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Løvetanna Landskap hedres for Åsveien Skole 
i Trondheim, et prosjekt som ’har en kreativ 
programmering, terrenget brukes godt, det 
er benyttet enkle lokale elementer, aktiv god 
bruk av regnvatn, lekent, en sterk vilje og nøk-
tern materialbruk som tar utgangspunkt i ste-
dets kvaliteter’.

Dronninga Landskap hedres for Carl Ber-
ners Plass i Oslo. Dette mener juryen er ’et 
grønt og gjennomarbeidet trafikkprosjekt 
der landskapsarkitektens grep er synlige. Det 
har hatt stor katalysatoreffekt for å redefinere 
området som et folkelig bosted’.

Den tredje som fik hedrende omtale er 
Grindaker AS for det 15 år gamle Klosterenga 
park i Oslo. Juryen synes dette er et ’godt 
eksempel på at et pilotprosjekt som er 15 år 
fortsatt ligger langt framme innen den blå-
grønne delen av faget vårt. Hver enkelt må 
gjøre seg opp sin egen formening om dette er 
et godt eller dårlig tegn for vårt fag. Juryen 
vurderer dette positivt og håper at prosjektet 
fortsatt kan inspirere for at faget skal vokse 
videre.’
Mikael Godø

NY PUBLIKATION OM 
SVENSK LANDSKAPSARKITEKTUR 
Under hösten ger Sveriges arkitekters aka-
demi för landskapsarkitektur ut en välma-
tad publikation om svensk landskapsarkitek-
tur. Över 50 aktuella projekt presenteras med 
foton, skisser och beskrivande texter. Byggda 
anläggningar, projekt i skisstadier, aktuell 
forskning, reflektioner från skribenter ryms 
inom cirka 300 sidor, vilket kommer utgöra 
ett ovärderligt kunskapsunderlag och ett av-
tryck för vår tid. Under de senaste tio åren 
har landskapsarkitekturen som profession 
och roll i samhällsbyggandet stärkts kraftigt 
i Sverige. Utbildningen har nästan fördubb-
lats och det satsas stora offentliga och privata 
medel i torg, parker, bostadsgårdar – alla de 
utomhusmiljöer vi vistas i dagligen. Det känns 
därför extra kul att kunna ge ut denna publi-
kation nu, som är den första i sitt slag. 

Aldrig har landskapsarkitekturen i Sve-
rige presenterats så här brett med så mycket 
utrymme. 

Förhandsbeställning kan ske genom Arki-
tektur förlag: http://webbshop.arkitektur.se
Anders Kling, Åsa Drougge, Karin Wester-
mark, redaktion för publikationen

Transportåren er nennsomt utviklet til et 
parkdrag langs sjøen og har gjort sjøfronten 
tilgjengelig igjen’.

Juryleder Morten Klokkersveen berøm-
met det høye nivået og bredden i de innsendte 
prosjektene: Dette viser styrken til faget og 
berettigelsen til Landskapsarkitektprisen. Vi 
er ei sterk faggruppe som setter tydelige spor, 
med høy kvalitet i samspill med med mange 
ulike oppdragsgivere og samarbeidspartnere, 
sa Klokkersveen.

Hedrende omtale til tre prosjekter
Juryen ga også hedrende omtale til tre pro-
sjekter:

LANDSKAPSARKITEKTURPRISEN 2016
UTDELT PÅ NLA’S FAGDAG 
I TRONDHEIM 
Landskapsarkitekturprisen er en hederspris 
fra NLA som første gang ble delt ut ved NLAs 
fagdag i Bergen i fjor.

SLA ble tildelt Landskapsarkitekturprisen 
2016 for Brattøra friområde i Trondheim ble, 
delt ut på NLAs fagdag i Trondheim i april. 
SLA er dansk, men har også kontor i Norge. 

I juryens uttalelse het det at prosjektet får 
prisen for å ha ’benyttet enkle virkemidler i 
barskt landskap med enhetlig materialbruk’. 
Juryen framhever at dette er ’god design, uten 
å ha et påkostet uttrykk. 

SLA ble tildelt Landskapsarkitekturprisen 2016 for Brattøra friområde i Trondheim. 
SLAs prisvinnende prosjekt strekker seg langs hele Brattøra, mellom Trondheimsfjorden og jernbanetraseen. Foto SLA

Hedrende omtale til Løvetanna Landskap hedres for Åsveien Skole i Trondheim. Foto Løvetanna landskap
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INDBUDT KONKURRENCE OM 
FORNYELSE AF REMISEPARKEN
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøfor-
valtningen, Byens Fysik har afholdt en ind-
budt konkurrence om fornyelse af Remisepar-
ken. Fem rådgiverteams blev udvalgt og afgav 
forslag: SLA sammen med NIRAS; TRED -
JE NATUR sammen med ORBICON, Birgit-
te Hoffmann og Gerlev Legepark; SCHØN-
HERR med SWECO, Blue Bakery og Kim 
Borch; BOGL Landskab sammen med Ram-
bøll; Møller & Grønborg sammen med ALE-
TICA, MUTOPIA og GEMEINSCHAFT.

Bedømmelseskomitéen bestod af Tina 
Saaby Madsen, stadsarkitekt; Karen Margre-
the Krogh, centerchef for Center for Udvik-
ling af Nye Anlægsprojekter; Helle Holsøe, 

centerchef for Center for Drifts Udvikling; 
Anders Asmind, enhedschef Center for Udvik-
ling af Nye Anlægsprojekter; Dorte Skov, 
enhedschef Center for Udførelse af Anlæg 
(parker) Lykke Leonardsen, enhedschef Cen-
ter for Byens Udvikling (klima) (alle Køben-
havns Kommune) samt Flemming Løven-
hard, 3B nord afdelingsbestyrelse og Robert 
Nielsen, medlem af Amager Vest Lokalud-
valg (begge repræsentanter for følgegrup-
pen) samt Annemarie Lund, fagdommer, 
landskabsarkitekt MDL. Sekretærer var Dor-
the Stender og Helle Wicklow.

Forslaget fra BOGL Landskab med Ram-
bøll blev valgt som det bedste, hvad angår 
forslag til udformning af Remiseparken med 
beskrivelse. Dette forslag har givet det bed-

ste svar på programmets krav med hensyn til 
hoveddisponering, sammenhæng til omgi-
velserne, en styrkelse af den grønne struktur 
og den landskabsmæssige multifunktionali-
tet (herunder bevaring og fornyelse af plant-
ninger), respekt for parkens brugere, vandets 
tilstedeværelse i parken samt håndtering af 
regnvands- og skybrudsvand.

Målet for renoveringen af Remisepar-
ken er at forny denne på flere måder. Det skal 
være et trygt og attraktivt sted, hvor menne-
sker mødes på tværs af køn, alder og etnici-
tet. Og det skal være en park, der giver mulig-
hed for såvel mange former for rekreation 
og bevægelse som oplevelse af bynatur, sam-
tidig med at der skabes en bedre sammen-
hæng til Urbanplanen og den omgivende by. 
Opgaven med at forny Remiseparken løses i 
et fællesskab mellem Københavns Kommune, 
HOFOR, Lokaludvalget og brugere.

Remiseparken ligger midt i boligbebyggel-
sen Urbanplanen i den nordlige ende af Ama-
ger. I fugleflugt er der mindre end en halv kilo-
meter til Amager Fælled, som ligger øst for, og 
kun et par hundrede meter til Englandspar-
ken og Sundby Idrætspark, som ligger vest for.

Urbanplanen, tegnet af KBI A/S i 1964, er 
en af Danmarks største almene boligbebyg-
gelser og rummer i alt 2.340 boliger fordelt 
på fem boligafdelinger. Remiseparken græn-
ser op til bebyggelsen på alle sider, både ræk-
kehuse, etageejendomme og flere offentlige 
institutioner bl.a. børnehaver.

Uddrag af dommerkomiteens vurdering af 
vinderforslaget
Forslagets helhedsgreb fremstår ved første 
gennemgang mindre markant, lidt forsigtigt 
og ydmygt. Men ved nærmere læsning finder 
bedømmelseskomitéen, at det nøgterne, ret 
beskedne og nænsomme greb er et både rea-
listisk og sympatisk bud på opgaven, og at det 
kan meget og vil kunne fungere.

Forslaget tager i høj grad udgangspunkt 
i den eksisterende, noget selvgroede park, 
og det skønnes realistisk, at mest mulig af 
beplantningen kan bevares, herunder stort 
set alle eksisterende træer.

Bedømmelseskomitéen påskønner, at den 
nye sti – rygraden, så at sige er vokset ud af 
den nuværende park og på dennes præmisser. 
Ligeledes vurderer bedømmelseskomitéen, at 
forslaget bløder kanten op til Urbanplanen, 

Forslag tildelt 1. præmie, udarbejdet af BOGL Landskab sammen med Rambøll. Illustrationer BOGL Landskab
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så den ikke fremstår som en barriere. Dette 
gøres bl.a. gennem etablering af en lavning 
eller grøft og en ændring af adgangsvejene 
til indbydende og grønne adgange til parken. 
Forslaget har mange indbyggede potentia-
ler og redegør godt for aktiviteter både i den 
nordlige og sydlige del. Kvaliteterne – terræn, 
beplantning, legemuligheder, bemandede 
legepladser – i den eksisterende park får nyt 
liv, og der indbygges multifunktionelle løs-
ninger. Med de viste stiforløb, afgrænsninger, 
rumopdelinger og aktivitetsforslag skønner 
bedømmelseskomitéen, at forslaget får det 
optimale ud af parkens latente muligheder.
www.faod.dk 
www.bogl.dk

FORNYELSE AF SEEPARK I EUTIN
I forbindelse med Landesgartenschau 2016 
i Eutin blev afholdt en konkurrence Stad-
tentwicklung Eutin 2016+, hvor tegnestuen 
A24 Landschaft i samarbejde med Rozynski 
Sturm Architekten blev udpeget som vinder. 
Forslaget ...zu neuen Ufern har det overordne-
de mål at etablere mange og forskelligartede 
forbindelser og kik til vandet og gøre Gros-
ser Eutiner See til udstillingsområdets (om-
fattende Seepark, den nye promenade langs 
søen, Slotspark, Süduferpark m.m.) omdrej-
ningspunkt. 

Eutin har ved sin særlige og smukke belig-
genhed et uudnyttet potentiale, og Landesgar-
tenschau 2016 skal her – som så mange andre 

tidligere sådanne udstillinger – dels være med 
til at opgradere byen og dens parker, pladser 
og promenader, dels byudvikle, idet en del 
af udstillingsområdet planlægges bebygget 
efterfølgende.

Den landskabelige Seepark er revitaliseret. 
De fleste store gamle træer er bevaret, og ligeså 
midterområdets tykning af rhododendron – et 
forårshøjdepunkt for eutinerne. Fire nye, helt 
lineære og indbyrdes krydsende stier er lagt 
på tværs af halvøen. En smallere, bugtende sti 
løber nogenlunde rundt langs søbredden og 
giver hermed mange muligheder for afveks-
lende spadsereture og udsyn til vandet.

I parken er etableret nye opholdssteder og 
blomsterhaver i form af tre store rektangler. 
F.eks. i nord et næsten 100 meter langt rek-
tangel til basket, beach volley, skatere m.m og 
i syd et endnu længere, men smallere indehol-
dende legepladser med ekstra høje gynger, 
boule, skak, blomsterhaver.

Ligesom slotsalleen i den ene ende har 
point de vue i søens vandoverflade, har 
Seeparks fire nye lineære stier – Seeachsen – 
overvejende deres endepunkter ved vandet: 
enten ved søbredden, en bådebro, et trædæk 
med bænke eller i den lange bro, der fører over 
til en skovklædt halvø og byens søbadeanstalt. 

Langs Grosser Eutiner See, mellem See-
park og Slotsparken er anlagt en ny promenade 
med trædæk ud i vandet og sideanlæg i form 
af bl.a. en rosenhave op til Eutin bymidte. AL
www.eutin-2016.de
www.competitionline.com
www.a24-landschaft.de

Forslag tildelt 1. præmie, udarbejdet af A24 Landschaft, Berlin. Illustration A24 Landschaft

Seepark, Eutin, 2016, A24 Landschaft, Berlin. Fotos AL
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BYUDVIKLING I AARHUS KOMMUNE 
En stor anerkendelse skal lyde til stadsarki-
tekten i Aarhus Kommune Stephen Willacy 
for i den grad at stå op for sin by. Han giver os 
i LANDSKAB 4-2016 indsigt i byudviklingen, 
der pågår i Aarhus Havn. I LANDSKAB 2-2016 
blev der stillet en række spørgsmål, som han 
i sin artikel besvarer nuanceret og ærligt. Tak 
for det. 

Det er en uhyre vigtig viden, han deler. 
Den handler om, hvilke erkendelser og erfa-
ringer man gør sig undervejs, når en by er 
under udvikling og skal møde nye krav og 
behov, samtidig med at byen skal kunne kende 
sig selv – også i fremtiden.

Vi spørger ikke kun af interesse. For man-
ge landskabsarkitekter er byudvikling et ar-
bejdsområde. Med blik for helhed og sam-
menhænge har landskabsarkitekter samtidig 
viden om, hvad der skal til for at byens offent-
lige rum, får succes som både sociale, livfulde, 
æstetiske, grønne, universelt tilgængelige og 
ikke mindst som klimasikrede rum. 

Og jo mere vi er opmærksomme på de 
udfordringer, man kan støde på, desto bedre 
bliver vi som rådgiver eller bygherre i stand 
til at søge mod de bedste bud på løsninger, der 
på en gang er holdbare og fleksible nok til at 

kunne håndtere de mange påvirkninger, en 
udviklingsproces byder på. Det kan det være 
politiske, økonomiske, klimatiske og mikro-
klimatiske så vel som skalamæssige påvirk-
ninger. Det kan også være erfaringer i, hvad 
der reelt viser sig at blive populært hos bor-
gerne – og hvad der ikke gør.

