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

Tel. +45 33 32 23 54

Sekretær er Lilian Thomsen.

dl@landskabsarkitekter. dk
www. landskabsarkitekter, dk
dl er medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
efla og af International Federation of
Landscape Architects, 1fla,
www. iflaonline. org

DL's generalforsamling 2010
DL afholder generalforsamling
fredag 19. marts 2010 kl. 16 i Kø¬
benhavns Kommunes idræts- og
kulturhus Prismen — Kultursalen,
Holmbladsgade 71, 2300 Kbh. S.

DL information

På DL's hjemmeside www.landskabs-
arkitekter.dk findes aktuel informa¬

tion, der er relevant for landskabs¬
arkitekter og andre interesserede.
Nyhederne bliver ugentligt mailet
ud som nyhedsbrevet DL-Nyt.
Du kan også finde information om
aktuelle konkurrencer for land¬

skabsarkitekter, samt læse nyheder
fra hhv. den europæiske (EFLA) og

den internationale landskabsarki¬

tektorganisation (IFLA).

Forelæsningsrække: Nutidig
dansk landskabsarkitektur

Skov & Landskab, KU afholder ti -

offentlige forelæsninger om de ny¬
este tendenser inden for landskabs¬

arkitektur og -urbanisme.

Resterer:

7. april, Stig L. Andersson, SLA
(dansk)
Festauditoriet, KU-LIFE kl. 16.15
Bulowsvej 17, Frederiksberg C

Studierejse til EXPO 2010 og
Kinas megabyer maj 2010
Kina er på én gang fascinerende
og skræmmende, hvad enten man
ser på landets historie, nutid eller
fremtid. Om 30 år vil Kina rum¬

me 40 % af verdens økonomi mod

Europas 5 %, og kineserne vil være
næsten dobbelt så rige som euro¬

pæerne, hvis den nuværende ud¬
vikling fortsætter. Der er intet der
tyder på stilstand i landets økono¬
mi for øjeblikket.
Det vil medføre en hidtid uset ud¬

bygning af byerne, en udvikling
der bliver særlig tydelig i Kinas
kraftcentre Shanghai, Beijing og

Hongkong, der på, hver sin måde
forsøger at styre udviklingen.
For en europæer synes denne ud¬
vikling voldsom, for en kineser er
den nødvendig.
Vi besøger de tre største byer:
Beijing, Hongkong og Shanghai,
herunder Expo 2010 i Shanghai,
der giver et bud på det bedste by¬
liv for mennesker i fremtiden.
Med en befolkning på over 15 mio
mennesker, der bor i et område på
størrelse med Sjælland, er Shanghai
Kinas største by.
Studierejsen fokuserer på byplan¬
lægning samt ny arkitektur og
landskabsarkitektur. Rejsen har og¬

så en kulturel del, så man både op¬
lever de ting, man skal se én gang i
sit liv, men også eksempler på den
hæsblæsende udvikling landet og

byerne gennemgår i disse år.
Formålet er at give deltagerne en

uforglemmelig oplevelse af lan¬
dets historie, dynamik og enor¬
me vækst, men også af den ven¬

lige befolkning og af hverdagslivet
på godt og ondt i nogle af verdens
mest betydningsfulde megabyer.
Expo 2010 i Shanghai er den stør- .

ste verdensudstilling nogensinde
med 200 deltagere og omfatter et
stort, nyplanlagt byområde i byens
sydlige del. Den forventes at til¬
trække 70 mill, besøgende.
Det overordnede tema for World

Expo 2010 Shanghai er "Better
City, Better Life", og det er første
gang, en verdensudstilling sætter
direkte fokus på storbyernes ud¬
vikling. I år står den økologiske
landskabsarkitektur i centrum og

har vand som hovedtema.

På turen vil deltage en dansk/ki¬
nesisk guide, der sørger for de en¬
kelte arrangementer. Der vil dog
blive rig lejlighed til også at ople¬
ve byer og seværdigheder på egen
hånd, evt. med hjælp fra vores

guide. Vi har bus med plads til 45
personer til rådighed for deltagere
i fælles udflugter, f.eks. til EXPO,
Muren, Zhouzhuang, m.fl.
Program og inf.: Niels Liitzen,

Jorcks Passage A, 5.sal. 1162 Kbh. K.
Tel. 33 11 66 73

lutzen@get2net.dk

Temadag om Haveturisme
Helt nyt er en temadag om have¬
turisme — en oplevelsesmæssig res¬
source - den 11. maj i Festaudito¬
riet på KU-Life.
Det er første gang temaet havetu¬
risme behandles samlet i Danmark.
I Sverige har man i flere år haft en
stærkt stigende interesse for haver
og arrangementer i haver.
I England har man verdens højeste
antal af besøgshaver. Hvordan kan
vi i Danmark lære af udlandet — og

af de initiativer, vi allerede selv har
gang i? Hør om åbne haver, event-
making, betydning af café og butik,
og hvordan man far mange gæster,
samt satsninger fra private og of¬
fentlige parkforvaltere.

Foredragsholdere:
Den verdenskendte svenske land¬

skabsarkitekt Ulf NordQell, der to

gange har vundet prisen for bed¬
ste have på Chelsea Flower Show,
fortæller om, hvad der gør en have
attraktiv og om fremtidens trends.
Fra England kommer Head of
Site James Rudoni, Wisley Garden,
Royal Horticultural Society og de¬
ler sine erfaringer med os.

'Slotsfrue' Susanne Vind fortæller

om intentionerne for Sanderum¬

gårds Have.
Arkitekt maa Claus Bonderup for¬
tæller om Anne Justs Heve i Hune
Haveinspektør Astrid Jørgensen re¬

degør for planerne for Den geo¬

grafiske Have i Kolding.
Slotshavechef Niels Mellergaard
taler om De kongelige haver.
Ole Miinster fra Haveselskabet

orienterer om havefestivalen

'Åbne Haver.

Kursusleder/ansvarlig
Bibi Lisbet Edinger Plum
Tid og sted: 11. maj 2010,
Festauditoriet, KU-LIFE

Bulowsvej 17, Frederiksberg C
Pris: 1.200 kr. for abonnenter på
Videntjenesten, øvrige 1.700 kr.
Priserne er ekskl. moms

Tilmeldingsfrist: 11.april.
wwiv.sl.life.ku.dk/kurser

Verden i Danmark 2010

As Found

The 6th annual World in Denmark

conference presents key note
speakers Andrea Kahn, Giinther
Vogt,Tone Lindheim, Joao Ferreira
Nunes, and Alexandre Chemetoff
from landscape architecture, ur¬
ban design and urbanism who re¬
flect upon their most recent trans¬
formations of the urban landscape
(17th June).
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The theme for the 2010 World in

Denmark conference is As Found,
which will also be explored in pa¬

per sessions and scholars from a
wide range of disciplines are invit¬
ed to submit abstracts (18th June).

Conference theme: As Found
In landscape architecture and ur-

banism, architecture and heritage
studies the concept site is gain¬
ing increasing attention. What is
found on the site, the uses and the
interpretations of it have become
determining aspects for the theo¬

retical investigation as well as the
design, preservation and transfor¬
mation of the post-industrial ur¬
ban landscape.
As Found is the optic through
which the conference at Forest &

Landscape, Copenhagen University
17th and 18th June 2010 will re¬
visit and reflect upon the everyday
urban landscape.
Location: Copenhagen University,
Forest & Landscape Biilowsvej 17,
1870 Frederiksberg C
Registration: You may register
for: the 17.6 only (main confer¬

ence with key note speakers) or
for the 17.6. and 18.6. (main con¬

ference plus academic paper pre¬
sentations in smaller sessions),
or for the 17.6., 18.6. and 19.6.

(which also includes post-confer¬
ence trips). Everyone is welcome
to all days, whether presenting an
academic paper or not. Online
registration will open soon.
Price: 17.-18. June 2010 (2 days):
DKK 3300, Phd student DKK
2000, SU-student DKK 500

(limited numbers of seats).
17. June 2010 (1 day): DKK 2700,

Subscribers of the Forest & Land¬

scape Extension Service DKK
2075. All prices are excl.VAT.
Early bird price before the 15.
March: 17.-18. June 2010 (2 days):
DKK 2900, Phd student DKK

1600, SU-student DKK 500 (lim¬
ited numbers of seats). 17. June
2010 (1 day): DKK 2300, Sub¬
scribers of the Forest & Landscape
Extension Service DKK 1675. All

prices are excl.VAT.
Kursusleder/ansvarlig:
Ellen Marie Braae

www.sl.life.ku.dk/kurser

100% dansk produceret
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Bredt produktsortiment
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YGGDRASIL - LIVETS TRÆ OG ANDRE STORE TRÆER

Annemarie Lund

I nordisk mytologi erYggdrasil et vældigt asketræ.
Dets krone, der altid er grøn, går helt op til him¬
len, og dets tre rødder ender i tre forskellige ver¬
dener. Den ene går til det underjordiske Hel, hvor
dragen Nidhug gnaver i den, og hvor også Urds
brønd er placeret. Den anden går til Mimers brønd
og derfra helt til Jotunheim. Den tredje passerer

Hvergelmer og løber over Niflheim.
I Yggdrasils krone lever fire hjorte, Dain, Dvalin,
Dunør og Duratro, der æder træets blade. I top¬
pen sidder en ørn, og på dens næb sidder hø¬
gen Vederfølner og skuer ud over verden. Et lille
egern, Ratatosk, piler op og ned ad stammen og

bringer nyt fra rødderne til toppen.
Under Ragnarok bliver træet revet op med rode
og brændt som følge af de store skovbrande, som

hærger på det tidspunkt.
Friedrich Wilhelm Heine, Asken Yggdrasil, 1882
www.wikipedia.org

Der er nok ingen, dgr i dag vil kalde danskerne seksualforskrækkede, med til gengæld kan man godt
hævde, at de i allerhøjeste grad er træforskrækkede. Det ses overalt; her i vintermånederne særlig
tydeligt i det fysiske landskab, hvor der ryddes og beskæres; men også på tegnebrættet og compu¬
terskærmen, hvor landskabsarkitekerne selv i de heldigste tilfælde kun vover at placere nogle få og
oftest meget svagtvoksende træer.

Allerede omkring 1970 bemærkede daværende professor i botanik Johan Lange, at der inden for
de seneste 30 år, dvs. fra omkring 1940, var sket et betydeligt skred i anvendelsen af store træer. Han
havde lavet sin egen statistik ved at rekognoscere og registrere på omkring 50 kirkegårde og alléer i
hele landet. Og han konkluderede, at der i de dengang nye kirkegårdsanlæg blev plantet færre sto¬
re træer, mens de gamle, mindre kirkegårde oftest havde en markant plantning af store træer rundt
langs kanten eller som allé gennem kirkegårdsarealet. De tre hyppigst forekommende træer var aim.
ask, der tidligere regnedes for at have beskyttende evner, parklind og skovelm. Det er længelevende
træer, der med lidt omsorg sagtens kan blive flere hundrede år gamle. Man kunne så tro sig, at der i
dag, ikke mindst set i lyset af bæredygtighedbestræbelserne blev gjort en ihærdig indsats for at værne
om sådanne store træer, der har ælde og så direkte viser os tidens gang. Men sådan er det ikke. Sær¬
deles ofte hører man, at menighedsråd meget gerne ser, at de store træer omkring deres kirke fældes.

Tidligere tiltroede man træer værnende og undergørende egenskaber. I dag er det, som om store
træer af den danske folkekarakter opfattes som en trussel, ikke en rigdom og herlighedsværdi. Må¬
ske er det den indre bonde, der selv i dag ser sin afgrøde truet, måske er en følge af funktionalismens
lys & luft-dogmer, måske er det en leflen for berømmede stenpladser sydpå. Resultatet er imidler¬
tid ofte pauvert. *

Aktuel er fældningen (F) hhv. styningen (S) af mange hundrede store pil og poppel i Damhus¬
engen og Utterslev Mose. Pil og poppel er kendt for ikke at være nær så længelevende som mange
andre træer, og i disse områder er disse træer nu omkring 70-80 år og har manglet det nødvendige
jævnlige årlige tilsyn og pleje gennem adskillige år. Aktualiseret af en store, nedfaldende grene på
stierne og væltende træer har Center for Park og Natur i Københavns Kommune fundet det nød¬
vendigt at iværksætte de meget omfattende fældninger og nedskæringer — ikke bare af udlevede træ¬
er langs travlt befærdede stier, men også af træer, der står og hælder vemodigt ud over vandet eller
skjuler sig inde midt i meget naturprægede, skovlignende bevoksninger. Med rettidig omhu kunne
man have undgået en så stor, samtidig aktion, dels ved at passe træerne kontinuerligt, dels ved at
være på forkant med nyplantninger. Og som for at føje spot til skade er mange træer cuttet af i 3-5
meters højde. Normalt styner man slet ikke træer i den størrelse. Det far man ikke noget godt ud af,
og stynede træer hører vel i højere grad til i dyrkningslandskabets markskel. Men det siges at skulle
blive til træruiner.

