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Dansk landskabsarkitektur 03-08

Første bind af en række publikati¬
oner om nyere dansk landskabsar¬
kitektur planlægges udgivet i 2009.
Derfor indkaldes indtil l.juni
2008 forslag til projekter. Forslag
kan indsendes af såvel bygherrer,
projekterende som brugere.
Forslag indsendes til Danske Land¬
skabsarkitekters (DL) sekretariat
mrk. 03-08, att. Lilian Thomsen,
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åbne land eller strategiske planer.
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Hvert arbejde præsenteres på max.
2 A3-ark gennem i en kort, dansk¬
sproget tekst (max. 5.000 anslag),
tegninger i form af planer, perspek¬
tiver, diagrammer el. lign. samt fo¬
tografier (i alt max. 10 stk.).
CD med samme i pdf-form ved¬
lægges.
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jektet:
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givere, udførende, areal, budget.
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2008 af professor Ib Asger Olsen,
Have og Landskabsrådet (HLR);
Peter Raaschou-Nielsen, DL;
Knud W.Ø. Larsen, Praktiserende
Landskabsarkitekters Råd (PLR),
Annemarie Lund, redaktør; samt

en kommunal repræsentant, stads¬
gartner i Ålborg Kirsten Lund An¬
dersen og en endnu ikke udpeget
skandinavisk repræsentant.

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

deligt materiale, herunder royalty¬
fri fotos og andet illustrationsmate¬
riale af høj kvalitet, egnet til tryk.
HLR, DL og PLR har ydet økono¬
misk bidrag til projektet, derover
søges pt. om fondsstøtte.
Inf.: Dansk landskabsarkitektur 03-08
www.landskabsarkitekter.dk
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Legater fra Karin og Georg
Boyes Fond
Karin og Georg Boyes Fond har
på sit årlige bestyrelsesmøde i feb¬
ruar besluttet at uddele bidrag til
følgende:
- Center for Skov, Landskab og

Planlægning, Det Biovidenskabe¬
lige Fakultet, KU. Bidraget gives
som støtte til en studietur til Paris

5.-11. maj 2008 for 36 studerende.
Sigtet er at deltagerne kan fordybe
dig i nyere landskabsarkitektur og

byplanlægning i Europa.
- Foreningen for Landskabsarki¬
tektstuderende, Center for Skov,
Landskab og Planlægning, Det
Biovidenskabelige Fakultet, KU.
Bidraget gives til en studietur til
Berlin 15.-18. marts 2008 for cirka
15-20 studerende. Sigtet er at stu¬
dere landskabsarkitektur - haver,
parker, pladser mv.- byplanlægning
og at besøge tegnestuer.
- Steen Himmer og ni andre land¬
skabsarkitektstuderende. Center

for Skov, Landskab og Planlægning,
Det Biovidenskabelige Fakultet,
KU. Bidraget gives som støttet for
en studierejse til Holland 30. juni
- 3. juli. Målet er bl.a. deltage på
verdenskongressen som Interna¬

tional Federation og Landscape
Architects holder under temaet

'transforming with water'.
— Danske Landskabsarkitekter,
Have & Landskabsrådet og Prak¬
tiserende Landskabsarkitekters
Råd. Bidraget gives som støtte
til at publicere en bog om dansk
landskabsarkitektur 2003-2008.

Bogen skal give et opsamlende vue
over landskabsarkitekturens aktu¬

elle stade i Danmark.
- Landskabsarkitekt Hans Ove

Pedersen. Bidraget gives til udgiv¬
else af et skrift om S.A. Hansens

virke i Lyngby fra 1946 og de føl¬
gende årtier. Her opstod der med
få midler mange nye grønne an¬

læg af varierende størrelser. De ek¬
sisterede næsten alle indtil for fa

år siden.

Inf.: www.boyesfond.dk

Foreningen for Kirkegårdskultur
Årsmøde afholdes mandag 26. og

tirsdag 27. maj i Hillerød.
Program: Generalforsamling
Foredrag om Kirkegårdskultur i
en tid med forandringer v. kirke-
gårdskonsulent Susanne Gukdager.
Foredrag om ændrede begravelses¬
skikke og kirkegårdens udtryk v.

landskabsarkitekt, redaktør Anne¬
marie Lund.

Orientering om ekskursionsmåle-
ne Frederiksborg Slotskirke, Skan¬
sekirkegården, Farum Kirkegårde,
Ebberød Institutionskirkegård og
Nivå Kirkegård v. kirkegårdskon-
sulent Charlotte Skibsted

Medlemspris: hele arrangementet
2.000 kr., uden overnatning 1.500
kr. Øvrige 2.300 kr., uden over¬

natning 1.800 kr.
Inf. Hans Broch-Mikkelsen;
tel. 65 36 11 70 Brochm@privat.dk
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Fotomontage: Jordbrugslandskab, transportlandskab, bosætningslandskab. Rikke Munck Petersen
• Photo montage: Agricultural landscape, transportation landscape, settlement landscape. Rikke Munck Petersen



Akademiraadet færdiggjorde i 2007 et udvalgsarbejde om det åbne lands fremtid. Et ud¬
valgsarbejde, der blev nedsat i 2005 for at se nærmere på det åbne lands fremtid i lyset
af kommunesammenlægningerne og den forestående reform af planloven. Det har nu
resulteret i en publikation, der udgives af Akademiraadet under titlen Landskabssyn og

planreform — et memorandum, og derfor arrangerede Akademiraadet en lancering og præ¬
sentation af publikationen i Charlottenborgs Kuppelsal den 27. februar 2008.

Akademiraadet brugte anledningen til at stå bag et arrangement for alle repræ¬
sentanter med en forvaltningsmæssig interesse i emnet, inden for både stat, regioner
og kommuner, herunder repræsentanter for henholdsvis statsskovene og folkekirkens
stifter. Talerne var af arkitekt Allan de Waal, der har fungeret som udvalgets formand,
endvidere af adjungeret professor Stig L. Andersson, der sidder i Akademiraadet og
er arkitektsektionens formand, og endelig talte udvalgets sekretær, landskabsarkitekt,
ph.d.-studerende Rikke Munck Petersen. Men først en introduktion til baggrunden
for memorandummet.

Akademiet interesse i landskabet og planlægningen er ikke af ny dato. Akademira¬
adet har en tradition for at udvise et fagligt og kompetent engagement inden for dette
felt, med stærke, store og stolte holdninger og meninger om både anvendelsen, planlæg¬
ningen og forvaltningen af landskabet i Danmark.

Institutionen havde igennem en lang årrække, frem til 2004, et permanent land-
skabsudvalg, der fungerede i hele landet for både stat, amter og kommuner. Akademi-
raadet har også tidligere udarbejdet skrifter til opbyggelig brug for planlægningsmyn-
dighederne, som tændte kampskrifter med en vision om bedre tider for landskabet,
— fuldt og helt æstetisk og etisk kalibreret, inden nogen overhovedet talte om bære¬
dygtighed i bredere kredse. Akademiets institution er grundlagt i 1754 og arbejder til
kunstens fremme og som statens og kommunernes rådgiver i æstetiske spørgsmål. In¬
stitutionen har mange års praksis i at diskutere æstetik på et helt praktisk anvendelses-
niveau, inden for hele samfundets register og inden for hele institutionens bredde fra,
billedkunst til arkitektur.

I 2005 var der mange anledninger til igen at se på landskabet. Den helt primære
årsag var, at gældende praktikker for landskabets forvaltning skulle ændres i forbindelse
med den kommende kommunal- og planreform, og med det nye udvalg ønskede Aka¬
demiraadet at sætte fokus på, hvad denne ændring særligt måtte fa af konsekvenser for
landskabet.

Ud over konjunkturbestemte påvirkninger som trafik, turisme og byvækst ønskede
Akademiraadet også, at udvalget skulle se på en række helt nye faktorer for landskabets
arealanvendelse. Jeg nævner i flæng en række af udvalgets tematikker:

En fordobling af de danske skovarealer fra 12 % til 25 %. En øget polarisering mel¬
lem produktionslandskab og ideallandskab blandt andet med indføringelse af National¬
parker samt ønsket om etablering af miljølandskaber med grave- og jorddeponeringer
og ændringen hen imod større og nyere former for landbrugsproduktion.

Memorandummets resultat er blevet til i en blanding af forhåbning og bekymring.
Bekymring, fordi den iværksatte kommunalreform risikerer at svække det åbne lands
planstatus i Danmark, men omvendt er der håb om at det nye plansystem kan blive an¬

ledningen til helt at revurdere synet på det danske landskab og skabe nye og mere tids¬
svarende landskabsopfattelser. Skriftet er en bearbejdet version af de drøftelser og over¬

vejelser, udvalget har foretaget på de meget komplekse spørgsmål, der ligger omkring
landskabet i planlægningsdiskussionen.
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Memorandummets tekst er opbygget som en

redegørelse over det historiske landskabs status,
som så er stillet over for helt aktuelle synspunk¬
ter og prognoser — og endelig munder skriftet
ud i en række klare rådgivende anbefalinger til
kommunerne:

— Der må ske en udvidet landskabsarkitek-
tonisk ekspertise i de konkrete planprocesser, på
alle planmæssige niveauer såvel i kommunerne
som i de regionale råd.

— Der må ske en udvikling af analysemeto¬
der i kommuner og regioner (gerne som kom¬
mende lovkrav) samt

'
— Der må foretages en formulering af et me¬

re komplekst syn på samspillet mellem det åbne
landskab og de bebyggede områder.

Det er lykkedes udvalget ikke blot at holde sig
fri af de politisk-moralsk-æstetiske holdninger,
hvorfra al udvikling anskues som et overgreb på
det smukke landskab, og hvorfra der kun kan
svares med bevarende optikker. Samtidig med at
udvalget tilkendegiver, at det er nødvendigt at
møde udviklingen med nye måder at analysere
landskaberne på - hen over kommunegrænser,
trafikårer og sammenhængende byzoner, og at-

det er vigtigt at gøre det fordomsfrit, — har ud¬
valget desuden holdt sig fri af en anden grøft, -
den anvendte brug af landskabstypiseringer og
standardiserede analysemetoder. Det er gjort ved
at erkende, at problemstillingen er indviklet, og
at der ikke findes lette løsninger eller holdnings-
frie analysemetoder. Man må med andré ord til
stadighed kunne definere æstetikken, synet, op¬
tikken eller måden, man ser på, som grundlag for
det arbejde, der udføres. Deraf titlen, - et land-
skabssyn er udtryk for en måde at anskue eller
se et landskab på.

Samtidig med Akademiraadets udvalgsarbej¬
de har Skov- og Naturstyrelsen under Miljømi¬
nisteriet også forsøgt at forberede både sig selv
og kommunerne på planreformen.

Med baggrund i samme overvejelser er resul¬
tatet ikke desto mindre fuldstændig forskelligt.

1 slutningen af 2007 udgav Skov- og Na¬
turstyrelsen således Vejledning om landskabet i
kommuneplanlægningen. Heri redegøres for den
landskabskaraktermetode, der er udviklet på
baggrund af et lignende planlægningsredskab
kendt fra England.

Vejledningen er en omfattende og tung me¬
todesag, som i udgangspunktet er et forsøg på

at professionalisere spørgsmålene omkring land¬
skabets rolle i planprocessen. Hensynet har været
at fremskaffe et nyttigt værktøj for indplacerin¬
gen af landskabsværdierne i planlægningsproces¬
sen.

Men, for der et stort men, den normgi¬
vende planpraksis kan ikke stå alene i arbejdet
med landskabet. Man kan ikke erstatte æsteti¬
ske overvejelser med analyser, og de arkitekto¬
niske, kunstneriske, værdimæssige skøn og vægt¬

ninger kan ikke afskaffes i arbejdet med faglige
vurderinger.

Det er vigtigt at påpege, at landskabet ikke
kun kan ses i en bevarende retrospektiv forstand,
fordi landskabet også er en moderne proces.
Kendskabet til kulturlandskabet er vigtigt, fordi
det er 1:1 historie i en dialog med nutiden.

Memorandummet fremlægges hermed til in¬
spiration og diskussion for alle og ikke mindst
for de forvaltningsmæssigt involverede interes¬
senter. Det bliver forhåbentlig starten på en dia¬
log, hvor Akademiraadet gerne deltager i alle
centrale spørgsmål.
Kristine Jensen, ph.d., landskabsarkitekt maa mdl,.
Formand for Akademiraadet



FORANDERLIGE LANDSKABSSYN

Allan de Waal

Det danske landskab, dét står med brede bøge,
nær salten østerstrand — (selv om det i realiteten
kun er ganske fa steder i Danmark, at der vokser
træer ned til saltvandet).

Men skønt fortoner sig sø og strand, hvor
gravhøje kroner det ganske land — selv om Poul
Henningsen kaldte dem for fnat i landskabet.

Han fremhævede også,, i sin Danmarksfilm
fra 1935, skandaløst, cementfabrikkerne og de
høje skorstene ved Limljorden - som turistat¬
traktion i stedet for guldalderens spinatgrønne
stykker.

Sådan ændrer landskabssynet sig hele tiden -

nogle gange hurtigt, andre gange langsomt.
Lige nu går det hurtigt. Så hurtigt, at en

dansk landmand i tv-avisen forleden aften håbe¬

de, at dansk jord fortsat vil blive dyrket af dan¬
skere og ikke af de polakker, der frekventerer
danske landbrugsskoler.

Da Akjdemiraadet i 1974, altså for mere end tre¬
dive år siden, barslede med et landskabsmemo-
randum (om store trafik- og broanlæg og om de
landskabelige ressourcer), anbefalede Rådet den
daværende regering at tage vare på dansk land¬
brugsjord, når samfærdsel og erhverv nu rulle¬
de sig ud.

I dag bliver madjord braklagt.
H.C.Andersen skrev godt hundrede år før:

Skynd dig kom, om føje år heden som en korn¬
mark står.

Eller:

Hist hvor vejen slår en bugt / ligger der et
hus så smukt / Væggene lidt skæve stå / ruderne
er ganske små / døren synker halvt i .knæ / hun¬
den gøer det lille kræ / Under taget svaler kvid¬
re / solen synker/ og så vid're.

I det lille 'og så vid're' far han på en gang re¬
vet lærredet væk under idyllen og gjort opmærk¬
som på, at det er et bestemt og vedtaget slags
landskabsbillede han maler.

Nogen vil påstå, at et landskab vel er et landskab,
og at det bare gælder om at behandle det pænt
uden at gå økonomien i bedene.

Men så nemt er ikke. For hvad vil det sige
at behandle landskabet pænt? Og hvad er pænt?

National park • National park

Og hvem styrer behandlingen?
Landmændene? eller entreprenørerne? Borg¬

mestrene eller trafikanterne? eller Golfbaneeks¬

perterne? eller, i halen på økonomerne, planlæg¬
gerne? Planlæggerne???

Eller så den demokratiske beslutningsproces
da?

Det er ikke givet at de nye kommunesammen¬
lægninger og miljøcentre giver dårligere land¬
skaber end de hidtidige regionplaner. Men det
er nødvendigt at prøve sig frem med nye måder
at anskue konflikterne på — i krydsfelterne mel¬
lem hurtige forandringer og langsomme land¬
skaber.

Det er også nødvendigt med nye måder at

analysere landskaberne på - hen over kommu¬
negrænser, trafikårer og sammenhængende by¬
zoner.

Og det er vigtigt at gøre det fordomsfrit.
Derfor har vi i Akademiraadets ad-hoc-land-

skabsudvalg, som over to år har udarbejdet et nyt

memorandum, prøvet at holde os fri af gængse

landskabstypiseringer og fastlåste analysemeto¬
der. Men også fri af politisk-moralske syn på sa¬

gen. Selv om vi godt ved, at planlægning i den
sidste enden er polit'isk betinget, og moral noget
andet end tivolisering.

