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Kim Dirckinck-Holmfeld

Efter 24 år som direktør for Arki¬

tektens Forlag og ansvarshavende
redaktør af arkitekternes tidsskrif¬

ter Arkitekten og Arkitektur DK
fratræder arkitekt Kim Dirckinck-

Holmfeld som direktør og fortsæt¬
ter som forfatter for forlaget.
Kim Dirckinck-Holmfeld har si¬

den 1983 været primus motor i en
omfattende udviklingsproces, der
har placeret Arkitektens Forlag som
Skandinaviens største og førende
forlags- og mediehus for arkitektur
og design.
Ikke blot med ansvaret for udgi¬
velsen af en lang række centrale
hovedværker inden for dansk og
international arkitekturhistorie

og -debat, et betydeligt, person¬

ligt forfatterskab og en aktiv rolle
som debattør i medierne, men også
sqm redaktør og skribent for Arki¬
tekten og Arkitektur DK har Kim
Dirckinck-Holmfeld sat sin klare

signatur på faget, debatten og arki¬
tekturen.

Blandt hovedværker fra Kim

Dirckinck-Holmfelds periode
kan nævnes Dansk Byplanlægning
1938-92; C.F. Hansen 1-2; Guide
til Dansk Arkitektur år 1000-1995

(2 bind); Nordisk Arkitektur; Arne
Jacobsen; Danmarks Havekunst 1-3;
3-binds guideværket til Køben¬
havn, Jylland og Øerne; Guide til
dansk havekunst; Rummets Arki¬
tektur - Arkitekturens Rum;
Dansk Arkitektur 250 år; Kunst¬

akademiets Historie 1-3; Europas
store haver, foruden Fantasiens

Have; Med Himlen som Loft; Den
sidste Guldalder; Nye Byrum; Det
Nye Byliv; Utzon og den nye Tra¬
dition m.fl. Flere af disse har Kim

Dirckinck-Holmfeld selv forfattet

eller været medforfatter til.

DL, Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter

Strandgade 27A, 1. sal
1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Fagsekretær Anne Dahl Refshauge
dl@landskabsarkitekter.dk
www. landskabsarkitekter, dk

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

DL's nye bestyrelse
Efter DL's generalforsamling i
marts har bestyrelsen følgende
sammensætning: Anja Boserup
Qvist, Bo Seidelin Hune, Britta
Bolius Møllenbach, Hanne Bat

Finke, Helle Nielsen (suppl.),
Ionee Skovgaard, Lars Poulsen,
Rune Bugge Jensen (suppl.),
Sigrid Glarbo og Steen Himmer
(studerende).
Til Landskabs redaktionsudvalg
blev Ulrik Kuggas valgt; som sup¬

pleant Britta Bolius Møllenbach.

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

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

Mangler du dine personlige koder
til hjemmesiden, så kontakt DL's
sekretariat på tel. 33 32 23 54
eller på dl@landskabsarkitekter.dk

Uformelle torsdage
Sidsn nytår er arrangeret ufor¬
melle torsdage, hvor man uden til¬
melding kan komme og se aktuel¬
le landskabsrelaterede udstillinger,
byggepladsprojekter, haver m.m.
samt hinanden.

Allerede afholdt er: introdukti¬

on til skaterverdenen, rundvisning
i Lavaland, byggepladsbesøg med
Steen Høyer og Louise Risør i
Nørrebroparken.
Planlagt er nattergalehøring i
Veksø og tur i Dyrehaven med
indlæg af Liv Oustrup om skovæ¬
stetik.

Uformelle torsdage ligger sidste
torsdag i hver måned og annonce¬
res via DL-nyhedsmail og på
www.landskabsarkitekter.dk

44th IFLA World Congress
Kuala Lumpur, Malaysia
44th IFLA World Congress afhol¬
des i Kuala Lumpur, Malaysia i
dagene 27.-31. august 2007.
Congress Theme:
EDEN-ingThe Earth
Inf.: Inst, of Landscape Architects
Malaysia (ILAM)
enquiry@ifla2007.com
www.ifla2007.com

Nordjyske Planlæggeres
forårsprogram
Nordjyske Planlæggere er en fag¬
teknisk gruppe i Ingeniørforenin¬
gen i Danmark, IDA.
DL er ikke direkte repræsenteret,
men landskabsarkitekt Gitte Ram¬

høj, Ålborg Kommune, er medlem
af bestyrelsen. Nordjyske Planlæg¬
gere samarbejder med FAB, land¬
inspektører m.fl. Næste arrange¬
menter:

8.5 Ålborg Havn
7.7 Plan 09

Forårets arrangementer på Fyn
Kulturmaskinen v. Brandts Klædefabrik
Tegnestuen Praksis fortæller om

egne arbejder og Odense Kom¬
mune beskriver tankerne bag Kul¬
turmaskinen og guider gennem
området.

Lørdag 2. juni kl. 10-14 i
Tilmelding til fane Vestergaard

jve@odense.dk senest 23. maj

Foreningen for Kirkegårdskultur
Årsmøde afholdes tirsdag 29. og

onsdag 30. maj i Skagen.
Program: Generalforsamling
Foredrag om Abels død og begra¬
velse — kirkegårdens grundfortæl¬
linger v. foreningens formand, sog¬

nepræst ElofWestergaard.
Foredrag om Skagen, kunsten og
kirken v. kunsthistoriker, mag. art.
Elisabeth Fabritius.

Orientering om ekskursionsmål
og områdets naturhistorie v. kirkeJ
gårdskonsulent Mogens Andersen.
På ekskursionen besøges den til¬
sandede Kirke, Skagen Assistens
Kirkegård, Højen Kirkegård, GI.
Skagen, Råbjerg Kirkegård samt
Fladbjerg og Flade Kirkegårde,
Frederikshavn.

Medlemspris: hele arrangementet
1.900 kr., uden overnatning 1.400
kr. Øvrige 2.200 kr., uden over¬

natning 1.700 kr.
Inf. Hans Broch-Mikkelsen,
tel. 65 36 11 70

Brochm@privat.dk

Dette sted

DL og Center for Skov, Landskab
og Planlægning, KU afholder igen
i år, 1. juni, konferencen 'Verden
i Danmark'på Dansk Arkitektur
Center.Titlen er 'Locus Iste', der

betyder 'dette sted'.
Hermed vil arrangørerne frem¬
hæve betydningen af vejr og vind,
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vand og lys, klima og jordbund,
som trods teknologiske landvin¬
dinger ikke er mindre vigtige end
før, tillagt menneskers forurenende
virksomhed. Forelæsere er:

Julian Raxworthy, lektor ved
Queensland University ofTechno-
logy, Australien, der forsker i euro¬

pæisk landskabsarkitektur;
Petra Blaisse, Inside Outside,
Amsterdam, der er designer og
bl.a. har samarbejdet med Rem
Koolhaas om park ved Rotterdam
Kunsthalle;

GillesVexlard, Latitude Nord, Paris,
der står bag Miinchen-Riem land¬
skabspark;
Bet Figueras, Barcelona, der er

professor og skaber af Barcelonas
botaniske have;
Søren Robert Lund, SRL Arkitek¬
ter, der i en årrække har været

planlægningschef for Tivolis have;
Anne Whiston Spirn, professor ved
MIT, der har skrevet bogen
'The Language of Landscape'.
Tid og sted: 1 .juni 2007,
kl. 9.30 til 16.30

Dansk Arkitektur Center,
Strandgade 27B,
København K

Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste og medlemmer
af DL 2.250 kr., øvrige 3.000 kr.
Tilmelding: www.sl.life.ku.dk/
KurserOgEfteruddannelse/Kurser/
VerdenIDanmarkLocusIste.aspx
eller ved henvendelse til

Karen Sejr ksp@life.ku.dk
Hele programmet:
www. si .life, ku. dk /upload /world_in_
denmark_006.pdf

Med norske landskabs¬

arkitekter til Kina

Norske Landskapsarkitekters for¬
ening arrangerer 14.-25. september
2007 en rejse til Kina.
Man besøger Shanghai, Suzhou,
Hangzhou, Xian og Beijing og ser

på kinesisk kultur, plantradition og

byggeri.
Michael Fuller-Gee, mnla er rejse¬
leder.

Pris: ca. 20.000 Nkr. ekskl.

tilslutningsbilletter til Oslo.
www. landskapsarkitektur. no

KOMPAN
Playful Living

KOMPAN Danmark A/S / Korsvangen 15 / 5750 Ringe / Tlf. 63 62 10 11 / www.KOMPAN.com
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HOS JUUL I FROST

Modsatte side. Blomstermarked på molen.
Kvæsthusbroen i København
• Opposite page. Flower market on the pier.
Kvæsthusbroen in Copenhagen

Tegnestuen på Refshaleøen i København, 2007
• The studio on Refshaleøen in Copenhagen, 2007

Hos JUUL | FROST Arkitekter dyrkes kreativiteten. Den gennemstrømmer alt, hvad
tegnestuen beskæftiger sig med: fra tilgangen til nye opgaver, over rekrutteringspoli-
tik helt ned til den fysiske indretning af tegnestuens nye kontor. Udgangspunktet for
tegnestuens kreative tilgang er Encyclopaedia Britannicas definition af kreativitet, der
lyder som følger: 'Kreativitet er evnen til at frembringe noget nyt, hvad enten det er
en ny løsning til et problem, en ny metode, et nyt stykke udstyr, et nyt kunstnerisk
objekt eller en ny kunstnerisk form.' Man er med andre ord kreativ, når man opfin¬
der en ny måde at se en given problemstilling på, udvikler en ny metode til at løse
opgaverne på, ændrer optikken hvorpå andre ser på omverdenen eller genbruger en
bestemt metode i en ny kontekst. Kreativitet er først og fremmest en proces, der ska¬
ber noget, som endnu ikke eksisterer.

Hos JUUL | FROST Arkitekter er kreativiteten midlet, der potentielt skaber det op¬
levelsesrige byrum, den inspirerende byplan eller den innovative arkitektur i form af
bolig-, institutions- eller erhvervsbyggeri. #

Teori og praksis forenes
JUUL | FROST Arkitekter har en udsædvanlig historie, idet grundlæggerne og de dag¬
lige ledere, Helle Juul og Flemming Frost, de første mange år af tegnestuens virke
fortrinsvis beskæftigede sig med udstillingsvirksomhed og redaktionelt — gerne teori¬
tungt — arbejde. Efterhånden begyndte tegnestuen at kaste sig over den mere praktisk
orienterede del af arkitektfaget, og op gennem 1990erne har byplaner, udviklings¬
strategier, dialogprocesser og udvikling af byrum udgjort en fast del af tegnestuens

opgaver. JUUL | FROST Arkitekter har blandt andet stået for Q-book — en omfatten¬
de dialogproces og masterplan i forbindelse med udviklingen af Universitetsholmen
i Malmø — og har desuden lavet en bystrategi for det samlede Vallensbæk, Filipstad
i Oslo, strategiplaner for Vejle og Næstved samt.en masterplan for Flyvestation Vær¬
løse.

Det store vendepunkt kom i 2001, hvor tegnestuen deltog i en konkurrence om

billigt boligbyggeri, og det præmierede konkurrenceforslag resulterede i Bedre Billi¬
gere Boliger-projektet i Ølby ved Køge, hvoraf de to første etaper er realiseret, mens

tredje og sidste fase er under opførelse.
Siden er det kun gået fremad med boligbyggerier i alle prisklasser lige fra Ølby-

projektet over rækkehuse/en-familie huse i Bøgebakken, Værløse til transformation
af Den Kongelige Porcelænsfabriks gamle fabriksfaciliteter til nye lejligheder og op¬
førelse af nye bygninger på den samme grund. Tegnestuen er endvidere aktiv inden
for erhvervs- og kommercielt byggeri bl.a. med et nyt hovedsæde for Max bank, en
af landets innovative og hurtigst voksende finansielle virksomheder, samt en række
andre byggeprojekter i Næstved Havn.

Sideløbende med det praktiske arbejde har Helle Juul og Flemming Frost været
aktive deltagere i arkitekturdebatten. De har begge fungeret som dommere i mange
arkitektkonkurrencer, og som redaktører af tidsskriftet SKALA har de både påvirket
— og ikke mindst udfordret - hvordan arkitektur beskrives. Fagligheden er løbende
holdt ved lige gennem gæsteprofessorater ved internationale universiteter kombine¬
ret med anden undervisning.

Endvidere har Helle Juul gennem de sidste år været tilknyttet det nu nedlagte
Center for Byrumsforskning som forsker - et forskningsområde, som hun aktuelt ar¬

bejder på at videreføre i tegnestuens regi.
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Herstedlund, Albertslund, t. præmie i konkurrence, 2002. 116 boliger i tre etaper, 2005-08. Bygherre: FB Herstedlund Aps
• Herstedlund, Albertslund. 1st prize in 2002 competition. 116 housing units in three stages. Client: FB Herstedlund Aps

Omorganisering fremmer ideudvikling
Da JUUL | FROST Arkitekter i 2006 gennemfør¬
te en større omorganisering, blev virksomheds¬
strukturen præciseret, samtidig med at tegnestu¬
ens tværfaglige kompetencer blev synliggjorte
- internt såvel som eksternt. I forbindelse med

omorganiseringen lancerede tegnestuen en ny

hjemmeside, www.juulfrost.dk, og flyttede til
nye lokaler ude på Refshaleøen i et 'transhisto-
risk' rum i et område, der, ligesom selve tegne¬
stuen, er midt i en omfattende transformations¬
proces. Flytningen er ikke blot et spørgsmål om
at komme fra punkt A til B, men er en integreret
del af den mentale omstillings- Og udviklings¬
proces, som tegnestuen løbende arbejder på.

Omorganiseringen har resulteret i en flek¬
sibel organisation med tre udviklingsafdelinger,
By + Rum, Bygning + Bebyggelse samt Forskning +
Kommunikation. Afdelingerne arbejder tæt sam¬
men på flertallet af tegnestuens opgaver.

1 By + Rum er det udvekslingen mellem be¬
vægelse og rumlige scenarier, mellem forskellige
skalatrin, mellem landskab, bebyggelse og boli¬
ger, der er omdrejningspunktet. Afdelingen fo¬
kuserer på at skabe urbane rum, som balancerer
mellem det programmerede og det uprogram-
merede. Rum, der venter på at blive taget i brug
af deres brugere.

Karakteristisk for afdelingens urbane projek¬
ter er, at de er i besiddelse af en robusthed, der på
den ene side gør dem modstandsdygtige overfor
tidens tand — samtidig med at de tilpasningsdyg¬
tige i forhold de fremtidige brugeres krav.

Arbejdet i By + Rum spænder fra det over¬
ordnede byniveau til udviklingen af bolignÆre
områder, og udviklingen af store masterplaner,
urban planlægning og urbant design er et resul¬
tat af afdelingens arbejde.

