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DANSKE LANDSKABSARKITEKTERS
GENERALFORSAMLING 2002

Fredag 15. marts 2002 afholdes ordi¬
nær generalforsamling på adressen
Kvarterløft, Jemtelandsgade 3 1. sal
2300 København S
http://www.holmbladsgade.dk
Ved generalforsamlingen bydes på
middag. Deltagelse i middagen koster
100,00 kr. (ekskl. drikkevarer, som
kan købes). Tilmelding til middagen
skal ske senest den 12. marts 2002
til DL's sekretariat :tel. 33 32 23 54
eller dl@landskabsarkitekter.dk

Tidsplan for generalforsamlingen:
13.00. Seminar om det åbne land -

program nedenfor. Derefter pause.
16.00 Resultat af medlemsunder-

søgelsen
17.00 DL's generalforsamling begynder
19.00 Middag
20.00 Generalforsamlingen fortsætter

Dagsorden er hos DL's medlemmer
senest 8. marts 2002. Emner, der øn¬

skes behandlet på generalforsamlin¬
gen, skal i henhold til DL's vedtægter
§ 9 pkt 5 være sekretariatet i hænde
senest 14 dage før generalforsam¬
lingen dvs. senest 1. marts 2002.

BY SKAB LAND SKAB BY LAND

Fredag 15. marts kl. 13.00-15.15. af¬
holder DL et seminar førend den år¬
lige generalforsamling.
Formålet med seminaret er at belyse
det åbne lands fremtidsmuligheder
med afsæt i forslaget til revision af
planloven. Der foreslås flytning af
planlovens landzoneadministration,
så kompetencen flyttes fra amterne
til kommunerne.

Desuden foreslås en række lempel¬
ser i form af udvidelse af de katego¬
rier af bebyggelser og benyttelses-
ændringer, der kan foretages uden
en landzonetilladelse.
Landzoneloven har tidligere været
betragtet som central i planlægnin¬
gen i det åbne land.
Ændringerne kan forventes at med¬
føre nye opgaver for kommunerne
og nye muligheder for bebyggelse
og urbanisering af det åbne land.
Udover lovforslaget har Miljømini¬
steriet udsendt debatoplægget
'Danmark i balance'. Her lægger
regeringen op til debat om den
landsplanredegørelse, regeringen vil
udarbejde i løbet af 2002.
Der efterlyses debat omkring land¬
distrikternes udvikling, en belysning
af hvordan der kan komme mere 'liv'

på landet samt en vækst, der sikrer
levedygtige landdistrikter under hen¬
syn til områdernes særpræg og
værdier.
Umiddelbart ser det ud til, at begge
initiativer kan betyde væsentlige
ændringer for de bynære landskaber
og landdistrikter. I den kommende
debat om både planlovsforslaget og

landsplanredegørelse er det vigtigt,
at landskabsarkitektoniske aspekter
bliver bragt frem og diskuteret.
Dette seminar skal ses som en start

på en faglig debat om emnet.
Seminaret er åbent for alle.

Deltagelse er gratis for medlemmer
af DL og koster 750 kr. ekskl. moms
for øvrige deltagere.
Tilmelding til DL's sekretariat senest
12. marts 2002 på tel. 33 32 23 54
eller dl@landskabsai;kitekter.dk

Program:
Kl. 13.00. Hvad er baggrunden for
afholdelse af seminaret?
Hvorfor skal landskabsarkitekter fo¬
kusere på det som sker uden for by¬
grænsen? v. landskabsarkitekt mdl
pir, formand Poul Børge Petersen

KL 13.05. Hvad er det for planer?
Hvad sker der med planlovgivningen?

Hvad vil landsplanredegørelsen be¬
tyde for landskabsarkitekter?
Hvilke argumenterne er der for, at
Planloven skal laves om? v. Miljø¬
ministeriet

Kl. 13.30. Potentialer i forslag til
revision af planloven?
Hvilke potentialer for den fremtidige
urbanisering foreligger i lovforslaget?
Hvilke konsekvenser kan lovforslaget
få for den kommunale forvaltning
og planlægning af det bynære land¬
skab? v. landinspektør, cand.geom.
ph.d.-stud. Karsten Willeberg

Kl. 14.15. Landskabsarkitekters red¬
skaber ved håndtering af:
- Den landskabelige udvikling med
friere vilkår for landbrugserhvervet
- Den sociale udvikling med øget bru¬
ger- og borgerdialog i det åbne land
- Den potentielle øgede bosætning
med urbanisering af det åbne land,
som et voksende bynært landskab
v. landskabsarkitekt mdl maa Rikke
Munck Petersen

KL. 15.00: Afslutning og debat

Tilmelding: DL, c/o Maria Miret
Nansensgade 29 4. tv. 1366 Kbh. K.
Tel. 33 32 23 54
dl@landskabsarkitekter.dk
www.landskabsarkitekter.dk

TILLYKKE MED DAGEN
85 år

Jørgen Arevad-Jacobsen, 1. april

70 år
Ole Klaaborg, 4. maj

60 år
Gunver Vestergaard, 11. april
Søren B. Bøgeskov, 7. maj

50 år
Curt Mikkelsen, Høje-Taastrup Kom¬
mune, 21. april
Jens Christian Larsen, Lyngby-
Taarbæk Kommune, 12. maj
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1. etape. Illustration fra forslag udarbejdet af Kristine Jensen • 1. etape. Illustration fra forslag udarbejdet af Kristine Jensen



PRAGS BOULEVARD
— samlet dommerbetænkningfor 1. og 2. etape

Lokale & Anlægsfonden udskrev i marts 2001 en etapedelt interna¬
tional idé- og projektkonkurrence om fornyelse af Prags Boulevard
på Amager i Københavns Kommune. Konkurrrencen var samtidig
udskrevet som en såkaldt Charter '99-konkurrence - en konkur¬

rence, hvor formålet bl.a. var at 'genfinde grundrummet' i arki¬
tekturen.

Prags Boulevard ligger i Holmbladsgadekvarteret, som er et
kvarterløftområde København, hvor man arbejder på at forbedre
de fysiske rammer og sociale vilkår for beboerne. Et arbejde, som
i de kommende år ville blive yderligere forstærket bl.a. med for¬
nyelsen af Prags Boulevard.

Konkurrencen har haft til formål:

1. At skitsere mulighederne for at skabe et nyt og forstærket
byrum, der kan medvirke til at give Prags Boulevard en sammen¬

hængende karakter og identitet.
2. At pege på hvorledes en række funktionelle ønsker, som bl.a.

beboerne har til brugen af Prags Boulevard (og som er kommet
til udtryk i afholdte workshops), kan indpasses i helheden.

Første etape var en åben konkurrence, hvortil der indkom i alt
61 konditionsmæssige forslag. Forslagene til denne etape skulle
være afleveret 17. maj 2001, og dommerkomiteen afsluttede be-
dømmelsesarbejdet 15. juni 2001 med at udpege 6 forslag til
viderebearbejdning i anden etape.

Dommerkomiteen bestod af: Inge Nesgård, formand for dom¬
merkomiteen, Lokale- og Anlægsfonden; Hans Stavnsager, Lokale-
og Anlægsfonden, Carsten Haurum, direktør, Lokale- og Anlægs¬
fonden, Jens Kramer Mikkelsen, overborgmester, Københavns
Kommune, Søren Pind, borgmester, Københavns Kommune, Pia
Glerup, Kvarterløft, den lokale styregruppe. Udpeget af DAL var

Jens Thomas Arnfred, professor, arkitekt maa, Søren Daugbjerg
Petersen, arkitekt maa, Peter Holst, landskabsarkitekt maa, mdl.

Som rådgivere for dommerkomiteen var udpeget: fra Lokale- og

Anlægsfonden: konsulenterne Holger Kortbek og Mette Mogensen,
fra Kvarterløft: Jan Kyrsting, fra Købenahvns Kommune: Holger
Bisgaard, planchef, Økonomiforvaltningen (stedfortræder for Jens
Kramer Mikkelsen), Jon Pape, vicedirektør, Bygge- og Teknikfor¬
valtningen (stedfortræder for Søren Pind), Dan Mogensen,
sekretariatsleder, Økonomiforvaltningen, Birgitte Kortegaard,
sektionsleder, Bygge- og Teknikforvaltningen (1. etape), Jørgen
Poulstrup, sektionsleder, Bygge- og Teknikforvaltningen (2. etape)
samt Martin Keiding, arkitekt maa, rådgiver vedr. Charter '99,
udpeget af DAL.

Dommerkomiteens sekretær var arkitekt maa Bent Kolind,

DALs konkurrencesekretariat.

1 1. etape blev forslagene blev bedømt ud fra følgende bedømmel¬
seskriterier nævnt i uprioriteret rækkefølge:

- Besvarelsens forhold til Charter '99, herunder dens arkitekto¬
niske kvalitet og byrumsmæssige/landskabelige bearbejdning.

- Graden af realisme og gennemførlighed i forslagets hovedidé.
- Forslagets bidrag til afklaring af grundlaget for 2. etapes

konkurrenceopgave.

I 2. etape blev forslagene bedømt ud fra følgende kriterier:
- Forslagenes opfyldelse af programmets konkrete krav og

ønsker sammenholdt med den idémæssige styrke og klarhed,
herunder forholdet til Charter '99.

- Graden af realisme og gennemførlighed, herunder bl.a. en

vurdering af forslagenes totaløkonomi.

Dommerkomiteen valgte i enighed at tildele forslag 1/15129 en

1. præmie på 150.000 kr., forslag 6/49030 en 2. præmie på
130.000 kr., forslagene 3/22384, 4/70727 og 5/88888 en præmie
på 90.000 kr. til hver og forslag 2/24132 en præmie på 50.000 kr.
Dommerkomiteen henstiller samtidig til Københavns Kommune,
at forslag 1/15129 lægges til grund for det videre arbejde med
fornyelsen af Prags Boulevard med de bemærkninger, der er knyt¬
tet til vinderforslaget.

Generelle bemærkninger til 1. etape

Prags Boulevard er et mærkeligt langstrakt byrum, som ikke fører
nogen steder hen. Det er klemt inde mellem bagsiden af Holm-
bladsgades levende butiksliv og det yngre, lidt opløste industri¬
kvarter mod nord. Det overskæres af en trafikåre, og det tangerer
det store, åbne landskabsrum Kløvermarken med hovedstadens
tårne i baggrunden. Mod Amagerbrogade starter Boulevarden
umærkeligt og ender mod Sundet i en lidt forkølet kanal.

Boulevardens rumdannende vægge er tilsvarende en blandet
fornøjelse. En noget 'ubeslutsom bymur', der vidner om en til¬
fældig planlægning og om en broget arkitektur af en meget svin¬
gende kvalitet. Det samlede indtryk af den gamle demarkations¬
linie forekommer usammenhængende, opløst og nedslidt.

Det hengemte sted
Alligevel hersker der en særegen charmerende stemning af noget
'uberørt' i dette atypiske byrum. Nærheden til boligerne, de trådte
stier mellem træerne og den lidt provinsielle - ind imellem direkte
ubehjælpsomme arkitektur - giver dette parkrum dets egen lidt
hengemte eventyrlighed, der efter dommerkomiteens opfattelse
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ikke må antastes ubetinget. Der går et stort træk igennem områ¬
det, der i kyndige hænder kan blive både betydningsbærende og

identitetsskabende uden at forråde den amagerkanske kontekst
og den særegne blanding af poesi og ligefremhed, der findes på
Prags Boulevard. Man forstår til fulde programmets ønske om, at
'Det ville være værdifuldt, hvis et overordnet stærkt greb kan puste
liv i den mulighed, der ligger i det skjulte'.

Den i flere henseender ganske vanskelige og komplekse opgave
har sammen med programmets øvrige bindinger, de mange beboer¬
ønsker og den relativt beskedne budgetramme — tydeligvis - voldt
en del kvaler i flere af de indkomne besvarelser.

Det robuste helhedsgreb
Dommerkomiteen har især hæftet sig ved de forslag, der i et en¬
kelt hovedgreb formåede at tilføre Prags Boulevard en karakter,
der kunne danne de bedste udgangspunkter for konkurrencens
næste etape. Dommerkomiteen har derfor ledt efter besvarelser,
der rummede det fortolkningsbare og det robuste. Det afgørende
har ikke nødvendigvis været, hvor præcist de enkelte aktiviteter er

placeret eller deres specifikke arkitektoniske fremtræden, men i
højere grad en vurdering af forslagets generelle anvendelighed og
hvorvidt den anslåede karakter af byrummet kunne danne et tro¬

værdigt, operationelt afsæt for konkurrencens næste etape.
I denne forbindelse spillede det også en rolle, at de udvalgte pro¬

jekter set under ét udviste en bredde i angrebssættet, og at viften
af hovedgreb blev så bred som muligt.

Ikke mindst med henvisning til de mange borgerønsker og den
efterfølgende indarbejdelse af disse har det spillet en afgørende
rolle for dommerkomiteen, at de udvalgte projekter til konkurren¬
cens 2. etape rummede gode muligheder for fortolkninger og

justeringer, uden at helhedsgrebet blev antastet.

Det lokale og det bydelsorienterede
Det ligger i sagens natur, at oprustningen af Prags Boulevard først
og fremmest sigter mod at forbedre forholdene for nærområdets
beboere. Det er dog dommerkomiteens opfattelse, at en kvalifice¬
ring af byrummet sammen med kvarterløftsprojektet i øvrigt me¬

get vel kan/vil medføre en øget interesse fra andre bydele også uden
for Amager. Dommerkomiteen har ikke taget entydig stilling til
fordele eller ulemper herved, men koijcentreret sig om de forslag,
der mest overbevisende tog afsæt i den stedlige kontekst.

Flere forslag opfatter Prags Boulevard som én af flere strenge,
der forbinder Amagerbrogade med Strandparken. De bedste af
disse forslag kombinerer den bydelsorienterede, langstrakte bevæ¬
gelse med de tværgående lokale forbindelser, som kan forbinde
de sydlige boligområder med det nordlige industriområde samt
Kløvermarken, og sammenfatter dermed byrummets stedbestemte
potentialer i ét og samme greb.

