og mose,
hvis det da ikke lige ses som blanke vandspejl
i småsøer og gravede kanaler.

Der er overdådige vandscenerier alle veg¬
ne i den gamle Biilowske have, som nu bl.a.
også rummer den nyopførte og gendigtede
Kildehytte. Oprindelig var der tretten lyst¬
huse i haven. To var tilbage, da renoveringen
af haven skulle igang, nemlig Sommerlyst og
Tankefuld. To blev genopført, Marieshvile og
Kildehytten, som fik en ny placering på græn¬
sen mellem højskov og eliesump.

Fra skovens lysninger ledes man gennem
sprækker med høje, grønne vægge frem til
lysthuset og herfra igen ind i skovens hem¬
melighedsfulde mørke.

Kildehytten er placeret højt, og derved
opnår man, siddende i hytten, udsigt over kil¬
den, bækken, kanalen, mosen og skovbunden
i baggrunden. Det giver den besøgende en hid¬
til uset måde at opleve det omgivende land¬
skab på - som gennem en stor kikkert, hvor
man zoomer ind på nærlandskabet.
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Kildehytten ved Sanderumgaard, nogle indplantede urteagtige
Asperula odorata, bukar, Butomus umbellatus, brudelys,
Caltha palustris, engkabbeleje, Carex elata, stiv star,
Convallaria majalis, liljekonval, Euphorbia polychroma, forårsvortemælk,
Irispseudacorus, gul vandiris, Primulaflorindae, kæmpeprimula,
Trollius europaeus, engblomme

HER FÅS KUN VAND står der på skiltet over
hyttens dør - ja, men hvilket vand - livets
vand - hvem ved? Måske var det dette bibel¬
ske motiv, Johan Biilow tænkte på, da han lod
skiltet fremstille for 200 år siden.

I skitseringen af landskabet ved Kildehyt¬
ten indgik kilden - der er ni meter dyb - som
det centrale punkt. Kilden vælder og risler
året rundt - og også før Bulows tid i 1790'erne.

I skoven er en stilhed, der netop ved Kil¬
dehytten bliver brudt og gjort 'hørbar' af den
tynde vandstrøm, der stiger op fra den dybe
kilde og pergamentagtig som en film sagte ris¬

ler over skovstien gennem en til stedet spe¬
cielt stenhugget vandrende. Herfra fortsæt¬
ter vandet ned ad vandtrappen og siver videre
m'ellem star og blomstrende vandplanter frem
til den store kanal. Her opsamles vandstrøm¬
men og føres videre gennem haven mellem
sten, tueagtige grupper af vortemælk, brude¬
lys, primula, star, engblomme, engkabbeleje
og gul iris. Den ene vækst veksler mellem den
anden. Men bregnerne vil ikke gro her, vandet
står hver sommer for længe i mulden.

Alle, der har stået ved vandtrappen i Villa
Lånte og oplevet vandstrømmen flyde hen .

over kardinalens bord, føler sig her ved Kil¬
dehytten hensat til en dansk fortolkning af
den st'ille vandbevægelse på dette sted. Mere
dansk, mere romantisk kunne det ikke være

udtænkt.

Kildehyttens område er et særligt lykke¬
ligt og berigende sted i haven; med udsigt til
tæt skov, til eng-og til moselandskab, til dyr¬
kede kartoffelmarker og til ahorntræerne i
den gamle allé.

På dette sted kan man en tidlig majmor-
gen opleve både faun, nymfe og stærke dufte
afbukar og liljekonval.
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HelsingørKongevej, Usserød Kongevej, M-ll Fløng-Roskilde, anvendte lind
Tilia cordata, småbladet lind, Tilia cordata 'Erecta', Tilia euchlora, krimlind,
Tilia platyphyllos 'Orebro', storbladet lind, Tilia tomentosa, ungarsk lind,
Tilia vulgaris 'Pallida', kejserlind

Træer på række og i alléer,
Usserød Kongevej i Hørsholm,
Helsingør Kongevej og udvidelsen af
motorvejen på strækningen fra
Fløng til Roskilde:
Tanken om landskabets historiske spor
I disse tre vejanlæg er der arbejdet med ter¬
rænprofilering i rabatter, i rundkørsler og i si¬
deanlæg. I Hørsholm og Helsingør har der op¬

rindeligværet kongevej fra Hørsholm Slot og i
Helsingør mod Kronborg. I det såkaldte Mil¬
projekt, der strækker sig fra Fløng til Ros-,
kilde, ledes motorvejen syd om Roskilde by,
med udsyn til åbent landskab og ind til Ros¬
kilde Domkirke.

I alle tre projekter, hvoraf de to nu er ud¬
ført, mens M-ll er undervejs, er der som gen¬
nemgående træ arbejdet med forskellige arter
og sorter af lind.

Langs Usserød Kongevej og ved Helsin¬
gør Kongevej er der anvendt kejserlind, Tilia
vulgaris 'Pallida'. Tidligere har der her været
først popler og grusvej, senere lind og maka-
dambelægning.

I M-ll projektet omkring Roskilde, som
er projekteret sammen med Claus Bjarrum
Arkitekter A/S, anvendes flere lindesorter og
både i trærække og i allé. Derimod er sidean¬
læggene projekteret med bl.a. robinier og sur¬
kirsebær på de ret store terrænformer, som

anlægges i afkørsels- og tilkørselsrabatterne.
I alle tre tilfælde er tale om ret lange

vejstrækninger med træer. I Hørsholm er i
dag den første etape anlagt. I Helsingør er
Hestens Bakke nyplantet, startende med den
store rundkørsel ved Klostermarksvej. Her, er
der plantet fritvoksende, flerstammede linde¬
træer, som er blevet specialproduceret i plan¬
teskolen med grene fra basis for at opnå dette
særlige planteudtryk.

Øverst. HelsingørKongevej
Midte. M-ll Fløng-Roskilde
Top. HelsingørKongevej
Middle. M-ll Fløng-Roskilde

Herunder. Usserød Kongevej Below. Usserød Kongevej
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Strandgården, nogle anvendte urteagtige
Ageratina rugosa 'Alba', hvid hjortetrøst, Alchemilla mollis, aim. løvefod, Eupatorium maculatum 'Atropurpureum', hjortetrøst, E. purpureum
'PurpleBush', hjortetrøst, Euphorbiapolychroma,forårsvortemælk, Hemerocallis 'Sammy Russel', H. lilioasphodelus, daglilje, H. 'Strutter's Ball',
daglilje, H. hybr. 'Vespers', daglilje, Solidago 'Citronella', gyldenris, S. hybr. 'Leraft', gyldenris, Tanacetum vulgare, aim. rejnfan

Jeg synes, der næsten er noget d'Artagnan-
agtigt over disse vejplantninger, der følger og
gennem flere hundrede år har fulgt de snorli¬
ge tracéer langt ud i landskabet. Her har man
kunnet ride hurtigt frem, musketerer eller ej,
og træerne har givet læ og skygge på de lange,
åbne vejstrækninger.

