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drifts- og vedligeholdelsesarbejdet.
Udbygningen af kommunens offent¬
lige legepladser i 1970erne bar også
tydelig præg af FUrsts evne til at ud¬
nytte et areal optimalt til et givet
formål.

Kai Furst pensioneredes som 70-årig
i 1983.
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Manipulerede billeder. Dublerede og spejlvendte billeder, der illustrerer intentionerne om vitalitet og diversitet, dynamik og volumener i J. Palle Schmidt arbejder.
Fra uddelingen af Havekulturfondens Pris 2002.
• Manipulated photo. Copied and reversed photos that illustrate the intentions concerning vitality and diversity dynamics and volumes in J. Palle Schmidt's work.
From the awarding of the Havekulturfonden Prize 2002. ' • '



HAVEKULTURFONDENS PRIS 2002

Ved Danske Landskabsarkitekters møde 5. december
i Brøndsalen, Haveselskabets Have modtog professor
emeritus Jørn Palle Schmidt Havekulturfondens hæ¬
derspris år 2002. Med prisen fulgte et rejselegat på
10.000 kr. og statuetten 'De kurtiserende traner' af
billedhuggeren Helene Schou. Mere end 120 kolleger,
gamle som helt unge, var med til at fejre begivenheden.

Professor Ib Asger Olsen overrakte på fondsbesty¬
relsens vegne hædersprisen og motiverede valget med
disse ord:

'Palle Schmidt har på forskellig måde markeret sig
stærkt i havekulturen og landskabsarkitekturen. Han
har været faglig aktiv i hele perioden efter Anden Ver¬
denskrig, hvor landskabsarkitekturen har manifesteret
sig som en integreret del af samfundets dagligliv. Han
har gennem sine gøremål som landskabsarkitekt og
lærer ved Landbohøjskolens landskabsarkitektuddan¬
nelse haft stor indflydelse på fagets udvikling og inte¬
gration i samfundet.

Palle Schmidts virke kan karakteriseres som ideali¬

stisk, intuitivt og kreativt.
Hans projekter inden for alle anlægstyper er karak¬

teriseret af stor frodighed og arkitektonisk og rumlig
klarhed med en sikker brug af fagets materialer fra sten
til vand og jord og planter. Hans store faglige viden,
baseret på en grundig gartneruddannelse, parret med
en kreativ intuition, har ofte resulteret i billige og

bæredygtige løsninger, f.eks. projektet hvor græsset
armeres til parkering ved nedtromling af singels - en

økologisk løsning længe før økologisk bæredygtighed
blev formuleret.

Legendarisk er hans brug af popler for at skabe fro¬
dighed i de stressede 60er-bebyggelser og ved de store
motorvejsanlæg, hvor andre træarter kommer til kort.

Sikring af sundt og egnet plantemateriale er også et
varemærke for hans faglige virke. Sammen med Poul
Erik Brander har han været en stærk drivkraft i ud¬

viklingen af frøkildeudvalget og klonkildeudvalget for
en menneskealder siden, og han har til dato været en

engageret støtte for udvalgets arbejde med peptalks
ved de årlige udvalgsmøder.

Hans naive uforfærdethed over for interessemod¬

sætninger 'i det samlede fagområde var stærkt medvir¬
kende til det fælles skrift 'Plant og Plej' i 70erne. Det
indeholdt definitioner og appel til moralsk ansvarlig¬
hed ved behandlingen af planter i procesforløbet fra
planteskole til plantning og den efterfølgende pleje.

Skriftet var dengang i kapitallogikkens periode om¬
stridt, men grundlæggende rigtigt. Uden en fælles an¬

svarlighed for planternes livsprocesser går det ikke.
Palle Schmidt er også kendt fra faglige møder helt

frem til i dag som en varm fortaler for en faglig etik
og som revser af den uforstandighed, der ofte præger

bygherrer og offentlige myndigheder.
Det er således en fagets stridsmand vi med glæde

giver årets havekulturpris. Tillykke.'
Planteskoleejer Mogens Nielsen uddybede i sin tale

det store og værdifulde arbejde i Frø- og Klonkilde¬
udvalget, som J. Palle Schmidt gennem årene både
har initieret og ofte været primus motor i. Og lektor
Jette Abel beskrev J. Palle Schmidts arbejde som kollega
gennem omkring 25 år og underviser i flere fag: land¬
skabsplanlægning, anlægsgarneri, planteanvendelse,
græs m.m.

Annemarie Lund betonede J. Palle Schmidts evne

til - med malende og store armbevægelser at levende¬
gøre for andre, hvordan planter kan vokse op og dan¬
ne landskabsarkitektur. Gennem sit arbejde har han
stræbt efter at tilrettelægge oplevelser for andre men¬
nesker af'paradisisk grøn frodighed'. Planter i velvære
skal videregive dette velvære til os mennesker. Plant¬
ningerne skal karakteriseres af vitalitet, dynamik og
diversitet.

Enkle og stærke arbejder fra Palles hånd er bl.a. an¬

læg til boligbebyggelser som Vesterbo i Værløse, Gren¬
husene i Hvidovre, Sorgenfrivang II, Terrassehusene i
Fredensborg, Hastrupparken i Køge og Hestkøblund
i Birkerød. Dertil kommer planlægning ved motor¬

veje, Herning Kirkegård, Vigsø Feriecenter, Blaagaard
Seminarium, Hyldagerskolen i Albertslund samt et
utal af privathaver.

Havekulturfondens pris er siden 1994 årligt blevet
uddelt til personer, der har været særligt betydende
for havekulturens udbredelse, såvel formidlingsmæs¬
sigt som i praksis. Første modtager var Søren Ryge
Petersen, og de følgende år tildeltes prisen til Sven-
Ingvar Andersson, Poul Erik Brander, I.P. Junggreen
Have, Marie-Louise Paludan, Helge Petersen, Søren
Holgersen og Astrid Jørgensen. Prismodtageren er

valgt af Havekulturfondens bestyrelse, der pt. består
af stadsgartner Lars Østerbye, landskabsarkitekt Jane
Schul samt professor Ib Asger Olsen. Samtidig har
Havekulturfonden bevilget støtte til udarbejdelsen af
en bog om J. Palle Schmidts arbejder. AL
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HVEM PLANLÆGGER VI FOR? — en diskussion af

Lærergruppen på Sektion for
Landskab, KVL har blandt
årets specialer udvalgt fire, der
er meget forskellige, til at repræ¬
sentere studiets afgangsprojekter.
Der er stor bredde i emnevalg
medfokus på problemstillinger,
der er aktuelle i samfundet.
Der præsenteres en opgave af
mere forskningsmæssig karakter
samt planlægningsopgaver i
Københavns Havn og i det åbne
land og dertil en friareal-

forbedringsopgave.

landskabsarkitektens opfattelse afegen praksis og syn på beboernes rolle vedfriarealforbedring

Elisabeth Sonne Olesen
Hvem planlægger vi for? Dette er titlen på mit spe¬

ciale, der lige såvel kunne have heddet: Det gode liv
uden tagetes! Specialet diskuterer nemlig de værdi¬
mæssige forestillinger, der synes at præge vort fag,
landskabsarkitektur. Ethvert fag har videnskabsteore¬
tisk set altid visse grundantagelser i erkendelsen af, at
der ikke er beviselige svar på alt. Antagelser man der¬
for enes om at tro på. Den faglige selvforståelse kun¬
ne man kalde det. Selvsagt får den faglige selvforståel¬
se konsekvenser for måden, hvorpå vi arbejder og
håndterer mødet med andre værdier. Det forekom¬

mer mig f.eks., om end lidt karikeret, at der blandt
landskabsarkitekter er tendens til liden sympati for
den lille blomst tagetes.

Om en verden uden tagetes ville give et bedre liv,
vil jeg ikke diskutere yderligere, men dvæle ved det
indiskutable, at vi alle har både smags- og brugsmæs¬
sige præferencer, der bevirker, at vi ikke føler os lige
godt tilpas alle steder.