Begrænsningens kunst
Alt for mange forslag bruger for mange kræfter på at tilfredsstille
programmets specifikke ønsker og hensigtserklæringer uden bag¬

grund i noget synligt, sammenbindende hovedgreb. Efter dom¬
merkomiteens opfattelse møblerer mange forslag parkrummet for
ivrigt, og få besvarelser forstår kunsten at holde op i tide og holde
sig til sagen. Det er dommerkomiteens opfattelse, at der er græn¬
ser for, hvad Prags Boulevard kan bære. Ikke kun med henvisning
til opgavens økonomiske rammer, men også i byarkitektonisk hen¬
seende findes der en øvre grænse for, hvor mange aktiviteter og
'installationer' byrummet kan rumme. Også i behandlingen af
parkrum gælder det, at skønheden ligger i enkeltheden. Dommer¬
komiteen har derfor følt sig særlig tiltrukket af de forslag, der af¬
slører evne til at redigere i virkemidlerne, og som anerkender
pausen og stilheden som betydningsbærende elementer i planens
fuldbyrdelse.

Flere forslag har opdelt det lange parkforløb i en serie landskabs-
rum med hver deres karakter og indhold. Nogle finder frem til
særlige fortætningspunkter af strategisk betydning, andre opdeler
linien mere formelt i faste taktslag. Analyserne er oftest meget
omfattende, og foruroligende nok giver de mest omfattende ana¬

lyser ikke nødvendigvis det mest indlysende resultat.
Et par besvarelser arbejder med vandmotivet og fylder det lang¬

strakte byrum ud med en kanal. Dommerkomiteen har dog fundet
disse forslag helt urealistiske i forhold til den afsatte økonomiske
ramme og desuden opfattet kanalmotivet som mere adskillende
end samlende på dette sted.

Fladen som sammenbindende element

Flere forslag inddrager fortjenstfuldt de tilstødende kvarterer i op¬

gavens løsning og tildeler parkrummet rollen som det forsonende
led mellem Holmbladsgade, boligerne og industrikvarteret.
De bedste af dem behandler fladen - byrummets gulv - som det
sammenbindende element, og flere forslag arbejder med stor for¬
ståelse for overgangens betydning. Mange forslag komponerer
med stramme gennemgående beplantningstemaer, andre beplanter
mere henkastet, og overraskende mange forslag gør sig overdrevne
forestillinger om den storblomstrende bondehave. Flere håndte¬
rer lyssætningen med fantasi og indlevelse.

Det siger sig selv, at det tiltrængte kvalitative løft af Prags Boule¬
vard med tiden vil få positiv indflydelse på de nære omgivelser,
og flere besvarelser peger på oplagte fremtidige gennembrydninger
og omlægninger især af industrikvarteret. Dommerkomiteen har
set positivt på disse mere langsigtede betragtninger, uanset at om¬

råderne ligger uden for den afstukne opgave.

Strategi og metode
Helt i overensstemmelse med tidens tendens opererer flere forslag
med en planmæssig strategi, der sympatisk tydeliggør hovedgrebet
ved få, klare elementer, der præciserer betingelserne for den fore¬
stående brugerdeltagelse og som tydeliggør forslagets hovedgreb.
Kun få af disse forslag formår imidlertid at lade forenklingens
kunst komme stedet til gode, og flere af disse forslag synes at gå
mere op i strategien og i metoden, end de formår at sammenfatte
et forslag, der afslører nogen særlig fornemmelse for stedets sjæl.

Landskab 1/02



1. etape. Illustration til forslag udarbejdet af landskabsarkitekt Steen Bisgaard Jensen • First phase. Illustration from proposal by landscape architect Steen Bisgaard Jensen

Økonomi

Med henvisning til konkurrencens bedømmelseskriterier har dommer¬
komiteen anskuet graden af realisme og gennemførlighed i de enkelte
forslag og vurderet, at de foretrukne besvarelser i en videre bearbejd¬
ning kan træde i karakter, bibeholde hovedanslaget og gennem¬

føres inden for den afstukne økonomiske ramme på 20 mio. kr.

Generelle bemærkninger til 2. etape
De udpegede seks projekter i konkurrencens 2. etape havde både
fællestræk og specifikke forskelle. Fælles for de seks udvalgte for¬
slag var deres fornemmelse for tid og sted. Prags Boulevard har sin
særlige stemning af hengemt eventyrlighed og udvælgelsen i 1. eta¬

pe koncentrerede sig om at finde frem til de planmæssige hoved¬
greb, der efter dommerkomiteens opfattelse ikke kun var robuste
og tydelige nok, men som også afslørede forståelse for amagerbou¬
levardens særegne byprovinsielle grundrum og dets noget usam¬

menhængende bygningsmæssige fremtræden.
De udvalgte forslag skiille samtidig udvise en bredde i angrebs-

sæt og sikre, at bedømmelsen af konkurrencens 2. etape ikke på
forhånd var knyttet til et allerede fastlagt hovedgreb. Det var for¬
ventningen, at etapen skulle bearbejde hovedanslaget, tydeliggøre
detaljens betydning og konkretisere planens delelementer, herun¬
der — ikke mindst - sandsynliggøre, at forslagene kunne realise¬
res inden for den afstukne økonomiske ramme på 20 mio. kr.

Det var op til de enkelte forslagsstillere at afgøre, hvorvidt ele¬
menter i de andre udvalgte forslag eventuelt med fordel kunne
indarbejdes i besvarelsen af 2. etape.

Forslagsstillerne har ikke gjort det let for dommerkomiteen i kon¬
kurrencens 2. etape. Generelt er de indkomne forslag ikke be¬
arbejdet tilstrækkelig overbevisende. Som en hovedregel er kon¬
kretiseringen gået ud over forslagets bærende idé og karakter og
har svækket hovedanslagets tydelighed. De få og spredte forsøg
på en detaljeret bearbejdning af forslagene vidner med få undtagel¬
ser om en manglende indsigt i detaljens betydning for hovedgrebet
(og omvendt) og har tillige afsløret et manglende kendskab til mar¬

kedet og de økonomiske lovmæssigheder, som er gældende dér.
Som bekendt rummer opgaven både landskabs- og byarkitekto-
niske udfordringer. Det er med stor beklagelse, at dommerkomiteen
må konstatere, at ingen af de indkomne besvarelser til konkur¬
rencens 2. etape i tilstrækkelig grad magter begge discipliner.

Flere forslag beskriver forskellige brugbare strategier for den ef¬
terfølgende beboerinddragelse. Men få besvarelser formår at om¬

sætte de mange ord til overbevisende, troværdige byarkitektoniske
udsagn. Det er, som om den kommende beboerinddragelse har
været brugt som en dårlig undskyldning for ikke at give de byg¬
ningsmæssige installationer en tilstrækkelig bearbejdning og arki¬
tektonisk kvalitet.

Netop det forventede omfang af beboerinddragelsen i det videre
forløb gør det bydende nødvendigt, at forslagsstilleren besidder en

velfunderet forståelse for kvalificeret bydesign og indsigt i byarki-
tektonisk formgivning, som - mildt sagt - synes at være svagt re¬

præsenteret blandt de indkomne besvarelser.
Det har ved denne konkurrence endvidere været afgørende, at

forslagene overholdt den økonomiske ramme (det fremgår klart
af konkurrenceprogrammet og er understreget på et møde afholdt
med deltågerne i 2. etape). Med henvisning til konkurrencens be¬
dømmelseskriterier har dommerkomiteen derfor anskuet graden
af realisme og gennemførlighed i de enkelte forslag. Det er dom¬
merkomiteens vurdering, at flere af forslagene er svært gennem¬

førlige inden for den afsatte økonomiske ramme, særlig vurderes
forslag 2/24132 at overskride denne ramme i en sådan grad, at en

nødvendig reduktion af projektet vil udvande forslaget i uaccep¬
tabel grad.

Det er dommerkomiteens opfattelse, at betragtelige overskridelser
af den økcmomiske ramme gør nogle af forslagene uinteressante i
forhold til den stillede opgave. Flere medlemmer af dommerkomi¬
teen er endvidere af den opfattelse, at konkurrenceforslag, der hel¬
ler ikke i en bearbejdet form kan realiseres på tilfredsstillende vis,
medvirker til en vigende tillid til arkitekters evne til at gennem¬

føre projekter som hovedrådgiver.
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Forslag 1/15129, tildelt 1. præmie på 150.000 kr.
Udarbejdet af: Kristine Jensen pir mdl, Århus.
Medarbejdere: Arkitekter maa Kristoffer Nejsum og

Katrine Østergård

Bemærkninger til 1. etape

Forslagets program præciseres i fire punkter: Ryd. Plant.
Byg. Beskyt.

Eksisterende, bevaringsværdige træer registreres un¬

der borgerdeltagelse, og det langstrakte byrum ryddes
til et sammenhængende grundrum.

Der udføres en plantning af en højstammet poppel¬
allé, der - som en smuk gestus mod vandet - etableres
svagt vigende i forhold til de eksisterende vejflugtslinier.

For hver 100 meter afsættes et kryds på ca. 25 x 25
meter, der markerer et potentielt udviklingsfelt for den
kommende beboerinddragelse. Felterne kan udformes
individuelt og uafhængigt af hinanden. Der indkøbes
2-4000 grønne plasticstole til fri placering på fladen.

Som en senere etape etableres pladser: Kvartpladsen,
halveren og totredjedelspladsen.

Projektet taler om et bylandskabeligt grundrum af
samme karakter som Ellehammers drømme- og drøne¬
sted Kløvermarken - 'en bylandskabelig mark befol¬
ket af byens hastighed og landing'.

Der er en frejdig og direkte tone i forslaget, som
har tiltalt dommerkomiteen.

Strategien er klar, hovedgrebet befriende enkelt, og

forslagets hele fremtoning rummer en stor portion
kunstnerisk nerve, som dommerkomiteen ikke har
kunnet se bort fra.

Den foreslåede viaduktløsning ved totredjedels¬
pladsen og udmundingen til Kløvermarken forekom¬
mer dog noget uovervejet i forhold til økonomi og

betydning. .

Bemærkninger til 2. etape
I forslaget er alle væsentlige punkter fra konkurren¬
cens første fase fastholdt: 'Den bærende idé er Prags
Boulevards by-landskabelige sammenhæng til Kløver¬
marken. Forbindelsen til Ellehammers drøne- og

drømmested er en del af Pragerboulevardens identitet
som et passagelandskab. Boulevarden ses som en by¬
landskabelig mark, der gradvis indtages og befolkes af
byens liv og hastighed.'

Projektets hovedidé er at etablere en bymark som

et sammenhængende sæt af frie grønne flader. Som
accentuering af forbindelsen til Kløvermarken og

havnen plantes en let skråtstillet poppelrække, der til¬
lige kan virke som en smuk og lysende væg i rummet.
De grønne flader opfattes som et åbent transitlandskab
mellem stenbroen og vandet med tværgående forbin¬
delser til de omgivende gader. Mod boligbebyggelser¬
ne på sydsiden af Boulevarden artikuleres de grønne

flader i mindre, rumlige enheder skabt af træer og an¬
den bevoksning.

Et enkelt lokaliseringsprincip for de forskellige be¬
boeraktiviteter er udviklet som en serie begivenheds-
felter med en afstand på 100 meter, der hver især bliver
udviklet i samspil med beboere og andre interessenter.
Begivenhedsfelterne ses som et barokt byelement, en

slags city-stage-design, med individuelle funktioner
og form i et slægtskab.

Strategien for forslaget sammenfattes fortsat med
ordene: Ryd. Plant. Byg. Beskyt. Visse elementer i
projektet bør revurderes: Den foreslåede bro til Klø¬
vermarken forekommer overspillet, og fortsættelsen af
Pragerboulevarden helt ud til vandet virker postuleret
i forhold til de faktiske forhold på stedet.

Det skal godtgøres, at begivenhedsfelterne med ind¬
byrdes afstand på 100 meter kan tilgodese relevante
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beboerønsker om lokalisering af aktiviteter i forhold
til tværforbindelserne fra Holmbladsgade til Prags
Boulevard.

På trods af at besvarelsen er fremstillet i en stram

og utilnærmelig grafik, trænger en stærk vilje og kunst¬
nerisk nerve igennem forslaget. Dommerkomiteen er
blevet overbevist om, at dette forslag indeholder netop
de elementer, der skal til for at løfte Prags Boulevard
fra at være et rodet og usammenhængende sted til at
blive et karakterfuldt byrum, der kan danne velfunge¬
rende rammer for de ønskede beboeraktiviteter og

sportslige udfoldelsesmuligheder.
Med sine få og enkle hovedgreb fremstår forslaget

med en 'amagerkansk' robusthed også over for andre
udviklinger end dem, vi kan forudse i dag. Græsflader¬
ne er taknemmelige i brug og kan bruges til mange

forskellige formål. Den slanke poppelallé er velvalgt
til stedet og vil tilføre Prags Boulevard identitet og

karakter.

Der er valgt en forholdsvis realistisk tilgang til den
økonomiske ramme, og dommerkomiteen finder det
sandsynligt, at forslaget kan gennemføres uden at ho¬
vedgrebet og de vigtigste elementer i forslaget berøres
væsentligt. Det vil imidlertid være nødvendigt med en

række justeringer af udformningen for at overholde
den økonomiske ramme.

Sammenfattende kan det siges, at forslaget er enkelt,
men markant; det er åbent for forskellige brugsmulig¬
heder, og det vurderes som realistisk.'Det har således
på en fin måde opfyldt konkurrencens formål, nemlig
at finde frem til et karaktergivende byrum, der kan
tilfredsstille en række bynære funktioner i samarbejde
med de lokale beboere.

Dommerkomiteen tildeler på denne baggrund for¬
slaget en 1. præmie. Tilbudt honorarprocent: 15,0.
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Forslag 6/49030, tildelt 2. præmie på 130.000 kr.
Udarbejdet af: Landskabsarkitekt mdlpir Steen Bisgaard

Jensen, København. Medarbejdere: Landskabsarkitekt
mdl Lene Nørgård Rasmussen, landskabsarkitekt mdl
Pernille Ploug og bygningsarkitekt maa Ole Hornbak

Bemærkninger til 1. etape

Forslaget tager afsæt i en samlet rumlig aflæsning af
de to parallelle gader: Prags Boulevard og Holmblads-
gade. I dette snit ser forfatterne en særlig rumlig gradu-

. ering - et dynamisk grundrum — fra Amagerbrogades
klassiske karréstruktur til gasbeholderens isolerede
monumentalitet yderst ved strandlinien.