Men specielt i et kurvet vejtracé dan¬
ner trærækkerne en markant indramning af
vej rummet, som de er planlagt langs en stræk¬
ning på elleve kilometer syd om Roskilde by.
Ad åre vil lindetræerne her danne et markant
grønt bælte omkring kongebyen.

Lindemotivet stopper ved den vestlige
afkørsel til Ringsted, hvorfra man netop kan
ane Ledreborgalléen i det fjerne.

Her vil flere slags lind blive anvendt, og
de 7.000 træer er netop sat i produktion: Tilia
cordata, småbladet lind i punktplantninger;
Tilia euchlora, krimlind omkring regnvands¬
bassiner; Tiliavulgaris 'Pallida', kejserlind på
strækninger med allévirkning; Tilia tomen-
tosa, ungarsk lind på sydvendte, læfyldte skrå¬
ninger, Tilia platyphyllos 'Orebro', storbladet
lind plantet tæt i smalle rababatter og også
Tilia cordata 'Erecta' i smallere rabatter.

I sideanlæggene plantes robinier af typen
Robinia pseudoacacia 'Nyirsegi' og surkirse¬
bær, Prunus cerasus både sorten Kelleris og
Stevnsbær. I græsset medsås hvid røllike, gul
ranunkel og sødskærm.

hvert sit motiv og tema. I Strandgården er
valgt et meget nordisk tema med en stor ku¬
peret grønning mellem de to brede gangstrøg.
Det starter ved 'Skørtetrappen' i Ågården og
breder sig ud mod øst mellem Strandgårdens
boligblokke, hvor der er plantet store træ¬
grupper af røn, avnbøg, kirsebær, taks, enebær
og grupper af Sorbaria samt bevaret en del
tjørn fra Ole Nørgårds tidligere haveanlæg.

I den mindre skala er der i de brede stau¬

derabatter langs boligblokken plantet forårs -

vortemælk, løvefod, rejnfan og hjortetrøst
samt dagliljer i mange sorter. De højtliggende
stueetager har affødt høje sokler, så staudera¬

batterne her kan få lov at udvikle sig op til 150
cm's højde. Reboerne ønskede en farverig og
stærkt blomstrende karakter i dette gårdrum.

Strandgården afsluttes mod Østergården
med en lille stilliseret græsbakke 'Drømme¬
stedet', som har fået en stenbelagt græstrappe
mellem en lund af birketræer. I selve den

kuperede grønning er anbragt tonstunge
uforarbejdede granitblokke, som er børne¬
nes yndlingssten at klatre på eller benyttes
som udsigtssted. På opholdspladserne, der er
udstyret med lange, keramisk udsmykkede
betonborde, kan beboerne opleve planternes
tæthed og artsvariation.

Boligstrøgets grønne rum,
Strandgården i Vejleåparken:
Tanken om det daglige liv mellem planter
Vejleåparken har ca. 3.500 beboere. Det er en
moderne boligbebyggelse, der nu for tredie
gang er renoveret, siden den i 1960'erne blev
opført med navnet Ishøjplanen. Bebyggelsens
lange gader krydses af tværstrøg, der har fået



Have vedKattegat, nogle indplantede urteagtige
Achillea millefolium, hvid røllike, Armeria maritima, engelskgræs, Armeria maritima Alba',
hvid engelskgræs, Cakile maritima, strandsennep, Centranthus ruber, rød sporebaldrian,
Centranthus ruber 'Albus', hvid sporebaldrian, Crambe maritima, aim. strandkål,
Elymus arenarius, marehalm, Saponaria officinalis, sæbeurt, Trifolium arvense, harekløver

Planteværksteder,
ved Kattegat og i Val-Fleuri:
Egne haver er som små Faubergé-fingerbøl,
hvor alleplanterne har øjne, derfunkler
uanset årstid
I mine egne haver opstår udgangspunkterne
for sansningerne - for at blive i Boberg-termi¬
nologien; for fordybelse, for den videre rejse
ud i planternes tilrettelagte naturscenerier.

Vegeterende mellem de mange plante¬
strukturer og plantningsudtryk opstår de
første hurtige streger, måske inspireret af
træernes nøgne grenstrukturer, måske af
skyggevirkninger mellem bladflader og blad¬
former - nærmest svævende formationer. Om
sommeren brydes bladhangets mange grå og
grønne nuancer af florale spots, når blom¬
stringen indfinder sig.

I den havnære have med vindomsuste
skråtstående fyrre-og grantræer er basis for
de grågrønne farver. Der er en have med få

dufte, udover den salte lufts og fyrrenålenes.
Men med stærke farveislæt, som når f.eks. den
lysrosa sæbeurt ruller sig ud i meterstore far¬
veklatter, der tangerer det lysviolette, alt efter
hvornår på dagen, jeg ser på dem. Eller når
den hvide røllike eller strandkålen blomstrer.
Det er, som om grunden belægges med ægte
tæpper. Planterne placerer sig i denne have
i en form for uordentlighed, vildt og vold¬
somt, og mildt og venligt på samme tid. Der
er en lang blomstringsperiode, kystfloraen har
en særlig yndefuld blødhed med græssernes
sagte nej en i sommerbrisen.

I Val-Fleuri er blomstringen kort og in¬
tens, inden varmen sætter ind. Her er det træ¬
ers og buskes planteform og struktur, der dan¬
ner havens landskab. Nogle få iagttagelser med
visse ændringer, tilføjelser eller afvigelser og
så måske skridt tilbage i egne spor. Netop i
det tilsyneladende velkendte findes foran-
dringén og overraskelsen; ofte umærkelig.
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Haven Val-FIeuri, træer, buske, klatreplanter, urteagtige
Agapanthus umbellatus, afrikansk skærmlilje i blå og hvide sorter,
Agave americano marginata, agave,
Bougainvillia buttiana 'San Diego Red', trillingranke,
Camelliajaponica 'Elegans', kamelia
Citrus sinensis, appelsin, Citrus limon 'Corsica', citron
Echiumfastuosum, 'Pride ofMadeira', Gardeniajasminoides, hvidgardenia,
Olea europaea, oliventræ, Plumbago capensis 'Alba', hvid blyrod,
Punica granatum, granatæble, Wisteria sinensis, blåregn,
Yucca gloriosa, palmelilje,
Pinus pinea, pinje med den 9 meter høje Rosa d'Antibes',
Phoenix dactylifera, daddelpalme

I Val-Fleuri-haven danner planterne mere
faste og sluttede enheder, med strukturer der
åbner sig mod andre haveoplevelser.

Havens få tilbageblevne oliventræer har
dannet livsgrundlaget for tidligere slægter på
dette sted. De er nu fredede, og her er træerne
en slags offentlig ejendom. Der skal tages vare
på dem, og de skal plejes, står der i fredningen.
Træerne danner et minilandskab i bydelens
store landskab, som en stor fælles olivenlund.

Havens lille olivenlund er et paradisisk
sted, suppleret med nyligt plantede granatæb¬
letræer og med indrammende borter af iris og
afrikansk skærmlilje.