Som landskabsarkitekt er vor opgave at planlægge
omgivelserne for andre mennesker. Spørgsmålet er

blot, hvordan vi kan vide i hvilke omgivelser 'andre
mennesker' føler sig godt tilpas. Og er det overhove¬
det omgivelsernes fysiske udformning, der er essentiel
for det levede liv?

Hvor er menneskene?

Til min undren beskæftigede vi os i undervisningen
på Landbohøjskolen ikke med de mennesker, der skal
bruge og leve i det, vi planlægger, men udelukkende
med den fysiske dimension ved faget. For mig at se,
må det primære være, at brugerne er glade og tilfred¬
se, med det vi laver for dem - især dér hvor de bor og
har deres daglige færden. Af sammen grund fokuserer
jeg i mit speciale på landskabsarkitektens arbejdsop¬
gave med friarealforbedringer ved etageboligbebyggel¬
ser. Det"erten interessant type friarealer, idet vi ikke
ved om beboerne opfatter friarealet som deres private
have eller som et mere offentligt anlæg. Da beboerne
imidlertid er tilstede, er det oplagt at inddrage dem i
planlægningen af det friareal, der skulle forbedre
deres boligsituation.

For at kunne undersøge og diskutere sådanne em¬

ner, har jeg suppleret min landskabsarkitektuddan¬
nelse med en bachelorgrad i europæisk etnologi ved
Københavns Universitet. Denne tværfaglighed med¬
fører, at jeg i dag også betragter planlægning i et kul¬

turvidenskabeligt perspektiv, hvor jeg forsøger at se
ud over landskabsarkitekturens vante tænkemåde og
overvinde tilbøjeligheden til faglig hjemmeblindhed,
hvor man ikke ser egne værdier som konstruerede.

Beboerinddragelse - landskabsarkitektens udfordring
Specialets problemstilling omhandler vor faglige selv¬
forståelses indvirkning på arbejdet med beboere.

Intentionen er at bidrage til debatten om, hvilken
form for beboerinddragelse, vi som landskabsarkitek¬
ter mener er hensigtsmæssig i planlægningsprocessen
samt give et bud på, i hvilken retning faget kunne
udvikle sig på dette område. At jeg finder emnet rele¬
vant skyldes, at der i dag fra flere sider ses argumen¬
ter for fordelen ved et sådant samarbejde. Argumen¬
ter, jeg mener, vi bør forholde os til som en ny faglig
udfordring.

For det første hersker en politisk diskurs om, at

borgeren skal have større indflydelse. Denne diskurs
ses forplantet som en øget demokratisering af plan¬
lægningen på alle niveauer. I forhold til friarealfor¬
bedringer i etageboligbebyggelser er der i den almene
boligsektor i dag lovpligtigt beboerdemokrati. Rationa¬
let bag diskursen er, at borgeren eller beboeren med et

større ansvar i form af mere indflydelse vil tage mere
ansvar, hvilket igen vil bidrage til større ejerskabsfø-
lelse og deraf færre vedligeholdelsesudgifter.

For det andet findes der i et kulturvidenskabeligt
perspektiv argumenter for .nødvendigheden af beboer¬
inddragelse, fordi der er forskellige menings- og be-
tydningsaspekter knyttet til friarealer, f.eks. blandt
børn, ældre, indvandrere m.fl. Såvel æstetiske som

brugsmæssige præferencer varierer i tid og rum og er
som smag noget tillært1. Kulturelle undersøgelser
påpeger endda betragtelige forskelle i planlæggerens
og beboernes perspektiv.

Hvor planlæggeren betragter omgivelserne oppefra'
i et helhedssyn i former og strukturer, oplever bebo¬
erne 'nedefra' og lægger vægt på det konkrete, det
særegne og dér, hvor der er menneskelig aktivitet2. En
yderliggående forståelse af de fysiske rammers betyd¬
ning for det sociale liv findes hos bl.a. den franske
filosof Michel de Certeau, der mener, at rummet

først dannes for den enkelte gennem de minder og

erfaringer, vi får ved vor færden i det3.
Det betyder, at landskabsarkitekten ikke kan tage

det for givet, at han ved, hvad beboerne ønsker, men
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må inddrage dem således, at de får et friareal, hvori
de føler sig hjemme. I parentes bemærket ser jeg det
dog ikke som et mål i sig selv at få engageret så man¬

ge beboere som muligt, ligesom en forudgående 'mål¬
gruppeanalyse' heller ikke er tilstrækkelig.

Endelig kan anføres, at i og med der ikke findes
formelle forskrifter for hverken, hvad et friareal bør

indeholde, eller hvordan beboernes indflydelse skal
realiseres, påhviler der landskabsarkitekten et stort
etisk ansvar.

Landskabsarkitektensfaglige selvforståelse
Spørgsmålet er blot, om beboerinddragelse er så en¬

kelt at integrere i landskabsarkitektens praksis? Det
afhænger af, hvordan vi opfatter vor rolle som land¬
skabsarkitekt, dvs. vor faglige selvforståelse.

Jeg har i specialet undersøgt, hvori denne selvfor¬
ståelse består og hvorledes den dannes ved at anvende
den franske sociolog Pierre Bourdieus teoretiske be¬
grebsapparat samt hans metode.

Lad mig først præcisere, hvad jeg mener med 'land¬
skabsarkitektens faglige selvforståelse': Her forstår jeg
de fælles opfattelses- og vurderingsskemaer, præferen-
cehierakier og handlemåder, der hersker inden for fa¬
get. De er ofte indlejret som kropsliggjort viden, hvor
man ikke tænker over, hvorfor man gør, som man

gør, men handler spontant og ureflekteret. Bourdieu
kalder det doxé. Det giver en common sense forestil¬
ling af, hvad der er rigtigt og forkert, pænt og grimt
og det er de 'spilleregler' man må følge for at opnå
faglig anerkendelse. Netop kampen om anerkendelse
er efter Bourdieus overbevisning fundamental for al
menneskeligt samværd. Selvforståelsen udgør altså de
betydningsaspekter, landskabsarkitekten tillægger sit
arbejde, herunder også et friareal og dets beboere.

I min undersøgelse har jeg analyseret faglige insti¬
tutioner såsom uddannelsens struktur og pædagogi¬
ske virkemidler, tidsskriftet 'Landskab' og landskabs¬
arkitekternes praksis, herunder 'Ydelsesbeskrivelser for
rådgivende landskabsarkitektvirksomhed'5. Jeg har
derudover benyttet mig af egne optegnelser fra de
seneste år, og endelig har jeg foretaget dybdegående
interviews med tre erfarne praktiserende landskabs¬
arkitekter.

De faglige institutioner sikrer reproduktion og op¬

retholdelse af troen på doxa. Særligt tegnesalsunder-
visningen, herunder de visuelle dg retoriske projekt¬

præsentationer, giver mulighed for effektiv indlejring
af den landskabsarkitektoniske selvforståelse. Ved ana¬

lyserne af disse sås træk af de mentale strukturer, der
gennem analyserne af interviewene blev yderligere
afdækket og nuanceret. Doxa består i min tolkning
overordnet af egenskaber og handlinger, der gensidigt
indvirker på hinanden, hvilket jeg i det følgende vil
redegøre for.

Æstetik og smag — to sider afsamme sag
Da den æstetiske dimension tillægges overordentlig
stor betydning, er en væsentlig egenskab at kunne
genkende feltets æstetiske præferencehierarki, som en

fornemmelse for den 'rigtige' smag og lade den kom¬
me til udtryk i formgivningen. Tidsskriftet Landskab
bekræfter dette og er med til at opretholde idealerne
om værdien af det æstetiske og formidler samtidigt
fornyelse af det æstetiske indhold. Når æstetik kobles
til smag, kan landskabsarkitekten legitimere 'den
gode smags' berettigelse.

