
orto Dg omegn



Broenge 25
2635 Ishøj

Tlf. 43 63 01 22
Fax. 43 63 00 81

E-mail:
anlaeg@kroghogmolln.dk

Krogh & M *'
Anlægsgartnere &

Københavns Rådhus - Genskabelse af Rådhushaven
Landskabsarkitekt: Jean Claude Jais

ANLÆG FOR GRØNT 0

% E. M. DEICHMANN A/S
l5 SCHIMMELMANNSVEJ 30

2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON 39 63 36 80

i
m TELEFAX 39 63 36 61

• NYANL/tG • SlhN • l-LISLH V/TSiå
• PLANTER • GRÆS
• \/FDI inFHDI nFI SF tfeil

V
Vi bygger grønt

Danmarks ældste anlægsgartnerfirma • siden 1921

Sven Bech %

LANDSKABSENTREPRENØRER

39 68 06 55

■ Nyanlæg
» Renovering
■ Hovedentreprise
■ Totalentreprise
• Plantning
• Beskæring
• Vedligeholdelse
■ Snerydning
' Kloak

Danske Anlægsgartnere

Sven Bech A/S • Mesterlodden 13 • 2820 Gentofte

www.svenbech.dk • svenbech@svenbech.dk

Robert Smith Sørensen
Anlægsgartnermester Entreprenør Aut. Kloakmester

Nyanlæg • Vedligeholdelse • Gårdsaneringer
Golfanlæg • TV-inspektion af skjulte ror

Tilbud gives gerne

"Bakkegård" • Gulbjergvej 24 • Slagslunde, 3660 Stenløse
Tlf. 48 18 33 18 • Fax 48 18 33 98 • Mobil 40 20 33 18

VI BYGGER GRØNT m MILJØ

e-mail: robert@robert-smith.dk • www.robert-smith.dk

Vi bygger Grønt
Anlægstekniker m
John Frandsen W
Nyanlæg og vedligeholdelse

Rosenlundvej 13 • 3540 Lynge
Tlf. 48 18 83 74 • Blltlf. 40 10 83 74

Medlem af
Danske

Anlægsgartnere

i

Leverandør afadeplanteskoteartikler
Produktion aftræer, duske og bund-
dækkeptanter i ade sorter oc/ størrelser.
Rekvirer vort katalog, og aftaxjptante-
skoten et besøg.
TiWudgivespå ade leverancer.
BIRKHOLM PLANTESKOLE A/S
FARREMOSEN 4, 3450 ALLERØD
TLF. 48 17 31 26 . FAX 48 14 09 86

E-mail: birk-holm@internet.dk / www.birk-holm.dk
HOLM

Guide til

danek havekunst:

År 1000-3000

Søren Ryge Petersen, Politiken:
Guide til dansk havekunst er

en gave til hele folket - i hvert
fald til alle med øjne i hovedet
og hare en lille smule interes¬
se for vore grønne omgivelser.

Pris 278 kr.
314 sider illustreret.

ARKITEKTENS FORLAG

Tlf.: +45 32 83 69 70
Fax: +45 32 83 69 41

eksp@arkfo.dk • www.arkfo.dk

GÅRDRENOVERING
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
E-mail: lr@thatsleif.dk

www.leif-rasmussen-aps.dk



Pressen skrev:
»Man kan ikke forestille sig
nogen smukkere bog om
emnet.«

HENRIK STEN MØLLER

POLITIKEN

»Pragtfuldt værk. Andet bind
af Danmarks Havekunst bliver

folkeeje.«
WEEKENDAVISEN

»Et magnifikt værk.«
KUNSTHISTORISK TIDSSKRIFT

»Det grundigste og mest sam¬

menhængende værk vi har om
Danmarks havekunst.«

SØREN RYGE PETERSEN

POLITIKEN

DANMARKS HAVEKUNST I-
Hakon Lund Lulu Salto Stephensen Annemarie Lund
bind i
Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til præromantisk tid.

BIND II

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den romantiske haves gennem¬
brud i begyndelsen af 1800-tallet og til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th.
Sørensens tidlige værker.

BIND III

Redaktør Annemarie Lund behandler efterkrigsperioden med C.Th. Sørensen og
funktionalismens gennemslag i havekunsten. Arbejdet ændrer karakter til at omfatte
et bredt spektrum af opgaver fra store strukturelle træk i land og by til villahaver.

ARKITEKTENS FORLAG

Overgaden oven Vandet 10, 1
DK-1415 København K

Tlf: +45 32 83 69 70

Fax: . +45 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Bestillingskort

Undertegnede ønsker at bestille
O Danmarks Havekunst l-lll Pris: 1800,- kr.

O Danmarks Havekunst Bind II. Pris: 650,- kr.
O Danmarks Havekunst Bind III. Pris: 650,- kr.
Prisen er inklusive moms excl. porto.

(Udfyldes med blokbogstaver)
Navn:

Gade/vej:
Postn'r.: By:
O American Express O Eurocard
O Visa O Dankort
Kortnummer:

Kontrolcifre:.., Udløb /måned/år: Dato:

O Mastercard O JCB

O Girokort bedes tilsendt

24,5 x 34 cm

lait 1286 sider.
Indbundet i helshirting

Pris komplet:
1800,- kr.

*

Pris løssalg. Bind ll-lll
650,- kr.
pr. bind

rø POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Underskrift: ; >. Tlf:.

ARKITEKTENS FORLAG

Overgaden oven Vandet 10, 1

+ + + 0110 + + +

DK-1045 København K
OPLYSES KORTNUMMERDATA ANBEFALES DET AT SENDE ORDREN I LUKKET KUVERT



DL S GENERALFORSAMLING:
UDDRAG AF
FORMANDSBERETNINGEN
Nedenfor bringes et uddrag af Lise
Schous formandsberetning ved Dan¬
ske Landskabsarkitekters årlige
generalforsamling 31. marts 2005.

Strategi og indsatsområder
Landskabsarkitektfagets ressort
strækker sig fra kyst til kyst og læn¬
gere endnu.
Via DL's engagement i nordisk, euro¬
pæisk og globalt samarbejde omfat¬
ter vores fælles faglige arbejdsfelt
hele denne klode.
I disse år viser der sig megen inter¬
esse og 'good will' for landskabs¬
arkitektfaget.
Det er vigtigt, at foreningen forstår
at udnytte dette bedst muligt.
Strategien er at udbrede kendskabet
til fagområdet i samfundet som hel¬
hed og i særdeleshed blandt politi- .

kere, embedsmænd og beslægtede
faglige organisationer ved at foku¬
sere indsatsen for faget udadtil frem
for at rette fokus indadtil.
Et større kendskab til vort fagområde
udadtil vil medføre større interesse

og respekt for faget og vil implicit
have en afsmittende virkning-for det
enkelte medlems daglige virke i de
forskellige arbejdssituationer, land¬
skabsarkitekter indgår i.
Ud fra disse betragtninger har DL i
det forløbne år samlet sig om aktivi¬
teter, der skabte opmærksomhed
omkring
- den aktuelle situation i forbindelse
med sikring og bevaring af land- .

skabsarkitektur i Danmark,
- udvikling af samarbejde med andre
fagligt beslægtede organisationer
omkring temaer i et bredt perspektiv
via f.eks. udbud af seminarer og
konferencer,
- udvikling af landskabsarkitekt¬
uddannelserne i et bredt samarbejde,
- forbedring af de landskabsarkitekt-.
faglige interesser i forbindelse med
deltagelse i f.eks. arkitektkonkurrencer,
- udvikling af undervisningsmateria¬
le på www.arksite.dk,
- indstilling til den nyindstiftede
internationale IFLA-pris Sir Geoffrey
Jellicoe Gold Medal,
- besvarelse af offentlige høringer,

- Kongens Mindepark i forbindelse
med, at parken fik Carlo Scarpa
Prisen i 2004,
- udskrivning af en konkurrence om
den private have,
- den kommunale strukturreform
ved medlemsdebatter, høstkonferen¬
cen 2005 samt udskrivning af en
konkurrence i 2006 om visioner for
den kommunale strukturreform i for¬
bindelse med Parkprisen 2006.

DL-SPONSORFORUMS
ÅRSMØDE
Årsmødet i DL-SponsorForum afhol¬
des i år den 2. juni, hvor DLs med¬
lemmer inviteres til Egeskov Slot.
På Egeskov vil der være lejlighed til
at se haven og få en rundvisning af
havens gartner Peter Bonde Nielsen.
Der vil være mulighed for at se

Kompans store legeplads, hvor alle
deres legeredskaber er stillet op.
Årsmødets tema er fremtidens

produkter.
Sponsorerne vil fortælle, hvorledes
nye produkter udvikles, hvilke meto¬
der der benyttes hertil, hvilke nye
trends der kan ses på markedet
samt konkrete bud på nye produkter.
På årsmødet vil der blive budt på
frokost på Café Jomfru Rigborg på
Egeskov Slot.
Det endelige program kan ses på
DL's hjemmeside www.landskabs-
arkitekter.dk under DL NYT.

DL's sekretariat: Maria Miret.
Sankt Peders Stræde 39, 3. sal
DK-1453 København K
Tel. 33 32 23 54.

Fax 33 91 4822
www. landskabsarkitekter, dk

DL'S GENERALFORSAMLING:
VALG
På Danske Landskabsarkitekters

generalforsamling 31. marts 2005
■blev fire personer nyvalgt til bestyrel¬
sen: Anja Boserup, Mette Greve,
Ulla Hornsyld og Peter Raaschou
Nielsen.
Lars Alva-Jørgensen blev genvalgt
til bestyrelsen.
Til Landskabs redaktionsudvalg blev
Stine Cecilie Brinck og Jacob Kamp
(suppleant) valgt.
Poul Børge Pedersen blev genvalgt
som DL's EFLA-repræsentant.

'

KONFERENCEN VERDEN I

DANMARK

Konference om at belyse landskabs¬
arkitekturens muligheder for at løse
tidens problemer i sin egenskab af
dyrkningskunst, og hvad det inde¬
bærer af forandring, omdannelse og
bæredygtighed. MM

BYPLANBIENNALE 2005

I år er Øresundsregionen vært for
den 6. byplanbiennale fra 9.-11. juni
2005.
Den finder sted i København og vil
bestå af udstillinger, forelæsninger,
workshops, ekskursioner, multi¬
mediepræsentationer og happenings.
Biennalen er et forum for at møde

kollegaer fra hele verden, og her har
du mulighed for at møde øvrige plan¬
læggere og politikere for at diskutere
emner vedr. planlægning på et euro¬
pæisk, netbaseret og globalt plan.
Danske Landskabsarkitekter tilbyder
9. juni en workshop, som hedder
'Landscape Architecture in the City'.
Denne workshop tager udgangs¬
punkt i Ørestaden.
Læs om workshoppen på www.city-
living-livingcity.org/T04.php
Se hele biennalens program på
www.cityliving-livingcity.org/
MM

EUROPAN 8

8. marts 2005 blev den 8. runde af
konkurrencen, hvis tema i år er

europæisk urbanitet og strategiske
projekter, lanceret.
Danmark er ikke direkte involveret i

Europan før til næste år, hvor Euro-
pan 9 afvikles med hjælp fra sekre¬
tariatet for Dansk Arkitektur Center.
Fra Norge lyder en opfordring til de
danske arkitekter om at deltage i
konkurrencen, som du kan læse
mere på www.europan.no
Om den overordnede konkurrence
kan du læse på
www.europan-europe.com/e8_gb/
home/home.php
Konkurrenceperioden løber til den
26. september 2005. MM

42. IFLA VERDENSKONGRES
Den 26.-29. juni 2005 afholdes IFLA's
42. verdenskongres for landskabs¬
arkitekter i Edinburgh, Skotland.
Temaet er 'Landscape leading the
Way'.
Arr. The Landscape Institute, UK.
Mere om kongres og program på
www.landskabsarkitekter.dk/
medlemmer/newsattach/
IFLA_05_Booking_Form.pdf

KIRKEGARDSKONGRES
I REYKJAVIK
Nordisk Forbund for Kirkegårde og
Krematorier (NFKK) afholder kirke-
gårdskongres i Reykjavik 24.-27.
august 2005.
Kongressens tema er 'kirkegården
som mødested'.
Information:

www.congress.is/nfkk/
+354 585 3900, fax +354 585 3901

FYNSKE PLANLÆGGERE
ARRANGEMENTER FORÅR 2005
Af forårsprogrammet, udsendt af
DLs debatudvalg Fyn i samarbejde
med Fynske Planlæggere, resterer
følgende arrangementer.