Mine værkstedshaver - små udendørs ate¬

lierer - er til at bladre i, og her i denne artikel
har jeg vendt et blad.
CharlotteSkibsted, landskabsarkitekt maa, mdl
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TREKANTSOMRÅDET VED GRØNNINGEN
Sonja Poll

Ved Østerport, i spidsen af den lange, smalle
trekant mellem Grønningen og St. Kongens¬
gade, står mindesmærket for Carl Nielsen:
Musikkens Genius - Pan - på baggrund af tre
store robinietræer. Den høje gavl af det nær¬
meste hus mellem de to gader afslutter tre¬
kanten, og Nyboders stærke husrække langs
St. Kongensgade holder rummet fast i længde¬
retningen. De øvrige naboer er grønne. Det er
Kastellets volde med store træer langs Grøn¬
ningen samt fortsættelsen af Fæstningsringen
ved Nyboder.

Det er den fineste grønne port, vi har, ind
mod byens centrum.

Anne Marie Carl Nielsen udførte mindes¬
mærket: Hest og mand - Pegasus og Pan -

begge unge og stærke, med dyb reference
til Carl Nielsens fynske barndom. Arkitek¬
ten Ivar Bendtsen formede den slanke sok¬

kel, som er 240 cm høj, præcis det samme
som skulpturen. Topfladens mål er 105 cm i
længden og 33-60 cm i bredden. Det er ikke
ret meget til en hest og en mand. Jeg bliver
nok aldrig færdig med at beundre den skulp¬
tur og dens placering. Den er stærk og dejlig,
selv med strømmen af trafik på begge sider.

Skulpturen blev opsat i 1939, og området
er sandsynligvis blevet reguleret samtidig.

Så kom krigen. Der blev gravet ud til en dæk-
ningsgrav i trekantens anden ende, og den del
af arealet blev efterladt som en stor bule til¬

plantet med tjørn.
Det passede dårligt med den klarhed, som

må have været den oprindelige tanke, og M.
Goldschmidt Holding A/S, som har domicil
i gavlhuset mellem Grønningen og St. Kon¬
gensgade, tilbød at bekoste en fornyelse af
anlægget.

Det forekom som opgavens helt over¬
ordnede mål at bevare byens grønne port og
understrege den grønne sammenhæng på
tværs af de to brede gader.
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Før renoveringen. Dækningsgrav og tjørnetræer
bag de tre store robinier
Before renovation. Covered beds and hawthorns
behind the three large locust trees

Plan ca. 1:250. Nord opad
Plan ca. 1:250. North upwards

Her kom terrænfaldet til hjælp. På den knap
70 m lange strækning, fra trekantens spids til
husets gavl, falder begge gader ca. 1 m. Derved
blev det muligt at forme trekantens græsareal
til et tøndehvælv med tilnærmelsesvis vand¬
ret midtlinie. Det skabte ro og mulighed for
at omdanne den eksisterende tværvej foran
huset til en lille plads, med naturlig kontakt
til huset.

Pladsen er i niveau med veje og fortov,
men forsænket i forhold til græsarealet, som
afsluttes i en konkav bue omkring pladsens
halvcirkelformede afslutning. Det har givet
den ønskede sammenhæng i anlægget.
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Trekantsområdet mellem Grønningen og St. Kongensgade, København
Udført: 2010
Ejer: Københavns Kommune
Bygherre: M. Goldschmidt Holding A/S
Landskabsarkitekt: Soiy'a Poll og KnudLund-Sørensen
Medarbejder: Andreas Høgild
Hovedentreprenør: WR Entreprise A/S
Anlægsgartner: LKAnlæg
Fotos: Andreas Høgild

Den nyepladsforan husgavlen afvandes i en chausséstensbort langsfortovets granitsteler
The new space infront ofthe building is drained by a sett stone border along the sidewalk's granite edging

En ny skulptur er opstillet her i buens midtli¬
nie, ud for husets indgangsportal. Det er "Ti¬
tanen Atlas, som bærer jordkloden", udført i
1899 af Nicolai Outzen Schmidt.

Københavns Kommune har efter ansøge
ning fra M. Goldschmidt Holding A/S god¬
kendt opstillingen af skulpturen under for¬
udsætning af, at den klart skal forholde sig til
firmaets domicil og ikke konkurrere med eller
forstyrre-indtrykket af Carl Nielsen-monu¬
mentet.

En afvejning afdisse forhold blev derfor et
andet af opgavens hovedpunkter.

Der er stor forskel på de to skulpturer.
Musikkens Genius er i spring opad i svævende

flugt. Titanen Atlas har alle muskler spændt
og al kraft koncentreret om at bære sin tunge
byrde. En høj granitsokkel med lodrette linier
var også det rigtige for denne skulptur, men
den måtte have en bred basis for ikke at 'synke
ijorden'.

Terrænets form understøtter forskellen.
Carl Nielsen-monumentet står 90 cm højere
end Titanen, og græssets tøndehvælv skjuler
den nederste del af Titanens sokkel, så de to
granitsokler ikke opfattes i sammenhæng.

Arealet tilhører Københavns Kommune.
Det er et vejareal, og det skal fortsat vedli¬
geholdes af kommunen og fortsat overholde
de givne regler. Det gav mange bindinger om

kantstenshøjder, afvanding, skiltning, afstrib¬
ning m.m., og det krævede ganske mange
ansøgninger, begyndende med sløjfningen af
dækningsgraven, som bygherren selv havde
sørget for. Men det gav også et lydhørt samar¬
bejde med kommunens parkafdeling og med
dens kunstneriske rådgiver, som understøt¬
tede mine tanker om opsætningen af den nye
skulptur.

Det er oftest tilfredsstillende at rydde op.

Og denne opgave var i høj grad oprydning.
Men det er endnu bedre, når der samtidig

gives mulighed for en fornyelse, der aktiverer
stedets iboende kvaliteter.

Sonja Poll, landskabsarkitekt mdl
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UDSTILLING LA VILLE FERTILE
- ET FRUGTBART SAMARBEJDE MELLEM
LANDSKABSARKITEKTER OG POLITIKERE
Ellen Braae og Kristian Berg Nielsen

I 2009 dannede Palais de Chaillot - det fran¬
ske arkitekturmuseum vis å vis Eiffeltårnet
- ramme om en stor udstilling med titlen Le
Grand Pari(s). Den var led i et større politisk
projekt om Paris' fremtid, søsat afSarkozy lui-
méme. Franske præsidenter har tradition for
at ville manifestere deres embedsperiode di¬
rekte i Paris' arkitektur og byplanlægning.

Sarkozys mål er imidlertid at præge hele
den parisiske region. Resultatet af de udvalgte
10 teams - bestående af førende, overvejende
franske og så godt som udelukkende arkitekt-
og byplanlægningstegnestuer - repræsente¬
rer vel det aktuelt mest højtflyvende bud på,
hvordan en region, domineret af en metropol
med mange millioner indbyggere, kan udvikle
sig. Det var et krav, at forslagene skulle tage
hensyn til målsætningerne i Kyoto-protokol¬
len, og derfor indgik økologiske og landskabs-
arkitektoniske temaer i alle de visionære for¬

slag - uanset om tanken var at 'perforere'
Paris' tætte bystruktur med grønne områder
eller lade byen vokse i Seinedale'n helt ud til
Le Havre.