Bygning + Bebyggelse er tegnestuens udvik¬
lings- og bygningsafdeling, der løbende arbejder
på at optimere det industrialiserede byggeri for
at udvikle nye og markante typer arkitektur in¬
den for alle prisklasser og bygningstyper.

Inspireret af den byrumsmæssige tilgang,
som By + Rum arbejder med, er tilpasning og

selvstændighed en rammende overskrift for ar¬

bejdet i Bygning + Bebyggelse: tilpasning henviser

til respekten for og integration med de eksiste¬
rende kvaliteter en given lokalitet er i besiddelse
af. Selvstændighed henviser til en markant arki¬
tektur, et unikt design og et kvalitativt byggeri.
Dette gælder, uanset om der er tale om billigt
boligbyggeri, eksklusive huse/lejligheder eller
kommercielt byggeri.

Den nyeste afdeling er Forskning + Kommu¬
nikation, hvor forskning inden for og formidling
af centrale spørgsmål inden for urbanitet og ar¬
kitektur udgør afdelingens primære fokusom¬
råder. Et aktuelt eksempel på afdelingens virke
er Fremtidens Campusområder — fra den akademi¬
ske landsby til urban universitetshub, et udviklings¬
projekt som JUUL | FROST Arkitekter udfører for
Universitets og Bygningsstyrelsen, og som skal
kvalificere videreudviklingen af de danske cam¬

pusområder.
Teori har altid været en integreret del af teg¬

nestuens arbejde, men da Helle Juul tog sin ph.d.
grad i starten af 1990erne, var der ikke megen
forståelse for forskningens betydning for det
praktiske arbejde. Der er dog sket et skred i om¬
verdenens opfattelse af forholdet mellem teori
og praksis: I dag er forskning dybt forankret i
det praktiske arbejde og vice versa: det prakti¬
ske arbejde, der ofte er mere fremtidsorienteret,
smitter af på forskningen. Tegnestuens teoreti¬
ske, velfunderede fundament sammenholdt med
den håndgribelige erfaring er en unik kombina¬
tion, der kvalificerer samtlige projekter, som teg¬
nestuen kaster sig over. Afdelingen står ligeledes
for den interne kommunikation og den eksterne
synliggørelse af tegnestuens virke.

Internt samarbejde og videnudveksling
Et landskab er ikke kun et landskab. Et boligom¬
råde er ikke kun de fysiske volumener. Forskning
skal ikke isoleres'i et akademisk og selvtilstrække¬
ligt elfenbenstårn. Den daglige udveksling mel¬
lem de tre afdelinger sikrer, at der konstant åbnes
for nye tilgange til de problematikker, som de
enkelte projekter afføder: boligprojekter skaber
altid oplevelsesrige og engagerende udendørs-
miljøer; byplaner inspireres af litteraturteoriens
tilgang til åbne værker eller filmteoriens anven¬
delse af off-screen rummet; det praktiske og teo¬

retiske arbejde med multifunktionelle byrum, in¬
spirerer tegnestuens tilgang til fleksible boliger.
Vekselvirkningen fortsætter principielt i det uen¬

delige, hvor den overraskende applikering og ud¬
veksling mellem den ene udviklingsafdeling og
den anden skaber den kreative løsning.

For at sikre at der reelt set også foregår en

løbende opkvalificering af tegnestuen som hel¬
hed, og at alle medarbejdere er orienteret om,
hvad deres kollegaer aktuelt beskæftiger sig med,
afholdes en række arrangementer for at frem¬
me videndeling: På et månedligt tegnestuemøde
orienteres samtlige medarbejdere om de aktuelle
projekter, som tegnestuen arbejder på, en ugent¬

lig nyhedsmail leverer historier om løst og fast,
der har betydning for virksomheden, mens krea¬
tiviteten og de skæve vinkler konstant udfordres
via de tilbagekommende JFA Lounge arrange¬
menter, bl.a. foredrag fra interne/eksterne op¬

lægsholdere, teaterbesøg eller filmforevisninger.

Totalrådgivning fra A-Z
Når JUUL | FROST Arkitekter udarbejder en by-
strategi, laver en omfattende masterplan eller slet
og ret skal identificere et områdes potentialer,
er dialogplanlægning et redskab, som tegnestuen
aktivt benytter sig af.

Hvad enten det handler om Hillerød, Næst¬

ved, Oslo, Københavns Havn, Ørestaden eller
Universitetsholmen i Malmø er målet med samt¬

lige udviklingsprojekter at skabe bedre vilkår for
eksisterende og kommende beboere/brugere.
Ved at aktivere alle interessenter tidligt i udvik¬
lingsprocessen sikrer tegnestuen, at der skabes
helhedsorienterede løsninger, samt at alle invol¬
verede parter far en fælles forståelsesramme for
projektets målsætning. Anvendelse af dialogpro¬
cesser har også medført en forskydning i for¬
holdet mellem arkitekterne på den ene side og

bygherrer, brugere og andre interessenter på den
anden: Arkitekter er ikke længere blot skabere af
en færdig masterplan, men antager mere rollen
som fagligt velfunderede proceskoordinatorer,
der styrer dialogen, bruger forskellige redskaber
til at opstille en række scenarier, der fremlægges
for borgerne — og så efterfølgende realiserer det
udviklede koncept.
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Ryget Skovby, Bøgebakken i Værløse. 69 tæt-lav boliger og 21 parcelhuse, 2005-07. Bygherre: Sjælsø Gruppen A / S
• Ryget Skovby, Bøgebakken in Værløse. 69 low/dense housing units and 21 single-family houses, 2005-07. Client: Sjælsø Gruppen A / S

BBB. Bedre Billigere Boliger, Ølby.
Præmieret projekt fra arkitektkonkurrence.
Opførelse af ca. 270 boliger i to etaper.
Bygherre: Bedre Billigere Boliger A/S
• Better, Cheaper Housing (BBB), Ølby.
Prize winning project from the design competition.
Realization of ca. 270 housing units in two stages.
Client: Bedre Billigere Boliger A/S
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Tv. Kontorhus 10 i Ørestad.

Bygherre: NCC Property Development A/S
• Left: Office building 10 in Ørestad.
Client: NCC Property Development A/S

Herunder. Forslag til multiarena i Næstved med sports-,
konference-, hotel-, kultur-, videns- og wellnessfaciliteter
• Below: Proposal for a multi-arena in Næstved with sports,
conference, hotel, culture, learning and wellness facilities.

JUUL | FROST Arkitekters tværfaglige organise¬
ring og de sammensatte kompetencer fra by-,
bygnings- og landskabsarkitektur har givet teg¬
nestuen rådgivnings- og praktisk ekspertise inden
for udvikling af by- og transformationsområder
samt nye boligtyper i bymæssige sammenhænge.
Hermed dækker tegnestuen hele spekteret fra
den indledende kortlægning af konteksten over

inddragelsen af interessenter og udviklingen af
et givent program til den endelige projektering
og implementering af konceptet.

Udvikling af stærke, originale idékoncepter,
baseret på én nøje analyse af sted, funktion, pro¬

gram og økonomiske rammer er det grundlæg¬
gende element i tegnestuens arbejde, og gennem
dens filosofiske og teoretiske arkitekturtilgang
udtrykkes det faglige idégrundlag. Det er en ar¬

kitektvirksomhed, der tager afsæt i diskussionen
om kontekst og skala for byens tid og rum.

JUUL | FROST Arkitekter

Nordlejren. 1. præmie i indbudt konkurrence om udvikling af nye byområder
ved Flyvestation Værløse. Bygherre:Værløse Kommune/Kuben A/S

• Nordlejren. 1st prize in closed competition for the development of new urban areas
at the Værløse Air Base. Client: Værløse Kommune/Kuben A/S
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HILLERØDS FORNEMMELSE FOR BYRUM
— byens rum som katalysatorfor udvikling af en kulturel byprofil

JUUL | FROST Arkitekter

Byens rum er katalysatorer for udviklingen af et
kulturorienteret urbant liv som er et afgøren¬
de konkurrenceparameter for at skabe 'den gode
by' og det kvalitative byliv. Udgangspunktet er
den amerikanske økonom og urbanitetsteoreti-
ker Richard Floridas udsagn om, hvad der gør

byer attraktive: 'Fremtidens vinderbyer er ikke
dem, der tilbyder lave selskabsskatter, men dem
der tilbyder et åbent tolerant miljø, der tiltræk¬
ker den kreative klasse.' Hillerød-projektet foku¬
serer netop på at skabe en række åbne, toleran¬
te og tilpasningsdygtige byrum, hvor både den
iscenesatte kultur — såvel som de uformelle kon¬

takter og det åbne tolerante bymiljø - kan ud¬
vikles og styrkes. Bylivet kvalificeres ved at styre
flowet af mennesker og bevægelser gennem by¬
en. Hvem skal bruge byen?, hvor kommer by¬
livet fra? og hvordan kvalificeres det byliv, som
der opstår? er væsentlige spørgsmål for arbejdet
med Hillerøds udviklingspotentialer.

'Fremtidens vinderbyer er ikke dem, der tilbyder
lave selskabsskatter, men dem, der tilbyder et åbent,
tolerant miljø, der tiltrækker den kreative klasse.'
Richard Florida

Hillerod.View over Slotsbroforpladsen, *
Markedspladsen og.Posen
• Hillerød.View over Slotsbroforpladsen,
Markedspladsen og Posen

Hillerød — fornemmelse for byrum er titlen på juul
| frost Arkitekters vinderforslag i et indbudt
parallelopdrag omkring Slotsøkarréens fremtidi¬
ge udformning. Projektet er under udvikling og
baserer sig på en helhedsløsning, der på én og
samme tid skaber en række attraktive byrum af
varierende karakter og samtidig styrker det by¬
mæssige flow på tværs af eksisterende bevægel¬
sesmønstre.

Målet med Hillerød-projektet er at gøre by¬
en til et attraktivt sted at leve, bo og arbejde i.
Hillerøds hjerte er midtbyen, og transformatio¬
nen af midtbyen skal fungere som en dynamo for
resten af byens udvikling - som et hjerte spre¬
der liv ud i resten af organismen.Ved at fokuse¬
re indsatsen på byens centrum opstår en synergi,
der vitaliserer hele byen. I projektet respekteres
Hillerøds historie, og grebet om midtbyen tager
udgangspunkt i byens eksisterende kvaliteter, der
opgraderes og sættes i spil med hinanden.
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Tv. 1 .Eksisterende byliv — flow
2. Potentialet for byliv - flow
3. Forbindelseslinier
• Left: 1. Existing city life - flow
2. Potential for city life - flow
3. Connecting lines

'De tværgående bevægelsesstrømme skaber flows på kryds og tværs af
bymidten og sætter pladser, gader og stræder i forbindelse med hinanden'

Aktuelle problemstillinger
Forud for udviklingen af hovedgrebet blev der
foretaget en analyse af de problemstillinger, som
Hillerød Midtby aktuelt besidder. Analysen resul¬
terede i tre overordnede indsatsområder: orien¬

teringspunkter, liv efter butikkernes lukketid
samt nye bevægelseslinier og flows.

Orienteringspunkter
I dag har Hillerød Midtby få klare og entydige
orienteringspunkter. De manglende forankrings-
punkter skaber en by, det er vanskeligt at orien¬
tere sig i. Midtbyens fysiske disponering lægger
ikke op til, at man bevæger sig på tværs af ga¬

derne, hvilket resulterer i entydige og retliniede
bevægelsesmønstre. Dette er især udtalt i Slots¬
gade, der er byens gågade og største butiksgade.
Fra Slotsgade er der meget begrænset fysisk og
visuel kontakt til de omkringliggende gader,
stræder, friarealer og pladser. Resultatet er, at
Slotskarréens enkelte områder bliver mere eller

mindre autonome arealer.

Liv efter butikkernes lukketid
Som hovedgade har Slotsgade en altoverskyggen¬
de betydning for bymidtens aktivitetsniveau, og
i dag hænger aktivitetsniveauet i bymidten nø¬

je sammen med butikkernes åbningstider. Efter
lukketid er der ikke meget liv i den centrale del
af byen, der savner nogle unikke kvaliteter. Dette
smitter af på resten af Slotssøkarréen, der mang¬
ler liv efter butikkernes lukketid.

Nye bevægelsesmønstre og flows
I dag kommer besøgende til Frederiksborg Slot
sjældent ind til selve bymidten. Turistbusserne
kører til Markedspladsen eller parkeringsplad¬
sen vest for slottet og sætter deres passagerer af,
hvorefter turisterne fortsætter til fods op mod
slottet. Efter besøget på slottet går de oftest den
samme vej tilbage.

Med udgangspunkt i analysen af midtby¬
ens problematikker etableres et'hovedgreb, der
sammensættes af to delgreb, der løbende un¬

derstøtter hinanden. For det første opgraderes
de eksisterende pladser, så de hver især får deres
specifikke funktion og identitet.

Samtidig skabes der nye sammenhænge mellem
pladserne idet der etableres nye bevægelseslinier,
der går på tværs af Slotsgade, der er byens hoved¬
gade. Ved at kvalificere udvalgte pladser skabes
en række strategisk placerede attraktorer, der ef¬
terfølgende sættes i samspil med hinanden.

De tre pladser
Hillerød — fornemmelse for byrum fremhæver Mar¬
kedspladsen, Fisketorvet og Posen som særegne

byrum. Bearbejdelsen af de enkelte byrum og

pladser tager udgangspunkt i bevidstheden ofn,
at det moderne byrums fornemmeste karakter¬
træk er, at det er tvetydigt og åbent. Tvetydigt
i forhold til de aktiviteter, der kan udspille sig
i det. Åbent overfor at blive indtaget af de folk,
der bruger det. Hillerød-projektet skaber plad¬
ser, der besidder begge egenskaber.

Markedspladsen bliver det nye, internatio¬
nalt orienterede turistcentrum.Vi foreslår dels et

nyt hotel med blandt andet konferencefaciliteter,
wellness — og fitnesscenter, cafeer, dels lejligheds-
hotel, boliger og busterminal. Markedspladsen
omfatter yderligere et stort sammenhængende
underjordisk parkeringsareal. Hotellets bygnings-
volumen viderefører typologien fra pladsens ek¬
sisterende randbebyggelser og skaber sammen
med de eksisterende bygninger en ny randbe¬
byggelse. Grebet opløser karréens lukkede ka¬
rakter og skaber en åben bebyggelse, der danner
offentlige, semioffentlige og private rum. Skala-
mæssigt korresponderer Markedspladsens nye be¬
byggelse med kulturhuset på Posen.