Og hvis nogen så synes, at det nu omsider
foreliggende billedskrift er indviklet tænkt, skre¬
vet og illustreret, lyder svaret — ikke undskylden¬
de men uforbeholdent:

Det er muligt! — at tryksagen er indviklet..
Men problemstillingen er også indviklet. Og vig¬
tig at finde mere komplekse løsninger på, end
den hidtidige zonetænkning tilbyder — for at
fremme nye øjenåbnende herlighedsværdier,
derude hvor landskaberne befinder sig og byer¬
ne vender, hvor kornet står grønt og rapsen gul,
store bygningsanlæg veksler med pauvre parcel¬
huskanter, trafikken brøler, og køerne vender det
hvide ud af øjnene.
Allan de Waal, arkitekt maa og journalist
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LANDSKABSARKITEKTENS ROLLE -

Stig L. Andersson

FRA GULDALDERÆSTET TIL SAMFUNDSBEVIDST MÆGLER

Eksempel på nyt landskabsbillede.
Hornshøj, Holstebro. Byudvikling baseret på økologiske principper © SLA

• Example of a new landscape picture.
Hornshøj, Holstebro. Urban development based on ecological principles © SLA

Af Miljøministeriets publikation Vejledning om
landskabet i kommuneplanlægningen (2007) frem¬
går det, at kommunerne dels skal formulere stra¬
tegiske mål, dels udarbejde forslag til handlinger,
som tilsammen sikrer værdier i landskabet. Ka¬

ster vi imidlertid et blik på de værdier, der lig¬
ger til grund for selve vejledningen og dens for¬
slag til landskabsanalyser, viser den sig at være
rundet af et landskabssyn opstået omkring 1840.
Guldalderens landskabssyn mere populært kal¬

det. På side 145 refereres således til eksempler på
landskabstyper, der netop ligger inden for guld¬
alderforståelsen såsom overdrevslandskab, skov¬

rejsning med romantiserende udtryk og helt ge¬
nerelt landskaber, som de kunne opleves i første
halvdel af 1800-tallet som konsekvens af udskift¬

ningen — landskaber, som i dag genfindes i J.Th.
Lundbyes malerier.

Kommunernes arbejde med landskabet er
altså rundet såvel af særlige forpligtelser som af

Med kommunalreformen i 2007 fulgte nedlæg¬
gelsen af amterne og sammenlægningen af kom¬
munerne. 98 nye og større kommuner overtog
amternes forpligtigelser til at forvalte og plan¬
lægge det åbne land. Samtidig fulgte en ny plan¬
lov, ifølge hvilken kommunerne har pligt til at
sikre det åbne lands landskabelige værdier og kul¬
turmiljøer. Men hvori består disse landskabelige
værdier? Og hvordan sikrer man sig, at kommu¬
nerne opfylder deres forpligtigelser?
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Th. Eksempel på nyt landskabsbillede.
Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro.
Et frugtbart møde mellem elementerne jord,
ild, vand, luft og højteknologiske installationer,
afspejler naturens processer © SLA
• Right:The Natural Science House, Bjerringbro.
A fertile meeting between the elements: soil, fire,
water, air and high-technological installations
reflect the processes of nature. © SLA

Nederst. Eksempel på nyt landskabsbillede.
Brobekk, Oslo. Det tekniske anlæg danner basis
for en vertikal landskabelig oplevelse, et habitat
for sommerfugle © SLA
• Bottom: Brobekk, Oslo.
The technical complex forms the basis for a
vertical landscape experience, a habitat for butterflies.
© SLA

bestemte værdier, hvilket ikke er helt uden pro¬

blemer, snarere tværtimod. Man kan f.eks. spør¬

ge, hvordan kommunerne har tænkt sig at hånd¬
tere 'fremmede' indgreb i det åbne land, hvis
målet overordnet set er at sikre og bevare bil¬
ledet af et guldalderlandskab? Et sådant indgreb
kunne være placeringen af et teknisk anlæg som
f.eks. 3 MW vindmøller eller anlæggelsen af er-

hvervsdomiciler. Hvordan balancerer man den¬

ne udfordring med kravet om at bevare og sik¬
re billedet af et let kuperet overdrevslandskab
med fritgående køer og vindforblæste træer med
en klart defineret kant til byen? Urbanitet og
åbent land opfattes som hinandens modsætnin¬
ger. Deraf opstår konflikten. Det tekniske anlæg
passer ikke ind i det ønskede landskabsudtryk.
Men anses for at være skæmmende, hvorfor det
må udformes, så det forbliver skjult og tilpasset
landskabet. Landskabet har størst værdi. Det tek¬

niske anlæg mindst.
Miljøministeriets vejledning svarer ikke på,

hvordan kommunerne skal håndtere den kon¬

flikt, som vi f.eks. møder i sammenstødet mel¬
lem den pligtlagte sikring og bevaring af et be¬
stemt landskabsbillede og det politiske krav om

sikring af alternativ energi i form af vindmøller
eller det lokalpolitiske krav om udvikling af et
erhvervsdomicilområde, der kan give økonomisk
vækst og fremgang i bysamfundet. Kommuner¬
ne mangler altså tydeligvis et planlægningsred-
skab, der sætter dem i stand til at løse konflikten

på kvalificeret vis. Det er her, Akademiraadets
memorandum Landskabssyn og planreform (2008)
kommer ind i billedet. Et memorandum formu¬

lerer ganske vist ikke løsninger. Men inden vi ser

på, hvordan konflikten mellem opretholdelsen af
landskabsbilledet og placeringen af det tekniske
anlæg kan løses, må vi som udgangspunkt ha¬
ve en fælles forståelse for nødvendigheden af at
tænke i landskabelige helheder frem for i delløs¬
ninger. Og vi må acceptere, at der følger et nyt
billede, når vi skal tænke i helheder. Et nyt og
endnu ukendt landskabsbillede.

I 1840 ser vi et vildt moderne landskab, hvor
gårdene er flyttet ud af landsbyen i løbet af fa år¬
tier. Lundbye og andre samtidige kunstnere be¬
gejstres og afbilleder det nye i malerier og teg¬

ninger. Et radikaliseret landskabsbillede skabt
gennem kultivering, landbrug og lovgivning. I
dag står vi i samme situation som ved udskift¬
ningen.Vi skal igen flytte ud i det åbne land og
forene størrelser, vi før så som modsætninger.
Kommunalreform, byspredning og urbanisering
af landet, teknologiske landvindinger som vind¬
møller, solenergi, biler, kraftvarme anlæg, bro¬
er, motorveje, enorme svinefabrikker, krav om

bæredygtighed og meget andet kræver, at vi re¬

vurderer vores opfattelse af det åbne land, hvis
vi skal løse de udfordringer, som planlægningen
står overfor.

Vejledningens udgangspunkt er, at fastsæt¬
te bestemte landskabelige nøglekarakterer, som
imidlertid ikke længere er valide, når vi samtidig
kan konstatere, at landskabet i dag er langt mere

komplekst end det forudsatte billede. Memoran¬
dummets udgangspunkt er at oplyse om denne
kompleksitet. At informere om muligheden for
mange forskellige landskabsbilleder. Memoran¬
dummet fastslår således, at kommunernes strate¬

giske mål må være en planlægning, der er baseret
på en dynamisk landskabsopfattelse, der dels re¬
flekterer samfundets teknologiske vidensudvik¬
ling, dels dets aktuelle kulturelle niveau.

Hvordan kommunerne så træffer et kvalita¬

tivt valg i planlægningen af de komplekse for¬
hold i landskabet, giver memorandummet ikke
noget direkte svar på. Svaret skal søges i land¬
skabsarkitekturen. Et eksempel: En kommune
skal placere et teknisk anlæg i det åbne land og

samtidig sikre og bevare landskabet med freds¬
skov, tjørn på overdrevet og højmose. Som ud¬
gangspunkt kan det ikke lade sig gøre. Skal det
kunne lade sig gøre, må vi søge efter et nyt bille¬
de.Vi står altså nøjagtigt som i guldalderens be¬
gyndelse over for en fantastisk mulighed for at

grundlægge et nyt landskabsbillede.
Det ansvar ligger hos kommunerne.Vi anbe¬

faler derfor, at kommunerne allierer sig med fag¬
lige kompetencer, der kan kvalificere de valg, der
skal træffes, når et nyt parcelhuskvarter etable¬
res, når store fabriksbygninger placeres skovnært,
sommerhuse tæt ved kysten, eller en helt ny by¬
udvikling realiseres i det åbne landskab. Første
skridt er at udvide forståelsen af landskabets ka¬

raktertræk og supplere kendte træk som mose,

overdrev, sandede vesterhavskyster og fredssko¬
ve med vindmøller, højspændingswirer, plastind-
svøbte halmruller og indkøbscentre. At betragte
dem som ligeværdige og kvalitative bidrag til en

ny landskabsopfattelse.
Den potentielle konflikt mellem bestræbel¬

ser på at sikre bestemte landskabstræk og nød¬
vendigheden af indgreb i det åbne land kan altså
undgås. I stedet for at betragte den lovpligtige
landskabsforvaltningen som et spørgsmål om at
etablere et landskabsbillede, der har vist sig at
være utidssvarende og konfliktfyldt, skal vi be¬
tragte indgrebene som et led i frembringelsen
af et nyt og tidssvarende billede af det danske
landskab. I forlængelse heraf kan Akademiraadets
memorandum betragtes som et korrektiv til det
forældede landskabssyn, som gennemstrømmer

Miljøministeriets vejledning. Kun hvis vejled¬
ningens anslag kombineres med et tidssvaren¬
de landskabsbillede baseret på de forudsætnin¬
ger, som memorandummet beskriver, og med
inddragelsen af den rette landskabsarkitektoni-
ske kompetence, kan kommunerne på kvalifice¬
ret vis nå frem til, hvordan de skal handle, hvis
målet er at sikre et værdifuldt og bæredygtigt
dansk landskab.

Stig L. Andersson, Akademiraadet,
formand for Arkitektsektionen



LANDSKABELIGE BEGIVENHEDER

Rikke Munck Petersen

Jordbrugslandskab

Transportlandskab

Bosætningslandskab

Begivenheder • Events

Det er nødvendigt at udvikle, måderne landska¬
ber iagttages og analyseres på for at kunne danne
et nyere landskabsbillede end 1840ernes guldal¬
derlandskab.

Der er et behov for syn og arbejdsmåde, der
kritisk søger at nå på højde med de rum, vi har i
dag og skal skabe fremover.

Et nyt syn fordrer en fordomsfrihed over for
landskabet, som det foreligger - en nysgerrighed
der udfordrer vante forestillinger og udvikler en

måde, der inddrager den rumlige virkning på li¬
ge fod med andre type-kategoriseringer kendt
fra gængse landskabsanalyser.

Et primært fokus på funktion giver adskil¬
te og indadvendte områder af æsker og bokse
proportionalt skaleret op og ned med udefine¬
rede rum imellem: Objekter placeret i et land¬
skab. Det danske land kan i stedet karakteriseres
som forskellige intensiteter af åbent og bebyg¬
get landskab i et afhængighedsforhold, hvor det
åbne land som særkategori er på vej væk, da zo¬
nerne flyder mere og mere sammen. Funktions-
og zonetænkningens parløb er under pres fra en
mere dynamisk tænkning.

Usamtidighed
Den gængse landskabsoptik i Danmark er præ¬

get af en usamtidighed mellem gældende syn og
fysiske realiteter.

Politik er optik, og zoneloven, hvor land-,
by-, og sommerhuszone er adskilte og forval¬
tes forskelligt, kan ses som et forsinket blik, som

præger hele måden, der ses og arbejdes med
landskabsrum på. Sommerhuse, parcelhuse, er¬
hvervsområder, landbrug, motorveje og vind¬
mølleparker ligger side om side, når man bevæ¬

ger sig i det danske landskab, men de planlægges
inden for hver sit regelsæt, så mødet mellem zo¬
ner og typer ikke kvalificeres fremadrettet.

Zoneloven virker som et levn fra et samfund

og samfundsbillede, ikke bare fra sidste kommu¬
nalreform i 1970erne, men fra hundrede — to¬

hundrede år tilbage, hvor dialektisk tænkning
skilte det åbne land ud som noget, der lå uden
for byen og var det ukontrollable, man skulle be¬
skytte sig imod.

Denne adskillelse findes ikke mere; kultur og

natur, orden og kaos, by og land er til stede og
skal tænkes samtidigt og med indbyggede mod¬
sætninger som et grundvilkår. Vores omgivelser
er ikke kun et forud givet naturgrundlag, men
en konstant tilblivende verden formet og for¬
stået gennem en række optikker i konstant over¬
skridende bevægelser. Levn vil altid følge med,
men de må udfordres, sættes i spil i forhold til
nutidige udfordringer og bevidsthed om at optik
skaber omgivelserne!

Syn og begivenhed
Syn/optik er en konstruktion, som forandres
mens og ved, at man arbejder med det. Et syn
bør derfor have en dynamisk karakter.

Der er noget interessant i det, som zone¬

opdelingen ikke rummer - kraften i opdeling
mellem zoner; noget interessant ved dét plan¬
lægningens og landskabsanalysernes logiske og
hierarkiske fokus vil beskytte sig i mod: dét man
ikke kan se, læse sig til, logisk tænke sig til —

det usete i landskabet, en dynamik ved rum, der
rækker ud over den ene zone, den ene type i
kontrast til den anden zone eller type: begiven¬
hed i rum.

Begivenhed kan ses som den måde rum fremtræ¬
der på, den rumlige funktion og virkning, de ud¬
viser via samspillet mellem de elementer(typer),
der er med til at danne rummet samt personen,

der værende i rummet, sanser og tilegner sig
rummets karakter. Dette samspil er en konstant
dynamik ved rum, der påvirker mennesker be¬
vidst eller ubevidst, og som i høj grad trænger
til at blive udviklet og bevidstgjort, så oplevel¬
sesdimensionen ikke fortsat drukner i fokus på
hver enkelt type men far fat i samspillet mel¬
lem dem.

Opmærksomhed
En fornyet interesse for rumlige begivenheder
arbejder med et mere komplekst syn — et rela¬
tionelt syn og et rumligt funktionsprincip, der
rummer en tilblivelse over tid og en række kræf¬
ter eller mekanismer, der sammen far et rum til
at fremstå på en bestemt måde.

Samtidig fordrer interessen for rumlige be¬
givenheder en opmærksomhed på en anden si¬
de af begivenhed; nemlig relationen mellem de
rum, der undersøges, og den undersøgende, på
hvad man gør, og hvilken relation det har til dét,
der føres videre frem mod et forslag. Eeks. er op¬

levelsesdimensionen betydningsfuld for udvik¬
lingen af syn og ideer samt andres rumlige op¬
levelse i det færdige forslag. Ved arbejde med be¬
givenheder er det vigtig at stimulere og lade sig
rive med af den tilblivelse af syn, tilgange og greb,
der sker flydende under arbejdet. Man må træde
ind i den dynamiske tilblivelse af rum, hvor den
udførende er én af flere dimensioner ved begi¬
venheden, modsat fortsat at fastholde en 'objek¬
tiv' position uden for begivenhedens dynamik.

Transportlandskab.
Ølby, Køge — forankrende
• Transportation landscape
Ølby, Køge - anchoring
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Jordbrugslandskab. Vorland, Ikast — udspændende • Agricultural landscape. Vorland, Ikast — extending

På den måde følges nye retninger og mulige veje mod
en løsning, som ikke er bestemt forud, og som ud¬
peges i dialogen mellem det fysiske sted, oplevelsen af
stedet, undersøgelsestegninger og -modeller, tekster,
skemaer, love og bestemmelser m.m. relevant for den
givne opgave. Dette skridt kræver en 'lydhørhed' over
for begivenhedens mekanismer, en modtagelighed for
det, der er 'under opsejlning', eller med mere pop¬
ulært sprog en kompetence for det spil, der er særligt
gunstigt for en rumlig tænkning og formgivning.

Arkitektonisk ekspertise
Og hvordan er det så, at en sådan rumlig kom¬
petence er brugbar i planlægningen og formgiv¬
ningen af omgivelserne?