I dette forår åbnede så udstillingen La
Ville fertile - den frugtbare by. Den kan ses
som landskabsarkitekternes opfølgning, og
atter en gang er Palais de Chaillot rammen
om et stort udstillingsprojekt. Forventnin¬
gen er, at der vil komme over 100.000 besø¬
gende. I udstillingen er landskabsarkitekter
de centrale aktører, og det har fra såvel kultur¬

ministeren som museets ledelse været hen¬
sigten at eksponere en ny tendens inden for
urbanismen, nemlig den der i disse år udgår
fra landskabsarkitekterne. En tendens, som

'atter sætter samspillet mellem det konstru¬
erede og det levende naturmiljø i centrum for
overvejelserne over den moderne by', som det
hedder i programmet.

Udstillingen forholder sig ikke direkte til
Paris, men tager afsæt i de dramatiske kon¬
sekvenser, vi må forudse, når klodens aktu¬
elt syv milliarder mennesker i 2050 er vokset
til elleve, som for den altovervejende del vil
bo i urbane omgivelser. Selvfølgelig vil dette
ændre civilisationerne på planeten socialt,
kulturelt og botanisk, og det er disse epoke¬
gørende ændringer, udstillingen forsøger at
gribe om.

Det sker i to dele. Den første benævnt

L'objet du désir (begærs- eller ønskeobjekt)
er en suggestiv og sanselig iscenesættelse,
der peger på alt det, naturen kommer til at
repræsentere, når den rykker ind i byerne
og her danner helt nye synteser mellem det
naturmæssige og det urbane. I et jungleuni¬
vers af planter, dyrelyde osv. præsenteres 16
af de internationalt mest visionære bud på
nytænkning af naturens tilstedeværelse i det
ilrbane og vice-versa.

Den anden del, La Fabrique du paysage,
dvs. skabelsen af landskaber, forholder sig
direkte til udfordringen i at tænke byen som
et stort levende miljø, som et 'bylandskab',
hvor kravet om økologisk balance er en selv¬
følge. For faget landskabsarkitektur kræver
det en nytænkning af forholdet mellem red¬
skaber og udfordringer. Hvor opgaven i de
foregående århundreder med haverne var at
skabe en æstetisk oplevelse eller med par¬
kerne at tilføre byerne rekreative mulighe¬
der, så udvides dette repertoire i den 'frugt¬
bare by' med fokus på naturens processer,
og hvad naturen og dens materialer 'kan'. De
udvalgte projekter demonstrerer det fagligt
høje niveau i aktuel fransk landskabsarkitek¬
tur. En række videointerviews med centrale
aktører på den franske scene er med til at give
denne del solid faglig ballast.

Man kan hævde, at udstillingen - trods
de mange indgangsvinkler - forsimpler såvel
problemstillingen som professionen ved
at tale om den frugtbare by som en grøn by.
Imidlertid demonstrerer de mange projekter

Udstillingensførste del er tilrettelagt aflandskabs¬
arkitekten Nicolas Gilsoul. Han anvenderprojekter
som Corners High Line i NY, Weiss/Manfredis Olym¬
pic Sculpture Park i Seattle, Osty/Mugniers Pare Zoo i
Paris, OMA's Zeekracht i Holland m.fl. til at udfordre
vores billeder afnaturen som 'det derude'
The exhibition'sfirstpart was designed by landscape
architectNicolas Gilsoul. He uses projects like the
Corners High Line in NY, Weiss/Manfredis Olympic
Sculpture Park in Seattle, Osty/Mugniers Pare Zoo in
Paris, OMA's Zeekracht in Holland, etc. to challenge
our images ofnature such as 'that out there'

Tv. Motivetpå udstillingsplakaten - medslet skjult re¬

ference til C.D. Friedrichs ensomme vandrer - viser en

person, som kikker ud over et landskab, der syntetise¬
rer by og natur. Det underliggende billede synes her at
være Olmsteds Central Parkpå Manhattan i en nær¬

mest religiøsfremstillingsform
Left. Part ofthe exhibition poster - with ill-concealed
reference to C.D. Friedrich's lonesome wanderer -

showing aperson who looks out over a landscape that
synthesizes town and nature. The underlyingpicture
here seems to be Olmsted's Central Park in Manhattan

in an almost religious mode ofexpression
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To sæt afhovedtemaer - himmel, jord, vand, ild samt tiden, rummet og det levende
miljø - strukturerer udstillingens anden og primære del, som er tilrettelagt afland¬
skabsarkitekterne MichelPéna og MichelAudouy
Two sets ofmain themes - heaven, earth, water, fire and time, space and the living
environment - structure the exhibition's other andprimarypart, which was

designed by landscape architects MichelPéna and MichelAudouy

Udstillingstemaerne bruges til atfremhæve velkendte
landskabsarkitektfaglige arbejdsområder. Derved re-

aktualiseres de iforhold til udstillingens overordnede
tematik, nemlig hvordan vifremover skal orkestrere en

bæredygtig sameksistens mellem en tætbefolket klode
og dens naturgrundlag. Eksempelvis spillerjord og

dermedgeologi, modellering og substrata en central
rolle i Catherine Mosbachs botaniske have i Bordeaux

The exhibition themes are used to emphasize well-
known landscape architectural work areas. In this way

they are updated in relation to the exhibition's main
theme, which is how we in thefuture will orchestrate a

sustainable coexistence between a denselypopulated
planet and its balance in nature. As an example, the
earth and therewith geology, modeling and substra¬
tumplay a central role in Catherine Mosbach's botani¬
cal gardens in Bordeaux

et højt refleksionsniveau, og næppe nogen
går fra udstillingen med en happy-go-lucky
overbevisning om, at nu har landskabsarki¬
tekterne knækket koden. Der er som bekendt

ingen enkelt-fix løsninger på de udfordrin¬
ger, vi står overfor. Derimod viser udstillingen
state-of-the-art inden for landskabsarkitektur

og giver smagsprøver på fagets kapacitet til at
lave de helt afgørende synteser mellem billed¬
dannelse og tekniske, adfærdsregulerende og
økologiske aspekter.

Udstillingen har en enorm publikumsap-
pel, og man kan spørge sig selv hvorfor. Fordi
der i den franske/internationale offentlighed
er stor interesse for landskabsurbanisme?
Fordi byplanlæggere og politikere har ind¬
set, at landskabsarkitekterne praktiserer en

tilgang, som er uomgængelig, hvis byvæksten
skal løses økologisk? Fordi vores forhold til
naturen er under epokegørende ombrydning?

Eller er det, fordi udstillingen i sig selv er

pædagogisk og henvender sig til et bredt pub¬
likum? Tjae, svaret på det sidste spørgsmål er
vel, at den suggestive, første sekvens rummer
denne appel. Men projekterne er avancerede,
og det tager tid at sætte sirg ind i dem. Anden
del er mere; fagligt krævende - og henven¬
der sig primært til et fagorienteret publikum.

Ved siden af La Ville fertile har der i samar¬

bejde med arkitektskoler været afholdt fore¬
læsningsrækker, seminarer og en sideudstil¬
ling om havekunstens historie. Derudover
byder Palais de Chaillot ind med yderligere
to udstillinger, som spiller fint sammen med
La Ville fertile. Nemlig en om det grønne i
det 20. århundredes arkitektur, Du Jardirt au

Paysage, og en om brasilianske Roberto Burle
Marx, for hvem,netop samspillet mellem byg¬
ning og landskab var centralt.