Ulykken i Fælledparken i København sidste år har desuden aktualiseret en nødvendig afklaring
af ansvar. Kan det være rigtigt eller rimeligt, som jurister i Københavns Kommune nu tolker det, at
en kommune, når den har ansat fagligt kompetente landskabsforvaltere, bærer ansvaret, hvis der fal¬
der grene ned i parker (men ikke i skove?). En sådan udvikling er måske en naturlig følge af, at nu¬
tidsmennesket ikke accepterer 'færdsel på eget ansvar'. Men hvis det bliver normen, hvad sker der så
med træbestandene i de kongelige slotshaver, i de nu ofte offentligt tilgængelige herregårdshaver, i
alle landets andre kommuner, på de kirkelige arealer osv., osv.? En konsekvens af et sådant øget an¬
svar må blive meget store bevillinger til det nødvendige jævnlige eftersyn og pleje. Ellers kan man

forudse, at store gamle træer bliver en saga blot. Et nyt ragnarok.
For som Bengt Isling skriver i artiklen om Norra Bantorget: 'I parker kan man fa plads til en

reel bestand af vegetation. Det kan ofte være svært i den indre by, og selv i forstæderne er det svært
at fa plads til rigtig store træer...Derved kommer man ind på vegetationens økologiske betydning.
Først og fremmest træer bidrager til at udligne klimaets temperaturvariationer.. .Man skal heller
ikke underkende den symbolske betydning, en grøn park nutildags har. Parker er dermed i sig selv
perfekte monumenter over vor tid. At ikke flere politikere udnytter det!' For ikke at tale om land¬
skabsarkitekterne! AL
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Funktionerne • The functions

Norra Bantorget år ett exempel på hur man kan
gora med offentliga rum nar staden våxer inåt
och fortatas — en mindre yta kompenseras av en

hogre kvalitet. En viktig fråga år som alitid vad
vi ska ha stadens offentliga rum till? Det racker
inte att de år fina att se på. De måste program-

meras for att behålla sin plats i den framtida sta¬
den. Norra Bantorget som projekt år kanske in¬
te det mest illustrativa, men det innehåller idag
mycket mer an monument och statyer. Hår finns
t ex en liten lekplats, urinoar, wc, korvkiosk,
plats for en sommarservering och en stor hår¬
lig gråsplan som man kan gora massor av saker
på, samt en liten grusyta for boule under tråden.

Parkerna • The parks

Offensiv stadsfornyelse
Omvandlingen av Norra Bantorget år en del
av stadsutvecklingen i det tått bebyggda nedre
Norrmalnl i centrala Stockholm, med omfattan-
de planer på overdåckningar av spårområdet in-
till.Torget rustades upp 2008-09 i samband med
att kanten mot spårområdet bebyggdes och fick
då nya forutsåttningar genom att det blev kring-
byggt. De nya byggnaderna blev startskottet for
en vålbehovlig fornyelse — stadsrummet har bli-
vit mindre och mer slutet med hogre ambitions-
nivå och mycket båttre anvåndbarhet. Mycket
har rensats bort och platsen har renodlats till ett

parktorg.

Landskapet »The landscape

** éøbnsamø*j
Jarnvågen och gatunåtet • The railway and street net
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Norra Bantorget, Stockholm
2008-09

Byggherre: Stockholms Exploateringskontor genom projektledare Urban Edvardson
Bestdllare: Stockholms Trafikkontor genom arkitekt SAR/MSA Britt-Marie Salmen
Landskapsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor genom landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Isling,
handlaggare markingenjor Staffan Malm.
Medverkande; landskapsarkitekterJacob Almberg och Emelie Reinholdsson
Belysning och el: Rejlers, Stefan Sjolund
Entreprenor:JM Entreprenad
Byggkostnad: ca 20 miljoner svenska kronor
Fotos: Åke E:son Lindman

Tildelt Sienapriset 2009

Norra Bantorget fore ombyggnaden
• Norra Bantorget station square before rebuilding

FORE
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Branting och systemet

Tidigare drog platsen till sig många utslagna och
andra som skråmde bort vanliga parkbesokare.
Det berodde på att den var så mork och sluten
och att det ar så nåra till ett systembolag på Va-
sagatan. Det nya torget år dårfér oppnare och
ljusare och det upplevs tryggare. Genorfi att fler
månniskor n,u bor kring platsen och genom att
folk på ett såkert sått kan ta sin lunchpaus och
flanera hår har Norra Bantorget bdrjat leva upp.

Norra Bantorget tillkom cirka 1870 och har
fatt sitt namn efter jårnvågen som passerar hår.
Tidigare låg en stationsbyggnad vid torgets vås-
tra sida. 1899 anordnades en triangular plan¬

tering hår och torget blev vid sekelskiftet den
plats dår arbetarrorelsen samlade sina skaror till
demonstrationståg, sårskilt l:a maj. Parkmiljon
var oforåndrad fram till 1940 då splitterskydd
byggdes i stadens parker med anledning av an¬
dra vårldskriget.Torget byggdes samtidigt om till
en cirkulationsplats for bussar. 1949 planterades
nya lindar på torget och 1950-53 fick den ostra
delen av torget sitt nuvarande utseende. En sten-
satt gårdsbildning melian murar skapades på en

upphojd terrass på vilken Carl Eldhs Branting-
monument i brons sattes upp 1952. En del av

Torsgatan tillfordes parken med gråsmattor, tråd,
buskar och blommor samt en mindre vatten-

fontån. Marken omkring Brantingmonumen-
tet utformades av Erik Glemme på Stockholms
parkforvaltning; bland annat med en vacker
stenbelåggning monstrad som ett livets tråd, den
fornnordiska asken Yggdrasil. Hår fmns också
skulpturen "Mitt hjårta i vårlden" i rostfritt stål
som restes 1989 till minne av Olof Palme.

Ett parktorg
På Norra Bantorget ville vi skapa ett parktorg
med ett inre rum som var skyddat från trafikens
storningar. Detta skulle goras utan att hindra in-
syn och overblick i parken for tryggheten och
såkerhetens skull. Det fick bli en låg planterad
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Section C, set mot Torsgatan
• Section C, seen toward Torsgatan.

avgrånsar de små platsbildningarna vid Torsgatan
och Vasagatan. Belysningen av de viktigaste strå¬
ken genom parken år kraftfull och intensiv på ett
kontinentalt satt.

Stora trad och perenner
En bårande tanke med forslaget var att utgå från
de befintliga tråden kring monumentet. Dessa
behovde glesas ut. Kring monumentet fanns vi-
dare befintliga formklippta lindar som kontras¬
terar mot tråden med de frivåxande kronorna.
Under tråden anlades stora rationella ytor med
marktåckande våxter. Platsen visar upp sin grona

karaktår mot omgivningen med planteringen i
periferin och både befintliga och nyplanterade
tråd som står långs gångbanan.

Planteringen kring Brantingmonumentet
utgår från en idé om att monumentet med dess
murar våxer upp ur en frodig och fritt formad
planteringsbådd. I denna bådd planteras våxter
med olika bladfårg och blomningsfårg som år
anpassade till ståndorten som varierar på platsen,
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vall som avgrånsade platsen utåt. En forebild for
formen år den klassiska engelska planterade "the
Square", men utan forebildens hoga och låsbara
staket. Inåt fanns begrånsningarna med monu¬
mentet och murarna som skulle sparas.Vi sam¬

lade dessa i en åppelformad gron kudde av pe-
renna våxter. Dåremellan finns den relativt stora

gråsyta som haller ihop det hela och som kan an-
vandas for picknick, lek och spel. Ett rum att go-
ra något i. Genom de rum som skapats leder ett
antal gångvågar genom och in i torget. Det vik¬
tigaste gångstråket ligger i diagonalen från Vasa¬
gatan till Torsgatan.

Vi har vi arbetat med ganska fa material som
håller samman gestaltningen. Perennerna år tåli-
ga arter planterade i stora ytor. Stenen år slat och
fin från Bohuslån. Det finns en tydlig hierarki i
gångvågssystemet som skapar ett lugn. Hojdsått-
ningen år noggrant genomtånkt. Allt lutar mot
sydvåst, det gynnsammaste våderstrecket for ute-
vistelse. De nya tråden står i periferin. Det finns
några rejåla stenbånkar med sittytor av trå som



Section A, set mot Olof Palmes gata
• Section A, seen toward Olof Palmes gata

Section B
• Section B
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framforallt vad galler ljustillgången. Rod sock-
blomma anvands som marktåckare i skuggiga la¬
gen, silverfryle i de soliga. Hogre perenner med
rik blomning planteras i kanter langs gångvagar
dår folk ror sig. En stomme av vintergrona bus¬
kar delvis klippta som cylindrar bildar bakgrund
till perennerna.

I parker kan rejala bestånd av vegetation få
plats. Dét kan ofta vara svårt i innerståder,.men
åven i fororter ar det svårt att få plats med rik-
tigt stora trad på gårdar och privat mark. Dår-
med kommer man in på den ekologiska bety¬
delsen av vegetationen. Fråmst tråden bidrar till
att utjåmna klimatets temperaturvariationer. De
renar också luften från partiklar och avgasei" och
de dåmpar kylande vind. I parker kan man ta
hand om dagvatten lokalt och utjåmna floden

och i parkens vegetation binds koldioxid. Man
ska heller inte forringa den symboliska betydel¬
se en gronskande park har i vår tid. Parker år
dårmed i sjålva verket de perfekta monumenten
over vår tid. Att inte fler politiker utnyttjar det!

Sienapriset
Sienapriset delas ut av Sveriges Arkitekter till
årets utemiljo i Sverige och 2009 års pristagare
år Norra Bantorget.

Så hår lyder juryns motivering: "For ett pro¬
jekt som påtagligt hojer livskvaliteten i Stock¬
holms mest. trafikintensiva kårna. Efter decen¬
nier av forfall har Norra Bantorget uppgraderats
till en lummig oas, resolut inplanterad i asfalten.
Idén år djårv och utforandet så formsåkert och
elegant att stadsbruset trollats bort. Att stockhol-

marna ålskar parken år tydligt; for forstå gången
på mycket lange år Norra Bantorget en verklig
motesplats for folket. Kringskuren av en alltmer
aggressiv tåg- och biltrafik hade Norra Bantor¬
get forlorat i relevans. Hjålpt av nya skårmbygg-
nader mot spårområdet har utvecklingen nu vånt
och ett sår i staden kunnat låkas. Genom en se¬

rie enkla, beprovade men synnerligen effektiva
åtgårder har en rent kontemplativ miljo trollats
fram ur kaoset, en lummig och intim park dår
stadsbullret kånns mycket avlågset. Det nåstan
pastorala greppet står sig starkt mot den urba-
na omgivningen och betonar kånslan av frizon.
Dårtill framstår Carl Eldhs Hjalmar Branting-
monument som pånyttfott. En oas."
Bengt Isling, landskapsarkitekt lar/msa
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Nya trappor och ny belysning vid Brantingmonu-
mentet av Carl Eldh från 1952. Markbeliiggningen i
form av ett livstråd utformades *av Erik Glemme
• New stairs and lighting by the Branting monument

by Carl Eldh, 1952. Paving with a life line motif
designed by Erik Glemme
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Gantry Plaza State Park, 49th Avenue og Center Boulevard, Long Island City, Queens
Udført: 1998 (etape I), 2009 (etape II)
Bygherre: Queens West Development Corporation og New York State Parks
Landskabsarkitekt: Thomas Balsley Associates
Transport: G metro til 21st Street/Jackson Avenue eller Metro 7 til Vernon Boulevard /Jackson Avenue
Fotos: Martin TheillJohansen; Betsy Pinover Schiff (s. 21 øverst)
Plan: Thomas Balsley Associates

GANTRY PLAZA STATE PARK

Martin TheillJohansen

Gantry Plaza State Park er en ny havnefront og

havnepark på Long Island City, Queens og ligger
på den anden side af East River, over for FN's
hovedkvarter.

Arbejdet begyndte i 1993, og parken er åbnet
i faser, hvoraf første etape var færdig i 1998, an¬
den etape er blevet færdig i sommeren 2009, og

tredje fase resterer. Parken, der indtil videre er på
50.000 kvm, transformerer en forfalden industri¬
el havnefront. Hertil kommer et nyt kvarter med
beboelse, erhverv og offentlige faciliteter.

Gantry Plaza State Park er den første del af
et længere havneparkforløb langs Long Island
Citys East River havnefront. Projektet er et re¬
sultat af en omfattende inddragelse af og dia¬
log med kvarterets beboere. Mange har været

skeptiske og modstandere af Queens West, da de
frygtede, at deres bolig og arbejdspladser skulle
fernes og indgå i udviklingen' af bydelen. Pro¬
grammeringen af parken og i særdeleshed de fire
moler er omhyggeligt udført for både at skabe

en unik sammensætning af oplevelser langs hav¬
nefronten og opfylde de lokale borgers ønsker.