Vollsmose i forvandling
Odense Kommune er sammen med
en lang række parter midt i en
ambitiøs byfornyelsesindsats i Volls¬
mose. Bydelen skal i løbet af 10 år
blive et velfungerende bolig-,
erhvervs- og fritidsområde og en
fuldt ligeværdig og integreret del af
Odense og det danske samfund i
øvrigt.
Souschef Jannik Nyrop, Byplan- og
Miljøafdelingen, Odense Kommune,
er guide på en cykeltur i bydelen. Vi
skal høre om planlægningen og se
nogle af de færdige projekter:
idrætslegeplads, erhvervslokaler,
lege- og opholdsarealer, stier og
pladser, kunst, blomster og meget
mere.

Fredag 20. maj kl. 15.00-18.30
Afgang på cykel fra P-pladsen ved
Odense Slot kl. 15.00.

Afslutning i Vollsmose kl. ca. 18.30.
Tilmelding til Jane Vestergaard,
jve@dk eller tel. 65 97 3120
(9.00-13.001 senest tirsdag 17. maj.
Læs mere om byfornyelsesindsat¬
sen på www.odense.dk

Naturgenopretning på Vigelsø
Vigelsø er et vigtigt naturreservat
midt i Odense Fjord. Øen har siden
Skov- og Naturstyrelsens overtagel¬
se i 1990 været genstand for
omfattende skovrejsning og et
naturgenopretningsprojekt. Odense
Kommunes Skoleafdeling driver en
naturskole fra den oprindelige
bebyggelse på Vigelsøgård.
Naturvejleder Jesper Vagn Christen¬
sen fra Fyns Statsskovdistrikt for¬
tæller om naturgenopretnings¬
projektet og viser os rundt på øen.
Medbring kikkert og kaffe. Fornuftig
beklædning.

Fredag 17. juni kl. 15,30 ved færge¬
stedet på Klintebjerg Havn. Turen
afsluttes samme sted kl. 18.30.

Tilmelding til Jane Vestergaard,
jve@odense.dk eller tel. 65973120
(9.00- 3.00) senest tirsdag 14. juni.

HAVEKULTURBYEN

'Havekulturbyen - fremtidens bo¬
sætning i landdistrikterne' er en

vandreudstilling af arkitekt maa
Hans Peter Hagens og forstkandidat
Jørgen Nimb Lassen.
I april vises udstillingen i Roskilde
og i maj i Nakskov,
www.havekulturbyen.dk
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TRADITION OG HAVEKUNST I PORTUGAL
Lulu Salto Stephensen

Redaktionsudvalget med redaktørforetog i november 2004 et par dages studierejse til det nordlige Portugal, dvs. isår byen Porto og den nordlige omegn.

Rejsens program omfattede såvel aldre havekunst — klostre, parker og haver — som nyere landskabsarkitektur — især anlæg langs den tidligere havnefront.
En så kort studietur giver kun mulighedfor at fornemme en brøkdel afPortugals ældre havekunst og nyere landskabesarkitektur, det er alene som appetit¬
vækker, at redaktionsudvalgets indtryk viderebringes her i Landskab 2-2005.
Siden Portugal i 1986 trådte ind i EU, er der sket en rivende udvikling bl.a. i form afbyggeri og ny infrastruktur. Landet har i stort omfang modtaget
støtte fra EU's investeringsfonde; eksempelvis har EUydet tilskudpå mere end 50 mio Euro til Portos metro. Porto er med sine ca. 2 mio indbyggere
Portugals næststørste by, men hele strækningen langs Atlanterhavet er i en 40 kilometer bred bræmmefra Lissabon i syd, forbi Porto og næsten op til landets
nordgrænse mod Spanien ét tætbebygget urban sprawl-område. Selve Portos historiske bykerne har siden 1996stået på UNESCO's World Heritage liste. AL

Portugal har aldrig været scenen for udvikling af en

egentlig national havekunst - til gengæld har de store
kulturer i Middelhavsområdet alle sat sine dybe spor i
Portugals haver. Spanien har alle dage været storebror,
og Portugal har ligesom stået i skyggen af dette mægtige
land - måske netop derfor anes alligevel en gennem¬

gående karakteristik i portugisernes havekunst, idet
der spores en provinsiel charme, en afslappethed over
for de strenge principper, der virker både overrasken¬
de og charmerende.

Både romerne og maurerne har sat sine spor i Portu¬
gals havekunst, men sin egentlige storhedstid skal fin¬
des i den periode, hvor kolonitiden hjembragte store

rigdomme til landet. Udover rigdommene, der var bag¬
grunden for opførelsen af en række kirker, klostre, pa¬

ladser, store byhuse og landsteder (fra 15. til 17. år¬
hundrede), hjembragtes eksotiske vækster, der viste
sig at trives fint i det portugisiske klima.

Kærligheden til det portugisiske landskab synes at

spille en væsentlig rolle for haveplanerne: Landskabet
indgår ofte som æstetisk parameter i oplevelsesforlø-
bet, og mange haver tager netop afsæt i landskabets
topografi, der terrasseres i forbindelse med trappefor¬
løb i en symfoni af oplevelser. Baggrunden for denne
type haver synes at komme fra de tidlige renæssance¬
haver i Italien, der netop dyrkede haven som en oase

i landskabet. Et andet træk, der synes specielt for Por¬
tugal, er de såkaldte azulejos. Anvendelsen af glaserede
fliser har tydeligvis rødder i maurernes anvendelse af
keramik i haver, men den portugisiske brug af glasere¬
de fliser — gerne blåt og lidt citrongult på hvid bund
— udvikler sig og iklædes renæssancens og ikke mindst
barokkens formsprog. Maurernes forfinede geometri
afløses af det barokke udtryk, men kaklerne fulgte med
i nye former. Da terrænet indbyder til terrassering og

støttemure, er det ofte i disse konstruktioner at kak¬

lerne findes.

Naturligvis sætter de traditionelle stilarter sit endda
ret karakterfulde aftryk på Portugals havekunst, men

der er nogle gennemgående temaer, der tegner en

karakterfast substans. Gennem brugen af vand, stille¬
stående eller rislende, skyggefulde pergolaer og klip¬
pede vækster. Vandet forekommer i næsten alle haver
som en kølende element, enten i form af rislende vand
- måske en stiliseret bjergbæk - eller små fontæner op
til store spejlblanke bassiner, der tilmed kunne anven¬

des til kølende bade. Pergolaen kendes helt tilbage fra
antikken og middelalderen, og den har måske sin op¬
rindelse i det agrare landskab, men den finder rig an¬
vendelse i den portugiske lysthave på grund af sin
skyggefulde ynde.

De klippede buske og træer kendes jo fra alle kultu¬
rer, og Portugal er ingen undtagelse. Ofte understre¬
ger det klippede en streng arkitektonisk orden, men

måske netop her er Portugals havekunst anderledes,
idet arkitektoniske orden ikke altid tages så tungt. Og
hvad der mistes i strenghed og præcision genvindes i
en lidt afslappet charme.

Portugals politiske historie er ellers karakteriseret ved
sin verdslige og gejstlige magt og strenghed. Af samme

årsag fandt oplysningstidens landskabelige havekunst
kun sparsom plads i Portugal, om end der findes flere
fine eksempler. Den landskabelige have stod jo i gæld
til oplysningstidens menneskesyn, tro på en ny kultur,
hvor religion og kunst og videnskab forenedes i en
fælles bestræbelse, men dette lå uden for rammerne af

det portugisiske statssystem. Den landskabelige have¬
kunst havde ellers været en god idé i Portugal, for tak¬
ket være kolonierne indførtes en mængde eksotiske
træer, der ikke umiddelbart egner sig til at klippes og
trimmes i et arkitektonisk formsprog. Omvendt er

det måske netop det karakteristiske for Portugal, at
man har tvunget en del af disse kronedannende ekso-
tika ind som et blødgørende element i den arkitekto-

Modsatte side.
Øverst. Byen Porto ved Dourofloden,
set fra den sydlige side med port-
vinshusene - bydelen Vila Nova de
Gaia
Midte. Længere mod vest kig mod
Portos gamle bydel (venstre bred) og
portvinshusene (højre bred)
Nederst. Douroflodens udløb i
Atlanterhavet
• Opposite page:
Top: The town of Porto on the Douro
River seen from the southern side

by the port-wine houses -

Vila Nova de Gaia.
Middle: Further toward west, a view
toward Porto's old city (left bank)
and the port-wine houses (right
bank).
Bottom: The Douro River's mouth at

the Atlantic Ocean
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niske eller regelmæssige have, hvilket øger kontrasten
i den evige dialog mellem det arkitektoniske og det
landskabelige. I nyere tid synes Portugal at følge de
europæiske strømninger med mange gode eksempler
på Arts and Crafts-inspirerede haver, såvel som nyere
mere internationalt inspireret landskabskunst. Det er i
den selvstændige tolkning af andre kulturers havekunst,
at portugisisk havekunst finder sin overraskende styrke.
Lulu Salto Stephénsen, kunsthistoriker, fil dr.
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Øverst. Vandbassin ved Santa Maria do Bouro
Th. Fontæne i Tibåes' klostergård
Nederst. Azuiejos i Tibåes, belægninger i Porto, i rosenhaven
ved Quinta da Agrela og på promenaden langs Dourofloden
• Top: The pool at Santa Maria do Bouro
Right. The fountain in the Tibåes convent garden.
Below: Azuiejos in Tibåes, paving in Porto, in the rose garden
by Quinta da Agrela and the promenade along the Douro River
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KLOSTERET TIBÅES Annemarie Lund
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1., 2., 3. og 4. klostergårde, 5., 6. + 7. vandrender, bassiner og fontæner, 8. den lange stentrappe med
vandkæde og fontæner, 9. kapel, 10. oval sø, 11. akvadukt. Øverst bygningsanlæg med barokkirke,
kloster og ruin. Det indhegnede areal rummede tidligere orangelunde (beige), vingård (rosa), olivenlund
(gul), frugtlunde og marker (lys blå), have (mørk grøn), skov (lys grøn)
• 1.2.3. + 4. cloister, 5.6. + 7. water channels, pools and fountains. 8. the long stone stairway with the
water chain and fountains. 9. chapel. 10. oval pond. 11. aqueduct. Top: building scheme with baroque
church, convent and ruins. The fenced in area housed the former orange grove (beige), vineyard (pink),
olive grove (yellow), fruit orchard and fields (light blue), garden (dark green), forest (light green)

Beliggende på bjergsiden af S. Bens og med udsigt
over floden Cavado byggedes et kloster i 11 OO-tallet.
Det blev i 1600-tallet som benediktinerkloster om¬

bygget og tilføjet nye bygninger: en imposant barok¬
kirke, boliger, bibliotek, kapeller og i mange år et

religiøst kraftcenter i Portugal. Inden for klosterets
hegnede jordstykke på 40 ha dyrkede munkene afgrø¬
der til eget og husdyrenes forbrug: oliven, oranger,
vin, grøntsager, korn m.m., og skovstykket gav vildt og
brænde. Munkene havde selv kornmølle, olivenpresse
og savværk og eksperimenterede med nye afgrøder og
metoder. Den stejle og lange trappe, himmeltrappen,
er hugget ud i bjerget, og naturens potentiale for
meditation og eftertanke understøttes af dens rislende
vandrende og små fontæner, og ligeledes af stedets
mange andre former for vand, fra de stille vandtanke
og -bassiner, skovsø til rislende vandrender. AL



Moneistero S. Martinbo de TibSes, ca. 5 km vestfor Braga. Fra 11OO-tallet, fra 1600-tallet benediktinerkloster
Tildelt 'Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino' i 1998



PARK PALÅCIO DE CRYSTAL Tage Kansager

Udsigt fra parken mod Douroflodens
udløb i Atlanterhavet. I baggrunden
ses en af de nyeste broer 'Ponte de
Arråbida'. Rosenhaven ligger på den
sydvendte skråning mod Douro-
floden og på modsatte bred ligger
portvinshusene. I begyndelsen af
halvfjerdserne var mere end halvde¬
len af den vin der blev drukket i
Danmark fra Portugal
Herunder. Kamelia-blomst i Quinta
Taits formelle have
• View from the park toward the
mouth of the Douro River at the
Atlantic Ocean. In the background is
one of the newest bridges, 'Ponte
de Arråbida'. The rose garden lies
on the south oriented slope toward
the Douro River and on the opposite
bank lie the port-wine houses.
In the early 1970's, more than half
of the wine consumed in Denmark
came from Portugal
Below: Camomiles in Quinta Tait's
formal garden

Modsatte side. Plan af park Palåcio
de Crystal. Det nye bibliotek ligger
nederst i venstre hjørne af planen,
hvilket er parkens nordvestlige del.
Bibliotekets glasfacade dækkes af en

ydre træpersienne, mens sydfacaden
er metalklædt og spejler parkens
træer. Ud for den rødlige entrébyg¬
ning er et hævet træplateau med ud¬
sparinger til cedertræernes stammer
• Opposite page: Plan of Cristal
Palåcio Park. The new library lies at
the bottom left corner of the plan,
which is the northwestern part of
the park.
The library's glass facade has exte¬
rior wooden blinds, while the south
facade is sided with metal, and mir¬
rors the trees in the park. Outside
the reddish, entry building is a
raised wooden deck with openings
for the cedar tree trunks.