Det er relevant at udvikle arbejdsmetoder,
der indeholder et relationelt syn og virker relati¬
onelt og dermed søger begivenheden i tilblivelse
i rum og erkendelse.

Udviklingen viser, at det er nødvendigt, da
den rationelle og typiserede tilgang de sidste fyr¬
re år har givet os karakterløse og relationsløse
bygninger og landskaber.

Der er ofte ofret mange kræfter på bygnin¬
ger med udfordrende former og materialer, men
hvor relation til det aktuelle sted, og bygninger
og landskaber omkring, er mangelfuldt bearbej¬
det.

Særligt den landskabelige dimension (der
rummer samspil mellem bygning og rummet

omkring den i samspil med andre lignende rela¬
tionsforhold) har lidt under den gængse tilgang,
så rummet omkring og mellem bygninger ikke
har været i tilstrækkeligt fokus.
Fokus på begivenhed søger derimod denne re¬
lation og kan ses som en måde at arbejde dia¬
grammatisk, dvs. komplekst, relationelt og i dia-

Bosætningsslandskab.
Ringsted - ophobende
• Settlement landscape
Ringsted — accumulating

log. Diagrammatisk arbejde er inviterende over
for og i bevægelse mod mulige input og ny ind¬
sigt og dermed ikke indadvendt subjektivt. Dia¬
grammatik kommer af diagram, hvor 'dia' be¬
tyder gennem og 'gram' et ridt, en tegning, et
skema, hvori relation mellem flere er indbygget.
Diagrammatik er noget andet end at anvende
et diagram til forenklet at beskrive et koncept,
men den relationelle og komplekse brug af dia¬
grammer udelukker dog ikke den forenklende;
de anvendes i en kombination. Den diagram¬
matiske arbejdsform kobles nemt med allerede
kendte planlægningsmetoder, der er dynamiske
som f.eks. dialogmøder og workshops, og hvor
forskellige syn fremlægges og diskuteres. En fag¬
person kan bidrage med denne særlig arkitekto¬
niske eller om man vil rumlige kunnen. Der er

forskelle — men også fællestræk i processtyring
fra det samfundsmæssige felt og begivenhedsle-
delsen i det kreative og arkitektoniske felt.

Så hvis der er fokus på både typer/objek-
ter og begivenheder i rum, styrkes udviklingen
af vores fysiske omgivelser med begivenhedsdy-
namikken mellem konkret sted og erkendelse,
hvilket der skal til for at danne et nyt syn.

På lige fod med metoden til landskabska-
rakteranalyse, der i 2007 er introduceret på det
kommunale område, er der behov for udvikling
af en metode til rumlig begivenhedsanalyse, så vi
ikke bare kortlægger, kategoriserer og program¬
merer typer, men også arbejder med det arki¬
tektonisk dynamiske - den landskabelige begi¬
venhed.

Arbejde med den landskabelige begivenhed kan
bruges til at kvalificere møderne mellem for¬
skellige typer, så f.eks. nationalparken og trans¬

portcenteret rumligt som funktionelt kan tæn¬
kes sammen og bidrage til nye oplevelser.

Der kan skabes større forskelle og variationer
ved, at den besluttede fordobling af skovarealet
i Danmark fra 12% til 25% inden 2030 og over¬

skudsjord fra byggeri på 3 millioner kubikmeter
etableres som beboelses- og rekreationsøer i det
produktive landskab og langs kyster, end udbyg¬
ning og fortætning af eksisterende byer kan.

På denne måde kan vandstandsstigninger, der
gør landet mindre, og udvidelse af globalt bære¬
dygtigt landbrug kombineres med attraktive bo¬
områder og rekreativ natur, så livskvaliteten sti¬
ger, mens landskabet udvikles, og der salntidig
værnes om de eksisterende naturkvaliteter.

Jorden og skoven er begge et volumen, der
som kombineret greb netop kan koble, 'skabe og
danne rumlige relationer, dynamik mellem ro og
stilstand (det træge) og fart eller bevægelse (det
aktive)' - som skrevet i Akademiraadets memo¬

randum.

Konkret kan det forhåbentligt 'tilbyde ople¬
velser og forståelse af produktion og hverdags¬
liv i dynamiske forandringer' og give mere kon¬
trastrige netværk af landskabelige, trafikale og

bymæssige træk — rumlige begivenheder, som

påvirker os alle hver dag og kan styrke sammen¬

hængskraft mellem kultur, historie og kommen¬
de realiteter.

Rikke Munck Petersen, landskabsarkitekt maa, mdl,
ph.d.-studerende
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MEMORANDUM: LANDSKABSSYN OG PLANREFORM

Landskabsgruppen, Akadcmiraadct

Nye kontraster har indfundet sig i løbet af de sidste ti-tyve år, med
store anlæg og hurtige forbindelser
• New contrasts have appeared during the last few decades with
larger complexes and faster connections.

Det danske landskab står allerede nu og i stigende
grad de næste ti-tyve år overfor mere gennemgribende
synlige forandringer, end både stavnsbåndets ophævel¬
se, ildskiftningen afgårde og landbrugets mekanisering
gav anledning til. Økonomi, ejerforhold og dyrknings¬
metoder ændrer sig radikalt, store byområder vil vokse
langs hovedtrafiklinierne, og i forbindelse med kom¬
munesammenlægningerne forsvinder de amtslige regi¬
onplaner som styringsinstrument.
På den baggrund nedsatte Akademiraadet i efteråret
2005 et bredt udvalg til drøftelse af det åbne lands
fremtid, set i lyset af kommunalreformen og konjunk¬
turerne for landskabets forandringer. Udvalget afslut¬
tede sit arbejde i 2006 med det foreliggende memo¬
randum, som er tilrettet og illustreret i 2007.
Dette memorandum er blevet til i en blanding affor¬
håbning og bekymring. Bekymring,fordi den iværksat¬
te kommunalreform risikerer at svække det åbne lands
planstatus i Danmark. Men også forhåbning,fordi det
nye plansystem omvendt kan blive anledning til, at re¬
vurdere synet på det danske landskab, og ikke mindst
revidere måden det forvaltes på.
Teksten er med faktuelle noter bygget op som overve¬

jelser over det historiske landskabs status - sat overfor
aktuelle og kommende landskabsarkitektoniske syn på
omgivelser og aktorer.
Akademiraadet er ikke nødvendigvis enigt i alle ud¬
valgets synspunkter eller refleksioner, men har på bag¬
grund af det samlede memorandum noteret sig de
mange faktorer bag det danske landskabs forandringer.
Raadet kan derfor fuldt tilslutte sig udvalgets afslut¬
tende anbefalinger af mulighederne i:
- Udvidet landskabsarkitektonisk ekspertise i konkre¬
te planprocesser, på alle planmæssige niveauer, såvel i
kommunerne som i de regionale råd.

— Udvikling af analysemetoder i kommuner og regio¬
ner (gerne som kommende lovkrav).
— Formulering af et mere komplekst syn på samspillet
mellem det åbne landskab og de bebyggede områder.

Skriftet er i februar 2008 forelagt offentligheden og
de forvaltningsmæssigt involverede til inspiration og
diskussion

Elisabeth Toubro og Kristine Jensen, Akademiraadet

Landskabssyn og planreform
Det danske landskab forandrer sig. Det har det
altid gjort, over årstiderne og gennem århund¬
reder. Det strækker sig på et traditionelt Dan¬
markskort fra København til Esbjerg og fra Ged¬
ser til Skagen. Grønne og brune stræk mellem
blåt og gult, i bløde overgange snarere end vold¬
somme højdeforskelle.

Men nye kontraster har indfundet sig i løbet
afde sidste ti-tyve år, med store anlæg og hurtige
forbindelser 'over mark under strand', som skre¬
vet står i Holger Drachmanns Midsommervise.

Opfattelsen af grænserne flytter sig også i
vore hoveder. København omfatter igen Skåne
som samlet Øresundsregion, og Nordsøens fast-
landssokkel er med råstoffer og fiskebestand en

ny del af det mentale landskabsbillede.
Som geologiske formationer respekterer

landskabet hverken nationale grænser, kommu¬
neskel eller regionale opdelinger. Tunneldale og

kyster, heder og åer følger andre forløb end sog¬
nebånd og politikredse.

Reformer

Kommunesammenlægninger og en ny planlov
afløser efter 2005 gradvis planlovsystemet fra
starten af 1970erne (note 1).

De administrative skift i forbindelse med
den aktuelle kommunalreform kan på området
fysisk planlægning af land og by betragtes som
en mulighed for at analysere kollektive værdier
og introducere bredere problemformuleringer i
regional skala.

Nutidig by- og landskabsarkitektur må ses
som modspil til et hovedsagelig retrospektivt
kulturarvssyn og som økonomisk og kvalitativt
planpotentiale. Herunder:

Sikring af landskabernes tilgængelighed.
Mulighed for planlægning af regionale by-

og landskaber på tværs af kommunegrænserne.
Mod- og samspil med stadig større og mere

magtfulde økonomiske aktører (note 2).
Lokal forankring, herunder styring af Mobi¬

litet og trafik, samt Turisme og (ofte vulgarise^
rende) tivolisering.

Perspektiver
Alle borgere har forventninger til og tro på al¬
mene forbedringer af deres livsudfoldelse gen¬
nem samfundsændringer.
Disse forventninger er i Danmark påvirket, af
de sidste halvtreds års økologisk set kortsigtede
dispositioner på landbrugs-, bosætnings og er¬
hvervsområdet.

Det er ikke desto mindre enhvers praktiske
og politiske forpligtelse fortsat at medvirke til
dannelse af styringsmåder, som styrker respekt
for al levende natur.

Bydannelser, forstæder eller sommerhusområder træder mere og mere massivt eller karakterløst ud i det åbne land
• Urban formations, suburbs or summer house areas increasingly take shape massively or without character out in the open landscape
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Gødningsmaskiner og gyllespredere tegner nye mønstre på bonitetskortet
• Fertilizing machines and manure spreaders describe new patterns on
the site quality chart

... 'afveje', der er ude af brug og ligger hengemt på kryds og tværs mellem lige så
udtjente og hengemte ejendomme
• ...'Lost paths', which are no longer in use and lie faded, this way and that,
between equally unused and faded buildings.

Da Akademiraadet i 1974, efter forrige kommu¬
nalreform, overbragte den daværende statsmi¬
nister et memorandum om Danmarks fremtid,
'Vækst og Ressourcer', manede skriftet til besin¬
dighed og til respekt for 'madjord' og nuancere¬
de landskabskarakterer.

EU's støtteregler og brakjordspolitik ændre¬
de imidlertid allerede før årtusindskiftet forud¬

sætningerne for dansk landbrugspolitik, (note
3)

Gødningsmaskiner og gyllespredere tegner

nye mønstre på bonitetskortet. Bydannelser, for¬
stæder eller sommerhusområder træder mere

og mere massivt eller karakterløst ud i det åbne
land. Marker gennemskæres af udtjente produk-
tionsveje — 'afveje', der er ude af brug og lig¬
ger hengemt på kryds og tværs mellem lige så
udtjente og hengemte ejendomme. Sådan ser
billedet ud nu ved indgangen til en ny æra af
sammenlagte kommuner, regionale råd og lands¬
plandirektiver.

Hvilke værdier har da i historiens løb be¬

stemt et alment landskabssyn og nye blik på
landskabet?

Maleren J.Th. Lundbye fremhævede i sine
billeder den danske kæmpehøj, eller ko og bon¬
de i samdrægtighed — fa årtier før det industri¬
elle landbrug satte nye panoramaer på dagsorde¬
nen. Fr. Vermehren opnormerede på sit maleri
af en strikkende farehyrde den åbne hede - kort
tid før opdyrkningen ændrede netop dén land¬
skabstype.

Poul Henningsen viste i sin swingende og

glidende Danmarksfilm skønheden i cementfa¬
brikker og asfalterede veje - femten år før Mor¬

ten Korch-filmenes falske maskinstormeridyl
bestemte biografbilledet. En generation sene¬
re satte økologiske reaktioner ind over for øget

gødningsforbrug og hensynsløs råstofgravning.
Men det æstetiske blik på landskabet er sta¬

dig præget af et kunstsyn grundlagt i 1840, helt
på tværs af den senere industrielle udnyttelse og
et i dag transportpræget landskabsforbrug.

Landskabssyn er med andre ord ideologi¬
ske konstruktioner. Den nugældende version er

præget af et romantisk og individualistisk fokus,
der trækker spor til guldalderens forherligelse af
en tid og en bondestand, der allerede fa årtier
senere var under kraftig tilbagegang på grund af
industrialiseringen.

Globaliseringen har bragt os i en lignende
situation, der på ny bringer en usamtidighed ind
mellem noget der var, og det nye der er på vej
- mellem kulturarvens billeder og en ny realitet.
Den splittelse deler landskabet op i én del, der
er produktiv, og en anden som rekreativ og op¬

levelsesrig særkategori.
Fra den udskilning er der ikke langt til na¬

tionalparkerne. Der etableres med dem en stærk
kontrast eller ligefrem modsigelse mellem et

produktionslandskab og en slags ideal-natur, det
vil sige en natur, som vi gerne ser den, og som

passer til vores historiske billede af os selv og

fædrelandet, men som ikke nødvendigvis afspej¬
ler moderne samfundsliv og produktionsformer.

Det er dette memorandums synspunkt, at
landskabet må ses som interferenser og pauser —

mellem arealer af forskellig udstrækning og fyl¬
de, og mellem varierede rekreative eller produk¬
tive anvendelser.

...en stærk kontrast eller ligefrem modsigelse mellem et produktionslandskab og en slags idealnatur,
det vil sige en natur, som vi gerne ser den, og som passer til vores historiske billede af os selv og fædrelandet...
• ...A strong contrast or perhaps even a contradiction between a production landscape and a kind of ideal
nature as we would prefer to see it and which fits into our historical view of ourselves and our fatherland...

(1) Planlovsystem
De vigtigste ændringer i det nye plansystem fra
2005 er:

— at de udvidede kommuner efter sammenlægninger¬
ne overtager en række miljøopgaver, som før henhørte
under amternes regionplaner
- at en række tidligere regionplaninitiativer overgår
til ministeriets landsplanudmeldinger
— at nye regionale råd går ind mellem stat og kom¬
muner med strategier, dialoger, men ikke bindende
overordnede planer
- og at de nedlagte amters regionplanerforsvinder
som planredskab.
i 97O-begreberne byzone, landzone og sommerhus¬
område bibeholdes i det nye planlovsystem som kate¬
gorisk sondring.

(2) Nye økonomier
Erhvervsaktiviteten på landet udgøres ikke længere
udelukkende affødevareprodution:
Flere stærke økonomier må indbyrdes vurderes efter
deres indflydelse på landskabet. Byudviklingen har
i løbet af tyve-tredive år dannet udposninger på ek¬
sisterende landsbyer og sammenhængende bebyggelse
langs store trafikårer.
Varetransport, ikke mindst i outsourcede produktio¬
ner, foregår i realiteten som rokering af rullende lagre
mellem fire-fem store terminaler rundt om i landet.

(3) Landbrugspolitik
Inden for de næste ti år vil antallet af danske
landbrug falde fra de nuværende 20.-30.000 til
5.-10.000.

Kvæg- og svineavl vil hovedsagelig foregå i Vest- og
Sydjylland.
Gylleproblemet er allerede så stort, at fremtidig svi¬
neproduktion må omlægges til egentlig industri med
forarbejdning afgylle fremfor markspredning.
På kort sigt vil der blive indført strammere reglerfor
bedrifter med mere end 2250 slagtesvin. Konventio¬
nelle økologiske brug vil derfor kun kunne drives i
mindre enheder.

Turisme er en vigtig indtægtskilde i store områder
af landet, især hvor andre arbejdspladser er forsvun¬
det. Det gælder ikke alene udkantområder, men også
større og mindre byer. Det drejer sig om i alt 70.000
årsværk i turistindustrien.
Den samlede årlige omsætning er på landsbasis 50
mia. kr., heraf er 30 mia. lagt af udenlandske turister
svarende til 7 pet. af Danmarks samlede eksport. Så
der er ingen tvivl om at sektoren også i fremtiden vil
blive betragtet som et økonomisk potentiale. De in¬
volverede vil stille øgede krav til landskabets og byer¬
nes fremtræden.
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bygninger og anlæg inden for udpegede land¬
brugsområder.