Kernen i parken er to galgekraner (gantries),
der tidligere løftede togvogne ombord på flod¬
pramme, som fragtede dem mellem Long Island
og New Jersey. Galgekranerne er blevet bevaret
og restaureret og står nu som industrielle mo¬
numenter. Med deres røde påskrift 'Long Island'
kan de iagttages fra Manhattan og langs hele
havnefronten og er et slående og iøjnefaldende
minde om havnens fortid.

• Parken består af flere dele, plænen og pla-
zaen, haven og bugten, kystlinien, molerne og

promenaden. Alle inviterer de besøgende til en

lang række aktiviteter, såsom beskuelse af East
River og Manhattans skyline, solbadning, fiskeri,
gåture, leg og barbecues. Molerne er indrettet til
stjernekiggeri og fiskeri.

Materialer og finish spænder fra det grove og

ujævne til det polerede og glatte og reflekterer
stedets forvandling fra et arbejdsområde til et of¬

fentligt rekreativt område, fra et naturligt miljø
til et urbant rum. Farverne, formerne og lydene
understøtter denne oplevelse.

Gantry Plaza
Parkens centrale rum er en stor, halvcirkulær

plads belagt med granit, der med fire trin fører
den besøgende tættere på vandet. Som port mel¬
lem havnefronten og East River står to giganti¬
ske, sorte, nu renoverede industrirelikter - gal¬
gekraner. Set igennem kranerne står Manhattans
skyline som en spektakulær og meget tiltræk¬
kende udsigt.

Området fungerer som ankomstplads, hvor
det er muligt at samles - også for større forsam¬
linger - eller blot tage ophold på den bueforme¬
de trappe eller de integrerede, halvbueformede
bænke, der afgrænser og definerer den forsæn¬
kede plads imod vandet.

Parken er opdelt i to dele: Den nordlige, der
overvejende består af åbne rum med veldefine-

32 LANDSKAB 2 2010



rede kanter og overgange, har parkkarakter med
store skyggegivende træer.

Den sydlige del er meget aflukket og mere

organisk. Her er skalaen brudt ned, og parken
består af et patchwork af stier og plantninger.

De fire moler
Ferry Pier er den nordligste mole og har en lang
bænk, hvor man siddende ryg-til-ryg kan afven¬
te den næste færgeoverfart, en service, der snart

igangsættes på tværs af East River.
Fra Cafe Pier vil det fremover være muligt at

tilfredsstille sult og tørst fra den café, hvortil der
allerede er opstillet en åben, bueformet sérve-
ringsdisk omgivet af permanente barstole i me¬

tal, alt overdækket af et let, metallisk loft.
Adgangen til de to sydligste moler sker ad

en smal stålbro, der i et halvt bueslag fra den
forsænkede ankomstplads føres hen over vandet,
skaber en.lille bugt og ender i-en afgrænset grøn

og frodig have. Her gror hjemmehørende græs¬

ser, stauder og kystnær beplantning, der er blevet
genintroduceret til området for at give en for¬
nemmelse af, hvordan det yderste havneområde
måske har set ud, inden det blev industrialiseret,
og så nu igen efter det blev forladt. Nogle væk¬
ster gror frem mellem rustne jernbaneskinner og
-sveller og store granitblokket

Den tredje mole er Stargazing Pier, og det
er uden tvivl det mest. romantiske sted i he¬

le parken. Molen er kun svagt oplyst om nat¬
ten, hvilket tillader de besøgende, henslængt på
de overdimensionerede liggestole, at beskue den
markant oplyste skyline Manhattan.

Fishing Pier, der er den sydligste mole, er

udstyret med én lang træbænk, som giver stær¬
ke associationer til bølgerries skvulpen, samt et
stort metalbord med indbygget håndvask. Her er

det muligt at rense de fisk, som .molen kraftigt
indbyder den besøgende til at hive i land fra East
River, der nu atter er så ren, at fiskene igen kan
spises. Hensigten er at gøre fiskeri til en mere
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social aktivitet, og stedet er en oplagt mulighed
til at komme i snak med byens borgere.

Peninsula Park (etape II)
Peninsula Park har en åben parkkarakter og be¬
står af en stor græsplæne med en naturlignen-
de kystkant, der indrammes og fremhæves af en
række store piletræer. På plænen står solitære
rødege, og arealet indbyder til en lang række ak¬
tiviteter.

Mellem kystbeplantningen, der består af siv,
græsser og lidt urter, og piletræerne er en grus¬
sti, hvor der er opsat bænke og lænestole langs
kanten. .Med piletræernes løv hængende over
hovedet og vandet gemt væk af kystbeplanfnip—
gen fremstår Manhattans skyline næsten ubety¬
delig. Byen synker i knæ og virker pludselig me¬

get fjern.

Esplanaden (etape II)
Det nyeste område har også åben parkkarakter,
men er udformet som' en bred esplanade, der
omslutter en bagvedliggende græsplæne. Områ¬

det er urbant og åbent, materialerne er stål, be¬
ton og træ.

Belægningen består på den første del af es¬

planaden af sekskantede betonsten, der er lagt i
et varieret mosaikmønster i grå toner. Jo tættere

på East River man kommer, jo mere ensartet og
mørk bliver belægningen, og tættest mod vandet
brydes den mørke farve kun hist og her af en lys
sten. Hængekøjer i orange flet lyser op på lang
afstand. De er placeret på et let forhøjet plateau,
afgrænset af to skrånende halvmure i beton.

Undervejs på esplanaden er opstillet en lang
række af bølgeformede liggestole; de minder
mest af alt om 6n flok livlige søløver, der er gået
på land for at nyde solens stråler.

Belægningsmaterialerne skifter undervejs, et
sted til et trædæk, der breder sig ud. Her forstår
man først for alvor havnens skala — man er lil¬

le, og alt andet er stort og nærmest overdimen¬
sioneret.

I den nordligste ende af esplanaden står et

par kurvede bænke i beton med træsæder, om¬

givet af robinietræer plantet i trædækket og et

par rektangulære kummer i rustet stål med blå-
duggede græsser. Nord herfor var det tidligere
fabriksområde for Pepsi, hvis iøjnefaldende ne¬
onskilt stadig findes på stedet, men denne del af
parken afventer stadig anlæggelse, og esplanaden
er her afgrænset af trådhegn.

Esplanaden er kantet af et bånd af prydgræs¬
ser, stedvist opbrudt af tre små opholdsplatauer.
Tre røde stole står fastmonteret på de runde træ¬
dæk, der hæver sig en smule over det omgiven¬
de terræn. Skønt græsserne stadig er meget lave,
indtræder en vis intimitet.

Gantry Plaza State Park har været med til at sæt¬
te standarden for fornyelsen af New York Citys
havnefronter og har redefineret kvarterets image,
forstærket identiteten og fremmet borgernes til¬
hørsforhold til bydelen. Parken med Manhattans
skyline som baggrund er meget velbesøgt og et
skønt sted at tilbringe tiden — alene eller i social
sammenhæng.
Martin TheilI Johansen, landskabsarkitekt mdl
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NYERE HAVNEPARKER I NYC

Martin TheillJohansen

Erie Basin Park, Red Hook, Brooklyn
Udført: 2008
Bygherre: IKEA
Landskabsarkitekt: Lee Weintraub

Transport: Havnetaxi fra South Street til IKEA Brooklyn, gratis
Fotos: Martin TheillJohansen

Erie Basin Park er en af New Yorks mange pri¬
vatejede parker, der er offentligt tilgængelig.
Denne havnepark, der udgøres af en 1,5 km lang
esplanade, er opført ved IKEA Brooklyn på en

tidligere skibsværftsgrund. En væsentlig del af
tørdokken er i dag parkeringsplads, men på den
bevarede del af området er der stadig adskillige
kraner, forfaldne moler og maritime installatio¬
ner. Materialerne er asfalt, beton og brosten og
med inventar i træ og hullet stål.

Havneparken rummer adskillige kunstin¬
stallationer med maritimt præg, eksempelvis en
større samling af skibsværktøj og fortøjringspul-
lerter. . -

Esplanaden, der er belagt med asfalt, fun¬
gerer som promenade og cykelsti, men har og¬
så adskillige opholdsområder, alle omgivet eller
indrammet af prydgræsser. Centralt på esplana¬
den er et opholdsplateau, hævet fra det omgi¬
vende terræn og belagt med grus. Her står borde
og stole placeret under et let åbent løvtag, hvor
det er oplagt at vente på den næste gratis havne¬
taxi imod Manhattan.



Concrete Plant Park, mellem Westchester Avenue og Bruckner Boulevard, Bronx
Udført: 2008
Bygherre: New York City
Landskabsarkitekt: Department of Parks and Recreation, New York City
Transport: Tog til Westchester Avenue station
Fotos: Martin Theill Johansen
Plantegning: Department of Parks and Recreation, New York City

Concrete Plant Park ligger omgivet af en jernba¬
ne, en hævet metro, en større hovedvej og for¬
ladte industribygninger på den anden side af
Bronx River. Da det samtidig er et lettere socialt
belastet kvarter, er det imponerende, at parken er
blevet en attraktiv grøn oase. Den tidligere ce¬

mentfabrik, der i mange år havde status af uof¬
ficiel losseplads, er efter en større oprydning og

rensning afjorden for kemikalier blevet en park
for de lokale beboere.

I dag bruges deri 30.000 kvm store park til
cykling, afslapning, kano og kajakudlejning samt
til .undervisning for den lokale skole. Parken be¬

står af en let svungen cykel- og gangsti, en lil¬
le promenade langs et stykke af floden, hvor et

skyggende halvtag er opsat, og en mindre sand¬
strand. Mest iøjnefaldende er siloer og tanke, der
er blevet stabiliseret og istandsat. De fremstår
mest af alt som skulpturelle monumenter, fun¬
deret i nogle overdimensionerede betonklodser,
og giver parken et fokus- og tyngdepunkt:

Beplantningen er sparsom, der er blevet
etableret fem korte træalleer, hver med sin træ¬

art, og der er sporadisk blevet plantet træer mod
'jernbanen, dér løber langs den vestlige side af
parken. Der er blevet etableret en lille sand¬

strand, hvor det er hensigten at brinkerne skal
rumme en saltvandsfnarsk.

Concrete Plant Park vil på sigt blive en del
af Bronx River Greenway, en 35 km lang mul¬
tifunktionel rekreations- og oplevelsessti igen¬
nem Bronx og Westchester County. Besøg ste¬
det i mindre grupper, da kvarteret er et udsat
område, hvorfor besøg bør ske med forsigtighed.

Parkens styrke er dens beliggenhed og fasci¬
nerende omgivelser, at området er i stand til at
være et rekreativt område med stor folkelig ap¬

pel og støtte, parkens svaghed dens installationer
og arkitektoniske udformning.
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East River State Park, 90 Kent Avenue, mellem 7th og 9th Street, Brooklyn
Udført: 2007
Bygherre: State of New York
Landskabsarkitekt: Gareth Mahon m.fl.
Fotos: Martin Theill Johansen

East River State Park er en midlertidig havnepark
på knap 30.000 kvm. Parkens beliggenhed langs
East River i Brooklyn medvirker til, at de be¬
søgende kan få et imponerende kig imod Man¬
hattans skyline og ud over Williamsburg Bridge.
Området har tidligere været godstransportareal
for skibstransport og tørdok til skibsreparation.
I dag tilbyder parken mange muligheder for re¬
kreation og afslapning, men rummer også mange
historiske brudstykker og relikter, der medvirker
til at bevare og formidle områdets industrielle
fortid. Endvidere er det som et af de få steder

i byen muligt at komme helt ned til vandkan¬
ten, hvilket udnyttes til lidt badning, skønt det
ikke er tilladt.

Parken rummer også en unik flora, da man
har fofsøgt at genskabe .dele af naturlige eng¬
landskaber.

East River State Park er en lav-budget park,
hvorfor der kun er tilføjet få elementer. Der er

plantet en allé af egetræer langs en eksisterende

brostensbelagt vej, opsat en midlertidig pavillon
på en græsplæne, opstillet transportable toilet¬
ter, og der er kun tilføjet et fåtal af flytbare bor¬
de og bænke.

Der foreligger en masterplan for området,
baseret på en sammenkobling af tre vinderfor¬
slag fra en tidligere afholdt konkurrence. Siden
åbningen afEast River State Park i 2007 har ma¬

sterplanen været anvendt som et designredskab
til at understøtte og forme parkens videre ud¬
vikling, baseret på de tiltag og initiativer som

borgerne har igangsat.
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Governors Island, 1 km syd for Manhattan
Udført: 2003, under konstant udvikling
Bygherre: Govenors Island Preservation and Education Corporation og State of New York
Landskabsarkitekter: West 8, Rogers Marvel Architects m.JL
Transport: Færge fra Battery Maritime Building ved South Street, gratis
Fotos: Martin TheillJohansen, Governors Island, Preservation and Education Corporation (luftfoto)

Governors Island er blevet hele New Yorks nye

park. Omgivet af vand og spækket med histo¬
rie og kultur favner øen næsten hele oplevelses-
spektret af New Yorks havn.