Parken er en af de fire mest betydningsfulde parker i
Porto og samtidig den mest centrale, blot 1,5 km fra
centrum. Med sin smukke kuperede beliggenhed og
med panoramaudsigt over Dourofloden og Atlanter¬
havet, er parken også meget velbesøgt. Parken omfat¬
ter også Quinta da Macieirinha og Quinta Tait.

'Quinta' er det portugisiske navn for en vingård. I
Quinta Taits hovedbygning findes rådhusets mønt¬

samling samt en formel haver bestående af buksbom
og roser, yderst velholdt og med udsigt over floden.
Quinta da Macieirinha rummer et museum samt skyg¬
gefulde haver.

Parkens historie går tilbage til midten af 1800-tallet,
hvor arkitekten Emilio David projekterede den roman¬

tiske have og udstillingsbygningen Palacio Chrystal i
forbindelse med en verdensudstilling i 1865. Den
avancerede bygning var et landemærke, der vidnede
om, at Porto var en borgerlig, liberal og frisindet by,
langt væk fra statsmagten i Lissabon. I 1951 blev
Palace de Chrystal nedrevet, og i 1956 stod en ny

multisportsarena i form af en stor rund kuppelformet
bygning, færdig, Pavillon Rosa Mota, projekteret af
arkitekten Carlos Loureiro.

Det er imidlertid ikke kun i Danmark, at parkerne
lægger areal til kulturbyggeri. I 1995-99 blev stads¬
biblioteket Almeida Garrett bygget i parken, med
José Manuel Soares som arkitekt og finansieret af
midler fra kulturhovedstadsåret.

Biblioteket er lagt på kanten af et stort terrænspring
og formidler på fornem vis overgangen fra det lavtlig¬
gende parkområde med store træer til den øverste og
mere friserede del af parken omkring multiarenaen.
Et stort trædæk skyder sig fra bygningen ud i den høj¬
st beliggende del af parken, hvor det omslutter stam¬

merne på flere meget store cedertræer. Træfladen har
tilsyneladende ingen anden funktion end at forankre
bygningen til den omgivende park. Selv om der er tale
om et ganske stort bibliotek er tilpasningen til park¬
området løst overbevisende, også fordi bygningshøj¬
den mod den øverste del af parken kun er på tre etager

og biblioteket samtidig er afskærmet med en meget
stor 'træpersienne', der skygger for den bagvedliggende
glasfacade.

Den øverste del af parken indeholder de for sydeu¬
ropæiske parker traditionelle blomsterbede på hævede
græsplæner. Foruden den centrale, brede allé af linde¬
træer indeholder parken samlinger af rhododendron,
Ginkgo, Araucaria og californisk palme. En allé af
indiske kastanietræer, ender i et kamelia-krat omgivet
af mange 100-årige egetræer.

En afdeling for aromatiske planter ligger på skrånin¬
gen ned mod Douro-floden. Ved multiarenaen findes
en mindre sø omgivet af eksotiske træer samt en espla¬
nade, hvor man kan nyde udendørs servering, ime¬
dens sultne andefugle flokkedes om de besatte borde.
Tage Kansager, landskabsarkitekt mdl
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Park Paldcio de Chrystal tried, biblioteket Almeida Garrett. Rua de Jorge Viterbo, Rua de Manuel II og Rua de Entre-Quintas, Porto. 1865
Arkitekt: José Manuel Soares (bibliotek, 1995-99)
Landskabsarkitekt: Emilio David (park)
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PARKEN VED FUNDAQÅO SERRALVES Annemarie Lund

Fundagåo Serralves er navnet på det nye museum for
moderne kunst i Porto. Det kan sammenlignes med
vores Louisiana, og Knud W. Jensen var da også ind¬
draget i planlægningsfasen ved placeringen af det ny

byggeri. Museet er placeret i en stor park, en tidligere
landejendom, der nu helt er omsluttet af byen Porto.
Landejendommen var ejet af grev Vizela, og boligen, et
stort rosa hus, blev tegnet af Charles Siclis og Marques
da Silva, parken af Jacques Gréber. Både boligen i art
deco-stil og parken med en serie separate haverum
blev udført fra 1930 og 1940. Den store park rummer
både skovområde, landlige græsningsarealer, Grébers
del med parterrehaver, rosenhaver, tennisbane og te-
hus samt det nye område omkring kunstmuseet, der
er placeret i det tidligere køkkenhaveområde.

Ålvaro Sizas nye kunstmuseum blev åbnet i 1999,
og flere kunstnere har skabt værker specifikt til parken.
Claes Oldenburg og Coosje Van Bruggens 'Planteske'
fra 2001 er placeret ved den tidligere hovedadgang og

ud for en stor allé af Liquidambar, der leder til den
gamle villa. Ved indgangen til det nye museum og
umiddelbart op ad vejens høje mur står Richard Serras
'Walking is Measuring, 2000.

Museet afholdt en række internationale landskabs-

konferencer, arrangeret af Claudia Taborda og Victor
Beiramar Diniz: 2002 'Landscape: Time and Memory,
2003 'Landscape and Modernism: Space and Ideology',
2005 Topology and Typology. For 2006 planlægges
Landscape and Art: Matter and Medium. AL

1. Den rosa villa med parterrehaver og separate rosenhaver
(fotos denne side), 2. Tepavillon med forsænket tennisbane,
3. Museum Fundagåo Serralves (fotos modsatte side),
4. Claes Oldenburg og Coosje Van Bruggens skulptur 'Planteske'
5. Richard Serras skulptur 'Walking is Measuring' (fotos mod¬
satte side)
• 1. The rose villa with two parterre gardens and pergolas at
separate rose gardens (photos this page), 2. Tea pavilion with
recessed tennis court, 3. Museum Fundagåo Serralves (photos
opposite page), 4. Claes Oldenburg and Coosje Van Bruggen's
sculpture 'Planteske', 5. Richard Serra's sculpture
'Walking is Measuring' (photos opposite page)

■2~<
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Parken ved Fundagåo Serralves. Rua D. Jofio de Castro, 210, Porto. 1930-40
Arkitekt: Charles Siclis og Marques da Silva (villa 1930-40), Ålvaro Siza (museum 1991-99)
Landskabsarkitekt: Jacques Gréber.



QUINTADA AGRELA

'Havekunst er kunst', citat afprofessor F.C. Cabral,
præsidentfor IFLA, udtalt på IFLA kongres 1966.

Det mindre landsted, Quinta da Agrela nær Santo
Tirso, nordøst for Porto, ligger i et bjergrigt område.
Det har i århundreder været i den samme families eje.
Stedet blev gennemgribende omlagt gennem 1940rne
til 1952. Den projekterede have baseredes på stedets
topografi, landskabets kvaliteter og regionens vejr¬
mæssige forhold samt inspiration fra den portugisiske
have- og quinta-tradition.

Haveanlægget vender for størstedelen mod syd og

fordeler sig på en række terrasser, rummende en række
særhaver med tre formål: At skabe afstand til gadens
larm, at udnytte og forstærke udsigten over dalen og

endelig at gøre brug af ejendommens eksisterende
skråninger. Derfor blev vejen flyttet, træer plantet, en

pergola opført langs en støttemur med indbyggede
siddepladser samt lave trin, der er placeret, så de leder
fra terrasse til terrasse. Murene, som spiller en domine¬
rende rolle i terrassernes forløb, opførtes af lokale sten.

De første havetegninger blev tegnet af den portugi¬
siske arkitekt Raul Lino, som dog overdrog projektet
til sin landsmand, den i 1930rnes Berlin nyuddannede
landskabsarkitekt, Francisco Caldeira Cabral (1908-92).
Cabral var tillige uddannet agronomisk ingeniør fra
samme sted.

Haveplanen blev tegnet i 1947. Fra den mere end
10 år lange projekteringsperiode foreligger der man¬

ge tegninger og en korrespondance mellem Cabral og

hans meget rejsende bygherre, Augusto Carneiro Pa-
checo. Arbejdet omfattede både en om- og anlæggelse
af hovedvejen (langs med den nordlige side af haven),
den første fase af haven mod vest, den anden fase mod

syd og nord samt landbrugsbygninger (nord for vejen),
for ikke at tale om arbejdet på selve huset, der ligger
øverst på det terrasserede haveanlæg.

Trods sit nuværende lidt forfaldne udseende lader

den overordnede planlægning, de gode konstruktio¬
ner, det mageløse håndværk og flere af de fine plante¬
sammenstillinger sig dog nemt aflæse den dag i dag.

Haveanlægget regnes af den portugisiske professor,
Teresa Andresen, for at være Cabrals mest bemærkel¬

sesværdige arbejde. Hun er en markant forsker inden
for landets havekunst og har skrevet om Cabral, her¬
under hans monografi. (2001).

Lulu Salto Stephensen

En tur i haven

Når man nærmer sig Agrela hus og have, ser man ude¬
fra kun en - af træer og buske omgivet — plads (til
parkering) og en stor, grønmalet, sømbeslået træport.
Der er absolut ikke mulighed for indkig nogen steder.
Inden for, gennem en lille, smal dør i porten, anes et

pudset hus i hvidt og okker i en lysning for enden af
en skyggefyld gang. Huset bremser for videre indkig,
og man tvinges til højre, forbi husets vestgavl, hvorfra
der er udsigt til et tilgroet, halv ellipseformet græsplæne
under træer. Ret frem afgrænser pergolaen langs støt¬
temuren med de indfældede sæder, en smal, sydvendt
terrasse. Vinpergolaen med sine stolper af hugget gra¬
nit og runde overliggere af eg danner tillige ramme
for udsigten ned over Sobrado-dalen og et skygge¬
fuldt område. Et bed med bl.a. gamle azalea overfor
er med til at danne en bred gang, der dels leder mod
vest ned til en med trin forsænket vandhave, dels mod

øst, forbi huset ud til endnu en række særhaver. Vand¬

haven fremstår skyggefuld og intim. Et lavt vandbassin
(18 x 6 m) med åkander og en vandkumme formet
som en krydsning mellem en lotusblomst og en mus¬

lingeskal ses indfældet midt i den fjerneste bassinkant,
svævende over vandspejlet. Denne afsidesliggende sær¬

have - et godt eksempel på en giardino segreto - er

ligeledes formet af de oprindelige nu velvoksne azalea,
rhododendron, magnolia, kamelia og liriodendron, j

underplantet med liljer. Alt blomstrende i rækkefølge,
fra januar til september. Enkle stenbænke langs tre af
bassinets sider indbyder til stille kontemplation i det¬
te tyste haverum, kun brudt af vandet svage rislen.
En række smalle, stejle trin leder ned til en ny pergola¬
overdækket terrasse, hvor der i havens vestligste punkt
er dannet en belvedere med udsigt ned over dalen.
Sluttelig leder to srappeløb ned til den nye Sabrado-vej.