For at tydeliggøre denne for området karakteristiske,
varierende rumlighed introduceres to landskabsbånd:
Et parkbånd i Prags Boulevard og et lysbånd i Holm-
bladsgade. Holmbladsgade ses som det bymæssige ele¬
ment, mens Prags Boulevard ses med en mere grøn og
rekreativ karakter.

Det lange stræk fra Amagerbrogade til gasværket un¬
derdeles i tre hovedkarakterer, 'stenbroen' ved Amager-

Skøjtebane 1:600 • Skating rink, 1:600 brogade i vest, parken' i midten og en åben del mod

Kløvermarken og strandlinien mod øst. Opdelingen
understøttes med placering af to pladser, Orangeriets
Plads og Legens Plads. Pladserne forbinder tillige
Prags Boulevard og Holmbladsgade. Prags Boulevard
underdeles yderligere af de tværgående gader, hvis be¬
lægning trækkes ind i parkstrøget for at skabe en for¬
bindelse mellem Prags Boulevard og Holmbladsgade.

Hovedgrebet identificerer forslagets vigtigste elemen¬
ter: Parken, Stenbroen, Orangeriets Plads, Legens Plads
og Lysbåndet — og giver et brugbart afsæt for den vi¬
dere dialog med områdets brugere om lokalisering og

programmering af de ønskede funktioner.
Et særlig interessant træk ved forslaget er Stævnt-

skoven som karaktergivende element i landskabsbåndet
på Prags Boulevard. Stævneskoven beskrives som en

kulturform, der dyrkes ved stadig tilbageskæring af
nye skud, som springer fra roden eller stød. Til forskel
fra det traditionelle bytræ med én kraftig stamme, der
bærer en tæt løvkrone, er stævningstræet mangestam-
met og uden egentlig løvkrone.

Stævningens tilbagevendende cyklus med hurtig til¬
vækst og senere tilbageskæring ser forfatterne som et
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sindbillede på en labil virkelighed, hvor rummet er i
konstant forandring. Dermed kan Prags Boulevard
gives en dynamisk egenkarakter som et modstyklee til
det indre Københavns mere klassiske dyder.

Forslaget skal fremhæves for en nuanceret og indlevet
analyse af de rumlige forhold i kvarteret. Sammen¬
tænkningen af Prags Boulevard og Holmsbladsgade er
en kvalitet ved forslaget, men en tilsvarende indlevet
stillingtagen til områdets afgrænsning mod nord savnes.

Den foreslåede placeringen af Legens Plads langt
væk fra boligområderne og hen over det mest trafike¬
rede kryds i området anses for betænkelig og skal gen¬

overvejes i konkurrencens næste fase.
Stævneskovens stedse foranderlighed finder dommer¬

komiteen yderst interessant, indlevet og original.

Bemærkninger til 2. etape

Forslagets originale idé om stævneskoven som Boule¬
vardens grundrum er fastholdt og bearbejdet overbe¬
visende i konkurrencens 2. etape.

Smukt disponeret i henkastede trægrupper plantes
stævneegnede træarter ned igennem det langstrakte
byrum, der 'møbleres' med forskellige pladsrum og

aktiviteter på særligt udvalgte steder. Den tilbageven¬
dende nedskæring af de forskellige træarter peger over¬

bevisende på Prags Boulevard som et særligt sted med
afvekslende rumlige oplevelser i en scenografi af be¬
standig foranderlig 'lysegrøn optimisme'.

Som det nyopførte kvarterhus 'mimer' stævneskoven,
mimer forslaget et dynamisk grundrum via tilvækst
og tilbageskæring bestemt af de respektive arter og de
vækstvilkår, stedet og brugen af stedet tilbyder.

Uanset at både programmet og anlægsøkonomien
sætter snævre grænser for opgavens omfang, har et
flertal af dommerkomiteens medlemmer påskønnet
forslagsstillerens overvejelser om de tilstødende kvar¬
terers fremtidige opgradering med stævneskoven som

inspirerende udgangspunkt.
De foreslåede pladsrum forekommer velplacerede, og

især karakteren af stævneskovens skøjtebane har fasci¬
neret dommerkomiteen. Dommerkomiteen ønsker at

fremhæve beskrivelsen som indlevet og grundig, og hele
forslaget fremstår sympatisk, originalt og vedkommen¬
de. Den arkitektoniske fremtoning af orangeripladsens,
scenepladsens og pergolapladsens bydesign lader dog
noget tilbage at ønske, ligesom det foreslåede omfang
næppe lader sig gennemføre indenfor den økonomiske
ramme.

Dommerkomiteen tildeler forslaget 2. præmie.
Tilbudt honorarprocent: 7,38.
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Forslag 3/22384, tildelt 90.000 kr.
Udarbejdet af: Transform, Århus. Ved: Arkitekter maa

Peter Hemmersam, Thomas Larsen, Lars Bendrup,
Boris Brorman Jensen, Claudia Carbone, Tom Nielsen,
cand.phil. Morten Daugaard, arkitekt maa ph.d.
Claus Peder Pedersen. Rådgivende ingeniører: Niras v.

ingeniører Bent Hannerup, Henrik Kjærgaard og Finn
Faurholt.

Bemærkninger til 1. etape

Forslaget indeholder en klar og usentimental analyse
af Prags Boulevards betydning og potentiale som

byrum.
Forslaget ser Prags Boulevard som et møde mellem

boligbebyggelse og erhvervsområde. Der lægges op til
en arkitektonisk behandling af byrummet inspireret
af den gamle demarkationslinie. Områdets særlige
kvalitet for bolig- og erhvervsmæssig integration tyde¬
liggøres ved forbindelser på tværs af boulevarden,
men også ved forbindelser til Holmbladsgade og til
industriområdet nord for samt til Kløvermarken.

I forslaget er der udviklet en slags matriks til at

definere og programmere de forskellige funktioner,
deres placering, og ikke mindst hvilke aktører der for¬
ventes at skulle bidrage til stedets udvikling. Der
identificeres i alt syv indsatspunkter langs Prags Bou¬
levard, hvor programmering og udformning af det
enkelte punkt tager udgangspunkt i følgende fakto¬
rer: Tema, befolkning, aktører, punktprogram, mulige
programudviklinger samt forbindelser til områder
uden for konkurrenceområdet.

De syv punkter ses som 'perler på en snor', der beskri¬
ves som en bevægelsesmæssig oplevelsesstreng langs
boulevarden og adskilles af træbeplantede intervaller.
Træplantningerne foreslås udført som rækker af birke¬
træer plantet på tværs af Prags Boulevard.

Forslaget fremhæves især for et konsekvent og reali¬
stisk overordnet greb, der kan fremkalde stedets særli¬
ge muligheder, og forslaget skitserer spændende ideer
til konkret borgerinddragelse. Som ét af ganske få i
konkurrencen indeholder forslaget desuden overvejel¬
ser om inddragelse af det lokale erhvervsliv samt skit¬
ser til at udvikle industriområdet nord for Prags Bou¬
levard.

Forslaget er udført i en meget formel grafik, der
ikke formidler en oplevelsesmæssig eller arkitektonisk
indlevelse i den mindre skala. I næste etape bør for¬
slaget gives en bearbejdning af de byrumsmæssige og

landskabelige forhold sat i relation til det eksisterende
rumforløb på stedet. Forslagets bud på beplantninger
og belægninger forekommer skematiske. Anvendelse
af eksisterende træer vil i nogen grad kunne medvirke
til at opbløde forslagets skematiske karakter. Den
foreslåede træsort, birk, kan virke fremmed for stedet

og bør genovervejes i konkurrencens 2. etape.

Bemærkninger til 2. etape
I 2. etape bygger forslaget videre på den Idare analyse
af Prags Boulevard fra konkurrencens 1. etape. For-
Slaget fokuserer på de tværforbindelser, der sker hen
over Prags Boulevard, frem for at betone den langs¬
gående akse fra Amagerbrogade til havnen.

Landskab 1/02



Tværforbindelserne har inspireret til en særlig optik,
der bl.a. anvendes til at definere nedslagspunkter for
lokalisering af de forskellige funktioner. De primære
nedslagspunkter beskrives som Hot Spots, hvortil der
knyttes en slags program, der fastlægger beliggenhed,
aktiviteter, funktioner, leg/sport, befolkning, behand¬
ling, inventar, trafikniveau og tværforbindelser.

Følgende Hot Spots er identificeret i forslaget:
Medborgerplads, Spilleplade, Økomarked, Idræts- og

kulturhus , Børnepark og Skaterpark. Disse Hot Spots
tænkes realiseret dels som resultat af denne konkur¬

rence og dels som følge af andre projekter i kvarteret.
Mellem Hot Spots'ene opstår en serie forhandlings¬

rum, hvor den videre udvikling af Prags Boulevard

kan foregå med beboerne, det lokale erhvervsvirksom¬
heder, projektets arkitekter m.v. som interessenter.
Forslaget ser Prags Boulevard som en kontinuert række
af rum holdt sammen af Hot Spots.

Dommerkomiteen har været optaget af, hvorvidt
forslagene indeholdt en kvalificeret fysisk udformning
af selve grundrummet som baggrund for beboeraktivi¬
tet og de forskellige funktioner.

Dette forslags vigtigste bidrag til konkurrencen er

imidlertid det grundigt detaljerede bud på en organi¬
sation af fornyelsesprocessen i området, hvorimod
forslagets fysiske udformning af både Hot Spots og

grundrum ikke imponerer i samme grad.
Tilbudt honorarprocent: 14,0.
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Forslag 4/70727, tildelt 90.000 kr. Udarbejdet af: Lene
Lottrup, stud.arch, i samarbejde medJan W Hansen
arkitekter maa Jan W. Hansen og Hans Jørgen Vesthardt.
Medarbejdere: Arkitekter maa Elisabeth Schmidt-Nielsen,
Nina Bundgård og stud.arch. Thomas Bonde. Under¬
rådgiver: Rambøll Rådgivende Ingeniører. Medarbejdere:
Afd. leder Jens Egdal og civilingeniør Lisa Bak Jensen.

Bemærkninger til 1. etape

Forslaget går i al sin enkelhed ud på at omdanne Prags
Boulevard til én stor frugthave med udsparinger til
beboerhaver, dyrelegeplads, naturlegeplads, café og

sportsbaner. Forslagsstilleren forestiller sig frugthaven
som et ideelt grundlag for beboerinddragelse. Der ned¬
sættes et frugthaveudvalg, som påtager sig sortsudvæl-
gelsen, beskæring m.m., og udvalget organiserer høsten
som et fælles anliggende for områdets beboere. Gen¬
nem hele anlægget forløber en sti fra Amagerbrogade
til Sundet.

Det stilfærdige forslag er forbilledligt enkelt skildret
og betjener sig af et stort og klart hovedgreb. Den
frugtbare have har fine referencer til Amagers historie
og det forekommer sandsynligt, at dette overlegne, enkle

greb både kan samle de lokale beboere og tilbyde by¬
delen det tiltrængte løft af Prags Boulevard.

Det er et romantisk forslag, men der romantiseres
ikke. Årstiderne tydeliggøres gennem vinterens nøgne

skulpturer, forårets blomstring, sommerens skyggeful¬
de løv og sensommerens høst.

Det fremgår ikke af forslaget, hvordan eller i hvilket
omfang den eksisterende beplantning indgår i frugt¬
haven, ligesom dommerkomiteen har rejst tvivl om

vækstvilkårene for en frugthave i et offentligt tilgæn¬
geligt byrum. I forbindelse med bearbejdningen ser

dommerkomiteen derfor frem til en konkretisering af
en række nødvendige foranstaltninger.

Bemærkninger til 2. etape

Forslaget er trofast over for 1. etapes 'grønne' hoved-
anslag og fastholder ønsket om Prags Boulevard som
et overvejende grønt anlæg. Forslaget opdeler Boulevar*
den i fem sekvenser, fem stedlige egenarter, der for¬
søges styrket ved specifikke tiltag. I tredje sekvens -

Boulevardens midte - anlægges en langstrakt, frodig
byhave, der også rummer en række beboeraktiviteter.

Byhaven eller bylunden er udformet med en blan¬
det nytte- og prydhave, beplantet med frugttræer og

'møbleret' med hæk- og buskomkransede funktions- og

opholdsenklaver: tjeboerhus med café, 'mosteri', lege¬
pladser m.v. Forslaget beskriver 'haver' i (by-) haven
og introducerer et hierarki af grønne rum.

Forslaget er indlevet beskrevet, men den noget for¬
melle skildring af det frodige i planer og snit svækker
hovedindtrykket. Det er, som om forslaget har mistet
sin særegne kunstneriske nerve og sin poetiske uskyld
i bearbejdningen. Som byhave er det forsigtige forslag
efter dommerkomiteens opfattelse en anelse for ordi¬
nært og efter flere dommerkomitemedlemmers anskuel¬
se for romantisk til stedet og til konteksten.

Tilbudt honorarprocent: 14,75.
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Forslag 5/88888, tildelt 90.000 kr. Udarbejdet af: Bystrup
Arkitekter maa mdd, København.

Medarbejdere: Henrik Skouboe, Kenn Andersen, Susanne
Hansen og Brian Endabl

Bemærkninger til 1. etape

Forslaget er primært baseret på at udspænde en aktivi-
tetsline fra Amagerbrogade til Strandlodsvej. Denne
linies udformning bevæges i forhold til funktion og

det lokale sted.

En lyslinie udgør projektets andet hovedelement.
Den består af lysmaster, der står i ens takt igennem
hele boulevarden. Lysstyrken reguleres lokalt afhæn¬
gigt af sted og funktion.

Med hensyn til det tredje element — træerne - sker
der dels en bevarelse og dels en nyplantning i relation
til stedets rumlighed.

Desuden udpeger projektet tre steder med klare funk¬
tioner i forhold til eksisterende kvaliteter: Byplads,
Aktivitetsområde og Markedsplads.