 Det er prikken over i’et, at vi kan have en 
respektfuld debat, der har karakter af åben 
dialog, hvor flere kan følge med og bedst af 
alt bidrage til, hvordan det er at stå på kom-
mandobroen på en supertanker. Det er en stor 
opgave – og det er betydningsfulde beslutnin-
ger, der bliver truffet.

 Man må give Stephen Willacy ret i, at 
byen ligger i et smørhul omgivet af smukt 
landskab med skov, strand og selvfølgelig van-
det. Han nævner også adskillige flotte byrum 
inde i byen, som er grønne. Grønt har betyd-
ning i forhold til det menneskelige aspekt – 
ikke mindst i sammenhæng med opholdsmu-
ligheder og mødesteder.
 Botanisk Have repræsenterer eksempelvis 
mere end en unik og frodig plantesamling. 
Haven er også et rekreativt areal og et socialt 
mødested. Det midlertidige projekt Skoven 
på Store Torv udløste i 2010 potentialet for, at 
repræsentative byrum omkring domkirken 

også kunne blive grønne byrum og populære 
samlingssteder for byens borgere og besøgen-
de. Begge eksempler tilgodeser i høj grad det 
menneskelige aspekt. Man er også begge ste-
der behageligt fri af kraftig genskin fra golde 
bygningsfacader i solskinsvejr, kastevinde fra 
skarpe bygningshjørner samt uforløste kant-
zoner – og så er der selvfølgelig en god skala, 
der bidrager til intimitet og atmosfære. Så-
danne omgivelser befinder vi mennesker os 
jo så godt i.

 I forhold til om man opfatter en fremtræ-
dende grøn struktur i Aarhus eller ej, så må 
man sige, at kommuner som Frederiksberg og 
København såvel som Haderslev og Stevns er 
med til at sætte barren højt. Forventningerne 
har måske derfor også tendens til at brede sig 
til denne debat. For disse kommuners ambi-
tiøse træpolitik med klare målsætninger om:
– at kunne se et træ fra hvert vindue i byen,
– at ville etablere 100.000 træer frem mod 
2025,
– at prioritere træer i gågader, på bytorve 
samt ad hovedfærdselsårer og indfaldsveje,
– at sikre samarbejde i forhold til kulturvær-
dier, planlægning og drift af træer,

… har effekt i de respektive byer og land-
skaber. Dét fanger det faglige øje, og bevæger 
det faglige hjerte.
Susanne Renée Grunkin,
formand for Danske Landskabsarkitekter

RUNDE FØDSELSDAGE
80 år: Andreas Bruun, 13. september
60 år: Marie Thing, 17. september
65 år: Mogens Christiansen, 15. september
40 år: Alexandra Vindfeld Hansen, 18. sep-
tember,
Rikke Cora Larsen, 13. oktober,
Linda Due Schmidt, 19. oktober,
Rikke Høy Pedersen, 19. oktober

UDGIVELSESPLAN LANDSKAB 
Nr. 6. Udk. 14. oktober
Nr. 7. Deadline 15. september, udk. 18. november
Nr. 8. Deadline 15. oktober, udk. 16. december

Isbjerget, Aarhus. Foto Susanne Renée Grunkin
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16. SEPTEMBER: HELDAGSKONGRES 
OG FEST – DANSKE LANDSKABSARKI-
TEKTER FYLDER 85 ÅR
Danske Landskabsarkitekter fylder 85 år og 
inviterer til heldagskongres og fest. 

DL byder på sejltur i Københavns Havn, 
fra syd til nord, med sightseeing, oplæg samt 
diskussioner af stederne langs vandet.

København har fået mange nye byrum ved 
havnen, og der er masser af erfaringer og pro-
jekter at lære af. 

Havneudvikling er en fælles udfordring i 
de nordiske lande: København, Oslo, Stock-
holm, Reykjavik, Helsinki og mange skandina-
viske mindre byer oplever tilsvarende trans-
formationsprocesser, hvor ’industri-havn’ 
bliver til ’urban-havn’.

Dagen inviterer til refleksion over et sær-
ligt landskab, som koncentrerer mange af 
byens attraktioner og aktiviteter, og hvor 
byens historie og identitet(er) bliver gen-
tænkt.

Efter de faglige indslag byder DL på fest og 
middag på Papirøen. Her får du mulighed for 
at opleve et af byens midlertidige byrum med 
rigt indhold af pulserende byliv, inden det i 
fremtiden udbygges til boligområde.

Vi starter sejlturen ved Københavns 
Roklub, Tømmergravsgade 13, 2450 Køben-
havn og slutter ved Skuespilhuset. Undervejs 
skal vi bl.a. besøge udstillingen Himmel & Hav 
i Nordhavn. 

Kongresdagen afrapporteres i LAND -
SKAB 8-2016. Ifb. med arrangementet afhol-
des en fotokonkurrence, og de præmierede 
fotografier vises i samme temanummer. 

Program
8.00 i Københavns Roklub 
– Velkomsttale v. DL’s formand Susanne 
Renée Grunkin
– Gehl Arkitekters syn på København nu og i 
fremtiden v. Camilla Van Deurs
– Københavns Kommunes havnestrategi v. 
Lars A. Angartyr

10.00 Sydhavnen: den rekreative havn
– Tilgængelighed til havnen og dens biologi-
ske potentiale v. Lars A. Angantyr
– Sejltur forbi Nokken, Teglholmen, Frede-
riksholmsløbet, Sluseholmen og Slusen
– Gåtur i parkområdet på Islands Brygge
– Havnestad og Brygge, Havneparken og Hav-
nebadet
– Kaffepause og/eller badning i havnen

12.00 Indre by: den historiske havn
– Københavns Kommunes klimastrategi om-
kring havnen v. Jan Rasmussen
– Sejltur ind i Frederiksholms Kanal forbi 
BLOX mod Skuespilhuset
– Frokost og kaffe ved Skuespilhuset
Oplæg om udbygningen af havnen med en hi-
storisk vinkel:
– Området omkring og byliv på Kvæsthusmo-
len v. Ole Bach, Kvæsthusselskabet
– Sankt Annæ Plads v. Tegnestuen Schønherr

14.20 Nordhavnen: den industrielle havn
– Sejltur forbi Papirøen, Refshaleøen, Ame-
rikakaj, Dahlerups Pakhus, Middelgrunden, 
Krydstogtterminalen og bassinerne ved Nord-
havnen
– Gåtur i Århusgadekvarteret i Nordhavnen 
og rundvisning med Rune Boserup, COBE Ar-
kitekter
– Udstilling i Siloerne eller gåtur i området
– Kaffepause og spørgsmål

16.20 Afslutning
– Champagne, snacks, hygge og refleksion 
over dagen i båden
– Tilbage v. Skuespilhuset kl. 17.00

19.00 Middag, DJ og bar på kajen
Bord er reserveret hos Copenhagen Street 
Food, Trangravsvej 8, 1436 København

Tid: Fredag 16. september 2016 kl. 8.00 – 1.00
Sted: Københavns Havn og Papirøen

Tilmeldingsfrist: 13. september 2016
Tilmelding/køb billet: BILLETTO.DK

Er du ledig landskabsarkitekt eller landskabs-
arkitektstuderende og medlem af Landskabs-
arkitekternes Forening (LAF), tilbyder LAF 
sine medlemmer et tilskud på 150 kr. Køb bil-
letten via BILLETTO.DK og indsend bilag til 
LAF, der herefter refunderer de 150 kr.

FORELÆSNINGER: HAVEHISTORISKE
INSPIRATIONSKILDER TIL NUTIDIG
LANDSKABSARKITEKTUR
Havehistorisk Selskab har sammen med Sekt. 
for Landskabsarkitektur og Planlægning ved 
KU, DL, Slots- og Kulturstyrelsens Slotshaver 
og Landskab arrangeret nedenstående forelæs-
ninger med efterfølgende debat efteråret 2016:
Onsdag 28. september kl. 15.30, Slots- og Kultur-
styrelsen: Transformation af historiske anlæg 
Integration af landskabet i transformationen af 
historiske anlæg. Hvordan klarlægges stedets 
potentiale? Balancen mellem nyt og gammelt? 
Jelling v. landskabsarkitekt Kristine Jensen

Varusschlacht Museum und Park Kalkri-
ese – teorien bag markeringen af det histori-
ske monument v. lektor Torben Dam:

Onsdag 26. oktober kl. 15.30 hos Slots- og Kul-
turstyrelsen: Restaurering af historiske anlæg 
i en nutidig kontekst
Genskabelse og fornyelse på Sanderumgaard, 
herunder balancen mellem nyt og gammelt, 
proces fra idé gennem det kreative værksted 
til virkeliggørelsen v. landskabsarkitekt Char-
lotte Skibsted

Fornyelse og nytolkning Brede Allé og 
parterret i Fredensborg Slotshave, herunder 
arbejdet med landskabs- og byrum, der skal 
være indlysende, fremtidssikrede og uund-
værlige – både for den helhed, de indgår i, og 
for det enkelte menneske i dem, hvordan ska-
bes overbevisende, originale, enkle og steds-
specifikke værker, der bidrager til både skøn-
hed og social interaktion v. landskabsarkitekt 
Torben Schønherr.

Onsdag 23. november kl 15.30 hos Slots- og 
Kulturstyrelsen: Metoder til forandring
Transformation og rangordning af metoder v. 
professor Ellen Marie Braae : 

Bevaringsstrategier v. slotshavelandskabs-
arkitekt Christine Waage Rasmussen
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FRA A TIL B
Annemarie Lund

I de senere år er parken som grønt element, som led i bybygning og byomdannelse eller sundheds- 
og bevægelsessatsning kommet i fokus igen. I flæng kan nævnes københavnske parkstrøg som Hav-
neparken, Havnegade, Sønder Boulevard, Nørrebroparken og Prags Boulevard, Brovaktarparken 
i Stockholm samt Storøya og Nansenparken på Fornebu og den store Groruddal-satsning i Oslo. 

I artiklen Promenadeparken revisited gennemgår Jens Kvorning fire nyere sydeuropæiske pro-
jekter og ser på potentialet i disse. Jens Kvorning skriver, at disse ’landskabelige eller grønne inter-
ventioner i den eksisterende by’ knytter sig til den markante position, som landskabsarkitektur 
gennem de seneste 20-25 år har fået i byomdannelse. Hertil kommer, fremhæver han, ’at disse pro-
jekter repræsenterer noget nyt – ikke så meget i deres arkitektoniske eller funktionelle indhold – 
men i kraft af deres strategiske og sociale effekter, der på samme tid berører markedet og bylivet.’

Promenaden og promenadeparken kendes først og fremmest fra 1800-tallets pariske boulevar-
der og parkerne i datidens større byer. Modernismen brugte i stedet begreberne friareal og grønne 
områder. ’Promenaden defineres normalt som en tur med det formål at se og blive set. Den kan med 
en anden sprogbrug beskrives som formålsløs, fordi der ikke er noget på forhånd defineret mål med 
turen, det er turen i sig selv der er formålet’, siger Jens Kvorning. 

Amager Strandpark tages frem som et dansk eksempel på et nutidig promenadelandskab – 
udover at være strand er der kommet mange andre aktiviteter til, og her er plads til alle socialgrup-
per, aldersgrupper og etniske grupper. Herved har Amager Strandpark såvel oplagte sociale poten-
tialer som strategiske. Jens Kvorning mener, at netop etableringen af Amager Strandpark er en del 
af forklaringen på Østamagers udvikling. Især anlæggets store udstrækning og det lineære forløb 
er vigtigt. Det at man kan bevæge sig på langs fra A til B, men så samtidig komme ind fra siderne 
fra forskelligartede bagvedliggende kvarterer giver variation. Et andet vigtigt aspekt er, at sådanne 
langstrakte strøg er etableret særlige steder: langs strand, havne og floder eller i tidligere flodlejer, 
hvilket medvirker til at eksponere træk i byens morfologi, der har været skjult i årevis – og dette 
bidrager så også til, at byens historie og identitet genfindes. De nye promenadeparker bliver byens 
robuste fornyelseskorridorer. Bevægelsen igennem dem er det samlende. 

Jens Kvorning genopfrisker begrebet dérive for os – en legende, søgende måde at bevæge sig gen-
nem byen på. Den lineære promenadepark med sine forskellige sektioner og passager går i dialog 
med de omgivende bydele, og den både langs- og tværgående bevægelse bliver en bevægelse gen-
nem forskellige sociale landskaber – en attraktiv, strejfende, impulsstyret tur.

Med præsentation og analyse af fire promenadeparker – Promenade de Berges du Rhone i Lyon, 
La promenade du Paillon i Nice, Madrid Rio og parken langs Garonne-floden i Bordeaux plæderer 
Jens Kvorning for, at vi også i Norden anvender samme strategi i vore byers udvikling. 

Københavns havnefront – hvor nye broforbindelser nu muliggør en del bevægelse på tværs – fra 
Kalvebod Bugt omkring Nordhavn og næsten op til Hellerup har et stort potentiale for etablering 
af sådanne lange lineære promenadeparker. AL
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PROMENADEPARKEN REVISITED
Jens Kvorning 

Vi har vist alle oplevet, at den faglige debats 
temaer og problemstillinger ændrer sig med 
tid og sted. Vi snakker om noget andet i dag, 
end vi gjorde for 20 år siden. Og vi diskuterer 
forskellige ting alt efter, hvilket fagligt rum vi 
befinder os i. 

Parken, byrummet, strategien, civilsam-
fundet – og promenaden er begreber og fæno-
mener, som udspænder den faglige debat, og 
som normalt optræder i forskellige faglige dis-
kurser. Når vi snakker om strategier, befinder 
vi os oftest på et overordnet niveau, hvor det 
er markedets dynamik og aktørfeltet, der er i 
fokus – vi er langt væk fra byens dagligliv og 
kroppens skala. 