Oppe igen på den første, øverste terrasse og længe¬
re mod øst, ud for husets sydvendte facade ses hen
over støttemuren langt nede, klinet op ad den stejle
terrassemur, endnu en klart afgrænset særhave. Her i
form af en rosenhave. Denne er mod nord og vest

afgrænset af de næsten 4 m høje støttemure og i syd
af en lavere (0.9 m). Trappen derned er stejl og ind¬
fældet mellem høje mure af store kvadre. Som en mæg¬

tig stenskulptur. Nedstigningen virker højtidsfyldt,
grænsende til det andagtsfyldte. Først helt nede opdages
ligesom tilfældigt, indfældet i muren, en niche med
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Quinta da Agrela, nær Santo Tirso, ca. 25 km nordøstfor Porto. 1941-1952
Landskabsarkitekter: Raul Lino og Francisco Caldeira Cabral

en lille hvid porcelænsmadonna. Med hende i ryggen

går man ind i selve rosenhaven. Den er regelmæssigt
formet af lige gange mellem mønsterbede sat med
buksbom fyldt med roser. Gamle roser kan man se.

Ind imellem roserne var det Cabrals tanke også at

festliggøre haven med tulipaner. Murstensgangene er

lagt i fine mønstre; de sekundære gange med græs.
De høje mure brydes af klatreroser og i nord tillige af

Ældste og vestlige havedel med per-
golaorløb, bassinhave og belvedere
• The oldest and most western part
of the garden with the pergolas,
pool garden and belvedere
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Buksbomgang • Boxwood path
Teresa Andresen: Francisco Caldeira

Cabral. LDT monographs no 3,

Surrey, 2001.
Teresa 'Andresen: From the National

Stadium to the Gulbenkian Garden.

Francisco Caldeira Cabral and the

first generation ofPortuguese land¬
scape architects (1940-1970),
Lissabon 2003

Nedgang til rosenhave
• Stairway to the rose garden

en halvcirkulær niche med vandbassin. Nichen er flan¬

keret af stenbænke engang overdækket af skyggende
rosentreillager. Et solur har tidligere prydet havens
midte. Alle sten- og murstensarbejder er mesterligt
udført i et imponerende præcisionsarbejde.

Neden for den regelmæssige rosenhave anlagdes en

fuldstændig anderledes virkende have: Liljer og påske¬
liljer i smågrupper plantedes vilkårligt i græs på det
skrånende terræn, hvor der indplantedes endnu flere
oliventræer. Olivenlunden skulle i vest afgrænses af
popler. Tanken var at skærpe sanserne ved dels at fylde
rummet med berusende blomsterdufte, dels at skabe
et æstetisk modsætningsspil mellem det arkitektoniske
og det landskabelige haveudtryk.

Oppe igen for enden af øvre terrasse og foran hu¬
sets østfacade leder trin og en mindre afvandingskanal
fra en åben plads ned til en ældre have og til hushold-
ningsafdelingen. Området afgrænses i nord af en række
hækrum fortrinsvis til vask og tørring af tøj på græs.
Rummene gemmer sig bag en overordentlig lang og

høj (2.2 m) dobbelthæk af buksbom med indklippe¬
de, høje og smalle Vinduer', næsten i lige akse med
trappen i husets østvendte gårdrum. På magisk vis sier
de klippede huller lyset hen over en bred grusgang og

muliggør kig ned over det stejle terræn. Her er halv¬
høje stensatte mure, småbygninger og pergolaer med
til at inddele og afgrænse haven, hvor der bl.a. er

hønsegårde og andefold, terrasser med appelsintræer,
planteskole, væksthuse, skærehave samt køkkenhave.
Helt i øst er en lund med appelsintræer.

Gangene overdækket med vinpergolaer udført i lokal
stil er, ligesom jordarbejderne, tydeligvis inspireret af
omegnens traditionelle landbrugslandskab.

Hele haven virker bemærkelsesværdig rustik i sit
udtryk. Men forfinet i sin æstetiske afvejning.

Agrelas betydning
Agrela projektet blev i sin tid tegnet ud fra de traditi¬
onelle retningslinier anvendt i det nordlige Portugal.
Det er man heller ikke i tvivl om, når man står i ha¬

ven, hverken agrart eller havehistorisk. Herved ledes
tanken hen på Arts and Crafts-bevægelsen og Gertrude
Jekylls tanker, der jo netop var ved at blive kendt
langt ud over Englands grænser. Arts and Crafts-be¬
vægelsen syntes at vække en bølge af interesse for det
egnstypiske i de første årtier af 1900-årene. På det euro¬

pæiske kontinent blev interessen flere steder knyttet
til det nationale aspekt mere end til det egnstypiske.

Det Arts and Crafts-mæssige i Agrela kan aflæses
ud fra særhaverne samlet under den infrastrukturelle

helhedsplan, hvor der vandres fra rum til rum med
hver sin oplevelsesstemning, hvor der veksles mellem
lys og skygge, mellem det åbne og det lukkede, land¬
skabet, der drages ind, de gode materialer, det gedig¬
ne håndværk - alt sammen med udgangspunkt i ste¬
det selv. Hertil kommer også en række enkeltmotiver
kendte fra kulturlandskabet og fra havekunstens historie:
dyrkningsterrassen, vinpergolaens stolper med over¬

liggere af træ, stenmurene, de udsigtsrelaterede punk¬
ter, vandbassinet med sin lotusagtige fontæneskål,
den smalle afvandings- eller overrislingskanal, dob¬
belthækken med sine mange funktioner, de buks-
bomklippede mønsterbede, den grottelignende niche,
de lange se-akser, modsætningen mellem det arkitek¬
toniske og det landskabelige. To modpoler, to mod¬
sætninger, der til alle tider har spillet en afgørende
rolle for havekunstens kunstneriske udtryk, men som

i årene efter århundredeskiftet 1900 blev fremhævet

og dyrket teoretisk, idet dette begrebspar syntes at
rumme svaret på en ny dynamisk æstetik.

Agrelahaven synes at bekræfte dette.
Cabral begyndte at formulere sine tanker på tryk i

1940rne. Det fandt sted, mens han arbejdede med
Agrela. Mellem 1940 og 1943 skrev han fem tekster,
der skulle agitere for forståelsen af portugisisk have¬
kunst. Under overskriften 'Havekunstens fornyelse'
opsummerede han de elementer, som han mente ud¬
gjorde den portugisiske haves karakteristika, og som
han fandt anvendelige for fremtidens have:

1. intimitet og tæt forbindelse med huset
2. alegretes (blomsterbede) og fliser
3. mure, hække og pergolaer
4. overvejende stedsegrønne planter

36 Landskab 2/05



Desuden fremhævede han betydningen af tilknytnin¬
gen til landskabet uden for haven. Ud fra en analyse
af den portugisiske havekunsts historie fremdrog han
endvidere træk karakteristiske for bl.a. quintaen:
I bjergrige egne at opføre en lille belvedere på det
bedste udsigtspunkt, som udgjorde det et vindue ud
mod landskabet, ligesom det var væsentligt at skabe
kontrast mellem det enkle bygværk og den overdådi¬
ge og frodige natur og at skabe kontrast mellem lys
og skygge, ikke mindst når man sad inde og så ud på
det sollyse landskab.

'Man skal studere fortiden', sagde han i et foredrag
(1941), 'for at kunne genetablere de brudte bånd med
traditionen i overbevisningen om, at de bedste arbej¬
der kun er skabt af traditionens anstrengelser. Vi er

ikke interesserede i kopiering for kopieringens skyld,
men ønsker at kende de underliggende principper, der
er udtrykt, og anvende dem for at opdage vor tids nye

former, som ikke kun er et udtryk, men vor generati¬
ons bidrag til vort folks permanente samling. (Teresa
Andresen: Francisco Caldeira Cabral, 2001, s. 141)

Agrela demonstrerer både Cabrals alsidighed som

håndværker og hans mesterlige formgivningskunst
samt ikke mindst hans ingeniørmæssige kunnen. Ar¬
bejdet med stedet har været med til at stimulere og

styrke hans livslange afsøgning af, hvad der karakteri¬
serer portugisisk havekunst. Udover at han grundlag¬
de landskabsarkitektuddannelsen i Portugal, har ikke
blot hans holdninger, men også hans mange arbejder
gennem et halvtredsårigt virke - omfattende anlæg af
praktisk taget alle slags størrelser, typer og stilarter, fra
private haver til internationale stadioner - sat dybe
spor i de efterfølgende generationer af portugisiske
landskabsarkitekter.

Cabral var samtidig med Geoffrey Jellicoe, Chri¬
stopher Tunnard og Sylvia Crowe, Sven Hermelin og

Pietro Porcinai - som han også var venner med. På
dansk grund var han samtidig med bl.a. G.N. Brandt
og C.Th. Sørensen, tidsmæssigt mest med sidstnævnte.
Om Brandt og Sørensen har truffet Chabral vides
ikke, men de har i hvert fald i Tyskland også'gjort sig
bekendt med de nyeste havekunstneriske idéer. Hvad
angår Sørensen har denne i Hannover mødt landskabs¬
arkitekten Heinrich Wiepking-Jurgensmann, som var

Cabrals lærer, i begyndelsen af 50erne. Her besøgte
danskeren arkitektskolen, hvor hans tyske kollega for¬
klarede sin undervisning i havekunst. Denne var mere

teoretisk end Sørensens. (Oplyst af Sonja Poll, februar
2005). Tyskland var på dette tidspunkt samlingsstedet
for havekunstneriske teoridannelser, og det naturlige
mødested for nytænkende fagfolk.
Lulu Salto Stephensen, kunsthistoriker, fil dr.
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Plan af Quinta da Agrela. 1. indgang, 2. villa, 3. pergolaforløb, 4. bassinhave, 5. belvedere,
6. rosenhave, 7, lange buksbomgang
• Plan of Quinta da Agrela. 1. entrance, 2. villa, 3. pergolas, 4. pool garden, 5. belvedere,
6. rose garden, 7. long boxwood path

Herunder. Rosenhave • Below: Rose garden



PORTO BELIGGENHED OG LANDSKAB

Porto-området fungerer som det regionale kraftcenter
for den nordlige del af Portugal. Byen Porto er belig¬
gende på en samling højdedrag omkring floden Rio
Douro.

Den ældste bydel blev anlagt på klippeskråningerne
ned mod Douro-floden på dennes nordside. Porto blev
senere med fire broer forbundet med bydelen Vila
Nova de Gaia, et senere udviklet industriområde be¬

liggende syd for floden. På sydsiden og umiddelbart
over for det ældste Porto nærmest floden ligger blandt
andet de kendte portvinshuse, en slags handelshuse
for måske landets mest kendte produkt.

Byen ligger nogle kilometer fra floden Douros ud¬
munding til Atlanterhavet. På grund af flodmundin¬
gens ustandselige tilsanding er den egentlige havne¬
funktion flyttet ud og placeret en 10 km nord for
flodudmundingen ved Leixoes, med direkte adgang
til Atlanterhavet. I dag er det kun pramme, trawlere
og mindre skibe, der sejler på floden.

Dette, at den tunge havnetrafik er henlagt til At¬
lanterhavskysten, har medført, at de flodnære arealer
på strækningen fra middelalderbyen og mod vest til
flodens udmunding har kunnet anvendes til andre
formål. På et tidligt tidspunkt har man fra de plan¬
læggende myndigheders side været opmærksom på
den rekreative værdi, der ligger i denne overgangszo-

ne mellem land og vand.
Strækningen fra middelalderbyen og til flodens ud¬

munding i Atlanterhavet fremtræder nærmest som en

slags vandret forland, men dog hævet over tidevan¬
dets daglige rytme.

Her på overgangen mellem land og vand har man

gennem de seneste 15-25 år udbygget strækningen
med forskellige rekreative arealer, der er forbundet
med en promenade.

Denne rekreative strækning har forskellig bredde,
blandt andet på grund af en stærkt trafikeret kystvej,
som nærmest fungerer som en slags indre ringvej.
Arealer med større dybde anvendes til en lang række
forskellige rekreative formål som café med udeservering,
småpladser, staudehaver, lege- og opholdsarealer etc.

Fortsætter man videre fra flodmundingen mod nord
langs Atlanterhavskysten, skifter overgangen mellem
hav og land igen udtryk og bliver klippegrund. Den
fremtræder her nærmest, som om granitklodser med
let hånd er drysset ud i stor mængde langs kysten.