Fisketorvet foreslås som et mere urbant og
multifunktionelt rum. Områdets karaktertræk

domineres af mobile haver i form af blandt an¬

det grønne elementer, lysflader, vandhaver og fa¬
ste vægge, der alle er placeret på skinner. Forde¬
len ved de mobile enheder er, at Fisketorvet kan
antage forskellige former: Kræver en aktivitet et
fortættet byrum, køres enhederne i stilling, så
der opstår en intimitet på den store plads. Skulle
der omvendt være behov for et stort, fritstående
byrum, kører man blot haverne til siden. De mo¬

bile haver skaber et tvetydigt byrum, der aldrig
er fastlåst, men som derimod altid er åbent over

for brugernes forskellige ønsker.



Th. Helhedsplan ca. 1: 3000
• Right: Comprehensive plan
ca. 1:3000

Herover. Markedpladsen
Tv. Planudsnit af Markedspladsen
Th. Night view Markedspladsen
• Above:The Market Square
Left: Plan of the Market Square
Right: Night view of the
Market Square
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Tv. Planudsnit af Posen. Th. Kulturhus på Posen
• Left: Plan of the Posen. Right: Culture center on the Posen

Fisketorvet ligger desuden i overgangen mellem
den urbane Slotsgade og den rekreative Posen.

Posen er i dag et stort rekreativt gront runt,
hvor en række uprogrammerede aktiviteter
foregår spontant og grebet er primært en op¬

stramning og præcisering af disse funktioner. På
Posen etableres desuden et kulturhus og en ung-

domslounge, som skal være et multifunktionelt
samlingspunkt, hvor man kan opleve koncerter,
se udstillinger, høre foredrag og deltage i mere
tidsbestemte arrangementer i form af tøndeslag¬
ningjulemarked, grillfester med'mere. De eksi¬
sterende værksteder/gallerier bliver integreret i
den overordnede disponering af pladsen. Områ¬
det foran kulturhuset ved Posen opgraderes til et
aktivt og multifunktionelt område - i hovedtræk
en stor grøn og åben flade, der underinddeles i
større åbne landskabsfelter med varierende over¬

flader. Det nye landskab er formelt i sin struktur
- og uformelt i sine anvendelsesmuligheder, der
strækker sig fra skating, boule, amfi, sport til pic¬
nic. Posen skal rumme hele byens mangfoldig¬
hed — og det grønne rum breder sig som en vifte
ud mod Frederiksborg Slot — en gestus til slot¬
tet - og artikulerer desuden en ny sammenhæng
mellem slottet og midtbyen.

Tværgående bevægelseslinier og flows
De omdannede byrum bliver hermed forstær¬
ket som byens nye forankringspunkter, der bå¬
de opfordrer til ophold og samtidig med at de
fungerer som orienteringspunkter for byens be¬
vægelser. For at fremme udveksling mellem de
Opgraderede byrum etableres tre overordne¬
de, tværgående bevægelsesmuligheder, der kæ¬
der forankringspunkterne sammen på kryds og

tværs og giver 'kulturturisten' mulighed for at

bevæge sig på tværs af byen. En rød belægning
på færdselslinierne signalerer de nye bevægelses¬
muligheder på tværs af bymidten og skaber for¬
bindelse mellem områderne sydvest for Slotsga¬
de, selve Slotsgade og Slotssøen.

Via de nye bevægelseslinier opstår en ny tre-
kantsrelation mellem Markedspladsen, slottet og
Posen. De tre områder bliver hver især lokale

forankringspunkter, som byfolket kan orientere
sig efter og . opholde sig på. Samtidig bliver Fi¬

sketorvet centralt placeret på den nye bevægel¬
sesakse, hvilket opgraderer Fisketorvet og skaber
nye muligheder for et urbant liv.

De tværgående bevægelser ad Peder Nilen
Gade og Frederiksgade forankres af en ram-

bla, der opføres på Nordstensvej. Ramblaen er
et koncenteret, landskabeligt og rekreativt ele¬
ment, der tilfører Hostrupsvej en ny bymæssig
profil. En forudsætning for deregulering af tra¬
fikken er etableringen af en ny Ringvej syd om

Hillerød Bymidte - et projekt som JUUL | FROST
Arkitekter er ved at realisere i samarbejde med
Grontmij | Carl Bro som et direkte resultat af et

vinderprojekt for Hillerød Kommunes storstil¬
lede trafikprojekt, Trafikvision 2021. Deregule¬
ringen skaber mulighed for at afbryde de tvær¬

gående bevægelser, hvor området bliver endnu
en attraktor, der fører den nysgerrige kulturtu¬
rist ad andre veje end de oprindeligt planlagte.
Ramblaen bliver samtidig forpladsen til Slots¬
arkaderne, hvor markedsboder, torvehandel og
et nyt caféliv bliver arkadernes eksteriøre byrum.
Ramblaen er et centralt placeret, grønt indslag,
der både skaber rum for byliv af kommerciel, så¬
vel som rekreativ karakter.

Fra glemt bagside til levende forside
De tværgående bevægelser fører flowet fra midt¬
byen helt ud til Slotssøen, hvor der etableres en
'double edge' i form af et trædække, som giver
mulighed for at skiftevis bevæge sig ude på van¬
det og inde på land. De nye bevægelsesmulighe¬
der ude ved søkanten omdanner dermed Hille¬

røds bagside til en levende forside.
Søen er omgivet af bykernen, slottet, slots¬

parken og et boligområde. Ved at vende blikket
indad understreges et panoramaview, som gør al¬
le synsvinkler mulige og nedtoner den privilege¬
rede opfattelse af søen. Det multiperspektivisti-
ske blik artikuleres yderligere af dobbeltkanten,
der skaber en platform, hvorfra man både kigger
ud mod søen og ind mod. bymidten.

Den eksisterende grønne sti er grusbelagt,
fører forbi højt græs og bugter sig for en grup¬

pe træer — alt sammen giver stien et-uhøjtideligt
udtryk, der giver den gående en fortættet ople¬
velse. Den foreslåede 'double-edge' er derimod

et trædæk, og fremstår som en fast konstruktion
med et mere stringent udtryk. Den bevæger sig
næsten 'svævende' hen over søbredden og ude i
vandet og giver samtidig en oplevelse, der veksler
mellem det intime og det åbne. I de forankrings¬
punkter, som afslutter bevægelserne fra midtby¬
en ude i søkanten, etableres forskellige opholds-
muligheder i form af søbad, saunaer, cafeer og

udstillingspavilloner. Disse nedslagspunkter for¬
stærker samspillet mellem de retlinede og tvær¬

gående bevægelser i Slotsøkarreen.
Hillerød - fornemmelse for byrum er en hel¬

hedsløsning, der tager højde for bylivets mang¬

foldighed og samtidig udvider og aktiverer en
større del af midtbyen.

Slutresultatet er en attraktiv bymidte, der
skaber en levende og sammenhængende by.
JUUL | FROST Arkitekter
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Planudsnit af'double edge' ved Slotssøen og perspektiv af dobbeltkant
• Flan and perspective of double edge at Slotssøen

ummteyÉ

View fra slottet over Posen,
kulturhus og de rekreative grønne områder

•View from the castle over the Posen,
culture center and the recreational green areas

Hillerød - fornemmelse af byrum, 2006-
Vundet i. præmie i indbudt konkurrence som parallelopdragfor Slotsøkarreen i Hillerød
Bygherre: Hillerød Kommune
Teamleder: Helle Juul, arkitekt, maa, ph. d.
Medarbejdere: Andrew Place, arkitekt maa, projektleder By + Rum, Lene Stegemejer, arkitekt maa,
Bertrand Francqueville, arkitekt, Anders Borg, arkitekt maa,

Susanne Grunkin, landskabsarkitekt mdl, Peter Rebild, arkitekt maa (model),
Pawel Antoni Lange, cand.mag., HA — Kommunikation
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POTENTIALET KVÆSTHUSBROEN

JUUL | FROST Arkitekter

Kvæsthusbroen i historisk lys
• Kvæsthusbroen in a historical light

I foråret 2006 vandt JUUL | FROST Arkitekter i
samarbejde med John Pløger, bysociolog, lektor
ved Roskilde Universitets Center, og Bente
Larsen, forskningsassistent ved Lunds Univer¬
sitet, et parallelopdrag vedrørende programmet
for den fremtidige udformning af Kvæsthus¬
broen. Grundlaget for det videre arbejde med
Kvæsthusbroen er lokalplanen for skuespilhuset
samt Københavns Kommunes Teknik- og Mil¬
jøudvalgs beslutning af den 8. november 2006
om, at JUUL | FROST Arkitekters program er

grundlaget for den videre projektudvikling af
Kvæsthusbroen. Konkret betyder førstepræmi¬
en, at JUUL | FROST Arkitekter skal være byg¬
herrerådgiver for Københavns Kommune i for¬
bindelse med det videre udviklingsarbejde.

Udgangspunktet for 'Potentialet Kvæsthus¬
broen' er omfattende analyser af Københavner¬
nes livsformer, udviklingstendenser i storbylivet,
Kvæsthusbroens integration med omgivelserne
og havnerummets enestående kvaliteter.

Resultatet af analyserne peger entydigt på, at
København mangler et byrum, der er åbent og

tvetydigt - et rum, der afventer brugernes ibrug¬
tagelse og udnytter den kontekstuelle placering
- et rum for alle de uformelle samværsformer,
som er en fast bestanddel af det urbane liv.

Vision: Et rum for samtale, udveksling og hændelse
Byens offentlige rum skaber betydning og ofte
uomgængelige værdier for dens historie, identi¬
tet og selvforståelse. Byrum skaber ikke kun op¬
levelser. De stimulerer også til samtale og debat,
skaber drømme og visioner, skaber relationer,
møder og udvekslinger mellem folk, der ikke
nødvendigvis kender hinanden i forvejen.

Byrum er steder for spontane møder 'og
uventede hændelser. København består af for¬

skellige typer pladser og rum med varierende
grader af offentlighed: Rådhuspladsen for fol¬
kelighed, mens pladser som eksempelvis Halm¬
torvet og Skt. Hans Torv er helliget det rekrea¬
tive og samtalen. Kvæsthusbroen skal være det
særlige by- og oplevelsesrum for kultur, kunst,
samtale og udveksling. Dette er den nye folke¬
lighed, som den kreative bys aktører og turister
efterspørger.

Kvæsthusbroen — en kulturhub for hele København
Intet byrum er en ø. Derimod er byens steder al¬
tid forbundet via mere eller mindre stadfæstede

netværk og forbindelser. Kvæsthusbroen skal væ¬
re en kulturhub - et urbant omdrejnings- og til-
trækningspunkt, som har en interessant dobbelt¬
funktion, idet den samler og spreder på samme
tid. Hub'en samler folk, oplevelser og trafikale
strømninger. Inden for IT er en hub et netværks-
udstyr, der sender signaler videre ud i netværket.
Ligeledes skal et moderne byrum være en arena
for netværk, kontakt og oplevelser. Et sted, hvor
folk samles og indgår i nye hybrider af formelle,
såvel som uformelle, fællesskaber. Kulturhubben
er med andre ord et socialt og rekreativt møde¬
sted - et sted, der potentielt knytter og distri¬
buerer alt.

Kvæsthusbroen skal være et byrum, som er

anderledes, og som stimulerer nysgerrigheden
over for det fremmede, det anderledes og det, man

ikke helt forstår. Byen trænger til steder og are¬

naer, hvor oplevelsen forstærkes gennem oplys¬
ning, dialog, debat og udfordringer af det kendte.
Kvæsthusbroen kan blive et performativt sted
for denne vision; et sted hvor der arbejdes med
den multikulturelle, værdiplurale og kosmopo¬
litiske by. Forskellighed kan være en inspiration
— respekten for forskelligheden et mål.

Kvalificering af Kvæsthusbroens unikke kvaliteter
Kvæsthusbroens udstrækning er 230 meter målt
fra Sankt Annæ Plads til den nordlige spids, mens
dens fulde udstrækning fra Nyhavn er 450 meter.
Bredden er 50 meter. Målet med det principielle
hovedgreb er dels at nedskalere Kvæsthusbroen
til byens og menneskets skala, dels at definere en
ramme, hvori konklusionen af de forudgående
analyser og funktionsscenarier kan overføres til
et byrum. Udarbejdelsen af grebet og selve pro¬

grammeringen af Kvæsthusbroen baserer sig på
en kortlægning af dens unikke karakteristika, der
samles i en visionær syntese for dens fremtid.

Kvæsthusbroens unikke placering i Køben¬
havns Havn skaber en særegen identitet, hvor
vandet er en uomgængelig faktor. Derudover
er Kvæsthusbroen under konstant påvirkning af
operaen og skuespilhuset, de to kulturmagneter,

som ligger i broens umiddelbare nærhed. Ende¬
lig består hovedparten af Københavns Havn af
'øer', der ligger i havneforløbets længderetning
og virker som forbindelser til 'fastlandet'- og
Kvæsthusbroen deler disse 'øers' karaktertræk.

Vores projekt giver Kvæsthusbroen en klar,
utvetydig identitet, hvor vandets nærhed samt
havnens historie og signaturer styrkes og dyrkes.
Den umiddelbare nærhed til kulturmagneter¬
ne respekteres, alt i mens Kvæsthusbroens kom¬
mende disponering og anvendelsesmuligheder
både bekræfter - men også udfordrer - denne
kulturtunge placering. Respekten for de eksi¬
sterende kvaliteter medfører, at den åbne flade
bevares og holdes fri for permanente bygnings-
volumener, der ellers ville konkurrere med kul¬
turinstitutionerne og i øvrigt svække skuespil¬
husets klare placering i havnerummet.

Via en friskæring tydeliggøres Kvæsthusbro¬
ens ø-karakter, og ved at zoome ud — så transfor¬
mationen tager udgangspunkt i Kvæsthusbroens
fulde udstrækning ned til Nyhavn - bliver det
muligt at løse den nuværende, noget uafklarede,
anknytning til den bagvedliggende bystruktur.

Fra broen til molen

Ved at fritskære Kvæsthusbroen som en mole

indfanges både en begrebsmæssig identitet og et
logisk, arkitektonisk regelsæt, der danner grund¬
lag for det videre programmeringsarbejde.

Molens hoveddisponering sikrer konsistens
med den omgivende skala, sammenhæng til Ny¬
havn og Sankt Annæ Plads, præciserer bevægel-
seszoner og skaber flows, styrer dens fremtidige
rumligheder og identitet i københavnernes be¬
vidsthed. Grebet registrerer og indskriver byens
skala i molens skala.