Når vi snakker om byrum og park, er vi tæt 
på dagliglivet og på materialitet, krop og lys, 
men vi kan også deltage i en mere overordnet 
debat om liveability. Når vi taler om civilsam-
fund og sammenhængskraft, beskæftiger vi os 
med noget, som ofte slet ikke relateres til det 
konkrete rum. Når vi snakker promenaden, er 
vi i dialog med et 1800-tals tema.

Når fænomener, der har været adskilt i 
tid og været dele af forskellige faglige diskur-
ser, pludseligt optræder sammen – i bestemte 

projekter eller bestemte dele af bylandskabet 
– så åbner det for nye debatter og nye mulig-
heder. 

Jeg vil i denne artikel se på potentialet i 
en række projekter fra de sidste 10 år, som jeg 
mener på nye måder krydser og sammenbin-
der temaer og problemstillinger, som vi hidtil 
har behandlet på forskellige abstraktionsni-
veauer og forsøgt at håndtere gennem forskel-
lige typer af planer. 

Med en lidt vag begrebsanvendelse kan vi 
kalde alle de projekter, jeg vil diskutere, for 
landskabelige eller grønne interventioner i 
den eksisterende by. De knytter sig dermed 
til den markante position, som landskabsarki-
tekturen inden for de sidste 20-25 år har ind-
taget i byomdannelsesprojekter i størstedelen 
af den vestlige verdens byer. Karakteriseret på 
denne måde synes det, jeg har fået øje på, ikke 
at være særligt nyt – blot en konsolidering af 
en udvikling, som har været i gang længe. 

Men jeg vil alligevel hævde, at disse pro-
jekter repræsenterer noget nyt – ikke så 
meget i deres arkitektoniske eller funktio-
nelle indhold – men i kraft af deres strategi-
ske og sociale effekter, der på samme tid berø-

rer markedet og bylivet, byens økonomi og det 
oplevelsesunivers, byen stiller til rådighed for 
sine borgere, turisme og dagligliv, det globale 
og det lokale.

Jeg har kaldt artiklen for promenadeparken 
revisited – gensyn med promenaden. Prome-
naden og promenadeparken hører 1800-tallet 
til. Det er promenaden på Ringstrasse i Wien 
eller på de pariske boulevarder og gennem 
parkerne, som danner ikonbilledet for dette 
begreb. Modernismen fjernede både parken 
og promenaden fra det faglige vokabularium 
og indsatte i stedet friarealet og den målret-
tede og funktionsbestemte tur. I slutningen af 
forrige århundrede vendte byparken tilbage 
til den faglige scene og indgik senere i mange 
byomdannelsesstrategier og -projekter.

Promenaden defineres normalt som en 
tur med det formål at se og blive set. Den kan 
med en anden sprogbrug beskrives som for-
målløs, fordi der ikke er noget på forhånd defi-
neret mål med turen, det er turen i sig selv der 
er formålet. 

Netop derfor måtte promenaden også 
ud af modernismens sprogbrug, fordi det for 
modernisterne handlede om at definere for-

Amager Strandpark. Billeder af parken i sin fulde udstrækning fra Kastrup til Benzinøen og gennem årstiderne: Strandliv en sommeraften, slikke sol i den tidlige forårssol, 
de store events, familien eller venner, der samles og griller, promenaden og løbeturen om vinteren, dansen i sommernatten. 
Amager Strandpark samler og rummer en masse aktiviteter som normalt finder sted forskellige steder i byen
Amager Strandpark. Pictures of the park in its extent from Kastrup to the Benzinøen petroleum depot and during the seasons: Beach life on a summer evening, sunbathing 
in the early spring sun, the great events, family or friends that gather and barbeque, the promenade and winter jogging, dancing on a summer night. 
Amager Strandpark gathers and accommodates lots of activities that normally take place at different places in the city



LANDSKAB  5  2016 113



114 LANDSKAB  5  2016

Amager Strandpark, København
Realiseret: 2004-05
Bygherre: Amager Strandpark I/S
Planlægning, arkitektur og landskab: Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma I/S
Medarbejdere: Dan B. Hasløv, Benny Bøttiger, Charlotte Buhl, Lene Jensen, 
Rie B. Hasløv, Roger Svanberg
Ingeniør: NIRAS A/S
Fotos: Jens Kvorning
Plan: Hasløv & Kjærsgaard

mål og funktioner i byen, så man kunne nå 
frem til en videnskabelig forståelse af byen og 
derefter en videnskabelig tilgang til at plan-
lægge byen.

 Og netop derfor blev promenaden, repræ-
senteret med begrebet dérive, også der, hvor 
situationisterne satte kritikken ind. Det var 
for situationisterne den uforpligtende dri-
ven omkring og laden sig lede og inspirere af 
byens forskelligheder og optrin, som var selve 
byens væsen og bærende sociale og rumlige 
kvalitet. Ved at insistere på funktionel opde-
ling og på det praktiske og formålsbestemte, 
så ødelagde modernisterne efter situationi-
sterens opfattelsen byen. 

Og det havde de jo nok ret i.
Det er i hvert fald svært at promenere i de 

forstæder, der er opbygget efter modernis-
mens retningslinier. Hvis den nutidige flanør 
skulle forvilde sig ud i forstædernes villaom-
råder, så vil han nok hurtigt blive udpeget som 
enten voyeur eller børnelokker – eller han 
måtte iføre sig løbesko og kondibukser.

Og det er omvendt slående, at så snart det 
er nogenlunde vejr på en søndag, så er der 

mange flere mennesker, der promenerer på 
Frederiksberg Allé eller langs med Søerne i 
København, end der går på Strøget. 

Men også tilsyneladende specialiserede 
landskaber som Amager Strandpark har vist 
sig at være promenadelandskaber. Det er nok 
primært en strand, når det er godt vejr i som-
mermånederne, men resten af året, og i lidt 
mere blandet vejr, er Amager Strandpark ble-
vet et meget aktivt promenadelandskab, hvor 
rigtig mange mennesker går, løber, skater og 
cykler en tur for turens skyld – for at se og 
blive set.

Hvis man studerer Amager Strandpark 
nøjere, så vil man også opdage, at der ved 
siden af eller som en del af denne promeneren 
også opstår en masse andre aktiviteter. Der er 
et utal af små parties, der er spontane musik-
events, der er danseseancer, der er alle mulige 
former for uorganiseret sport og boldspil. Der 
har udviklet sig en række nye fritidspraksisser 
i Amager Strandpark, som enten ikke har eksi-
steret før, eller som har optrådt adskilt i for-
skellige af byens rum eller udspillet sig i mere 
private rum.

Det lidt mere analytiske blik på Amager 
Strandpark gør det også klart, at den ubesvæ-
ret giver plads for alle socialgrupper, alle al-
dersgrupper, alle etniske grupper. Promena-
den og promenadeparken i denne form bliver 
altså en realisering af de ideelle definitioner 
af byen og de offentlige rum: Der hvor man 
møder den fremmede og dermed lærer at 
omgås, acceptere og lade sig inspirere af an-
dres adfærd. 

Amager Strandpark har altså, hvis man 
accepterer disse iagttagelser, nogle oplagte 
sociale potentialer. Men den har også nogle 
strategiske. 

Selv om man aldrig entydigt i en bysam-
menhæng kan udtale sig om årsagssammen-
hænge, så er det oplagt, at Amager Strandpark 
også udgør en væsentlig del af forklaringen 
på udviklingen på Østamager. At der er kom-
met denne nye kvalitet og skabt opmærksom-
hed omkring den har helt sikkert accelereret 
omdannelsen af Østamager.

Man kan så igen spørge, om det egent-
ligt er nyt – dette her. Jeg har ofte selv brugt 
Bercy-parken i Paris som eksempel på et stra-
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tegisk træk, som har ændret synet på denne 
del af Paris, og som samtidig har haft en række 
interessante effekter, når det gælder bylivet i 
området. 

Er det, vi ser i Amager Strandpark, ikke 
principielt set den samme strategi med de 
samme effekter, som den der blev udviklet i 
Paris og andre steder i Frankrig med bypar-
ken som det, man kan kalde åbningstrækket?

Jeg vil hævde, at der – når vi ser på parker 
som Amager Strandpark – er nogle nye aspek-
ter og effekter, som knytter sig til udstræknin-
gen, til lineariteten og til det uprogramme-
rede eller multiprogrammerede.

Udstrækningen gør, at parken kommer i 
kontakt med flere forskellige bagvedliggende 
områder, og det betyder, at man, når man fær-
des i parken, kommer i kontakt med mange 
forskellige miljøer. Og det betyder videre, at 
disse mange forskellige miljøer kan koble sig 
på parken og hente muligheder og attraktion 
fra den. Strategien, der blev udviklet i Paris 
med udgangspunkt i parker som Bercy, hand-
lede om at skabe en ny appellerende kvalitet 
i et område, som blev opfattet som værende 
uden kvaliteter. Denne nye kvalitet tiltrak 
brugere til parken og indskrev den dermed i 
byens bevidsthed. Men i samme øjeblik som 
parken er indskrevet i byens bevidsthed – dvs. 
i beboernes mentale kort – så er den poten-
tielt også indskrevet i markedet og investo-
rernes bevidsthed. Det bliver herefter både 
muligt og attraktivt at bygge omkring par-
ken, og dens strategiske potentiale udfolder 
sig dermed og igangsætter de omdannelses-
processer, man ellers ikke kunne få igang. 
Hvis vi generaliserer en lille smule, så base-
rer denne strategi sig på et punkt i byland-
skabet, hvoromkring der skabes fornyelser. 
Men et sådant punkt vil på linje med de fle-
ste byrumsprojekter danne ramme om nogle 
bestemte former for social praksis og give 
plads for nogle bestemte grupper. Det er en 
god strategi, hvis der vel at mærke udvikles 
mange sådanne aktive punkter i bylandska-
bet, som giver plads for mange forskellige 

sociale grupper og mødet mellem deres for-
skellige former for brug af rummet. Men der 
har været en tydelig tendens til, at mange af 
de byrumsprojekter og byomdannelsesstra-
tegier, der er blevet gennemført i de sidste 20 
år, har udviklet byrum, som primært er blevet 
overtaget af de mere velhavende og ressour-
cestærke grupper.

Den lineære promenadepark, med stor 
udstrækning, rummer det potentiale, at den 
kan forbinde mange forskellige områder, og 
at den i kraft af, at den kobler sig til mange 
forskellige områder, opviser en højere grad af 
åbenhed over for byens forskellige sociale og 
etniske grupper. 

Dertil kommer, at den langstrakte pro-
menadepark normalt kun lader sig etablere 
– eller genskabe – der, hvor byens morfologi 
giver nogle særlige muligheder. Det kan være 
det tidligere flodleje, det kan være langs med 
floden eller havnen, det kan være i en dal-
sænkning, der ikke er blevet bebygget. Der-
med bliver disse projekter ofte også en ekspo-
nering og genfremkaldelse af nogle bærende 
og identitetsbærende træk i byens landskab, 
som skaber forbindelse til en dybere historie.

Det er disse karakteristika – og potentia-
ler – jeg mener, optræder i de promenadepar-
ker, der gennemgås i det følgende: Promenade 
de Berges du Rhone i Lyon, som er en 5 km 
lang lineær park langs med Rhonefloden. La 
Promenade du Paillon i Nice, som er en park 
anlagt på det gamle flodleje, som adskilte 
Vieux Nice fra det moderne Nice. Parken 
langs med Garonne-floden i Bordeaux, som 
har genskabt byens relation til floden. Madrid 
Rio, som er en promenadepark langs med flo-
den, hvor der tidligere var en motorringvej. 
Der kan peges på en del flere projekter, som 
hører til samme kategori – og det sker til sidst 
i artiklen. Men hovedpointen er at pege på den 
kombination af byudviklingsmuligheder, der 
knytter sig til denne strategi, og de bredspek-
terede sociale og lokale effekter, der kan opnås 
samtidig – fordi de også er aktuelle i Køben-
havn og i mindre skala i andre danske byer.

Les Berges du Rhone, Lyon
IN SITU Architectes Paysagistes 
Fotos Jens Kvorning

La Promenade du Paillon, Nice
Pená Paysages
Fotos Jens Kvorning

Rio Madrid, Madrid 
Burgos & Garrido, Porras La Casta, 
Rubio & A-Sala og West 8
Fotos Jens Kvorning

Rive Gauche de la Garonne, Bordeaux
Atelier Corajoud
Fotos Jens Kvorning
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Les Berges du Rhone, Lyon
Længde ca. 5 km
Bymæssig kontekst: Google Earth ©
Planudsnit: In Situ Paysagistes

La Promenade du Paillon, Nice
Længde ca. 1 km
Bymæssig kontekst: Google Earth ©
Plan: Pená Paysagistes

Les Berges du Rhone, Lyon
Length ca. 5 km
Urban context: Google Earth ©
Plan segment: In Situ Paysagistes

La Promenade du Paillon, Nice
Length ca. 1 km
Urban context: Google Earth ©
Plan: Pená Paysagistes
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Rio Madrid, Madrid
Længde ca. 5,5 km
Bymæssig kontekst: Google Earth ©
Plan: West 8

Rive Gauche de la Garonne, Bordeaux
Længde ca. 4 km
Bymæssig kontekst: Google Earth ©
Plan: Corajoud Paysagistes

Rio Madrid, Madrid
Length ca. 5.5 km
Urban context: Google Earth ©
Plan: West 8

Rive Gauche de la Garryana, Bordeaux
Length ca. 4 km
Urban context: Google Earth ©
Plan: Corajoud Paysagistes
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LES BERGES DU RHONE, LYON
Projektet består af en gennemgående pro-
menade og parkforbindelse på Rhoneflodens 
venstre bred. Det blev realiseret fra 2005-
2007 og er tegnet af In-Situ landskabsarkitek-
ter fra Paris. Parken løber igennem hele det 
centrale Lyon og forbinder to af byens tidli-
gere udviklingsområder: Cité International 
mod nord, som Renzo Piano og Michel Cora-
joud var arkitekt og landskabsarkitekt for, 
og som blev realiseret i løbet af 1990’erne, og 
Park Gerland mod syd, som Michel Corajoud 
har været landsskabsarkitekt på, og som blev 
realiseret i begyndelsen af 00’erne. 