Her lidt nord for Douros udmunding i dette lidt
flade klippelandskab tegnede den portugisiske arkitekt
Alvaro Siza i slutningen af halvtredserne en badeanstalt.
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Modsattte side: Den gamle bydel på nordbredden af Douro-floden, promenaden langs portvinshusene på sydbredden og Porto set fra vest
Denne side: Strand og strandpromenade langs Douro-flodens bred

• Opposite page: The old town on the north bank of the Douro River, the promenade along the port-wine houses on the south bank and Porto seen from the west.
This page: The beach and beach promenade along the Douro River bank

Landskab '2/05 39



Promenade langs Douro-floden og sandpumpning ved flodens udmunding i Atlanterhavet
• Promenade along the Douro River and sand pumping, and the mouth of the river at the Atlantic Ocean.

_ -

Inspireret af kystlandskabets udtryk og form placere¬
de han omkring et naturligt bassin i klippeterrænet et
enkelt bygningsanlæg i rå beton og groft træværk. Hele
anlægget består af en omklædningsbygning suppleret
med et antal bassiner placeret i forskellige niveauer,
hvor klippelandskabet tillader dette. Bassinerne fyldes
løbende med havvand fra Atlanterhavet. Et enkelt an¬

læg i beton og træ, som i høj grad spiller på de mulig¬
heder, naturen lægger op til på stedet.

Lidt længere mod nord vandt Siza i midten af
halvtredserne, en konkurrence om at placere et tehus

40 Landskab 2/05



Mod nord, langs Atlanterhavskysten ligger en ny strandpark udformet af Sola Morales med Bet Figueras.
og nok et par kilometer mod nord havnebadet ved Leca de Palmeira og tehuset 'Boa Nova', begge dele tegnet af Ålvaro Siza
• Toward north, along the Atlantic coast, lies a new beach park designed by Solå Morales with Bet Figueras,
and just a few kilometers toward north, the sea bath at Leca de Palmeira and the 'Boa Nova' tea house, both designed by Ålvaro Siza

'Boa Nova' i dette flade klippefyldte terræn. Opga¬
ven, der blev en af hans første byggeprojekter, bestod
blandt andet i at placere og indpasse en karakteri¬
stisk, mindre bygning i det kraftfulde terræn på over¬

gangen til Atlanterhavet. I dette klippelandskab valgte
Siza at placere tehusets forskellige funktioner under
et stort tag, forankret i klipperne. Den nordiske
inspiration fra Alvar Aalto er her ganske tydelig.
Søren Bøgeskov, landskabsarkitekt mdl
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— i to nordportugisiske 'haver' Jacob Kamp

De fleste haveanlæg opleves sjældent som et stationært
billede, men derimod som en successiv oplevelsesrække
af rum og stemning. Haver opleves ikke kun med øj¬
nene, men med hele kroppens sanseapparat, materialet
under fødderne, blomsternes duft, skiftet fra varme

til kulde, når en skygge falder, vindens susen osv. De
opleves intuitivt følende — det drejer sig om kroppens
sansende tilstedeværelse og bevægelse igennem verden,
mere end en tænkende rationel begivenhed.

John Dixon Hunt beskriver i en tekst fra 2003 1 tre

typer af bevægelse i haveanlæg: 'the procession, the
stroll and the ramble' — som vel kan oversættes til

processionen: spadsereturen/promenaden og vandre-

Vandkæden i trappeformationens midterakse passerer en række
fontæner, repræsenterende de fem sanser
• The water chain in the stairway's central axis passes a series
of fountains, representing the five senses

John Dixon Hunt 'Lordship ofthe feet:
Toward a new poetics ofmovement in the garden i 'Landscape
design and the experience ofmotion', Dumbarton Oaks 2003

turen. Han overfører begreberne til forskellige typer

anlæg igennem historien; den rituelle barokhave, den
engelske landskabshaves promeneren og Olmsteds
naturlignende byparker, hvor man tager på 'vandretur.

Disse begreber er gode redskaber til at få styr på
intentionerne i et haveanlæg, men så sandelig også i
forhold til planlægning.

To nordportugisiske anlæg fra hver sin periode, et
storslået religiøst barokanlæg og et moderne havbad,
benytter sig begge af en styret, processionel bevægelse
igennem anlægget - en bevægelse fra det profane til
det åndelige.
Jacob Kamp, landskabsarkitekt mdl

Modsatte side. Bom Jesus, ankomst fra syd via de fem zig-zag-
trappeløb, op ad den store trappeformation, forbi kirken og til
den afsluttende plads øverst til venstre.
Arquivo da Confrario do Bom Jesus
• Opposite page: Bom Jesus, arrival from south via the five
zigzag steps, up the large stairway, past the church to the
terminating square at the top left.
Arquivo da Confrario do Bom Jesus
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BOM JESUS DO MONTE Jacob Kamp

Allerede inden man ankommer, er man indstillet, de
tusind trin skal klares, man er indstillet på en ekstra¬
ordinær oplevelse. Trappeanlægget består af tre dele,
de nederste lange trappestykker, det koncentrerede
brat stigende mellemstykke op til kirken og slutteligt
et dovent opadflydende forløb bag kirken til toppen.

De fem retningers trappe zigzagger op ad den ne¬

derste del af bjerget, igennem skoven, der skjuler ud¬
sigt og forårsager, at man mister retnings- og tidsfor-
nemmelse. Man ved i forvejen, at der er 5 løb, men

man mister hurtigt fornemmelsen af, hvor langt man
er nået - forløbet kan fortsætte evigt eller stoppe ved
næste drejning.

Til sidst når man frem til bunden af det imposante
trappeanlæg imellem høje mure, som virker uoversti¬
gelige, med høje vanger, dqr på én og samme gang

skjuler og dramatisk fremhæver den stejle trappe.

Yderligere er der overalt opadstræbende skulpturer
og ornamenter, man er bittelille i et forløb, der går
opad, opad, opad imod kirkens tårne i det fjerne.

Kirken er i begyndelsen af attenhundredetallet flyttet
fra sin oprindelige placering, som var lige forenden af
hovedtrappen, til en mere tilbagetrukken placering og

fungerer således ikke længere som omdrejningsled i
trappens bevægelse mod toppen, men indskyder nu en

anden akse, der drejer fokus fra trappens fortsættelse
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Bom Jesus do Monte, 5 km østfor Braga. 1718-25
Øvre plads og pavillon med tableau af Jesu himmelfærd
Upper square and pavilion with the tableaux of
Jesus' Ascension

op af bjerget til den store, nøgne plads på kanten af
bjerget.

Hele trappeanlægget fra bund til toppens rombe¬
formede plads flankeres af ens, ottekantede pavilloner,
der hver indeholder legemsstore tableauer afJesu lidel¬
seshistorie fra judaskysset i Getsemane have til Jesus i
himlen/paradis blandt englene. Disse pavilloner har
naturligvis været den oprindelige mening med anlæg¬
get, idet man under opstigning skulle reflektere over

lidelseshistorien og på sine egne knæ føle lidelsen, så
frisætteisen i målet bliver en fysisk frigørelse fra smer¬
ten (igennem smerten). Pavillonernes indhold virker i
dag mere som en kuriositet, men deres rumlige funkti¬
on som styrende for bevægelsen består: de bliver om¬

drejningspunkter på den nederste del, de understreger
den aksiale bevægelse på midterstykket, og de fanger
og indrammer bevægelsen på den afsluttende plads.

Bom Jesus er rendyrket bevægelse, der er ikke andet
end den - og omkring er den omgivende natur. Det er

den' systematiserede bevægelse, processionen, der udgør
'havens' rum - det bliver et anlæg, hvor bevægelse,
tid og rum, flyder sammen til en kropslig oplevelse.

I dag er det ikke så meget den kristent symbolske
dimension af anlægget, der var fascinerende (i hvert
tilfælde ikke for undertegnede, selv om det stadig er
et stort pilgrimssted i den katolske verden), snarere

var det, hvordan man igennem et fysisk forløb opnåe¬
de en frisættelse fra verden og trådte ind i et andet
rum - et fysisk sanseligt rum, hvor det var kroppens
bevægelse opad og opad, der var det vigtige.

Man glemte selvet i trappens evigt gentagende rytme

og så/sansede skiftevis det nære i belægningens fine
mønstre og den fjerne himmel blå.
Jacob Kamp, landskabsarkitekt mdl
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HAVBAD VED LEQA DA PALMEIRA Jacob Kamp

Anlægget, mener jeg, kan beskrives som et overgangs¬
sted imellem kultur og natur, stedet hvor mennesket
indrammer, 'tæmmer' og derigennem søger at forstå
naturen... et spirituelt sted, hvor man hegner sig selv
en plads og sted i en ukontrollabel verden.

På dette grundlag kan Alvaro Sizas havbad anskues
som en have, et stykke indrammet kontrolleret natur
- her havet - som af mennesket kan opleves og sættes
i kontakt med kroppen og sjælen. Havbadet er en

have, hvor man 'dyrker' oceanets vand, bassiner med
forskellig dybde og udformning fungerer som 'bede'
hvori det ukontrollable vand blive tilgængeligt, oplevel-
sesbart.
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Havbad. Lega da Palmeira, ca. 5 km nordfor Porto. 1958-65
Arkitekt: Alvaro Siza

Bevægelsen foregår fra byens trafikerede havneprome¬
nade ned ad en rampe imellem rå betonvægge, man

drejer 90 grader for at træde ind i det sorttjærede,
labyrintiske omklædningområde, hvor man bogstavelig
talt afklæder sig byens dagligdag, går videre imellem
høje vægge for igen at dreje 180 grader og derefter
træder ud i oceanets klare lys.

Anlægget iscenesætter en bevægelse, et overgangs-

ritual, en moderne procession, der frigør den besøgen¬
de fra byens, menneskets, kulturens verden og klar¬
gør det til mødet med naturen, oceanets lys og kraft.

Havet er tæmmet og sat i system i en række bassiner,
fra det lavtvandende til det dybe indrammede ocean.

Jacob Kamp, landskabsarkitekt mdl



MATERIALER OG DETALJER Arendse Kjærulff-Schmidt

Fra oven. Fortov i Porto,
belægning på havsiden
af tehuset 'Boa Nova'
med Atlanterhavet og
klipper i baggrunden
og kantafgrænsning i
Passeio Maritimo
strandpark
Modsatte side.

Belægningsdetaljer i
Tibåes og Porto samt
kakkelklædte facader
• From top: Sidewalk
in Porto, paving on the
sea side of the tea
house 'Boa Nova' with
the Atlantic Ocean
and the cliffs in the

background, border at
the Passeio Marftimo
beach park.
Opposite page:

Paving details at
Tibaes and Porto and
tile covered facades

Portugisisk arkitektur har gennem de sidste mange år¬
hundreder været kendetegnet ved et bemærkelsesvær¬
digt uændret udtryk i form og materialer. En meget

begrænset palette er blevet anvendt og med kun fa og
små variationer gennem tiderne, og selv de største nu¬
levende portugisiske arkitekter, synes at være dybt
forankret i den tradition.

Arkitekten Eduardo Souto de Moura, som har tegnet
bl.a. stadion i Braga, opført til EM i fodbold 2004, og
Pousada Santa Maria do Bouro, udtalte i et interview
i svensk Arkitektur. 'I det sydlige Portugal kunne jeg
aldrig anvende granit. Dér bliver det til pudsede over¬
flader og lyse farver. Jeg er overbevist om, at de materia¬
ler, der giver konstruktionen dens tema, altid er koblet
til kulturen. Når man skifter geografi, må også arkitek¬
turen ændres. Jeg har aldrig bygget noget uden for
Portugal, og jeg er egentlig heller ikke interesseret.'

At man i den grad anvender de lokalt forekommende
materialer har selvfølgelig som udgangspunkt hoved¬
sagelig været et spørgsmål om økonomi, men det er,

som om denne fornemmelse for stedet og materialet
er vokset sammen med måden at tænke arkitektur på.

Helt tilbage fra det 6. århundrede, hvor maurerne

erobrede Portugal, har landet haft tradition for at ud¬
smykke bygningsfacader og havernes spejlbassiner med
håndmalede klinker, azulejos. Samspillet mellem det
rene, enlde formsprog og det stærkt ornamenterede
har altså sit udspring langt tilbage i historien.