Den rare have - den smukke have

Den anden af doxas egenskaber ses af landskabsarki¬
tektens tro på kompetencen til at skabe rare rum

krydret med den idealistiske tanke, at det vil bibringe
beboerne øget livskvalitet. Dette er dog en funktiona¬
listisk normativ anskuelse. Med opfattelsen af, at det
smukke også er det rare, almengør landskabsarkitek¬
ten feltets præferencehierarki, dvs. en tro på at det,
landskabsarkitekten selv ser som smukt, også vil blive
værdsat af beboerne.

Missionær for den gode smag'
Landskabsarkitekten er forankret i sin tro på, at det
løsningsforslag, man som ekspert tilbyder beboerne,
vil være det bedste for dem. Selv om landskabsarki¬

tekten er i stand til at verbalisere forekomsten af an¬

dre smagspræferencer, navigeres efter den indlærte
måde at opfatte og vurdere på.
Men der hersker også den overbevisning, at lægmand
blot skal lære at forstå de 'rigtige' værdier. Dermed er

der knyttet en missionærfunktion til det at være land¬
skabsarkitekt.

Oprigtighed
Den anden handling består i det at arbejde oprigtigt.
Med ønsket orn at opnå faglig anerkendelse fra kolle-
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ger og andre, der fastsætter værdihierarkiet, herunder
æstetisk formgivning, bliver det magtpåliggende for
landskabsarkitekten at effektuere disse handlinger for
at forblive tro imod fagets værdier.

Først som sidst bliver det primære for landskabs¬
arkitekten derfor den fysiske dimension ved landskabs¬
arkitekturen. Der er noget andet og vigtigere på spil
for landskabsarkitekten end at skulle følge beboernes
præferencer. Herved kommer landskabsarkitekten ef¬
ter min opfattelse til at fremstå som ufrivillig selvtil¬
strækkelig.

Det ufrivillige ligger i, at landskabsarkitekten vitter¬
lig tror på, at han er i stand til at skabe de optimale
rammer for beboerne. Den universalistiske tanke¬

gang, der præger selvforståelsen i forhold til de smags-

og brugsmæssige præferencer gør, at der er en hjem-
meblindhed forbundet hermed, hvorved kulturelle
forskelle overses. Man planlægger intuitivt ud fra de¬
visen om, at vi alle er mennesker. Samtidig er det min
oplevelse, at der ofte er diskrepans mellem ord og

handling. Holdninger formuleres politisk korrekt,
men i praksis viser det sig, at når et problem skal lø¬
ses, en beslutning træffes og et valg foretages, er det
doxa der råder. Det får mig til at påpege en manglen¬
de refleksion over egen praksis. - En selvfølgelighed
med det bourdieuske perspektiv pga. doxas iboende
urefleksivitet, men som vanskeliggør forandring.

Mødet med beboerne

Jeg mener at kunne påpege et grundlæggende skisma
i ønsket om yderligere inddragelse af beboere mellem
på den ene side borgerinddragelsesdiskursen, det reel¬
le krav om beboerdemokrati i almene boliger samt
det kulturvidenskabelige perspektiv og på den anden
side landskabsarkitektens faglige selvforståelse. Jeg
vurderer således, at der kun er begrænsede mulighe¬
der for et konstruktivt samarbejde med beboerne.
For det første levner opfattelsen af en rigtig' æstetik
ikke plads til bébpernes smag. For det andet bevirker
troen på, at landskabsarkitekten er i stand til at skabe
rare rum, samt at det smukke automatisk også er rart,
at det er unødvendigt at inddrage beboerne. For det
tredje viser landskabsarkitektens missionerende ind¬
stilling, at beboernes meninger ikke respekteres, men

at de skal lære at forstå landskabsarkitektens værdier.

Og for det fjerde vanskeliggør kravet om oprigtighed
i sig selv åbenhed overfor beboernes præferencer.

De interviewede landskabsarkitekter fokuserede ikke

desto mindre på dialogen med beboerne, men det
forekommer mig at være en særlig form for dialog,
der hænger sammen med det missionerende virke.
Landskabsarkitektens mål med beboerinddragelse bli¬
ver efter min vurdering at få processen til at glide
uden nævneværdige konflikter, så beboerne accepterer

projektet, og landskabsarkitekten får mulighed for at

opnå anerkendelse. Man er ikke opmærksom på, at
beboernes tavse viden kunne komme udformningen
af friarealet tilgode, hvorfor den kan betragtes som

uudnyttet ressource.

Selvrefleksion og konstruktiv dialog
Jeg anbefaler derfor, at landskabsarkitekten bevidst¬
gøres om sin faglige selvforståelse via et mere selvre¬
fleksivt forhold til egen praksis. Først ved bevidsthed
herom har vi baggrund for at diskutere og udvikle
nye måder at arbejde på i forhold til beboersamar¬
bejdet.

Med Bourdieus strukturalistisk prægede perspektiv
er en ændring af den faglige selvforståelse som før
nævnt omstændelig. Muligheden for forandring kan
imidlertid øges gennem indsigt i det handlingsteoreti-
ske perspektiv, hvor det for individet er muligt via
personlig erfaring og vilje at ændre på adfærd og der¬
med også blive reflekterende om det 'ureflekterede'6.

Man kan optræne evnen til at se ud over vante

forestillinger ved til stadighed at søge saglige begrun¬
delser for de valg, man foretager. På denne måde vil
man kunne møde klient eller beboer mere åbent, selv
om det vil være vanskeligt at opnå en fuldt ud jævn¬
byrdig dialog pga. de kulturelle processer. 1 mødet
med den 'anden' bliver man bevidst om forskellighe¬
derne, men kan man ikke rumme disse forskelle,
danner man snarere karikerede forestillinger om hin¬
anden, som forårsager endnu større afstand mellem
parterne7.
Enhver relation er endvidere præget af magtforhold,
og da landskabsarkitekten qua sin ekspertfunktion
står i den dominerende position, bør hovedansvaret
for en konstruktiv dialog hvile på landskabsarkitekten.

At skulle tilegne sig en metakompetence som selv¬
refleksion forudsætter efter min opfattelse konkret
viden. Derfor må man på uddannelsesinstitutionerne,
samtidig med undervisning i selvrefleksion, undervise
i kulturvidenskab som inspiration.
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Hvem planlægger vifor? — en diskussion aflandskabsarkitektens opfattelse afegen praksis og syn på beboernes rolle
vedfriarealforbedring
Speciale udarbejdet afElisabeth Sonne Olesen ved Sektion for Landskab, KVL, august 2002
Vejleder: Jens Balsby Nielsen
Censor: Hans Ovesen

Men er indoptagelsen af en kulturvidenskabelig viden
overhovedet mulig, når landskabsarkitektens selvfor¬
ståelse er forankret i en funktionalistisk anskuelse?
Ønsker man, at doxa udvikles, mener jeg, det er af¬
gørende, at underviserne, som varetager den primære
reproduktion af den faglige selvforståelse, oprigtigt
formidler relevansen af en sådan viden.

Noter:

1. Bourdieu, P. (1995): Distinktionen. En sociologisk
kritik afdømmekraften. Det lille forlag, Frederiksberg.

2. Berglund, U. (1996): Perspektiv på stadens natur.
Om hur invånare ocb planerare ser på utemiljon i Sta¬
den. Kungliga Tekniska Hogskolan, Stockholm.

Tværfagligforening
Jeg er ikke fortaler for, at vi udelukkende skal plan¬
lægge på beboernes præmisser, idet man derved under¬
kender værdien af arkitekturen. Modsat underkender
man værdien af den viden, der foreligger om kulturel
pluralisme og kommunikativ planlægning, hvis man

fralægger sig ansvaret for at forstå beboerne. Snarere
må landskabsarkitekten via dialog afdække beboernes
ønsker samt deres tavse viden og arbejde i et stadigt
dialektisk samspil mellem egne værdier og beboernes
værdier, således at beboernes kulturelle kompetencer
forstås og bruges.

Måske handler det i al sin enkelhed om at accepte¬

re, at der findes forskellige værdisæt, som vi skal ar¬

bejde med og ikke imod, når vi via vor arbejdsopga¬
ver møder 'det anderledes'.