Øen er tilgængelig fredag-søndag fra april til
oktober og er blevet et rent tilløbsstykke — vist
kun overgået af Central Park. Governors Island
omtales af newyorkerne som New Yorks bedst
bevarede hemmelighed, skønt øen har været til¬
gængelig i adskillige år.

Governors Island er en tidligere militærbase
på 70 hektar og huser to forte, Fort Jay, der er
et yderst velholdt stjerneformet kastel og Castle
Williams, der er et velbevaret cirkulært fængsel
opført i teglsten. 13 hektar af den nordlige del
er fredet historisk landskab, der kun i begræn¬
set omfang er offentligt tilgængeligt. Terrænet i
den nordlige del af øen er meget kuperet, hvor¬
for det er en imponerende oplevelse at gå mel¬
lem de gamle og velbevarede murstenshuse, hvor
militærets folk tidligere huserede. Området har
udsigt til den arbejdende havn på Brooklyn og
er smukt indrammet af store, velvoksne plataner.

Øen har en 3,5 km lang asfalteret promena¬

de, flere steder med store plataner. Det er muligt
at tage cyklen med på færgeoverfarten og cykle
øen rundt, hvilket er meget populært.

Et nyanlagt, stort picnic-område i det sydvestlige
hjørne af øen tiltrækker mange. Her er opstillet
hængekøjer, borde og stole. Terrænet på denne
del af øen er helt fladt; det er et gammelt op-

fyldningsområde fra metroudgravning. Fra det¬
te område er det muligt at fa den bedste udsigt
mod Frihedsgudinden, helt gratis. Stedet byder
dog også på en helt unik mulighed for at iagttage
den hektiske brug af havnen, samt en fænomenal
panoramaudsigt over bydele som Brooklyn og
det sydlige Manhattan.

Governors Island rummer også et spirende
kunstliv, hvor flere af de tomme bygninger an¬
vendes som kunstnerværksteder og til udstilling.
I sommeren 2009 var øen hjemsted for et stør¬
re cykel grand prix og har efterfølgende huset
flere store kulturelle arrangementer under åben
himmel.

En stor omdannelsesproces venter forude.
Der er blevet afholdt arkitektkonkurrence i

2007, men igangsætning afventes og færdiggø¬
relse forventes pt. i 2013. Der er mange udfor¬
dringer og muligheder på Governors Island. Det
kraftigt stigende antal besøgende sætter idyllen
og det unikke under pres — netop det som bor¬
gerne besøger øen for. Der er stigende krav til
bedre faciliteter på øen, hvor man i dag selv skal

medbringe drikkevand og hvor køen til toilet¬
terne nemt kan blive en udfordring.

Hensigten og målet er at øge og forbedre
friarealerne og udvikle øen til et miks af uddan¬
nelses- og kunstfaciliteter samt andre non-pro-
fit aktiviteter. Man vil gerne tiltrække kapital til
øen, men betingelsen er, at midlerne skal bruges
til at facilitere og udvikle livet på øen, ikke til at

privatisere dele af øen.
Governors Island er et besøg værd, øen em¬

mer af historie og tilbyder midlertidige installa¬
tioner og kulturelle tiltag. Det er en ø i udvik¬
ling. I 2009 var der 275.000 besøgende, hvilket
står i skærende kontrast til 2007, hvor knap
50.000 lagde deres vej forbi. Det er stadig en

uopdaget perle for turister, kun 4% af de besø4
gende i 2009 var turister, hvilket gør det til en
autentisk og unik oplevelse. Det bliver en inte¬
ressant udfordring at udvikle øen, gøre den me¬
re tilgængelig, udvide faciliteterne, men samtidig
fastholde øen som et unikt og anderledes sted.
Kommer der for mange besøgende, risikerer øen
at drukne i sin egen succes.
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Hudson River Park; mellem W59th Street ved 12th Avenue og W23st ved I 1th Avenue, Manhattan
Udført: 1973-2010
Bygherre: New York City og Hudson River Park Trust
Adskillige arkitekter og landskabsarkitekter
Fotos: Martin Theil! Johansen

Hudson River Park er en kyst- og havnepark, der
strækker sig 8 kilometer langs Hudson River, på
den vestlige side af Manhattan. Det er et rekrea¬
tivt og oplevelsesrigt forløb, hvis udvikling star¬
tede tilbage i 1973. Men særligt i de seneste 10
år har strækningen undergået en markant udvik¬
ling - og er stadig under udvikling. Havneforlø1
bet starter formelt ved W59th Street og fortsæt¬
ter helt ned til Battery Park City i syd. Forløbet
omfatter et enormt areal på godt 220 hektar og
inkluderer 13 moler, der alle er blevet transfor¬
meret til offentlige parker. ,

Molerne bindes sammen af varierede for¬

løb, der undervejs giver forskelligartede rekrea¬
tive muligheder. Mole 72 skal eksempelvis bru¬
ges til dyreliv — et habitat, der skal sikre dyrelivet
en sikker og afgrænset base. Et tilsvarende mod¬
stykke er skabt et andet sted, hvor det både er

flora og fauna, der skal sikres, og som har fået et
større stykke jord, indhegnet og afgrænset. Tan¬
ken er en base, hvorfra planter og dyr langsomt
kan sprede sig.

Nogle moler, f.eks. mole 46, er istandsat og har
store plæner, der er fyldt med solbadende på sol¬
rige dage. Molen rummer desuden bænke og en
mindre promenade langs molens kant. Esplana¬
den mellem mole 45 og 46 har spisested.

På mole 40 er skabt et stort aktivitetsområde,
hvor især opførelsen af en stor baseballbane har
været omdrejningspunktet - for at fremme børn
og unges fysiske aktivitet og deltagelse i sport.

Ved mole 26, ved kvarteret Tribeca, har man

i 1986 skabt en maritim forsøgs- og forsknings¬
station. Projektet arbejder for at beskytte og

genskabe økosystemet i Hudson River. Målet
er også at inspirere borgere til at værdsætte det
økosystem, som de også selv lever i.

Andre moler forfalder, stolperne stikker op
fra vandet og fremstår som et enkelt og stilfær¬
digt kunstværk.

Skønt mange af molerne er blevet istandsat,
transformeret eller i enkelte tilfælde er blevet

jernet, så findes der stadig detaljer, som minder
om de dage, hvor skibene endnu lå her.

Hudson River Park tilbyder en stor variation af
oplevelse? og aktiviteter, og det er fantastisk at gå
eller cykle langs floden. Der opstår mange typer
af byrum, små landskaber og forskellige niveau¬
er af interaktion og samspil med de bydele, som
havneforløbet passerer undervejs.
Martin TheillJohansen, landskabsarkitekt mdl



NYE REGNVANDSSYSTEMER I VANLØSE

— om LAR og hvordan kan vi bruge og give lokal afledning af regnvand landskabsarkitektonisk udtryk og værdi

Jakob Kamp

De våde enge som motiv i stor skala, Damhusengen omdannes igen til et englandskab med render og flader
• The wet meadow as a motif at large scale, Damhusengen meadow is reestablished as an English landscape with gullies and planes

1:1 landskab blev i efteråret 2009 indbudt til at

deltage i et workshop-forløb af KU-Life ved
Torben Dam og Antje Stockmann. Ideen med
forløbet var dels at give deltagerne mulighed for
at lære noget konkret om LAR, lokal afledning
af regnvand, (hvordan kan det konkret se ud,
hvor meget fylder det, hvilke beregninger skal
man igennem osv.).

Og. for skolens vedkommende handlede det
om at fa nogle bud på, hvordan vi som tegnestu¬
er ville anvende denne viden og give den kon¬

kret fysisk udtryk, samt for Antje Stockmann at
få lov til at følge det 'kreative tilblivelsesforløb'
på tegnestuerne. Desuden tror jeg, det for alle
handlede om at 'fa sat billeder på'. Det var en

super chance for at lære noget i et uformelt for¬
løb samt at udveksle med de andre deltagende
tegnestuer, dels tidligere erfaringer, men også re¬
sultater og udtryk til gensidig inspiration. Vi er
så lille en branche, at vi skal lære at dele noget
mere med hinanden, ikke være så bange for, at
nu er vi konkurrenter...

De andre deltagere i forløbet var Thing og

Wainø, Opland og Kragh og Berglund i samar¬

bejde, samt to grupper af arbejdsløse, nyuddan¬
nede fra henholdsvis Aarhus Arkitektskole og
KU-Life.

Den konkrete 'case', vi blev sat i gang med at

arbejde på, varVanløse Skole.Valget faldt på Van¬
løse Skole, fordi den ligger i oplandet til Harre¬
strup Å, hvortil der er overløb fra områdets fæl-
leskloak. Desuden er det en offentlig bygning
og er derfor oplagt som foregangsprojekt. Derfor
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De våde enge som motiv i den lille skala; engmotivet anvendt i en potentiel 'lommepark'
• The wet meadow as a motif at small scale; the meadow motif used in a potential 'pocket park'

forurenes området gang på gang af overløb og
lever således ikke op til kommunens vandmiljø¬
plan og ønsker om en ren havn med mulighed
for badning, også i den sydlige del. Københavns
Energi er- i øjeblikket i gang med planer om at
udvide de eksisterende kloakledninger, så de kan
klare den øgede kapacitet; et projekt der kan lø¬
be op i milliarder.

Tanken med at arbejde med LAR-løsninger
i stedet udspringer således af en konkret økono¬
misk betragtning om, at hvis vi kan Qerne den

øgede regnvandsbelastning fra det eksisteren¬
de system, kan vi dels spare en frygtelig masse

penge, dels positivt bidrage til et generelt bedre
vandmiljø i området.

1:1's indgangsvinkel var dog også at intro¬
duktionen af LAR-elementer i kvarteret skulle

bidrage positivt til kvarterets, herunder især by-
rummeries, landskabsarkitektoniske værdi - de¬
res herlighedsværdi. Vi må ikke gå på kompro¬
mis med den arkitektoniske kvalitet i jagten på
bæredygtige løsninger. De to ting skal og må gå

hånd i hånd. Der er alt for mange eksempler på
LAR-løsninger, som blot er noget organisk for¬
met øko-hejs 'ovre i hjørnet', som på ingen må¬
de bidrager til den generelle kvalitet og oplevel¬
sesværdi af uderummene. Men som accepteres,

på trods af deres manglende arkitektoniske kva¬
liteter, netop fordi de har faet 'bæredygtigheds-
stemplet'.

Der kom mange interessante og meget for¬
skellige løsninger frem under forløbet, og jeg
kan kun opfordre Københavns Kommune til at
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tage handsken op og få ført nogle af disse ud i
livet som eksempler til efterfølgelse.

I vores løsning lagde vi først og fremmest
vægt på at skabe et sammenhængende system
ned til Harrestrup Å, hovedformålet var trods alt
at fa renset åen. Desuden var der det problem, at

grundvandsstanden i området er temmelig høj,
så det er ikke bare en løsning at nedsive at regn¬
vand lokalt, da man så øger faren for 'oversvøm¬
melser' nedefra. Men det var også tankerne om
at skabe et system, som hang sammen med åen,
der gav os inspirationen til de forskellige løsnin¬
ger, både på skolens område og i kvarteret.

Vi søgte inspiration — som vi landskabsarki- •
tekter så ofte gør — i natur- og kulturlandskabets
måder at opbevare, cirkulere og nedsive vand og

fandt derigennem udtryk, vi kunne arbejde vi¬
dere med og stilisere. Den største udfordring, når
man arbejder med LAR-løsninger, er, at de of¬
test står uden synligt vand. Ligesom med de tra¬
ditionelle løsninger har det handlet om, åt man

gerne vil 'af med vandet' hurtigst muligt. Men

der kommer vi jo som landskabsarkitekter og ser
en stor kvalitet i det synlige vand. Vi arbejdede
således også med tanken om at det, som i Fak¬
ta, 'kun tager 5 minutter, men vi vil gerne det
bliver lidt længere'. Så vi skal altså selv kunne
(underdimensionere anlæggene, hvis vi vil kun¬
ne kontrollere vandets udtryk og ikke blot over¬
lade det til ingeniørerne, som jo er trænet til, at
vandet skal væk. Men vigtigst er det at finde løs¬
ninger, der fungerer og er smukke, både med og
uden vand og både med lidt og med meget vand.

Jeg vil her trække tre af de elementer frem,
som vi arbejdede med: De våde enge, bækken,
og ellesumpen.