Fortovene i Porto består af mosaiksten. Dels dem vi

kender herhjemmefra i mørk grå granit, dels nogle der
er en anelse større og hugget ud af limsten og basalt.
Disse sorte og hvide sten lægges i alle mulige forskel¬
lige mønstre - kun fantasien sætter grænser. Men fordi
stenenes størrelse og materialer går igen gennem hele
byen, bliver det aldrig påtrængende eller rodet i sit ud¬
tryk. Nogle af mønstrene findes også i facadernes klinke¬
udsmykning, og dermed skabes sammenhæng mellem
det vandrette og det lodrette plan i bybilledet. Fortove¬
nes sorte og hvide mønstre virker næsten som en stili¬
sering af det flimrende mønster af skarpt sydeuropæ¬
isk sollys, filtreret gennem bladene på de uundværlige
store skyggegivende træer, der er plantet overalt.

En egentlig landskabsarkitektuddannelse er noget gan¬
ske nyt i Portugal. Først for få år siden etablerede man

på arkitektskolen i Lissabon en afdeling for landskab.
Derfor hår store Porto-arkitekter som Alvaro Siza og
Eduardo Souto de Moura ofte selv stået for udform¬

ningen af udearealerne omkring deres bygninger samt

placeringen i landskabet, belægninger, aptering osv.
Arendse Kjarulff-Schmidt, landskabsarkitekt mdl
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Øverst og th. Den lukkede klostergård og det nye halvåbne gårdrum
Plan 1.1500.1. kirke, 2. kloster og hotel, 3. lukket klostergård,
4. halvåben gård med orangetræer i grus, 5. terrasse, 6. bassin
• The closed cloister and the new, half-open courtyard
Plan 1:1500.1. church, 2. convent and hotels, 3. closed cloister,
4. half-open courtyards with orange trees in gravel, 5. terrasse, 6. pool

POUSSADA SANTA MARIA DO BOURO Arendse Kjærulff-Schmidt
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Pousada Santa Maria do Bouro, Bouro, ca. 20 km nordøstfor Amares ved Braga. Cistercienserklosterfra middelal¬
deren, ombygget i 1500- og 1600-tallet. Ombygget til hotel 1989-97
Arkitekt: Eduardo Souto de Moura

Santa Maria do Bouro er oprindeligt et cistercienser¬
kloster fra middelalderen, som den portugisiske stat i
slutningen af 1980erne besluttede at lade ombygge til
hotel.

Hotellet er, som kirker og klostrer traditionelt er

det, højt beliggende og med en fantastisk udsigt over
det omkringliggende landskab. Det meget skrånende
terræn er bygget op af en række støttemure i kampe¬
sten, og i dette 'terrasserede' system er placeret tennis¬
baner og swimmingpools, som hører sig til på et mo¬

derne luksushotel. Store dele af området er plantet til
som oliven- og appelsinplantager. De forskellige ni¬
veauer forbindes af et antal trapper i groft tilhugget
granit, og med helt enkle håndlister af rustfri stålwirer.

Arkitekten Souto de Moura har nøje pointeret, at

der ikke er tale om en renoveringsopgave, men tvært¬
imod et nybyggeri, hvor stenene fra den gamle kloster¬
ruin er genanvendt. Han forsvarer sin frie fortolkning
af klosterruinen på følgende måde: 'Dette projekt er en

ny bygning, hvor flere forskellige af fortidens stem¬
mer kan høres. Selve ruinen er vigtigere end klosteret
i dets originale form. Det er ruinen, der er åben og

manipulerbar, præcis som bygningen har været gen¬
nem historien'.

Arendse Kjæruljf-Schmidt, landskabsarkitekt mdl

Th. Bassin ved den store terrasse

Nederst. Granittrappe med stålwire-håndliste,
der skyder sig frit ud fra muren.
Th. Den nye pool i parken
• Right: pool on the large terrace
Below: Granite stairs with steel wire railing,
placed free of the wall, and the new pool in the park
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PASSEIO MARITIMO STRANDPARK Arendse Kjærulff-Schmidt

I forbindelse med Portos værtsrolle for Europæisk
Kulturby 2001 blev et storstilet havnefrontprojekt i-
værksat. Her var det da også bygningsarkitekten Siza,
der fik til opgave at lave masterplanen for byudvik¬
ling i området, og de Moura har tegnet en del af hav¬
nepromenaden.

Et andet af anlæggene langs atlanterhavskysten i
Porto har den spanske landskabsarkitekt Bet Figueras
tegnet. At netop hun fik opgaven kunne hænge sam¬
men med hendes evne til at lave projekter, der nær¬

mest vokser ud af stedet og dets farver og materialer.
Havneparken består af en grusflade med en række
forsænkede haverum; en stor rektangulær, fritstående
mur beklædt med stærkt blå kakler, der spejler havet
og himlen og refererer til de kakkelklædte facader
overalt i byen, samt en stejl trappe, der fører ned til
et enormt trædæk, som bugter sig mellem rå klippe¬
stykker. Her er Atlanterhavets nærvær altdominerende.

Alt sammen udført med den lavmælte selvfølgelig¬
hed, der er så kendetegnende for arkitekturen og
landskabsarkitekturen i området.

Arendse Kjærulff-Schmidt, landskabsarkitekt mdl
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Strandpark langs atlanterhavskysten, ca. 3 km nordvestfor Porto. 2001
Landskabsarkitekt: Sold Morales og Bet Figueras

Denne side. Trædæk langs havet og
nedgang hertil
Herunder. Vandrende med hulrist
Modsatte side. Øvre del af strand¬
park med forsænkede haverum,
pavillon og blå kakkelmur
• This page: wooden deck along the
sea, and steps to the water.
Below: water channel with grate
Opposite page: Upper part of strand
park with the recessed garden.
Pavilion and blue tile wall



STADION I BRAGA Tage Kansager

Øverst. Stadion set fra nord,
fra parkeringsplads og ankomstareal
for udepublikum.
Tv. den østlige, fritstående tilskuer¬
tribune, der er forankret med kraftige
wirer til den vestlige, bjergbundne
tribune
• Top: The stadium seen from north,
from the parking lot and the arrival
area for outdoor guests
Left: The eastern, freestanding
grandstands, which are anchored
with strong, cables to the western,
cliff grandstands

Fodboldarenaen blev opført for at stå klar til EM i
fodbold 2004. Det er dog først og fremmest opført
som hovedarena i Portugals fjerdestørste by Braga og

rummer ca. 20.000 pladser, det halve antal af Parken
i København. Arkitekten Eduardo Souto de Moura

har placeret tilskuertribuner'ne over for hinanden, på
langsiderne af banen. Der er således ikke tilskuerplad¬
ser bag målene. Forklaringen er den, at arkitekten fo¬
restiller sig, at tilskuerne kommer for at overvære et

skuespil, og de skal alle have mulighed for at se lige
godt. Lidt i stil med antikkens amfiteatre.

Her har det blot den ulempe, at det påvirker stem¬

ningen blandt publikum, når der ikke er den menne¬

skelig forbindelse mellem de to langsider. Publikum
er sat over for hinanden som to fjendtlige hære, hvor¬
ved den stemning og det sammenhold, der opstår, når
publikum sætter bølgebevægelser i gang på tilskuer¬
pladserne, går tabt.

Arenaen er forberedt til at kunne overdækkes med et

tag af betonelementer, som skal hvile på de kraftige wirer,
der er spændt ud over græssværen. Dette vil imidlertid
indebære, at græsset så skal erstattes af kunstgræs.

Snit øst-vest

Section East-West
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Porten ved ankomstpladsen for udepublikum
• Gate at the arrival square for the outdoor public

Adgangsforholdene til arenaen er delt i to afsnit. Hjem¬
mepublikummet kan ankomme oppefra til den vestlige
tribune, der er hugget ind i bjerget. Denne adgangs¬
vej er inden for gangafstand til byen. Udeholdets
publikum forestiller man sig ankommer i busser til
en parkeringsplads neden for bjergmassivet. Derfra
bevæger de sig gennem nogle tunge porte ind på et
stort plateau neden for den fritstående østlige tribune.
Belægningen på forpladsen og fortovsarealer er udført
i store lysegrå granitplader. Det var meget overbevisen¬
de og virkede rigtigt på det sted. Man kom helt til at
holde af den portugisiske granit, som vi normalt kun
kender i form af kantsten og chaussésten. Parkerings¬
pladsen, der var tilplantet med platantræer, virkede
minimal i forhold til antallet af tilskuerpladser i are¬

naen. Inden for portene var der derimod rigtig god
plads op til tribunen på de brede stier, der var udlagt
på det græsbevoksede plateau.

Denne arealdisponering viste også sine mangler under
EM, hvor det tog adskillige timer at afvikle trafikken
med personbiler fra parkeringspladsen. Gedigen syd¬
europæisk kaos. Pladsen er givetvis primært tiltænkt
busser. Portugiserne har endnu ikke vænnet sig til, at
de har fået en biltæthed, der kan sammenlignes med
det øvrige Europa. Som udefra kommende er det der¬

imod det første man lægger mærke til. Fra mine 'tid¬
ligere besøg i Portugal i 1978 og 1982 og frem til i dag
er der sket en enorm udvikling i vejnettet. Næsten alle
de steder, vi kom, var de i gang med at bygge nye

veje og broer. For 30 år siden skulle man bevæbne sig
med tålmodighed; på en dagsrejse i bil kunne ikke
man ikke forvente at tilbagelægge mere end ca. 400
km på de snoede smalle veje, der tilmed blev benyttet
af alle transportmidler inkl. hestevogne.

Ved ankomstområdet ligger et mindre vandløb, hvis
fald var tæmmet af nogle tværgående, kantede og

kraftige betonværker, der spændte ud over flodsengen; i
stærk kontrast til det blødt formede græsterræn med
træer.

Tage Kansager, landskabsarkitekt mdl

Braga Stadion. 50 km nordfor Porto. 2004
Arkitekt: Eduardo Souto de Moura
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Tradition and garden art in Portugal
Lulu Salto Stephensen, p. 25

Portugal has never been the scene of the
development of a real national garden art -
on the other hand the great Mediterranean
cultures have all had a great influence on
the gardens and parks of Portugal. Traces of
both the Romans and the Moors can be
found in Portugal's garden art, but the
greatest time was when the colonial period
brought grand riches to the country.

In addition to these treasures, there was a

basis for the building of a number of
churches, convents, palaces, large city man¬
sions and estates (from the 15th to 17th
centuries). Also a number of exotic plants
were imported, which proved to flourish
well in the Portuguese climate.

The love for the Portuguese landscape
seems to have played an important role in
the planning of gardens: The landscape is
often used as an aesthetic parameter in the
sequence of experiences, and many gardens
are inspired by the landscape's topography,
with terraces in connection with stairways
in a symphony of experiences. The basis for
this type of garden seems to come from the
early renaissance gardens in Italy, which had
cultivated the garden as an oasis in the
landscape.

Another feature, which is characteristic
of Portugal, is the so-called azulejos. The
use of these glazed tiles is clearly rooted in
the Moors' use of ceramics in their gardens,
but the Portuguese use of glazed tiles -

preferably blue and slightly lemon yellow
on a white ground - developed and was
enhanced by the renaissance and especially
the baroque form idiom. The Moors' refined
geometry was replaced by the baroque
expression, but the tiles continued with
new forms. When the terrain invited terrac¬

ing and reinforcing walls, tile was often
employed on these structures.

Naturally the traditional styles had a dis¬
tinctive impression on Portugal's garden art,
but there are some repeating themes, which
describe a firm substance.

Portugal's political history is character¬
ized by its secular and ecclesiastical power
and strictness. For this reason landscape art
in the age of enlightenment was shown very
little interest in Portugal, although there are
several fine examples.

In later years, Portugal seems to have fol¬
lowed the European trends with many good
examples of Arts and Crafts inspired gardens,
as well as the more recent internationally
inspired landscape art. It is within the inde¬
pendent interpretation of garden art from
other cultures that Portuguese garden art
finds it surprising strength.

Quinta da Agrela, p. 34
Lulu Salto Stephensen

The modest country house, Quinta da
Agrela near Santo Tirso, northeast of Porto,
lies in a mountainous area. It has been

owned by the same family for centuries,
and the gardens were extensively reorgani¬
zed during the 1940s up to 1952 according
to a project by Francisco Caldeira Cabral.
The garden project was based on the local
topography, landscape qualities and regional
climatic conditions as well as inspiration
from the Portuguese garden and quinta
tradition.