Tilsammen udgør La Villefertile et sandt
overflødighedshorn af yderst relevante og
aktuelle problemstillinger præsenteret gen¬
nem et massivt og inspirerende materiale.
Det er også tydeligt, hvordan disse i Frankrig
nyder stor politisk bevågenhed. En væsentlig
årsag til det høje faglige niveau er, at centrale

. politiske instanser står bag initivativerne -

her en præsident, en kulturminister og Paris'
bystyre. Man kunne ønske sig, at vi i Danmark
havde en tilsvarende interesseret og proaktiv
kulturminister, der kunne samle erhvervet,
forskningen og det offentlige omkring emnet.
Ellen Braae er landskabsarkitekt og professor
ved KULIFE, og Kristian Berg Nielsen erfor¬
lægger og indehaver aflKAROSPress
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La Foret Linéaire afAgence TER handler om at udvilde nye urbanitetsformer ved at indtage og
skabe anvendelige, offentlige rum langs Paris' ottesporede motorvej, la périphérique
La Foret Linéaire by Agence TER deals with developing newforms ofurbanity by overtaking and
creating useable, public spaces along Paris' 8-lane highway, la périphérique

La Villefertile vises indtil 24. juli, se også: www.citechaillot.fr

Den 125 ha store 'Pare métropolitain
Luis Bunuel å Saragosse' afChristine
Dalnoky og Aldai-Jover viser, hvordan
vandrensning er organiseret som dyrk¬
ningsparceller og anvendt rekreativt
The 125 ha 'Pare métropolitain Luis
Bunuel å Saragosse' by Christine Dal¬
noky andAldai-Jover illustrates how
waterpurification is organized as cul¬
tivation beds and employed in a recre¬

ational way
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SUMMARY

The art ofseeing, p. 90
Lulu Salto Stephensen
I really enjoy finding a leaf where only the
ribs remain. Like a pale grey skeleton, finely
framed, a poetic statement on decay, a new
aesthetic. Artists can make us aware of real¬

ity by simply allowing us to see it disconnect¬
ed from its context. Elicit from the intimate
an overwhelming motivic wealth. Cause us
to wonder. The significance of the artist as a
viewer cannot be overly appreciated. Neither
the landscape architect's: To move through
this world in wonder, among concentrates of
nature such as stone, wood, water and plants.
A concentrate of nature, how tangible by eye
and fingertip, now seemingly airy due to the
recognition of its function in the context. The
naturalistic ideal worked into a new or artistic
context so that via the memory of something
once experienced it evokes a sense ofcomfort
or joy for the viewer. One does not need to go
out and seek grand or complicated motifs, the
small kernel or the small seed can be a motif
in itself. A decisive factor is how one employs
them. In art as in everything, it is the context
that is important. Isn't this exactly what the
landscape architect can and should do? To see
the familiar world with new, fresh eyes? Work
with new constellations or new instrumenta¬
tions? To be inspired by the freshness of the
moment?

Today, most efforts involve provocation
and getting people to see things in a new way.
One constructs provocations. However, there
is a difference between being an eye-opener
and provoking. A provocation works only
in its time. The eye-opener can function for
generations. Landscape art lies in the balance
between experience and usability. The user
expects a measure of poetry and here nature
provides a wealth ofcontributions on all levels
and at all times. If one specializes in seeing.

Rejuvenation and development ofplantings
with old trees, p. 96
Liv Oustrup
Many parks are planned as scenographic im¬
ages, and trees are not continuously implant¬
ed to take over when the old trees die. Here
it is interesting to consider rejuvenation as a

discipline for landscape architects as we have
a knowledge ofplants and an aesthetic Gefiihl
that can guide us in the choice of a rejuvena¬
tion principle. The dynamic principle is in¬
triguing as rejuvenation becomes part of the
daily operation so that we don't have to once
again fate the question: how to rejuvenate a
planting without losing the quality of experi¬
ence? There are several principles that can be
applied.

The dynamic principle serves as a prin¬
ciple for the rejuvenation of park landscapes
where one wants to maintain the quality of
the experience that is tied to the planting and

not to the individual tree's specific location.
At the same time, we must have the courage to
work with the out phasing principle in places
where the function of the planting demands
it. Some park plantings should continue to
be of the same age. And in some places one
should employ rows or quincunxes, and in
these places especially, one cannot plant
'outside the row.' The arguments for choos¬
ing the rejuvenation principle can be found
in the form and function of the planting. As
landscape architects we must know our tree
species well enough to be able to work with
them as living creatures in an eternal process.

Working with plants, p. 100
Charlotte Skibsted
Plants have always inspired me and they have
been an important part of my surroundings
since childhood; with large gardens, with con¬
versations about - and interest in - the cul¬
tivation and use of plants both on a botani¬
cal and artistic level. My first drawing lessons
were from painter Jørgen Boberg, who also
found pleasure in plants and always said that
one should sense the plants when one draws
them. This presented no great problem for me
and I quickly learned the names of the plants
both in Danish and Latin. Thus it was quite
natural that I chose to become a landscape ar¬
chitect. Growing up in a natural science and
artistic setting meant that the gathering of
knowledge about plants and their variety of
uses in garden architecture was like a new al¬
phabet with all the grammar that follows it.

In many of my schemes one can often see
traces of the previous landscape situation,
a 'seen image' or a kind of read text that has
served as the background for the choice of
plants and layout of the scheme. I have thus
chosen here to focus on some of the plant ele¬
ments in order to illustrate how the choice of

plants can occur, and the plants are included
in the project's earliest phase. Here there is a
division in different plant themes: Groves and
flowered floors: The vision of the earthly par¬
adise; Spread trees and grassy meadow: The
vision of the wild landscape close to the city;
Garden forests and marshy edges: The vision
of a water landscape; Trees in rows and along
avenues: The vision of landscape's historic
traces; The housing street's green spaces: The
vision of daily life between plants and Plant
workshops with own gardens.

The triangular area at Grønningen, p. 110
Sonja Poll
The monument to Carl Nielsen at the tip of a

long, narrow triangle with three large locust
trees as a background. The sculpture was
placed here in 1939, and the area was prob¬
ably regulated at the same time. During the
war, a bunker was established at the other
end of the triangle and this area was planted

with hawthorns. This was not in keeping with
the original clarity and when M. Goldschmidt
Holding A/S offered to finance a renewal of
the scheme, the primary project goal was to
preserve the city's green gateway and under¬
score the green context across the two wide
streets. In this case the slope in grade was an

advantage. On the 70-meter stretch from the
point of the triangle to the building's end wall,
both streets fall about one meter. Thus, it was

possible to form the triangle's grass area to
create a "barrel vault" with an almost hori¬
zontal axis. This created a sense of calm and
the opportunity to re-form the small drive in
front of the house to a small arrival square.
This space is on grade with the roads and
the sidewalks, but recessed in relation to the
grassy area, which is terminated by a concave
curve around the square's semicircular end.
This has given the desired continuity in the
scheme. It is often a great satisfaction to clean
up, and this project has really been a clean-up
job. But it is even better when there is also the
possibility of a renewal that activates the in¬
herent qualities of the place.