Disse to områder fik ikke helt den bystra-
tegiske effekt, de var tiltænkt. Cité Internatio-
nal ligger meget isoleret og forblev et område, 
man beslutter sig til at besøge. Park Gerland 
skulle forene og forstærke effekterne af nye 
universitetsbyggerier og en business-park, 
som blev udviklet til den anden side af parken. 
Denne strategi er nu efter 10 år gradvist ved 
at få en effekt. Men det er i høj grad flodpro-
menaden – Les Berges du Rhone – som bidra-
ger til, at disse tidligere indsatser nu bliver en 
mere aktiv del af byens udvikling.

Promenaden langs floden aktiverer især den 
lavere del af kajarealerne. Snittet langs floden 
består af en lavere del i en højde, der kan klare 
de almindelige svingninger i vandstanden, og 
så en høj del, som kan klare det voldsomme 
pres, der opstår, når sneen smelter, eller der 
har været voldsomme regnfald.

Parken strækker sig over 5 kilometer og 
er sektioneret således, at den mod nord og 
syd er domineret af de træer og vandplanter, 
som naturligt gror langs floden, og det udtryk, 
det giver, mens der mellem de fem broer i det 
centrale område er et mere bearbejdet, mere 
urbant og mere befæstet snit. 

Den midterste sektion har den største 
bredde og rummer en amfiatralsk opbygning, 
som kan tages i anvendelse, når floden bruges 
til kaproninger, og ellers udgør et terrasseret 
landskab, som bliver indtaget til solbadning, 
eller af børnene brugt til at hoppe og klatre i. 
Snittet på de øvrige strækninger er lidt smal-
lere og varierer mellem, at der kun er plads 
til en komfortabel promenade nedenfor den 
høje dæmning, eller der er plads til både en 
promenade og legepladser og små fortættede 
grønne oaser mellem promenaden og dæm-

ningen. Mellem to af broerne er de aktivite-
ter, som finder plads på den lave del, supple-
ret med en serie af pramme med servering 
og dans, som dermed kobler denne del til det 
regionale niveau.

Alle de eksisterende indretninger, som knyt-
ter sig til havneanvendelse, er bevaret og gen-
anvendt. Ramper, som forbinder det høje og det 
lave niveau. Forskellige udformninger af kan-
ten på det lave niveau med granitkanter, slæbe-
ramper og forskellige former for pullerter. Disse 
eksisterende elementer er udnyttet til at skabe 
lokale forskelle og forankringspunkter.

Ramperne op til det høje niveau er kob-
lingen til de bagvedliggende bydele og dermed 
både knudepunkter mellem det lokale og det 
det mere regionale, som knytter sig til prome-
nadens langsgående bevægelse. Ramperne er 
også fødepunkter til denne bevægelse – det er 
her, man kobler sig på eller stiger af.

Her er indrettet legepladser med tilhørende 
opholdspladser, som i høj grad bliver brugt af 
lokale familier. Der er tætte plantninger af 
græsser, hvor man lige op til den befærdede 
promenade kan finde en lille, beskyttet niche, 
hvor man kan sidde og læse eller kigge på.

Les Berges du Rhone, Lyon
Realiseret: 2003-07
Landskabsarkitekt: IN SITU Architectes Paysagistes 
Samarbejdspartnere: JOURDA architectes
Fotos: Jens Kvorning
Plan: IN SITU

Promenaden, hvor den er mest urban og mest programmeret. Byen åbner sig på 
dette sted mod floden med en amfiteatralsk opbygning, og selve floden er her 
aktiveret med en række pramme med barer, restauranter og dansesteder
The promenade, where it is most urban and most programmed. The city opens here 
toward the river with an amphitheater setting, and the river itself is activated here 
with a number of barges with bars, restaurants and dancing
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Promenadens møde med det lokale liv: Ramperne, 
legepladserne, den lille intime opholdsplads, hjørnet, 
hvor man kan sidde helt for sig selv tæt ved promena-
dens strøm af mennesker
The promenade’s meeting with local life: Ramps, 
playgrounds, the little intimate seating area, 
the corner, where one can sit alone near the 
promenade’s constant flow of people



122 LANDSKAB  5  2016

LA PROMENADE DU PAILLON, NICE
Parken er anlagt på det gamle flodleje, som be-
skyttede og afgrænsede middelalderbyen, og 
som i dag adskiller den fra det moderne Nice.

Flodlejet kom efterhånden til at rumme 
nogle store veje, og i 1980’erne byggede man i 
tilknytning til disse veje en række parkerings-
huse, som med denne beliggenhed kunne ser-
vicere både middelalderbyen og den moderne 
bydel.

I 2005 blev det besluttet at nedrive disse 
parkeringshuse og erstatte dem med en park, 
som genskaber flodlejet som en åbning i 
bymassen, der samtidig tegner flodens udløb 
i Middelhavet og dermed gør byens historie og 
oprindelige morfologi aflæselig.

Nice fik i Napoleonstiden som så mange 
andre franske byer tilføjet nogle monumen-
tale anlæg, som skulle værdiggøre byen. I Nice 
drejer det sig både om den gamle havn og de 
gader og pladser, der knytter sig til den. Det 
drejer sig om Place Massena, som med store 
konkave indramninger favner og sender en 
akse på tværs af flodlejet og dermed visuelt 
forener de to bydele.

I 2010 blev der afholdt en konkurrence om 
den nye park, og Pená Paysages vandt kon-
kurrencen og har realiseret parken.

Parken er opdelt i en række forskellige 
sekvenser og rum. Den store tværakse fra 
Napoleonstiden krydser som en urban flade 
og skaber på dette sted en form for udligning 
mellem flodlejets og parkens længderetning 
og så denne både arkitektonisk og logistisk 
kraftige tværakse. Til begge sider for dette 
felt er parken så opdelt i sektioner med for-
skellig karakter. Der er felter, der er tæt belagt 
med vanddyser, som om sommeren kan levere 
mange forskellige former for watershows. De 
er smukke at se på, men også uhyre populære 
legepladser for både børn og voksne. 

Når man kommer lidt længere mod øst i 
forhold til krydsningspunktet, bliver parken 
mere grøn og mere orienteret mod det lokale 
liv med legepladser, plæner til ophold og red-
skaber til forskellige former for fitness. I tvær-
snittet er der hele vejen igennem parken en 
variation med snævre stier i kanten og stille 
opholdspladser i små nicher i kantbeplant-
ning og så eet mere aktivt midterfelt, der rum-

mer enten de store vandlegepladser eller de 
store legepladser eller uprogrammerede fla-
der. Her findes også den store gennemgående 
promenade, som både er bredere, hurtigere 
og mere formel end de intime kantstier. Med 
mellemrum krydses parken af lokale forbin-
delser, som nok afsætter forskellige elemen-
ter, der funktionelt knytter sig til det lokale, 
men som arkitektonisk underordner sig læng-
deorienteringen.

Denne variation i både længde og tværsnit 
bevirker, at parken giver plads for mange for-
skellige aktiviteter og grupper. Det er typisk 
de ældre eller dem, der ønsker at sidde og 
læse en bog, der befolker kanten. En tur på 
de smallere stier her er en passage gennem et 
stille forløb af intime, beskyggede rum med 
tæt og varierende beplantning af græsser og 
blomster. Man går langsomt, og det hænder 
ofte, at man, selv i en meget international og 
turistet by som Nice, nikker til hinanden, når 
man færdes her i den stille kant.

I midterfeltet er aktiviteten højere. Der 
er om sommeren et enormt Leben af både 
voksne og børn på de store vandlegepladser 

La Promenade du Paillon, Nice
Realiseret: 2010-13
Landskabsarkitekt: Pená Paysages
Fotos: Jens Kvorning
Plan: Pená Paysages

Planen angiver parkens forløb i det gamle flodleje fra kysten til den nye 
kunstbygning til højre i billedet. I midten fladerne med mange hundrede 
vanddyser og det liv, der opstår omkring dem 
The plan shows the course of the park through the former river bed from the 
coast to the new art center to the right in the picture. In the middle are sur-
faces with hundreds of water jets and the activities that occur around them
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og spejlflader, som hele tiden skifter karakter 
med den skiftende brug af de mange vanddy-
ser. Omkring de store vandflader sidder foræl-
dre og modtager de små børn, når de er faldet 
– og 3 minutter efter er de tilbage i den vilde 
leg i vandet.

Jeg har kun været to gange i Paillot-par-
ken med tid til at iagttage, hvad der foregår, 
og det har begge været sommerdage med 
strålende sol. Mine iagttagelser dækker der-
for ikke parkens brug og betydning gennem 
hele året. Men det, der er slående på de tids-
punkter, hvor jeg har været der, er, at der er en 
meget stor blanding af turister og lokale og af 
mere velhavende og mindre velhavende grup-
per. Feltet omkring det store krydsningspunkt 
er naturligt nok meget præget af turister, men 
bare man kommer lidt væk fra dette sted, er 
der overraskende mange lokale og mange ikke 
så velhavende fra de tidligere kolonier.

Parken er blevet et mødested mellem det 
lokale og det globale. Nice gamle by er næsten 
helt overtaget af turister, men dette nye 
offentlige rum har genskabt Nice som en by, 
der både kan rumme det lokale og det inter-

nationale på en berigende måde og samtidig 
markant forbedrer byen for de lokale.

Anlæggelsen af parken har været del af 
en mere omfattende bystrategisk oprust-
ning, hvor der samtidig er indført nye spor-
vogne, som kører på begge sider af parken og 
er med til at formidle parksnittes møde med 
den omgivende by. Park og sporvogn er åben-
lyst også med til at sætte fokus på den centrale 
by og gøre op med den tendens til forfald, som 
har præget både middelalderbyen og dele af 
forretningskvartererne i den nye bydel.

Det er med den langstrakte park, som kob-
ler sig til mange forskellige kvarterer, lykke-
des at skabe et rum, som genindsætter byens 
historiske midte som et socialt og symbolsk 
centrum, der gør den i stand til at fungere som 
en meget international turistby, hvor lokale og 
turister kan mødes på lige vilkår. Og det har 
den strategiske effekt, at både markedet og 
offentlige aktører reagerer positivt og igang-
sætter opgradering af de omgivende kvarterer.

De små billeder viser den gennemgående, brede prome-
nade og de smalle intime stier i kanten med masser af 
nicher og beskyggede steder. 
Herunder parkens kant mod sporvognen og den 
gennemgående gade
The small photos show the continuous, wide prome-
nade and the narrow intimate paths on the edge, with 
lots of niches and sheltered places. 
At the bottom, the park’s edge toward the tram and 
the through street
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RIO MADRID, MADRID
Floddalen omkring Manzares-floden var frem 
til anden verdenskrig delvist ubebygget. Efter 
krigen blev floden mere og mere reguleret, og 
der blev bygget større og større veje langs med 
den. Til sidst blev vejene en del af motorring-
vejen omkring Madrid med 3 og 4 spor på hver 
sin side af floden. Allerede de første helheds-
planer, der blev udarbejdet for Madrid, pege-
de på de rekreative muligheder, som floden 
og floddalen rummede, og en sådan rekrea-
tive udnyttelse har hele tiden været en del af 
den offentlige debat om byen, men realiteter-
ne skabte en tæt sammenbygning af motorvej 
og nye byområder umiddelbart op til vejen.

Opgøret med denne situation startede del-
vist som en trafikal indsats med tunnelser for 
at forbedre trafikflowet og løse nogle miljø-
problemer, men i 2003 blev der udskrevet en 
konkurrence, som skulle vise mulighederne i 
en rekreativ udnyttelse af floden og flodbred-
derne. Det blev West 8 i samarbejde med nogle 
Madridfirmaer, som vandt konkurrencen, og 

Rio Madrid, Madrid
Realiseret: 2006-11
Arkitekt: Burgos & Garrido, Porras La Casta, Rubio 
& A-Sala og West 8 
Samarbejdspartnere: Typsa, Fhecor, Tercoma, 
Dominique Perrault, FHECOR-Hugo Corres
 Fotos: Jens Kvorning
Plan: West8

det er det er dette forslag, som i let bearbejdet 
form blev realiseret og indviet i 2013.

Motorvejen er på en ca. 5 km lang strækning 
blev langt under jorden, og på begge sider af flo-
den er der etableret promenader, som nogle ste-
der udvider sig til lidt større parker eller inklu-
derer områder såsom det gamle slagtehus, der 
nu er blevet film- og kulturcenter.

Når snittet er smallest, rummer det alene 
en forholdsvis bred og komfortabel promenade 
flankeret af forskellige fyrrearter. Når der er lidt 
mere plads, opstår der legepladser og mindre 
opholdspladser. Når der er endnu mere plads 
til rådighed, dannes der mindre lokale park-
områder. Det sker især tre steder: nedenfor 
slottet, midt på strækningen, hvor der lidt for-
skudt på begge sider af floden dannes park, og så 
omkring det gamle slagtehus, som også er der, 
hvor parken for nuværende ender mod syd.