Mulighed for omlægning af nedlagte land¬
brug til anden produktiv økonomi via sociale
projekter i udkantsområder kan også tænkes ind
som strategisk redskab i forhold til affolknings-
problematikken og dermed imødegå dens fysiske
konsekvens - de forladte bygninger.

Både regionale og kommunale overvejelser
bør være strategiske indspil til fremtidige dialo¬
ger og visioner om by og land.

En besluttet fordobling af skovarealet i Dan¬
mark, primært som bynær skov, kan sætte store
arealer og voluminer i spil. (Og vandstandsstig¬
ning som følge af global opvarmning risikerer at
ændre både kystlinier og kulturarv.)

Forskellen på land og by øges. Landet vil bli-*
ve mere åbent, byerne større og tættere - men
med voksende forstadskvarterer som upræcise
overgangszoner, hvis ikke der gribes strategisk
ind (note 5).

Overordnet synes en anden arkitekto¬
nisk landskabsopfattelse end 1970er-planlove-
nes skarpe zonetænkning derfor påkrævet for at
tackle kommune-, region- og landsplanarbejdet
i de kommende år efter kommunalreformen.

I stedet for skarpe zoneopdelinger, der grad¬
vis forskydes på grund af ændrede arealbehov,
kan der bevidst skabes overlappende områder.
De vil kunne tegne sig som tydeligere netværk
af landskabskorridorer, trafikale og bymæssige
stræk i en oplevelsesrig interferens, som tilsam¬
men danner de attraktive rum, vi lever i og af.

...voksende forstadskvarterer som upræcise overgangszoner...
• ...growing suburban neighborhoods with imprecise transitional zones...

(4) Fremsynet ligeværdighed
Forenklet opstillet fremtræder det danske landskab
som relationer mellem træge biotoper og
aktive transformere:

Træge biotoper,
som ændrer sig langsomt over tid og yder modstand,
men er uhyre følsomme overfor påvirkninger:
Kystlandskaber, å- og søbredder, ferske og
salte enge
Eksisterende byområder og tekniske anlæg
Grundvandsspejl, hav, søer, åer
Skovarealer

Aktive transformere,
som griber hurtigt ind i givne sammenhænge
er eksempelvis:
Trafikanlæg og terminaler
Nye byområder, landbrug, industri,
Drikkevandsforbrug
Turistmål

De vil kunne tegne sig som tydeligere netværk af
landskabskorridorer, trafikale og bymæssige stræk i en

oplevelsesrig interferens...
• They could appear as a clearer network of
landscape corridors, traffic and urban stretches in
an interference rich with experiences.:.

Dynamik
Planlægning bør baseres på gensidighed og dia¬
log i det arkitektoniske møde mellem landska¬
bets iboende træge strukturer og kultur- og

menneskeskabte faktorer — f.eks. Storebæltsbro¬
ens møde med vandet og dets landskabsrum eller
de fine herregårdsanlægs oprindelige møde med
naturgrundlaget.

Der er behov for udvikling af et fremadret¬
tet syn inden for det landskabelige og økologi¬
ske område.

En mulig opfattelse af ligeværdighed mellem
træge biotoper og aktive menneskeskabte trans¬
formatorer udspringer blandt andet af Øget ind¬
sigt i naturens økologiske systemer, der er cirku¬
lerende og forgrenede (note 4).

Der er et skærende misforhold mellem de

aktuelle produktionsmæssige realiteter på landet
og den landskabelige og bygningsmæssige frem¬
træden.Traditionel tilknytning til stedet gennem
lokale generationers dyrkning afjorden er blevet
et fatamorgana i takt med intensiv produktion
og voksende enheder.

Hvis man byggede efter de aktuelle produk¬
tionsformer, ville landskabet blive mere kon¬

trastrigt med færre og større bygninger i større

og mere udstrakte landområder.
Det er vigtigt at udarbejde regionale strate¬

gier for placering af intensivt produktionsland-
brug - at finde og udpege områder, hvor de nye

landbrug kan ligge som særlige zoner.

Kommuneplanen skal udstikke retningslinier
for placeringen af arealer til landbrugets drifts¬



Det er vigtigt, at vi i fremtiden kvalificerer de dynamiske indtryk, vi passerende gennem landskabet oplever i både store åbne stræk... og nye halvt bymæssige rum
• It is important that in the future, we quality the dynamic impressions that we experience when we pass through the landscape in large open stretches... and in new semi-urban spaces

(Og at opretholde en ejerret bør i fremtiden føl¬
ges af almene forpligtelser og mere vidtgående
krav om tilgængelighed end kendt i dag inden
for landbrug og skovbrug.)

Det bliver nødvendigt at opgive et syn på
landet som delt i stabile flader, oplevet i statiske
billeder som udsigter. Det er vigtigt, at vi i frem¬
tiden kvalificerer de dynamiske indtryk, vi pas¬
serende gennem landskabet oplever i både store
åbne stræk og nye halvt bymæssige rum.

Strukturerne interfererer og er dynamiske
med både træge og aktive træk. De går på tværs
af kommunale skel og fordrer styrende helheds¬
syn knyttet til både den store og den lille land-
skabsskala.

Det er med andre ord lige så vigtigt at kva¬
lificere fartens og bevægelsens dynamik oplevet
fra statisk hold. En bebyggelses faste strukturer
må tænkes sammen med de gennemløbende.

Forskelle

Landskab er ikke bare afgrænsede rum uden for
byen, men flydende rumforløb mellem åbne og
lukkede elementer som bygninger, veje, fjorde
og skove - fra næsten uberørt natur over varie¬
rende grader af bymæssighed til de stærkt regu¬
lerede udendørs byrum.

Eksempelvis vil et snit på tværs over Midtjyl¬
land vise et spænd fra hedens horisontale lang¬
strakte flade til plantagernes og skovenes tætte
volumen, eller landbrugenes punktvise kolosser
til beboelsesområdernes udbredelse i voksende
tæthed.

Forskelle i skala og volumen kan skabe variatio¬
ner i sammenhængen og danne rumlige relatio¬
ner, dynamik mellem ro og stilstand (det træge)
og fart eller bevægelse (det aktive) - f.eks. mel¬
lem parcelhuskvarteret og shoppingcenteret el¬
ler mellem nationalparken og transporttermina¬
len.

Det er, også i fremtiden, landskabsarkitektu¬
rens rolle at håndtere de udvekslinger, der fore¬
går på alle skalatrin, ved at sikre æstetisk kvalitet
og rumlig styrke de steder, hvor økonomiske, to¬
pografiske og holdningsmæssige interesser skæ¬
rer hinanden.

Kultur- og arkitekturdimensionen kan ikke
håndteres alene af økonomer, ingeniører og pro¬

ceskonsulenter, da landskabsoplevelser fungerer
i rum skabt af sammenhænge mellem kulturel¬
le og naturbestemte elementer. Eksempelvis Vej¬
le Ådal, en kulturbestemt udnyttelse af et speci¬
fikt naturgrundlag, og som det ses i de østjyske
Qordbyers topografi og Københavns eller Hel¬
singørs placering ved indsejlningen til Øresund.

Et andet syn på landskabet er bestemt af
trangen til natur udmøntet i turisme. Men mo¬

torveje og trafikterminaler er ikke i sig selv fri¬
stende mål for ferieophold. Og nationalparker
eller købstadsidyller er i længden heller ikke til¬
trækkende for den, der vil indtage landskabet.

Men områderne mellem infrastrukturer og

konventionelle seværdigheder kan udgøre en

vigtig turistfaktor ved at tilbyde oplevelser og
forståelse af produktion og hverdagsliv i dyna¬
miske forandringer.

(5) Aktuelle aktivitetsområder

Byzone:
Der er allerede efter det gamle planlovsystem udlagt
mulige erhvervsarealer til de næste 50 årsforbrug.
Det forhold må revideres.
Østjyske byer breder sig aktuelt 1 km om året langs
udfaldsvejene. Byvækst vil statistisk fremskrevet pri¬
mært foregå på Sjælland og i Østjylland.

Byranden:
Skovrejsning øges planmæssigt som bynær skov.
I 2005 er 17% af Danmark skov:
35.000 enheder af i snit 20 ha.
I 2030 vi! 25% af Danmark være dækket af skov:
i snit svarende til 35.000 enheder af 36 ha. •
Udlejningshuse opføres i forbindelse med sommerlande
og golfbaner, selv om nye golfbaner som branche er i
fare for investeringsmæssig overophedning.
Også Put & Take-områder breder sig.

Sommerhusområder:

Kystnære områder er udsatte for inddragelse til som¬
merhusformål af hensyn til turistindustrien og. lokale
arbejdspladser.

Landzone:
Hvordan skal jordfordelingen være mellem de få
produktionslandbrug, der på længere sigt bliver
tilbage? .



Forskelle i skala og volumen kan skabe variationer i sammenhængen og danne rumlige relationer, dynamik mellem ro og stilstand (det træge)
og fart eller bevægelse (det aktive) — f.eks. mellem parcelhuskvarteret og shoppingcenteret eller mellem nationalparken og transportterminalen

Muligheder
Sammenhængende og dynamisk rumlige lands-
skabssyn er en nødvendighed for den regionale
planlægning. Det er afgørende, at der tilknyttes
tilstrækkelig landskabsarkitektonisk ekspertise
på det regionale planlægningsniveau. Derfor bør
den arkitektoniske arbejdsproces, der er kende¬
tegnet af kontinuerlig refleksion, idéudvikling
og frembringelse af nye løsninger, være en vigtig
del af administrative arbejdsgange.

Processer, der hele tiden tilpasser sig nytil¬
komne faktorer som forskellige holdninger, fak¬
ta og behov.

Kultur- og natursyn, og de heraf afledte fysisk
landskabssamnienhænge, er foranderlige. Ad¬
ministrative processer skal kunne forholde sig
til givne forudsætninger, valgte regler, relatio¬
ner mellem elementer, og til at det, der arbejdes
med, forandrer sig forståelsesmæssigt i arbejds¬
processen med at begribe og forandre det.

Landskabsarkitektur er en given tids måde at
se og forandre på.

Arkitektoniske arbejdsprocesser forholder sig
til forandring og indebærer frembringelse af no¬

get nyt, ikke på forhånd kendt i den fysiske ver¬
den.

Der må først og fremmest arbejdes systema¬
tisk med et værdi- og helhedsbaseret produktivt
landskabssyn gennem:
— registreringer af hvor og i hvilke områder foran¬
dringer aktuelt finder sted - i hvilke landskaber,
kyster, byer, langs byrande, havne og veje
— udpegning af typiske landskabselementer, dy¬
namiske aktører og forandringstilstande i land¬
skabet
— analyser af det topologiske grundlag og af det
konventionelle landbrugs miljøbelastning versus

forædling, medicodyrkning, skovrejsning, biomas¬
seprodukter, åben græsning, hav- og dambrug

Danmark, vandstandshøjder 10 meter højere end
vandstandshøjder 2006, Miljøministeriet 2006
• Denmark, water level 10 meters higher than in
2006, Ministry of Environment, 2006

Pendlerflow i Danmark 2002. © Byen, vejen og landskabet — Motorveje til fremtiden
Ålborg Universitet, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Vejdirektoratet 2005
• Commuter flow in Denmark 2002. ©The town, the road and the landscape -

Highways to the future Ålborg University, the Royal Veterinary and Agricultural
University and the Road Directorate, 2005
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• The difference in scale and volume can create variations in context and form spatial relationships, dynamically between calm and immobility (inertness) and speed or
movement (activity) — such as between the single-family home neighborhoods and the shopping center or between the national park and the transportation terminal.

— vurderinger af kommende fysiske indgrebs ar¬
kitektoniske eller landskabsæstetiske fremtræden

og deres aktive sammenstød eller interferenser
med træge biotoper
— overvejelser over den gamle og nu udlevede
bygningsmasse i landskabet, trafikalt, funktionelt
og landskabsarkitektonisk
— altså alt i alt stratificeringer af styrker, svaghe¬
der, muligheder og risici.

•Arbejdet skal sikre kvalificerede møder i dy¬
namikken mellem topografi, dyrkning og al slags
bebyggelse og ikke kun have til formål at fast¬
holde et bestemt kulturlandskab.

Jordarter. DGU jordartskort (1989): © Danmarks og
Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)
• Soil types. DGU soil type chart(1989): © Denmark
and Greenland's Geological Survey (GEUS)

Allerede igangværende offentlige pilotprojek¬
ter bør evalueres tydeligt og flere igangsættes, så
eksempler og debat kan åbne for ny praksis og

rumlig tankegang.

Dette memorandum ser den nye administrati¬
ve situation som en vigtig mulighed for både at

rydde op og praktisere nye dynamiske princip¬
per i by- og landskabsforvaltningen, for dermed
at forbedre udformningen af det danske land¬
skab.

Akademiraadets ad hoc Landskabsudvalg 2005-06:
Anders Tyrrestrup, arkitekt
Ellen Hyllemose, billedkunstner
Jens Kvorning, arkitekt, professor
Gregers A/green-Ussing, arkitekt, professor
Morten Stræde, billedhugger, professor
Jeppe Aagaard Andersen, landskabsarkitekt
Marianne Levinsen, landskabsarkitekt
Jørn Palle Schmidt, landskabsarkitekt, professor
Rikke Munck Petersen, landskabsarkitekt
(faglig sekretær)
Allan de Waal, arkitekt (formand)

«

Danmark, større nationale naturområder
Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, 1982
• Denmark, larger national nature areas.
The Ministry of Environment, the National Agency
for the Protection of Nature, Monuments and Sites,
1982

Signaturforklaring
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BYEN, VEJEN OG LANDSKABET - PÅ VEJ MOD EN DANSK BYTYPE

Henrik Harder, Ib Møller, Thomas Sick Nielsen og Jens Balsby Nielsen

Det danske motorvejsnet er det fysiske omdrej¬
ningspunkt for meget store dele af de ændringer
vi ser i landskabet i dag. Det danske motorvejs¬
net var imidlertid tænkt, planlagt og skabt som

hurtige og effektive forbindelsesveje mellem de
danske landsdele og ikke som katalysator for en
transformation af et landskab. Motorvejsnettet
har faet vores oplevelse af afstande i Danmark
til at 'krympe' og gør, at vi i dag hurtigere kan
nå meget længere end tidligere med bil. Men
motorvejene indgår også i den livsstil, vi er ved
at udvikle, og fungerer som ramme for helt nye

typer af landskabs- og byområder, som planlæg¬
gere af det danske motorvejsnet næppe havde
forestillet sig. Disse helt nye landskabs- og by¬
områder kommer til at præge vores fremtidige

rejseoplevelser og kan paradoksalt nok medvirke
til, at motorvejene på sigt 'sander' til i trafik og
dermed mister deres rolle som netop hurtige og
effektive forbindelsesveje mellem de enkelte de¬
le af Danmark og dermed mellem os danskere.
Uanset hvad der sker, kan den største taber igen
gå hen og blive Landskabet.

Motorvejene og det oprindelige landskab
Som turist på vej på ferie ad de europæiske mo¬

torveje har vi muligheden for at opleve mange

skiftende, smukke naturlandskaber i de forskel¬
lige europæiske lande.