Projektet skaber et nyt og forstærket byrum baseret
på eksisterende byarkitektoniske og beplantningsmæs-
sige kvaliteter. Den 'fletning' af aktivitetsflader, græs¬

flader, træer og belysning, som forslaget relaterer til
stedet, er en venlig og god gestus mod kvarter og bou¬
levard. Man kan forestille sig en fornyelse, der kan
gavne mange mennesker.

Forslagets fa klare elementer er sammensat til et

'flydende' og sammenhængende 'grundrum'. Det er

forslagets styrke. Trægruppernes udtryk og levevilkår
bør dog bearbejdes. Sportsbanernes fragmenterede
udtryk bør også dyrkes til en mere klar realisme.

De tre steder eller 'pladsers' bearbejdning og relation
til Holmbladsgade-kvarteret skal bélyses nærmere i
næste etape, ligesom forslaget om at lukke Vermlands-
gade for gennemkørende, tung trafik skal revurderes i
relation til trafikplanen.
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Bemærkninger til 2. etape

Forslagets tre grundelementer, gulvet, lyslinien og

træerne, er fastholdt som hovedelementer i bearbejd¬
ningen af forslaget.

Gulvet - fritidens gulv - anlægges i en variation af
skarpt adskilte flader i græs, belagte flader og sammen¬

hængende, gennemfarvede granulatgummiflader til et

stort, broget billedtæppe - en 'urban' collage af over¬

flader til mange forskellige aktiviteter.
Boulevardens udstrækning markeres med 6 meter

høje lysmaster pr. 25 meter med blåt 'landingslys' i
toppen. Bevaringsværdige træer bevares, og der sup¬

pleres og fortættes på strategiske steder med nyplant¬
ning af egnede bytræer.

Forslaget har et befriende gå-på-mod og disponerer
frejdigt arealer dér, hvor der påtænkes udskrevet en

konkurrence om en fremtidig sportshal. Denne friske
tone er dog samtidig forslagets hovedproblem, idet
omfanget af de foreslåede belægninger langt overskrider
den økonomiske anlægsramme. Den foreslåede anlægs¬
tekniske beskrivelse af gummibelægningen vurderes
ikke at være realistisk.

Tilbudt honorarprocent: 16,2.
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Forslag2/24132, tildelt 50.000 kr. Udarbejdet af:
Martin Svendsen, arkitekt maa, ogJakob With, land¬
skabsarkitekt maa mdl, Købenbavn

Bemærkninger til 1. etape

Prags Boulevard tilføres syv nye elementer/funktioner,
nogle stationære og andre mere dynamiske. Disse ele¬
menter bidrager til at gøre kraftigt opmærksom på stedet.
Skatersti, sportsbaner og containerpavilloner giver
stedet nye funktioner og nyt liv. Det nye væg-til-væg-
betongulv, poppelrækkerne og de grønne, belyste øer

giver stedet ny karakter. Forslaget overskrider matri¬
kulære grænser og lukker delvis af for nord-sydgående
biltrafik.

Især skaterstiens fine rytme og forløb samt pavilloner¬
nes faste placering og idé er overbevisende. Ved en

videre bearbejdning kan man vurdere, om gulvets ud¬
strækning er for stor, ikke bare set i relation til den øko¬
nomiske ramme, men også æstetisk og funktionelt.

De hævede planteøer og opfyld omkring træernes
rødder samt kantning af skatersti og sportsbaner kan
være problematiske. Dette og andre spørgsmål vil kræ¬
ve en bearbejdning i næste runde.

Alle de tilførte elementer udgør en ny helhed, der
søger at komme stedets iboende konflikter i møde,
samtidig med at de fint lever op til stedets kvaliteter.
En 'fortynding' i relation til projektets nuværende
fremtoning bør dog overvejes, og en tydeliggørelse af
grundrumskarakteren i projektet efterlyses.

Bemærkninger til 2. etape

Forslaget ønsker at omdanne Prags Boulevard til 'et
byrum på legens betingelser', hvori de forskellige beboer¬
aktiviteter og sportsfaciliteter kan realiseres. Der intro¬
duceres fire nye elementer: Gulvet, Øerne, Linien og

Skaterstien, der anvendes i hele Prags Boulevards læng¬
de for at give stedet genkendelighed, struktur, nye

karakterer og nye aktiviteter.

De nye elementer vil i samspil med stedets eksiste¬
rende elementer og karaktertræk, som f.eks. eksiste¬
rende træer, bidrage til det ny grundrums organise¬
ring.

'Gulvet' dannes af en sammenhængende betonbe¬
lægning støbt på stedet. 'Øerne' er let hævede ovale
grønne øer dannet primært omkring eksisterende træer.
'Linien' løber i Prags Boulevards længderetning og

dannes af en flot åben rende i betonbelægningen, en
række lysmaster samt fem knaldrøde containerpavillo¬
ner opstillet med 260 meters indbyrdes afstand. Som
et kalligrafisk pennestrøg af sort asfalt slynger 'Skater¬
stien' sig i hele rummets længde fra Amagerbrogade
til havnen ved benzinøen.

Forslagets overordnede idé er - som i første etape -

sympatisk og klart fremstillet i tanke og tegning.
I anden fase havde dommerkomiteen dog gerne set

en mere indlevet bearbejdning af den overordnede idé
i forhold til de eksisterende forhold. Der savnes rum¬

lige afbildninger i øjenhøjde, der redegør for, hvordan
de nye tiltag vil spille sammen med de aktuelle rumlige
forhold. Der er i modstrid med programmet udlagt
sportsbaner på boligbebyggelsen Vibos private parke¬
ringspladser. Det udarbejdede planudsnit efterlader
dommerkomiteen med et ønske om en mere overbe¬

visende detaljering af forslagets hovedelementer og

deres formmæssige samspil.
Det bærende element i dette forslag er en meget om¬

fangsrig belægning. Udgifterne forbundet med at rea¬
lisere dette er af dommerkomiteen vurderet til at over¬

skride den økonomiske ramme i en sådan grad, at det
er urealisabelt. (Forslaget er det tydeligste eksempel
blandt flere på overskridelse af den oplyste økonomi¬
ske ramme.) I betragtning af den megen vægt, der
har været lagt på overholdelsen af økonomien, undrer
det dommerkomiteen, at dette så afgørende forhold
ikke har været behandlet mere kvalificeret.

Tilbudt honorarprocent: 7,5.
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Bemærkninger fra dommerbetænkningen om 'grundrummet' og Charter '99-aspektet i konkurrencen om Prags Boulevard

Charteret

'Den konkrete udformning afde rum, vi lever i, indivi¬
duelt som kollektivt, har afgørende indflydelse på den
måde, vi tanker og lever på', står der bl.a. i Charter '99,
som indledningsvis hævder, at nutidens arkitektur er

fattigpå markante og betydningsfulde rumoplevelser.

med bedømmelsen afde seks udvalgte forslag i 2. etape.
I charterets ånd søgte man efter projekter, som på den
ene side anviste en overordnet rumlig disponering af
Prags Boulevard, og som på den anden side sandsynlig¬
gjorde, at nye, stationære elementer ikke ville forhindre
brugernes behov for selv at. præge området i fremtiden.

Grundrummet

Ifølge charteretformes begrebet 'grundrum' udelukkende
afstationære elementer; bygningskonstruktioner, infra¬
struktur, terræn, beplantning m.m. Detaljeringen opfattes
som et underordnet supplement, fordi grundrummet bør
kunne præges afbrugerne uden at miste sin oprindelige
styrke og værdi.

Byrummet
Prags Boulevard er ikke en bevidst anlagt, bredgennem-

brydning afbyen, hvor borgerne skal spadsere på en be¬
stemt måde, ogprocessioner kan forekomme. Den er deri¬
mod en kløft mellem to bydele, som vender bagsiden til
hinanden; boligbebyggelsen langs Holmbladsgade i syd
og erhvervsområdet i nord. Prags Boulevards rumlige
forhold er et resultat aftilfældigheder, mens selve rum¬

mets eksistens skyldes en historisk opgivelse afen militær¬
strategisk sikkerhedszone. Boulevardens opståen som rum

i byen har altså ingen overordnede, formelle byplanmæs¬
sige motiver, men knytter sig snarere til nogle meget prag¬
matiske, militære og erhversmæssige dispositioner.
Boligbebyggelsen langs Holmbladsgades nordside bærer
til gengældpræg afvisse bebyggelsesregulerende bestem¬
melser, og man kan derfor sige, at i byrummet Prags
Boulevard mødes to fortællinger, om byens udvikling.
Men selve kløften erpå en måde tavs, for hvem har i
tidens løb fortalt noget om, hvordan den skal se ud?
Konkurrencens hovedtema har altså været at give byrum¬
met mæle med udgangspunkt i defunktioner og aktivite¬
ter, som der peges på i programmet.
Dermed åbnes derfor, at en ny fortælling kan tage sin
begyndelse.

Kriterier

Netop ordet begyndelse har været vigtigt i forbindelse

Vinderforslagets rumligeforhold
Vinderforslagets markante række afpoppeltræer ogfast

fikserede kæde afbegivenhedsfelter refererer ikke til speci¬
fikke rumlige forholdforskellige steder på Prags Boule¬
vard. Træerne ogfelterne opretter snarere, som et mod¬
spil, deres egen rumlige orden i det diffuse byrum.
Med tiden vil træerne — og i mindre grad de konstrukti¬
oner, der med varierendeform og karakter også vil vokse
op i felterne - markere kløftens udstrækning i Ungden.
Den foreslåede relativt store afitand mellem poppeltræerne
vil samtidig gøre det muligt at, opleve byrummets tværgå¬
ende udstrækning. Der bliver således ikke tale om en

visuelt opdelende 'mur' mellem byhuse og erhvervsområde
(hvad man ellers godt kan forledes til at tro, når man

betragterforslagets fugleperspektiviske afbildning af
Prags Boulevard.)
Afforslagetfremgår det tillige, at der via belysnings-
armaturer vedfoden afhvert enkelt træ skal kastes lys op
ad stammerne mod de smalle, høje kroner. Også når det er

mørkt vil træerne stå som en linie i det lange byrum.

Generelt

Idéen om grundrummet lægger op til debat. Mange
arkitekter vil sige, at arbejdet med rummet er en del af
deres uddannelse og deres praksis. Andre vil, som gruppen

bag Charter '99 har gjort det, hævde, at det igennem
mange år ikke har været muligt atfå øje på en særlige
bevidst vægtning afde rumligeforhold, i det som bygges
og anlægges.

Konkurrencen harfremkaldt en øget opmærksomhed om

rummets betydning både hos forslagstillerne og blandt
dommere og rådgivere.
Dette resultat er det nu muligt at bygge videre på, i
fremtidige diskussioner ogpå Prags Boulevard.

Forslag udarbejdet af Martin Svend¬
sen og Jakob With (modstående side)
• Proposal by Martin Svendsen and
Jakob With (opposite page)
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DET GRØNNEHABANA Ole Klaaborg

(

La Habana, som Cubas hovedstad hedder på spansk,
blev grundlagt så tidligt som i 1519.

La Habana vieja, det gamle Habana, er et tæt by¬
område med smalle gader og med kun fa åbne pladser
af en vis størrelse. Det tætte gamle Habana ligger in¬
den for den tidligere bymur, et område på omtrent
otte kvadratkilometer.

I dette gamle byområde findes kun lidt grønt i dét
offentlige rum. To oprindelige og nuværende plads¬
dannelser, Plaza de Armas og Plaza Vieja, er to væsentli¬
ge, men -meget forskellige, og hver for sig fine byrum.

Plaza de Armas er et kulturelt tyngdepunkt i den
gamle bydel med bymuseum, museet i den gamle
fæstning, det doriske tempel med det hellige criba-træ
med historiske traditioner. Her findes et bibliotek, en

finere boghandel og udendørs salg af fortrinsvis ældre

bøger. Midt på pladsen findes et roligt opholdsareal
med et geometrisk udformet parterre med lave frodige
busketter og urteagtige Vækster. Dette indre rum er

omkranset af høje kraftige Ficustræer. Under træerne
er som nævnt en livlig handel med bøger fra forskelli¬
ge, mobile stadepladser. Pladsbelægningen er gammel
og smuk, den består af forskellige typer granitfliser,
brosten, pigsten, træbrolægning m.v. Kantstenene er

noget særligt: brede, høje og meget karakterfulde.
Denne type granitkantning er udbredt i hele Habana.

Den anden pladsdannelse Plaza Vieja - Den gamle
plads, som i modsætning til Plaza de Armas er domi¬
neret af boliger med enkelte institutioner, skole, foto¬
udstilling, kunstgallerier og en ældre biograf. Midt på
pladsen lå tidligere en parkeringskælder som var byg¬
get, så konstruktionen lå ca. 1,20 cm over terræn.
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Dette monstrum er nu fjernet, og pladsen har fået sit
oprindelige gulv tilbage, så den i dag fremstår som en

harmonisk helhed. De omkringliggende huse danner
vægge og den nye pladsbelægning gulv i et stort fint
byrum. Pladsen har fået tilført en fontæne, udført i
italiensk marmor. Fontænen er midlertidig afspærret,
indtil den omkringliggende bygningsmasse er færdig,
byfornyet og restaureret. Pladsen er et stenrum uden
egentlig træplantning. Det eneste grønne islæt er store
terrakottakrukker med lave palmer.

I den gamle bydel findes flere mindre pladsdannel¬
ser, nogle som led i den oprindelige byplan. Andre
små oaser er opstået ved, at bygninger er fjernet. Disse
små pladsdannelser har mange udformninger med et

forskelligt og frodigt præg og skyggegiveride træplant¬
ninger.

Modstående side.
Akvarel af Paseo del Marti samt af flammetræ,
Delonix regia, som hyppigt ses plantet som gadetræ.
Denne side, fra oven.