Molens potentielle indhold er en kultur¬
hub, som består af en flade, et sted for samtids¬
kunst inkl. en kunsthal, en inkubator, samt en

parkeringskælder. Nyhavns dimensioner svarer
til molens dimensioner og ses samtidig som re¬

præsentativ for byens skala med dens rumlige
underdeling og koncentrationer af liv og flows.
Markante punkter, der underdeler Nyhavn, pro¬

jiceres over på molen, der underdeles i tre rum¬

ligheder.
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Set. Annæ Plads — udstrækning
• Set. Annæ Plads — extent

Nyhavn og molen — tre rumligheder Grid — Nedskalering — Rum i rum
• Nyhavn og molen — three spaces • Grid — Downscaling — Space in space

Friskæring
Molen foreslås 'fritskåret'for at underbygge den
som mole, dvs. dette kan eksempelvis ske i form
af en kanal, et materialeskift, et vand- eller lys¬
bånd. Ses molen isoleret, vil tyngden af skuespil¬
huset blive modsvaret af tyngden af de aktivite¬
ter, der ligger under fladen i molens spids, der
huser stedet for samtidskunsten.

Der foreslås desuden en udvekslingsfigur, der
differentierer fladen i forskellige teksturer og

indfanger bevægelsen i Kvæsthusgade og langs
molens yderside. Detaljeringen i formgivning
og materialer fremstår robust og bidrager til, at

bevægelsen langs yderkanten bliver væsensfor¬
skellig fra bevægelsen langs den inderste kant,
som vender ind mod byen. Her kan en større de¬
taljeringsgrad i formgivning og materialer skabe
rammer for en mere intim form for ophold langs
den soleksponerede og bynære kant.

Rum i rum

Molen nedskaleres i kraft af belægningsskift og

linier i fladen, der skaber rum i rummet. De
tre rum fra skuespilhuset ud mod molens spids
navngives henholdsvis udvekslingens, samtalens
og hændelsens rum.

1. Udvekslingens rum er en urban plads, der
er placeret i overgangen mellem by og vand, og
som er knyttet til skuespilhuset, der samtidig op¬

tager afslutningen på Sankt Annæ Plads. Afslut¬
ningen på rytmen af statuer langs Sankt Annæ
Plads symboliseres i dette rum ved en vandstråle.

2. Samtalens rum er den midterste del af mo¬

len, hvor nedskalering mod vandet sikrer dialog
og øjenkontakt mellem brugerne.

3. Molens spids udfordres i hændelsens rum.
Der er her, at den undersøiske kulturinstitution

placeres, stedet for refleksioner og hvor udsynet
optimeres. En mulig forbindelse til 'fastlandet'
bør placeres i et punkt, der støtter det naturlige
flow inde fra landsiden. Samtidig bør det sikres,
at molens spids friholdes for ikke at forfladige
det unikke klimaks.

Hovedgrebet opsamler alle delkomponenter
til en helhed, hvis udtryk bør kunne hvile i sig
selv, samtidig med at det rummer fleksibilitet og

kan optage skiftende funktioner.

Hovedgreb - den overordnede disposition • The main feature — the primary disposition
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Fladen • The surface Kulturhubben • The Culture Hub Lysinstallation • Light installation

Tv. 1. Molespids, aktiviteter under fladen og lysinstallation
2. De tre rumligheder
3. Molens møde med og nærkontakt til vandet,
flydende landskab, aktiviteter under fladen og parkering
• Left. 1. Pier point, activities under the surface and the light installation
2.The three spaces
3. The close encounter of the pier and the water,
floating landscape, activities under the surface and parking

samtidskunst og iværksættervirksomheder inden
for de kulturelle og kreative fagområder.

Kunsthallen vil på en gang vitalisere området
og sikre det en central placering, både i forhold
til tunge kulturinstitutioner og i forhold til byen.

Et sted for samtidskunst kombineret med

midlertidige installationer vil befæste molen
som en katalysator - ikke blot for kunst og kul¬
tur, men også for en type folkeliv, som ikke har
noget rum i København i dag. Et område hvor
man både kan dyrke det urbane liv, som knytter
sig til kunst og kultur, og hvor man kan flanere.
Kongens Nytorv, Nyhavn og Langelinie kan
knyttes sammen til én lang promenade, og her
vil molen via sin placering igen kunne udgøre
et naturligt omdrejningspunkt i og ved vandet.
En broforbindelse via Kvæsthusmolen til opera¬
en vil styrke den position.

Medvirkningsprocesser til de variable aktiviteter
Ud fra et katalog over mulige aktiviteter vil man
via internettet kunne foreslå en række temaret-

tede aktiviteter i udvalgte perioder gennem året.
Via nettet vil interessenter finde samarbejdspart¬
nere, skabe alliancer, finde sponsorer, der kan re¬

alisere de foreslåede aktiviteter.

I udvalgte perioder inviteres virksomheder
til at byde ind på fladen eventuelt i samarbej¬
de med en række underleverandører. Det kunne

være i form af julearrangementer, eller det kun¬
ne være verdens største Sankt Hans bål eller

sommer som på det hengangne Luftkastellet
med open air biograf, festivaler, skateboard ba¬
ner etc.

Det multifunktionelle byrum
Multifunktionalitet og åbenhed er det gennem¬

gående tema for projektet, og konkurrencens
dommerkomite fremhæver da også, at vinder¬
forslaget '...udmærker sig ved sin udnyttelse
af stedets kunstneriske og generelt visuelle og
æstetiske potentialer. Disse ses i forhold til en
overordnet vision om at gøre stedet til en både
event- og samtaleorienteret kulturhub, et sted,
hvor der eksperimenteres og hvor grænser ud¬
fordres med stor grad af variation mht. form, ty¬

pe og popularitet.'

Lyd og lysinstallationer — molens udsmykning
Der foreslås en udsmykning, der på en gang be¬
varer fladen og inddrager vandet; en udsmyk¬
ning som kan fungere på alle tider af døgnet, i
alle årstider, og som ikke hindrer udsynet hver¬
ken fra operasiden, fra Amalienborgsiden eller
fra selve molen. Her vil både lys- og lydkunst
være gode løsninger. Inspirationen hentes hos
konceptkunstneren, Jenny Holzer, der arbejder
med lys og tekster, som i form af enten projekti¬
oner på facader eller som LED-skærme kan kø¬
re på siden af molen. Disse vil kunne ses i både
dagslys og om aftenen. Genskinnet i vandet vil
inddrage vandet som en fast del af det koncep¬
tuelle greb.

Molens invariabler og variabler
Molens fremtidige udformning bør programme¬
res, så der opstår en vekselvirkning mellem for¬
skellige invariabler og variabler. Som variabler
foreslås forskellige kulturelle og kunstneriske
aktiviteter, der skifter med årstiderne.

Det kan værejuletræssalg,høstfest eller kunst¬
installationer. Her fungerer molens flade som en

scene, der ligger parat til at modtage de forskel¬
lige aktiviteter. Samtidig er molen et byrum, der
også skal fungere uden programmerede aktivite¬
ter. Derfor må molen være i besiddelse af nog¬
le invariable kvaliteter. Her vil den kunstneriske

udsmykning spille en afgørende rolle.

En kunstnerisk kuvøse for samtidskunsten
Molens placering mellem betydningsfulde kul¬
turinstitutioner som operaen og skuespilhuset
samt nærheden til Charlottenborg gør dens
funktion som kulturhub åbenbar. Fysisk vil den-
kunne udgøre et knudepunkt i bevægelsen til og
fra operaen. Funktionelt kan den på én gang
samle og sprede én række kultur- og kunstak¬
tiviteter.

En kunsthal og en inkubator placeres under
molen og udgør dens invariabler. Udover et ud¬
stillingsvindue for samtidskunsten etableres et

kuvøsemiljø for unge innovative talenter inden
for kunst, arkitektur, design og teater. Kultur¬
hubben bliver symbolet for et kreativt udvik¬
lingsmiljø for kunstneriske grupper, et sted for
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Dommerkomiteens udtalelse understreger, at

helhedsgrebet med respekten for omgivelsernes
iboende kvaliteter kombineret med etableringen
af et multifunktionelt og imødekommende by¬
rum, der er i stand til at rumme Københavns

.mangfoldige livsformer, er dette rette.
København har nu enhver mulighed for at

få det byrum, som byen for alvor mangler: et

offentligt rum, som integrerer brugerne, går i
dialog med omgivelserne og skaber plads til det
uformelle samvær.

JUUL | FROST Arkitekter

Kvæsthusbroen.

Vundet parallelopdrag om program for
Kvæsthusbroens fremtidige udformning.
Periode 2005-08

Bygherre: Københavns Kommune, Teknik- og Miljø¬
forvaltningen
Teamleder: Helle Juul, arkitekt maa, ph.d.
Medarbejdere: Andrew Place, arkitekt maa, projekt¬
leder By + Rum, Susanne Grunkin, landskabsarki¬
tekt mdl, Lene Stegemejer, arkitekt maa,

Konsulenter/teamkompetencer:
Bysociologi:John Pløger, dr. art., lektor v.
Institut for geografi & internationale udviklingsstudier,
Roskilde Universitet

Kunst i det offentlige rum: Bente Larsen, dr. art,
forskningsassistent, Institutionen for musik och
konstvetenskab, Lunds Universitet

Øverst. Mulig lysinstallation inspireret
af konceptkunstneren Jenny Holzer
Midte. Badefaciliteter på molen
Underst. Juletræsudsalg på molen
• Top: possible light installation inspired
by concept artist Jenny Holzer
Middle: Bathing facilities on the pier
Bottom: Christmas tree market on the pier
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INTERVENTION I BYENS RUM

Anne Nielsen

Under overskriften Hot Summer of Urban Farming
iværksatte otte kunstnere i september 2006 nogle
særlige projekter - interventioner — på forskellige
steder på det ydre Nørrebro i København1. Hen
over sommeren registrerede kunstnerne arealer,
der er oyersete eller ligger ubenyttede hen. Det
var hensigten at henlede opmærksomheden på
mulighederne i disse mere eller mindre offentli¬
ge rum vha. objekter, aktioner eller andre tiltag.

Jeg vil her indkredse fænomenet interventi¬
on med eksempler fra Hot Summer of Urban Far¬
ming.

Siden begyndelsen af 1990erne har man kunnet
iagttage denne særlige type projekter udspille sig
rundt om i verden i byernes rum.

Projekterne er ofte iværksat af kunstnere,
og de udføres i saijiarbejde med forskellige fag¬
grupper og lokale borgere. De intervenerer i det
urbane miljø.

Som modsætning til modernismens byplan¬
lægning, der virkede ved store overgribende pla¬
ner, er intervention en lokal handling, der ud¬
føres i mindre skala i en allerede eksisterende
kontekst.
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Modstående side. På det største ubenyttede areal
på ydre Nørrebro fandtes fragtmandshallerne og
et nedlagt sporområde.
Her kæmpede YNKB (Ydre Nørrebro Kultur
Bureau) for at bevare de nedbrydningstruede
fragtmandshaller. På facaderne var optegnet tale¬
bobler, der lod hallerne foreslå, hvad de eventu¬

elt kunne bruges til.
Det lykkedes dog ikke YNKB at redde bygnin¬
gen, den er i dag nedrevet
• Opposite page: On the largest, unused area in
the outer Nørrebro quarter of Copenhagen
there were a number of freight warehouses and
an abandoned railway yard.
Here the Outer Nørrebro Culture Bureau (YNKB)
fought to save the warehouses from demolition.
On the facades, there were text bubbles that
allow the buildings to suggest what they could
be used for.

HoweverYNKB's efforts to save the building
were in vain and today is has been torn down

Denne side. Med sit omvandrende køkken,
en solcelledreven ovn og et flytbart ildsted,
indgår Nance Klehm en handel med dem,
hun tilfældigt møder. Man kan få frisklavet
tapas i bytte for en god historie
• This page: With her mobile kitchen, stove
and solar energy oven Nance Klehm trades with
those she randomly meets. One can get a freshly
made tapas in exchange for a good story

At intervenere betyder at komme imellem - at træ¬
de ind i en relation mellem forskellige eksiste¬
rende faktorer for at omdirigere eller forandre
relationen. En intervention er derfor ikke uto¬

pisk, da den kun kan eksistere i kraft af de fak¬
tuelle forhold. Man kan f.eks. intervenere, hvis
man finder et forhold kritisabelt, enten ved blot
at henlede opmærksomheden på det eller ved at
iværksætte en proces, som man ikke kan kende
resultatet af på forhånd.

Værkerne fungerer ikke ved repræsentation,
som kunst ellers ofte gør.

De er ikke skabt for at henvise til noget bag¬
vedliggende, som beskueren dernæst skal afkode.
Hensigten er fremadrettet, dvs. at interventionen
skal sætte noget i gang og medvirke til en ska¬
bende, fortløbende proces.

Projekterne efterlades åbne for kommende
hændelser og tiltag. Man intervenerer for at re¬
vitalisere det offentlige rum i håb om, at nogen
vil stoppe op, tage ophold og måske endda en¬

gagere sig i de udvekslinger og relationer, der
kunne opstå her.2

WHMMIi jj
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En intervention må nødvendigvis være lokal, og
den kan åbne for erkendelsen om stedets egen
historie og identitet på godt og ondt. Dette gø¬
res i troen på, at det er bedre konfrontere sig selv
og hinanden med den virkelighed, der eksisterer
her, end udelukkende at forlade sig på den fjerne
og nogen gange virtuelle verden, som man mø¬
der i sin hverdag gennem medierne.

Denne side. På Folmer Bendtsens Plads
kunne man i september 2006 se et lille
hvidt drivhus med slanger hængende ud
af toppen.
Det er Hartmut Stocters Oxygene Green¬
house. Det er meningen, at man her kan
sætte sig i sækkestolene og mødes over et
frisk sug, hvis man skulle blive trængende i »

byens iltfattige luft.
• This page: On Folmer Bendtsens Square,
in September 2006, one could see a small,
white greenhouse with hoses dangling out
of the top.
This was Hartmut Stocter's Oxygen
Greenhouse. The idea was that one could
sit here in the beanbag chairs and gather
for a fresh breath of air if one felt the need
in the city's oxygen deficient atmosphere

Noter

1. Projekterne er præsenteret på hjemmesiden:
www.publik.dk/hotsummer
De deltagende kunstnere var:
Marie Markman, Hartmut Stockter,
Camilla Berner, Åsa Sonjasdotter, Jonas Maria Schul,
YNKB (Ydre Nørrebro Kultur Bureau),
Gillion Grantsaan, Nance Klehm.
Udstillingen blev kurateret af Nis Rømer.
Hjemmesiden indeholder links til mange interventio¬
ner i urbane miljøer verden over og er således et godt
udgangspunkt for en større indsigt i området.
2. Inden for kunstverdenen er denne form for aktive¬

ring af relationer mellem mennesker blevet defineret
som en ny æstetisk kategori, kaldet relationel æstetik.
Begrebet er introduceret og udfoldet af den franske
kurator og kunstkritiker Nicolas Bourriaud i Esthé-
tique Rélationnel, Paris 1998. Oversat til dansk af Mor¬
ten Salling: Relationel æstetik, Det Kongelige Danske
Kunstakademi, København 2005.
3. På engelsk interstice. Det engelske udtryk anvendes
ofte i forbindelse med omtale af denne type projekter.