Most of the scheme is oriented toward
south and is spread over a series of terraces
containing special gardens with three pur¬
poses: To create a buffer from street noise,
to enjoy and reinforce the view over the
valley, and finally to employ the property's
existing slopes.

Despite it present, somewhat unkempt
appearance, the basic planning, the good
structure, the exceptional craftsmanship
and several of the fine plant compositions
are still evident today. The Portuguese pro¬
fessor, Teresa Andresen, considers the scheme
to be Cabral's most distinctive work.

Porto - situation and landscape, p. 38
Søren Bøgeskov

The Porto area serves as the regional power
center for the northern part of Portugal.
The city of Porto lies on a group of hills
along the Rio Douro river.

The oldest part of the city was estab¬
lished on the cliffs along the north side of
the Douro river. Porto was later connected
with the Vila Nova de Gaia quarter by four
bridges.

The city lies a few kilometers from the
mouth of the Douro at the Atlantic Ocean.
Due to the constant shoaling of the river
mouth, the harbor was moved out and lies
ten kilometers north of the river mouth at

Leixoes, directly on the Atlantic coast.
The fact that the heavy harbor traffic was

moved to the Atlantic coast has implied
that the areas along the river on the stretch
from the medieval city toward west to the
Atlantic can now be used for other purposes.
At an early stage in development, the
authorities were aware of the recreational

possibilities that lay in the transitional zone
between land and water.

The stretch from the medieval city to the
river mouth appears almost as a kind of
horizontal foreland, but raised above the
daily tidal rhythm.

Here at the transition between high and
low tides, during the last 15-25 years, a
number of recreational areas have been
established, connected by a promenade.

If one continues from the river mouth
toward north along the Atlantic coast, the
transition between sea and land once again
alters character and becomes a rocky coast.
Here, slightly north of the river, in this
somewhat flat rocky landscape, the Por¬
tuguese architect Ålvaro Siza, in the late
1950s, designed a public bath. One of
Siza's first completed buildings, the tea
house "Boa Nova," lies slightly further
north on the flat rocky terrain.

Movement - in two north Portuguese
"gardens," p. 42
Jacob Kamp

Most garden schemes are rarely experienced
as static images, but to the contrary, as a
successive series of experiences in space and
atmosphere. The gardens are experienced
not only visually but with the body's entire
sensory range: materials underfoot, the
smell of flowers, changes from warm to
cool as a shadow passes, the whisper of the
wind, etc. They are experienced intuitively
sentient - the body's sentient presence and
movement through the world, more than a
thinking rational event.

John Dixon Hunt, in a text from 2003,
describes three kinds of movement in a gar¬
den scheme: the procession, the stroll and
the ramble. He transfers these notions to

different types of schemes throughout his¬
tory; the ritual baroque garden, the English
landscape garden's strolls and Olmsted's
naturelike city parks, through which one
rambles.

These notions offer an excellent tool to

control the intentions in a garden scheme,
but also to a high degree, in relation to the
planning.

Two north Portuguese schemes from two
different periods, a grand, religious baroque
scheme and a modern sea bath, both employ
a controlled processional movement through
the scheme - a movement from the secular
to the spiritual.

Materials and details, p. 48
Arendse Kjærulff-Schmidt

Over the centuries, Portuguese architecture
has been characterized by a remarkable con¬
sistent expression in form and material. An
extremely limited palette has been employ¬
ed and with only few and small variations
through the years. Even the greatest living
Portuguese architects of today seem to be
deeply rooted in this tradition.

Architect Eduardo Souto de Moura, who
designed the stadium in Braga for the 2004
European Soccer Championships, and
Pousada Santa Maria do Bouro, stated in
an interview in the Swedish Arkitektur: "In
southern Portugal, I could never use granite.
There it becomes polished surfaces and pale
colors. I am convinced that the materials
that give a structure its theme are always
tied to the culture. When one changes
geography, one must also change the archi¬
tecture. I have never built anything outside
of Portugal, and I am really not interested
in doing so."

The fact that one uses the indigenous
materials to so great a degree has of course
been a question of economical factors, but
it is as though this sense of place and mate¬
rial has grown together with the notion of
conceiving architecture.
Pete Avondoglio

Landskab 2/05



BYENS
RUM

UDSTILLING
1 6 april - 5 juni 2005

Dansk Design Center
H C Andersens Boulevard 27
1553 København V

GH form og Holbæk Jernstøberi
www.ghform.dk

MASTER I KULTURMILJØ OG
LANDSKABSANALYSE - EN
TVÆRFAGLIG EFTERUDDANNELSE
FOR PLANLÆGGERE OG
FORVALTERE
Uddannelsen består af fire moduler.
I de tre første moduler behandles

natursyn, landskabsopfattelser og
kulturmiljø, historien i landskabet
samt tværvidenskabelig landskabs¬
analyse og forvaltning. I det fjerde
modul udarbejdes et masterprojekt
- en case-study med udgangspunkt i
egen praksis.
Fokusområder: natursyn/kultursyn,
kulturarv/-miljødiskussionen, tvær¬
faglig landskabsanalyse, tolkning af
historiske kort, bevaringsproblema-
tikker - æstetik, autenticitet m.v.

Udbydes af Aarhus Universitet i
samarbejde med Arkitektskolen i
Aarhus med indbudte gæstefore¬
dragsholdere.
Nyt forløb pr. 1. september 2005.
Tilmeldingsfrist 1. juni.
Tilmelding kan ske til de enkelte
moduler eller den samlede, toårige
uddannelse.

Fagbeskrivelse:
www.au.dk/da/evu/katalog
Kontaktpersoner: Jytte Ringtved
8942 4648-farkjr@hum.au.dk
Ole Mouritsen 8936 0299 -

ole.mouritsen@aarch.dk

DE GRØNNE FAGS DAG 2005
BYPARKEN ANNO 2005
Konferencen om byparkens form og
funktion tager udgangspunkt i kon¬
kurrencen om Nørrebroparken fra
december 2004.

Uddrag afprogram
Velkomst v. lb,Asger Olsen
9.45-10.15:1. prismodtager, arkitekt
Mads Mandrup Flansen, begrunder
forslagets koncept og udformning
10.20-10.50:1. prismodtager, prof.,
landskabsarkitekt Steen Høyer be¬
grunder forslagets koncept og ud¬
formning
11.05-11.35: Fagdommernes vurde¬
ring, den landskabsarkitektfaglige
vurdering v. lektor Malene Hauxner
11.40-12.10: Lægdommernes vurde¬
ring, brugernes vurdering v. Anne
Navntoft
13.15-13.30: Byparkens status i byens
fysiske planlægning v. borgmester
Søren Pind, Københavns Kommune:
13.30-14.00: Nørrebroparkens reali¬
sering v. landskabsarkitekt Kristian
Nabe-Nielsen, Københavns Kommune
14.00-14.45: Københavns parkpolitik,
København som eksempel på fore¬
ning af amt og kommune v. parkchef
Jon Pape, Københavns Kommune
15.00-15.45: Tendenser i europæisk
parkpolitik, et forskningsresultat v.
adjunkt, Ph.D. Jonna Majgaard Krarup,
Arkitektskolen i Aarhus.

Ordstyrer: Ib Asger Olsen
Hvert indlæg afsluttes med 5-10
minutters diskussion. Der regnes
ikke med en afsluttende diskussion

og opsamling.

Onsdag 27. april 2005, kl. 9-IB
Kvartercenter NV, Dortheavej 61
2400 København NV

Tilmelding: Maria Miret,
Tel. 33 32 23 54. Fax 33 9148 22
Arr. Have- og Landskabsrådet

MOMA, NEW YORK
Indtil 16. maj vises 'Groundswell:
Construction the Contemporary
Landscape'.
Moma, 11 West 53 Street,
NYC, USA. www.moma.org

BYLIV OG HAVNEFRONT

Der er i disse år kamp om havne¬
fronterne overalt i Danmark. Intet
andetsted forandres landskabet så

hurtigt som i havnene, hvor contai¬
nere,færgeterminaler og fabrikker
erstattes afboliger, firmadomiciler
og kulturinstitutioner.
I takt med at forandringerne tager
fart, stiger også intensiteten i de
bypolitiske diskussioner.
Hvad skal de nye byrum bruges til?
Hvor meget skal der bygges? For
hvem skal der bygges?
Forfatterne analyserer de processer,
der finder sted, når forskellige grup¬

per ønsker at gøre brug af det sam¬
me byrum, men med forskelligt kul¬
turelt og socialt udgangspunkt.
Vi kommer med ind i glasdomicilerne
og i de eftertragtede havneboliger
og får indblik i deres samspil med
livet påpromenaderne og pladserne
omkring dem.
Forfatterne kobler kulturanalyse med
byplanlægning og diskuterer, hvor¬
dan planlægningen kaninddrage
analyser af det daglige liv i byerne
og derved blive bedre til at skabe
rammer for detbyliv, som alle efter¬
spørger- ikke mindst i nye byområ¬
der ved havnefronterne.
Forfatterne Nicolai Cariberg (f. 1974)
og Søren Møller Christensen (f.
1975) har gennem en årrække for¬
sket i byplanlægning og byudvikling
ud fra et etnologisk perspektiv.
I deres arbejde som byplankonsulen¬
ter kobler de urbanitetsforskning
med aktuel byplanlægning.
De er begge ansat ved Europæisk
Etnologi, Københavns Universitet.

Nicolai Carlberg & Søren Møller
Christensen: Byliv og havenefront.
Museum Tusculanums Forlag 2005.
184 s., ill. ISBN 87 635 0190 2.1
Serien 'Etnnologiske studier Vol. 12.
ISSN 1398-8980. Pris 248 kr.

A13



Miljø i eksisterende boliger

Ophængning

I Rustfrit, transparent net.

Nøglefærdige løsninger.

DRØMMEN OM PARADISET-
ISLAMISK HAVEKULTUR
Det rislende vand, mosaikkerne og
den lukkede gård er blandt de karak¬
teristiske kendetegn for den islami¬
ske havekultur.
Arkitekt Steen Estvad Petersen har i
mange år rejst gennem Sydeuropa,
Mellemøsten og Indien, hvor islam
har sat sit tydeligste præg på haver¬
ne.

I Drømmen om paradiset præsente¬
rer han et bredt udsnit af de smuk¬
keste islamiskehaver - lige fra
primitive palmelunde til nogle af
verdens mest forfinede paladshaver.
Steen Estvad Petersen giver et ind¬
blik i en havekultur præget af har¬
moni og årtusinders traditioner og
skriver bl.a, i forordet:
'Den islamiske have er enestående
ved, at den i hele sin udvikling er tro
mod én og samme idé, der har sit
udspring i førislarniske kulturer. Den
er i sin reneste form en funktionel
frugt- og grøntsagshave, som er for¬
bundet med æstetiske principper,
der mere eller mindre direkte asso¬

cierer tildrømmen om paradiset.'
Drømmen om paradiseter rigt illu¬
streret med fotos, tegninger og skit¬
ser af de islamiske haver fra Anda¬
lusien i vest til Taj Mahal i Indien i
øst.

Steen Estvad Petersen er arkitekt,
forfatter og tidligere arkitektur¬
anmelder påWeekendavisen.
Hans seneste udgivelse er Idéernes
vandring (2000).
Steen Estvad Petersen: Drømmen
om paradiset. Gyldendal, 2005. 384
s., ill. 369 kr.

KULTURMILJØATLAS FOR MORS

Kulturarvsstyrelsen har i samarbejde
med Morsø Kommune udarbejdet
Morsø kulturmiljøatlas.
Kulturmiljøatlasset gennemgår kul¬
turarven på Limfjordens største ø.
Det beskriver kultur- og landskabs¬
værdier i kort, fotos, tegninger og
gode historier.
Udover den trykte udgave af atlas¬
set kan man på www.kma-mors.dk
finde endnu grundigere beskrivelser
og endnu flere fotos, kort og tegnin¬
ger af alt det, det trykte atlas har
ikoncentreret form.
Fundamentet i det ny kulturmiljø¬
atlas er en kortlægning og beskrivel¬
se af 30 værdifulde kulturmiljøer på
øen, og en registrering og vurdering
af cirka 8.200 bygninger på Mors
opført før 1940.
Beskrivelsen af disse bevaringsvær¬
dier er tilgængelig i databaseform,
som står tilrådighed for borgerne,
kommunen og andre med interesse
for kulturarven i by og på land.
Kulturmiljøatlas Mors består med

andre ord af tre elementer: bog¬
værk, hjemmeside og database.
Atlasset er blevet til gennem et
samarbejde med en følgegruppe,
bestående af politikere og ansatte
fra Morsø Kommune, repræsentan¬
ter fra Viborg Amt, bevaringsforenin¬
ger oginteresseorganisationer mv.
Desuden har der været et godt sam¬
arbejde med Morslands Historiske
Museum.
Der er udgivet 73 atlas i Danmark.