Hvor snittet er smalt, ligger promanden 
på en dæmning – ofte med stejle sider – som 
beskytter de bagvedliggende kvarterer mod 
oversvømmelse. Når der er mere plads, bli-

ver dæmningen integreret i en større model-
leret landskabsflade. På den måde bliver det 
næsten 6 km lange forløb sektioneret og 
opnår en rytme af sammenpresning og udvi-
delse. Den gennemgåede brug af fyrretræer 
langs promenaden knytter disse forskellige 
dele sammen, men når der opstår udposnin-
ger med større parkflader, tager løvfældende 
træer og blomster over og giver deres bidrag 
til rytme i hele forløbet og lokal forankring af 
de enkelte dele.

Madrid Rio adskiller sig fra Nice og Bor-
deaux ved, at parken her ikke er en styrkelse af 
de centrale bydele, men tværtimod er en park, 
som løber igennem hidtil underprivilegerede 
byområder, der har været anset for byens bag-
side, og som har været stærkt plaget af mil-
jøproblemerne fra motorvejen og fra en tidli-
gere meget forurenet flod.

Det er derfor også et meget mere lokalt 
liv, der udfolder sig her – dog med iblanding 
af noget regionalt og globalt i feltet neden-
for slottet og omkring filmbyen. Men det er 

Den mere formelle del af Rio Madrid nedenfor slottet
The more formal part of Rio Madrid below the palace
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en meget vigtig tilføjelse til det lokale, fordi 
det signaleres, at nu tager byen disse områder 
alvorligt og tilbyder dem en ny fremtid. Det er 
ikke længere alle byens problemer, der læsses 
af her, men en stor offentlig investering, der 
åbner en masse nye muligheder for dagligli-
vet. Det er det stille lokale liv på legepladsen. 
Med solbadning og picnic i parkområderne. 
Med de gamle på bænkene. Med masser af 
promenerende, løbende og folk på mountain-
bikes på stierne. Det er ikke en intervention, 
som i samme grad som de øvrige har inspire-
ret til store private investeringer. Der er kom-
met et nyt hotel, som nyder godt af parken, og 
nogle få andre lidt større private investerin-
ger, men det er primært opgraderingen af dag-
liglivet og små gradvise forbedringer i de eksi-
sterende områder, som er effekten her. 

Dermed er Madrid Rio også et meget vig-
tigt indlæg i debatten om, hvad det er, vi vil og 
gør, når vi foretager sådanne store strategiske 
interventioner i byen.

Der har været en masse debat i Madrid, 
om hvorvidt denne meget dyre omlægning var 
pengene værd – om man ikke hellere skulle 
have brugt pengene på skoler og bedre for-
hold for de ældre. En sådan diskussion har det 
ikke meget mening at blande sig i udefra. Men 
Madrid Rio står for mig som et imponerende og 
heroisk udsagn om at ville gøre noget, der kom-
mer de mindre privilegerede områder til gode, 
og turde satse på det stille og lokale som det, 
der er byens sociale fundament. Men satse på 
det på en måde, som åbner det lokale og stille 
og sætter det i nye og dynamiske sammen-
hænge. Og så fremstår Madrid Rio som et frygt-
løst – omend kostbart – opgør op med bilernes 
tyranni, som også eksempelvis Barcelona har et 
par meget vellykkede eksempler på.

Planen viser, hvordan parken varierer mellem at være 
en promenade langs floden og udvide sig til større park- 
områder. Tv. på planen slottet og yderst th. film- og 
kunstbyen i de gamle slagtehaller. Billederne viser, 
hvordan promenaden udvider sig med små udposninger 
med legepladser og intime, beskyggede opholdspladser
The plan shows how the park varies between being a 
promenade along the river and opening up in larger park 
areas. Left on the plan is the palace and on the far right, 
the film and art city in the old slaughterhouses. The pho-
tos show how the promenade opens with small bulges 
with playgrounds and intimate, sheltered seating areas
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så der både var havnefunktioner og en 4-spo-
ret vej, som adskilte den civile by fra havnen.

Corajouds plan opdeler den nye prome-
nadepark i en række sekvenser. Der, hvor 
byen træder frem mod havnen i den mest 
fornemme form, med Gabriels børsbygnin-
ger fra 1750’erne, foreslog Corajoud et vand-
spejl, som fremstår som et spejlbassin, der i 
en traditionel arkitektonisk aflæsning kan 
ses som en iscenesættelse og fremhævelse af 
Gabriels fornemme bygning. Men vandspej-
let er samtidig en gigantisk vandlegeplads, 
som med 15 minutters intervaller skifter fra 
at være en tynd spejlende vandfilm til at blive 
skinnende våd granit, dernæst til at blive et 
stort volumen af vandstøv for så igen at blive 
en stor spejlende vandfilm.

Det er dermed lykkedes at lave en iscene-
sættelse, som er monumental, og som sam-
tidig får både børn og voksne til at lege og 
derved fjerner enhver monumentalitet. Fra 
dette forankringspunkt med den historiske by 
udvikler parken sig med nogle felter med en 
klassisk staudehave og en rosenhave. Når den 
passerer forbi et andet af byens store monu-
mentale anlæg, nemlig Place des Quincon-
ces, så bliver parken blot til en granitbelagt 
flade, som hilser respektfuldt og lavmælt på 
den historiske plads, derefter bliver parken til 
en stor legeplads, og så til et stort 3-delt ska-
teranlæg. Derefter møder den en række pak-
huse, som blev overtaget af byen og indrettet 
til cafeer, butikker og forskellige kulturelle 
tilbud.

Når man går på langs af denne lange pro-
menadepark, møder man derfor dels mange 

RIVE GAUCHE DE LA GARONNE, 
BORDEAUX
Bordeaux begyndte i slutningen af 1990’erne 
at undersøge, hvordan byen kunne orientere 
sig mere mod Garonne-floden i takt med, at 
havnefunktionerne blev flyttet længere ud 
mod Atlanterhavet. Undersøgelserne af rela-
tionen til floden blev lidt senere koblet med 
udviklingen af en bredspektret strategi, som 
skulle løfte og udvikle Bordeaux på mange for-
skellige måder på samme tid. 

Der skulle etableres en ny letbane, og let-
bane og byrumsforbedringer skulle tænkes 
sammen, der skulle ske en opgradering af 
de historiske bygninger, og der skulle ske en 
opgradering og fornyelse af byens boligmasse 
knyttet sammen med de øvrige forbedringer. 
Det førte til en strategi, hvor der blev valgt for-
skellige delstrategier for de to sider af floden. 

På venstre bred, hvor den klassiske by 
møder Garonne, skulle der udvikles en lineær 
park, som tog udgangspunkt i de bymæssige 
funktioner og udtryk. 

På den anden siden af floden, hvor der var 
meget industri, skulle der udvikles en lineær 
park, som på store strækninger vil få skovka-
rakter. Planen lagde dermed op til, at der over 
for den historiske by skulle opstå en by med 
andre og mere grønne kvaliteter i takt med, 
at omdannelsen af de gamle industriområder 
skred frem.

Parken på bysiden er 5 kilometer lang og 
blev realiseret omkring 2005 efter tegninger 
af Michel Corajoud.

Mens floden havde udgjort byens havn, 
var vejene langs med floden blevet udvidet, 
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Rive Gauche de la Garonne, Bordeaux
Realiseret: 2003-09
Landskabsarkitekt: Atelier Corajoud 
Fotos: Jens Kvorning
Plan: Atelier Corajoud

forskellige aktiviteter, dels aktiviteter som 
knytter sig til forskellige aldersgrupper og til 
forskellige fritidskulturer. 

Man går forbi det, man ikke forstår, og 
man gør holdt ved det, man lige nu er på bøl-
gelængde med. Denne serie af oplevelser og 
den åbenhed for at være tilstede, men selv 
vælge, om og hvordan man vil engagere sig, 
har gjort, at promenaden er blevet til det mest 
populære byrum i Bordeaux. Det er et byrum, 
en byhave eller en park, hvor alle aldersgrup-
per, alle socialgrupper og alle etniske grup-
per er tilstede. Så snart vejret er nogenlunde, 
er der tæt af mennesker, og selv når vejret er 
mindre smilende, er der mange, der spadse-
rer, løber eller cykler.

Den samlede udviklingsstrategi for Bor-
deaux har løftet byen og bl.a. øget dens turist-
økonomi kraftigt. Og den lange promenade-
park optager uden problemer turister på 
samme både inkluderende og uforpligtende 
måde, som den modtager og indlemmer alle 
socialgrupper og alle aldersgrupper.

Planen og billederne viser de mange sekvenser og rum, som projektet rummer. 
Den intime blomsterhave, det grønne sporvognstracé, cafeerne og butikkerne, 
vandspejlet, som både er monumentalt og stedet for leg og stadig forandring
The plan and photos show the many sequences and spaces that the project involves.
The intimate flower garden, the green tram tracé, the cafés and shops, the water 
surface, which is both monumental and a place for play and constant change
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KONKLUSION
Jeg har brugt overskriften: Promenadeparken 
revisited – genvisit eller gensyn eller nyfor-
tolkning af promenadeparken. Jeg mener, at 
de parker, som er beskrevet her, betegner en 
ny form for sammentænkning af promenaden 
som den søgende, legende, uforpligtende og 
uhildede bevægelse gennem byen og så den li-
neære organisering af parken, som åbner den 
i både rumlig og social forstand – overlejret 
med bevidstheden om den strategiske effekt 
af denne sammentænkning.

Den lineære promenadepark er ikke bare 
en langstrakt park. Det er en park, som er 
sammensat af en række sektioner eller pas-
sager med hver deres karakter og potentialer. 
Og disse forskellige sektioner eller sekven-
ser går samtidig i kraft af attraktion, form 
og programmering på forskellig måde i dia-
log med eller griber fat i de bagvedliggende 
bydele. I kraft af disse overlapninger bliver 
den langsgående bevægelse både en rumligt 
afvekslende og rytmisk bevægelse – som øger 
attraktiviteten ved at bevæge sig på denne 
måde – og det bliver også en bevægelse gen-
nem forskellige sociale landskaber, hvor det 
lokale og det regionale hele tiden mødes på 
forskellige måder. 

Og bevægelsen i de tilgrænsende lokalom-
råder bliver ikke kun mod et introvert cen-
trum, men også en bevægelse mod et udveks-
lingspunkt med det regionale og globale. 

Vi kan kalde det, vi er på jagt efter, for 

overlapninger, vi kan kalde det hybriditet, vi 
kan kalde det mangetydighed – pointen er, at 
byens rumlige struktur skal underbygge de 
mange møder og krydsninger mellem forskel-
lige rum præget af forskellige sociale grupper 
og deres praksisser. Det er vigtigt, at dérive, 
opfattet som den nysgerrige og ikke for-
målsbestemte promenade, ikke kun er nogle 
afdøde kunstneres flippede tumlen rundt i 
byen, men kan gentænkes som en måde at 
tænke byen mere åben og mere mangfoldig 
på. Og samtidig en måde at udvikle byen væk 
fra bilismens monopol på bevægelse igennem 
byens rum.

Det, der er sagt ovenfor, handler om det 
sociale og oplevelsesmæssige potentiale ved 
nytænkningen af promenadeparken, og det 
handler om de krav, det stiller til vores tænk-
ning og metoder, når vi arbejder med byen.

Det andet vigtige aspekt af den lineære 
park er dens potentielle strategiske effekter. 
I indledningen blev beskrevet den strategi, 
som er udviklet i Frankrig med parken som 
åbningstrækket, der sætter en række foran-
dringsprocesser i gang. Den lineære park har 
de samme potentialer, men i kraft af sin line-
aritet, som krydser forskellige byområder, 
udvider den disse potentialer. Den er ikke et 
fornyelsespunkt, men en fornyelseskorridor, 
som virker på byniveau, og som er robust og 
åben overfor mange forskellige former for 
omdannelsesprocesser. Den virker i forhold 
til markedet, men den har også potentiale til 

at skabe rum og strømme, som kan imødegå 
nogle af tendenserne til segregering og social 
opsplitning i vores byer. Mange af de byrum, 
vi har indrettet i de sidste 20-25 år – og også 
nogle af de parkprojekter, som er nævnt i 
indledningen – henvender sig til eller bliver 
overtaget af bestemte grupper og kommer til 
at fungere som en art sociale filtre og sorte-
ringsmekanismer. Promenaden og promena-
deparken i den version, der er peget på her, 
tilbyder bevægelsen som det fælles og sam-
lende, og nicher og udposninger undervejs 
som steder for det særlige. Den kan dermed – 
ikke pr. automatik, men brugt omhyggeligt – 
medvirke til at skabe mere åbne sociale rum i 
byen. Det betyder ikke, at parken som et lokalt 
vitaliseringspunkt skal opgives, men at de to 
strategier supplerer hinanden i en udviklet 
strategisk tænkning om den nutidige by med 
det mål at guide byernes forandringsproces-
ser på en sådan måde, at vi styrker civilsam-
fundet og ikke splitter det.

Jeg er ikke landskabsarkitekt, men jeg har 
gennem mange år med interesse studeret de 
bystrategiske effekter af anlæg som de pari-
ske parker. Og det har ærgret mig, når disse 
muligheder ikke bliver udnyttet, fordi profes-
sionerne gør skel mellem dem, der kan skabe 
den gode park, og nogle andre, som tænker 
strategi uden at have greb om de konkrete 
rumlige kvaliteter, som skal bære strategien. 
Jeg mener den vigtige lære af projekter som 
de, der er omtalt her, er, at vi må lære, at stra-

Sammenbindingen af Københavns Havn med de nye broer betyder, at havnen kan – og bør – ses som en moderne promenadepark med de potentialer, det rummer
The tying together of Copenhagen’s harbor with the new bridges implies that the harbor can – and should – be seen as a modern promenade park 
with the potential that it possesses
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Oversigtskort, Københavns Havn. Med blåt er angivet potentialet for lineære promenadeparker.
Andre aktuelle eksempler på den moderne promenade park kunne være: 
Stranden i Barcelona, som både er et meget vigtigt byrum, og som har haft stor strategisk betydning 
for byomdannelsen. 
Omlægningen af Boulevard Interieure i Paris, hvor den nye letbane og omlægning af gadeprofilet har tilført 
denne hidtil stærkt trafikerede bilvej en komfortabel promenade og igangsat omfattende omdannelsesprocesser
Key map, Copenhagen Harbor. The potentials for linear promenade parks are marked in blue.
Other current examples of the modern promenade park could be: The beach in Barcelona, which is both a 
very important urban space, and has had a great strategic importance for urban transformation.
The renewal of Boulevard Interieure in Paris, where the new light rail and the alteration of the street profile 
have given this previously heavily trafficked road a new comfortable promenade and brought about extensive 
conversion processes

tegisk tænkning ikke er noget abstrakt, men at 
det handler om at forstå de strategiske mulig-
heder og potentialer, der knytter sig til helt 
konkrete anlæg som promenadeparken. Vel 
at mærke hvis kvaliteten er høj – ellers virker 
de ikke.