1. Lille plads med gadeteater
2. Akvarel af belægningsmønster i marmor og granit på
Paseo del Marti, 1:300.
3. Paseo del Martis fodgængerområde med ficustræer,
belysning, bænke og lave mure.
• Opposite page: Watercolor of Paseo del Marti with a
flame tree, Delonix regia, which is often used as a street tree.
This page, from top:
1. Small square with street theater.
2. Water color of marble and granite paving pattern on
Paseo del Marti, 1:300.
3. Paseo del Marti's pedestrian area with Ficus trees, lighting,
benches and low walls.
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Paseo del Marti. Fra vandet og fortet
til gaden knækker er der ca. 1 kilometer.
Plan ca. 1:2500 og snit 1:600.
1. Paseo de Marti med bånd af sand-
stensstøttemure, bænke, støbejerns-
lamper, blomsterkummer og Ficustræer
2. Loggiaer
3. Fort Castillio de San Salvador de
la Porta
4. Parque Estudiantes de Medicina
5. Parqile Central
• Paseo del Marti. The distance from
the coast and the fort to the street

bends is one kilometer.
Plan, ca. 1:2500 and section, 1:600.
1. Paseo del Marti with low walls,
benches, lighting, and Ficus trees
2. Loggias
3. Fort Castillio de San Salvador de
la Porta-
4. Parque Estudiantes de Medicina
5. Parque Central

Alle pladser syntes at opfylde lokale behov for opholds-
og forskellige aktivitetsmuligheder, såsom musik og

gadeteateroptræden.
Yderligere to byelementer i Habana er vigtige rekrea¬

tive, grønne strukturer: De overdækkede fortove eller
loggiaer og de offentlige eller halvoffentlige og private
patios, gårdhaver. De overdækkede fortove fungerer
fint i tropevarmen som gangstrøg med indbyggede
rekreative muligheder.

Mange af gårdhaverne er heldigvis offentlige tilgæn¬
gelige, de ligger tilbage fra gadearealet med adgang
gennem forhuset. Patios er et uderum, hvorfra der er

adgangsmulighed, ofte i flere planer, til de omkring¬
liggende bygninger. To store og fine patios i den gamle
bydel findes i bymuseet - Patio central og i Santa Clara
Klosteret - Patio del primer claustro. Gårdhaven i
Santa Clara Klosteret er meget frodig med mange fine
og sjældne trævækster.

Den gamle bydel er på store strækninger omgivet af
grønne og rekreative arealer. Mod nordøst, langs den
naturlige indsejlingskanal til havnebugten, er der ud¬

lagt et bredt parkbælte. Området er et tidligere militært
forsvarsværk, nu opfyldt og reguleret med en bred vej
og promenadeforbindelse langs vandet.

Mod øst og syd, fra San Francisco Pladsen til cen¬

tralstationen ligger et havneområde med pier ud i bug¬
ten, med mange fremtidige rekreative muligheder. Mod
vest ligger den store monumentale Capitolbygning
med et parkområde mod syd og et mod nord, den
centrale pladsdannelse, Parque Central. Paseo de Marti
eller Prato er et bredt gadestrøg fra Parque Central til
et lille fort ved indsejlingskanalen.

Pratogaden er et fantastisk byelement, som har stor
rekreativ betydning. Gaden er ca. 40 m bred fra facade
til facade. Under bygningerne, der kanter gaden, findes
overdækkede, tilbagetrukne fortove. Midt i gaderum¬
met ligger et ca. 15 m bredt hævet fodgængerområde.
Dette midterstrøg har en særlig forfinet udformning
med sandstensstøttemure, hvor der er indbygget bænke.
Gulvet i strøget er ca. 12 m bredt og belagt med sleb¬
ne granitfliser i et mønster med røde, grønne, sorte og

hvide nuancer. På begge sider af strøget er plantet Ficus¬
træer med ca. 9 meters afstand.'Træerne har i dag nået
en anseelig størrelse og danner et skyggefuldt ophold-
sområde, hvor der udfolder sig et broget folkeliv. Belys¬
ningen består af ca. 5,5 m høje armaturer i smedejern.
Som overgang fra den gamle bydel til de nyere by¬
områder er gaden et smukt grønt element, som binder
byen sammen.

Habanas nyere bydele indeholder mange grønne og

karakteristiske grønne områder. Nævnes kan områder¬
ne omkring Revolutionspladsen, Columbus kirkegår¬
den, den 23. gade — Rampa - med alléplantninger.
Særlig frodig og grøn er parken ved Hotel National
og Cappelia eller Isbarparken.

To særlige områder, som er udlagt som offentlige
parker, skal nævnes: Den nationale, botaniske have er
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et interessant område, anlagt fra omkring 1975. Par¬
ken er ca. 650 ha stor og indeholder mange sjældne
tropiske vækster. Habanas bypark er den grønne lunge
mod vest omkring floden Almendares. Parken er et
ca. 750 ha stort udviklingsområde, som indeholder
flere landskabselementer og bymæssig bebyggelse med
en del erhverv, der senere inddrages til parkformål.

Som led i byplanarbejdet for Habana-regionen er der
i 1998 af gruppen for hovedstadens helhedsudvikling
udarbejdet en lille rapport 'Vejledning for bymæssig
træbeplantning'. Det er en nyttig publikation, som

henvender sig til de forskellige myndigheder, der har
den vigtige opgave at bevare og forvalte den værdifulde
arv fra fortiden, blandt andet Habanas grønne områder.

De grønne områder udvikles og anlægges som par¬

ker, offentlige og private haver, gårdmiljøer, blomster¬
parterrer, trafikheller og rundkørsler, træplantninger
langs trafik- og fodgængerarealer. Nyttehaver i ufrugt¬
bare byområder kan fungere som et supplement til
den almindelige nærings- og alternative medicinale
forsyning.

Det grønne Habana er en stor og meget fremmed¬
artet oplevelse. Cubas nationaltræ Kongepalmen når
en højde på ca. 25 m og er med sin slanke, glatte grå
stamme et meget dominerende bytræ, der står som

høje vifter som kontrast over lavere træarter som f.eks.
det kompakte halvhøje Ficustræ.

Et andet karakteristisk bytræ er det letløvede flam¬
metræ med både udbredte og kompakte kroner. Dette
træ har både røde, gule og hvide blomster. Frugterne
hænger i træet som lange brune bælge. Desuden er

mange veje beplantet med fyr, citrusfrugttræer, Ficus-
træer, Eukalyptustræer og lignende.
Ole Klaaborg, landskabsarkitekt mdl
Fotos og tegninger Ole Klaaborg
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TERRÆNINVENTAR I HAVE OG LANDSKAB

Delprojektet
Tre landskabsarkitekter (Jakob Fischer, GHB Landskabs¬
arkitekter Aps mdl, pir, par Stig L. Andersson, Stig L.
Andersson Landskabsarkitekter mdl, maa og Peter
Lundsgaard Hansen) blev hver bedt om at udarbejde
et forslag. Som optakt til selve formgivningen blev der
på en workshop fortalt om træ, træarter, lagring og op¬

skæring samt konstruktiv træbeskyttelse. Workshoppen
var arrangeret af Torben Dam og med indlæg fra Claus
Buhl Sørensen og Andreas Bergstedt samt en ekskur¬
sion til DTI-træteknik i Tåstrup, hvor forsøgsopstil¬
linger kunne belyse forskellige aspekter omkring miljø¬
venlig brug af træ.

Krav tilforslaget
Betingelserne for opgaven var formuleret som en løs
ramme. Tegnestuerne blev bedt om komme med et for¬
slag, hvor træarter og konstruktiv træbeskyttelse skulle
indgå på en måde, så såvel form og funktion som miljø¬
rigtighed blev prioriteret højt og udgjorde en helhed.
Det var op til landskabsarkitekten, om terræninventaret
skulle knyttes til en bestemt lokalitet. Deadline for for¬
slagene var 20. april 2001. Have- og Landskabsrådet
kan sammen med Skov- og Naturstyrelsen benytte for¬
slagene i informations- og formidlingsarbejde. ,

Forslaget skulle være smukt og funktionelt samtidig
med, at konstruktion, sammenføjning og træartsvalg
er så miljørigtig som muligt. Følgende punkter var en
del af kravene til de tre landskabsarkitekter:

- alt træ, også træ i jordkontakt, skal have lang leve¬
tid, eller skal nemt kunne udskiftes.

- konstruktionen skal hurtigt kunne tørre, og vand
må ikke fastholdes i konstruktionen

- alle sammenføjninger skal være stærke og enkle at
udføre. De må ikke skæmme helhedsindtrykket

- konstruktionen skal være totaløkonomisk kon¬

kurrencedygtig

'Liguster 2000'
Skitse af ligusterhæk og forslag.
Ligusterhækken markerer skel og
danner samtidig rammen om haven,
men optager samtidig et nyttigt rum.
Konstruktionen kan stå færdig fra
starten og har en uendelig række
funktionelle muligheder - teknikrum,
tørhus, opbevaring af haveredska¬
ber, legehus og gemmested for børn
-etc.'
• "Privet 2000" ("Ligustrum vulgare
2000")
Sketch of privet hedge and proposal.
The privet hedge marks the property-
line while forming a frame around
the garden and providing a useful
space. Construction will be finished
from the start, and has an endless
number of functional possibilities -

mechanical equipment room, drying
building, storage for gardening tools,
play house and a hiding place for
children - etc.

Viden om træarter og konstruktiv træbeskyttelse er så
omfattende, at anvendelse af trykimprægneret træ ikke
er den eneste mulighed for at bruge træ ude. Denne
viden skal blot gøres kendt og bruges kreativt. Det
gælder både anvendelse af forskellige træarter i forhold
til hver træarts fortrin og udnyttelse af konstruktiv træ¬

beskyttelse. Tre landskabsarkitekter blev derfor bedt om

at give deres bud på, hvordan disse aspekter kunne
inddrages i brugen af terræninventar.

Have og Landskabsrådet har i et projekt 'Miljøven¬
lig brug af træ i have og landskab', der bl.a. var finan¬
sieret af 'Produktudviklingsordningen for skovbruget
og træindustrien' under Skov- og Naturstyrelsen, set
nærmere på miljøvenlig brug af træ inden for park¬
og landskabsområdet. I projektgruppen er Jørgen Nimb
Lassen, Have og Landskabsrådet, Claus Buhl Søren¬
sen, privatkonsulent, Andreas Bergstedt, Institut for
Økonomi, Skov og Landskab, Sektion for skovbrug, og
Torben Dam, Institut for Økonomi, Skov og Land¬
skab, Sektion for landskab. Projektet omfatter opsum¬

mering og formidling af viden om træ. Opsummering
af viden er sket gennem et litteraturstudie. Formid¬
lingen er sket ved at udgive litteraturstudiet i bearbej¬
det form som et skrift på 24 sider, som er finansieret
af Den Grønne Fond og Danske Anlægsgartnere samt
ved deltagelse i bl.a. udstillingen Have og Landskab 01
på Hindsgavl, Middelfart 15.-17. august sidste år.
Desuden er der planlagt en del kursusaktivitet.

Formål

Formålet er at se kreativt på miljøvenlig brug af træ og

kombinere viden om træarter samt konstruktiv træ¬

beskyttelse.
Det drejer sig om at finde og vise muligheder for

at kombinere konstruktiv træbeskyttelse og brug af
træarter i brugen af terræninventar, så såvel form som
funktion indgår i en miljøvenlig helhed.

Herunder. Opstalt af 'Liguster 2000'
• Below: Elevation of "Privet 2000"
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- dele af konstruktionen skal beskytte resten mod
opfugtning og nedbrydning

— træets opskæring og veddets anatomiske fortrin
skal udnyttes

— trækonstruktionen skal leve op til sin funktion
og fremvise træets karakter og positive egenskaber
på en klar og god måde.

- forslaget skal forene håndværkstradition med ny¬

tænkning.

Kommentarer tilforslagene
Der blev afleveret tre forslag, og projektgruppen gen¬

nemgik forslagene. Fra Jakob Fischer kom et forslag
til pergola, stakit og terrassedæk. Fra Stig L. Anders¬
son kom et forslag til fliser af træ. Peter Lundsgaard
Hansen afleverede et forslag med titlen: 'Liguster 2000'.
Forslagene indeholder alle en prioritering blandt mu¬

lighederne for konstruktiv træbeskyttelse samt brug af
træ og træarter. Mange konstruktive detaljer er uprø¬
vede og delvist uafklarede. Valg af træarter kan fortsat
diskuteres. Forslagene er også udtryk for spændende
nytænkning, der på enkelte områder ligger uden for
dette projekts område. Alt i alt vurderer projektgrup¬
pen, at de tre forslag giver en god åbning, der tjener
projektets interesser og formål.

Liguster 2000
ved landskabsarkitekt Peter Lundsgaard Hansen
Forslaget er beskrevet ved en model og skitsebog med
modelfoto, skitser, referencefoto, plan, snit og opstalt
i ca. 1:20 og detaljer i ca. 1:2. Forslaget består af en
overdækket konstruktion, der har et volumen som en

velvoksen ligusterhæk.
I forordet står der: 'Ligusterhækken markerer skel

og danner samtidig rammen om haven, men optager
samtidig et nyttigt rum. Det indre. Rekonstruktionen
kan stå færdig i år 0 og har en uendelig række funkti¬

onelle muligheder - teknikrum, tørhus, opbevaring af
haveredskaber, legehus og gemmested for børn — etc'.

Konstruktionen består af et stålskelet i galvaniserede
T-profiler nedfældet i jorden til forsvarlig dybde. Den
samlede højde er 1,8 m, og selve siden måler 1,5 m.

Træbeklædningen af egetræ består at klinklagte brædder
savet og høvlet til 25 x 150. Der er 6 mm mellem hvert
bræt, som kan fjernes enkeltvis. Langs jorden som en

bundbeklædning og uden på profiljern er monteret et

thujabræt. Taget består af teglsten 32 x 170 x 300 mm.

Taget er ikke tæt. Træet lean udskiftes element for element.
Konstruktionen kan anvendes til leg og opbevaring af
brænde og haveredskaber. Den er udformet, så en vis lys¬
mængde kommer gennem tag og vægge. I den viste ud¬
formning er taget ikke 100 % vandtæt.