Projekterne fra Hot Summer of Urban Farming de¬
monstrerer forskellige grader af borgerens ind¬
levelse. Fra taleboblerne på Fragtmandshallerne,
der virker som udsagn til eftertanke, over kar-
toffelplanterne på banearealet og Marie Mark¬
mans arealopgørelse, der opfordrer borgeren til
at handle selv, til det mellemmenneskelige møde,
der opstår, når Nance Klehm udveksler tapas for
historier, og man mødes ved drivhuset på Fol¬
mer Bendtsens Plads. De er alle med til ikke ale¬

ne at udvikle vores opfattelse af det sted, vi bor,
men de opfordrer også til, at vi mødes med hin¬
anden og tager aktivt del i byens liv.
Anne Nielsen, stud. mag. i kunsthistorie
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• Illustrations from the winning proposal for Park Northwest, by SLA

Træer, som danner rum,

og træer brugt som konfetti
Træer kan bruges på mange forskellige måder,
og derfor bliver der på uddannelsesstederne også
brugt megen tid på at undervise i planteanven¬
delse, i hvert fald ved KVL (nu KU). Arkitekt¬
skolernes landskabsarkitekter savner dog for en
stor del denne undervisning, og det er synd, for¬
di beplantningen er et af de vigtigste virkemid¬
ler, en landskabsarkitekt har til rådighed. Ved at

bruge beplantning adskiller landskabsarkitekten
sig fra en bygningsarkitekt eller byplanlægger.

Beplantning har den fascinerede egenskab, at
den ændrer sig i tidens løb; hver sæson har sit
eget udtryk, og. træet eller busken bliver større

og smukkere med årene. Det tager altså tid, in¬
den det optimale, ønskede resultat nås, men ve¬

jen frem er meget fascinerede. Er en have ikke et

langsomt skuespil, ifølge Steen Eiler Rasmussen?
Det er derfor meget mærkeligt, at plantean¬

vendelse er blevet nedprioriteret af den yngre

generation af landskabsarkitekter. Ved at bruge
lys, vandkunst, stål og granit far man hurtige
resultater og forhåbentlig opmærksomhed hos
(fag)folk. Nogle gange far man det indryk, at det
er det sidste, der gælder. Den tid, hvor man ba¬
re skulle være anonym som landskabsarkitekt, er
fortid.

Træernes egenskaber kan deles i to grupper:
de arkitektoniske og de biologisk/økologiske
egenskaber. Det første har at gøre med træernes
form, grenstruktur samt bladenes form og far¬
ve. De biologiske egenskaber handler om, hvilke
krav et træ stiller til jordbund, lys, vand og læ.
Nogle træer vokser hurtigt og dør hurtigt, mens

andre træer gør lige det modsatte. •
Alt i alt ret komplekst, og derfor kan man

også anvende beplantning på så mange forskel¬
lige måder. Lad os se på to måder at bruge be¬
plantning på.

En rumdannende metode

C.Th. Sørensen var meget bevidst om, hvordan
man skulle bruge beplantning. Man skulle ik¬
ke lave blandede beplantninger, men helst bruge
bare et slags træ eller busk, fordi så blev den (ar¬
kitektoniske) virkning stærkest. Og det har han

også vist i f.eks. Aarhus Universitetspark, hvor eg
er den dominerende træart, plantet eller rettere

sagt lagt som agern. Billigt og naturligt. Halv¬
fjers år senere er parkens landskab et vidunder,
så smukt. Der er bare et stort problem, når man
kun bruger en træart. Når en eller anden syg¬
dom spreder sig ind i beplantningen, som f.eks.
en egebladbille, kan hele parken bliver ødelagt.
Vi ved fra økologien, at ensartede beplantninger
er dynamiske, men ustabile, mens blandede be¬
plantninger, ligesom en fuldt udvokset skov, er

stabile. Det er underligt, at dette aspekt af Søren¬
sens beplantninger aldrig har været diskuteret.

En 'gardenesque' metode
I 1800-tallet brugte englænderen J. Loudon be¬
grebet gardenesque om en havestil, hvor hvert træ
far lov at udvikle sig uden konkurrence fra andre
træer. Herved skulle det betones, at haven var

menneskeskabt. Han forestillede sig især denne
fremgangsmåde anvendt i privathaver (gardens).
At denne tanke udviklede sig til en overdreven
og ikke æstetisk brug af eksotiske træer, som lige
var hentet fra kolonierne, uden hensyntagen til
den rumlige effekt, kunne han ikke vide.

Gardenesque stil blev derfor også udskældt af
mange professionelle landskabsarkitekter og ha¬
veskribenter. Det var slutstenen i udviklingen af
den romantiske stil.

Men måske far den en 'revival,' idet forsla¬
get fra Stig L. Anderssons tegnestue til den nye

park Nord-Vest, som fik 1. præmie i den nyligt
afholdte arkitektkonkurrence, viser et kalejdo¬
skop af forskellige træer, som er spredt som kon¬
fetti ud over hele parken. De illustrationer, som

ledsager forslaget, viser tydeligt, hvordan det vil
komme til at se ud (det er fordelen med com¬

putervisualisering). Nåletræer i forskellige form
og farve og løvtræer, som kirsebær og birk, står
(tilfældigt?)'spredt ud over området. Dommer¬
komiteen lovpriser ideen, fordi den bringer 'na¬
tur' ind i byen. •

Kan det lade sig gøre, og er det smukt? Er
miljøet (vind, jordbund m.m.) egnet til alle de
forskellige arter? Og hvordan far man fritståen¬
de træer til at vokse i en park, som er intensivt
i brug?

Man skal i hver fald vælge store træer og beskyt¬
te dem på en eller anden måde mod vandalis¬
me o.l. aktiviteter. Her er Sørensen igen et godt
eksempel. I Højstrupparken i Odense lod han
plante små, runde 'egeskove' i gårdrummet, og
disse skulle senere langsomt udtyndes, indtil det
endelige resultat, nemlig en egelund var opnået.
Et forbilledlig fremgangsmåde, som er hentet fra
skovbrugets praksis. De unge træer fik lov til at
vokse op på stedet og støttede hinanden mod
vind - og publikums adfærd.

Men er det smukt med så mange forskel¬
lige træer? Det afhænger af den variationsgrad,
man vil opnå. For meget afveksling er ikk^ godt
og for lidt heller ikke. Men hvor ligger balan¬
cen? Bårokarkitektur plejer at være meget vari¬
eret, især den tyske udgave, ligesom langt fra alle
går ind for 'less is more'.

1 park Nord-Vest gør man det uhyre van¬

skeligt for sig selv med alle de forskelligheder.
Men skulle det trods alt lykkes at opnå en har¬
monisk helhed - og er dette ikke, hvad vi alle
gerne vil nå frem til? — ved detaljeret at afveje
træernes arkitektur over for hinanden, så har
man fundet en frisk, ny måde at anvende træer

på, altså set fra en designsynsvinkel, og det for¬
tjener at blive hilst velkomment.
Lodewijk Wiegersma, landskabsarkitekt bnt

Bemærkninger til fredningsforslag af
Kunstindustrimuseets gård
På grund af den i pressen meget omtalte udvi¬
delse af Kunstindustrimuseet blev jeg, som land¬
skabsarkitekt og specialist i bevaring af historiske
haver, afKunstindustrimuseet 22. januar d.å bedt
om at give en uvildig vurdering af konsekvenser
og muligheder ved museets udvidelsesprojekt i
Grønnegården. Jeg har derfor haft en særlig mu¬

lighed for at sætte mig grundigt ind i projektet,
at gennemgå museets arkivsamling af skitser og

opmålinger til Grønnegården i forbindelse op¬
rettelsen af museet, at gennemgå udarbejdede
historiske rapporter, planteskolen Sitas A/S' vur¬

dering af træernes tilstand samt gennemlæse en
del af de mange artikler, der har været bragt i
dagspresse og i fagtidsskriftet LANDSKAB.
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G.N. Brandt. Kunstindustrimuseets grønnegård 1923-24.
Foto: G.N. Brandt, ca 1925
• G.N. Brandt. The courtyard of the Museum of Decorative Art, 1923-24.
Photo: G.N. Brandt, c. 1925

Som bekendt er projektet af flere forskellige år¬
sager sat i bero indtil videre. 7. februar kunne
jeg i Politiken læse, at Landsforeningen for Byg¬
nings- og Landskabskultur havde rejst en fred¬
ningssag for bevaring afGrønnegården, hvori for¬
manden for By og Land, Bent Flak, citeres for
oplysninger, som ikke har bund i virkeligheden.
"Hvordan ville man fa nye træer til at gro oven på
et tag? Måske i store urner? Træerne kræver jord'.

Nu skal man jo ikke altid tro blindt på pres¬
sen. Derfor har jeg bedt om aktindsigt', idet jeg
mener, at både Kulturarvsstyrelsen og Det Sær¬
lige Bygningssyn bør have et korrekt og sagligt
grundlag for at kunne vurdere berettigelsen i at
frede Grønnegårdens træer med de deraf føl-

'gende konsekvenser for stedets fremtidige ud¬
vikling.

Der er ingen grund til at så. tvivl om anlæg¬
gets nuværende arkitektoniske værdier, anlæggets
sammenhæng og placering i Frederikstaden. Der
er heller ingen grund til at så tvivl om havearki¬
tekten G.N. Brandts kunstneriske og gartnerfag¬
lige kapacitet. Fredningsbegæringen begrunder
flere steder fredningen med stedes særlige ånd
(genius loci). Det store spørgsmål er imidlertid,
hvordan man bevarer en særlig ånd, når de jor¬
diske, fysiske elementer er forsvundet. De gamle
træer, som skaber den særlige atmosfære, lever
ikke evigt.

I fredningsbegæringen skrives 'Der planlæg¬
ges for tiden en udvidelse af Kunstindustrimu¬
seet, der bl.a. omfatter 1500 kvm kælderareal
under selve gårdhaven. Dette svarer omtrent til
halvdelen af havens samlede areal'. I det prpjeikt-
materiale, som jeg har haft lejlighed til at se og

diskutere med arkitekter og museet, varierer ud¬
videlsen i gårdhaven fra 950-1.500 kvm placeret
synjmetrisk omkring hovedbygningen og ud¬
lagt mellem alléerne som et rektangel. Det sam¬
lede gårdareal er på ca. 4.800 kvm, dvs. at ud¬
videlsen under gårdhaven svarer til ca. 20-30 %
af det samlede gårdareal og ikke som hævdet
halvdelen. Endvidere skrives: 'Haver anlagt på
tag- eller kælderdæk...' Her er, som hævdet også
flere steder i pressen ikke tale om hverken tagha¬
ve eller 'kunstigt opbyggede vækstlag' på et kæl¬
derdæk. Der er i projektet forudsat et jorddække

1,25 m over kælderloftet, hvilket er mere end ri¬
geligt til at plante store levedygtige træer. Mange
af byens store træer har langt mindre vækstlag.

Jeg er enig i, at såfremt projektet om udvi¬
delse af museet ud i Grønnegården realiseres, vil
det ikke være muligt, at bevare de gamle træer.
Til gengæld har man en helt unik og realistisk
mulighed for at rekonstruere G.N. Brandts anlæg
eller for den sags skyld gartner Hansens gamle
træplantninger fra 1762. Vel vidende, at der
blandt toneangivende arkitekter og landskabsar¬
kitekter hersker en nærmest fobi for rekonstruk¬

tioner og vel vidende, at det næppe ville være

muligt at genskabe præcis den ånd og den atmo¬
sfære, som er kendetegnede for den nuværende
have, så har man her et meget veldokumenteret
og gennemarbejdet grundlag for en eventuel re¬

konstruktion, hvilket er meget sjældent i have¬
historiske sammenhænge. Jeg advokerer ikke for
en rekonstruktion, men peger blot på, at en re¬
konstruktion her er én velbegrundet mulighed
blandt mange.

Med hensyn til de gamle træers fortsatte le¬
vetid nævner fredningsbegæringen, at 'Kunstin¬
dustrimuseets egen haverådgiver (Sitas A/S ved
Niels Hvass) angiver, at de ældste træer ventes at
leve i hvert fald 30-50 år'. I det notat af 15.januar
2007, som Niels Hvass har skrevet til Kunstin¬
dustrimuseet, angiver han klogeligt ingen anslået
levetid, men skriver 'Hvis ikke gamle lind angri¬
bes af svamp, som nedbryder vækstlaget under
barken, kan de leve længe...' Han skriver samti¬
dig 'De ældste af træerne er i slutfasen. Mindst
2 står. foran snarlig udskiftning'. Jeg er sådan set
ikke uenig i vurderingen af træernes fortsatte le¬
vetid, om end den virker noget optimistisk, men
der er mange hvis'er. Hvad betyder de ændrede
klimaforhold.med varme og meget fugtige vin¬
tre for svampe og skadedyrsangreb? Hvad be¬
tyder Grønnegårdsteatrets årligt tilbagevenden¬
de sommerforestillinger for nedslidning? Der er
et stadig større publikumspres. Teatret hænger
hvert år tunge ledninger op ,i trækronerne med
brækkede grene til følge. Samtidig er en tidsho¬
risont på 30-50 år i havehistoriske sammenhæn¬
ge kortsigtet. Ved bevaring af historiske havean¬
læg arbejdes normalt med tidshorisonter på 100

år, jævnfør Realdanias projekt med fokus på be¬
varing af historiske haver.

Fredningsbegæringen giver en fin og rig¬
tig beskrivelse af G.N. Brandts fortræffelige ev¬
ner som havekunstner: 'Brandt er nyklassicist...
Brandt gik ikke på kompromis...', 'Modstil¬
lingen mellem de gamle stammer, de stynede
(gamle) træer og den elegante regelmæssighed
i arkitekturen udgør et sublimt motiv. Brandts
omorganisering af gården virker i sin enkelhed i
samklang med husets forfinede arkitektur'.

Det er alt sammen korrekt, men man kan
spørge, hvorfor Brandt gjorde så stort et nifm-
mer ud af at flytte rundt på de gamle træer?
Hvorfor plantede han ikke bare nye træer i tie
huller, hvor der manglede træer i alléerne?

Alléen er havearkitekturens sidestykke til ar¬
kitekturens peristyl. Virkemidlet, som skaber ån¬
den og atmosfæren, er i begge tilfælde ensartet¬
hed og regelmæssighed, hvad enten det drejer
sig om fornemt udhuggede marmorsøjler eller
trærækker med helt ens stammer og kasseklip-
pede kroner. Alléen blev 'opfundet' til 1600- og
1700-tallets barokhaver. Ved etablering af en allé
havde man faste regler for proportionering af
forholdet mellem stamme og krone, afstanden
mellem træerne og kronens beskæring. Når det
ikke mere var muligt på grund af træernes alder
at fastholde træernes proportioner, eller der var
for stort et udfald af træer, var det almen prak¬
sis at udskifte hele alléen for at bevare propor¬
tioner, ensartethed og regelmæssighed. Det var

almindeligt at udskifte alléerne med 20, 30 eller
40 års mellemrum.