Exhibition La Villefertile, p. 113
Ellen Braae andKristian Berg Nielsen
In Paris this spring an exhibition opened
called La Ville fertile - the fertile city. In the
exhibition, landscape architects are the cen¬
tral actors and the goal has been to illustrate
a new tendency in urbanism, namely the one
that is evident in the work of landscape archi¬
tects. A tendency, which 'once again focuses
on the interplay between the constructed and
the living nature environment in the consid¬
erations for the modern city' - as was stated
in the exhibition catalogue.

The exhibition is based on the dramatic

consequences we must anticipate when the
. globe's present seven billion people in 2050

have grown to eleven, ofwhich most will live
in urban surroundings. Of course this will
imply changes in the planet's civilizations
both social, cultural and botanical-and it is
these epochal changes that the exhibition
attempts to encompass. This is managed in
two parts. The first is called L'objet du désir
(the object of desire) and is a suggestive and
sensual orchestration that points toward all
that nature will come to represent when it
moves into the cities. The other part, La Fab-
rique du paysage, (the creation of landscapes)
directly addresses the challenges in the vision
ofthe city as a grand living environment, as an
'urban landscape,' where the demand for an

ecological balance is a matter of course.
For the landscape architect profession

this demands a new line of thinking in terms
of the relationship between tools and chal¬
lenges.

L'a Ville fertile www.citechaillot.fr
Pete Avondoglio
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info@urban-reflection.com - Design: Sten Nielsen MDD

Green Space Award
En ny, nordisk forankret certificeringsordning
for byens rekreative grønne områder skal gøre
det lettere for lokalsamfund, friluftsliv, borge¬
re og turister at finde frem til grønne områder
af høj oplevelsesmæssig og rekreativ værdi.

Initiativet til certificeringsordningen
kommer fra Green Space Award, en sam¬

menslutning af 27 forskellige aktører og inte-
i ressenter i Norden, der arbejder med grønne

byrum. Målet er at opstille et sæt kriterier
for gode grønne områder i byerne og dermed
fremme og markedsføre grønne områder med
høj livskvalitet i bymiljøet, lokalt, regionalt,
nationalt og internationalt.

Projektet gennemføres i samarbejde med
Skov & Landskab, KU LIFE. Realdania har
ydet et tilskud på 550.000 kr. til projektet. Ud
over Realdanias tilskud har projektet tidligere ,

fået en tilsvarende bevilling af Tips- og Lotto¬
midler fra Friluftsrådet. Projektets samlede
■økonomi er på godt 2 mio. kr. og forventes
afsluttet i sidste halvdel af 2012.

www.greenspaceaward. com

Håndbog om stier
På basis af erfaringer indhentet fra Frilufts¬
rådets medlemsorganisationer samt faglig
viden, inspiration og gode erfaringer ind¬
samlet fra kommuner, Naturstyrelsen, Dan¬
marks Naturfredningsforening og andre, der
arbejder med stier i landskabet er udarbejdet
en håndbog om stier. Målet er at inspirere
til etablering af nye stier, udvikle og forbed¬
re samt vedligeholde og passe de eksisteren¬
de stier. Bogen er et led i Friluftsrådets ind¬
sats for at fremme friluftslivets muligheder og
forbedre adgangsforholdene til naturen og det
åbne land.

Casper Lindemann, Johanne Leth Nielsen,
Mads Ellegaard: Stier - inspiration til plan¬
lægning ogforvaltning. Udgivet afFriluftsrå¬
det med støttefra Realdania, 2011. 64 s., gratis.
Kan også downloades: www.friluftsraadet.dk
og www.realdania.dk

Håndtering afvand i byerne - miljøtenia
på Have & Landskab 2011
Udstillingen Have & Landskab afholdes hvert
andet år, i år 24.-26. august i Slagelse. Temaet
for årets udstilling er klima og miljø, og ud¬
stillingens fire arrangører vil alle have fokus
på emnet på deres stande.

www.urban-reflection.com

www.cykelstativer.com I II
Tel: +45 35352100
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Vi vil fremover komme til at opleve mere eks¬
tremt vejr, hvor vi for eksempel også kan for¬
vente meget kraftigere nedbør, end vi hidtil
har kendt til, udtaler Kjell Nilsson, vicedi¬
rektør for Skov & Landskab. I den forbindelse

påpeger han, at afledningen af store mængder
nedbør ikke nødvendigvis skal ske via kloak¬
nettet.

Regnvand er ofte ligetil at bruge, men når
det er løbet hen over et befæstet areal eller
en vej, skal det renses, før det kan bruges til
rekreative formål i byen. For eksempel kan
dobbeltporøs filtrering, en metode udviklet
af professor Marina Bergen Jensen, Skov &
Landskab, anvendes, hvor forurenet afstrøm¬
ning skal udledes til følsom en recipient.
Metodens evne til at rense afstrømmende

regn fra veje afprøves i øjeblikket i et pilot¬
anlæg i byparken i Ørestad. Desuden pågår et
udviklingsarbejde, finansieret af Miljømini¬
steriet, omkring produktmodning.

En anden måde at imødekomme udfor¬

dringen med store mængder regn på er at
håndtere regnvandet lokalt i haver, langs
med veje og i parker gennem lokal afledning
af regnvand (LAR). En af Skov & Landskabs
forskere, Ole Fryd, har i sit ph.d.-projekt helt
specifikt undersøgt, hvordan planlægning og
udformning af anlæg til LAR kan anvendes i
eksisterede byområder mhp. at reducere pro¬
blemer med kloakkapaciteten. Resultaterne
viser, at der er brug for ny praksis for planlæg¬
ning af LAR, hvis det skal blive en væsentlig
parameter og løsning af byens klimaproble¬
mer.

I private haver og i parker er der flere
måder, man kan opsamle og aflede regnvand
på uden at belaste kloaknettet, f.eks. kan over¬

skydende nedbør føres til regnbede.
På Have & Landskab 2011 vil Skov & Land¬

skab vise forslag til konkrete løsninger. Des¬
uden kan man også få mere at vide om de
uddannelser, der udbydes fra KU LIFE, og
man kan høre om andre projekter, som Skov
& Landskab arbejder med, f.eks. permeable
befæstelser.

Fagudstillingen Have & Landskab arrangeres
i et samarbejde mellem Danske Anlægsgartne¬
re, Skov & Landskab, Maskinleverandørerne og
Dansk Planteskoleejerforening
Sted: Selandia - CenterforErhvervsuddannelse
Jernbjerggården, C.A. Olesensvej, Slagelse
Pressemeddelelsefra HL-ll

Elegant
beton

Beton er et fantastisk materiale til udendørs møbler,
som skal kunne holde til lidt af hvert. Møbelserien Element
består af rette og buede elementer, der kan sammensættes

på et utal af måder. Designet er super enkelt,
100 % VEDLIGEHOLDELSESFRIT og nærmest uopslidelige.