Resultatet kunne blive, at vi planlægger i erkendelse
af forskellighed fremfor homogenitet8. Er det noget,
vi i vort fag er interesserede i? Er det en udvikling,
der allerede er startet? Og hvordan vil det påvirke
omverdenens opfattelse af landskabsarkitekterne, hvis
vi arbejder ud fra sådanne tanker?
Elisabeth Sonne Olesen, landskabsarkitekt

3. De Certeau, M. (1984): The practise ofeveryday life.
University ofCalifornia Press. Berkeley og Los Angeles.

4. Bourdieu, P(1997): Afpraktiske grunde — omkring
teorien om menneskelig handlen. Hans Reitzels forlag,
København.

5. PLR (1992): Ydelsesbeskrivelserfor rådgivende land¬
skabsarkitektvirksomhed. Praktiserende Landskabs¬

arkitekters Råd.

6. Schon, D.A. (2001): Den reflekterende praktiker.
Hvordan professionelle tænker, når de arbejder.
Forlaget Klimt, Århus.

7. Barth, F. (1994): Manifestasjon ogprogress.

Universitetsforlaget, Olso.

8. Pløger, J. (2002): Den fragmentariske by og det 'gode
byliv'. Udfordringerfor fremtidens by- og boligplanlæg¬
ning. Et essay. By og Byg. Statens Byggeforskningsinstitut.
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NOKKEN KANALBY
— en fremtidsvision om havnebyen Kim Madsen
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By og fælled • City and commons

Vandstruktur • Water structure

I Sydhavnen mellem Islands Brygge og Amager Fæl¬
led ligger der omgivet af veje en lille enklave kaldet
Nokken. Dette område er præget af kolonihaver, en¬

kelte gamle industribygninger og en delvist selvgroet
beplantning. Vejene og den kraftige vegetation, hegn
og støjvolde isolerer Nokken fra omkringliggende land¬
skab. Den landskabelige sammenhæng med Amager
Fælled og den visuelle kontakt mellem havn og fælled
mangler.

Havnebassiner, der tidligere var med til at give byen
liv, samler i dag Københavns indre by og Amager og

fungerer som byens pause.

I den byomdannelse, som i øjeblikket finder sted i
de gamle industrihavneområder, vil Nokken med sin
placering i forhold til havnebassin og fælled være vel¬
egnet til byudvidelse.

Rekreativ boligudnyttelse
Et område, som blander idrætsinstitutioner med boliger,
rummer flere funktioner end et almindeligt boligområde.
Den tætte forbindelse mellem bolig og institutioner
øger de rekreative tilbud og tilfører området liv. Boli¬
ger og vand knyttet tæt sammen åbner mulighed for
alsidig rekreativ udfoldelse og gør nærmiljøet attraktivt.
Vandet bliver det nye rekreative element, som rummer

mulighed for både sejlads og andre vandrelaterede
idrætsgrene, samt almindelig rekreation som f.eks.
badning og lystsejlads.

Koncept
Det overordnede koncept er at forbedre og gøre den
visuelle kontakt mellem vand og landskab mere mar¬

kant. For at give området en overordnet struktur og
forbedre kontakten mellem vand og land tilføres om¬

rådet et strukturerende kanalelement. Dette giver en

orienteringsmæssig klarhed i området for både beboere
og brugere. Der etableres frie passager/kiler fra havn
og ind mod fælleden. Kommende boliger og fritids¬
institutioner orienteres, placeres og udformes således,
at sammenhængen mellem havn og fælled understreges.
Overgangen mellem by og landskab formidles af et

kolonihavebælte.

En delvis byggefri zone langs vandet, fra Lan'gebro
til Sjællandsbroen, vil gøre det muligt åt knytte de
forskellige rekreative områder langs havnen til hinan¬
den samt give cyklister og fodgængere større bevægel¬
sesfrihed i de havnenære områder.

Projektet kan etableres gennem flere etaper.

Forslaget
Forslaget består af et strukturerende kanalsystem, der
sammen med en bygningsfri zone omkring hovedled¬
ningerne danner grundlaget for bebyggelsens placering.
Den ny bebyggelse er tæt placeret ved havnen og ori¬
enteret, så der er udsigt til både vandet og fælleden.

Forslaget består af et system af kanaler og bassiner,
som tilsammen danner en række øer, der rummer

forskellige bygninger og funktioner. Bygningerne er

hovedsageligt beregnet til bolig og sport/idræt. De be¬
står af etagebyggeri af forskellig størrelse, sportshaller,
markedshaller, fælleshuse, bådhuse og kolonihavehuse.
I rummene mellem bygningerne er der torve, pladser
og grønne arealer.

Udover at være strukturerende er kanalerne til at

sejle på og promenere ved. I bassinerne kan man læg¬
ge sin båd til kaj eller bade. I bådhusene kan man op¬
bevare sin båd, og i fælleshusene møde andre menne¬

sker. I kolonihaverne er der plads til både at dyrke
jorden og have en båd. Kolonihaverne indgår i forsla¬
get i en ny form, hvor nærheden til vandet og sam¬

menhængen med fælleden er en ny attraktion.
Ved havnebassinet ligger en mole med rækker af

træer som skaber læ og skygge. Bagved den beskyttende
mole ligger et bassin med roligt vand. Bassinet tjener
som lystbådehavn for sejlere fra lokalområdet såvel
som andre steder fra. Bassinet er mod øst kantet af en

kaj. Kajen udgør overgangen mellem boligbebyggel¬
sen og havnebassinet og fungerer som promenade og

fortøj ningsplads for sejlere. Boligbebyggelsen består
af seks- til otteetages bygninger. De er alle orienteret
med gavlen ud mod kajen. Bygningerne er højest
mod havnen og har altaner mod havn, kanal og mod
syd. Bygningerne danner sammen med fælleshusene
beskyttede indre gårdrum. Her er plads til små haver
og spredte trægrupper. Gårdrummene er placeret på et
dæk over parkeringskældrene, som er etableret i for¬
bindelse med bebyggelsen. Boligbebyggelsen afsluttes
mod fælleden af en kaj. Kajen udgør den ene side af
en gennemgående kanal, der indgår i et system af tvær¬

gående kanaler, som strækker sig ind i landet. Dette
kanalsystem integreres i fælleden ved hjælp af en af-
vandingsgrøft længere mod øst. På den anden side af
kanalen ligger en tre- til fireetages boligbebyggelse med
altaner ud mod kanalen og fælleden. Facaden rækker
ud over kanalen og danner beskyttede bådpladser til
brug for beboerne. På den anden side af boligbebyg¬
gelsen ligger et åbent areal, hvor der er mulighed for
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Nokken Kanalby — en fremtidsvision om havnebyen
Speciale udarbejdet afKim Madsen ved Sektion for Landskab, KVL, januar 2002
Vejleder: Malene Hauxner
Censor: Stig L. Andersson
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Grønt bånd • Green band

Visuel forbindelse • Visual connection

Kanaler • Canals

Øer • Islands

oplag af både. Bebyggelsesplanen afsluttes mod fælle¬
den med kolonihaverne og afvandingsgrøften, der
skaber overgangszone mellem boligbebyggelsen og
fælleden. Grøften danner fysisk barriere mellem fælle¬
den og kolonihaveområdet.

Forslagets enkeltelementer
En cykel-/gangbro skaber kontakt mellem Sydhavnen
og Noklæn. Broen forbinder København med Amager.
Adgangen til broen sker via trappetårne. Udover deres
funktion som trappetårne virker de som orienterings¬
punkter og udsigtspunkter.

Molen er adgangsvej til lystbådehavn og promenade
og er forbeholdt gående og cyklister. Langs molen ind
mod lystbådehavnen er der bådebroer med bådpladser.
På molen er der om sommeren transportable isboder
og kiosker samt skure til udstyrsudlejning. Det er mu¬

ligt at tage vandbussen fra stoppestedet, som ligger på
midten af molen.

Lystbådehavnen er beregnet til små lystbåde. Båd¬
oplag i forbindelse med lystbådehavnen sker mellem
bygninger og bådhuse og mellem kanal og kolonihaver.