I Tyskland findes kun fa synlige byområder
langs motorvejene, og størstedelen af tiden på
motorvejene tilbringes her i grønne omgivelser

med mulighed for at køre hurtigt. Situationen i
Nederlandene er en helt anden. Her er byom¬
råderne, mange steder, nået ud til motorvejene,
og motorvejene har nogle steder skiftet funktion
til en slags omfartsveje i byen, hvor muligheden
for at køre hurtigt ikke mere er til stede. I beg¬
ge lande arbejder man bevidst med motorveje¬
nes forhold til deres omgivelser, men har taget
to forskellige typer af beslutninger, om hvilke
indtryk man skal have, når man kører på de re¬

spektive landets motorveje. Sådanne indtryk vil
turister, der besøger Danmark, også fa og brin¬
ge med hjem. Langt de fleste turister oplever en
stor del af Danmark og de smukke unikke dan¬
ske landskaber fra de danske motorveje. Men det
europæiske og danske motorvejsnet bruges og

62 LANDSKAB 3 2008



opleves også af andre end turister. Når ferien er

slut, bliver adskillige danske og europæiske turi¬
ster til pendlere, der dagligt tilbringer tusinder
af timer på motorvejsnettet på deres vej mellem
bolig og arbejde.

I Danmark er der udviklet en lang og for¬
nem tradition for omhyggelig planlægning af
motorvejes forløb gennem landskabet under
medvirken af arkitekter og landskabsarkitekter.
Det er i Danmark sket for at sikre den landska¬

belige indpasning af motorvejene og for at give
motorvejens brugere varierende, behagelige og
trafiksikre oplevelser.

Landskabsarkitekten C.Th. Sørensen arbej¬
dede således allerede med motorvejen på Lol¬
land mellem Sakskøbing og Rødby Havn i 1942.
Denne motorvejsstrækning er i en international
sammenhæng.en af mange meget unikke danske
motorvejsstrækninger.

Et mere nutidigt eksempel på tilpasning af
motorvej og landskab findes mellem Horsens
og Skanderborg, hvor motorvejen fører op over

Ejer Bavnehøj bakkerne og giver turister og

pendlere en fantastisk udsigt til det omkringlig¬
gende landskab og Ovsted Kirke. Strækningen
blev planlagt i 1970erne med Møller og Grøn¬
borg som landskabsarkitekter og fremstår i dag
som et eksempel på moderne landskabsarkitek¬
tur i verdensklasse.

1 forhold til mange andre europæiske lan¬
de sker der imidlertid for øjeblikket i Danmark
noget helt specielt langs de danske motorveje.
Der planlægges nye byområder og bygges ny by,
og det oprindelige naturlige og smukke natur¬
landskab langs motorvejene forsvinder hastigt.
Akademiraadets meget præcise konstatering fra
2003 af, 'at mange af de oprindeligt smukt ud¬
formede motorvejsstrækninger i Danmark mi¬
ster deres kvalitet i disse år på grund af store
kommunale udlæg af områder til erhvervsformål
langs motorvejene eller på grund af nødvendige
støjdæmpende foranstaltninger i forhold til by¬
områder', er stadig en kendsgerning og faktisk
mere aktuel end nogen sinde. Et trøstesløst Los
Angeles-lignende spredt bylandskab, uden be¬
gyndelse og ende, kan måske blive resultatet af
denne byudvikling.

Motorvejenes oprindelse, fart og vækst
For at forstå hvorfor denne udvikling er kommet
til Danmark, og hvad der sker langs det danske
motorvejsnet, er det nødvendigt at kende histo¬
rien bag motorvejsnettets anlæggelse. Historien
startede for alvor i 1936 med et forslag til et
nationalt sammenhængende motorvejsnet udar¬
bejdet af et privat konsortium. I Danmark har
vi i dag et veludbygget, overordnet og sammen¬

hængende motorvejsnet, men vi står imidlertid i
den paradoksale situation, at en samlet national
eller regional diskussion om de overordnede by-
og landskabsmæssige konsekvenser af denne si¬
tuation for områderne langs motorvejene aldrig
har fundet sted.

Der var imidlertid en diskussion i begyn¬
delse af 1960erne igangsat af geografiprofessor
Humlum fra Århus Universitet, om hvilke byer
der skulle nyde godt af den udvikling, man men¬
te motorvejene ville bringe. Spørgsmålet var her
fortrinsvis, om motorvejene skulle sikre den
fremtidige økonomiske udvikling af den vestlige
del af Jylland, som ikke så ud til at få fremtidi¬
ge trafikale problemer - eller sikre den fortsat¬
te økonomiske udvikling og løse evt. fremtidige
trafikale problemer i den østlige del af Jylland.
Uanset om man støttede Humlum eller Vejdi¬
rektoratet, som var de primære kombattanter i
denne diskussion, var der generelt enighed om,
at motorvejene burde lægges uden for byerne og
disses potentielle vækstzoner og så vidt muligt
undgå at ramme eksisterende bebyggelse og by¬
områder for at fungere mest effektivt.

Der var også enighed om, at motorvejene
skulle forbinde de danske landsdele med veje,
ad hvilke man kunne køre hurtigt frem og til¬
bage med varer og dermed spare tid og penge.

Motorvejene skulle aflaste og erstatte det gamle
danske hovedlandevejsnet, som ikke havde den
nødvendige standard eller ikke kunne rumme
det vejtrafikarbejde, som man forestillede sig,
ville komme, og som man efterfølgende reelt fik.
Denne del af opgave lykkedes. Det danske mo¬

torvejsnet havde pr. 1. januar 2004 en længde
på 1.014 km, og Danmark er, i dag, i sammen¬

ligning med andre lande velforsynet med mo¬

torvej.

Motorvejene som ramme for byudvikling og
stedbundethedens ophør
1 denne sammenhæng er der ikke plads til en
stor diskussion af, om det videnskabeligt kan på¬
vises at motorvejene skaber trafik og udvikling.
Men det kan konstateres, at udviklingen i tra-

fikarbejdet på motorvejene i Danmark ser ud til
at fortsætte, og det gør udviklingen af byom¬
råder langs motorvejsnettet også. Man kan med
god ret påstå, at motorvejene fungerer som et af
de centrale fysiske omdrejningspunkter for den
række strukturelle ændringer, vi danskere og
vort danske samfund står midt i netop nu. Sagt
lidt slagordsagtigt kan man påstå, at vi står over¬
for stedbundethedens ophør. Eller udtrykt me¬

get klart og rammende af Henrik Christoffersen
fra AKF: 'Det er ikke længere det almindelige
livsvilkår, at menneskers dagligdag udfolder sig
inden for rammerne af et lokalt samfund. Bopæl,
arbejdssted, uddannelsessted, sted for indkøb og
kulturelle oplevelser er blevet adskilt i rumlig
henseende, og det enkelte menneske bevæger sig
mere frit rundt.'

Set i ovenstående sammenhæng er der ingen
tvivl om, at motorvejene er et særdeles attraktivt
tilbud til de danskere, der tnetop ønsker at be¬
væge sig mere frit omkring med bil. Konklusio¬
nen er derfor også meget klar, når udviklingen
på og langs motorvejsnettet analyseres. Udvik¬
lingen har taget en helt anden retning, end man

oprindelig forestillede sig.
Det er i dag rigtig mange mennesker, der

transporterer sig på motorvejsnettet og ikke ale¬
ne varer. Og det er i dag mange steder bygninger
og ikke natur, man ser, når man kører på motor¬

vejene og kigger ud på det landskab, der omgi¬
ver motorvejene.

Tallene taler her deres helt klare sprog: Per¬
sontransport med bil steg mellem 1982 og 2002
fra godt 26 mia. køretøjskm om året til knap 48
mia. køretøjskm, svarende til en vækst på 45 pro¬
cent. I sammen periode gik motorvejene fra at
bære ca. 2,5 mia. køretøjskilometer i 1982 til
10,4 mia. i 2002, svarende til en vækst på godt
300 procent. Sammenlagt betyder det, at motor¬

vejene er gået fra at udgøre 0,7 procent af det
danske vejnet og bære 10 procent af trafikken
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i 1982 - til at udgøre 1,3 procent af det danske
vejnet og bære 22 procent af hele trafikken på
det danske vejnet i 2002.

Ser man alene på de, der både bor og arbej¬
der mindre end fem km fra en motorvej, så er
væksten i antallet af pendlere (personer der kø¬
rer til og fra arbejde dagligt) her steget med 156
procent.

Stort set alle de kommuner i Danmark, som

motorvejsnettet går igennem, har i dag overført
arealer til byzoner umiddelbart op til motorve¬

jene, hvor det i dag er muligt at opføre f.eks. er¬

hvervsbyggeri. Ser man alene på bygningers pla¬
cering i Danmark, så fandtes 50 % af alt byggeri i
Danmark eller den samlede bygnings masse (op¬
talt i etage-kvm) i 2002 inden for 6 km's afstand
af det danske motorvejsnet.

Analyserer man en enkelt motorvejsstræk¬
ning f.eks. fra Fredericia til Århus, så kan det vi¬
ses, at muligheden for at bygge ny by her, alene
på denne ca. 260 km lange motorvejsstrækning,
er udvidet med over en kilometer hvert år langs
denne motorvej i perioden 1982 til 2002. Helt
præcist er længden på denne ny båndby forøget
fra 24 til 52 km i den nævnte 20 års periode.

Motorvejene og den danske båndby
Frem til strukturreformen blev realiseret har det

været staten, der på et nationalt niveau, og am¬

terne, der på et overordnet regionalt niveau har
kunnet samarbejde om at styre den udvikling,
som er beskrevet her, sammen med kommuner¬
ne. Dette er ikke tilfældet i dag, i dag er der kun
staten og kommunerne. Miljøministeriet forsøg¬
te sig allerede i 1996 med en konference om¬
handlende erhvervsarealer langs motorvejene
og en efterfølgende anbefaling af en 300 meters

beskyttelseslinie langs motorvejene, for at und¬
gå overflødige arealudlæg og forslumning for at
sikre Vejdirektoratets arbejde med smukkere ve¬

je. Noget der efterfølgende blev implementeret
i nogle af de daværende amters regionplanlæg¬
ning. Efterspørgslen efter beliggenhed og syn¬

lighed fra mange danske virksomheder var og¬
så før strukturreformen blev igangsat stor, og er
siden ikke blevet mindre. Hvilken virksomhed

ønsker f.eks. at blive gemt væk i et dertil ind¬
rettet og planlagt erhvervsområde i kanten af en
større provinsby uden at blive set, hvis den sam¬
me virksomhed kan få plads på første parket lige
ud til motorvejen og dagligt, som f.eks. i Vejle

området, blive set af mennesker i gennemsnit¬
ligt 57.300 køretøjer i begge kørselsretninger pr.

døgn, der passerer forbi netop her. Kombineres
en sådan betragtning med de fleste borgmestres
og deres kommuners ønske om, og vel også re¬
elle behov for, fortsat at være synlige og tiltræk¬
ke arbejdspladser og dermed skattekroner, så får
man en meget dynamisk situation.

Der er tale om en klassisk situation, hvor
forholdet mellem den enkelte og de mange skal
afvejes. Spørger man f.eks. virksomhedsejere, der
har valgt at placere deres virksomhed langs mo¬

torvejene, far man at vide, at de er stolte og glade
for at ligge, der hvor de ligger og for den synlig¬
hed, det skaber. Men det er også ligeså klart for
den enkelte virksomhedsejer, at virksomheden
hurtigt vil kunne komme til at drukne i mæng¬

den af andre virksomheder, hvis udviklingen får
lov til at fortsætte. Spørger man borgmesteren,
vil man sandsynligvis få samme svar. Et byområ¬
de ved motorvejen, i vedkommendes egen kom¬
mune, kan vel ikke kan skade. Der er jo plads
nok langs motorvejene, men det er selvfølgelig
knapt så sjovt, selv for en borgmester, at køre
gennem en lang række kommuner og 260 km
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sammenhængende båndbyområde i Jylland, bag
hvilket den smukke jyske smukke natur er blevet
gemt væk. Uanset om man er virksomhedsejer
eller borgmester, er tanken om at have en mo¬

torvej, hvor trafikken snegler sig af sted, og som
ikke er mulig praktisk og økonomisk at udvide,
fordi der er bygget for tæt og for meget langs
den, heller ikke det mest ophidsende at tænke
på. For det var jo ikke lige det, der var menin¬
gen med det hele.

Selvfølgelig er der løsninger på denne si¬
tuation, men det er i denne sammenhæng må¬
ske mere interessant at fa diskuteret et par andre
spørgsmål vedrørende denne udvikling. For det
første: Hvad er det egentlig, vi vil med motor¬

vejene og landskabet langs dem? Derefter falder
svarene på de følgende tre spørgsmål nok lettere.
Skal udviklingen på og langs motorvejene fort¬
sætte? Skal udviklingen på og langs motorvejene
sættes i stå, f.eks. i en periode? Eller skal udyik-
lingen på og langs motorvejene helt stoppes?

Uanset hvilken løsning man vælger, er der
fordele og ulemper - bymæssige, trafikmæssi¬
ge, landskabsmæssige og økonomiske - både for
den enkelte og samfundet. Og muligheden for

ikke at tage en beslutning er reelt også til ste¬
de,jævnfør 'loven om regeringers kortsynethed',
som vor nuværende statsminister Anders Fogh så
rammende har udtrykt det i en af sine egne pub¬
likationer. Men tager vi ikke en beslutning om
den byudvikling, som nu sker langs motorvejs¬
nettet i Danmark, så får vi med sikkerhed no¬

get helt nyt og aldrig før set i Danmark. Nem¬
lig en blandt andet en markant båndbyudvikling,
som vi allerede kan konstatere de klare konturer

af f.eks. i området mellem Fredericia og Århus,
samt en fortsat vækst i pendlingen og dermed
trafikken på motorvejene. Og så er vi tilbage til
udgangspunktet og historien om, hvad turister¬
ne vil eller kommer til at opleve, når de kører
gennem Danmark på ferie, og hvad vi danskere
kommer til at opleve, når vi sidder i en kø et el¬
ler andet sted på motorvejsnettet og venter på at
komme på arbejde på en helt almindelig hverdag
om et par år f.eks. i Jylland.
Henrik Harder, Ass. Professor, Ph.D. in Architecture,
Planning and Transport, Ih Moller, arkitekt maa

(tidligere Moller og Grønborg), Thomas Sick Nielsen,
cand.techn. soc., ph.d., og Jens Balshy Nielsen,
landskabsarkitekt mdl
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KOMMENTARER TIL AKADEMIRAADETS MEMORANDUM: LANDSKABSSYN OG PLANREFORM

I øvrigt er landskabet altid formet,
uanset om vi overhovedet har rørt det

med en finger

Kære Annemarie Lund

Det jeg sagde ved fremlægningen på Charlotten¬
borg var båret af en lettere irritation fra flere af
indlæggene over, at man skulle betragte landskab
som noget, hvor alle fordomme og forudfattede
meninger skal kastes væk. Tværtimod må man

altid have en idé med det, man gør.
Med landskabet kan man f.eks. enten søge

at bevare alt, som det var. Det gør man på Mols,
hvor man gerne vil bevare noget vikingetidsag-
tigt over landskabet. Derfor er man nødt til at
køre på bakkerne forår og efterår med store ma¬
skiner for at holde uønsket vegetation nede.

Man kan også finde, at vi må have et me¬

re moderne landskab, f,eks. fra omkring 1830.
1 så fald må man have skrappe restriktioner på
bygningerne, der skal overholde bestemte mål
og stilarter.

Eller man kan tage noget senere, f.eks. fun¬
kis eller postmodernisme eller meget andet. Det
kræver så andre restriktioner. Men man er nødt

til at have nogle ideer. Man kan ikke hengive
sig til en urealistisk idé om, at det skal være 'na¬
turligt'. Men i det øjeblik mennesker gør noget
ved det, er det jo ikke naturligt. Dette begreb er

således meningsløst, med mindre man mener, at
det er et landskab, hvor mennesker skal holde sig
væk fra. Smuk tanke, men ikke til egen glæde,
hvis man er menneske.

Kort sagt mennesker har altid nogle ide¬
er om, hvordan vore omgivelser skal forme sig.
Derfor er det også problematisk at tale om grimt
og smukt, adskilt fra mig som dømmer. Med
mindre man kollektivt bekender sig til bestemte
idealer. Hvis man skål have et objektivt skøn¬
hedsideal, kræver det, at vi kollektivt bekender
os til det samme idé. Så er det en objektiv kends¬
gerning. 'Objektiv' betyder her, at vi er mange,
der er enige om det.