KØBENHAVN
Jeg begyndte med at tale om Amager Strand-
park som et eksempel på den moderne pro-
menadepark og dens sociale og strategiske 
effekter. Den lineære park som en vigtig di-
mension i en udviklet strategisk tænkning om 
byen kunne efter min mening anvendes mere 
direkte på København, end det er sket i den 
hidtidige planlægning.

I takt med, at havnen er blevet aktiveret 
og udspændt hele vejen fra Kalvebod Bugt til 
Nordhavn – og delvist videre til Hellerup – og i 
takt med, at vi har fået bygget flere broer, som 
knytter de to sider af havnen sammen for fod-
gængere, så indtræder havnen med det poten-
tiale, som knytter sig til de lineære parker. Ved 
at se havnen ikke kun som en række delområ-
der – sådan skal den også betragtes – men som 
den lange lineære park, kan vi tilføre Køben-
havns planlægning en ny dimension, som læg-
ger sig oveni og åbner for nye vinkler på for-
ståelsen og udviklingen af København som en 
inkluderende by med plads til mange forskel-
lige grupper.
Jens Kvorning, arkitekt MAA, 
professor ved Kunstakademiets Arkitektskole
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REPORTING FROM THE FRONT – EN RAPPORT FRA TO 
DAGE PÅ ARKITEKTURBIENNALEN I VENEDIG 2016 
2 dage, 103 udstillinger…

Anne Galmar

Den 15. arkitekturbiennale i Venedig åbnede 
i slutningen af maj, og som udsendt af LAND-
SKAB og inviteret af DAC tilbragte jeg to dage 
med at se mest muligt af den store udstilling 
og deltog i åbningen af den danske pavillon.

Biennalen har et imponerende omfang: 29 
nationale pavilloner (heraf en fælles ’skandi-
navisk’), 31 mindre tematiske ’rum’ i den cen-
trale ’Giardini Pavillon’ og endelig 43 afsnit i 
det store udstillingsområde ’Arsenale’. Med et 
to-dages besøg er det derfor selvsagt umuligt 
at nå at se alt, både i forhold til at nå at gen-
nemtrave de mange meter udstilling og til at 
tilegne sig og fordøje de enorme mængder af 
information.

Denne rapport er derfor udtryk for en 
stærk subjektiv udvælgelse, i første omgang i 
forhold til hvilke dele af udstillingen jeg valgte 
at se, og dernæst i forhold til hvilke af disse 
der har ’gjort så meget indtryk’ og samtidig er 
tydelige eksponenter for bredden i årets tema, 
at jeg synes de skal omtales her.

Selve udstillingens format – pavillonerne hvor 
man ’kigger indenfor’, de lange forløb i Arse-
nale-området og det samlede omfang – stiller 
høje krav til både kurateringen og formidlin-
gen, og der skal en del til at fange (min) inte-
resse, når man som besøgende browser gen-
nem udstillingen. Personligt oplevede jeg, at 
de udstillinger og tema-rum, der starter med 
et rumligt eller ’scenograferende’ greb, også er 
de steder, hvor jeg blev fanget ind og valgte at 
blive lidt længere, frem for de mere ’teksttun-
ge’ planchebaserede udstillinger, hvor fordy-
belsen sådan set er mere nødvendig. 

Samtidig spiller den håndværksmæssige 
udførelse også en stor rolle: Pavilloner, hvor 
der er udvist omhu for materialer og detal-
jering (som f.eks. den spanske pavillon, der 
omtales nedenfor), bliver for mig mere inte-
ressante end en række ’post-it’-udstillinger, 
hvor der kan tages plakater og plancher med 
hjem, trykt på farvet papir i kæmpe oplag. 
Omhuen ved at både format og indhold er 

taget alvorligt, skaber for mig et krav om nær-
vær og fordybelse og gør, at jeg også tager ind-
holdet alvorligt, mens de store kæmpe post-it 
for mig bliver ligegyldige. 

Alejandro Aravena og biennalens tema(er)
Biennalen 2016 er kurateret af Alejandro Ara-
vena fra Chile, som har defineret det overord-
nede tema, Reporting from the front samt ku-
rateret en del af Arsenale. Aravena (som med 
sin tegnestue Elemental stod for den efter 
min mening mest interessante del af bien-
nalen for fire år siden og i sig selv er et stu-
die værd) er basalt optaget af, hvordan man 
som arkitekt hele tiden kan og bør udfordre 
rammer og begrænsninger i forhold til res-
sourcer, administration etc. Aravena er dre-
vet af en simpel vision om at gøre verden til et 
bedre sted, med fokus på nødvendighed og på 
den sociale kontekst, men også på ikke at lade 
sig begrænse af de midler, der er til rådighed. 
Som biennalens forsidebillede har Arave-

Fra den polske pavillon – Fair Building. Simpel grafik over byggeriets aktører og deres forhold. Arkitekten er den enlige figur i række 5 fra højre, 
med håndskrift tilføjet ’unpaid overtime’. Foto Anne Galmar
From the Polish pavilion – Fair Building. Simple graphic representation of the building project’s actors and their relationships. 
The architect is the single figure in row 5 from right, with the handwritten words ‘unpaid overtime’. Photo Anne Galmar
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na valgt et foto af arkæologen Maria Reiche, 
som i 1940’erne udforskede Nazca-linjerne i 
Peru. Uden at have økonomie til at leje et fly 
og uden at risikere at ødelægge det, hun var 
ude for at registrere, ved at køre igennem om-
råderne med bil, kortlagde hun til fods og fra 
en høj klapstige en stor del af tegningerne, og 
deres indbyrdes geometri. Med Aravenas kon-
klusion herfra, at opfindsomhed overvinder 
knaphed, og med fokus på, at arkitektur ikke 
blot er en kunstnerisk disciplin, men også skal 
rumme den sociale, politiske og økonomiske 
virkelighed, giver han stafetten videre til de 
nationale pavilloner med opfordringen om at 
vise arkitektur, der gør en forskel og håndte-
rer aktuelle lokale udfordringer.

Fra hverdagen omkring en UN-camp til 
den danske velfærdsmodel
Generelt er der på hele (den del, jeg nåede at 
se) biennalen fokus på hverdagens arkitektur 
frem for enkelte prestigeprojekter, hvilket er 
med til at vise bredden – og ekstremerne – i de 
mange hverdage, der findes i verden. Havde 

alle de deltagende nationer valgt at vise deres 
museer eller andre repræsentative bygninger, 
havde resultatet formentligt været mere ens-
artet. 

I stedet for – og heldigvis– får man nu som 
besøgende glimt af hverdagen både på bygge-
pladsen i Polen, i en UN-camp i Mali, under 
krisen i Spanien og vores egen danske vel-
færdshverdag. 

Fair Building – Polen
I Polens pavillon er temaet Fair Building. 
Udstillingen stiller spørgsmålet, om man 
kan forestille sig, at bygninger kan mærkes 
med Fair Trade-label i forhold til arbejdssik-
kerhed på byggepladsen. Et byggeprojekt er 
fulgt og registreret, og i enkel grafik og sce-
nografi anskueliggøres byggepladsens mange 
aktører, heraf hvor mange der er uorganise-
rede og/eller illegale. Form og indhold spil-
ler fint sammen, man færdes som besøgende 
i og omkring stilladskonstruktioner med sort-
gul markeringstape, hvor farverne går igen i 
grafikken. 

Og lige så simpelt det lyder, ligeså over-
vældende er det at blive konfronteret med en 
grafisk klart aflæselig statistik over antallet 
arbejdsulykker på en byggeplads, mens man 
’ser sig selv’ som den enlige arkitekt, der kun 
lejlighedsvist er til stede på byggepladsen – 
men som alligevel og netop derfor har et stort 
ansvar for at påvirke organisationen af en byg-
geplads, der i sidste ende betyder forskellen 
mellem ulykker og sikkerhed.

Architecture of UN-peacekeeping missions – 
Holland:
Hollands pavillon tager udgangspunkt i lan-
dets deltagelse i UN’s fredsbevarende missi-
on i Mali. Udstillingen består af mange delele-
menter: fra den store sandkasse, der bruges 
til debatter og talks (og som med sit uformel-
le udtryk står i stærk kontrast til den danske 
pavillons traditionelle auditorieopstilling til 
debatterne!) til udvalgte ’souvenirs’ fra Mali. 
Men størst indtryk gør et lille case study af 
sammenstødet mellem den ydre grænse på 
en UN-camp, og lokalsamfundet, og af hvil-

Fra den hollandske pavillon – Blue. Modelstudier af transformationen fra grænse og hegn til et fælles rum for udvekslinger mellem UN-mandska-
bet og de lokale indbyggere. Foto Anne Galmar
From the Dutch pavilion – Blue. Model studies of the transformation from border and fence to a common space for gathering and communication 
between the UN-personnel and the local inhabitants. Photo Anne Galmar
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ket potentiale der kunne ligge i at bearbejde 
grænsen til et sted for interaktion og udveks-
ling i ressourcer. 

De fire bittesmå modeller viser den grad-
vise fysiske ændring fra tydelig ’grænse’ til 
’zone for udveksling’ af en raffineret deleøko-
nomi omkring basalt nødvendige ting som 
strøm og adgang til lægeudstyr, og antyder 
også en mental ændring fra ’dem og os’ til et 
fællesskab. Samtidig med at casen er skarpt 
optegnet i sammenstødet mellem den tradi-
tionelle bebyggelse og den udefrakommende 
og fremmede camp-installation, bliver den en 
almengyldig lektion i, hvordan adskilte ’øer’ 
fysisk kan syes sammen som udgangspunkt 
for at skabe nye mødesteder mellem menne-
sker.

Unfinished – Spanien
Guldløven, biennalens pris for den bedste pa-
villon, tildeltes Spanien for Unfinished. Ud-
stillingen består dels af en serie kunstfotogra-
fier af ufærdige byggerier eller nutidige ruiner 

(som typisk er gået i stå under krisen), dels af 
en række nyere projekter, som alle arbejder 
med omdannelse af eksisterende bygninger, 
og som inden for en stærkt begrænset økono-
mi ifølge kurator Iñaqui Carnicero ’viser nye 
løsninger og nye strategier til at gribe ind i det, 
der allerede findes, i stedet for at bygge nyt’. 
Tilsammen bliver udstillingens indhold her-
med et meget konkret svar på Aravenas udfor-
dring om at vise, hvordan man ’med opfind-
somhed overvinder knaphed’.

Og også her spiller form og indhold godt 
sammen. Hele udstillingen er monteret på 
stålprofiler – meget lig de reglar, der traditi-
onelt anvendes skjult i gipsvægge. Herimel-
lem er monteret fotos og tegninger i enkle 
lyse trærammer. Trods de billige materialer 
er udtrykket elegant, takket være fine og gen-
nemarbejdede detaljer, og det samlede resul-
tat bliver i sig selv et fint eksempel på, hvor-
dan ’knaphed’ kan generere en ny æstetik. 

Pavillonen er samtidig meget lig den mate-
rialitet, der også findes i mange af de udstil-

lede arkitekturprojekter, hvor sammenstø-
det mellem nyt, gammelt, sten, træ og metal 
på en og samme gang er kontrastfyldt og deli-
kat, som man kender det fra de seneste årtiers 
spanske arkitektur.

Rumligt fungerer udstillingen også fint 
som ’installation’. Stålstrukturen og fotogra-
fierne danner varierede rum med forskellige 
temaer, fra ’søjleskoven’, hvor de ufærdige 
projekter vises, til større og mindre rum, hvor 
udstillingen veksler mellem at være på ydersi-
den og på indersiden. Og formidlingsmæssigt 
fungerer formatet med fotos suppleret af teg-
ninger meget fint – særligt fordi alle tegnin-
gerne er udført i samme grafik og skala.

Så guldløven er fuldt fortjent – og dog! Er 
den spanske pavillon med sin fine helhed og 
sine elegant anvendte materialer blevet lidt 
for lækker og dermed for let at forholde sig til 
som installation? Er den økonomiske krise 
blevet til en æstetisk baggrund af fritlagt gam-
melt murværk, som spiller lidt for smukt sam-
men med det lækre lærredsindbundne kata-
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log – en coffee-table-book snarere end en 
rapport fra fronten?

The art of many and the right to space 
– Danmark
Den danske pavillon præsenterer med 130 
projekter fra 70 tegnestuer hverdagens og vel-
færdens arkitektur og består dels af en udstil-
ling af (mange!) modeller, dels af udstillingens 
anmelderroste katalog. Og særligt kataloget 
er en stor og fin præstation, hvor den danske 
(bygnings)arkitektur nu får deres pendant til 
landskabsarkitekturudgivelsen Ny Agenda 
1 og 2 som et bredt og velformidlet overblik 
over de seneste årtiers tendenser og byggede 
danske projekter.