I den modsatte ende af lystbådehavnen er der bade¬
strand. Vandet ved badestranden omkranses af bade¬

broer, der danner grænsen til det omkringliggende vand.
Stranden har en terrasseret, fast bund. Overgangen
mellem mole og strand består af en støttemur, som

danner læ for vind og vejr. I muren er der trapper for
at lette adgangen.

Den trekantformet husbåde/lystbådehavn vil for¬
trinsvis være til små lystbåde, motorbåde samt husbåde
med permanente pladser.

Kanalsystemet består en gennemgående midterkanal
og en række tværkanaler. Midterkanalen er ca. 17 me¬

ter bred, og tværkanalerne er 30 meter brede. I de 30
meter brede kanaler er der være fortøjningspladser for
små sejlbåde. På tværs af kanalerne er der faste broer.
Broerne mellem øerne er mekanisk betjente svingbro¬
er, så sejlbåde kan passere. Langs kanalsiderne og bas¬
sinkanter er der ponton-bådebroer placeret således, at
man kan komme i berøringskontakt med vandet og

lægge til med sin båd.
På øerne er skabt siddemuligheder på de trappeanlæg,

som går helt ned til vandet. Trapperne orienterer sig
efter solen og er placeret, så de både får øst- og sydsol.

Torvepladsen er en forsænket flade, som udgør en
multifunktionel plads, hvor der er markedsplads om

sommeren, skøjtebane om vinteren og skateboard/
rulleskøjteareal, når der ikke er andre arrangementer.

Samlingspladsen består af en forsænket flade. Trap¬
petrinene fungerer som siddepladser og let boldværn.

Der er langs pladsens sider placeret træplinte. Pladsen
er belyst langs kanterne og af enkelte projektører og kan
bruges til al slags boldspil, rulleskøjter og skateboard.

Markedshallerne er ca. 20 meter høje. Hver hal be¬
står af en let konstruktion og vil fremstå transparente
om dagen og om natten som lysende kuber, der spejler
sig i havnens vand. De er multifunktionelle og kan
danne ramme om f.eks. loppemarkeder, koncerter,
udstillinger, teater og andre pladskrævende indslag.

De to orangerier har samme højde som hallerne og
er overvejende bygget af glas. Orangerierne skal om

dagen fungere som botanisk samling og naturskole,
om natten som orienteringspunkter.

Idrætshallen og svømmehallen er ca. 20 meter høje
og består hver især af en let betonkonstruktion. De er

af glas mod nord og øst. Idrætshallen rummer hånd¬
boldbane og badmintonbaner og kan ud over idræts¬
formål bruges til teater og lignende aktiviteter.

Svømmehallen rummer et indendørs svømmebassin

og et udendørs svømmebassin, som om sommeren

bruges i forbindelse med svømmehallen.

Havneboligerne i seks-otte etager har fladt tag.

Taghøjden er mod midterkanalen 21 meter og ud mod
havnen 28 meter høj. I de indre gårdrum er afstanden
mellem bygningerne ca. 30 meter. Mod havnen er

der i stueplan lokaler, som kan bruges som café og
restaurant o.l. Parkering foregår i kældre, som er pla¬
ceret under bygninger og mellem boligblokkene.

Fælleshusene er placeret i niveau med havneprome¬
naden. Langs siderne af fælleshusene er der trapper

og støttemure op til de indre gårdrum. Basale funkti¬
oner, såsom renovation og cykelopbevaring, kan pla¬
ceres her. Herudover er det muligt at opbevare kano¬
er, kajakker og andre små både.

De indre gårdrum ligger halvanden meter hævet over

det omkringliggende terræn på grund af den under¬
liggende parkeringskælder. Bagsiden af fælleshusene
og de lave mure danner et roligt gårdrum.

I forbindelse med boligblokkene ligger enkelte større
bådhuse. Disse er af sortbejset træ og har samme skrå¬
tag og taghøjde som de mindre fælleshuse. De kan
rumme større både, master og andet sejludstyr og kan
bruges af sejlklubber, ungdomsklubber, andre forenin¬
ger og beboerne i området.

Mod fælleden ligger der rækkehuse beregnet som
bådskure. De er orienteret efter solen og ligger på
kanalernes nordside. Bådhusene er en ny form for
kolonihavehus, hvor haven er erstattet af adgangen til
vandet og muligheden for have båd.
Kim Madsen, landskabsarkitekt
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LANDSKABET SOM GLEMT PLANLÆGNINGSFAKTOR
Martin Lose

Dette speciale er bygget op omkring en tese. Tesen er

opstillet på baggrund af nogle personlige og faglige
overvejelser omkring de fysiske tilstande i meget af det
bybyggeri, der er foregået i løbet af de sidste 50-60 år.
Jeg mener, at de fysiske tilstande, derunder de rumlige
og arkitektoniske oplevelser lader meget tilbage at
ønske i mange byområder fra denne periode. I den
sammenhæng har jeg tænkt på, om de 'dengang til¬
stedeværende landskabelige forudsætninger har spillet
nogen rolle i den fysiske strukturering af byområderne.
Det mener jeg ikke har været tilfældet, og at dette bl.a.
har medvirket til, at man i dag har mange af disse ato-

piske byområder.

Specialet er baseret på den følgende tese: 'Hvis man i
planlægningen af vores byområder inddrager landskabet
som en væsentlig planlægningsfaktor kan man med
de landskabelige forudsætninger skabe en overordnet
struktur, der vil være et fornuftigt fundament for at
kunne skabe gode fysiske tilstande og deraf en rumlig
og arkitektonisk sammenhængende by.'

Indholdet af specialet var hovedsageligt en under¬
søgelse af tesen og skulle afgøre, om den kunne under¬
støttes eller ej.

Undersøgelsen bestod af to dele. Problemet tydelig¬
gjordes gennem en analyse af det nye Høje-Taastrup
og Tønders udvikling gennem de sidste 50-60 år.
Analysen understøttedes af udvalgt litteratur, der be¬
skrev tendenserne, ideerne og tankerne, der lå bag
denne udvikling.

Analysen viste, at det nye Høje-Taastrup og parcel¬
huskvartererne ved Tønder var skabt af et program løs¬
revet fra stedet og dets karakter.

Hvis man f.eks. havde udnyttet de forhåndenvæ¬
rende landskabs- og kulturlandskabstræk som inspira¬
tion og strukturerende elementer, ville man i dag have
have byområder, der virkede mere integreret i land¬
skabet og den eksisterende omkringliggende bebyg¬
gelse. Herved også en mere rumligt og arkitektonisk
sammenhængende by.

De landskabelige forudsætningers betydning for by¬
ens rumlige og arkitektoniske sammenhæng afprøvedes i
en semantisk miljøbeskrivelse, hvor en række personers
umiddelbare opfattelse af forskellige byområder med
forskelligt landskabeligt grundlag undersøgtes.

Undersøgelsen blev foretaget som spørgeskema¬
undersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsens formål var
at afgøre, om folk generelt er mere positive over for
bymæssige omgivelser, hvor landskabet på en måde
har været en fysisk strukturerende faktor.

Analysemetoden blev opstillet på grundlag af en me¬
tode opstillet i R. Kullers bog A semantic modelfor
describing perceived invironment (Statens råd for bygg-
nadsforskning, Document Dl2, 1972). Kuller kalder
metoden for SMB-metoden. SMB står for semantisk

miljøbeskrivelse, hvor semantisk er lig betydnings¬
mæssig.

Metoden består af forskellige bedømmelsesfaktorer,
som Kuller mener er betydningsfulde i forhold til at
kunne vurdere, hvorledes mennesket opfatter og føler
de fysiske tilstande i et givent miljø.
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Landskabet som glemtplanlagningsfaktor
Speciale udarbejdet afMartin Lose ved Sektion for Landskab, KVL, maj 2001
Vejleder: Ib Asger Olsen
Censor: Knud W.Ø. Larsen

Undersøgelsen blev gennemført som spørgeskema¬
undersøgelse, hvor personer blev vist billeder fra de
udvalgte byområder. Disse billeder blev, for hver be-
dømmelsesfaktor, værdsat på en skala fra 0-5, hvor 5
var det bedste resultat.