Jeg tænker, at det var denne ensartethed og

elegante regelmæssighed ved dé gamle træer
i Grønnegården, der fascinerede G.N. Brandt.
Hvorfor skulle han eller beslutte at flytte rundt
på over 100 år gamle træer? Det ville have væ¬
ret langt nemmere og langt billigere blot at ind¬
plante nye træer. Som nævnt ovenfor var G-N.
Brandt ikke kompromisets mand. Jeg mener der¬
for, at det er en eklatant fejldisposition, set i ly¬
set af Brandts anstrengelser med omrokering af
de gamle træer og alléens arkitektoniske idé, da
man i 1991 indplantede nye træer. Det forvrider
anlæggets proportioner, skæmmer stedets stram-
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me arkitektur og forstyrrer den ophøjede ro. Der
er i øjeblikket udskiftet 8 træer. Nu står yderli¬
gere mindst 2 træer for udskiftning, næste år må¬
ske yderligere 3.Ved successive indplantninger af
nye træer vil anlæggets nuværende ånd og atmo¬
sfære gradvist gå i opløsning. Det er med ud¬
skiftning af kun 8 træer endnu ikke så synligt.

Fredning af belægninger og inventar (skulp¬
turer, lamper m.m.) er i denne sammenhæng un¬
derordnet. Belægningerne langs facaderne synes

oprindelige og kan uden hindringer fredes med
behørig hensyntagen til anden lovgivning om

tilgængelighed for alle. Fredning af belægnin¬
ger under alléerne har kun mening, hvis træerne
fredes, eller anlægget rekonstrueres. Jeg har ikke
haft lejlighed til at studere, hvorvidt alle skulp¬
turer har en særlig tilknytning til gården eller
museet. Har de en særlig tilknytning til stedet,
skal de naturligvis bevares, men ikke nødvendig¬
vis med samme opstilling. Placeringen må være

afhængig af gårdens fremtidige udtryk.
Er det rimeligt at frede træer, som på sigt al¬

ligevel ikke kan bevares? En tidshorisont på 30-
50 år er rent gætteværk og i havehistoriske sam¬

menhænge alt for kortsigtet. Hvad stiller man

op, hvis halvdelen af de gamle træer er væk i lø¬
bet af måske 5-10 år?

Er det rimeligt, at en fredning af træerne skal
hindre fremtidig udvikling? Er risikoen for både
at miste museet og Grønnegårdens nuværende
udtryk ikke for stor ved en fredning af træerne?

Skulle Kulturarvsstyrelsen imidlertid beslut¬
te at imødekomme begæringen om fredning af
træerne, er det tvingende nødvendigt, at frednin¬
gen vedhæftes en deklaration om og en detal¬
jeret beskrivelse af, hvordan stedets ånd bevares.
Det er ikke gjort ved blot at indplante nye træer.

Bevaring af historiske haveanlæg er overor¬

dentlig kompliceret. Har nogen opskriften på,
hvordan man 'fanger' genius loci, vil jeg me¬

get gerne vide det. Hvornår er tiden inde til at

slippe sin. elskede døende bedstemor? Hvordan
udfylder man tomrummet, når hendes altom-
favnende ånd er forsvundet? Hvordan får man

kræfter og energi til at fortsætte livet?
Jens Hendeliowilz, landskabsarkitekt maa, mdl,
cand. hort.
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En akavet guldgrube
Amy Dempsey: Destination Art. Thames and Hud-
son, University of California Press, Beiser og Ludion,
2006. Udgivet hhv. engelsk, tysk og hollandsk. 212 i.
Pris: £24.95

Rundt om i hele verden skal der pyntes på huse,
byer og landskaber — med kunst eller noget, som
ikke har andet navn. Det kan der være god me¬

ning i, eller det kan være den rene vandalisme.
Det afhænger af så mange ting. Noget vil ses, og
andet vil integreres, nogle søger det spektakulæ¬
re, andre det harmoniske, og bogen Destination Art
viser mangfoldigheden.

Forfatteren, som hedder Amy Dempsey, har
studeret kunst og fungerer som forfatter og no¬

get, der hedder 'education and interpretation
consultant' for museer og gallerier, deriblandt
Tate Gallery og Victoria og Albert Museum.
Hun har skrevet til Encyclopedic Guide to Mo¬
dem Art, der ligesom Destination Art er udgivet af
Thames & Hudson.

Temaet, 'art sites', berører alle kategorier
af kunst i fri luft og omfatter både arkitektur,
skulptur, land art, earth art, naturkunst, eller
hvad man måtte vælge at kalde det, og præsenta¬
tionen er kronologisk.

Det er en broget guide til to hundrede 'mo¬
dern and contemporary art sites', skabt gennem
det sidste århundrede og stadigt stående. Amy
Dempsey har besøgt ødemarker, skove, parker og

byer, og en fjerdedel af stederne beskrives og il¬
lustreres, mens tre Qerdedele kun får en halv snes

linier og måske et snapshot.
Forfatteren begynder med Le Facteur Che-

vals afsindige Palais Ideal i fransk Hauterives
(1879-1912) og Gaudis Park Gtiell i Barcelona
og slutter med Alfio Bonannos Målselv Varde i
Norge fra 2005 og Chichu Art Museum, Nao-
shima i Japan, der er hugget i en klippe og illu¬
mineret af dagslys takket være mesteren for lys
og himmelhvælv, James Turrell.

Et emné er museer, der åbner sig og ind¬
drager omgivelserne som baggrund for skulptur,
f.eks. Kroller-Miiller Museet i Otterlo og Stift¬
ung Insel Hombroich, Neuss - et andét er de, der
er indrettet med henblik på specielle kunstne¬

res værker, som f.eks. Chinati Foundation, Texas

(Donald Judd) og Dia:Beacon, New York. I sin
Toscanske Have byder kunstneren Daniel Spoerri
på lidt af hvert, men ingen kan konkurrere med
det forrygende orgie af farver og former i Niki
de Saint Phalles Giardino dei Tarocchi i Toscana og

JeanTinguelys Le Cyklop i skoven ved Fontaine¬
bleau. Det er gigantiske kunsttrip med naturen
som kulisse, men blandt outsidere vinder landin¬

spektør Chad, som allerede i 1958 begyndte ar¬

bejdet med sin klippehave ved Chandigarh, nu

hjemsted for hundredevis af mosaikfigurer.
Vi møder de første store land art monumen¬

ter fra 1960-70ernes USA: Michael Heizers

Double Negative, Robert Smithsons *SpiraI Jetty,
Nancy Holts Sun Tunnels,Walter de Marias Light¬
ning Field og Charles Ross' Star Axis; som greb
markant ind i den natur, der er deres medium.
Det handler om kunst, ikke om natur.

Men nedlagte grusgrave, stenbrud, miner og

affaldsdepoter er 'gefundenes Fressen' for man¬

ge kunstnere, mens andre tager afstand fra tan¬
ken om at medvirke til at kamouflere industri¬

elle indgreb i naturen.
Et af de ældste eksempler er et bluestone

stenbrud, som billedhuggeren Harvey Fite er¬

hvervede i 1938. Han ville bruge det som skulp¬
turelt råmateriale, men endte med at bearbejde
selve stedet og gøre det til sit Opus 40. Velkendt
er Robert Smithsons Broken Circle/Spiral Hill



Modsatte side, øverst

Harvey Fite, Opus 40,1939-76. Saugerties, NY, USA
Courtesy of the Opus Foundation. Photo Lee Walker
Modsatte side, nederst.
Dani Caravan, Homage to
Walther Benjamin, 1990-94.
Portbou, Spain. Illustrationer fra bogen
• Opposite page, top.

Harvey Fite, Opus 40,1939-76. Saugerties, NY, USA
Courtesy of the Opus Foundation. Photo Lee Walker
Opposite page, below
Dani Caravan, Homage to
Walther Benjamin, 1990-94.
Portbou, Spain. 111. from the book

Th. Marinus Boezem,
De groene Kathedraal, 1987-96.
Flevoland, Holland. 111. fra bogen
• Right. Marinus Boezem,
De groene Kathedraal, 1987-96.
Flevoland, Holland. 111. from the book

i Holland samt Agnes Denes' og Nancy Holts
Strata Projekt i, Finland. Også et tidligere basalt¬
brud på Herring Island er blevet til en Environ-
mantal Sculpture Park ved Melbourne.

Siden 1960erne har målet for den angelsak¬
siske land art til gengæld været en dialog med
'et hjørne af hegnet', og den har levet et sårbart
og forgængeligt liv. 'Værket' kan være så flyg¬
tigt som en skygge, valmueblade i et mønster el¬
ler mødet mellem to istapper, og sådanne vær¬
ker hører ikke hjemme i en aktuel guidebog.
Men også skulpturelle kunstværker skabt med
naturmaterialer har begrænset levetid. Parken,
TICKON på Langeland, er et af de steder, hvor
ønsket om kunst skabt med naturens materia¬

ler er blevet mest konsekvent gennemført. Ved
åbningen i 1993 præsenteredes 16 værker, som

forfatteren omtaler som 'a veritable who's who

of environmental art', mens i dag kun seks af de
oprindelige eksisterer.

Men intet andet sted i nyere tid er kunst ble¬
vet brugt så bevidst som i hollandsk Flevoland,
et område på 1419 kvadratkilometer marsk ind¬
draget, dyrket og bebygget. Her er tanken om
kunstens tilstedeværelse næsten væsentligere end
enkeltværkerne: bl.a. Robert Morris' Observato¬

rium, Richard Serras Sea Level og Daniel Libes-
kinds Polderland Garden øf Love and Fire. Det
samme gælder på sin vis også det imponerende
Projekt Nordland fra 1990erne i Norge — som
i bogen spises af med en notits og et snapshot
af Per Kirkebys pavillon. Her blev intens lokal
modstand mod en invasion' af 33 kunstnere fra

hele verden vendt til begejstring. Egnen har fået
en ny profil og en plads på verdenskortet.

Anderledes forholder det sig, når kunstnere
bliver bedt om og bestilt til at give en by karakter.
Billedhuggeren Brancusi skabte i det beskedne
en mindeakse over Første Verdenskrig i sin føde¬
by Tårgu-Jiu i Rumænien, og i 2003 blev Sta¬
vanger ekviperet med 23 søjledele, som marke¬
rer skift i niveau fra havstok til Rogaland Kunst¬
museum. Hvem vidste, at der i Elblag i'Polert
blev afholdt biennaler 1965-73 til minde om

den bykerne og metalindustri, der blev ødelagt
under krigen, og at den polske kunst-avantgar¬
de, takket være en forhenværende metalarbejder

og kunstner Blum-Kwiatkowski, blev involveret
i at skabe begivenheder og udsmykke byen med
et halvt hundrede, stadigt eksisterende skulp¬
turer og assemblager af metal med reference til
den nedlagte industri. Også i bogstaveligste for¬
stand lokalt forankret er Richard Wilsons Slice

of Reality, et 28 meter højt tværsnit af en verita¬
bel sandsuger i havnen ved Greenwich ligesom
Anthony Gormleys markante stålfigurer af abo-
riginer spredt over en saltslette i Australien og

Andy Goldsworthys 48 genetablerede fårefolde
i Cumbria.

Der er i hundredvis af private og offentli¬
ge personer og institutioner, som med vidt for¬
skellig begrundelse ønsker sig kunst. Et klassisk
eksempel er Storm King Art Center, nær New
York oprettet i 1960. Ligesom Europos Parkas
fra 1991 i Vilnius er det en park, hvor 'alverdens
skulpturer møder folk fra hele verden'.

I det hele taget er der stærk vækst inden for
genren oplevelsescentre, kultur/natur udflugts¬
mål. Og de fleste, f.eks. Cass Sculpture Founda¬
tion, Goodwood i Sussex, Goldwell Open Air
Museum i Nevada og naturreservatet Kielder
Water and Forest Park, er en blanding af det bil¬
ledhuggeren David Nash kalder 'plump sculp¬
ture' (pladaskskulptur) og stedsspecifik skulp¬
tur. Et værk som rammer plet i denne diskussion
er Quasi Brick Wall af Olafur Eliasson, en mur

af sekskantede spejlkasser bygger for den unge
Fundacion Montenmedio Arte Contemporåneo
i Spaniens sydvestligste hjørne, hvor værket spej¬
ler naturen; en intelligent kommentar til gensi¬
dighedens problematik.

Forfatterens prioritering er meget subjektiv
og til tider uforklarlig, som når hun kun bringer
en notits om Grizedale Forest, et pionerinitiativ
inden for begrebet art in nature, ligesom Wanås
i Sverige, men inkluderer Svend Wiig Han¬
sens Mennesker ved havet. Man stifter bekendt¬

skab med forskelligt, som ligger helt uden for
de gængse bøger om emnerne, mens listen over
udeladelser er monumental.

Da præsentationen er kronologisk, er der
ingen tematisk eller æstetisk sortering, og illu¬
strationerne håndteres som i en turistbrochure:

fremragende optagelser beskæres, og to, tre og

fire fotografier skydes ind over hinanden alter¬
nerende med friser af primitive snapshots af de
værker, som kun tildeles ti linier.

Men ingen tvivl om, at dette er en eneståen¬
de nyttig bog takket være de praktiske oplysnin¬
ger. I et register over samtlige lokaliteter opgives
telefon, fax og netadresser, åbningstider og bil¬
letpris. Dertil kommer rejserute og tid fra nær¬
meste større by med bil, bus eller tog, nummer

på veje, farve eller nummer på busser og metro,
hvor leje af cykler og brug af gummistøvler kan
anbefales. Hvor finder man ellers sådanne oplys¬
ninger? Og det synes at være planen at ajourføre
projektet løbende. Havde det ikke været for 272
sider, 26 x 23 ems format og kraftigt papir, vil¬
le bogen have været et 'must' i bagagen hos alle,
som interesserer sig for, hvad der sker derudej
Gertrud Købke Sutton, kunsthistoriker

Olafur Eliasson, Quasi Brick Wall, 2003.
Fundacion Montenmedio Arte Contemporåneo,
Vejer, Cadiz, Spain. 111. fra bogen
Courtesy of NMAC Foundation.
Photo Gaetane Hermans
• Olafur Eliasson, Quasi Brick Wall, 2003.
Fundaciån Montenmedio Arte Contemporåneo,
Vejer, Cadiz, Spain. 111. from the book
Courtesy of NMAC Foundation.
Photo Gaetane Hermans
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IN MEMORIAM

Maj i æblelunden. Foto Søren Ryge Petersen
• Maj in the apple grove. Photo Søren Ryge Petersen

In memoriam

Maj Scharff 12. maj 1950 - 10. marts 2007

Maj Scharff er død alt for tidligt, 56 år gammel
efter lang tids sygdom.