De våde enge har vi arbejdet med som mo¬
tiv i både stor og lille skala, i den store hvor vi
foreslår, at Damhusengen igen bliver til et eng¬

landskab og dermed'kan fungere som hele kvar¬
terets opstuvningsbuffer.Vi omformer den til et
landskab af render og flader til boldspil i forskel¬
lige niveauer og i direkte forbindelse med åen,
således at der her skabes en ny type parkland¬

skab, hvor der både er plads til den organisere¬
de aktivitet, men som også er et oplevelsesrigt
vandkulturlandskab til gåture og kontemplation.
I den lille skala brtiger vi engmotivet, helt stili¬
seret, som det samlende element i en potentiel
'lommepark' i kvarteret. Her arbejder vi inden
for en stram form, med præcist formede flader
med indbyrdes meget lille niveauforskel, således
at vandets niveau sættes i scene og med håbet
om, at de små forskelle i fugtighed på sigt vil
skabe nye og for byen anderledes beplantnings-
udtryk.

Mange kendte LAR-løsninger har hidtil fo¬
kuseret på vejvandet og løsninger til dette, men
det er ikke uden problemer. Dels er vandet som

regel forurenet og skal derfor renses, inden det
kan nedsives, dels er vejarealet ofte præget af
mange interesser på forholdsvis begrænset plads.
Endelig kan det være svært at finde et tilpas ur¬
bant udtryk for løsningerne, der er i skalamæssig
overensstemmelse med vejenes offentlige rum.
Vi valgte derfor at se til 'den anden side', nem-
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Modstående side. I villagrundenes bagskel foreslås et system af bække, der på en gang
nedsiver og bortleder vandet fra tage og havernes belagte arealer
Herunder. En eliesump på skolens område; et kendt motiv med en stor poetisk kraft
• Opposite page: Along the rear border of the villa properties, a system of streams was proposed,
which both drain the water from the roofs and paved areas and allow it to seep into the ground.
Below: An alder marsh on the school area; a familiar motif with a great poetic strength

H

lig i villagrundenes bagskel for her at foreslå et

system af bække, der på en gang nedsiver og le¬
der vandet fra tage og havernes belagte arealer
væk. Det viste sig nemlig, at hvis man fir af¬
koblet disse, kan fælleskloaken sagtens håndtere
det forurenede vejvand uden overløbsmulighe-
der. Disse 'bagbække' vil bidrage positivt til den
biologiske mangfoldighed i villakvartererne og
vil, når de er tørre om sommeren kunne funge¬
re som uofficielle 'stier' til glæde for det sociale
liv i kvarteret.

Endelig arbejdede vi med at introducere en ■

eliesump på skolens område; igen et kendt mo¬
tiv med en stor poetisk kraft, som i sin stramme
ramme vil kunne bidrage til at blødgøre skolens
møde med de omgivende veje og gøre det mere
interessant.

Generelt er det vigtigt, når man arbejder
med LAR og mere 'naturlige' beplantninger, at
have fokus på en stram arkitektonisk styring af
rammen. Hvis vi skal anvende disse mere dy¬
namiske elementer og udtryk, kræver det dels

en meget bevidst arkitektonisk brug, dels en an¬
den indgang til at beskrive plejen. Den skal nød¬
vendigvis også være dynamisk, hvis det skal lyk¬
kes, og det vil være er en udfordring for mange
kommuner.

Jeg syntes, vi skal tage udfordringen op, for
det kan rumme store kvaliteter med en meget
større årstidsvariation samt en dynamik hen over
en årrække — nogle år er der meget vand, andre
slet intet, hvilket vil betyde en opblomstring af
visse plantearter nogle år, måske døde træer det
næ.ste eller noget helt fjerde, som ingen (heldig¬
vis) havde kunnet forestille sig.

Jeg vil slutte med en stor ros til KU-Life for
igennem dette forløb at sætte fokus på et vigtigt
område samt at række, ud til praksis, både kom¬
munen og tegnestuer, på en måde, hvor begge
parter får et konkret udbytte ud af arrangemen¬
tet.

Arbejdet med LAR-løsninger giver os som
landskabsarkitekter nye muligheder for arbejde.
Vi kan så at sige stjæle' arbejde fra ingeniørerne.

Men især muligheder for igennem en landskabs-
arkitektonisk bearbejdning at skabe nogle nye
indholdsrige rum i byen. Rum, der kan bidrage
med rekreativ og funktionel værdi til byen, men

også rum der, ved den rette behandling, rummer
en ny fortælling om vandet og naturens kreds¬
løb. En fortælling, der vil kunne bidrage kva¬
litetsmæssigt til nye og eksisterende byrum og
ikke mindst kunne skabe yderligere herligheds¬
værdi for byens borgere.

Jacob Kamp, landskabsarkitekt mdl
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OPLÆSNING PA CARLSBERG

Ved arrangementet i forbindelse med dette tidsskrifts
90-årsdag var fem landskabsarkitekter blevet bedt
om — uden kendskab til hvad de øvrige måtte finde
på - at udvælge og oplæse et kort tekststykke fra
1920-2009. Ved rundvisningen i Carlsbergs under¬

jordiske gange oplæste Randi Lahn Andersen, Liv
Oustrup, Richard Hare, facob Kamp og Jacob Fi¬
scher. Nedenfor er hver oplæsning beskrevet med et
foto fra oplæsningstedet (med eller uden oplæser),
forside fra og uddraget af det valgte blad samt et par
linier om, hvorfor oplæseren havde valgt netop den¬
ne tekst. AL

Fotos:Anne Marie Bitsch, Morten Borup, Liv Oustrup

HAVEKUNST

UIXilVKT POH NORDEN

DANSK ANLÆOfKiAHTNKH-

1. AAlUiAM'

JANUAR 1020

HAVEKUNST 1920, nr. 1, s. 1. Uddrag af
I.P. Andersens introduktion: Havekunst, til
det allerførste nummer af tidsskriftet.Valgt
og oplæst af stud. larch. Randi Lahn An¬
dersen, KU Life

Jeg valgte teksten, da den fører os 90 år tilbage
og giver et indblik i, hvordan tidens tanker og
visioner var ved dannelsen af bladet. En vision

om udbredelse og fremmeise af landskabsarki¬
tekturfaget, med henblik på at nå ud over sce¬
nekanten til publikum og skabe forståelse samt
fremme, ikke mindst, den kritiske sans for faget
- tanker, der vel i høj grad stadig er gældende
i dag?

HAVEKUNST 1924, nr. 11, s. 136. Uddrag
af G.N. Brandts artikel: Dyrehavens Deling.
Valgt og oplæst af landskabsarkitekt mdl
Liv Oustrup

I artiklen beskriver G.N. Brandt fire forskelli¬

ge 'naturfølelser' og begrunder, hvorledes perso¬
ner med de respektive opfattelser forstår og ny¬
der et- træ. Temaet, som Brandt rejser i 1924, er

stadig aktuelt, eftersom det ofte er divergerende
naturopfattelser, der er grundlaget for konflikter
mellem brugere af naturen.

Forståelsen af, at vi mennesker har forskel¬

lige opfattelser af, hvad naturen er, hvad der er
smukt eller grimt, hvad naturen kan tåle, og hvad
vi kan bruge den til, er grundlaget for enhver
generering af 'landskabsarkitektur', uanset om
man tegner haver, kommuneplaner eller lege¬
pladser.

Havekunst udgives for Norden og vil i Skrift og Billeder søge at give det bedst
mulige Udtryk for Havekunstens Standpunkt i de fire nordiske Lande, og det er vort
Haab, at kunne give Bladet en virkelig nordisk Farve og Karakter. At svenske og
norske Artikler optages i Originalsproget er en Selvfølge.

Bladet er vel særlig tænkt, at skulde være et Samtalemiddel for Fagets Udøvere
i Almindelighed, men samtidig liaaber man dog, at dette maa finde Vej ud til en

større Kreds af Lægfolk, for at give Interesserede blandt disse den bedst mulige Lej¬
lighed til at lære saa meget som muligt af den vanskelige Ting, som Bedømmelsen
af en Haveplan er. At sidstnævnte to Ting ikke er noget uvæsentligt Punkt i Have-
kunsl's mangeartede Opgaver, ønsker vi. især at betone; thi det er givet, at skal vore
Haver, som vi ønsker og haaber det, mere og mere blive præget af kunstnerisk Liv
og Aand og støttes i disse Bestræbelser, saa maa den sunde kritiske Sans og For-
staaelse af Sagen vækkes hos Publikum — ikke mindst naturligvis, hos de af Publi¬
kum, der skal være Havearkitektens Bygherrer.

Ved Tingenes naturlige Udvikling er et københavnsk Byplanspørgsmaal og en
vigtig Afgørelse om aandelig Kultur lagt i Landbrugsministeriets uvante Hænder,
Dyrehavesagen er nemlig kun i anden Række et forstligt Spørgsmaal, men derimod i
dybeste Betydning en Sag, der angaar Befolkningens personlige Kultur. Inger
Plet af Landet har haft saa stor Betydning for saa mange Mennesker som Dyre¬
havens mægtige Storskov. Ikke blot for Udviklingen af Naturfølelsen, men ved
det stærke Landskabs hele mærkelige Virkning paa Sindet. Uden Skummelhed
lukker Skoven sig om den, der søger Ensomhed, og den aabne Underskov ind¬
gyder en næsten arkadisk Tryghed. Hvor megen Livslede er ikke svundet undei
dens høje Krontag, og hvilken Kirke har den ikke været for oprevne Sind! Dyre¬
havens gamle Skov burde være Danmark et helligt Sted og dens Fremtid er
national Opgave.

HAVEKUNST
DANSK A N L Æ G S G A R T N E R - OG

HAVEAR'K ITEKTFORENING

5™ AARGANG NS I 1 • NOVEMBER 1924
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HAVEKUNST 1965 Nr. 1, uddrag af: Eng¬
lish summary. Valgt og oplæst af amanuen¬
sis Richard Hare, KU Life

Jeg valgte teksten, fordi det var der omkring,
man begyndte at bringe 'English summary', og

sjovt nok var det for 45 år siden.
Jeg synes, det nævnte afsnit er intéressant,

fordi man kan mærke, at den 72 år gamle Ge¬
orgsen kigger fremad mod en spændende frem¬
tid, selv om han er usikker på dens betydning.
Når man læser resten af artiklen, oplever man

Georgsens frustrationer over de fleste af de præ¬
mierede konkurrenceforslag, som han betragter
som utidssvarende, og han raser især imod bru¬
gen af symmetri. Han taler desuden positivt om
det 'fleksible rum' som et muligt bidrag til en

øget funktionalitet. Da nogle udelukkende for¬
binder Georgsen med neoklassicisme og arbej¬
det med den statiske rum, må det være relevant
at læse, hvordan han i 1965 opfordrer landskabs¬
arkitekter til at gribe de muligheder, der ligger i
samtidens opfattelse af rumlighed.

Jeg husker LANDSKAB fra min studietid i
1990'erne, og uden 'English summary' tror jeg,
der ville have været rigtig fa af os udlændinge
der havde flet bladet i hånden.,

English summary of:

Havekunst No. 1,1965
I would like to take the designs awarded first and third

prizes B. together, because they both seemed to me to be of
high merit and yet extremely different. Together they provide
a pattern for the reflections of a professional judge. Each
design stands as the exponent of a particular little period in
landscape architecture. The design which was awarded first
prize is a late representative of the entirely closed-in space,
the so-called static space that shuts off the outside world
and retains its immutable character wherever one moves

within it. It is a well-known form and understandable to all.
The design awarded third prize B. is entirely different in

character. It is one of the first representatives of the latest
school of spatial design, that which would appear to be the
ideal of the near future, namely partially dissolved space,
the so-called 'flexible space' that constantly changes appear¬
ance as one moves round within its boundaries. This is the
novel feature, the aspect not everyone has understood yet. I
myself find it difficult to evaluate the effects created.
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2 landskap

LANDSKAP 1975, nr. 2, s. 29. Uddrag af
Henrik Fog-Møllers bidrag til artikelserien
Vor situation i tiden! Valgt og oplæst af
landskabsarkitekt mdl Jacob Kamp

Jeg valgte teksten, fordi den på en gang var tids¬
typisk og samtidig kunne være den opsang, vi
også har brug for i dag.

Artiklen stammer fra en serie med følgende
udgangspunkt:

"For at fa noget at vide om de forskellige
generationers tanker om fagets situation i ti¬
den som en del af en fremadskridende kultu¬

rel udvikling, henvendte den svenske og dan¬
ske redaktør sig i eftersommeren 1974 til otte
nordiske landskabsarkitekter for at høre, om de
kunne tænke sig at deltage i en sådan artikelse¬
rie, hvor der ingen begrænsninger var for deres

'udfoldelse, hverken i emnevalg, tekstlængde el¬
ler illustrationernes antal eller karakter. Kun af¬

leveringsfristen måtte tages seriøst. Og efter en
kort betænkningstid var svarene uden undtagel¬
se bekræftende. Ingen af de otte landskabsarki¬
tekter fik på noget tidspunkt at vide, hvilket ud¬
gangspunkt de andre syv tog for deres indlæg.
End ikke en spaltekorrektur - ud over til de¬
res eget indlæg - har de set. Først nu kan de
sammen med tidsskriftets øvrige læsere se, hvor¬
dan resultatet blev... Det er redaktionens håb, at

denne serie om landskabsarkitektens situation i

tiden - på en måde den vigtigste i tidsskriftets
historie, Vil sætte en livlig debat igang, ikke ba¬
re på tegnestuerne, men allerhelst som indlæg i
tidsskriftets spalter."Vi venter spændt! KP" (Ka¬
ren Permin)

Jeg håber; at det kan være til inspiration, så
andre også får lyst til at gå på opdagelse,i -de
tidligere numre af HAVEKUNST/LANDSKAP/
LANDSKAB — der er meget at hente.