Herudfra kunne man se, om byområderne, hvor
landskabet har været strukturerende, gennemgående
fik højere værdier end byområder, hvor dette ikke har
været tilfældet.

Til spørgeskemaundersøgelsen udvalgte jeg fem by¬
områder bestående af to slags bebyggelsesformer. Den
ene er parcelhuskvarteret og den anden etagebebyg¬
gelsen.

Disse to typer bebyggelse er i typologi, idé og struk¬
tur overvejende ens over hele landet og derfor direkte
gensidigt sammenlignelige, men et af eksemplerne for
hver bebyggelsestype har umiddelbart været under på¬
virkning af de landskabelige forudsætninger på stedet.

Ved sammenligning af de gennemsnitlige værdier
for hvert parcelhuskvarter er det tydeligt, at de parcel¬
huskvarterer, hvor strukturen har været påvirket af de
landskabelige forudsætninger, gennemgående fik hø¬
jere værdier end parcelhuskvarteret, hvor dette ikke
har været tilfældet. Det samme gjorde sig gældende
for etagebebyggelserne.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen var til¬
strækkelig vejledende til at understøtte tesen. Jeg mener,
at tendensen til, at folk synes bedre om byområder,
hvor landskabet har været strukturerende, er signifi¬
kant nok. Undersøgelsen af begge opgavens dele under¬
støttede således tesen og plæderer for en byplanlæg¬
ning i overensstemmelse med tesen.

Som en opfølgning på undersøgelsen udarbejdedes
et forslag, hvor et eksisterende parcelhusområde ved
Sunds, der ligger i et udramatisk landskab, planlagdes
forfra, ud fra landskabet som en grundlæggende plan¬
lægningsfaktor.

Dette skulle tydeliggøre specialets emne og problem¬
stilling. Forslaget viste, hvorledes man med opmærk¬
somhed på de mindre nuancer i.et ellers udramatisk
landskab kan udvilde et rumligt, arkitektonisk og re¬

kreativt spændende byområde.

Beskrivelse afforslag
At formen på parcelhuskvarterernes ydre grænse for¬
holder sig til engområderne, er en integration af be¬
byggelsen i landskabet. Engområderne og de naturlige

landskabsstrøg fremhæves og bringes i relation til par¬
celhuskvarteret og omvendt. Den ydre grænse på be-
byggelsen giver mening.

Bebyggelsesstrukturen i parcelhuskvarteret er stram

og vidner om den gængse typologi og struktur for den
slags bebyggelse. At bibeholde denne struktur var en

forudsætning for opgaven. Jeg ville vise, at selv om man
anvender denne rationelle struktur, kan man godt in¬
tegrere en bebyggelse i landskabet.

Dette er gjort ved - på umiddelbar tilfældig vis - at
lade landskabets strukturelle forudsætninger, i form af
læhegn, interferere med bebyggelsens stramme struktur.
Dette fremhæver begge strukturer og bringer landska¬
bet ind i bebyggelsen og lader bebyggelsen blive en
del af landskabet.

Modstående side. Kortene er et sam¬

menkog af landskabelige forudsæt¬
ninger fra to analysekort fra hen¬
holdsvis 1958 og 1988. De viser
landskabets udvikling, og de udvalg¬
te forudsætninger, der anvendes til
at udarbejde et forslag for, hvorle¬
des parcelhuskvarteret ved Sunds
kunne have set ud i dag, hvis de
landskabelige forudsætninger havde
været strukturerende (herunder).

I modsætning til det eksisterende parcelhuskvarter i
Sunds er forslaget ikke omkranset og lukket inde af
større veje. Denne fysiske barriere mellem parcelhus¬
kvarterer og landskab er ikke til stede. Parcelhuskvar¬
tererne i forslaget gennemskæres i stedet af de to større

veje, der nu omkranser det eksisterende parcelhuskvar¬
ter. Herved har man direkte adgang til landskabet, og

landskabet har direkte adgang til parcelhuskvartererne.
Vejprofilen er i forslaget noget bredere, end hvad

man som regel ser i denne type bebyggelse. Langs ve¬

jene finder man brede bræmmer med en noget grov

bundvegetation, der referer til engområderne og land-
skabsstrøgene.

• Opposite page. The maps are a
medley of landscape conditions
from two analysis maps from 1958
and 1988. They show the develop¬
ment of the landscape, and the
selected conditions that were

employed to produce a proposal for
how the single-family house neigh¬
borhood by Sunds could have
appeared today if the landscape
conditions had been used as the
basis for the structure (above).
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Th. øverst og midte.
Analyse af byudvikling i forhold til
de landskabelige forudsætninger i
hhv. Torstorp og Tønder
• Right. Top and midle.
Analysis of urban development in
Torstorp and Tønder in relation to
the landscape conditions.

To af de udvalgte parcelhuskvarterer,
i hhv. Sunds og Vejle, der i den
semantiske miljøbeskrivelse blev
sammenlignet
• Two of the selected single-family
home neighborhoods in Sunds and
Vejle, which were compared in
terms of their semantic environmen¬
tal description.
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Plan og modelbillede af forslag
• Plan and model-photo of the proposal

Sunds Sø

Sunds

Ikke mindst kommer landskabet ligeledes ind i parcel¬
huskvarteret via læhegnene. Læhegnene er i parcelhu¬
skvartererne placeret i 20 meter brede bælter. Disse
bælter kan anvendes til leg m.m., men e,r også umid¬
delbar adgang til landskabet og naturen. Læhegnene
er meget rumdannende og definerer parcelhuskvarte¬
rerne i klare rum af forskellig størrelse. Læhegnene
sørger for sammenhæng i bebyggelsen, og de bringer
kulturlandskabet ind i parcelhuskvartererne.

Læhegnene foreslås at være 5-rækkede og bestående
af karakteristiske træ- og buskarter fra egnen. Dette
vil skabe en forankring i stedet, og disse arter vil også
have den bedste chance for at etablere sig ordentligt.

Læhegnet mister noget af sin oprindelige funktion
i denne sammenhæng og bliver deraf et stilistisk ele¬
ment. Det får dog, foruden de ovennævnte helt af¬
gørende funktioner, også enkelte nye i form af rekrea¬
tive og biologiske.
Martin Lose, landskabsarkitekt
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LANDSKABSPLANLÆGNING I ET
MULTIKULTURELT DANMARK
—forbedring affriarealer i det almennyttige boligbyggeri Jan Luxhoj Støvring

En lørdag eftermiddag i Gorlitzer
Park, Berlin. Maj 2002
• A Saturday afternoon in Gorlitzer
Park, Berlin. May 2002

Multikulturel landskabsplanlægning
Specialet tager udgangspunkt i mine personlige ople¬
velser ved at betragte livet i gaden, som det udspiller
sig på indre Nørrebro. 1 Griffenfeldtsgade, hvor jeg
har boet en del af min studietid, er der et Leben af
mennesker af forskellig herkomst. Somaliere, irakere
og tyrkere foruden danskere. De mange forskellige
nationaliteter gør ikke bare gaden til et studie i ekso¬
tiske dufte, søde chokoladebarrer og alskens pynt i
guldfarvet plastik, men lige så meget et studie i kon¬
takt- og samværsformer.

Med på samme tid fascination og undren oplever
jeg, hvordan indvandrere indtager byens rum på anden
vis end danskere. Min viden bestod kun i egne ople¬
velser og fornemmelser, og'jeg manglede mere kon¬
kret viden om hvori forskelligheden bestod? Og ikke
mindst hvorfor?

Det bedste sted at undersøge dette er, hvor menne¬

sket bor, her tilbringes trods alt det meste tid. Under¬
søgelserne kunne for så vidt være lavet for gadelivet,
parklivet eller lignende.