Hun blev landskabsarkitekt cand. hort. fra

Landbohøjskolen i 1976 og derefter ansat på Erik
Myginds tegnestue fral977 til 1978. En kort
overgang drev hun Danmarks bedste grillbar i
Løgstør. Aldrig før eller siden er der serveret så
lækker mad i en grillbar.

Fra 1981 til 1982 var Maj medlem af LAND¬
SKABS redaktionsudvalg. Maj var i Århus Kom¬
mune fra 1984 til 1987 og siden konsulent i Det
jyske Haveselskab fra marts 1987 til december
1999. Her skrev hun en perlerække af fine artik¬
ler, en del af dem inspireret af rejser til England.

Maj har også oversat flere havebøger, bl.a. Mary¬
hill af Lotte Moller.

I forbindelse med planlægningen afDet jyske
Haveselskabs have på Clausholm var det Maj, der
stod bag den spændende udformning af blom¬
sterhaven, som hun prægede med sin kreativi¬
tet og farvesans. Maj elskede blomster, især de
lette og poetiske. På Jubilæumsudstillingen på
Clausholm i 1998 viste. Maj, at hun ikke blot
kunne drysse poesi over blomsterbedene, men

også sætte ord på i" små fine digte.
Maj var formidabel i et køkken. Fra den vid¬

underlige køkkenhave i Djursland hentede hun de
bedste råvarer, og krydderurtehaven var Majs helt
private domæne. Hun havde et stort kendskab til
krydderurter og deres brug i dejlige retter.

Maj var livskunstner, et begavet og rigt facetteret

menneske med mange talenter og med et varmt

og humoristisk blik for egne og medmenneskers
særheder. Hun kunne med sit vid, sin begavelse
og charme få alt til at lykkes. Men hun havde
også en anden, mere privat side og trak sig nog¬
le gange tilbage fra det sociale og fandt ro i sig
selv. Hun var fuld af paradokser — stille, hvilende
i dig selv, vild med skøre indfald og handlinger.
Handlinger som hun tog konsekvensen af med
et utroligt humør og overskud.

Det var et privilegium at have Maj som ven

og nyde godt af hendes generøsitet, hjælpsom¬
hed, energi, trofasthed og kærlighed.

I 12 år holdt lægerne katastrofen i skak, men

for knap et år siden kunne de ikke mere opere¬
re svulsten i hjernen, så Maj måtte se i øjnene,
at hun var på lånt tid og erfare, at livsytringerne
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Maj var en fremragende fotograf. Nogle gange gik hun ud i engen tidligt om morgenen og tog billeder, ren poesi — eller maleri.
Majs billeder af blomsterne i engen og farvens detalje er udtryk for noget, der var umådelig vigtigt i hele hendes liv og tanker: poesien.
Hun sagde det igen og igen og praktiserede det på alle måder - livets poetiske dimension. Også i sine haveplaner. Foto Maj Scharff
• Maj was a fantastic photographer. Sometimes she went out in the meadow early in the morning and took pictures, pure poetry — or painting.
Maj's pictures of flowers in the meadow and the color details are an expression of something that was extremely important in her life and thoughts: the poetry.
She said it again and again and practiced it in every way - life's poetic dimension - also in her garden designs. Photo Maj Scharff

/,
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blev stadig mere stækket. Maj, der havde evnen
til både at lytte og fortælle, måtte sin sidste tid
affinde sig med ikke længere at kunne tale. Som
med andre af livets tilskikkelser gik hun ikke
i rette med det, der var uomgængeligt" — blev
hverken vred eller bitter, men forsøgte at fa det
bedste ud af de givne vilkår.

Maj er her ikke mere, kun hendes breve -

mange, personlige og sansemættede - foruden
erindringer: Tiden på Landbohøjskolen, tiden
med Allan, Inger og Vibe på Endelave, med Sø¬
ren, Malthe og pigerne i Djursland og med Mal-
the i Ebeltoft, hvor der fra stuen var udsigt over

Vigen til Mols Bjerge. Sørgeligt for os, dog mest
for hendes to søstre, tre børn og barnebarnet.
Lene Juhl Jørgensen, Bibi Lisbet Edinger Plum,
Ulla Larsen og Per Stahlschmidt

Maj Scharff- et udvalg af artikler
Haven 1983 nr. 9: Mellem kirke og kær — om Vin¬
centJensens købmandshandel og gamle have på Ende¬
lave

Haven 1983 nr. 10: Om at frede en have - om den
gamle postholdergård i Åbenrå
Haven 1983 nr. 11: Maren Mikkelsen - person og

haveportræt fra Åbenrå
Haven 1984 nr. 3: Højhede — den første af en serie
artikler om køkkenhaver og økologisk dyrkning
Haven 1981 nr. 11:. Den sarte have - have og per¬

sonportræt fra Løjt Land
Haven 1990 nr. 1: Jens Oles have — om Majs af¬
døde nære ven landskabsarkitekt Jens Oles have og

pileflethegn

Haven 1991 nr. 10: Farverne var nok det vigtigste —

om Majs barndomshave. Farveillustrationer af kunst¬
maleren Leif Moseholm. Plantegning: Maj Scharff
Haven 1992-94: Klæd huset på; En have som en

riddersal; osv. - en række artikler om engelske haver i
samarbejde med Lene JuhlJørgensen
Haven 1998 nr. 2 og 611: Koloristens festfyrværkeri;
Lærkens lysthus og Sommerfor alle sanser
Haven 1999 nr. 6 og 8 Det lette lysthus og Roman¬
tiske rosenbuer

Artikler i Politikens bog om Havens Indretning
af Lisbeth Hvid og Torben Dam, 2000:
En have på sandjord
To kilometer ribeshæk — om Majs og Sørens have på
Djursland
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At JUUL I FROST, p. 49
JUUL | FROST Arkitekter

JUUL | FROST Arkitekter have an

unusual history, as the founders
and daily leaders, Helle Juul and
Flemming Frost, during the ear¬

ly years of the office's practice,
worked primarily with exhibitions
and editorial efforts, and usually
of a highly theoretical character.
Gradually the office began indulg¬
ing in the more practical aspects
of the architectural profession and
up through the 1990's, city plan¬
ning, development strategies, dia¬
logue processes and urban space

development have been a major
part of their efforts. Of their many

projects, JUUL I FROST Arkitekter
have been responsible for Q-book
— a comprehensive dialogue proc¬
ess and master plan for the devel¬
opment of the Universitetsholm
area in Malmø. They have also for¬
mulated an urban strategy for Val¬
lensbæk, Filipstad in Oslo, strategy

plans for Vejle and Næstved as well
as a master plan for the conversion •
of the Værløse Air Base.

The major turning point oc¬
curred in 2001, when the office
participated in a competition for
low-cost housing, and their win¬
ning proposal resulted in the BBB
(Better, Cheaper Housing) project
in Ølby near Køge, of which the
first two stages are realized, while
the third and final phase is being
built at the moment. Since then,
there has been great progress, such
as in the conversion ofThe Royal
Porcelainwork's old factory facili¬
ties to new apartments, and the
design of new buildings on the
same site, commercial buildings as
well as a number of other building
projects at Næstved Harbor.

At the same time as their prac¬
tical work, Helle Juul and Flem¬
ming Frost have been active par¬

ticipants in the architecture debate.
They have both served .as judges
in many architecture competitions,
and as editors of the SKALA archi¬

tecture magazine, they both af¬
fected and challenged the way
architecture is described. Their

professionalism has been held ajour
via their guest professorships at

international universities combined

with other teaching endeavors.
Furthermore, during recent years
Helle Juul was associated with the
former Center for Urban Space
Research as a researcher - a re¬

search area, which she is currently
working to continue at the office.

Hillerød's feeling for urban
space, p. 53
JUUL | FROST Arkitekter

Hillerød — feeling for urban space is
the title ofJUUL | FROST Arkitek-
ter's winning proposal in a closed,
parallel competition for the future
planning of the Slotsøkarré city
block. The project is now being
developed and is based on a ho¬
listic solution, which at the same

time creates a number of attractive

urban spaces of varying character,
while reinforcing the urban flow
across the existing movement pat¬
terns.

Hillerød — feeling for urban space

emphasizes the Marketplace, the
Fishmarket and the 'Posen' as unique
urban spaces. The treatment of the
individual urban spaces and squares
is based on the awareness that the

modern urban space's most impor¬
tant characteristic is that it is am¬

biguous and open. Ambiguous in
terms of the activities that can take

place in it. Open in terms of being
occupied by those who use it. The
Hillerød project creates places
that possess both of these features.

The Kvaesthusbro potential, p. 58
JUUL | FROST Arkitekter

In the spring of 2006, JUUL | FROST
Arkitekter in collaboration with
John Pløger, urban sociologist and
associate professor at Roskilde
University Center, and Bente Lar¬
sen, research assistant at Lund Uni¬

versity, won a parallel competi¬
tion for a.program for the future
planning of the Kvaesthusbro pier. '
The basis for further work with

Kvaesthusbro is the local plan for
the theater as well as Copenhagen
Municipality's decision that JUUL |
FROST Arkitekter's program should
be the basis for the further project
work at Kvaesthusbro. In reality, the

first prize implies that JUUL | FROST
Arkitekter are to serve as client

advisors for Copenhagen Munici¬
pality in connection with the fur¬
ther development work.

The basis for 'The Kvaesthus¬

bro Potential' was an extensive

analysis of the Copenhagen citi¬
zen's ways of life, the development
tendencies in metropolitan living,
Kvæsthusbro's integration with
the surroundings and the harbor
space's unique qualities.

The result of the analysis
clearly points out that Copenha¬
gen lacks an urban space, which is
open and ambiguous - a space that
awaits occupation by users and ex¬

ploits the contextual location - a

space for all the informal types of
social life, which are inherent ele¬
ments in urban living.

Intervention in the urban space,

p. 62
Anne Nielsen

Under the title, Hot Summer of Ur¬
ban Farming, eight artists in Sep¬
tember 2006 initiated some special
projects or interventions - in dif¬
ferent areas in the outer Nørrebro

quarter of Copenhagen. During
the summer the artists registered
areas that have been neglected or

lie unused. The goal was to attract
attention to the opportunities la¬
tent in these more or less public
spaces via objects, actions or other
initiatives. I will here try to pin¬
point the phenomenon of inter¬
vention with examples from the
Hot Summer of Urban Farming.

Since the beginning of the
1990's, one has seen a certain type
of project appearing in various ur¬

ban spaces around the world. The
projects are often initiated by art¬
ists and are carried out in collab¬

oration with different professions
and local citizens. They intervene
in the urban environment. As a

contrast to modernism's city plan¬
ning, which produced large over¬

lapping plans, intervention is a lo¬
cal action, carried out in a smaller
scale in an already existing con¬
text. To intervene means to come

between — to step into a relation¬
ship between different existing

factors in order to redirect or alter

the relationship.
The works do not function by

representation, as art often does.
They are not created to refer to

any underlying message that the
viewer must decipher. The goal is
to point forward, i.e., that inter¬
vention should initiate something
and contribute to a creative, con¬

tinuous process. The projects are
left open for future occurrences
and actions. One intervenes in or¬

der to revitalize a public space in
the hope that someone will stop,
sit down and perhaps even engage
in the exchanges and relationships
that could arise here.

The projects take place in the
city's intermediate zones - interstic¬
es - in the open cracks and pores
of the city's otherwise well de¬
fined and determined spaces. An
interstice is a pause or an interval,
and the word refers to a small in¬

tervening space, both in the sense

of time and space. Several of the
projects that intervene, do it in
an interstice — in a space, which
is temporarily left over between
ownerships or functions. In many
cases the interventions have a po¬
litical or moral aim, in that they
activate the unseen and neglect¬
ed space in order to point out the
weaknesses in the system that we
consider normal, and to surrender
usable public spaces to the citizens.

By necessity, an intervention
must be local, and this can open
for an awareness of the place's his¬
tory and identity, for better or
worse. This is done with the belief

that it is better to confront one¬

self and each other with the real¬

ity that exists here, than just to re¬

ly on the distant and in some cases,
virtual world that one meets on a

daily basis in the media.
The projects from the Hot

Summer of Urban Farming demon¬
strate different degrees of citizen
participation. They were all in¬
volved not only in the develop¬
ment of our interpretation of the
place we live, but they also en¬

couraged us to meet with each
other and participate actively in
the local city life.
Pete Avondoglio
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Havebrugshistorisk Selskab
6. juni kl. 19, mødested ved kapellet
I foråret resterer en aftentur til

Mariebjerg Kirkegård med rund¬
visning af Morten Falmer-Nielsen,
der gennem mange år var leder af
Gentofte Kommunes kirkegårde.
Morten Falmer-Nielsen har skre¬

vet bogen: Kirkegården i Gentofte
om Mariebjerg Ordrup, Hellerup
og Gentofte kirkegårde, udgivet
2006 af Lokalhistorisk Forening
for Gentofte Kommune.

Bogen koster 198 kr. plus porto fra
www.lokalhistoriegentofte.dk

I september arrangerer Havebrugs¬
historisk Selskab en havetur til sto¬

re som små haver på Lolland-Fal¬
ster.

Havebrugshistorisk Selskab
Rolighedsvej 23, Frederiksberg

Jette. A bel@ftec. kvi. dk

Udstilling Dialog/Natur på
Kunstcentret Silkeborg Bad
Indtil 10. juni vises udstillingen
Dialog/Natur.
Fotografen Karl Dietrich Btih-
ler (D) og maleren Jørgen Jakobsen

(DK) har begge de nære landskabs-
og plantestudier som afsæt for de¬
res billedskabelse.

Udstilling er resultatet af deres til¬
fældige møde i et tog for over 10
år siden, hvor Karl-Dietrich Biih-
ler netop havde været i Albisola for
at fotografere Asger Jorns have,
og den fælles fascination af natur,
landskaber og planter diskuteredes.
Både Biihler og Jakobsen har bag¬
grund i en gartneruddannelse.
I Jørgen Jakobsens mange, nære

plantestudier ses en næsten ekso¬
tisk, urskovsagtig frodighed, og ly¬

set og dets leg med skygge spiller
overordentlig stor rolle i hans bil¬
ledskabelse.