Vor situation i tiden!
Tekst og fotos: Henrik Fog-Møller

VOR situation i tiden?
Hvis situation?

Vi er jo så forskellige!

Der er havearkitekterne; dem, der laver haver for de folk, der
har råd til sådan noget. De har det skidt, for der er ikke så mange,
der har råd.

Der er havearkitekterne, der kalder sig landskabsarkitekter,
uden at der er kommet noget ud af det.

Der er landskabsarkitekterne, som laver alt muligt uden rigtigt
at forstå hvorfor.

Så er der en hel masse, der nok har forstået noget af det, men
ikke er landskabsarkitekter.

Og så er der nogle tå landskabsarkitekter, som har forstået lidt
af det, men ikke har noget at lave.

Og så er der endelig en del, som ikke er landskabsarkitekter,
men som faktisk laver lidt af det, som landskabsarkitekterne
gerne ville lave, - og det er jo godt, for så sker der da noget.

Men bortset fra det, - så er det en rigtig skidt situation.
Der er ikke rigtig nogen, der forstår os.
- Ikke engang os selv.
Vi er jo nemlig så forskellige.
Det er ikke særlig interessant eller opbyggeligt at beskæftige

sig med landskabsarkitekternes problemer eller situation i al¬
mindelighed.

Langt mere spændende og væsentligt ville det være at diskute¬
re de problemer i tiden, hvor landskabsarkitekterne eventuelt
kunne spille en rolle, - eller hvor vi måske ligefrem burde spille
en rolle, eller hvor vi rent ud sagt burde gøre en temmelig
alvorlig indsats for at gøre opmærksom på en hel del ting, som vi
ved noget om.

Det skal vi gøre, - ikke for landskabsarkitekternes skyld, - men
for på ansvarlig måde at komme ud af busken og være med til at
løse de problemer, som vort samfund er begravet i.

Ja - lad os gøre det!
Lad os finde ud af hvilke problemer i samfundet, vi kan være

med til at løse.
Lad os finde ud af hvad vi kan, - og hvad vi eventuelt ikke kan,

men burde kunne for at nå vores fælles mål - for det har vi vel?

Og lad os finde ud af hvordan vi meddeler os til samfundet og
fortæller om de ting, vi har fundet ud af.

VI har ikke været dygtige nok!

Sådan set kan tingene jo synes så enkle og ligetil. Fejlene, mang¬
lerne omkring os kan være så iøjnefaldende, at man undrer sig
over, at ingen udbedrer dem. Behovene så påtrængende og lette
at tilfredsstille, at det forekommer suspekt, at intet bliver gjort.
Fejltagelserne, misforståelserne, ødelæggelserne så utrolige, at
der skal mere end evnesvage kommunalbestyrelser og talentløse
planlæggere til at forklare dem.

Hvad er der da galt?
Har vi ikke råd? - eller har systemet taget overhånd og kører

det afsted med os i sit eget umenneskelige mønster?
Eller har vi bare ikke været dygtige nok?
Vi bliver nødt til at holde op med at kaste skylden på samfun¬

det, lovgivningen, politikerne eller bygherrerne; - det kommer
der ikke noget ud af.

Vi bliver nødt til at erkende eller ihvertfald vedtage, at vi ikke
har været dygtige nok.

Vi må begynde forfra!

f
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LANDSKAB 1994, nr. 5, s. 105. Uddrag af
Karen Permins samtale med Sven-Ingvar
Andersson. Valgt og oplæst af landskabs¬
arkitekt mdl Jacob Fischer
Rembrandt kunne i sine tuschtegninger be¬
skrive hele verden med syv præcise streger.

Ligeledes kunne Sven-Ingvar med fa ord
gribe det væsentligste ved vores fag og gøre det
tilgængeligt for de fleste. I Karen Permins sam¬
tale med Sven-Ingvar Andersson fra 1994 har jeg
valgt et afsnit der, selv om det er taget ud af en

større sammenhæng, dog alligevel beskriver es¬

sensen ved landskabsfaget, klart og enkelt for¬
muleret. Som syv streger.

Ledetråden i dine arbejder?
-1 projekteringen handler det om forvirring
og oprydning. Forvirringen er en del af pro¬
cessen. Forenklingen er for mig ikke målet,
men midlet til at opnå et resultat. Resultatet
må gerne være komplekst, men på den anden
side synes jeg ofte, at en løsning er stærkest,
hvis den er enkel, og under projekterings¬
fasen kan forstås af andre end mig selv.

For at opnå det ønskede resultat tvinges
jeg til en intellektuel bevidsthedsgørelse og
til at tydeliggøre både over for mig selv, de
studerende, mine medarbejdere og bygher¬
ren, hvad målet er. Før der er orden i tin¬
gene og hensigten klar, er jeg urolig.

Skønt jeg på mange måder er utrolig stor¬
snudet, har jeg generelt en ydmyg holdning
til opgaven, forstået på den måde, at hver ny
opgave må løses ud fra sine særlige forud¬
sætninger, og at man tålmodigt må vente
på, hvilken løsning forudsætningerne fører
til.

Jeg tager ingen chancer og arbejder ikke
ud i den blå luft, men er jeg kommet frem til
en løsningsmodel, jeg kan stå inde for, har
jeg også så megen selvtillid, at jeg præsente¬
rer den for bygherren, også selv om den ikke
er, hvad han havde forestillet sig.

Enhver der kender min egen have i Skåne
vil vide, at jeg også er tilhænger af kom¬
pleksitet. Dufthaven i Ronneby, som jeg tid¬
ligere fortalte dig om, er et andet eksempel
på dette.

• ,j •
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SUMMARY

Norra Bantorget in Stockholm,
p. 26
Bengt Isling

The conversion of Norra Bantor¬

get station square is part of a city
development project in the dense¬
ly built lower Norrmalm area in
central Stockholm. The square was
renewed in 2008-09 in connection

with the building of the area along
the railway yard, which implied a
new situation as it was to be sur¬

rounded by buildings. The urban
space is now smaller and more closed
with a greater level of ambition and
an improved usage. Much has been
removed and the square has been
converted to a refined park plaza.

Norra Bantorget was established
around 1870. In 1950-53 the east¬

ern area of the square achieved its
present appearance: a stone paved,
raised area surrounded by walls and
containing a monument. The area
around the monument was designed
by Erik Glemme from Stockholm's
park department and included a fine
stone paving with a pattern repre¬

senting a life line, the Old Norse ash
treeYggdrasil.

On Norra Bantorget, we want¬
ed to create a park plaza with an
inner space, screened from traffic
noise. This should be accomplished
without reducing the view into
the park, and was achieved with
the low, planted wall that bordered
the square toward the street. An
inspiration for the form was the
classic English planted "Square,"
but without the tall fence. The

monument and the walls should be

preserved. We gathered these in an

apple-shaped green cushion of pe¬
rennials. In between these are the

relatively large areas that tie every¬

thing together.
A major idea with the proposal

was to base it on the existing trees.
Around the monument there were

also pruned linden trees that con¬
trasted with the trees with the free

growing crowns. The landscaping
around the monument was based

on the idea that the monument

and its planted walls are a lush and
.free-form plant bed.

The Sienapris is awarded by
Sveriges Arkitekter to the outdoor
environment of the year in Swe¬
den and the prize winner in 2009
was Norra Bantorget.

Gantry Plaza State Park, p. 32
Martin Theill Johansen

Gantry Plaza State Park is a new
harbor front and harbor park in
Long Island City, Queens and lies
on the other side of the East River,

opposite the UN headquarters. The
landscape architects were Thomas
Balsley Associates. Work started in
1993, and the park opened in phas¬
es, the first in 1998 and the second
in summer 2009. The third phase
has yet to be completed. The park,
which, at the moment is 50,000 m2,
is a transformation of an abandoned

industrial waterfront. In addition to

this a new neighborhood is planned
with housing, business and public
facilities. The programming of the
park and especially the four piers
was meticulously carried out in or¬
der to create a unique mixture of
experiences along the harborfront
as well as to satisfy the needs of the
local citizens.The core of the park
consists of the two gantry cranes,
which previously lifted railway cars
aboard the river barges. The gantry
cranes were preserved and restored
and now stand as industrial monu¬

ments. The park consists of several
parts - the plane and the plaza, the
garden and the bay, the coastline, the
piers and the promenade.

Other parks in NYC, p. 35
Martin Theill Johansen

Erie Basin Park is one of New York's

many private parks that are open to
the public. This harbor park consists
of a 1.5 km long esplanade and lies
next to IKEA Brooklyn on the site
of a former shipyard. A major part of
the drydock is now used as a park¬
ing lot, but there are still a number
of cranes, rundown piers and art in¬
stallations with a maritime character.

Concrete Plant Park is sur¬

rounded by railway tracks, an elevat¬
ed metro, major highways and aban¬
doned industrial buildings and lies
in a socially challenged neighbor¬
hood, so it is quite impressive that
the place has become an attractive
green oasis. The former cement fac¬
tory was subject to a major cleanup
and soil decontamination and is now

a park for the local citizens.
East River State Park is a tem¬

porary harbor park of almost
30,000 m2. lying along the East

River in Brooklyn, where one has
an impressive view of the Manhat¬
tan skyline. The site was previous¬
ly a freight yard for shipping and a

drydock for ship repairs.
South of Manhattan lies Gover¬

nor's Island, a former military base
of 70 hectares with two forts. A ma¬

jor conversion process is planned
based on an architectural compe¬
tition in 2007 and completion is
scheduled for 2013.

Hudson River Park is a coast

and harbor park that stretches eight
kilometers along the Hudson Riv¬
er on the west side of Manhattan. It

includes an enormous area of about

220 hectares with 13 piers that all
have been transformed to public
parks connected in an exciting rec¬
reational sequence. The development
started in 1973 with the greatest

progress being made during the last
ten years.

New rainwater systems in
Vanløse, p. 40
Jakob Kamp

In fall 2009, 1:1 landskab participat¬
ed in a workshop at KU-Life about
LAR, local drainage of rainwater
(how it should appear, how much
space it requires and the necessary

calculations, etc.) The case in point
was Vanløse School, which lies in the
uplands of Harrestrup Stream, in¬
to which there is an overflow from

the area's joint sewage system. Thus
the area is often polluted due to the
overflow and does not satisfy the
municipal water environment plan.
1:1 's basic idea was that the LAR-el-

ements should offer a positive con-'
tribution to the neighborhood, es¬

pecially the urban spaces' landscape
architectural qualities — their ame¬

nity values.
Ill's aimed at creating a contin¬

uous system running down to Har-
restrup Stream, basically in order to
clean the stream. We looked for a

source of inspiration — as landscape
architects so often do — in nature

- and the cultural landscape's ways
of storing, circulating and percolat¬
ing water and through this we found
an expression we could employ and
formalize. Three of the elements

that we especially worked with were
the wetland meadow, the brook and
the alder marsh. We worked with

the wetland meadows as a motif at

large and small scales, in the large,
where we proposed that Damhuseng
meadow should once more become

an English landscape and thus serve
as the entire quarter's pedologi-
cal buffer. We transformed it into a

landscape of gullies and planes on
different levels and in direct connec¬

tion with the stream to create a new

type of park landscape. In the small
scale we employed the meadow mo¬
tif completely formalized as the uni¬
fying element in a 'pocket park.'

Until now, most known LAR-
solutions have focused on road wa¬

ter and solutions for this. We chose

to look at 'the other side' namely
the rear edges of the home proper¬
ties and propose a system ofbrooks,
which would both drain and allow

seepage of rainwater from the roofs
and the gardens' paved areas. These
'back brooks' will make a positive
contribution to the biological diver¬
sity in housing neighborhoods.

Finally we worked with intro¬
ducing an alder marsh on the school
grounds, once again a familiar motif
with a great poetic force.

Generally speaking it is impor¬
tant when working with LAR and
more 'natural' landscaping to# main¬
tain a focus on a formal architec¬

tural control of the setting. If we are
to use these more dynamic elements
and expressions, it requires a con¬
scious architectural usage as well as
a description of how these are to be
maintained, as by necessity it must
be dynamic if it is to succeed and
this presents a challenge to many

municipalities.

Readings at Carlsberg, p. 44
At the arrangement in connection
with this magazine's 90th anniver¬
sary, five landscape architects were
asked to select and read a short

text excerpt from the magazine
from the years 1920-2009.