Projektgruppen finder 'Liguster 2000' spændende og

nytænkende med en række meget lovende perspektiver.
Ved at introducere et 'hegn' som en tredimensional kon¬
struktion og ved at give konstruktionen et tag er mange

muligheder inden for konstruktiv træbeskyttelse forenet i
en helhed, der tilmed giver en helt ny brugsmæssig funk¬
tion. 'Liguster 2000' kan bruges i skel, men den kan også
bruges andre steder i boligområder og lignende. Forslaget
er gennemtænkt med hensyn til funktion og virkning, men

projektgruppen finder, at selve konstruktionen kan forbed¬
res inden for de principper, som forslaget bygger på. Lys¬
mængden inde konstruktionen har haft betydning for ud¬
formning af tag og træbeklædning. Projektgruppen finder,
at lysmængden stadig vil være rimelig med et tæt tag af
f.eks. klinklagte brædder eller vingetegl. Dette kunne sam¬
men med en maksimal udnyttelse af den tredimensionale
konstruktions stivhed betyde, at selve stålkonstruktionen
helt kan undværes, og at 'Liguster 2000' kan stå oven på
jorden på en fundaments- eller sylsten. Projektgruppen
finder, at der basis for at arbejde videre med forslaget. En
model i 1:1 vil kunne afklare en del konstruktive detaljer,
der ikke er løst i forslaget, men som helt sikkert kan løses.

'Liguster 2000'. med klinklagte
brædder set udefra og indefra.
Foto fra Have og Landskab 01.
• "Privet 2000" with clapboard
siding seen from outside and in.
Photo from Have & Landskab 01.

Herunder. Plan 1:60 af moduler
Tv. Snit 1:30, mål og materialer
• Below: Plan of modules, 1:60.
Left: Section, 1:30, dimensions
and materials
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FLISER AF TRÆ

'Fliser af træ'.
Plan af samlet belægning 1:60 og
fem typer fliser 1:30.
Fliserne er udformet, så de låser
hinanden, når de lægges. Fliser kan
udgå og feltet kan have en anden
funktion som f.eks. plantebed til
træer, blomster, græs, gummi eller
vandbassin.
• "Wooden pavers"
Paving plan 1:60 and five types of
pavers 1:30.
The pavers are shaped so they inter¬
lock when laid. Some of them can

be removed and the areas can be
used for a variety of functions such
as beds for trees, flowers, grass,
rubber or water pools.

Fliser aftræ
ved Stig L. Andersson landskabsarkitekter mdl, maa, pir
Forslaget består af en planche med en plan i 1:10, et

perspektiv og fem forskellige typer af fliser i plan 1:5.
Fliserne, der har form som puslespilsbrikker, er fem cm

tykke og kan indskrives i et rektangel på 50 x 60 cm.

Fliserne skal fremstilles af et komposit bestående af
opløste træplantefibre og plast. Både træplantefibre
og plast er genbrugsmaterialer. Fliserne kan lægges
som betonfliser eller på allerede udlagte underlag og

fuges med stenmel.
Projektgruppen noterer sig, at der med forslaget er

tale om en markant nytænkning, der ikke alene foku¬
serer på en belægning, men også introducerer en træ-

fiberkomposit, som bygger på genbrug. Forslaget er

spændende og nyskabende, men det indeholder ikke
elementer, der kan inddrages i projektet om miljøven¬
lig brug af træ, hvor det igangsættende problem har
været alternativer til trykimprægneret træ - og helst
alternativer, der kræver mindre procesenergi og ressour¬

ceforbrug. Det er uklart, hvor meget et komposit som
det foreslåede vil kræve i procesenergi og miljøbelast¬
ning, men der vil være tale om et industrielt forarbej¬
det projekt. Projektgruppen anbefaler tegnestuen at

tage kontakt til Laboratoriet for plantefibre på Institut
for Jordbrugsvidenskab på Landbohøjskolen.

20

Stakit, pergola og terrassedæk
ved GHB Landskabsarkitekter Aps mdl, pir, par

Forslagene til stakit, pergola og terrassedæk er vist på
tre plancher. Stakittet er beskrevet i plan og facade i
1:20, snit, opstalt og plan i 1:5 af stolpe/fundament
samt en kort tekst. Pergolaen er beskrevet i plan og
facade 1:20, snit, opstalt og plan af stolpe i 1:5 og

detalje af not i 1:1 samt en kort tekst. Terrassedækket
er beskrevet i plan og facade i 1:20, snit, opstalt af
stolpe/fundament i 1:5 og detalje af dæksplanker og
bærende rundtømmer i 1:1 samt en kort tekst.

Stakit, pergola og terrassedæk er løst ud fra en gen¬

nemgående idé om at løfte træet ud af jordkontakt og

udnytte en not, der fremkommer som en tvungen
tørre-svind-revne i træet. På tegningen står der: 'Ved
tørring af rundtømmer er svindet i omkredsen større

end i diameteren. For at hindre revnedannelse skæres

en 20 mm bred not ind til tømmerets kerne. Om¬

kredssvindet vil dermed være henvist til denne revne

som efter tørring vil fremtræde i en konisk form'. Der
er desuden lagt vægt på at reducere vandfælder bl.a.
ved at bruge rundtømmer og at skære drypnæser i
dæksplanker og løsholter. Der foreslås forskellige træ¬
arter. Træet fæstes på et fundament i form af en jern¬
plade. På terrassedækket monteres en rem af rund¬
tømmer ved hjælp af en not, der fremkommer ved at

skære en ridse i det nyfældede endnu ikke tørrede
træ. Remmen fastholdes til fundamentet ved hjælp af
en bolt. På pergolaen boltes halveret halvtømmer fast
til fundamentet som stolper og på stakittet boltes en

specialhøvlet løsholt fast fra fundament til fundament.
Pergolaens rem monteres på et beslag efter samme

princip som terrassedækkets montage på fundamentet.
Fundamentet er en 8 mm jernplade, der kan være af
rå jern, galvaniseret eller af rustfri stål med en flanche
på midten af pladen, så den opnår tilstrækkelig styrke
i begge retninger. Pergolaens stolper og rem er lærk,
mens der foreslås robinie som spær. Lærk bruges også
i stakittets løsholter, stakitstavene er af thuja. Rem og

planker på terassedækket er ligeledes af lærketræ.
Projektgruppen noterer sig, at 'Stakit, pergola, og

terrassedæk' tager fat på tre klassiske typer af terræn¬
inventar. Noten, som er en tvungen tørre-svind-revne,
repræsenterer en form for nytænkning, der ikke alene
giver en konstruktiv fordel, men også reducerer mæng¬
den af revner andre steder på rundtømmerets overflade.
Revner og ridser medfører normalt opfugtning af træ
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'Stakit, Pergola og Terrassedæk'.
Plan, snit og opstalt hhv. 1:8,1:40 og 1:160.
Nederst. Fundament. Foto fra Flave og Landskab 01
• "Fence, pergola and terrace deck."
Plan 1:8, section 1:40 and elevation 1:160.
Bottom: foundation. Photo from Flave og Landskab 01

og dermed mulighed for nedbrydning på længere sigt.
Af hensyn til remmens og notens rethed er valg af
træart vigtig. Projektgruppen foreslår, at man i stedet
for lærk anvender gran eller douglasgran. Disse træ¬
arter slår sig mindre og kan dermed spænde over større
afstande. Den tvungne tørre-svind-revne har været

prøvet i forsøgsmæssig sammenhæng, men endnu ikke
i en større produktionsmæssig sammenhæng. Noten
vil i forbindelse med tørring blive konisk og ikke
rektangulær som vist på tegning. Dette kunne kræve
en ændring af fundamentet eller af monteringsform.
Under alle omstændigheder er en bolt ikke i overens¬

stemmelse med træs bevægelse under forskellige fug¬
tighedsforhold. Robinia og Thuja, der bruges hen¬
holdsvis som spær på pergola og stakitstave kan slå
sig en del, her kan man stort set bruge de fleste træar¬
ter alt efter kravet til rethed, idet træet varighed uden
jordkontakt skønnes at være stor.

'Stakit, Pergola og Terrassedæk' er et spændende, ny¬
tænkende forslag, der med sin helhedsløsning giver et
realistisk forslag til miljøvenlig brug af træ. Det miljø¬
venlige består i at undgå jordkontakt og i at undgå
vandfælder i terræninventaret samtidig med at mange
enkeltdele kan udskiftes uden at skille konstruktionen

helt ad. Ved løfte træet væk fra jorden opnås en fri¬
hed til at bruge mange forskellige træarter, fordi det
især er træ i jordkontakt der reducerer valgmulighe¬
derne. Alt træ vil efter et år ude have den samme grå
overflade.

Torben Dam, landskabsarkitekt mdl,
lektor ved Sektion for Landskab, KVL
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BOGOMTALE

Hytten Tankefuld.
Farvelagt kobberstik i
Mathias Winthers bog:
Sanderumgaards have, 1824.
Foto Kit Weiss.
III. fra bogen.
• "The pensive cottage."
Tinted print in
Mathias Winther's book:

Sanderumgaard's garden, 1824.
Photo Kit Weiss.
III. from the book.

I.

Hvor dunkelt cr riet melem disse Grene;
En enkelt Fugl i Træet bygger Bede,
Hvor Mrirket siuc Vinger tuua udbrede,
Som mellem Gravens Gronavær Gravens Stene.

Vi vandre vil i Skoven ind alene;
llvo, som vil finde den, maa forst jo lede.
Det dvbe Morke vil sig vel adsprede,
IN,iur Solen sender sine Straaler rene.

Hvor slynger Veien ben de krumme Bugter?
Kom lad os fiilge denne dunkle Gang,
Som dybest ind i Skovens Morke gaaer!
Hvo tidlig planter, tidlig boster Frugter;
Men Livet dunkelt er som Skovens Hang,
Og algers "Veed du hvad dig forestaaer?"

Tankefulde haver

Erik Westengaard, Tankefulde haver. En vandring i tre
havers frimureriske symbolverden., Christian Ejlers' For¬
lag, 2001. 120 sider. Indbundet. Gennemillustreret i
farver. 198 kr.

Erik Westengaards bog Tankefulde haver er en delikat
lille bog fra Christian Ejlers forlag - smukt sat op af
Mette og Eric Mourier og fuld af inspirerende illustra¬
tioner. Efter en almindelig indledning om den engel¬
ske havestil og om frimureriet gennemgås tre park¬
anlæg fra det sene 1700-tal.

Titlen Tankefulde haver er genial. Den går både. på
noget konkret og en tidsstrømning i 1700-tallets land¬
skabelige havekunst.

Det konkrete refererer til den lille hytte kaldet
Tankefuld i Sanderumgaards have på Fyn. Det er et

af de mange småhuse, der i årene omkring 1800 blev
opført i en af den tids mest betydningsfulde haver,
Sanderumgaard, anlagt af ejeren selv, den detronisere¬
de hofmand Johan Biilow. Her spillede hytten en be¬
tydelig rolle i havens omhyggeligt tilrettelagte oplevel-
sesmønster.

Det andet, tidsstrømningen, refererer til en have¬
kunst, der var åndfuld og litterær, og hvis væsentligste
hensigt var at vække til eftertanke - at gøre havevan¬
dreren tankefuld. Det etableredes gennem et varieret
rumforløb med opstilling af skulpturer og småbyg¬
ninger, hvis betydningsindhold blandt andet gik ud
på at stille essentielle spørgsmål til liv og død.

Det var et karakteristisk træk for den romantiske

stemningshave, at den anlagdes af ejeren selv med en

vision om, hvad haven skulle indeholde for at vække
bestemte tanker og associationer. Her er det, frimure¬
riet kommer ind som en mulig og sandsynlig aflæs-
ningskode. For ikke-frimurere, kan navnene på de
forskellige monumenter i Sanderumgaards have nok
give en forestilling om det indholdsmæssige stemnings-
mønster, haven skulle være en allegori på, men for
den indviede, frimureren selv - som både Biilow i sin

tid og forfatteren Erik Westengaard selv - fremviser
haven nogle ganske bestemte betydningslag. Og det
er det, bogen lægger op til.

Udover omtalte haveanlæg, der er privat ejet og

kun eksisterer delvis, far vi også en frimurerisk tolk¬
ning af haverne ved Louisenlund i Slesvig, der den¬
gang hørte med til helstaten Danmark, og Jægerspris
i Nordsjælland. Alle anlagt omtrent samtidig med
Sanderumgaards haveanlæg.

Det er ikke umiddelbar nem kost med alle de reg¬

ler og symboler, som frimureriet arbejder med. Men
interessant læsning er det, fordi det tolkningsmæssigt
er med til at indsætte haveanlæggene i en større for¬
ståelsesramme, der indtil vor tid ikke har været i focus.

Set i lyset af det frimureriske tolkningsprogram
forekommer Jægerspris-anlæggets plan og skulptur¬
opstilling ligefrem logisk i sin planlægning. Det er el¬
lers ikke nogen nem have at forstå den tilbundslig-
gende dybde af.

Ikke blot var flere af tidens velstillede haveamatører

frimurere, men det var adskillige af tidens kunstnere,
som arbejdede for disse rige bestillere, også. I haverne
har de tillige kunnet meddele sig hinanden i et ind¬
forstået sprog.
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Det er ikke noget nyt, at den romantiske stemnings-
have har skullet udtrykke dybe tanker om menneskets
plads i natur og samfund og om frigørelsesbestræbel-
ser i forhold til enevælde og kirke. Med denne bog
far vi konkret indblik i frimurerordenens rolle i disse

bestræbelser.

Det er oppe i tiden - ikke mindst internationalt -
at tolke den sene 1700-tals have ud fra en frimurerisk

tankeverden.

Mens de fleste analyserer ud fra kvalificerede gæt,

indtager Erik Westengaard, som er museumsregi-
strator ved Frederiksborgmuseet, en særlig position.
Som indviet har han indgående kendskab til logens
optagelsesritualer, dens symboler og meningen med
dem, hvorfor bogen er en gave for dem, der ønsker at

tolke haverne ud fra denne indfaldsvinkel. Samtidig
afmystificeres frimurerordenens lukkede verden og
viser sig som en ganske idealistisk loge med høje
moralbegreber.
Lulu Salto Stephensen

Herover. Parti fra Sanderumgårds
have. I baggrunden Kildehytten,
i forgrunden ø med urne.
Maleri af C.W. Eckersberg.
Foto Kit Weiss. III. fra bogen.
• Above: View of Sanderumgård's
garden. In the background, Kildehytten.
In the foreground, island with urn.

Painting by C.W. Eckersberg.
Photo Kit Weiss. III. from the book.