Udstillingen er kompakt, på kanten af 
det klaustrofobiske, men er samtidig også 
qua mængden af materiale et stærkt udsagn 
om både mængden af og bredden i velfærds-
samfundets arkitektur. Og modsat den span-
ske pavillon, hvor alle projekter er tegnet op 
i samme skala, har der tilsyneladende ikke 

været samme bindinger her. Resultatet er 
befriende anarkistisk og ikke-hierakisk, som 
når Moesgaards Museums ikoniske relief er 
gengivet på en lille fin model, der nærmest 
passer i en håndtaske, ved siden af en køle-
skabsstor model af et alment boligbyggeri. 
Men samtidig bliver ’skalaforvirringen’ også 
lidt indforstået – hvis man som besøgende 
ikke kender projekterne på forhånd, hvordan 
skal man så kunne aflæse vægtningen?

Som dansk besøgende er det selvfølge-
lig svært at bedømme, hvordan pavillonen 
opleves af besøgende med en anden bag-
grund. Kuratorernes erklærede mål er at vise 
’eksempler på det meget brede samfundsen-
gagement, som spores i dansk arkitektur lige 
nu’, og det er ikke umiddelbart formidlet i 
udstillingen, måske fordi det er et tema, der 
ikke (udelukkende) kan formidles i modeller? 

For mig at se hænger samfundsenga-
gement sammen med, at man som arkitekt 
bevæger sig ud og engagerer sig i samfundet 
gennem bl.a. dialog, interaktion og inddra-

Fra den spanske pavillon – Unfinished. 
Tv. fotografier af ’nutidige ruiner’; byggerier, der er 
gået i stå under den økonomiske krise. Th. eksempler 
på omdannelse af eksisterende bygninger. Enkelt, 
gedigent og grafisk homogent i præsentationen med 
fotos og tegninger, der alle er udført med ens grafik 
og i samme skala. 
Fotos Anne Galmar
From the Spanish pavilion – Unfinished. 
Left: Photographs of ‘contemporary ruins’; unfinished 
building projects that were abandoned during the 
financial crisis. Right: examples of the conversion of 
existing buildings. Simple, serious and graphically 
homogeneous in presentation with photos and draw-
ings, which are all implemented with the same graphic 
expression and at the same scale. 
Photos Anne Galmar
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gelse, og de ’designbeslutninger’, der måtte 
være truffet gennem dialogen i processen, 
kan ikke umiddelbart aflæses i de udstillede 
modeller. Modellerne fremstår generelt som 
mere eller mindre færdige ’præsentationsmo-
deller’ og bliver dermed snarere ’udsagn’ end 
’dialog’. Her ville et par skitserende arbejds-
modeller have gjort godt.

Sol i øjnene og tæerne i vand: 
Transsolar i Arsenale 
og The Pool i den australske pavillon
Hvor de ovennævnte udstillinger alle, på for-
skellig vis, er traditionelle ’planche-model-ud-
stillinger’ findes der også på biennalen umid-
delbare sanseoplevelser, hvoraf særligt to har 
store kvaliteter:

I et rum i Arsenale har ’klimaingeniør-
firmaet’ Transsolar sammen med arkitekt 
Anja Thierfelder lavet projektet Lightscapes. 
Med spotlights skabes ’kunstige solstråler’, 
der fanges af luftens små partikler, som ska-
bes via kontrol af rummets luftfugtighed. Det 
lyder teknisk, men resultatet er et sanseligt 
og magisk univers, når man nærmest blæn-
des af strålerne i det dunkle rum og ser stø-
vet danse i lyset. Installationen er inspireret 
af Jean Nouvels arbejde med det nye Louvre i 
Abu Dhabi, hvor de lokale ’støvforhold’ gør det 
muligt indendørs at synliggøre et fænomen, 
man ellers kender fra naturen.

Og i den australske pavillon opstår et nyt og 
midlertidig fællesskab, når man tager sko-
ene af og sammen med de andre besøgende 
får fødderne i vand i poolen. Med egen krop 
oplever man i lille skala, hvordan the pool i 
Australien med sit kølende vand bliver et so-
cialt rum. At besøge den australske pavillon 
opleves som en velfortjent pause mellem de 
mange andre pavilloner. Og netop i det øje-
blik, hvor tankevirksomheden sættes på 
pause, bliver sansningen så meget stærkere 
og forståelsen af udstillingen bliver umiddel-
bar og kropslig.

Fin inspiration – men hvad med landskabet?
Efter to dage har jeg set meget, men bestemt 
ikke alt. Jeg har en klar fornemmelse af at 
Aravena som kurator har haft en meget stor 
betydning for denne biennale. Hans insiste-
ren på, at der er så meget mere i arkitektfaget 
end æstetik, har været et godt afsæt for mange 
af de nationale pavilloner og giver som før 
nævnt et globalt, nuanceret billede af hver-
dagens udfordringer frem for at præsentere 
prestigeprojekter. 

Og de mange hverdags-snapshot, fra UN-
campen i Mali til den australske pool bli-
ver tilsammen en ny og fin inspiration for at 
arbejde (videre) med at binde byens forskel-
lige dele sammen, skabe uformelle mødeste-
der og give plads til krop og sanser.

Mens jeg så står der, med fødderne i den 
australske pool, går det op for mig, at jeg næ-
sten udelukkende har set på bygninger og på 
udstillinger om den byggede arkitektur. Hist 
og her har der sneget sig et byplanprojekt ind, 
og i den danske pavillon er der også blevet fin 
plads til en del landskabsprojekter, men det 
overordnede indtryk er byggede konstrukti-
oner – fra midlertidige camps og teltlejre til 
nutidige ruiner og fra japanske boligkollekti-
ver til danske almenboliger. 

Landskabet er med som staffage – som 
miniaturemodeller af potteplanter fra Japan, 
som baggrund for ruinerne i Spanien, som 
sand i den hollandske ’debat-sandkasse’ og 
som lidt grønt drys omkring bygningerne, 
men overhovedet ikke som sin egen groede 
disciplin og faglige tema. Hvilket kan undre, 
da jeg mener, at landskabsprojekter, gerne i 
samspil med byggeriet, i høj grad kan være 
med til at løse mange af aktuelle udfordrin-
ger, Aravena nævner.

Det er derfor rigtig godt, at landskabsar-
kitekturen siden 1999 har haft sin egen bien-
nale, hvor den 9. biennale Tomorrow Landsca-
pes finder sted her i september. Se kort omtale 
på de følgende sider.
Anne Galmar, landskabsarkitekt MDL, 
VEGA landskab

Biennalen er åben 28.5-27.11.2016

Tæerne i vand – i den nye australske 
pavillon med udstillingen The Pool. 
Nye fællesskaber omkring og i poolen 
som det fælles rum. 
Foto Thilde Bendrup Vestergaard
Toes in the water – in the new Austra-
lian pavilion with the exhibition, 
The Pool. New associations around and 
in the pool as the common space. 
Photo Thilde Bendrup Vestergaard
 

Sol i øjnene hos Transsolar – synlige 
’solstråler’ ved en præcis styring af fugt 
og klima i rummet. Foto Anne Galmar
Sun in the eyes at Transsolar – visible 
‘sunbeams’ through a precise control of 
humidity and climate in the space. 
Photo Anne Galmar
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9. INTERNATIONALE BIENNALE 
FOR LANDSKABSARKITEKTUR: 
”TOMORROW LANDSCAPES”
Anne Galmar

Aucklands havnefront af TCL (Taylor Cullity Lethlean) og Wraight + Associates, 2011. 
Projektets største succes er at sikre liv på stedet ved at bevare mange eksisterende funktioner, 
så der bl.a. stadig landes og forarbejdes fisk parallelt med ’fritidslivet’
Auckland’s waterfront by TCL (Taylor Cullity Lethlean) and Wraight + Associates, 2011. 
The most successful part if the project is the effort to safeguard life at the place by preserving many of 
the existing functions, such as commercial fishing can be carried out parallel with ‘leisure life’

Set i lyset af det relativt lille rum, der levnes 
landskabsarkitekturen på Arkitekturbienna-
len i Venedig (se omtale de foregående sider), 
er det helt berettiget, at der findes en særlig 
biennale for landskabsarkitektur, som for ni-
ende gang finder sted 29. september til 1. ok-
tober 2016 i Barcelona. 

Biennalen består dels af to udstillinger; 
en med professionelle projekter (som efter 
biennalen opsummeres i et trykt katalog) og 
en med studenterprojekter, dels af et 3-dages 
symposium. 

Forud for biennalen inviteres landskabs-
arkitekter internationalt til at indsende pro-
jekter til udstillingen, som, når de optages til 
udstillingen, samtidig tages i betragtning til 
uddelingen af prisen Premi Rosa Barba. Rosa 
Barba-prisen tildeltes i 2014 landskabsteg-
nestuen Taylor Cullity Lethlean (TCL) og 
Wraight + Associates for fornyelse og omdan-
nelse af Aucklands havnefront, mens chilen-
ske German Del Sol Guzman vandt ’publi-
kumsprisen’ for sit fine og lavmælte projekt 
’Termas Geométricas’ i Chile.

De to projekter har så forskelligt udgangs-
punkt, som tænkes kan: Aucklands hav-
nefront var som udgangspunkt en indu-
striel havn i en storby, mens termalbadenes 
udgangspunkt var en uberørt slugt i en vul-
kansk nationalpark. Men begge projekter 
demonstrerer en fin sans for at få mest muligt 
ud af den eksisterende kontekst: I Auckland 
har landskabsarkitekten overbevist bygherren 
om, at havnens aktive funktioner skal beva-
res, så der ifølge TCL skabes en ’positiv frik-
tion’ mellem det rekreative byliv og havnens 
erhverv for at undgå en pæn, men død hav-
nefront. Og i Chile underlægger de nærmest 
interimistiske trækonstruktioner sig slugtens 
forløb, så landskabet omkring termerne ople-
ves som nærmest uberørt.

For mig at se ligger biennalens tyngde-
punkt i symposiet og i den faglige dialog, der 
her måtte opstå. Udstillingen af de indsendte 
projekter har haft forskellige former – fra 
traditionelle plancher til diasshow på trans-
parente lærreder, men kommer sikkert mest 
til sin ret i det trykte katalog (der udkommer 
i 2018), idet layout af både plancher og slides 
i de tidligere udstillinger har været baseret på 
katalogets layout og format. 

Symposiet har efterhånden fundet sin 
form. Første dag bruges til, at de 10 finali-

Alle illustrationer fra biennalens arkiv
www.arquitectes.cat/en/landscape 
Se under Biennals digital archive for at finde projekter fra tidligere biennaler
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Termas Geométricas i Chile af German Del Sol Guz-
man, 2009. I en naturlig slugt med varme kilder ska-
ber simple trækonstruktioner og bassiner i natursten 
et termisk bad og iscenesætter samtidig bevægelsen 
gennem landskabet
Termas Geométricas’ in Chile by German Del Sol Guz-
man, 2009. In a natural ravine with hot springs, sim-
ple timber structures and stone pools create a thermal 
bath, and at the same time orchestrate the movement 
through the landscape

ster til Rosa Barba-prisen hver især præsen-
terer det nominerede projekt og evt. andre af 
deres arbejder. I år er bl.a. TOPOTEK (med 
Superkilen), Catherine Mosbach og Kongjian 
Yu samt en række for mig ubekendte navne 
fra bl.a. Kina og Thailand nomineret. Hvor 
biennalen startede som en biennale for euro-
pæisk landskabsarkitektur, virker det i dag 
helt rigtigt, at rammen er global i og med, at 
det globalt er de samme tematikker og udfor-
dringer, vi arbejder med, omend i hver vores 
kontekst.

Forelæsningerne anden dag er alle rela-
teret til biennalens overskrift, i år Morgen-
dagens landskaber. Tidligere år har mange af 
forelæserne haft tilknytning til Barcelonas 
egen arkitektskole, hvilket til tider har skabt 
en indforstået og meget ’lokal’ debat, men 
programmet i år er præget af internationale 
navne, heriblandt Dirk Sijmons (Holland), 

Alexandre Chemetoff (Frankrig) og Stig L. 
Andersson (DK). 

Symposiets anden dag afsluttes med udde-
ling og offentliggørelse af Rosa Barba-prisen 
samt med offentliggørelsen af kataloget fra 
den forudgående biennale. 

Tredjedagens program er typisk struktu-
reret med korte oplæg som start på en rund-
bordssamtale, og her er det i høj grad mode-
rators evne til at styre og lede samtalen, der 
bestemmer, om resultatet peger mod en ny 
forståelse af temaerne eller ender som enkelt-
stående, løsrevne udsagn. 

Men samlet set har de seneste biennaler 
bestemt været værd at rejse efter. Og med 
programmets sammensætning i år, med et 
stærkt globalt perspektiv, bliver det formo-
dentligt også i år fagligt inspirerende dage.
Anne Galmar, landskabsarkitekt MDL, 
VEGA landskab

Program 29. september: www.coac.net/
landscape/finalistas_rb_eng.html
Program 30. september: www.coac.net/
landscape/conferenciants_eng_2.html
Program 1. oktober: www.coac.net/
landscape/unhabitat_eng.html
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SUMMARY
The Promenade park revisited, p. 112 
Jens Kvorning
In this article, I will address the potentials in a 
number of projects carried out during the last 
10 years that I feel in new ways intersect and 
link themes and problems that we have pre-
viously treated on different levels of abstrac-
tion and attempted to manage with different 
types of plans. 

With a somewhat vague use of concep-
tual ideas, we can refer to all the projects that 
I will address as scenic or green interventions 
in the existing city. They thereby closely asso-
ciate with the distinct position that landscape 
architecture, during the last 20-25 years has 
assumed in urban transformation projects in 
most of the western world’s cities. Seen in this 
way, it seems that what I have noticed is not 
especially new, but simply a consolidation of a 
development that has been underway for quite 
some time. But I will still maintain that these 
projects represent something new, not so much 
in their architectural or functional content, but 
due to their strategic and social effects, which at 
the same time affect the market and urban life, 
the city’s economy and the universe of experi-
ences that the city offers its citizens, tourists 
and daily life, both global and local.