I øvrigt.er landskabet altid formet, uanset
om vi overhovedet har rørt det med en finger.
Vi rører det nemlig med vore øjne, som gen¬
nem blikket skaber landskabet om i vort bille¬

de. Vi ser det som charmerende, truende, idyl¬
lisk, uhyggeligt etc. Arbejder man bevidst med
dette, som en kunstner ofte gør det, så ender det
med, at man former landskabet om i sit billede,
ligesom Vorherre gjorde, da han skabte mænd og
kvinder.

Venligste hilsener
Jan Lindhardt

Enig i målsætningen, men usikker
på redskaberne
Akademiraadet har ved et ad hoc landskabsud-

valg fremlagt et kortfattet, men indholdsrigt me¬
morandum om landskabsplanlægningen under
den nye planreform.

Skriftet beskriver i koncentreret form den

uoverensstemmelse, der ofte er mellem landska¬
bets geologiske formationer og de menneske¬
skabte strukturer, mellem de træge naturelemen¬
ter og de skabte kulturformer. Det er tænkt som

et modspil til det retrospektive kulturarvssyn, vi
som regel møder i diskussionen om fremtidens
landskab. Denne usamtidighed er kommet tyde¬
ligt frem ved den planlagte polarisering af land¬
skabet i produktionsområder og de planlagte na¬

turparker.
Bag forslagene til forbedring af fremtidens

landskabsplanlægning tolker jeg den demokra¬
tiske holdning, at planlægningen skal organise¬
re de forandrende kræfter i samfundet til en ny
kreativ virkelighed, altså lede udviklingen, frem
for at begrænse eller afgrænse den. Derfor fore¬
slås de hidtidige skarpe administrative zone¬

grænser nedbrudt og erstattet med overlappende
områder, der bygger på landskabets eksisterende
strukturer, og dertil behøves kompetente land¬
skabsarkitekter, der er bevidste om landskabets
historie og økologi og om forskelle i landska¬
bets skala og volumener, og som kan vurdere
konsekvenser af nye indgreb i landskabet. Tan¬
kegangen bag skriftet vurderes at være brug af
landskaber frem for forbrug af de landskabelige
ressourcer.

Jeg er ganske enig i målsætningen, men usik¬
ker på redskaberne til opfyldelse af målet, da der
ikke ligger et fælles landskabssyn bag aktørerne

i landskabet. Zoneringen af landskabet blev i sin
tid udført for at hindre de værste spekulationer
i det åbne landskab, men landbrugsindustrialise-
ringen blev ikke taget i ed, så zoneringen blev
kun fysisk styrende for en del af udviklingen.

Landskabet uden zoner forudsætter en idea¬

lisme og et rimeligt fælles natursyn hos politike¬
re, administratorer og bygherrer, som ikke er til
stede i vore dages individorienterede samfund.
Det er vel også grunden til, at den amerikanske
naturparktanke som en endnu mere radikal zo¬

nering er besluttet, en idé man ellers har und¬
gået i Danmark, hvor man dels har følt ansvar

for hele landskabet, dels har haft mindre kapital¬
kræfter på spil.

I bestræbelserne på at fa en dialog med land¬
skabet havde det været lettere, hvis administra- <

tionsgrænserne i højere grad, som i de gamle
sognekommuner, havde fulgt landskabets na¬

turlige grænser, f.eks. en opdeling efter vand-
skelslinjer som man nu prøver at introducere i
USA, men med hver kommunesammenlægning
er sammenhængen blevet stadig mere uklar. Et
landskabeligt modspil til de kulturelle tiltag skal
derfor stort set bygges op som en ny, ofte inter¬
fererende landskabsstruktur, og det kræver mod
og vilje af kommunerne.

Det er helt op til de nye storkommuner at

tage ansvaret for den nødvendige dialog mel¬
lem naturgrundlaget og de kommende kultu¬
relementer, både lokalt og tværkommunalt, og

det kan man tvivle på vil ske ret mange steder.
Der kan selvfølgelig ligge den skjulte dagsorden
fra regeringens side, at det hele i sidste ende vil
blive styret af staten, men det har jo ikke været

udmeldingen.
Det fremlagte memorandum anbefaler en

udvidet landskabsarkitektonisk ekspertise i plan¬
lægningen, udvikling af fælles måske lovfæste¬
de analysemetoder og en formulering af et me¬
re kompleks syn på samspillet mellem det åbne
landskab og de bebyggede områder. Desuden
igangsætning og evaluering af pilotprojekter, så
de forskellige aktører kan fa et fælles reference¬
grundlag, og mere kan man vel ikke ønske sig i
dagens situation.
Ib Asger Olsen, prof., landskabsarkitekt mdl
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5%

Planen viser landskabet udbygget med en

jævn graduering mellem 1% og 25%,
som det udvikles i dag
Modelbilledet viser et udsnit af området

med hele landskabet værdisat og
tre koncentrerede byggefelter
• The plan shows the landscape projected
with an even graduation between 1% and 25%,
as it is being developed today
The model photo shows a part of the area
with the entire landscape appreciated and
three concentrated building areas.

Den miljømæssige, bæredygtige og økologiske
bevidsthed bliver ikke svækket fremover - tvært¬

imod bliver det den vigtigste planlægningsfak-
tor. Byområder med høj faktor bliver attraktive,
og bydele med lav faktor bliver slum, uanset den
nuværende status. I dag er en høj faktor lig med
landskabelig udsigt, men det er ikke tilstrække¬
ligt fremover — og certificeret træ, græs på taget
og solceller er ikke godt nok.

Derfor skal planlægningen ses i et bredere
perspektiv end ejendomsmæglerens horisont.

I Danmark kæmper byzone, sommerhuszo¬
ne og landzone om pladsen. Byer presser sig på
med velfærd og økonomisk gevinst, og landbrug,
skovbrug og natur har lidt vanskeligere kår.

For fremtidens skyld - for balancens og re¬

sursernes skyld — for vores egen skyld — er det
nødvendigt at revurdere landskabsresurserne og
de nye muligheder.

I stedet for blindt at udbygge som ringe i vandet
har udstillingsprojektet først set på værdierne og

mulighederne i landskabet - for derefter at ud¬
pege byggefelterne. Opgaveområdet har været et
typisk forstadslandskab ved Måløv og Veksø på
Frederikssundsfingeren.

Biodiversitet, grundvandsbeskyttelse, dyrk-
ningsetik og rumlig klarhed har som funktio¬
nelle og æstetiske faktorer skabt en arkitektonisk
rammeplan for området.

Udstillingen viser seks projekter, der er ko¬
ordineret i én model. Projektet er resultatet af
en måneds arbejde på afdeling 1, hvor det fæl¬
les tema er bæredygtighed og den fælles geo¬

grafi er Måløv.
Modellen viser et slutresultat, hvor alle dele

af landskabet er værdisat, og hvor et antal byg¬
gefelter er placeret i landskabelige mellemzoner,
valgt efter tilgængelighed. Når resultatets 7 byg¬

gefelter samlet repræsenterer 7.000 boliger, be¬
tyder det, at Danmark som gennemsnit har 2,1
millioner potentielle boliger, hvis man bruger
den pågældende metode. I betragtning af at vi
ikke bliver flere indbyggere, men at byggeakti¬
viteten i dag primært er udtryk for velstand og

øget forbrug - så skulle man mene, at en boli¬
greserve til 4 millioner mennesker skulle være

rigeligt!
Steen Høyer, landskabsarkitekt maa, mdl,
prof. ved Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. 1

Studerende: Allan Jensen, Anna Renstrom,
Irene Toselli, Rosalina Torgard,
Kristine Holten-Andersen og Line Grubb
Lærere: Christina Prip og Steen Høyer, KA
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RESERVATET

Mikael Hansen

Jeg tilbragte en stor del af min barndom og ung¬
dom i skovene omkring Århus, og måske derfor
er skoven blevet min foretrukne landskabstype.

I skoven falder jeg til ro, her føler jeg mig
tryg og her får jeg inspiration.

Da jeg, få år efter at det første træ blev plan¬
tet i Vestskoven, flyttede til Albertslund, var det
derfor med blandede følelser, at jeg tog Vestsko¬
ven i brug.

Den levede ikke helt op til mine forventnin¬
ger om, hvordan en rigtig skov skal se ud — plan¬
lagt som den er med de forskellige træarter plan¬
tet i grupper og på række og geled.

Men som årene er gået, er det nu muligt at hø¬
re vinden i træernes kroner. Jeg ved, hvor ræven

bor, og jeg ved, hvor grævlingen har sin hule, og
hvis jeg ønsker at se rådyr, ved jeg også, hvor jeg
skal finde dem.

Vestskoven er i sig selv et natur/kultur-pro-
jekt, og netop derfor har den gennem årene fået
en helt speciel betydning for mig i mit kunstne¬
riske arbejde med installationer i landskabet.

Vestskoven er aldrig i ro. Lige meget hvor man

befinder sig, kan man høre motorvejen som en

summen i baggrunden, og hermed er motorvejen
blevet en vigtig faktor i Vestskovens økologi.

Reservatet er skabt som en kommentar til debatten

om oprettelse af Nationalparker, længslen efter uberørt
natur og miljødebatten i almindelighed.
Reservatet har en udstrækning på ca. 1/2 ha.
Installationens udstrækning er tilpasset den valgte loka¬
litet, hvor en blanding af skovens træer (eg, birk, gran)
er repræsenteret — samt overlevede eksemplarer af bl.a.
thuja fra et tidligere gartneri på stedet
•The reserve was conceived as a comment to the

ongoing debate about the establishment of
National Parks in Denmark, the longing for virgin
nature and the general environmental debate.
The reserve consists of ca. 1/2 ha.

The extent of the installation was adapted to the cho¬
sen locality, where a mixture of forest trees

(oak, birch, spruce) is represented — as well as

surviving examples of species such as thuja from a
former plant nursery on the site

På Kullen i Sverige har en svensk kunstner op¬
rettet en fristat som han kalder Ladonia. Som

enhver anden stat med respekt for sig selv har
Ladonia også en ministerliste, og på grund af
mine erfaringer fra Vestskoven er jeg blevet ud¬
nævnt til 'Minister for motorvejenes Økolo¬
gi' i fristaten Ladonia. Jeg planlægger at bygge
en motorvej i denne fristat på Kullen. Den skal
være i fuld bredde — 4-sporet med midterrabat,
men kun få meter lang. Nu er det jo selvfølge¬
lig begrænset, hvor mange biler der kan køre på
et par meter og dermed hvor megen betydning
den vil få for økologien i en stor svensk skov,
men det er i denne forbindelse også fuldstændig
underordnet.

I en rationel verden er det bl.a. kunstnerens

opgave at arbejde med det irrationelle - at kom¬
mentere den måde vi lever vores liv på og at stil¬
le spørgsmål uden at få svar.

På samme måde forholder det sig med 'Re*
servatet'.Jeg overvejede på et tidspunkt at foreslå
reservatet som et natprojekt. Motorvejens domi¬
nans i form aflys og lyd skulle føres ind i skoven
til et udvalgt indhegnet område, der om natten
skulle være projektørbelyst og døgnet rundt så
at sige stresses af motorvejens lyd afspillet gen¬
nem højttalere opsat på hegnet. Et reservat un¬

der konstant overvågning.
Det endte med, at jeg foreslog det modsatte

- et indhegnet område fredet for menneskelige
indgreb i princippet for altid.

Reservatet har ingen videnskabelig interesse,
og det vil heller ikke betyde nævneværdigt for
verdens miljøtilstand, ligesom det næppe heller
vil kunne komme ind under kategorien natio¬
nalpark eller naturreservat. Men det vil forhå¬
bentlig sætte nogle tanker i gang.

Billedkunstnere arbejder med visuelle ud¬
tryk, men det forventes ofte at vi også kan ud¬
trykke os verbalt om vores frembringelser, så¬
som: hvad forventer du at folk får ud af det?

hvorfor har du lavet det? Osv.

Selv får jeg mest ud af reservatet, når jeg er
her alene. Jeg ser en omvendt situation i forhold
til, hvordan jeg plejer at tænke om orden og ka¬
os. Selv om jeg aldrig har været i fængsel, kan
jeg forestille mig, at de indsatte kan føle en vis

68 LANDSKAB 3 2008



Det udvalgte område er indhegnet med et trådhegn
og fra det øjeblik, hegnet blev lukket, er reservatet

uberørt af menneskehånd - i princippet for altid.
På hegnet er der opsat skilte med teksten:

Reservat — uberørt af menneskehånd siden 10. oktober 2007
- kunstprojekt udført af Mikael Hansen i samarbejde med

Skov- og Naturstyrelsen — adgang forbudt.
Datoen henviser til det tidspunkt, hvor hegnet blev lukket

• The selected area is closed off by a wire fence
and from the minute the fence is closed, the reserve

will be untouched by human hands — in principle, forever.
A sign will be hung on the fence with the following text:

Nature reserve - untouched by human hand since October 10,2007
— an artistic project by Mikael Hansen in collaboration with

the Danish Forest and Nature Agency — No Admittance.
The date refers to the moment that the fence was closed

lettelse over at slippe for hverdagens problemer i
form af skat, boligjagt, vrøvl med konen o.lign.,
men hierarkiet trives sikkert i bedste velgående
bag tremmerne. Den stærkeste overlever.

Lidt på samme måde oplever jeg reservatet.
Inden for hegnet er kampen om overlevelse be¬
gyndt — uden indblanding fra mennesket. Her
råder naturens love.

Uden for hegnet er også angsten for plan¬
lægning og dermed motorsaven til stede.
Mikael Hansen

Tak til skovrider Kim Søderlund, der positivt har
modtaget forslaget, har kunnet se mulighederne og
dermed velvilligt stillet areal og ressourcer til rådig¬
hed for ideens udførelse. Tak til skovfoged Jens Peter
Bundgård for samarbejdet gennem heleforløbet og tak
til skovløberne Lars Poulsen og Jan Thomassen for
perfektionistisk arbejde med opsætning af hegnet. Og¬
så en tak til naturvejleder Stephan Springborg, der
undervejs har udtryk sin begejstring for projektet.

Mikael Hansen bor på kanten af Vestskoven og har
igennem en årrække brugt skoven som en form for la¬
boratorium til at udvikle nye ideer inden 'tand art'.
Første gang i i985 med 'Projekt Vestskov'. Projek¬
tet bestod af 8 installationer og var en undersøgelse af
de kunstneriske muligheder, der opstår når forskellige
materialer bliver sat sammen - et natur /kultur-pro¬
jekt. Herudover har han gennem mange år brugt sko¬
ven til at afprøve nye ideers bærekraft; også på mange
andre lokaliteter i Danmark, Norge, Skotland, Tysk¬
land, Holland, Italien, Japan og Sydkorea,
www.mikael-hansen.dk
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REJSEBREV: SYRIEN - NATURLIGVIS

Gertrud Købke Sutton

1. Det danske Institut. Foto: Steen Estvad Petersen • 1 .The Danish Institute. Photo: Steen Estvad Petersen

Vejen til Damaskus er slidt, men hullerne bli¬
ver repareret med jord af en rosagylden farve,
som jeg aldrig har set magen til. Det var her
at Marcus blev omvendt, her er alverden kom¬
met forbi, årtusinders kulturelle slagsmål og for¬
brødring, viden om måden at bygge templer, pa¬
ladser, kirker, moskeer, badeanstalter og borge.
Syrien har det hele og Damaskus har Døberens
hoved, liget af Saladin, og rester af den kontro¬
versielle Hussein, shiamuslimernes stamfader og
en af hans døtre, profetens oldebarn — i egen

overdådigt udsmykket moske bekostet af Iran.
Nok at komme efter..., bare køb en billet, betal
28 dollars i lufthavnen og træde ud i et vinter¬
land (det var januar/februar) med temperaturer
som i Danmark.