Lajers er en innovativ-dansk designvirksomhed, der
henvender sig til arkitekter, landskabsarkitekter og større

virksomheder, som ønskerat indrette byer og rum med stil.
Der arbejdes primært i beton og vores arbejdsdag foregår i et

gammelt nedlagt betonlaboratorium i Roskildes
kreative bydel: Musicon.

Vi tilbyder dels et standardsortiment samt udvikling
af specialdesignede møbler. Lad os give et uforpligtende

oplæg næste gang, I skal indrette et rum hvor stil,
kvalitet og funktionalitet er vigtigt.

Lajers, unikt møbeldesign
Musicon, Rabalderstræde 10 - 4000 Roskilde,

tlf. 2.2.48 312.3, www.lajers.dk
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Hvad gør en by værd at leve i?
Udstilling på Dansk Arkitektur Center
Under udstillingstitlen 'Hvad gør en by værd
at leve i' zoomer Copenhagen X ind på de svar,
der allerede er fundet, og dem der stadig ledes
efter. Publikum inviteres til at opleve de væ¬

sentligste tiltag i byen de sidste 10 år og del¬
tage i debatten om, hvordan København kan
blive en endnu bedre by i fremtiden.

Det sker både på udstillingen, hvor man
kan gå på opdagelse i mere end 100 projekter
og se BIG's 3D-fremtidsfilm Loop City samt
deltage i debatter og foredrag. Og det sker ude
i byen, hvor man kan tage til Carlsberg med en
podwalk eller tage på en guidet søndagstur på
Ydre Nørrebro.

Ti års byggeri i vildt tempo
København har de sidste 10 år udviklet en

række internationalt anerkendte løsninger
inden for arkitektur og byudvikling. Fra små
lommeparker i brokvartererne over nyska¬
bende arkitektur til storskala byudvikling
i Ørestad er der bygget og anlagt i et tempo,
vi ikke har kendt til i flere hundrede år. Men

hvad bør vi tage med os ind i fremtiden, og
hvilken nytænkning er nødvendig for at gøre
store byudviklingsprojekter som Ørestad,
Carlsberg og Nordhavnen til de succeser, alle
håber på?

Fremtidens grønne by ogfingerflet med Sverige
I udstillingen får publikum fortællingen om
tre aktuelle udviklingsområder med meget
forskellige forudsætninger: Ørestad - det
største byudviklingsprojekt i byens historie,
Nordhavnens forvandlingen fra industrihavn
til fremtidens C02-neutrale by og Carlsberg -
en kommende tæt og mangfoldig bydel i histo¬
riske rammer.

I BIG og Kollisions 3D-fremtidsfilm Loop
City kan man opleve by- og regionsudvikling
i den helt store skala. Filmen er BIG's bud

på, hvordan man, med udgangspunkt i den
berømte fingerplan fra 1947, kan forbinde
Storkøbenhavn med Øresundsregionen i et
gigantisk city loop. Publikum kan også kigge
nærmefe på 16 modeller afprestigebyggerier
skabt af danske og internationale arkitek¬
ter inden for de sidste ti år. Og i seks film kan
man se og høre, hvad byens indbyggere siger
til byens udvikling og høre om deres drømme
for fremtiden.

Skab dit eget e-magasin, tag det med ud i byen
Udstillingen rummer desuden en række mu¬

ligheder for selv at gå på opdagelse i byen -

både virtuelt og i virkeligheden. Man kan
dykke ned i Copenhagen X' digitale galleri,
skabt specielt til udstillingen, og finde mere
end 100 eksempler på ny arkitektur og byud¬
vikling, som man kan samle i sit eget e-ma-
gasin, sende som pdf til sin e-mailadresse og
derefter bruge som guide. I løbet af udstil-
lingsperioden kan man deltage i debatter om
byens udvikling, man kan tage med på en af
søndagens gratis guidede ture eller downloa-
de en nyproduceret podwalk og lytte til for¬
tællinger om byen, mens man går eller cykler.
Og man kan deltage i det store Copenhagen X
arkitekturløb 2011 på Sluseholmen senere på
sommeren. På www.copenhagenx.dk kan man
downloade podwalks, hente cykelruter og pro¬
grammer.

Tredje og sidste Copenhagen X-udstilling
Udstillingen er den tredje og sidste i rækken
af Copenhagen X-udstillinger om ny arkitek¬
tur og byudvikling i hovedstaden. Den før¬
ste udstilling blev vist på arkitekturbienna¬
len i Venedig og efterfølgende i København i
2002, den anden udstilling, Byen i forandring,
fra 2007 gav et øjebliksbillede af byen med
udgangspunkt i seks byområder og blev vist
i Dansk Arkitektur Center og ude i byen. Co¬
penhagen X afsluttes med udgangen af 2011.

'Hvad gør en by værd at levé L' er en opda¬
teret og udbygget version af det officielle dan¬
ske bidrag til den 12. Internationale Arkitek¬
turbiennale i Venedig 2010.

Udstillingen er kurateret og produce¬
ret af Dansk Arkitektur Center med støtte

fra Copenhagen X, Realdania, Frederiksberg
Kommune, Københavns Kommune, Kultur¬
ministeriet, Statens Kunstfond, By & Havn
og Carlsberg. Montana har sponsoreret GRID
indretningssystem.
Udstillingen kan ses frem til 23. oktober på
DAC, Dansk Arkitektur Center,
Strandgade 27B, København K
www.dac.dk og www.copenhagenx.dk

Ny arkitektur i hovedstaden 2011/2012
Den nye udgave af Copenhagen X' populære
guide til ny arkitektur i hovedstaden er ble¬
vet opdateret med den nyeste arkitektur og
indeholder nu 129 eksempler på nye byggeri¬

er, pladser, badesteder, broer, stiforbindelser
samt kvarterer, der har taget form de seneste
år. I bogen beskrives de omfattende fysiske
forandring, der er sket i byen de seneste 10 år.

Byguiden er inddelt i afsnit: kultur, byrum,
boliger, offentlige bygninger, erhverv, forbin¬
delser og nye kvarterer. Hvert afsnit indledes
med citater fra forskellige mennesker, der
bruger, bor eller arbejder i byen. Bogen sup¬
pleres af et oversigtskort bagest i guiden, så
man nemt kan tage guiden med ud i byen.
Line Juul Greisen (red.): Ny arkitektur i Ho¬
vedstaden. Cph X, 2011. 128 s., 98 kr. ISBN
9788790668426. Kan købes hos boghandlere,
turistbureauer samt i DAC's boghandel

Into the Wild - Oyster Seminar 2011
September 30th in Stockholm
Nature is weaved into the city structure not
simply as a green component, but as the fun¬
damental system on which urbanity rests.
Well-functioning and sustainable city spaces
share nature's inherit potential for change.
Whether robust or resilient, resistant or

adaptive they are open to a circulatory flow of
physical and cultural matter that is the core of
our everyday lives.

With an accelerating process of urbaniza¬
tion comes a need for new perspectives on city
planning. Ideas of the city as a finished prod¬
uct made up ofpredetermined spaces must be
replaced with a view of the city as a living and
ever-changing Qrganism, as something wild.
Organic city spaces allow for activity, inter¬
action and alternate uses, and provide possi¬
bilities for the new and unforeseen to unfold.