I have called the article The Promenade 
park revisited. The promenade and the prom-
enade park are from the 1800’s. It is the prom-
enade on Ringstrasse in Vienna or on the Pari-
sian boulevards and through the parks that 
form the iconic image for this concept. Mod-
ernism removed both the park and the prom-
enade from the professional vocabulary and 
replaced them instead with green areas and 
the goal-oriented and function defined walks. 
At the end of the last century, the urban park 
reappeared on the professional scene and 
later was included in many urban conversion 
strategies and projects.

The promenade is usually defined as a 
stroll for the purpose of seeing and being seen. 
In other words it can be described as point-
less, because there is no planned goal with the 
walk, it is the walk itself that is the purpose. It 
was just for this reason that the promenade 
no longer was part of modernism’s vocabulary, 
because with modernism it was a question of 
defining purposes and functions in the city, 
so that one could achieve a scientific under-
standing of the city and thereafter a scientific 
approach to planning it.

And it is just for this reason that the prom-
enade became the place where the situation-
ists began their criticism of modernists. For 
the situationists it was the noncommital drift-
ing about and allowing oneself to lead and be 
inspired by the city’s diversity and incidents, 
which identified the city’s essence and princi-
pal social and spatial qualities. 

It is difficult to promenade in the suburbs 
that are built according to modernism’s direc-

tions. And conversely striking that as soon as 
the weather is bearable on a Sunday, there 
many more people who stroll on Frederiks-
berg Allé or along the lakes in Copenhagen, 
than on the Strøget walking street. 

But also seemingly specialized landscapes 
like Amager Strandpark have turned out to 
be promenade landscapes. It is of course pri-
marily a beach, when the weather is good dur-
ing the summer, but for the rest of the year, 
and in a bit more varying weather, Amager 
Strandpark has become a very active prom-
enade landscape, where many people stroll, 
run, skate and bike a jaunt for the sake of the 
jaunt – to see and be seen.

On a closer study of Amager Strandpark, 
one will also discover that adjacent to or as 
part of this promenading a lot of other activi-
ties arise. There are innumerable small par-
ties, there are spontaneous music events, 
there are dance seances and there are all sorts 
of unorganized sport and ball games. A num-
ber of new leisure time activities have devel-
oped at Amager Strandpark, which have not 
existed previously or have taken place sepa-
rately in different city spaces or in more pri-
vate surroundings.

A bit more analytical view of Amager 
Strandpark reveals that it easily provides 
room for all social groups, all age groups, all 
ethnic groups. The promenade and the prom-
enade park in this form thus become a real-
ization of the ideal definitions of the city and 
the public spaces: there where one meets the 
unfamiliar and thereby learns to socialize 
with, accept and allow oneself to be inspired 
by others’ behavior. 

Thus if one accepts these observations, 
Amager Strandpark has some obvious social 
potential. But it also has some strategic poten-
tial. Even if in an urban context one can never 
unequivocally express a clear cause and effect 
relationship, it is still obvious that Amager 
Strandpark is also an important part of the 
explanation of the development on Østamager.

One can again ask, if this is actually 
something new – this situation. I have often 
employed the Bercy park in Paris as an exam-
ple of a strategic feature, which has altered the 
view of this part of Paris, and which at the same 
time has had a number of interesting effects, 
when it is a question of urban life in the area. 
Isn’t what we see at Amager Strandpark, in 
principle the same strategy with the same 
effects as that which has developed in Paris and 
other places in France with the city park serv-
ing as what one could call the opening move?

I maintain that – when we look at parks 
like Amager Strandpark – there are some 
new aspects and effects, which are related to 
the extent, to the linearity and to the unpro-
gramed or multi-programed approach.

The extent implies that the park achieves 
contact with several different adjacent areas 

and this means that when walking through 
the park one comes in contact with many dif-
ferent milieus. And this further implies that 
these many different milieus can couple with 
the park and obtain opportunities and attrac-
tions from it. The strategy that was developed 
in Paris based on parks such as Bercy, dealt 
with creating a new appealing quality in an 
area, which was considered to be without 
facilities. This new quality attracted users to 
the park and in this way became part of the 
city’s consciousness. If we generalize a bit, 
then this strategy is based on a point in the 
urban landscape, around which a renewal is 
created. But there has been a distinct ten-
dency that many of the urban space projects 
and urban conversion strategies that have 
been realized during the last 20 years have 
developed urban spaces that have been pri-
marily taken over by the more affluent and 
resourceful groups.

The linear promenade park, with a great 
extent, contains the potential of being able 
to connect many different areas, and due to 
the fact that it couples up with many different 
areas, displays a greater degree of openness to 
the city’s different social and ethnic groups. 

In addition, the lengthy promenade park 
normally can only be established – or rec-
reated – there where the city’s morphology 
offers some special potentialities. This could 
be a former riverbed, it could be along a river 
or harbor, it could be in a valley that has not 
yet been built in. Thus these projects often 
also become an exposure and reproduction 
of some principal and identifying features in 
the city’s landscape, which create a connec-
tion to a deeper history.

I feel it is these characteristics – and 
potentials – that are present in the prom-
enade parks that are reviewed here: Prom-
enade de Berges du Rhone in Lyon, which 
is a 5 km long linear park running along the 
Rhone river. La promenade du Paillon in Nice, 
which is a park that was established on the 
former riverbed that separated Vieux Nice 
from the modern Nice. The park along the 
Garonne River in Bordeaux, which has rees-
tablished the city’s relationship to the river. 
Madrid Rio, which is a promenade park along 
the river, where previously there was a ring 
highway. One could also point out a number 
of other projects in the same category – and 
this occurs at the end of the article. 

But the main point is to emphasize the 
combination of urban development possi-
bilities that are tied to this strategy and the 
broad-specter social and local effects that can 
be achieved at the same time – because they 
are also of current interest in Copenhagen 
and at a smaller scale in other Danish cities.
Pete Avondoglio
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FJORDPARK BÆNK
SLOTSSØEN, KOLDINGHUS
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GUL SIDE – FRA HAVEKUNST/
HAVEKUNST HAGEKUNST TRÄDGÅRDS- 
KONST/LANDSKAP/LANDSKAB
I HAVEKUNST 1960, s. 25 bragtes en lille arti-
kel om en udsædvanlig forhave. Det var aller-
første gang, at Andreas Bruun skrev i bladet, 
dengang nyuddannet havearkitekt fra Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, dog med 
afstikkere i form af kursusforløb på Kunst-
akademiet og École Nationale d’Horticulture 
i Versailles. Sideløbende med sit tegnestuear-
bejde, undervisning og DL-arbejde bidrog An-
dreas Bruun de følgende mange år med artik-
ler og faglige diskussionsindlæg her i bladet 
– om konkurrencer, boligbebyggelser, egne 
tegnestueprojekter m.m. 

Men sjovt nok var det netop denne aller-
første værkpræsention, som kom til at gå ver-

den rundt og bl.a. både i tekst, tegning og foto 
er gengivet som en typisk ’scandinavian style 
garden’ i The Oxford Companion to Gardens, 
1986 – en bog, der ikke bare beskriver haver, 
men landskabsarkitektur fra hele verden 
(redaktion Geoffrey & Susan Jellicoe, Patrick 
Goode og Michael Lancaster). 

LANDSKAB ønsker tillykke med 80-års 
fødselsdagen.
Danske Landskabsarkitekter har scannet år-
gangene fra 1920 til og med 2012. Årgangene af 
HAVEKUNST 1920-1961 kan frit downloades 
fra Danske Landskabsarkitekters hjemmeside.

Gå til www.landskabsarkitekter.dk. Vælg 
Magasin, vælg vis alle, derefter årgang/nummer 
og download. Tilsvarende kan samlet årsindeks 
1920-61 downloades.
www.landskabsarkitekter.dk 

4. OKTOBER: TÄTT INTILL
SEMINARIE I VÄXJÖ
Akademin för landskapsarkitektur arrange-
rar en seminariestafett, där syftet är att belysa 
olika delar av Sverige och arrangera semina-
rier i nära samarbete med lokala krafter. Hit-
tills har stafetten varit i Malmö, Göteborg och 
Umeå. 

Årets seminariestafett har nått till Växjö 
och går under namnet Tätt intill – om förtät-
ning med kvalitet i den växande medelstora sta-
den. Talarlistan kommer vara en spännande 
mix av såväl internationella som lokala debat-
törer och stadsbyggare. Målgruppen är plane-
rare, arkitekter och landskapsarkitekter som 
jobbar med stadsbyggnad och det offentliga 
rummet.
Anmälan sker via arkitekt.se

Modstående side: 
HAVEKUNST 1960, s. 25. 
Andreas Bruun beskriver 
en forhave med klippede
liguster  volumener i for-
skellige højder og bredder, 
rytmisk placeret under 
hensyntagen til ganglinier. 
Foto Morten Bo 1967

Taghave, Slotsholmen Kbh. GHB Landskabsarkitekter. Foto: Malmos A/SLAR projekt. Orbicon. Foto: Malmos A/S

Temadag for landskabsarkitekter  
- blomsterenge, grønne tage og græs

Bliv opdateret og inspireret: 
• Blomsterenge  

- etablering, pleje og økonomi
• Projektering af grønne tage  

- hvor går det typisk galt?
• Områder med kraftigt slid  

- hybridgræs er løsningen!
• De bedste græsfrøblandinger til LAR,  

grønne tage og uklippet græs
 
Se hele programmet på www.dlf.dk - Kalender

Hvor og hvornår?
28. september 2016 kl. 10-14.45:  
Aarhus Universitet
29. september 2016 kl. 10-14.45:  
DLF’s forædlingsstation, Stevns
 
Tilmelding: Senest fredag d. 16. september  
på tlf.: 6317 1600 eller mail: ath@dlf.dk
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30:30 Landscape Architecture
30 internationalt anerkendte landskabsarkitekter fremviser 
deres eget arbejde sammen med 30 af de bedste projekter af 
en ny generation af fremadrettede og innovative designere.
Dette up-to-date overblik over moderne landskabsarkitektur 
tilbyder studerende, praktikere og entusiaster et inspirerende 
og indsigtsfuldt indblik i global landskabsarkitektur i dag. En 
præsentation af nogle af de mest kendte og mest etablerede 
landskabsarkitekter i verden såvel som de bedste og mest 
talentfulde designere af den næste generation.
Projekter af landskabsarkitekter fra 20 lande, der arbejder i 
Chile, Mexico, USA, Canada, Storbritannien, Kina, Sydkorea, 
Japan, Australien, Sverige, Spanien, Frankrig, Tyskland og 
Holland. Engelsksproget. Rigt illustreret.

Phaidon
Meaghan Kombol
Pris:  486 kr.
Abonnentrabat 20%: 389 kr. 

 

Urban Squares as Places, Links and Displays:
Successes and Failures.
Urban Squares tilbyder en "how-to" vejledning som sammen 
med en stærk teoretisk ramme gør den ideel til arkitekter, 
byplanlæggere og landskabsarkitekter der arbejder med 
design og opgradering af pladser. Tyve casestudier illustre-
rer hvad der virker og hvad der ikke virker i forskellige byer 
rundt om i verden. I bogen diskuteres de livlige pladsers kva-
liteter og de roligere, mere restituerende steders, samt hvad 
der bidrager til at gøre bypladser mindre tiltrækkende som 
offentlige pladser. Engelsksproget udgivelse.
  
Routledge
Jon Lang 
Pris: 561 kr.   
Abonnentrabat 20%: 449 kr.

Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). 
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af tre bøger eller flere. Vi tager forbehold 
for prisændringer og trykfejl. Find flere tilbud i webshoppen. 

NYHEDER OG GODE TILBUD - www.arkfo.dk/shop  
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Phaidon
Meaghan Kombol
Pris:  486 kr.
Abonnentrabat 20%: 389 kr. 

 

Urban Squares as Places, Links and Displays:
Successes and Failures.
Urban Squares tilbyder en "how-to" vejledning som sammen 
med en stærk teoretisk ramme gør den ideel til arkitekter, 
byplanlæggere og landskabsarkitekter der arbejder med 
design og opgradering af pladser. Tyve casestudier illustre-
rer hvad der virker og hvad der ikke virker i forskellige byer 
rundt om i verden. I bogen diskuteres de livlige pladsers kva-
liteter og de roligere, mere restituerende steders, samt hvad 
der bidrager til at gøre bypladser mindre tiltrækkende som 
offentlige pladser. Engelsksproget udgivelse.
  
Routledge
Jon Lang 
Pris: 561 kr.   
Abonnentrabat 20%: 449 kr.

Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget). 
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af tre bøger eller flere. Vi tager forbehold 
for prisændringer og trykfejl. Find flere tilbud i webshoppen. 

NYHEDER OG GODE TILBUD - www.arkfo.dk/shop  
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Enjoying the 
outdoors 
since 1947

vestre.com

Vestre April Sun
Design: Espen Voll, 

Tore Borgersen & Michael Olofsson 
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www.vekso.com

Klassisk 
Nordisk 
Design 
Blændfrit, holdbart led armatur,  
der passer til mange miljøer.  
Vi giver 5 års produktgaranti.

Ring allerede i dag og bestil dine  
Andersen armaturer: T 7921 2200  

Design: Peter Bysted



DESIGN: AART DESIGNERS

SKY
PULLERT
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FOR FOCUS LIGHTING HAR AART 
DESIGNERS TEGNET SKY PULLERT 
MED HOVEDVÆGT PÅ DEN UBRUDTE 
LINJE MELLEM STANDER OG LYGTE.

PULLERTEN HAR DE SLANKE LINJER 
OG DEN TRAGTFORMEDE AFSLUTNING 
SOM UNDERSTREGER FAMILIESKABET 
MED SKY PARK.
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