Kernen af romernes murkransede Damaskus
er gennemskåret af et retvinklet net af over¬

dækkede gyder, hvor den romerske taberna
(bod) med en disk og et lagerrum, er blevet til
souq'ens hundredvis af små butikker, og det er
let at drukne i fristelser. Hvem har tørklæder

nok, eller kæder, duge osv.

Og i de ydmyge små gader er der hemme¬
ligheder.

Et trin op mellem en handlendes tilbud, un¬

der et bueslag og rummet eksploderer. Det kan
være en moske, en tidligere koranskole eller et
karavanserai. Pludselig står man i arkitektur af
format som Pantheon eller en byzantinsk kate¬
dral. Under en kuppel, åben eller lukket spejler
den mangekantede brønd rummet og dets ind¬

■ V

lægning af marmor, og bag de store arkader, som
bærer hovedkuplen en krans af mindre kupler
over de lavere sidepartier. Klart og logisk.

Udenfor vrimler det med mennesker, og der
tales meget, men som eneste og gråhåret turist
var der trygt at være. Stilfærdigt snakkende tog
de ingen særlig notits af den fremmede, samtidig
med, at der på forunderlig vis altid dukkede en

hjælpende hånd op, når jeg tøvede på kanten af
Souq Madhat Pasha (3), den romerske via recta,
som var et opgravet ælte. Det var fornemt.

Naturen er centrum i de gamle huse: van¬

det, luften og lyset er kernen, for bag de lukkede
facader er åbne gårde med udsmykkede brøn¬
de, blomsterpotter og enkelte træer. Modellen er

den slmme for fattig og rig, og intet hus mar¬
kerer sig i gademiljøet som finere end de andre.
Alle døre er smalle - og alle dørtrin lidt højere,
end vi er vant til.

I paladserne, som f. eks. Det danske Institut
eller de fem, seks andre, som er blevet til restau¬

ranter, er indgangen en snæver, knækket korri¬
dor, men så følger en åbenbaring: en marmor¬

belagt gård med stort, lavt bassin og plaskende
fontæne (1), og i den ene væg en bred, spidsbuet
niche (iwan) i hele husets højde og med sofaer
langs væggene. Lofterne her, som i alle fornem¬
me værelser, f.eks. på instituttet, er af afbarkede
og bemalede poppelstammer. De er ikke skåret
til som bjælkerne i mere skovrige lande, men har
beholdt deres individuelle særheder. Sammen

med den blomstrende bemaling — mod termitter
- giver det rummene en særlig varme.



I restauranterne er vinterhimlen dækket af pre¬

senninger og varmelamper, god mad og vandpi¬
ber sørger for gæsternes velvære.

Jeg boede privilegeret, i den gamle by, med
udsigt over tage — og et ubeskriveligt forfald
punkteret af et udvalg af minareter og kupler.
Jeg kunne se bag om facaderne og studere byg¬
geskik på alle stadier af forfald. Tagene er dæk¬
ket af ler, og væggene er af lodrette stolper med
mellemrummene udmuret med soltørrede tegl¬
sten og pudset med ler og strå. Mange kviste og
terrasser er mennesketomme, og husenes ribben
stikker ud mellem kæder af løse el-kabler. Det

føltes som en taktløshed, at det var fra Det dan¬
ske Institut - det mest forbilledligt restaurerede
palads i Damaskus — at jeg gennem snavsede ru¬
der fotograferede nabohuset (2).

Vejen mod nordøst fra Damaskus til Palmyra er
flad havbund, gråsnusket, stenet, med enkelte
totter som dels er buske, dels far, som tilhører no¬

maderne. Det er et fattigt liv, men nogle har end¬
nu de gamle runde og spidse telte. Trafik er der
meget lidt af, men af og til en konvoj af lastbiler
med leverancer til Irak. Så kommer der lave bjer¬
ge, og farven bliver varmere, gullig med grønne

plamager af dadelpalmer — og så, helt pludseligt
og i ren silhuet, står der kæder af søjler (5), bleg¬
gule ligesom landskabet. Ingen turister.

Fri til at vandre rundt, sætte sig, prøve at tol¬
ke indskrifter, se på himlen og nyde vintersolen.
Helt, helt stille. Og at opdage, at det, som ligner
spredte fæstningstårne (4) er familiebegravelser,
hvor vores Glyptotek i tideris løb har forsynet
sig. Dadellundene ligger lavere, her er ikke noget
grønt til at blande sig i sandstenes farve

Sydvest for Damaskus er der runde, snedækkede
bjerge — Golanhøjderne (6). Sådan ser de ud! —

og derfra kommer byens vand. Men vejen sydpå
gennem Horau-provinsen, hvor druserne holder
til', er ligeså flad som den nordpå, men med mar¬
ker. Charmerende eller ej, det er ikke det, det
handler om, men om at se, at vide, at have været

der. Og pludselig er der steder, hvor kornet spi¬
rer i jord af samme farve, som den der bruges til
at lappe huller i vejen til lufthavnen.

Målet var ruinbyen Bosra, som har verdens bedst
bevarede romerske teater (7) — fordi det blev
kernen i en islamisk borg med tårne og vold¬
grav. Og mens Palmyra er mildt lysende, er Bos¬
ra bygget af sort basalt. En mental klimaforan¬
dring.

Og hvad har vi så her. En romersk ruinby
med hvad dertil hører og byzantinske kirker (8)
fra 500-tallet. Den romerske gade, decumanus,
danner rygrad i et aldeles uoverkommeligt flet¬
værk af perioder, kulturer og arkitekturdetal¬
jer, en ruinmark uden lige og med ubegrænsede
mulighed for genbrug.

Stor plads til turistbusser, men ikke en ene¬
ste i sigte. I februar var det vinter og danskere
var velkomne.

Mod nordvest er det en anden historie. Her er

marker, som vokser i fylde, mens landet hæver
sig. Der kommer vejtræer og lunde, popler, ci¬
trus og vin. Og som skik er, når der er noget
at slås om, også vagttårne og borge — og blandt
dem den spektakulære Crac des Chevaliers (9),
korsridderborgen par excellence - med plads til
tusind heste. Den modstod Saladin, men faldt til

Baybars' tyrkiske mameluker.
Mens jeg sad og hvilede mig i solen ved bor¬

gens store vandreservoir, søgte jeg at kommuni¬
kere med en gammel sælger af postkort. Det gik
lidt sløjt, så i stedet fandt han små duske af vild
anis, som han gav mig. Jeg tilbød at dele med
ham, men han havde kun én tand - 73 år - og
kunne ikke tygge.

Så dukkede et par unge fyre op og bad om at
måtte tale lidt engelsk med mig 'for at øve sig'.
Hvor jeg kom fra osv.Jeg sagde hvor betaget jeg
var åf deres land. De var bankuddannede, men

uden arbejde, det var svært at £2 arbejde, så de
hjalp til i en butik. De var begge 25, hvor gam¬
mel var jeg? De ville gerne lære sprog, meget
gerne ud i verden — til Danmark. Så takkede de
meget, fordi jeg havde snakket med dem. Vi gav

hånd, og den mest veltalende så mig dybt i øjne¬
ne og sagde: 'You are so beautiful!' — Hvad mere
kan en 86-årig ønske sig!
Gertrud Købke Sulton, kunstkritiker
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SUMMARY

Landscape attitudes and
the plan reform, p.49
Kristine Jensen

In 2007, the Academy Council
completed a committee report
concerning the future of the open

landscape. The purpose of this
committee was to investigate the
future of the open landscape in the
light of the municipal mergers and
the coming plan law reforms. This
has now resulted in a publication
titled Landscape attitudes and the
plan reform - a memorandum, which
was presented for all representa¬
tives with administrative interest

in the subject, both on national,
regional and municipal levels, in¬
cluding representatives from the
national forests and the national

church dioceses.

Landscape events, p. 54
Rikke Munck Petersen

There is a need to develop the
way landscapes are perceived and
analyzed in order to form a more

contemporary view of the land¬
scape than that we know from the
1840's Golden Age painters' land¬
scapes.

There is a need for a point of
view and work method that criti¬

cally is on the same level as the
spaces we have today and will cre¬
ate in the future. A new point of
view demands an unprejudiced at¬
titude about the landscape as it ex¬

ists - a curiosity that challenges
the common notions and develops
in a way that involves the spatial
effects to the same degree as other
typological categorizations used in
the current landscape analyses.

The zone law functions as a left¬

over from a society and social struc¬
ture, not just from the great munici¬
pal reform in the 1970s,but from
one or two centuries earlier, where
dialectic thinking distinguished the
open landscape as something that lay
outside the city and was the uncon¬
trollable elertjent one had to be pro¬
tected from. This distinction no lon¬

ger exists; culture and nature, order
and chaos, town and country exist
and should be considered together
and with inherent contradictions as

a basic condition.

Memorandum: Landscape atti¬
tudes and the plan reform, p. 56
Landskabsgruppen, Akademiraadet

The Danish landscape at this time
and to an increasing degree over
the next two decades is facing
more seeping visible changes than
both the abolition of adscription,
the enclosure movement's farm re¬

locations and the mechanization of

agriculture gave rise to. Economy,
ownership and cultivation methods
are radically changing, large ur¬
ban areas will grow along the main
traffic routes, and in connection
with the municipal mergers, all of
the county regional plans will dis¬
appear as regulative instruments.

As a result of this, the Acad¬

emy Council in 2005 established a
committee to discuss the future

of the open landscape seen in the
light of the municipal reform and
the cyclical movement of the land¬
scape changes.

This memorandum has been

created in an atmosphere of hope
and anxiety. Anxiety, because the
ongoing municipal reform implies
the risk of weakening the open

landscape's plan status in Denmark.
But also hope, as the new plan sys¬
tem on the other hand can give
rise to a reevaluation of the views

about the Danish landscape, and
especially change the way that it is
managed.

The text, with factual notes is
built up as reflections about the
historical landscape's status - in
the light of current and future
landscape architectural views on
the surroundings and the parties
involved.

The Academy Council does
not necessarily agree with all
the committee's views or reflec¬

tions, but on the basis of the en¬

tire memorandum it has made

note of the many factors behind
the changes in the Danish land¬
scape. Therefore, the council com¬

pletely supports the committee's
final recommendations of the pos¬
sibilities in:

— Increased landscape archi¬
tectural expertise in the concrete

planning process, on all planning
levels, both in the municipalities as

well as the regional councils.

— Development of analysis meth¬
ods in the municipalities and re¬

gions (preferably as a future legis¬
lation).

-The creation of a more com¬

plex viewpoint of the interplay
between the open landscape and
the built areas.

The town, the road and
the landscape - toward a new
Danish town type, p. 62
Henrik Harder, Ib Moller, Thomas Sick
Nielsen and Jens Balsby Nielsen

The Danish highway network is
the physical turning point for a

major part of the changes we see
in the landscape today. However,
the Danish highway network was

conceived, planned and built as
a rapid and effective connecting
link between the Danish prov¬
inces and not as a catalyst for the
transformation of the landscape.
The highway network has caused
our experience of distances to
'shrink' and has enabled us today
to move much farther and fast¬

er by car than previously. But the
highways are also part of the life¬
style that we are in the process of
developing and serve as a frame¬
work for completely new types of
landscapes and urban areas, which
the planners of the Danish high¬
way network could hardly have
imagined. These completely new

landscape and urban areas will af¬
fect our future travel experienc¬
es and can paradoxically contrib¬
ute to the future situation that the

highways will become completely
clogged with traffic and thus lose
their role as fast and effective con¬

necting paths. In relation to many
other European countries, some¬

thing very special is occurring
at the moment along the Danish
highways. New urban areas are be¬
ing planned and new towns are

being built, and the original natu¬
ral and beautiful scenic landscape
along the highways is rapidly dis¬
appearing. The Academy Council's
very precise ascertainment in 2003
that 'many of the originally beau¬
tifully designed highway stretches
in Denmark are losing their quali¬
ties due to the massive munici¬

pal rezoning of the areas along the

highways for commercial purposes
or due to necessary noise reducing
measures in relation to the nearby
urban areas,' is still a fact and actu¬

ally more true than ever before. A
dismal Los Angeles-like spread ur¬
ban landscape, without beginning
or end, can perhaps be the result
of this urban development.

Up until the structure reform
was realized, it was the state on a

national level and the counties on a

comprehensive regional level that
collaborated in controlling this de¬
velopment as described here, to¬

gether with the municipalities.This
is no longer the case, today it is only
the state and the municipalities.

But if we do not make a deci¬

sion about this urban development
now occurring along the Danish
highways, we will surely experi¬
ence something completely new,
never before seen in Denmark.

Namely a pronounced strip city
development.

The nature reserve, p. 68
Mikael Hansen

I spent a great deal of my child¬
hood and youth in the forests
around Århus, and perhaps there¬
fore the forest is my favorite land¬
scape type. In the forest I find
peace, I feel secure and it is here J
get my inspiration.

When I moved to Albertslund,
a few years after the first trees
were planted in the Vestskov for¬
est, it was with mixed feelings that
I began frequenting the Vestskov.
It did not quite live up to my ex¬

pectations about how a real forest
should look - planned as it is with
different tree species planted in
groups in neat rows.

Vestskov in itself is a nature/

culture-project, and it is just there¬
fore that over the years it has got¬
ten a quite special meaning for me
in my artistic work with installa¬
tions in the landscape.

The nature Reserve is a fenced

area protected from human inter¬
vention, principally forever. It has
no scientific interest and it will

have no recognizable value for the
world's environmental conditions.

Pete Avondoglio
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World in Denmark
— The Third Landscape
Conference May 30th 2008 at
Danish Architecture Centre DAC

The debate, what to protect and
preserve is important in the rap¬
id transformation of the urban

landscape. An urge to address this
need is the impetus for the confer¬
ence where the intention is to give
speakers the opportunity to inspire
to good practice through their
projects and works.
The title 'The Third Landscape' is
borrowed from a book by Gilles
Clement. Clement is of the opin¬
ion that the wasteland or terrain

vague are important in the trans¬
formation discussion, not only be¬
cause of their architecture and his¬

torical value but also because of

what they can offer to the city as a

gene bank for future life.
The conference is arranged by
Danish Centre for Forest, Land¬

scape and Planning, University of
Copenhagen in co-operation with
The Association of Danish Land¬

scape Architects.

Registration and information
Conference fee: 3.000 DKK.

Members of the Association of

Danish Landscape Architects and
subscribers of the Forest &

Landscape Extension Service:
2.250 1)KK.

Students: 500 DKK.

The prices are excl.VAT.

For additional payment it will be
possible to take part in a dinner in
the evening (450 DKK) and an

excursion the next day (500 DKK)

Place: Danish Architecture Centre

DAC, Strandgade 2713,
1401 Copenhagen, Denmark
Regisler online at
http://en.sl.life.ku.dk/
or contact Anne Nysted at anyc@life.
ku.dk or + 45 35 33 16 23

Program
Chairman: Lisa Diedrich, editor-
in-chief, Fieldwork and 'Scape',
ass. prof. University of Karlsruhe
Introduction: The Third Landscape
-The Concept ofToday /Malene

Hauxner, Dr. Agro, landscape ar¬

chitect, prof, at University of Co¬
penhagen
Transformation theories and —

strategies /Ellen Braae, landscape
architect, Ph.D., ass. prof, at Aarhus
School ofArchitecture

Invisible work /Michael van

Gessel, landscape architect,
Amsterdam

Exploring the strata /Henri Bava,
landscape architect, partner of
Agence Ter, prof, at Karlsruhe
University, Paris/Karlsruhe
Staging change /Stefan Rotzler,
landscape architect, partner of
Rotzler Krebs Partner, Winterthur,
ass. prof, at the Rapperswil State
University and ETH University,
Zurich

Subtle modelling /Olga Tarraso,
architect and landscape architect,
partner ofTarraso i Espinas, Bar¬
celona

Debate, summing up, Lisa
Diedrich

Closing by Hanne Bat Finke,
president of the Association of
Danish Landscape Architects

Excursion program:
Courier: Torben Dam, ass. prof.,
landscape architect, The Danish
Centre for Forest, Landscape and
Planning, University of Copen¬
hagen
10-13 Canal tour in Copenhagen
harbour - new buldings and mod¬
ern facilities. Hosts are City Ar¬
chitect of Copenhagen, Jan Chris¬
tiansen and Mayor Klaus Bondam,
The Technical and Environmental

Committee, Copenhagen Council.
A talk about the architecture and

urban planning in Copenhagen.
13-17.30 Bus tour to contempo¬

rary parks and urban spaces in
Copenhagen:
Prags Boulevard and New Amager
Beach Park - guide Torben Dam;
New Nørrebro Park - guide Steen
Høyer, prof., landscape architect,
The Royal Danish Academy of
Fine Arts, School ofArchitecture;
Søndre Boulevard and Solbjerg
Square - guide Stig L. Andersson,
adjunct prof, at University of
Copenhagen, director, landscape
architect.