Tv. Engelsk frimurerarbejdstavle til
brug for 1. grad.
Håndmalet af J. Browring ca. 1800.
Foto Kit Weiss. Ill fra bogen.
• Left: English freemason tracing
board for the first grade.
Handpainted by J. Browring ca. 1800.
Photo Kit Weiss. III. from the book.
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Prags Boulevard, p.l

In 2001, a multiphase international idea and
project competition was arranged for the
renewal of Prags Boulevard in the Amager
district of Copenhagen. The competition
was a so-called Charter 99 competition,
which meant that its purpose was to "redis¬
cover the basic spaces" in architecture.

Prags Boulevard lies in a neighborhood
renewal area of Copenhagen, where efforts
are being made to improve the physical sur¬
roundings and social conditions for the local
citizens, a job, which in the years to come,
will be increasingly intensified.

The competition had two main goals:
1. To propose possibilities for the cre¬

ation of new and strengthened urban spaces
that can contribute to giving Prags Boule¬
vard a unified character and identity.

2. To suggest how a number of function¬
al wishes, put forth by the local citizens, for
the use of Prags Boulevard, can be integrat¬
ed in the whole.

The first phase was an open competition
in which 61 proposals were submitted. Six
proposals were chosen for further treatment
in the second phase. In this second phase,
the jury decided to award the first prize of
150,000 Kr. to a proposal by Kristine Jen¬
sen, and a second prize of 130,000 Kr. to a
proposal by Steen Bisgaard Jensen.

At the same time, the jury recommended
that Copenhagen Municipality employ the
first prize proposal as the basis for the further
work with the renewal of Prags Boulevard.

General remarks about the first phase.
Prags Boulevard is an unusual, long urban
space leading nowhere. It is squeezed in
between the rear of Holmbladsgade's lively
shopping activity and the newer, somewhat
disorganized industrial zone toward north.
It is crossed by a traffic artery, and it borders
on the large, open landscape space, Kløver¬
marken with Copenhagen's towers in the
background. Toward Amagerbrogade street,
the Boulevard originates unnoticed and ter¬
minates toward the strait in a somewhat

insignificant canal.
The space defining walls of the boulevard

are also a doubtful pleasure. A somewhat
"half-hearted city wall," which bears witness
to a haphazard planning and a heterogeneous
architecture of a very vacillating quality. The
overall impression of the old demarcation
line seems incoherent, decomposed and
worn-out. In spite of this, there is a peculiar,
charming feeling about being "unaffected"
in this unusual urban space.

The jury, in evaluating the first phase,
looked for proposals that with simple means,
attempted to give Prags Boulevard a charac-"
ter that would provide the best basis for the
next phase of the competition. Therefore the
jury sought proposals that contained room
for interpretation and a certain robustness.
Considerations for the many wishes of the
citizens and the incorporation of these in
the proposals was a decisive factor, and the
projects selected for the second phase of the

competition offer a variety of opportunities
for interpretation and modification, without
interfering with the main idea.

General remarks about the second phase
The six projects chosen for the second phase
had common features and specific differences.
A common feature of all six proposals was a
sense of time and place. Prags Boulevard
has its own special atmosphere, a fantastic
musty character and the jury's decisions in
the first phase were concentrated on finding
plan solutions with a concept that, in their
opinion, were not alone robust and clear,
but also displayed an understanding for the
special urban-provincial basic space and its
somewhat incoherent urban appearance.

The proposals chosen should also demon¬
strate a latitude in their approach and ensure
that the judgement of the second phase was
not based on a preconceived concept. The
second phase was expected to include the
treatment of the underlying concept, the
clarification of the significant details and
the concretism of the main elements of the

plan, including a plausible proof that the
proposals could be realized within the eco¬
nomical framework of 20 million kroner.

In general, the proposals submitted in
the second phase were not developed in a
convincing manner. Principally speaking, the
concretism phase has had a negative effect on
the proposal's main idea, character and clar¬
ity. The few actual attempts at a detailed
treatment of the proposals, exhibit with few
exceptions, a lack of insight in the impor¬
tance of the detailing for the basic concept
(and vice versa) and have also revealed a
lack of familiarity with the market and the
governing economical factors.

Remarks about the winning proposal
in the second phase
In this proposal, the most significant points
from the first phase were retained: The pro¬
ject's main concept was to establish an urban
field as a continuous set of open green sur¬
faces. To accentuate the connection to Klø¬
vermarken and the harbor, a slightly oblique
row of poplar trees was planted, which can
also serve as a beautiful, bright wall in the
space. Toward the housing on the south
side of the boulevard, the green surfaces are
articulated as small, spatial units created by
tress and other kinds of plants. A simple
localization principle for the different citizen
activities was developed as a series of activity
areas spaced at 100 meter intervals, which
would be individually developed in an
interplay between the local citizens and
other interested parties.

Remarks about the secondprize proposal
in the secondphase
The proposal's original idea with a pollard
grove as the Boulevard's main space was
maintained and treated in a convincing way
in the second phase. Pollard tree types were

planted in beautifully arranged, casual groups
throughout the lengthy urban space, which
was "furnished" with different spaces and

activities in specially designated areas. The
proposed spaces seem well chosen and the
character of the skating rink was especially
fascinating for the jury.

Terrain equipment in the garden and
landscape, p. 16
Torben Dam

The existing know-how about wood species
and constructive wood preservation is so
extensive, that the use of pressure treated
wood is no longer a requirement for the
outdoor use of wood. However, this knowl¬
edge must be disseminated and employed
in a creative fashion. This includes the use

of different wood species in relation to their
individual merits and the use of constructive
wood preservation. Three landscape archi¬
tects, Jakob Fischer, GHB Landskabsarki¬
tekter Aps mdl, plr, par, Stig L. Andersson,
Stig L. Andersson Landskabsarkitekter mdl,
maa and Peter Lundsgaard Hansen mdl, were
thus invited to offer their suggestions as to
how these aspects could be exploited in the
use of terrain equipment. The conditions
for this were formulated in a loose program,
though with requirements for longevity,
ease of replacement, rapid drying, drainage,
strong joints etc., as well as the combining
of craftsman traditions with innovation.

Three proposals were submitted. Jakob
Fischer proposed a pergola, fence and ter¬
race deck. These classical types of terrain
equipment were solved on the basis of a
common notion of lifting the wood off the
ground and employing a groove, which
appears as an induced drying-shrinkage crack
in the wood. Emphasis was also placed on
reducing water traps by using round timber
and by cutting drip throats in the deck
planks and rails. Different tree species were
proposed such as larch, locust and thuja.

Stig L. Anderssons proposal employed
wooden pavers. These were shaped like pieces
of a jigsaw puzzle and were made of a com¬
posite material consisting of dissolved wood
fiber and plastic, both being recycled mate¬
rials. The tiles can be laid like concrete pavers
or on a prepared underlay with stone-dust
joints.

Peter Lundsgaard Hansen's proposal was
titled: "Privet 2000". It consisted of a cov¬

ered construction with the volume of a full-

grown privet hedge, which can be used for
playing or the storage of firewood and gar¬
den tools. It was formed so that a certain
amount of daylight could seep through the
walls and roof.

The proposals all involve an order of pri¬
ority among the possibilities for constructive
wood preservation and the use of different
wood species. Many constructive details are
untried and not completely clarified. The
choice of wood species can still be changed.
The proposals also express an exciting new
thinking, which in some areas is beyond
the scope of the project.
Pete Avondoglio
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MAMA TILL AREA

SARs kritikerpris 2001 tilldelades
tidskriften MAMA. De har med fol-

jande motivering valt att vidarebe-
fordra prissumman till Area:
'MAMA-redaktionen vill vi uttrycka
vår stora och uppriktiga uppskatt-
ning av att kritikerprisjuryn, trots att
det som vi forstått det inneburit att

prisets stadgar måst åndras, åndå ve-
lat ge MAMA årets kritikerpris. Tack.
Vi har under MAMA-tiden kant ett

stort stod for att det behøvs en an-

nan rost utover tidskriften Arkitektur
i Sverige. Det basta alternativet i
dag ar tveklost tidskriften AREA.
Samtidigt som vi tackar SAR for kri-
tikerpriset, som vi naturligtvis år
mycket glada åt och val också tycker
oss ffirtjånta av, vill vi skicka de
10 000 som foljer med priset vidare
till Dan Hallemar, Katarina Dahl¬
gren mfl i redaktionen for AREA for
att symboliskt stodja en tidskrift
som fortfarande forhoppningsvis
bara år i borjan av sin utgivning.
Vi gor det for att det också fortsatt-
ningsvis ska finnas ett alternativ till
Arkitektur och också for att forsynt
påpeka for framtida prisjuryer att
skribenter och tidskrifter naturligtvis
har mest glådje av support i borjan
av sin verksamhet.'
Lås mer på http://www.imama.nu/

SPECIALBOGHANDEL I ÅRHUS
I Århus er åbnet en specialboghandel
'Plantarum' for haveinteresserede.
Der er både danske og udenlandske
bøger om havedesign, planter, hånd¬
værk og blomsterdekoration.
Den nye boghandler Bente Møller
Holm er hortonom fra Landbohøj¬
skolen i København og har arbejdet
med forskning og udvikling gennem
en årrække samt klippet plante¬
skulpturer på Egeskov og i England.
Information:
Bente Møller Holm, Plantarum
Graven 25, 8000 Århus C
Tel. 86 72 54 50 eller 23 26 21 09

info@plantarum.dk

NYHEDSBREV OM BYØKOLOGI
OG BÆREDYGTIGHED

By og Byg (Statens Byggeforsknings¬
institut) har udsendt det første num¬
mer af nyhedsbrevet 'Byøkologi og
Bæredygtighed'.
Nyhedsbrevet skal orientere om in¬
stituttets igangværende forskning in¬
den for området bæredygtige byer
og boligområder.
Forskningen ser på den indflydelse,
som livsstil, kulturelle normer og
værdier, administrativ praksis, bo-
og organisationsformer samt by- og
bebyggelsesmønstre har på forbrug
og belastning af areal- og naturres¬
sourcer.

Med nyhedsbrevet ønsker By og Byg
at skabe en direkte og hurtig formid¬
ling af relevante forskningsresulta¬
ter til personer, der har interesse
for ovennævnte forskningsemner.
Nyhedsbrevet forventes at udkom¬
me 2-3 gange om året.
Det vil omfatte de sidste nye forsk¬
ningspublikationer, artikler, konfe-
rencepapers m.m. via links til By og
Bygs hjemmeside.
Der vil også blive orienteret om nye
forskningsprojekter.
Se i øvrigt By og Bygs hjemmeside
http://www.by-og-byg.dk/

Nyhedsbrev 1 omhandler bl.a. neden¬
stående tre publikationer samt
EDB-program om grønne regnskaber.
'Friarealer i kvarterløft' af Karen
Attwell og Jens Schjerup Hansen er
en forundersøgelse af de mange
grønne projekter i de første kvarter¬
løftområder med fokus på kvarter¬
løftet som koncept for opgradering
af byens grønne indhold. By og Byg
Dokumentation 010.

http://www.by-og-byg.dk/udgivelser/
publikationer/dokumentation/by_og
_byg_dokumentation_010/index.htm

'Bypolitik og bæredygtighed' af
Kristian Kristiansen, Kirsten Gram-
Hanssen og Karen Attwell er et de¬
batoplæg udarbejdet af By og Byg i
samarbejde med Kommunernes
Landsforening. I oplægget rejses
diskussionen om, hvordan den bære¬
dygtige by kan se ud, og hvilke veje
vi kan gå for at fremme udviklingen.
By og Byg Dokumentation 015.
http://www.by-og-byg.dk/udgivelser/
publikationer/dokumentation/by_og_
byg_dokumentation_015/index.htm

'Analyse og evaluering af skoleude-
arealer' er en bacheloropgave af
lonee Skovgaard Hoaran fra den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole, som
blev udarbejdet på By og Byg som
indledning til et nu igangsat forsk¬
ningsprojekt (2001-03) om skolers
udearealer.

Projektleder Karen Attwell.
http://www.by-og-byg.dk/download/
skoleudearealer.pdf

EDB-program. Grønne regnskaber
Hver år i januar bliver Excel-regne¬
arksprogrammet til opstilling af
grønt regnskab for boliger og bolig¬
områder opdateret på By- og Bygs
hjemmeside. Her vil man også kun¬
ne finde de sidst opdaterede nøgle¬
tal for varme, el, vand og affald
samt C02-udslip.
I år bliver der mulighed for selv at
vælge graddagesystem.
Programmet kan downloades gratis.
http://www.by-og-byg.dk/udgivelser/
pc-programmer/groent_regnskab/
index.htm

Tilmelding til nyhedsbrev:
pmg@by-og-byg.dk

WILHJELM-UDVALGETS
ANBEFALINGER

Landbruget er efter økonomiske
konsekvensvurderinger parat til at
drøfte en opfølgning af nogle af de
initiativer, Wilhjelm-udvalget anbe¬
faler i sin rapport.
Det understregede 1. viceformand i
Landbrugsrådet Henrik Høegh, Skov
& Landskabskonferencen 2002,
hvor Wilhjelm-udvalgets rapport
blev præsenteret og diskuteret.
Udvalgets formand, Nils Wilhjelm,
beskrev udvalgets anbefalinger -
som det 35 personer store udvalg
står bag i enighed - i forhold til
skov, landskab og planlægning.
Forskningschef Gertrud Jørgensen
fra Skov & Landskab redegjorde for
den viden, der er grundlag for anbe¬
falingerne, og for hvor der er behov
for mere viden.
Henrik Høegh, Landbrugsrådet, vur¬
derede anbefalingernes betydning
for landbruget, og fremhævede
bl.a., at rapporten mangler økono¬
miske konsekvensvurderinger og
viden om visse årsagssammenhæn¬
ge, og at landbruget ud fra en vur¬

dering af, hvor vi får mest natur for
pengene, er positive overfor at drøf¬
te en opfølgning af inititativerne fra
Wilhjelmudvalget, som kunne være
en afgræsning af tilgroede arealer.
Vi har foreslået at 1-2 pet. af land¬
brugsstøtten målrettes mod natur¬
hensyn, og vi er forundret over at
den tidligere regering afviste denne
fremstrakte hånd fra landbruget,
sagde Henrik Høegh i sit indlæg.
På Skov & Landskabskonferencen

præsenteres hvert år de nyeste resul¬
tater fra forskning og udvikling inden
for skov, landskab og planlægning.
Yderligere information: cjc@fsl.dk
Claus Jerram Christensen, FSL

DANSK ARKITEKTUR CENTER

Til 1. april 2002 vises udstillingen
'Byerne kommer - København i et
globalt perspektiv'.
I år 1900 boede 90% af jordens be¬
folkning på landet og 10% i byerne.
I år 2001 bor 50% af jordens befolk¬
ning i byerne. Denne tendens er
stærkt stigende og betyder, at byerne
er den primære ramme om de kom¬
mende generationers liv.
Med udgangspunkt i København
søger udstillingen at belyse forhol¬
det mellem byen som et lokalt og et
globalt fænomen.
Udstillingen 'Byerne kommer' viser
Københavns planlægning, byrum og
arkitektur i et globalt perspektiv. Et
perspektiv, hvor nye trafikformer og
kommunikationsmetoder sprænger
byens traditionelle rammer og udvi¬
sker grænserne mellem by, land og
nationer.