The Oyster Seminar of 2011 explores con¬

temporary landscape architecture that brings
the elements and structures of the wild back
into the urban context. We omit the glossy
coffee table design of static and programmed
places, and put the spotlight on people who
seek to create spaces open to process-ori¬
ented development. From grass root initia¬
tives making spontaneous use of the public
realm, to biological systems re-incorporated
into the city structure and the influence of
natural phenomenon on urban space, we
believe the city comes alive through that
which grows and evolves. It's time to get into
the wild.

Oyster is an. independent group of Swed¬
ish landscape architects that presents a series
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of biennial seminars on landscape architec¬
ture and urban design. The Oyster seminars,
held in Stockholm, are the only seminars in
Sweden that focus on landscape architec¬
ture and related fields. They offer audiences
the unique opportunity to engage with some
of the most influential projects and leading
international practitioners. Each seminar
tackles a specific theme. The series is sup¬

ported by The Swedish Association ofArchi¬
tects, the professional organisation for Swed¬
ish architects, interior architects, landscape
architects and spatial planners.

Pris: Seminar + dinner 2.525 SEK, semi¬
nar only 2.000 SEK, dinner only 525 SEK.
Student, seminar + dinner 425 SEK, student,
seminar only 250 SEK.
Inf. http://www.arkitekt.se/s64763■

Nellemanns Have

Nellemanns Have ligger i Sæby i Vendsys¬
sel. Haven er anlagt i 1925 af landinspektør
Nic. Nellemann. Frem til 1969 blev haven lø¬
bende udvidet, og den 70.000 kvm store have
rummer Nordeuropas største samling af pa¬
radisæbletræer. Haven ejes i dag af Nic Nel¬
lemanns Fond, oprettet i 1977.

12006 dannede lokale kræfter foreningen
Nellemanns Haves Venner, som bidrager til
havens fortsatte drift og beståen. Haven mod¬
tager desuden et tilskud til grøn drift fra Fre¬
derikshavn Kommune.

Realdania har netop bevilget støtte til en

forundersøgelse og en udviklingsplan, der
skal fremtidssikre haven. Planen skal skit¬

sere, hvordan haven kan drives på et bære¬
dygtigt grundlag, og målet er at sikre havens
naturmæssige, landskabsarkitektoniske og
kulturhistoriske værdier. Undersøgelsen
gennemføres af Niras og i dialog med lokale
aktørgrupper, brugergrupper, kommunale og
regionale repræsentanter mv.

Inf. www.realdania.dk

Havebrugshistorisk Selskab
Den nye bestyrelse består af Niels Meller-
gaard (fmd.), Richard Hare (næstfmd.), Bjarne
Larsen, Lisbeth Brorsen, Margrethe Floryan,
Kirsten Lund-Andersen og Finn T. Sørensen.
Adresse: Slotshavekontoret, Frederiksberg
Runddel 3E, 2000 Frederiksberg.
Inf. om forelæsninger, ekskursioner m.m.:
www.kvangaard.dk/index.h tm

au
u

Vlndar
Dan Dansk« Daiignprli 2007

TræningsPavillonen er et udendørs
motionscenter, der giver mange
forskellige træningsmuligheder. Det
prisvindende design kan indgå i mange
forskellige miljøer: i parker, ved strande,
i byrum, i boligforeninger og mange
andre steder. TræningsPavillonen er

gennemtænkt, kropsvenlig og i meget
solid udførelse. Nu tilbyder Trænings-
Pavillonen også tre gratis instruktions-
programmer på video direkte til mobilen
til alle, der vil træne i TræningsPavillo-
nerne. En let og enkel SMS løsning.

TRÆNINGS' PAVILLONEN"

Kontakt: Tlf. 4015 1062 eller tlf. 5120 8010

lw@naturstadion.dk eller info@trainingpavilion.com

www.træningspavillonen.dk

DOWNLOAD
video på mobiltelefon

TRÆNINGS¬
PROGRAMMER

1. FOR UØVEDE
Send SMS til 1220, skriv: hent pro 1
2. FOR LET ØVEDE

Send SMS til 1220, skriv: hent pro 2
3. FOR NOGET ØVEDE

Send SMS til 1220, skriv: hent pro 3
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GODE TILBUD FRA ARKITEKTENS FORLAG

Besøg www.arkfo.dk/shop og find flere gode tilbud. Som abonnent på Arkitektens Forlags maga¬
siner får du 15% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget).
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog.

Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

Utzon's Own Houses
Om Utzons egne huse - fra Hellebæk i 1952, det første
japansk/amerikansk inspirerede stolpehus i Danmark. Via
det aldrig fuldførte drømmehus i Bayview, Australien, til
husene på Mallorca bygget i henholdsvis 1971 og 1994.

Tobias Faber, Michael Asgaard Andersen & Christian
Norberg-Schulz ,

108 sider, 21 x 22,5 cm, indb., ill, engelsksproget.
Arkitektens Forlag

Pris: 278 kr.

Særtilbud i webshoppen ved køb inden 1. aug.: 139 kr.
(spar 50%)

UM
SUSTAINABLE

COMPACT CITY.«

THI DANISH ARCHITECTURAL PR65$

Urban Mutations

Tom Nielsen m.fl.

Pris: 260 kr.

Nu: 149 kr.

Ecological Reflections
in Architecture

Claus' Bech-Danielsen

Pris: 378 kr.

Nu: 149 kr.

Sustainable Compact City /
Bæredygtig kompakt by
Poul Bæk Pedersen

BESTSELLER

Pris: 190 kr.

BOSKAB



Månedens særtilbud til abonnenter

på Landskab
Tilbuddet er gældende til og med 31. juli 2011

Arne Jacobsen
Den hidtil største bog om Arne Jacobsen (1902-1971),
der både beskriver hans liv, inspirationskilder og

resultater. Bogen indeholder også mere indgående
analyser af udvalgte værker. Engelsksproget udgave.

Carsten Thau & Kjeld Vindum
560 sider, 24 x 30 cm, indbundet
Rigt illustreret
Arkitektens Forlag

t

Pris: 698 kr.

Særtilbud: 488 kr. (spar 30%)

NYHED

Transformation - Nye danske projekter
En rigt illustreret bog med de senere års bedste restaure¬

ringsprojekter i dansk arkitektur.
Revitalisering, restaurering, ombygning eller, i ét ord, trans¬
formation af bygninger, bygningsanlæg, bydele, pladser og

landskaber vil i de kommende år blive et voksende arbejds¬
felt for bygherrer, ingeniører og arkitekter. Efter byggeboomet
rettes fokus mod den eksisterende bygningsmasse, hvor krav
om energioptimering også vil medføre forandrende indgreb i
den eksisterende arkitektur.

Udgivelsen rummer nye fotografiske optagelser, originale
tegninger og grundige analyser og kommentarer fra en række
førende eksperter på området.

Red. Martin Keiding
168 sider, 31 x 23 cm, indbundet, dansk/engelsk
Arkitektens Forlag

Udkommer 24. juni
Pris: 288 kr.
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