Samme optagethed af spillet mel¬
lem lys og skygge og den deraf føl¬
gende dynamik findes hos Karl-
Dietrich Biihler, der er kendt som

have- og landskabsfotograf.
Fotgrafierne går både helt tæt på
plantevækster og viser landskaber¬
nes store linier og formelementer.
Ti.-sø. 10-17. Mandag lukket ,

Kunstcentret Silkeborg Bad
Gjessøvej, Silkeborg J

www.silkeborgbad.dk

Wing plinten
Design: Rud Thygesen www.ghform.dk



Færdigt gelændersystem

Færdigt modulbaseret værn
fra Jakob Inoxline. Her
monteret med WebNet.

Slotsbryggen '

SiÉHF' l
>5 W." "">"1

WebNet monteret af Jakob
Inoxline.
Holscher Arkitekter A/S

Vi tilbyder projektering og montage.
Ligesom komplette værnlosninger

INOXLINE
■i CONNECTING DESIGN

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

http • www.inoxline.dk

The International Urban

Landscape Award 2007
The International Urban Land¬

scape Award 2007 will honor a

ground-breaking, newly designed
or redeveloped urban space.
Relevant urban design projects
will be considered, including resi¬
dential blocks or mixed-use areas,

neighborhood developments, es¬

tates, and urban districts. Sustain¬
able and innovative contributions

,to town planning and to the eco¬

nomically and socially viable city
of the future are required. Also
sought are urban design solutions
for the challenges of dynamic pop¬
ulation development and changing
economies, creative concepts for
social and economic integration
within the city and its districts,
as well as energy-efficient build¬
ing and resource-optimized con¬
struction.

The award comes with 50,000 Euro.
The prize money should benefit
the community in which the win¬
ning project is located.
The International Urban Land¬

scape Award 2007 will be awarded
for a project implemented in EU
countries including Norway, Ice¬
land and Switzerland, in the USA,
Canada and Mexico.

Topos - The International Review
ofLandscape Architecture and Ur¬
ban Design, Munich/Germany.
A&W Architektur&Wohnen,
Hamburg/ Germany.
Questions:
Eurohypo AG, Ms Imke Schiller
IULA@eurohypo.com
Entries must be received by
31 May 2007.
Submission of documents:

www.iula.com

www. topos. de

Internationalt symposium og
havearkitekturkonkurrence

Indtil 4. juni 2007 kan indsendes
projekter til konkurrencen
Private Plots & Public Spots:
Die besten Garten 2007.

Prisuddelingen foregår 28. septem¬
ber 2007 i forbindelse med afhol¬

delsen af et symposium i Langen-
loi's, Østrig.
Jury: Dr. Karin Standler (landskabs¬
arkitektur), Andrea Heistinger
(hortikultur), Robert Froschauer
(arkitektur)
Inf. Dr. Karin Standler

info@privateplots.at
Inf. om konkurrencen 2006 og
2007 på www.privaleplots.at

International IFLA

student competition
The competition is sponsored
by the IFLA, and is directed by
ILAM.

The competition invites submis¬
sions from teams of students in

Landscape Architecture programs
or other allied disciplines.
Theme: EDEN-ing the Earth
Awards: 1st Prize $3,500 US and
certificate (IFLA Prize); 2nd Pri¬
ze $2,500 US and certificate (IFLA
Zvi Miller Prize); 3rd Prize $1,000
US and certificate (Merit Award-
ILAM)
Timeline:

31.7 Deadline for delivery
26.8 Jury Session
27.8 Announcement of finalists

26.-30. 8 Exhibition of top 10
finalists at Congress venue
30.8 Announcement of the

winners and presentation of prizes
Questions and submission:
Dr. Osman Mohd Tahir, AILA

osman_mtahir@yahoo.com

Topos
Topos received the Award of Ex¬
cellence in the category Commu¬
nications ofASLA The American

Society of Landscape Architects.
Comments of Professional Awards

Jury: 'We believe this is one of the
best magazines for the profession
in contemporary design,
it certainly has had the most impact.
It is on the forefront of so many
issues. All landscape architects need
to read this journal regularly.'
Inf. www.asla.org/awards/2007/
07winners!02 7_topos.html

Aedes Land

I Berlin er åbnet et center for

landskabsarkitektur og byplanlæg¬
ning kaldet AedesLand, udsprunget
af institutionen Aedes.

Centeret vil årligt vise fire udstil¬
linger, der skal fremhæve aktuelle
og vigtige temaer inden for faget.

.Landskabsarkitekterne prof. Gabri¬
ele Kiefer fra Braunschweig Poly¬
technic og dr. Udo Weilacher fra
Hannover Universitet, begge med¬
stiftere afAedesLand, samt Kristin
Feireiss og Hans-Jiirgen Comme-
rell har lagt udstillingsplanen.
Indtil 20. maj vises arbejder afVogt
Landschaftsarchitekten (CH).
Efterfølgende udstillinger præsen¬
terer Opfiker Park i Zurich, Field
Operations v.James Corner (USA),
Charles Jencks (UK) og kunstne¬
ren og landskabsarkitekten Ai Wei
Wei from Beijing (CN).
Herudover afholdes workshops,
konferencer m.m. og etableres
samarbejder mellem relevante in¬
stitutioner.

Savignyplatz, Else-Ury-Bogen 600,
10623 Berlin

www. aedes-galerie. de

WebNet, projekteret og
monteret af Jakob Inoxline
Claus Bjarrum Arkitekter A/S

Politikens hus
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Haveanlægget ved
Frederik VIII's Palæ

Kronprinsparret og Slots- og Ejen¬
domsstyrelsen har udvalgt land¬
skabsarkitekt Jacob Fischer til i
samarbejde med kunstneren Jeppe
Hein at udforme det fremtidige
haveanlæg ved Frederik VIII's Palæ
på Amalienborg. Jacob Fischer er
er medindehaver af GHB Land¬

skabsarkitekter. Jeppe Hein og Ja¬
cob Fischer vil forene kunst og

landskabelig arkitektur i et samlet
værk, så der trækkes en usynlig lin¬
je mellem kunst og have. Jeppe

Heins kunst involverer en aktiv be¬

skuer og indeholder ofte elemen¬
ter, der genfindes i havekunsten:
vand, ild, glas, lys, stål og træ.
Frederik VIII's Palæ skal fungere
som domicil for Kronprins Frede¬
rik og Kronprinsesse Mary og der¬
med som fremtidigt residenspalæ
for Danmarks konge. Haven skal
derfor fungere i en såvel repræsen¬
tativ som en moderne familiær si¬

tuation.

Frederik VIII's Palæ blev bygget i
1750-60 under ledelse af hofbyg¬
mester Niels Eigtved. Palæet blev

sidst hovedistandsat 1935-36 i for¬

bindelse med daværende Kron¬

prins Frederik og Kronprinsesse
Ingrids indflytning, mens havean¬
lægget sidst er omlagt i 1970erne,
hvor Dronning Ingrid havde stor
indflydelse på fornyelsen. Palæ¬
et var regentparrets residens ind¬
til Kong Frederik IX's død i 1972
og Dronning Ingrids residens ind¬
til 2000.

Folketingets Finansudvalg tilslutte¬
de sig i foråret 2004, at både palæ
og haveanlæg skal gennemgå en

gennemgribende istandsættelse og

modernisering af palæ og havean¬
læg, som Slots- og Ejendomssty¬
relsen står for. Istandsættelsen er

påbegyndt og forventes færdig i
sommeren 2009.

Haveprojektet indgår i et større
udsmyknings- og haveprojekt,
hvortil der er udvalgt ti væsentli¬
ge, yngre, danske kunstnere og en

yngre landskabsarkitekt.
Projektet finansieres af Fondfn
Realdania, som derved sætter for¬
nyet fokus på samspillet mellem
kunst og arkitektur.
Inf. Jacob Fischer, jf@ghb-landskab.dk

VELKOMMEN TIL

HAVE OG LANDSKAB
2007 SLAGELSE 29-31 AUGUST 2007

Besøg årets største
udstilling for fagfolk
inden for have, park

og landskab

Udstillingen finder
sted på Selandia

- Jernbjerggården,
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Støjskærm ved ny Hirtshals Mo- Støjskærm ved bollger, leveret
torvej, leveret til Vejdirektoratet, til privat bygherre.

Bestil brochure:
Tlf. 98962071
www.pilebyg.dk

Hegn som land -art 1 rundkørsel,
for Vejdirektoratet

Kristian Vedel
nyt værk fra arkitektens forlag om den
enestående designer.

Designeren og møbelsnedkeren Kristian Vedels virke var præget
af én kompromisløs, undersøgende tilgang til forarbejdnings¬
metoder og materialer. Hans arbejder rummede samtidig en
lethed, der kan minde om bølgens poesi. Desuden er Kristians
Vedels legemøbler, fugle, dukker og figurskitser karakteriseret
ved en helt særlig lune og tilstedeværelse

Kristian Vedel udgives i forbindelse med en udstilling af Kristian
■ Vedels design på Trapholt Museum, der åbnede d. 26. januar
2007 og løber frem til d. 6. maj 2007.

Sideantal: 96, format: 24 x 30 cm

Indbundet, illustreret
ISBN: 87-7407-374-5

ARKITEKTENS FORLAG • WWW.ARKFO.DK

Akademiets medaljer 2007
Ved Akademiets Stiftelsesfest

30. marts 2003 blev overrakt føl¬

gende medaljer:
Eckersberg Medaillen - for en

indsats af høj kunstnerisk kvalitet
inden for den frie eller den bund¬
ne kunst:

Arkitekten Troels Troelsen

Billedhuggeren Jens Haaning
Billedhugger Kerstin Bergendal
Maleren Cai-Ulrich von Piaten
Maleren Poul Pedersen

Tegneren Per Marquard Otzen
Thorvald Bindesbøll Medaljen -

for indsats af høj kvalitet inden for
brugskunst og industriel grafik:
Møbeldesigneren Louise Campbell
N.L. Høyen Medaljen - for en
indsats af høj kvalitet inden for
forskning, fortolkning eller for¬
midling af de skønne kunster:
Arkitekten Jan Gehl
Arkitekten Jens Kvorning
Maleren Jesper Fabricius
Kunsthistorikeren Leila Krogh

N.L. Høyen Medaljen til
Jan Gehl
Arkitekten Jan Gehl er tilkendt
N.L.Høyen Medaljen med følgen¬
de motivering: Få arkitekter - om

nogen - har i nyere tid haft så stor

indflydelse på forståelsen og ud¬
viklingen af det offentlige rum i
vore byer som Jan Gehl.
Som en modbevægelse til 60ernes
og 70ernes industrielle — og usan¬

selige — byggeboom satte Jan Gehl
navn på de egenskaber, der gør by¬
er og bebyggelser gode for menne¬
sker at være i. Studier ved Kunst¬

akademiets Arkitektskole førte i

1971 til udgivelse af den lille bog
med den store betydning 'Livet
mellem husene'. Her lægger Jan
Gehl grundstenen til en metode
ved at analysere vellykkede og

mislykkede byrum, gader og plad¬
ser, målt på menneskers brug af
dem. På by- og bebyggelsesplan¬
niveau og i detaljen. Et sandt pio¬
nerarbejde. Tilslutningen var be¬
grænset i Danmark. Men ude om¬

kring tog man ham til sig.
Gæsteprofessorater, workshops,
konsulentopgaver har ført Jan
Gehl fra Toronto til Cape Town,
fra Vilnius til Costa Rica. Bøger
og artikler er udgivet på alver¬
dens sprog, og herhjemme begyn¬
der man at forstå betydningen af
hans værk. I dag, efter en periode
som forskningsprofessor på Kunst¬
akademiets Arkitektskole, løser Jan
Gehl Architects, med 20-25 med¬

arbejdere, internationale opgaver
med en holistisk planlægning, der
udvikler byers identitet og karak¬
ter og tilgodeser borgernes forskel¬
lige behov. Jan Gehl tildeles N.L.
Høyen Medaljen for sin eneståen¬
de indsats for den menneskelige by.

N.L. Høyen Medaljen til
Jens Kvorning
Arkitekten Jens Kvorning er til¬
kendt N.L. Høyen Medaljen med
følgende motivering: De seneste
20 år har de europæiske byer været
under omdannelse fra industrielle
til post-industrielle byer.
1 denne transformationsproces, der
ofte er træg og konfliktfyldt, er det
væsentligt at kunne se potentialet
for omdannelsen. Jens Kvorning
udmærkes for sin evne til at over¬

sætte den moderne bys kompleksi¬
tet og danne nye forståelsesrammer
for den moderne bys omdannel¬
sesprocesser. Jens Kvorning, der
er byplanlægger og professor på
Kunstakademiets Arkitektskole, har
igennem mange års undervisning,
forelæsninger og artikler udvidet
og uddybet vorls viden om bybe-
grebet og vilkårene for moderne
planlægning. 4
Jens Kvorning hviler på en tændt
historisk viden, der sammen med
en distinkt forståelse af det moder¬

ne samfund kobles med en klar vi¬

suel forståelse. En række komplek¬
se sociologiske tendenser kan på
den måde knækkes i noget, vi kan
fa øje på. Det er Jens Kvorning,
der herhjemme lader os se den
moderne by igennem Piranesis ve-

dutter fra 1760erne hvor vi gen¬
kender skalaspring, fragmenter og

retningsløshed, som var de en ny¬
dansk afbildning af en by. Ligesom
Jens Kvorning igennem analyser af
både barokke haveanlæg og det 20.
århundredes byer peger på, hvor
væsentligt det er, at landskabelige
anlæg som f.eks. parker er en fak¬
tor for udviklingen af nye bydele
med et socialt, rekreativt indhold.
Jens Kvorning fortsætter den bed¬
ste del af en dansk arkitekturtradi¬

tion, hvor arkitektfaget forstås som
et bredt dannelsesfag, der giver an¬

ledning til at studere og forstå det
samfund, man er en del. Derfor er

både planlægning og landskabsar¬
kitektur en naturlig del af et vi¬
densgrundlag på arkitektskolerne.
Jens Kvorning hædres med
N.L.Høyen Medaljen for sit virke
som bytænker, forsker, formidler
og underviser.
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I JØRNw PALLE
SCHMID1

GRØN FORM • GRØNT MODSPIL

Annemarie Lunds biografi om Jørn Palle Schmidt tager ud¬
gangspunkt i hans virke som landskabsarkitekt gennem
mere end 50 år og her især i anvendelsen af plantninger og
plantemateriale. Jørn Palle Schmidt har i sit virke med stor
spændvidde skabt grøn form omkring bebyggelser ved at
gentage, bearbejde og variere de motiver, der kan uddra¬
ges fra landskabets plantninger.

Med stor indlevelse i og fornemmelse for menneskers basa¬
le behov har han skabt plantninger, der udviser robusthed
og frodighed samt udstråler vitalitet og frugtbarhed.

GRØN FORM ■ GRØNT MODSPIL
En Bog Om Landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt

168 sider
22 x 23 cm

Indbundet, illustreret
ISBN 978 87 7407 367 3

Vejledende pris: 375 kr.



 