Fiberlys som dekorativ eller funktionel arkitektonisk be¬
lysning i et udendørsmiljø giver mange fordele såsom mini¬
mal vedligeholdelse: Få lysgivere og ingen varmeafgivelse
i de enkelte armaturer sikrer mod korrosion. Fiberlyset kan
integreres så belysningsgenerne bliver mindst mulige.
Samtidig er lyset selve bestanddelen af anlægget og der¬

med en "skulptur", som giver arkitekturen centrale impulser
i miljøet.
Med vores erfaring og dine ønsker, kan vi med den ret¬
te planlægning og udformning skabe et professionelt
udelysmiljø.
www.solar.dk

solar

stronger together
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Akademiets medaljer 2008
Ved Akademiets Stiftelsesfest

31. marts 2008 blev overrakt føl¬

gende medaljer:

C.F. Hansen Medaillen - den høje¬
ste udmærkelse, Akademiet kan til¬
dele en arkitekt:

Arkitekten Dorte Mandrup-
Poulsen

Thorvaldsen Medaillen — den hø¬

jeste udmærkelse, Akademiet kan
tildele en billedkunstner:

Maleren Erik Hagens

Eckersberg Medaillen — for indsats
af høj kvalitet inden for den fri el¬
ler den bundne kunst:

Arkitekten Karen Exner

Arkitekterne Mads Bjørn Hansen
og Mette Tony
Billedhuggeren Henrik B. Andersen
Billedhuggeren Sophia Kalkau
Billedhuggeren Lilibeth Cuenca
Rasmussen

Maleren Kaspar Bonnén

Thorvald Bindesbøll Medaljen —

for indsats af høj kvalitet inden for
brugskunst og industriel grafik:
Stenhuggermester Flemming
Brian Nielsen

Broncestøber Peter Jensen
Tekstilkunstner Astrid Krogh

N.L. Høyen Medaljen - for indsats
af høj kvalitet inden for forskning,
fortolkning eller formidling af de
skønne kunster:

Arkitekten Merete Ahnfeldt-

Mollerup
Arkitekten Steen Estvad Petersen

Kunsthistoriker Rune Gade

Filmfotograf Steen Møller Ras¬
mussen

Medaljerne er afbildet på Akademi-
raadets hjemmeside, hvor også tid¬
ligere modtagere kan ses:
www.akademiraadet.dk

C.F. Hansen Medaillen til

Dorte Mandrup-Poulsen
Arkitekten Dorte Mandrup-Poul¬
sen tilkendt C.F. Hansen Medaillen

med følgende motivering:
Det er almindelig kendt, at en ar¬
kitekt ikke selv vælger byggesager¬
nes funktion, økonomi og bygge¬
grund. Alligevel giver det mening
at sammenligne en stor del af Dor¬
te Mandrup-Poulsens arkitektur

under disse pålagte tilfældigheder:
Bygningsfunktionerne har ofte en

social dimension endda med præ¬
ference for unge og børn. Øko¬
nomien er knap, og der må uden
tvivl prioriteres. Byggegrundene
er bitte små eller har beliggenhe¬
der, der kræver et særligt vovemod.
På trods af dette formår Dorte

Mandrup-Poulsen, med overskud,
at omsætte funktionen til arkitek¬

turens eksistens. Der er elementær

elegance og opmærksomt nærvær
i materialevalget — og mod omgi¬
velserne cementeres både mod og

frejdighed, når gamle horisonter
bygges om til nye. Arkitekten Dor¬
te Mandrup-Poulsen har i løbet
afknap 10 år skabt sig en position
som sværvægter i dansk arkitek¬
tur. Siden 1999, hvor hun etable¬
rede tegnestue i eget regi, har vi
været vidne til udviklingen af en
række banebrydende værker:Vand-
flyverhangaren på Margretheholm
med kæmpe porte af glas. Kvar¬
terhuset i Holmbladsgade gav fæl¬
lesskabet et møderum højt hævet
på skæve søjler. Prismen, det store
Idræts- og Kulturhus samme sted,
har et venligt lysende korpus, der
mimer nabokarreens gavlskygger.
Ombygningen af Munkegårdssko-
len, spidskantede børnehaver med
leg på taget; kridt hvide 2-etagers
i Roskilde og stolte orangebrune
énfamilieshuse i Ringsted.
Med humor og djærv råhed er der
skabt en underfundig generøs ar¬
kitektur. For dette banebrydende
arbejde tildeles Dorte Mandrup-
Poulsen C.F. Hansen Medaillen.

N.L. Høyen Medaljen til
Merete Ahnfeldt-Mollerup
Arkitekten Merete Ahnfeldt-Mol¬

lerup er tilkendt N.L. Høyen Me¬
daljen med følgende motivering:
Fremadskuende, kritisk, konstruk¬
tiv, skarp pen, dristig debattør.
Arkitekten Merete Ahnfeldt-Mol¬

lerup er en stemme i den danske
arkitekturdebat, der ikke er til at

komme udenom. I mange år har
hun udfoldet sit skrivende talent i

bøger, fag- og dagspresse, og hun
er en eftertragtet fagfælle ved se¬
minarer og debatarrangementer.
Merete Ahnfeldt-Mollerup spæn¬
der vidt: Fra kommunalreform og

byudvikling, over design, fotografi
og møbelkunst, til arkitekturteori
og æstetik. Fakta og filosofi.

Altid med sund sans og en huma¬
nistisk vinkling. Merete Ahnfeldt-
Mollerup har øje for arkitektfagets
paradokser, og hun er ikke nød¬
vendigvis fagets advokat, når hun
med sin sans for det skæve peger

på frodigheden i de mellemrum i
byen, som er undsluppet arkitek¬
ternes tegnebord. Med sine spon¬
tane og velformulerede provoka¬
tioner er hun garant for en livlig
— og væsentlig — debat, som når
hun f.eks. foreslår Islands Brygge
udstykket i små-parceller og ikke
overlade området til developere og

entreprenører.
For sit betydende bidrag til arki¬
tekturdebatten i bredeste forstand

tildeles Merete Ahnfeldt-Mollerup
N.L. Høyen Medaljen.

N.L. Høyen Medaljen til
Steen Estvad Petersen

Arkitekten Steen Estvad Petersen

er tilkendt N.L. Høyen Medaljen
med følgende motivering:
Arkitekt Steen Estvad Petersen er

kendt og anerkendt som formidler
og forfatter til en lang række bøger
om arkitektur. I sine bøger kred¬
ser Steen Estvad Petersen om de

store linjer i arkitekturen. De lin¬
jer, hvor ideerne står klart, kompe¬
tent foldes ud og holdes fast i både
anlæg og detaljer. Steen Estvad Pei¬
tersens interesse er bredt favnen¬

de - mellem historiske tidsaldre og

geografisk spredt, mellem både jy¬
ske herregårdsanlæg, norditalienske
Palladio-villaer og islamiske haver.
Han er den type forfatter, der op¬

bygger det skrevne igennem grun¬

dige studier og mange rejser.
I den seneste bog Arkitektur uden
grænser har han sat sig for at stu¬
dere, hvordan de arkitektoniske
ideer synes at vandre frem og til¬
bage over landegrænserne med
spor, der kan følges før såvel som
nu. Det er et emne, der på mange
måder synes at sammenfatte hele
bredden i hans omfattende bog¬
produktion. Et er: Hvor kommer
ideerne fra, hvem fik dem, og hvad
førte dem over store afstande hen

til os? Steen Estvad Petersen har

sat sig for at spore denne ideernes
vandring med et arbejde, der fø¬
res vidt omkring i verden og i hi¬
storien.

For sin fine bogproduktion ud¬
mærkes Steen Estvad Petersen med

N.L. Høyen Medaljen.
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Vort nye blomster¬
løgkatalog 2008 er
udkommet!

Tulipaner
Narcisser

Hyacinter
Mange andre specialiteter
Talrige blandinger
Og Verver Export Løgskole

International competition and
symposium in Langenlois, Au¬
stria

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

significance of contemporary gar¬
den architecture, particularly on

private outdoor space. Which con¬

cepts characterize the gardens?
Which themes are manifest in the

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

ters discussion of the design of
private open space. This encounter
with contemporary garden archi¬
tecture will be held at the Loisium

in Langenlois, a setting which pro¬
vides — with its modern architec¬

ture and the surrounding vineyards
— a stimulating atmosphere.

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

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

pass: design concept, artistic qual¬
ity, use of plants and materials,
linkage of indoors and outdoors,
spatial definition and structur¬
ing, technical implementation, and
ecological interrelationships.
Emphasis will also be placed on
individual potential for varied use.
The outdoor space or garden must

clearly be a private habitat.
Prizes: First prize: € 7,000. Second
prize: € 5,000.Third prize: € 3,000
It is an open competition.
Landscape architects, architects,
garden owners, designers, florists,
gardeners, artists, nurseries and
landscaping firms, as well as teams
including a combination thereof,
are eligible to submit private out-.
door spaces and gardens which
were completed after January 1,
1998.

Deadline for entries:June 2nd,
2008

Entry forms and competition
brief:

www.privateplots.at
The award ceremony will be at

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

Symposium
The speakers at the symposium
— internationally acclaimed land¬
scape architects, designers and ar¬
chitects — are also the jurors of the
international competition.
They will present their own de¬
signs for open spaces and will shed
light on their respective approach¬
es to the topic.

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

Edouard Francois (France),
Architecture, Urbanism, Design &
Landscape
Guest juror: Jane Bihr-de Salis
(Switzerland), winner of best
private plots 07
The symposium will be held on

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

posium is € 50, and registration at

www.privateplots.at
or

info@privateplots.at
is required.

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

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

The private plots & public spots

concept was established by the
landscape architect Karin Stan¬
dler, the horticultural scientist An¬
drea Heistinger and the architect
Robert Froschauer, and was de¬
veloped from an interdisciplinary
debate on private outdoor space.
The host, the government agency
Verein Lebensqualitat of the prov¬
ince Lower Austria, elevates the
discussion to an international level,
and promotes linking nature and
aesthetics in the design of private
outdoor space to enhance qual¬
ity of life.

BESØG VOR HJEMMESIDE AGENT THUESEN JENSEN A.S.
WWW.VERVEREXPORT.NL JAN IVERSEN +45 23 43 25 45

JI@TJ.DK

Ring gerne - så ser vi,
hvor vi kan samarbejde
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nyholtViden om plæner og vækst

Viden om plæner og vækst hen¬
vender sig først og fremmest til
dig, der arbejder professionelt
med plænegræs og har behov
for uvildig rådgivning.

Asbjørn Nyholt
Hortonom

GI. Nyborgvej 61
DK-5772 Kværndrup
Tlf. +45 6227 2292
Mobil +45 4020 9613

asbjoem0nyholt.dk
www.nyholt.dk



Urban design and ecology:
international perspectives
The tonference will be held in

St.Petersburg, and is dedicated to
the 75th anniversary of the first
landscape atchitecture programme
in Russia which was introduced in

the St. Petersburg Forest Technical
Academy in 1933. 1.-4. June 2008,
St. Petersborg, Russia
www. landskabsarkitekter, dk

Udstilling af konkurrencen om

Købmagergade, Hauser Plads
og Kultorvet
Den 15. maj afsløres vinderen af
konkurrencen. Frem til den 3.ju¬
ni kan konkurrenceforslagene ses

på Trinitatis Kirkeplads ved Run¬
detårn.

VEG TECH tur

VEG TECH afholder inspirations-
tur 12.-13. juni 2008 til bl.a.Vestre
Havn og den tagbotaniske have i
Malmø samt tilVegTechs og

Linnés Småland.

Approaches to sculpture
in the landscape
VIIth International Sculpture
Symposium organised by sculpture
network withe the University of
Leeds. This two-day internation¬
al conference will take place on 5
and 6 September 2008 in Leeds.
It aims to bring together different
professionals to discuss approaches
to the design/creation of sculpture
parks all over Europe.
Speakers confirmed are:

Peter Murray O.D.E. (UK), direc¬
tor ofYorkshire Sculpture Park
Miranda MacPhail (I), curator of
Fattoria di Celle Foundation

John Schmid (CH), founder of
Foundation Sculpture af Schoental
Maaretta Jaukkuri (NO/FI), cura¬
tor Artscape Nordland
Prof. Dr. Christa Lichtenstern (D),
University of Saarland, Saarbriic-
ken and author of a new book on

Henry Moore.
Further inf. Isabelle Hern,

isabelle.henn@sculpture-network.org
Tel. +49 8157 9979 010

www.sculpture-network.org

Slotsgrus ®
Slotsgrus ® er udviklet i forbin¬
delse med Slots- og Ejendomssty¬
relsens projekt med renovering af
stinettet i Frederiksberg Have. Der
blev stillet høje krav til grusbelæg¬
ningernes kvalitet og deres funk¬
tion på alle årstider og under alle
vejrforhold.
Ud af femten forskellige gruspro¬
dukter blev der udvalgt ét, som

opfyldte funktionskravene. Det¬
te produkt markedsføres nu under
navnet Slotsgrus ®.
Slotsgrus ® er det eneste produkt
på markedet, der er specielt udvik¬
let og systematisk afprøvet til etab¬
lering af grusbelægninger.
Slotsgrus ® kombinerer de go¬
de egenskaber fra leret vejgrus og
stenmel og giver med indholdet af
2-8 mm skærver karakter på over¬
fladen. Belægninger af Slotsgrus
® kan strøs med skærver eller sten

for at give overfladen den ønskede
farve og tekstur.
Slotsgrus ® har en naturlig grus¬

farve, da der kun indgår grusgravs-
materialer uden indhold afkalk.

Slotsgrus ® er bl.a. anvendt til sti¬
er i Frederiksberg Have, Frederiks¬
borg Slotshave, Sorgenfri Slotshave
og i Normannsdalen, Fredensborg
Slotshave,
Skov & Landskab har rettigheder¬
ne til det registrerede varemærke
Slotsgrus ®. Rettighederne er for
en 5-årig periode overdraget til
Stenrand Grusgrav, der producerer
og forhandler Slotsgrus ®.
Teknisk information og rådgivning:
Skov & Landskab.

Produktion og salg: Stenrand Grusgrav
GI. Skovvej 21A 4470 Svebølle
Tel. 59 29 32 59

www. stenrand-grusgrav, dk

Tegnestuenyt
Algren & Bruun Landskabsarkitek¬
ter er flyttet sammen med tegne¬
stuen Vandkunsten til nye og større
lokaler. Den nye adresse er:

Algren & Bruun Landskabs¬
arkitekter

Nørrebrogade 66D, 3. sal
2200 Kobenhavn N

Tel. 32 54 42 21

Børnevenlig arkitektur KOMP
Playful LivingKOMPAN Danmark A/S / Korsvangen 15 / 5750 Ringe / Tlf. 63 621011 / www.K0MPAN.com
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Arkitektur DK, Tadao Ando, Glenn Murcutt, Henning Larsen,
Rafael Moneo, Lene Tranberg, Steven Holl, Richard Leplastrier,
Juhani Pallasmaa, Jan Søndergaard, Tobias Faber, Tony Fretton og
Arkitektens Forlag ønsker Jørn Utzon tillykke med de 90 år.
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