Udstillingen består af to afsnit, der
introducerer publikum for de faktorer
og forhold, som ligger til grund for
storbyens historiske indretning og
arkitektur samt dens fremtidige ud¬
vikling.
I det første afsnit af 'Byerne Kommer'
beskrives den danske hovedstads
situation her og nu ved at fokusere
på byen som organisme og på arki¬
tekturens historiske udvikling.
Her kan publikum opleve Københavns
gader, veje, pladser og arkitektur,
formidlet i lysbilledserier samt et
stort oplyst gulvkort af København,
som publikum kan gå rundt på.
Afsnittet suppleres med real-time
visninger af København. Sideløben¬
de hermed kan man fordybe sig i 8
by-arkitektoniske fortællinger, der i
tekst, foto og arkitekturmodeller
skildrer byens særlige arkitektoniske
udvikling: De store byplaner, vandet,
handelen, institutionerne, parkerne,
trafikken, arbejdspladserne og
boligerne.
For første gang i mange år præsente¬
res publikum for en helt enestående
flot og kæmpestor træmodel af Kø¬
benhavn. Modellen giver en fanta¬
stisk mulighed for at leve sig ind i og
forstå mange kendte steder i byen.
Det andet afsnit af 'Byerne Kommer'
fortæller om den udvikling, som stor¬
byerne undergår som konsekvens af
globaliseringen. Ved hjælp af en mo¬
saik af data, satellitbilleder og fotos
beskrives de voldsomme omvælt¬

ninger, som flertallet af verdens byer
gennemgår i disse år.
Øresundsregionen sammenholdes
med Bay Area i USA, Randstad i
Holland og Pearl River Delta i Kina
for at illustrere, hvorledes dannel¬
sen af kæmpe bynetværk kan være
en af de strategier, der skal til for
at styrke den enkelte bys kvalitet
og udvikling. Disse netværk er som
ny bytype blevet kaldt Megalopolis'er
- kæmpebyer.
I Pearl River Delta har dannelsen af
et netvæ'rk ført til en gigantisk by¬
vækst. Hvert år vokser området med
flere end 750.000 kvadratkilometer

bymæssigt areal. Det svarer til hele
Danmark bebygget med 16 etager-
årligt.
I Bay Area er infrastrukturen så vel¬
udviklet, at området er blevet cen¬

trum for en særlig synergi mellem
uddannelsesinstitutioner og erhvervs¬
liv med Silicon Valley som eksempel.
Øresundsregionen er vores egen
megalopolis. En byudviklingsmodel,
der har sin egen karakter på grund
af regionens særlige historiske og

geografisk forudsætninger.
Dansk Arkitektur Center, Gammel.
Dok. Strandgade 27B, København K.
Alle dage 10-17. Tel. 32 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok
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Nye parker og pladser
New parks and squares

Mellem kunst og arkitektur
Between art and architecture



Tilbud til Landskabs abonnenter
Gennem det seneste år har redaktionen

arbejdet med at ændre ARKITEKTUR DK.
Det har fået nyt design, nyt indhold og ny
struktur.

Det ny ARKITEKTUR DK er et magasin med
forskellige sektioner og rytmer, fra adsta¬
dige til mere vilde, med skarpere kommen¬
tarer og med et arbejdsfelt, der nu også
omfatter billedkunst og arkitektur, design,
scenografi, møbler og indretningsarkitektur,
landskabsarkitektur...

Det er et blad, der i højere grad vil disku¬
tere arkitekturens mål og indhold, dens
indhold, dens rolle og mange facetter.

Hvis du inden den 15.marts opretter abon¬
nement på ARKITEKTUR DK årgang 2002
koster det 384 kr.

Herefter vil prisen være 480 kr.

Følg udviklingen i dansk arkitektur, abon¬
ner på det ny ARKITEKTUR DK
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Med venlig hilsen

Kim Dirckinck-Holmfeld og Martin Keiding
Redaktører
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Arkitektens Forlag
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LANDSCAPE PLANNING
INTHEERAOFGLOBALISM
8.-10. november 2002 afholdes en

international konference i Portoroz,
Slovenien. Konferencen med titlen

'Landscape planning in the era of
globalism' arrangeres af Dept. of
Landscape Architecture, University
of Ljubljana og Slovenian Association
of Landscape Architects.
Arrangørerne efterlyser abstracts,
helst inden 1. marts.

Konferencens delemner er bl.a.:
New methods for new challenges
(GIS), The role of public participitation,
European cultural landscapes,
Landscape ecology and local identity.
Konferencen afholdes på engelsk.
Endeligt program udsendes i juni.
Konferenceafgift: 200 Ecu, efter
1.10 250 Ecu.

Yderligere information:
Ivan Marusic, Dept of Landscape
Architecture, University of Ljubljana
Jamnikarjeva 101,1000 Ljubljana,
Slovenia.

ivan.marusic@bf.uni-lj.si
http://www. bf.uni-lj.si/globalscape/
globalscape.html
eller
Sasa Piano, Slovenian Association
of Landscape Architects, SALA.
Saleska c. 19,33210 Velenje,
Slovenia

sasa.piano@guest.arnes.si

39. + AO. IFLA-VERDENSKONGRES
39. IFLA-verdenskongres planlægges
afholdt i Israel 6.-10. oktober 2002.
Temaet er 'From Landscape Past to
Landscape Future'.
Information:
Ariel Barnett, ISALA delegat
isala@netvision.net.il

40. IFLA-verdenskongres 2003
40. IFLA-verdenskongres 2003 plan¬
lægges afholdt i Canada.
Information: James Taylor, CSLA
delegat. jtaylor@la.ouguelph.ca.

FLORIADE 2002
Floriaden er en stor hortikulturel ud¬

stilling, som holdes hvert 10 år i
Fiolland, i år for femte gang. Floriade
2002 foregår fra 6. april til 20. okto¬
ber og er placeret i Haarlemmermeer,
kun 10 minutter fra Amsterdams
lufthavn Schiphol.
Man forventer ca. 3 mill, besøgende.
Floriade'2002 viser alle aspekter af
hollandsk hortikultur: grøntsager,
frugt, blomster, løg, træer og buske
samt indendørs plantninger.
På det 65 hektar store område vil
der være mere end 300 nationale og
internationale udstillere, fra bl.a.
Asien, Afrika, Amerika og Europa.
Information:
Floriade call and mail centre,
tel.+31 172 428629
www.floriade.com

AWARD FOR ART AND
LANDSCAPE ARCHITECTURE
The WoningbedrijfWimpel is an ini¬
tiative of the Woningbedrijf Amster¬
dam to stimulate the use of art and

(landscape) architecture in urban
environments. The Award for art

and (landscape) architecture is pre¬
sented every other year.
For 2002, the WoningbedrijfWimpel
is directed towards permanent
improvement of public green and
waters in the post-war neighbour¬
hood 'De Punt' in the Amsterdam
district Osdorp. The Woningbedrijf
invites entries expressing a clear
vision on this neighbourhood and
that can be turned into feasible
solutions to environmentally and
functionally improve the area.
The jury invites landscape architects,
visual artists, urban developers and
architects living in Europe to partici¬
pate.
The total sum of the prize money is
Euro 35.000. The jury is free to dis¬
tribute the money among three nom¬
inees and the WoningbedrijfWimpel

is awarded to the winner of the first

prize. The winning plans are pre¬
sented in the exhibition 'De Groene
Stad', which is part of the Floriade
2002, and a publication. The Won¬
ingbedrijf Amsterdam is co-initiator
of the floral exhibition Floriade 2002.
You can get the rules by visiting:
www.woningbedrijf-amsterdam.nl/
wimpel
Information: TlMart, Annelie Musters
P.O. Box 10243,1001 EE Amsterdam
The Netherlands.
annelie.musters@timart.nl
The contest closes on 8 March 2002

300 METERS
STRANDBESKYTTELSESLINIE

Strandbeskyttelseskommissionen har
afsluttet sit arbejde og lagt en ny be¬
skyttelseslinie 300 m fra kysten i ste¬
det for de 100 m, der tidligere gjaldt.
Folketinget vedtog i 1995 at udvide
den eksisterende beskyttelseszone,
og kommissionens opgave var at vur¬
dere, hvordan den nye linie kunne
føres under hensyntagen til eksiste¬
rende bebyggelse, erhverv, landska¬
bets karakter o.lign.
Den nye linie blev tegnet ind på luft¬
fotos, hvorefter ejerne af ejendom¬
mene langs kysterne blev orienteret.
I alt blev der sendt 88.000 breve til

ejerne med kort over den nye linie
og med besked om, hvilke konsekven¬
ser ændringen ville få.
Kun 3% gjorde indsigelse, hvilket
førte til en ændring af linien i knap
halvdelen af tilfældene. ■

Resultatet er nu, at Danmarks 6.500
km lange kyststrækning er beskyttet
af er 300 meters strandbeskyttelses¬
linie eller klitfredningslinie.
Inden for den er det ikke tilladt at

foretage ændringer i den fysiske til¬
stand.
Kilde: Nyhedsbrevet Essens 1-2002

SKOV- OG NATURSTYRELSEN
I DAG
Ved regeringsskiftet blev Skov- og
Naturstyrelsens ansvarsområde æn¬
dret, da flere områder blev flyttet til
andre ministerier. Det gælder beva¬
ringen af fortidsminder, bygnings¬
fredning og -bevaring, der er blevet
overført til Kulturministeriet.
Det samme gælder arbejdet med at
sikre havets kulturmiljø, som f.eks.
gamle skibsvrag og bopladser.
Skov- og Naturstyrelsen skal fortsat
tage sig af opgaver på fortidsminde-
og bygningsområdet, når de indgår i
naturfredninger, naturforvaltning og
drift og pleje af statslige arealer.
Enkelte opgaver vedrørende beva¬
ringsplanlægningen i medfør af Plan¬
loven bliver i Miljøministeriet, men
overføres til Landsplanafdelingen.
Skovskolen, der uddanner skov- og
landskabsingeniører og står for efter¬
uddannelse af naturvejledere og
skovarbejdere, er overført til Under¬
visningsministeriet.
Miljøbistanden til udviklingslandene
er overført til Udenrigsministeriet.
Det betyder, at Skov- og Naturstyrel¬
sen fremover kun arbejder med
bistandsopgaver på naturområdet
for Østlandene og Arktis.
Kilde: Nyhedsbrevet Essens 1-2002

LANDSKAB 2002

Årsabonnement i 2002:
Danmark 600 kr. inkl. moms. og for¬
sendelse. Resten af verden ekskl.
forsendelse 480 kr.
Forsendelse B-post ekskl. moms:
Norge, Sverige, Finland, Island og
Færøerne 45 kr. Europa 70 kr. Øvrige
udland 135 kr.
Forsendelse A-post ekskl. moms:
Grønland 160 kr.; Europa 85 kr.,
øvrige udland 145 kr.
Pris pr. nummer 80 kr.

Floriade 2002 i Haarlemmermeer, nær Amsterdam. Luftfoto af det 65 hektar
store område samt illustration af vandhave
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Ung dansk arkitektur ft design

21 arkitekter, designere eller tegnestuer viser projekter, der
i skala spænder fra planlægningen af et boligområde til en

arbejdslampe. Den finske arkitekt og arkitekturteoretiker
Juhani Pallasmaa gennemgår projekterne, mens forfatteren
Christian Bundegaard tegner et portræt af generationen.
Format: 22 x 22,5 cm, spiralryg, 132 sider, illustreret. Bogen
er med dansk og engelsk tekst.

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27 A, 1401 København K
tlf: 32 83 69 00 fax: 32 83 69 41 e-mail: eksp@arkfo.dk
bogen kan også bestilles på www.arkfo.dk

Undertegnede bestiller hermed eksemplarer
af bogen Ung dansk arkitektur Et design
Pris: 278,- kr. Pris er inkl. moms men ekskl. porto.

Navn:

Tlf.:

POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Gade/vej:
Postnr.:

By:
Underskrift:

Girokort

Ved betaling med kreditkort:
American Express Eurocard Mastercard
VISA Dankort

Kortnummer:

Evt. gennem boghandler:

Udløbsdato:

Arkitektens Forlag
Strandgade 27
+++ 0110 +++

DK-1045 København K

PRfmjRF
FærdigGræs
■ Tæt og slidstærkt græs
■ Dyrket på grovsand
■ Høj andel af engrapgræs
■ Uden tokimbladet ukrudt

■ Stabile græsruller
■ Max 24 timeri

undervejs

Ny, flot plæne fra dag til dag !

prodana
Fåborgvej 248 • 5250 Odense SV • Tlf. 6317 1600 • Fax 6317 1619 • E-mail: prodana@prodana.dk

www.prodana.

Specielt ikke hvis du har
allieret dig med Økodan.
Økodan har et bredt sorti¬
ment af specialprodukter,
der sikrer plænens kvalitet:
• Rullegræs
• Topdressing
• Kompostberigede

muldprodukter
• Agri-Gro - økologisk

jordforbedring

økodan
• vi bygger GRØNT miljø

IT
Bl

HLA Have- og
Landskabsetablering A/S

Sognevej 10
2690 Karlslunde

Telefon: 46 15 20 84
www.okodan.dk

Naboens græs
er ikke altid
grønnere
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