De spørgsmål, der søges besvaret i opgaven, er:

1) Hvordan adskiller indvandreres* brug af de bolig¬
nære friarealer sig fra danskeres? Med underspørgs¬
målet: hvilken rolle spiller det fysiske miljø for mødet
mellem danskere og indvandrere?

2) Hvordan er det muligt at inddrage denne viden
i planlægningsarbejdet?

(*) Med betegnelsen 'indvandrer' menes en person,
som er kommet til Danmark fra en væsentlig anderle¬
des kultur end vor egen. Den statistiske term kommer
tættest på en definition: 'Personer født i udlandet, hvor
begge forældre er udenlandske statsborgere. Desuden
kun personer fra 'mindre udviklede' lande. Det er alle
andre end: USA, Canada, Japan, Australien og New
Zealand samt alle europæiske lande, bortset fra Tyrki¬
et, Cypern og dele af det tidligere Sovjetunionen.'

Opgaven løses i tre dele. Del I svarer på spørgsmål 1.
Indvandrerens møde med Danmark beskrives. Her¬

under konsekvenserne af migration og som følge der¬
af opbygning af en ny identitet. Desuden beskrives
fordele og ulemper ved livet i ghettoen. Ved dels litte-
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raturstudier, dels besøg i en række boligområder og

interviews med beboere, afdelingsbestyrelsesmedlem-
mer, landskabsarkitekter og beboerrådgivere beskrives
en række emner, som ofte skaber misforståelser, kon¬
flikter og større problemer, end nødvendigt er.

Undersøgelsen munder ud i formuleringen af syv

'landskabsarkitektoniske anbefalinger samt en strategi
for, hvordan mødet mellem indvandreren og danske¬
ren kan gøres til en positiv oplevelse.

I del II og III anvendes den nyerhvervede viden til
at lave en ny landskabsplan til en konkret boligforening.
Herved afprøves brugbarheden. Der er lavet et forslag
til boligforeningen Hørgården, beliggende som den
nordligste del af 'Urbanplanen' på det vestlige Amager.
Hørgården er bygget i 1967-71 som montagebyggeri
af præfabrikerede betonelementer. Bebyggelsen er præ¬

get af de funktionelle ideer og idealer, som herskede
på daværende tidspunkt. Det funktionelle landskab
betyder, at der langs bebyggelsens kant findes store

parkeringspladser, og at dens indre gårdrum er bygget
som store legepladser. Områderne er umiddelbart
uden andre kvaliteter end netop at opfylde deres pri¬
mære funktion. Bebyggelsens, forskellige områder er

forbundet af brede flisegange. Boligområdets fysiske
struktur virker diffus, da områdets struktur ikke un¬

derstøttes rumligt. En væsentlig del af dette skyldes,
at der intet hierarki er i den måde, hvorpå vegetations-
elementerne er brugt.

Hørgården indeholder en mængde problemstillin¬
ger, der er typiske for boligområderne, hvor indvan¬
dreren ofte bor.

Landskabsarkitektoniske anbefalinger
1. Børn leger mere udenfor
Der planlægges en mellemzone, hvor indendørsrelate-
rede aktiviteter kan foregå ude, eller udendørsrelate-
rede inde, om man vil. Dannelsen af overdækkede
arealer som halvtage, pergolaer, skure m.m. kunne
være en mulighed. I tilknytning til disse kan der
eventuelt opstilles en vandpost, og der kan indrettes
toiletter.

2. De ældre børn kigger efter de yngre

Rammerne for børns leg forbedres ved at tænke bre¬
dere end bare legepladser. Indretning kan ske således,

Oversigtsplan for Hørgården 1:4000. Specialet omfatter gården i midten.
Nederst. Elementer i gårdrummet: Bakker, kasser, beplantning og pavilloner

• Key plan of Hørgården. The thesis deals with the court in the center.
Below: Elements in the courtyard: Trays, boxes, planting and pavilions.
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3. Selamlik og haremlik, opdeling i mandlige og kvinde¬
lige zoner og aktiviteter
Der skal skabes rammer for at hhv. mænds og kvin¬
ders møder kan foregå med en vis intimitet og med
mulighed for at det kan foregå rumligt adskilt.

4. Friarealet som socialt rum

Der indrettes steder, hvor man kan opholde sig uden¬
for i grupper i længere tid af gangen, også om aftenen,
uden at det er til gene for andre.

5. Grillning
Indretning af grillpladser og steder, hvor man kan
spise udenfor, vil være af stor kvalitet for en boligbe¬
byggelse.

6. Deltagelse i nierdemokratiet
Beboerdemokratiet gøres mere håndgribeligt og jord¬
nært. Jeg mener at netop vedligeholdelsen af de fælles
friarealer er en god måde at lære om medindflydelse,
ansvarlighed og beboerdemokrati på. Det kan ske ved
f.eks. arbejdsdage eller ved indretning af steder, hvor
folk der har lyst kan stå for plejen af sirbede, altså
ikke nødvendigvis nyttehaver.

7. Boligvalg og forskellige boliginteresser
Man skal være opmærksom på, at indvandreres inter¬
esser i boligområdet kan være forskellige fra, hvad
man (danskerne) normalvis betragter som væsentligt
og værdifuldt. Dette kan have indflydelse på de
ovenstående emner.

at det samme sted kan bruges til leg for børn i mange

aldersgrupper. Det kan være at samme område har
flere funktioner, eller at disse ligger i tilknytning til
hinanden.

Forældres ophold i områder, hvor børns leg er in¬
tensiv, kan forbedres ved opstilling af borde og bænke
der egner sig til længere ophold.

Hørgården
Arbejdet med de stedsspecifikke problemstillinger for
Hørgården og implementering af anbefalingerne ud¬
krystalliserede sig som en dispositionsplan for Hørgår¬
den samt en skitseforslag til det ene af tre gårdrum.

På det overordnede niveau omdisponeres arealerne
således: Halvdelen af parkeringspladserne nedlægges
(antallet er overdimensioneret), så der opstår nye græs¬
arealer langs bebyggelsens periferi. Disse arealer er

koblet af det primære stisystem, og de far derved værdi
som arealer, hvor det er muligt at opholde sig i grup¬

per i længere tid af gangen. Gårdrummene, som i dag
er uden struktur og identitet, opfattes som gårdhaver.
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Landskabsplanlægning i et multikulturelt Danmark
-forbedring affriarealer i det almennyttige boligbyggeri
Speciale udarbejdet afJan Støvring, juni 2002
Vejleder: Lektor Per Stahlscbmidt
Censor: Knud W.Ø. Larsen

Langs bygningernes facade etableres beplantning og
fremskudte indgangspartier af glas. På kanten mellem
gangstien og haverummet dannes en zone af møble-
ringselementer. Møbleringselementernes proportioner
passer ind i bebyggelsens modulære system og kan
derfor skyde sig ind i den brede gangsti. Elementerne
består af listebeklædte kasser i indfarvet beton. De

syv forskellige elementer muliggør, at der ud for hver
opgangsdør skabes et særligt miljø, samtidig med at
de binder hele gårdrummet sammen. Møblementet
er en syntese af den enkle danske arkitekturtradition
og indvandrernes aktive udeliv. Jeg ser desuden møb¬
lementet som svar på strategien om et positivt møde.
Der placeres desuden et antal pavilloner. Haverum¬
met er frodigt, og appellerer til såvel uformel leg som
til fodbold/basket/vahdleg på en dertil indrettet bane.
Langs en hovedfærdselsåre placeres et ønsket beboer¬
hus i den ene ende samt et skur i den modsatte til

brug for haveforeningen og aktivitetsudvalgets mate¬
rialer. Det er tanken, at denne centrale 'kulturakse',
kan inddrages til de skiftende sociale arrangementer.
Ved begge bygninger indrettes toiletter.'

I specialet har jeg prøvet at opstille, hvorledes be¬
stemte befolkningsgruppers brug af friarealer adskiller
sig fra andres. Det har været hensigtsmæssigt i denne
opgave. Men i virkeligheden er min pointe, at man
skal tage udgangspunkt i den lokale kontekst, i de
behov og den levevis, som findes på stedet. Der skal
tages udgangspunkt i det enkelte menneske.