During the tour of Carlsberg's
subterranean corridors, there were

readings by Randi Lahn Ander¬
sen, Liv Oustrup, Richard Hare,
Jacob Kamp and Jacob Fischer.

Each reading is described with
a photo from the reading spot
(with or without the reader), the
cover and excerpts of the chosen
issue as well as a few lines about

why the reader chose the particu¬
lar text.

Pete Avondoglio
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Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis tildeltes i 2009 til ULAP-Platz i Berlin, 2005-07 v. Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Dresden
(tv.) og Carl-Alexander-Park i Baesweiler, 2005-08 v Davids | Terfriichte + Partner, Essen (th.)

Åben Land Konferencen 2010:

Forandringer i landbrugs-land-
skabet, grøn vækst,
vand og natur
På konferencen vil der være fo¬

kus på de betydelige forandringer
i landbrugslandskabet, som vi kan
forvente i de kommende år bl.a.

som følge af regeringsudspillet om

grøn vækst og landbrugets vanske¬
lige, økonomiske situation.
1 fokus er også naturparker og den
rekreative udnyttelse af landskabet
samt eksempler på en kommunal
anvendelse af landskabskarakter-

metoden.

På konferencen vil der især være

fokus på udkantsproblemer og mu¬

lige løsninger. Gennem lokale ek¬
sempler belyses planlægningsmæs¬
sige temaer, som også er aktuelle
andre steder i landet.

Tid og sted: 10.-11. juni i Maribo
Pris: 5.250 kr. for abonnen¬

ter på Videntjenesten samt
institutioner,der giver fuldt tilskud
til Dansk Byplanlaboratorium,
7.000 kr. for øvrige inkl. fuld kur¬
susforplejning og overnatning
Kursusleder/ansvarlig:
Ole Hjort Caspersen
Inf. SL-arrangementer@life.ku.dk
www.sl.life.ku.dk/kurser

Arrangementer på Fyn
Middelfart Sparekasse/Parkeringshus
Middelfart Sparekasses nye hoved¬
sæde i Middelfart, tegnet af 3XN.
Tirsdag 20. april 2010 kl. 17 ved
Middelfart Sparekasse, Algade 69,
Middelfart'

Herning - Heart og sø
Arkitektur i og omkring Heart,
Hernings nye museum for moder¬
ne kunst, tegnet af den amerikan¬
ske arkitekt Steven Holl.

Desuden Angligårdens kunstfrise
og C.Th. Sørensens geometriske
haver, Ingvar Cronhammers skulp¬
tur Elia og Fuglsang sø, en stor ud¬
gravet sø med badestrand og m.m.

Lørdag 29. maj 2010 Kl. 9.55.
Hovedindgangen til eart, Birk center¬

park 8, Herning. Max. 30 deltagere.
Tilmelding til alle arrangementer:

Jane Vestergaard på tel 40 43 27 58
eller Vestergaard-Fibiger@mail. dk

Idékonkurrence om

Stændertorvet i Roskilde

Roskilde Kommune har udskrevet

en åben idékonkurrence om en

ny helhedsplan for Roskildes mest ,

centrale torv, Stændertorvet.
Samlet præmiesum 300.000 kr.
Tilmeldingsfrist: 1. april 2010.
Indleveringsfrist: 24. april 2010.
Faglige dommere er Dennis Lund,
arkitekt maa, partner Møller &
Grønborg og Marianne Levinsen,
landskabsarkitekt mdl, indehaver
Marianne Levinsen Landskab
www.roskilde. dk

Tysk landskabsarkitektur
anno 2009

Bund Deutscher Landschaftsarchitek¬
ten bdla (red.): System Landschaft/
Landscape as a System. Zeitgendssi-
sche deutsche Landschaftsarchitektur/
Contemporary German Landscape
Architecture. Birkhauser, 2009.
176 s. 46,64 €

Begrebet landskab bliver stadig
mere omfattende og komplekst;
biotoper, vandets cyklus, åbne om¬
råder eller 'byggede' omgivelser,.
boligkvarterer eller mellemrum
i forretningsområder — alt det¬
te er delelementer i, hvad der bli¬
ver benævnt 'landskab'. Og ud- og

omformningen af disse landska¬
ber påvirkes af mange forskellige

strømninger. Faglige diskussioner
omhandler synspunkter på land¬
skabet, herunder, at de kan op¬

fattes som et udtryk for og afledt
af sociale, kulturelle, økonomiske
processer, hvilket igen afføder nye

strategier for, hvordan man kan ar¬

bejde med økosystemer.,
I System Landschaft/Landscape as a

System analyseres og dokumente¬
res denne internationale udvikling,
samt hvilken betydning det kan få
for såvel landskabsarkitekter, andre
planlæggere og arkitekter.
Ud over præsentation af aktuelle
planlægningsprojekter og strategi¬
er, der skal matche disse nye udfor¬
dringer, bringer bogen også artik¬
ler af bl.a. Wolfgang Håber, Claus
Kåpplinger og Andreas Rossmann.
Den tyske forening af landskabs¬
arkitekter udgiver ca. hvert andet
år en bog om tidens landskabsar¬
kitektur, i forbindelse med tilde¬

lingen af BDLA's landskabspris:
Deutscher Landschaftsarchitektur-

Preis. Tidligere udgivelser var bl.a.
Event Landschaft?/Event Landscape?,
2003, Making Spaces/Neu Verorten,
2004, Spielråume/Changing Places,
2005, Ubergdnge/Insight Out, 2007
Deutscher Landschaftsarchitek¬

tur-Preis tildeles i 2009 til Carl-

Alex-ander-Park I in Baesweiler v

Davids I Terfriichte + Partner, Es¬
sen og ULAP-Platz in Berlin v.

Rehwaldt Landschaftsarchitekten,
Dresden. Desuden fik syv projek¬
ter hædrende omtale: Maselake-

park, Berlin v. relais landschaftsar¬
chitekten; Reemtsma Park,
Hamburg v.WES & Partner Schatz
Betz Kaschke Wehberg-Krafft
Landschaftsarchitekten; IBA Stad-
tumbau Dessau v. Sigrun Lang-
ner, & Michael Rudolph, Station
C23; Uferpromenade Rheinsberg

v BW& P Landschaftsarchitekten;
Gestaltung offentlicher Råume in
der Altstadt Schmalkhalden v.

Peter Wich, terra.nova Landschafts¬
architektur, Munchen; renovering
af Schlosspark Finsterwalde v.

Thomanek Duquesnoy Boemans
Landschaftsarchitektur, Berlin;
Kita Griechische Allee, Berlin v.

TOPOTEK1.

For første gang er to andre prisud¬
delinger også med BDLA's. Den
ene er den internationalt kendte

Peter-Joseph-Lenné-Preis des Lan¬
des Berlin, som uddeles hvert år,

og hvor der i 2009 deltog over 130
yngre landskabsarkitekter.
Og den anden er en speciel pris
for den private have, der uddeles
af BDLA sammen med magasinet
Håuser. Prisen gik i år til en have i
St.Tilgen af Rainer Schmidt. Her¬
udover fik en håndfuld andre haver

hædrende omtale, bl.a. en af Brei-
mann & Bruun Landschafts¬

architekten i Hamburg. AL

Soilderpreis Hausgarten: have i
St.Tilgen af Rainer Schmidt, 2007
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Michel Corajoud, Pierre Gangnet,Jean-Max Llorca; Miroir d'Eau, Bordeaux, 2000-05 GROSS.MAX. i samarbejde med Piet Oudolf, Potters Fields Park, London, 2003-07

Europæisk landskabsarkitektur
2006-09

Landscape Architecture Europe Foun¬
dation (red.): On Site. Landscape
Architecture Europe. Birkhaiiser, 2009.
264 s. 59,90 €. Også udgivet i tysk,
hollandsk, fransk og spansk version.
Særpris for medlemmer af EFLA og
ECLAS 35 € (ekskl. VAT og porto)
gennem LAE Foundation

I bogen siges det, at det er karakte-
risktisk for europæisk landskabsar¬
kitektur at lægge stor vægt på det
stedsspecifikke, og at Europas land¬
skabsarkitekter er specielt følsom¬
me over for geografiske og histori¬
ske karakteristika, hvilket så afleder
nye former eller nye funktioner.
On Site præsenterer 48 projekter
hhv. strategier for landskabsarki¬
tektur. De østligstbeliggende er
fra Berlin, det vestligstbeliggende
Parque Ribelrinho i Portugal; mod
nord Akkarvikodden i Norge og i
syd Pinecone Garden i Syditalien.
Der er fa skandinaviske eksempler
(i alt 4), mens Schweiz, Tyskland,
Italien, Portugal, Holland og Bel¬
gien hver er pænt repræsenteret.

Eksemplerne ledsages af analyse¬
rende artikler. En uafhængig be¬
dømmelseskomité af praktiserende
landskabsarkitekter fra forskellige
europæiske lande har udvalgt ek¬
semplerne. On Site er opfølgeren
på Fieldwork og dermed nr. 2 i en

planlagt række om samtidig euro¬

pæisk landskabsarkitektur. AL

Intervju med Kathryn Moore
26. januar holdt Kathryn Moore
en forelesning basert på hennes
nylig utkomne bok Overlooking the
Visual — Demystifying the Art ofDe-

. sign. Intervju bragt i Arkitektnytt
02/2010

Kathryn Moore er landskapsarki-
tekt og professor ved Birming¬
ham Institute ofArt and Design,
Birmingham City University, past

president i Landscape Institute
og Storbritannias delegat til IFLA.
Den energiske landskapsarkitekten
har et sterkt faglig engasjement, og
har jobbet med prosjekter i store
deler av verden.

Hun begynte å undervise fordi
hun mente at det var veien å gå for
å forbedre kvaliteten på fremtidens
formgivning, og praktiserer frem¬
deles ved siden av undervisningen.
I de senere årene har hun deltatt i

flere prosjekter sammen med Mar¬
tha Schwartz.

Forelesningen, med samme tittel
som boken, Overlooking the Visual,
ble fremført i tradisjonsrike omgi-
'velser i Festsalen på UMB. Sentralt
sto påstanden om at formgivning
i stor grad blir behandlet som noe
udefinerbart og mystisk, og Moore
la vekt på at man må forstå og sette
ord på omgivelsene for å skape et

grunnlag for idéutvikling og utfor-
ming. Et viktig poeng for Moore er
at formgivning kan læres, og hun
er derfor engasjert i hvordan stu¬
dentene tilegner seg denne kunn-
skapen. Således var innholdet i
forelesningen også knyttet til det å
undervise i formgivning.
Moores motivasjon om å øke for¬
ståelsen av hva formgivning er, ble
også reflektert i hennes pragmatis¬
ke tilnærming til landskapsarkitek-
tur i praksis. Siste del av seansen
bestod av en samtale mellom

Moore og Marius Fiskevold, sti¬
pendiat ved ILP. Også et.opp-
merksomt publikum stilte flere
spørsmål til Moores teori og til¬
nærming til undervisning og

forskning.

Oppvarming: Hva er landskaps-
arkitektur?

Landskapsarkitektur er arbeid med
tanker og ideer gjennom tekno¬
logi. Det er et visuelt, romlig og

konseptuelt medium for å utforme
ulike kvaliteter for én fremtidig
opplevelse.
Alt som påvirker disse aspektene
ved fremtiden må kunne betraktes

som landskapsarkitektur, også dis-
kusjonene som foregår på overord¬
net nivå. Resultatet er opplevelsen.
Og det er opplevelsens kvalitet
som bærer arbeidet.

Det problematiske ved landskaps¬
arkitektur er at faget i stor grad
blir behandlet som teknologi.
I virkeligheten dreier det seg om å
uttrykke ideer. Ideene er mer inn-
flytelsesrike enn teknologien.
Men landskapsarkitekter er ik¬
ke flinke til å bruke det forande-

lige til å uttrykke ideer på en god
måte. Dette kan gjøres bedre ved
å øke paletten og i større grad va¬
riere i skala.Vi kan være mye mer

ekspressive!
Dessuten må landskapsarkitekter
må slutte å snakke om natur.

Vi jobber med ideer om natur.

Boken Overlooking the Visual - De¬
mystifying the Art of Design kom ut
før jul. Hva er ditt viktigste budskap?
Jeg vil gjøre undervisningen mer de¬
mokratisk. Den visuelle dimensjo-
nen kan kun forstås gjennom kunn-
skap, ikke gjennom fenomenologi
eller underbevissthet. Utdannelsen i

landskapsarkitektur er ikke tydelig på
dette feltet, og jeg mener det er uan¬

svarlig å ikke kunne undervise i vi¬
suelle dimensjoner.
Når studentene jeg underviser pre¬
senterer ideene sine spør jeg dem
alltid 'hvorfor?'.Mange har store

problemer med å forklare valge¬
ne de har tatt og ser etter en skjult
mening.
Det er vanskelig å snakke om det
visuelle fordi det kan oppleves som
fremmed. Men formgivning er ik¬
ke en mystisk vitenskap. Man skal
være bevisst på hva man ser, hva
man tegner — og hvorfor.