Kulturarvsstyrelsen og Morsø
Kommune: Morsø Kulturmiljøatlas.
Kulturarvsstyrelsen og Morsø
Kommune, 2004. 86 s., ill. 180 kr.

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Nicolai Carlberg & Søren Møller
Christensen: Byliv og havenefront.
Museum Tusculanums Forlag 2005.
184 s„ ill. ISBN 87 635 0190 2.1
Serien 'Etnnologiske studier Vol. 12.
ISSN 1398-8980. Pris 248 kr.
Steen Estvad Petersen: Drømmen om

paradiset. Gyldendal, 2005. 384 s.,
ill. 369 kr. ISBN8702 02883 2

Margherita Azzi Visenti: Topiaria.
Architetture e sculture vegetali nel
giardino occidentale dall'antichita a

oggo. Fondatione benetton Studi
Ricerche Canova, 2004, 268 s., ill.
Edition TOPOS: Im Blickpunkt: Nie-
derlånde/The Netherlands in Focus.
Callwey Verlag, 2002
Københavns Kommune, Bygge- og
Teknikforvaltningen: ByskabsAtlas
København 2003.100 s„ ill. ISBN 87
989627 0 1

Kulturarvsstyrelsen og Morsø Kom¬
mune: Morsø Kulturmiljøatlas. Kul¬
turarvsstyrelsen og Mosø Kommune,
2004. 86 s., ill. 180 kr.

AKADEMIETS MEDALJER 2005
Ved Akademiets Stiftelsesfest i 31.
marts 2005 blev overrakt følgende
medaljer:

Thorvaldsen Medaillen - den højeste
udmærkelse Akademiet kan tildele
en billedkunstner
Billedhuggeren Kirsten Justesen
Billedkunstneren Jytte Rex

Eckersberg Medaillen - for en ind¬
sats af høj kunstnerisk kvalitet inden
for den frie eller den bundne kunst
Arkitekten Steen Høyer
Arkitekterne Bjarke Ingels og Julien
de Smedt, Plot Tegnestuen
Billedhuggeren jørgen Michaelsen
Maleren Ellen Hyllemose
Maleren Vibeke Mencke Nielsen
Maleren Tal R

Fotografen Per Bak Jensen
Fluxus-kunstneren Henning Christian¬
sen

Thorvald Bindesbøll Medaljen -

for indsats af høj kvalitet inden for
brugskunst og industriel grafik
Væveren Jette Gemzøe

N.L Høyen Medaljen - for en ind¬
sats af høj kvalitet inden for forsk¬
ning, fortolkning eller formidling af
de skønne kunster
Kunsthistorikeren Lene Burkard

ECKERSBERG MEDAILLEN
TIL STEEN HØYER
Med Eckersberg Medaillen kan Det
Kongelige Akademi for de Skønne
Kunster udmærke et menneske, der
har ydet en indsats af høj kunstne¬
risk kvalitet inden for den frie eller
den bundne kunst.
Akademiet lod medaljen præge i
bronze i anledning af hundredårs¬
dagen for C.V. Eckersbergs fødsel
den 2. januar 1783.
Arkitekten Steen Høyer er i 2005
tilkendt Eckersberg Medaillen med
følgende motivering:
Steen Høyers projekter og værker
handler om landskaber. Landskab
forstået i tre dimensioner, som både
proces og program for et fælles
medmenneskeligt anliggende:
I bredden trækker samfundshistorien
komplekse opdelinger og strukturel¬
le spor, dybden giver sig til kende i
geologisk og botanisk form og for¬
stand. Og endelig må vi langt hen
tro på fremtidens højde, igennem
landskabernes spejlinger af tidens
dynamik og foranderlighed.
I den nyligt afholdte konkurrence om

Nørrebroparken, hjemdrog Steen
Høyer både 1. og 2. præmie. Begge
projekter er usædvanligt præcise.
Både i vurderingen af hvilke, men og¬
så hvor få midler, der i dag behøves
for at etablere en park, der er an¬

vendelig, almen og har kunstnerisk
relevans.
Steen Høyer, der har rod i den ele¬
gante og knivskarpe minimalisme, vi
kender fra kæmperne Sven-lngvar
Andersson og C.Th. Sørensen, har
med 1. præmien anslået en ny og
mere aformel stil. Godt nok etable¬
res parkens grundtræk som tætte
tværgående beplantningsbånd og løv¬
hegn. Men den enkle opbyggelighed
og tilsyneladende normalitet sættes
hårdt i relief af plantevalgets artsrig¬
dom: Lystfyldt mangfoldighed blan¬
des med mangedobbelt diversitet -
og blandingsbotanikken sættes bog¬
staveligt til at blomstre en park frem.
En park med en så determineret
blandingskultur spejler regulært
tidens dynamik og foranderlighed -

som både proces og program for et
fælles medmenneskeligt anliggende.
Herfor udmærkes Steen Høyer med
Eckersberg Medaillen.

Jakob Inox Line®
Videnparken
Vesterballevej 5
DK • 7000 Fredericia
T* +45 70 20 98 40
F. +45 75 94 12 58
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ECKERSBERG MEDAILLEN
TIL PLOT
Arkitekterne Bjarke Ingels og Julien
de Smedt, Plot Tegnestuen er i 2005
tilkendt Eckersberg Medaillen med
følgende motivering:
Tegnestuen Plot har på kun fire år
markeret sig fagligt og vakt opsigt,
ikke alene i den danske arkitektver¬

den, men også internationalt:
Vundet konkurrencer, fået store

byggeopgaver, modtaget anerken¬
delser, udmærkelser og medaljer -
blevet omtalt, anmeldt og inter¬
viewet i lange baner.
Tegnestuen har - med for disse
breddegrader usædvanlig ildhu, idé¬
rigdom, mod og talent - brudt gen¬
nem traditionerne og de begrænsen¬
de dogmer. Argumenteret fornyende
og forestillingsskabende, om ønske¬
ligt diagrammatisk klart, og dermed
kommunikeret grænseoverskridende
bygværker til opførelse.
De har anvist nye muligheder for
brug af eksisterende bygninger med
henblik på tidens behov i en fabule¬
rende formgivning og med et utroligt
engagement. Huse med noget på
hjerte.
Af det store og frodige materiale
vælges her at fremhæve det bøl¬
gende maritime ungdomshus ved
Amagers østkyst og havbadet i hav¬
nen ved Islands Brygge: 'En lege¬
plads, et udspringsområde, et amfi¬
teater, en klippevæg'.
Man kunne for så vidt lige så godt
have valgt for eksempel koncert¬
huset i Stavanger og glashusbofæl¬
lesskabet i Trekroner ved Roskilde.
Akademiraadet udmærker Tegne¬
stuen Plot ved Bjarke Ingels og
Julien de Smed med Eckersbergs
Medaillen for deres stimulerende

bidrag til dansk arkitektur med løs¬
ninger, som rummer både den kom¬
plekse virkelighed og håbet om at
ændre verden.

ECKERSBERG MEDAILLEN
TIL PER BAK JENSEN

Fotografen Per Bak Jensen er i 2005
tilkendt Eckersberg Medaillen med
følgende motivering:
Per Bak Jensen fotograferer: for¬
ladte steder, øde industrilandskaber,
tomme parkeringspladser, menneske¬
tomme parker, våd og ufremkomme¬
lig skovbund, tømte horisonter, eva¬
kuerede blikke ud over åbent hav.
I hans fotografier oplever vi tilværel¬
sens sansebetingede fænomener.
Vi ser tomheden i parkeringspladsen
og et glimt af uendelighed i horison¬
ten, vi lytter til billederne: beskue¬
ren og verdens tid synes at gå f stå
foran dem.
Det virtuose, visuelle udtryk skaber
en synæstetisk oplevelse af stilhed

og væde. For denne indsats udmær¬
kes Per Bak Jensen med Eckersberg
Medaillen.

SKOV & LANDSKABS
ARRANGEMENTER 2005

Oversigt over alle arrangementer
2005 fra Center for Skov, Landskab
og Planlægnings: se. Landskab
1-2005, s. AB.
Tilmelding www.sl.kvl.dk eller til
Karin Gregersen, tel. 35 28 17 10 og

krg@kvl.dk
Af forårets arrangementer resterer:

Med skoven som nabo - at plan¬
lægge og forvalte en bynær skov
3.-4. maj i Storkøbenhavn
Et to-dages seminar med fokus på,
hvordan man som forvalter, plan¬
lægger eller interessent kan optimere
værdien af eksisterende og nye by¬
nære skove. Seminaret arrangeres i
samarbejde med Skov- og Natursty¬
relsen.
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 4.800 kr.
Andre 6.000 kr. Priserne er ekskl.

overnatning.
Inf.: Anders Busse,
bussen@kvl.dk eller tel. 35 28 17 70

Verden i Danmark - landskabsarki¬
tektur mellem problemløsning og
dyrkningsku'nst
13. maj i København
Konference om dansk landskabsarki¬
tektur set i et globalt perspektiv.
Landskabsarkitekter fra ind- og
udland præsenterer egne værker
Arrangeres i samarbejde DL. Pris:
Abonnenter på Skov & Landskabs
Videntjeneste, medlemmer af DL
eller Akademiske Arkitekter 2.200
kr. Andre 3.000 kr. .

Inf.: Malene Hauxner,
mhau@kvl.dk eller tel. 35 28 17 88

Naturlegepladser
8. juni på i Nødebo
Pris: Abonnenter på Skov & Land¬
skabs Videntjeneste 1.700 kr.
Andre 1.875 kr.
Inf.: Arne Hebbelstrup,
arh@kvl.dk eller tel. 35 28 15 81

FREISING GARDEN FAIR
Den 9. internationale Freising Gar¬
den Fair afholdes i dagene 6. til 8.
maj i Freising nær Munchen.
Vægten ligger på haveplanter, og
mere end 50 planteskoler fra Østrig,
Tyskland, Frankrig og Tyskland
udstiller. I forindelse med udstillin¬

gen holdes en forelæsningsdag med
emnet: Gardens without Borders'.
Information: Anita Fischer

gartentage@anitafischer-
landschaftsarchitektin.de
www.freisingergartentage.de
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Christianias lære
- Learning from Christiania

Af Merete Ahnfeldt-Mollerup,
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Martin Keiding, Jakob Red¬
dersen m.fl.
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Landskapsarkitektur på AHO
Ny masterutdanning i landskaps¬
arkitektur fra høsten 2005
Masterstudiet i landskapsarkitektur
er designorientert. Det har som
målsetning å utdanne landskaps-
arkitekter med innsikt i det urbane
landskapets kompleksitet. Videre er
målet å skape brede faglige dialoger
som stimulerer landskapsarkitektens
designpraksis.

Masterstudiet i landskapsarkitektur
på AHOs Institutt for urbanisme er
et fulltidsstudium som går over 2,5
år inkludert diplom, og fører til
graden Master i landskapsarkitektur
(MLA). Studiet er tilpasset studenter
med Bachelor i landskapsarkitektur
(BLA) eller med tilsvarende 3-års
utdanning innen landskaps¬
arkitektur. Søknadsfrist er 26. mai.

Åpent hus på AHO 12. mai
I forbindelse med oppstart av nytt
masterstudium holder Institutt for
urbanisme åpent hus med fore-
lesninger og diskusjon rundt urban
landskapsarkitektur. For ytterligere
informasjon se www.aho.no
eller ta kontakt på
landskapsarkitektur@aho. no
Velkommen!

fil:m Arkitektur- og designhøgskolen i OsloOslo School of Architecture and Design
arkitektur ■ urbanisme ■ landskap ■ design

Danske arkitekter

3XNIELSEN

Lene Dammand Lund
29 x 29,5 cm, 96 sider
Rigt illustreret
Dansk og
engelsk version
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