Hvordan vil du beskrive en ideeli

formgivningsprosess?
Formgivning krever ingen spesiell
prosess, det fordrer avgjørelser. Det
er som når man skal kle på seg:
"Hva skal jeg ha på meg i dag?
I dag trenger jeg gode, varme sko
fordi jeg skal ut å gå I snøen..."
I formgivningsprosessen tas av-

gjørelsene i et spesielt medium.
Landskapsarkitekten må besitte ek¬
spertise innen dette mediet, og se

prosessen i et holistisk perspektiv.
Alt vi gjør, er fortolkende. Det er

rasjonelt, men ikke enkelt.
På hvilken måte er landskapsarki-
tekturens kvaliteter og mening
forbundet med persepsjon?
Alt er knyttet til det! Persepsjonen
og den estetiske opplevelsen styres
av intelligens.
Fordi objektive kvaliteter formid¬
les med kunnskap, ikke nøytralitet,
må man som landskapsarkitekt sto¬
le på seg selv og sin intelligens.
Tegning kan betraktes både som

produkt og som prosess. Hva er di¬
ne tanker om dette?

Tegning er et redskap for formgiv¬
ning og den mest effektive maten
å utvikle og uttrykke ideer på. Det
bidrar til å demokratisere proses¬
sen. Hvor fin tegningen er, har in¬
gen sammenheng med kvaliteten
på prosjektet.
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Valentien + Valentien, Platz dor Menschenrechte, Berlin, 2002-04

Hvilke råd vil du gi til landskaps-
arkitekter i Norge?
Jeg kjenner ikke landskapsarkitek-
turen i Norge spesielt, men ge¬
nerelt vil jeg si at det viktigste er

at man er veldig dyktig i det man

gjør! I dette inngår kommunika-
sjon av ideer. Det gjelder å velge
strategi tilpasset adressaten.
Land-skapsarkitekter må ikke un¬
dervurdere eller sette for lav pris
på seg selv som fagpersoner, men
være sosialt, kulturelt, politisk og
økonomisk bevisste.

Er du en pragmatiker?
Ja, i den forstand at jeg arbeider ba¬
sert på en pragmatisk filosofi. Poen-
get er jo at ting virker i praksis!
Nina Marie Andersen

Overlooking the visual -

Demystifying the art of design
Kathryn Moore: Overlooking the Visual
— Demystifying the Art of Design.
Routledge, 2009. 212 s. £24.99
Kathryn Moore har i stor utstrekning
publisert og forelest om designkvali¬
tet, -teori, -utdannelse og -praksis.
Og i desember 2009 ble boken
Overlooking the Visual — Demystify¬
ing the Art of Design lansert.
Et brennende ønske om å forbedre

kvaltiten på design, og en erkjen-
nelse av at dette kun kan gjøres
gjennom utdanning, er ifølge b'ok-
ens innledningskapittel bakgrun-
nen for at Moore ville skrive Over¬

looking the visual.
Hun stiller spørsmål om hvor¬
for vi antar at design er umulig å
lære bort.Vi kan undervise mate-

matikk og engelsk, hvorfor kan vi
ikke undervise i visuelle ferdighe-
ter, spør Moore. Selv hevder hun
at faget er mulig å formidle, og at
å påstå noe annet ville være å fra¬

skrive seg ansvar.Ved å presentere

håndgripelige forbindelser mellom
teori og praksis, form og ideer, til-
byr Overlooking the visual ny innsikt
i gamle problemstillinger tilknyttet
designundervisning.
Et viktig premiss for Moores ar-

beid er at forholdet mellom san¬

ser og intelligens for lengst skulle
ha vært gitt en ny definisjon. Det
tradisjonelle grunnlaget for per-

sepsjon utfordres i boken. Den har
som mål å gi en pragmatisk analyse
av forholdet mellom sanser, per-

sepsjon og designprosess, og å byg¬
ge opp en fornuftig tilnærming til
designutdannelse og -praksis, ved å
demonstrere den virkelige verdien
av designekspertise.
Utgivelsen oppmuntrer til d'ebatt
omkring den kunstneriske, kon-
septuelle, og kulturelle betydnin¬
gen av hvordan ting ser ut.
Boken bærer selv preg av en gjen-
nomarbeidet grafisk fremstilling,
og er rikt og variert illustrert med
skisser, plantegninger og snitt, ma¬

lerier, digitale modellbilder og as-
sorterte fotografier.
Alle illustrasjonene har en kom¬
menterende billedtekst, som tidvis

underbygger bokens vekt på for¬
holdet mellom persepsjonen og
det sanselige.
Boken er først og fremst skrevet
med utgangspunkt i Moores er¬

faring som lærer og praktiserende
landskapsarkitekt, men forfatteren
presiserer at spørsmålene som tas

opp, ep ikke er særskilt knyttet til
denne disiplinen. Overlooking the
visual har som ambisjon også å væ¬
re relevant for arkitektur, urbanis¬
me, kunst og design, samt fag'in-
nen estetikk, filosofi, og utdanning
mer generelt.
Nina Marie Andersen

www.starka.dk

Hvem siger at kunst kun skal hænge på væggen? Hos Starka, er vi stolte over at
Siena® - vores modulsystem med farvede fliser og belægningssten - har bidragede
til en højere æstetik i så mange bymiljøer.

Ærligt talt, så har vi en del af æren. Defer arkitekter og dygtige fagfolk som
konstant overrasker med nye elegante mønstre. Variations mulighederne er

uendelige, takket være systemets mange forskellige størrelser, farver og tykkelser.
Den seneste tilføjelse til Siena® serien, er den diamantformede og skarpe

kantede sten Romboid. Romboid findes i tre fan/er og med den rigtige kombination
kan flisearealet ses i en tredimensionel effekt, med en fascinerende dybde i flise¬
arealet Den ufasede kanter giver en jævn og glat overflade.

At den færdige belægning så klarer de strenge krav til vore daglige trafik¬
miljøer - er i Starkas verden en selvfølgelighed.

Ikke alle kunstværker skal blot betragtes på en væg.
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KURSER • TEMADAGE • KONFERENCER

Haveturisme i Danmark og Europa
Åbne haver, events og inspiration fra udlandet
11. maj, Frederiksberg
www.sl.life.ku.dk/Kurser alfabetisk/Haveturisme

Åben land konferencen 2010

Udkantsproblemer, grøn vækst og naturparker
10. - 11. juni, Maribo
www.sl.life.ku.dk/Kurser alfabetisk/Åben land

Verden i Danmark 2010

International landskabsarkitekturkonference »As Found«
17. - 18. juni, Frederiksberg
www.windk2010.dk

DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET
KØBENHAVNS UNIVERSITET

Rt:: SKOV & LANDSKAB

Modtagne publikationer
Kathryn Moore: Overlooking the
Visual - Demystifying the Art of
Design. Routledge, 2009. 272 s.

£24.99
Jørgen Hauberg: Om det moderne
hus — og det klassiske. Kunstakade¬
miets Arkitektskole, 2010. 68 s.

Meddelelser fra Havebrugshistorisk
Selskab: Fra Kvangård til Humle-
kule. Nr. 38. 56 s.

Rie Post, Lulu Jacobsen, Jens Thej-
sen og John Norrie: Gyldendals
havebog. Gyldendal, 2009. 2. udg.
480 s. 150 kr.

Foreningen Hasserisstuerne: Hol-
bergskvarteret i Hasseris. 2009. 48
s. 50 kr. + porto fra www.hasseris-
stuerne.dk

Landscape Architecture Europe
Foundation (red.): On Site. Land¬
scape Architecture Europe. Birk-
haiiser, 2009. 264 s. 59,90 €. Også
udgivet i tysk, hollandsk, fransk og

spansk version. Særpris for med¬
lemmer af EFLA og ECLAS 35 €
(ekskl.VAT og porto) ved bestil¬
ling gennem LAE Foundation
Dorothee Imbert: Between Garden

and City: Jean Canneel-Claes and
Landscape Modernism. A look at
the career of Belgian landscape ar¬

chitect, Jean Canneel-Claes. Univ.
of Pittsburgh Press, 2009. 278 s.
155.

Raffaella Fabiani Giannetto (red.),
Sonja Diimpelmann, John Dixon
Hunt: Paolo Biirgi Landscape Ar¬
chitect. Discovering the (Swiss)
Horizon: Mountain, Lake, and
Forest. Source Books in Landscape
Architecture 5. Princeton Archi¬

tectural Press, 2009. 144 s. $29.95

£18.99
Steen Hoyer: G, tavler. Landskabs-
kunst, 2009. Kunstakademiets
Arkitektskole. 20 s.

Floriade 2012 i Venlo, Holland
Floriade 2012 World Horticultural

Expo afholdes april til oktober i
Venlo i det sydostlige Holland.
De hollandske floriader finder sted

med 10 års interval, senest 2002 i
Harlemmermeer og 1992 i Zoe-
termeer. Temaet 2012 er bæredyg¬
tig produktion af hortikulturelle
produkter, såvel grøntsager, blom¬
ster som træer og buske.
Floriaden i Venlo er placeret i et
ca. 66 ha stort skovområde, hvor
fem lysninger skal indeholde hver
sit deltema, bl.a. særhaver udformet

af inviterede landskabsarkitekter.

Hovedplanen er udformet af land¬
skabsarkitektfirmaet Copijn med
Arcadis. Terrænbearbejdningen er
nu i hovedtrækkene afsluttet og

omfatter bl.a. et amfiteater og 3 ha
vandområder. I ankomstområdet

er, med forbillede i EXPO 2000 i
Hannover, plantet en allé, beståen¬
de af 250 forskellige træsorter.

www.floriade.nl

Best private plots 2010
Den internationale konkurrence

og symposiet Best private plots
afholdes igen i år.
Indsendelse af forslag:
1. april-31. maj 2010
Internationalt symposium og pris¬
overrækkelse: 25 september 2010,
Langenlois, Østrig
www.privateplots.at

Biennial in Barcelona

The 6th Rosa Barba European
Landscape Award within the
framework of the 6th European
Landscape Biennial will take place
on the 30th september 1st and 2nd
of October 2010 in Barcelona.

The Biennial is organized by the
Association ofArchitects of Cata¬

lonia (COAC), the Polytechnic
University of Catalonia (Master's
Program in Landscape Architec¬
ture and the Association of Friends
of the UPC), and the Department
ofTerritorial Policy and Public
Works

www. coac. net/landscape

Green
Engine

Education

Innovation

worio
Show
Stage

www.urban-reflection.com

www.cykelstativer.com I IM
Tel: +45 35352100 mÆ.
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Særtilbud til Arkitektens Forlags abonnenter

18 x 24,5 cm, 360 sider, hft. 1993.

Nyt oplag udkom i 2000.
ISBN 87 7407 131 9

Pris: 395,00 kr.
Særtilbud: 276,50 kr.
Spar 30%

FANTASIENS HAVE

Bogen omhandler den moderne
have, der med historien som

ramme opstod sideløbende med
den moderne malerkunst, arki¬
tektur og litteratur i begyndelsen
af vort århundrede.
Forfatteren placerer dansk
havekunst i en europæisk for¬
ståelsesramme og påviser, hvor¬
dan ændret livs-, skønheds- og

natursyn afbildes i den moderne
have. Denne brede beskrivelse af

havekunstens udvikling indram¬
mer den store havearkitekt G.N.

Brandts værk.

Forfatter: Malene Hauxner

C.TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

29,5 x 24 cm, 190 sider.
Indbundet. Rigt illustreret
ISBN 87 7407 130 0

Pris: 445,00 kr.
Særtilbud: 311,50 kr.
Spar 30%

C. TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

C. Th. Sørensen (1893-1979) blev
sin tids førende danske land¬

skabsarkitekt og regnes i dag
blandt verdens mest fremtræ¬

dende. Han fornyede havekun¬
sten ved at lade sig inspirere af
den avantgardistiske billedkunst
samtidig med, at han mere

end nogen anden rettede sit
fags opmærksomhed mod den
sociale virkelighed. Bogen giver
en samlet fremstilling af hans
arbejder. Den viser, at inspira¬
tion fra hans arbejder rækker ind
i fremtiden.

Forfattere: Sven-lngvar
Andersson, Steen Høyer

Bestilling: send mail med oplysning om bogtitel, navn og adresse og abonnementsnr. til info@arkfo.dk. De opgivne priser er eksklusive
leveringsomkostninger. Tilbuddet er kun gældende til og med marts 2010

Arkitektens Forlag, Pasteursvej 14, 4 tv (6. etage), 1778 København V, Telefon: (+45) 32 83 69 70, www.arkfo.dk

THE BIG LAB

Ny bog fra Arkitektens Forlag om BIG
' ' Udkommer d. 22.12.2009

Sidste nye projekterkommenteret
af Boris Brormån Jensen og Jens Thomas Arnfred
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