At mene at alle indvandrere opfører sig på en be¬
stemt måde, vil være lige så forkert som at hævde, at
danskerne gør det. Men anbefalingerne har tjent til at

gøre resultatet af mine observationer og undersøgelser
operative og direkte anvendelige.

Læser man ovenstående anbefalinger, synes der ikke
at være de store konflikter mellem indvandrere og

danskere. Tiltagene vil være til lige så stor glæde for
danskerne som for indvandrere. Der er derfor ikke tale

om positiv særbehandling af indvandrere. For mig at
se, handler landskabsplanlægning i et multikulturelt
Danmark ikke om løgkupler på fælleshuset, men slet
og ret om at forskellige mennesker har forskellige øn¬
sker til brugen af friarealerne.
Jan Luxhøj Støvring, landskabsarkitekt

□

0

I'

©
B

. OD
in

in

cu
in

Planforslag til gårdrum 1:500
Plan proposal for courtyard 1:500
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BOGOMTALE

Med himlen som loft

Malene Hauxner: Med himlen som loft. Arkitektens
Forlag, 2002. 390 s., 450 kr. Engelsk udgave under
forberedelse. ISBN 87-7407-256-0

Dansk trådgårdskonst liknar alitid något. Den har en
form. Formen ar håmtad någonstans ifrån, den ar allt-
så en metafor men utan annan betydelse an liknelsen.
Metaforer brukar ha en uppgift att tydliggora genom
att på ett konkret sått ge en bild av något abstrakt.
Men nar C Th Sorensens ovala hackrum i Herning
(1948—52) beskrivs av Sven-Ingvar Andersson så lik¬
nar han dem vid ett skoldpaddmonster på en kimono.
Och nar Georg Georgsen ser Ole Nørgårds konkur¬
renceforslag till Centralkyrkogård i Lyngby (1952) så
liknar han de tillplattade ovalerna av stensattningar
och popplar vid dadelkarnor. Metaforen inom dansk
tradgårdskonst pekar tillbaka på något ytterligare
konkret; en dadelkarna, ett kimonomonster. Dansk

tradgårdskonst blir med det snarare sinnlig ån intellek-
tuell, ar en kansla jag får efter att på kort tid ha last
ett par tusen sidor nyutkommen litteratur om landets
tradgårdskonst. År det så?

Malene Hauxner har tagit sig an ett projekt. I tre
bocker ska hon beskriva landskapsarkitekturens ut-

veckling under 1900-talet i Danmark. De tre bockerna
beskriver var sin period. Den forstå skildrar genom-
brottet for det moderna projektet på 1920-talet och
fram till tiden for andra vårldskrigets slut, den andra
efterkrigstiden och fram till 'ungdomsåren' kring
1968 och den tredje kommer att behandla dessa upp-
rorsår och fram till millenniets slut.

Den forstå boken, Fantasiens Have från 1993, var

tillika Hauxners doktorsavhandling. G.N. Brandt
fick bli den centrala person vars verk och gaming re¬

presenterade den moderna tidens genombrott i såvål
vårderingar som byggd tradgårdskonst. En engelsk
oversåttning lår vara i vardande. Och strax innan
sommaren kom den andra boken i serien, med titeln
Med himlen som loft. ' . -

Låt mig från borjan saga att jag år mycket entusias¬
tisk over bagge dessa bocker och kanske framfor allt
over denna andra, vilken har ett något mera låttfly-
tande språk ån den forstå, som måhånda var en smu-

la tyngd av akademiska ansprak. Med himlen som loft
år en sammanstallning som jag inte kånner till har
någon motsvarighet på faktiskt något annat språk,

och det ligger flera års grundforskningsarbete, ut-
landsvistelser och många resor bakom framstållning-
en. Boken bor vara anvåndbar både som inspiration,
for generell forståelse av de viktiga sammanhangen
och till undervisning. En sådan bok år vård en or¬

dentlig genomlysning och åven en kritisk diskussion,
och det år den jag hår ska forsoka fora. Inledningsvis
bor påpekas att begreppen tradgårdskonst och land-
skapsarkitektur i de foljande anvands som delvis ut-

bytbara, inte dårfor att de år det utan for att denna
forenkling gor diskussionen låttare.

Aven om Danmark år landet som skildringen år
inriktad på tar forfattaren in influerande roreiser från
andra kultursfårer for att skapa klargorande kontext.
Och relevans, får man formoda. Modernismen, vars

andra hålft boken beskriver, hade ju en uttalad ambi¬
tion att hoja sig ovanfor det nationella och bli univer¬
seli, det ligger i dess ideologiska kårna. Några andra
lånder som tas upp år Sverige naturligtvis, eftersom
lånkarna mellan de två lånderna har varit många och
i flera fall avgorande. Men också Finland dår odlings-
kulturen har varit svag och trådgårdskonsten snarare
setts som en arkitektonisk rumskonst, oftast utford av

byggnadsarkitekter. Ett land som framstår som i alla
fall tidvis våsentligt år USA, som under 1950-talet
tråder fram i en andra våg, ett drygt halvsekel efter
Olmsted, och forefaller vara det jåmte Skandinavien
viktigaste epicentret for landskapsarkitektur under
efterkrigstiden. Det år kanske inte så mårkligt. Efter
kriget, dår USA hade varit den i alia fall propagandis-
tiskt storsta segraren, regerade den amerikanska livs¬
stilen. Aldrig forut har en kultur varit så expansiv och
Europa tog till sig det hela med hull och hår, såvål
bubbelgum, crew-cut som Elvis Presley.

Hauxners sått att stracka ut sig geografiskt har en

parallell i hennes vilja att stråcka ut åmnet också inne-
hållsligt. Hennes sått att se på trådgårdskonsten år att

gora den till en del av vår kultur i bred bemårkelse
och inte endast vara sig sjålv nog. Trådgårdskonsten
ar intimt forknippad med arkitekturen, det år den
tydligaste lånken. Och alideles sårskilt forknippad i
Malene Hauxners vårld, frestas man att såga. Det år
uppenbart genom hela boken att forfattaren har ett

spéciellt intresse for arkitekturen. Men i boken finns
också referenser till bildkonsten, mobelformgivningen
och modet, for att nåmna några andra kulturyttringar
till vilka trådgårdskonsten inte alitid sjålvklart har
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kopplats. Och aven till musiken - ett av kapitlen heter
'Fra biomorft til cool', hanvisande till jazzens utveck-
ling på 1950-talet, kan man tro.

Också de stora politiska skeendena får i Hauxners
skildring vara med och pragla landskapsarkitekturen
och detta på ett direkt satt. I Hauxners tolkning blir
det rent av en programforklaring: Hitlertyskland hade
visat att (den manskliga) naturen var så ond att man
in te kunde såtta sin tillit till den (naturen). Landskaps-
arkitekturen valde då att gå en annan vag som befor-
drade det artificiella, det konstruerade, det som (till
skillnad från den farliga naturen) gick att kontrollera.
Till detta återkommer vi.

I Hauxners bok framstålls periodens landskapsarki-
tektur som forhållandevis homogen och tydligt ur-

skiljbar från andra perioder. I bokens forstå presente¬
rade projekt, Alvar Aaltos torg, rådhus och bibliotek i
Soynåtsalo (1949-52), definieras projektets borjan
redan i den punkt dår man låmnar gatan och slutar
inte forrån vi ar helt inne i huset. Projektet presente-
ras i det kapitel som heter 'Bygning og landskab'. Har
finns också Jørn Utzons Kingohusene (1958), liksom

konstmuseet Louisiana av Jørgen Bo, Agnete Petersen
och Vilhelm Wohlert (1958) samt projekt av Ole Nør¬
gård och Palle Schmidt. Men redan tidigare under
låsningen, i sjålva bokens titel, Med himlen som loft,
ges låsaren en ledtråd om dess valda inriktning. For-
fattaren beskriver en arkitektoniskt rumslig landskaps-
arkitektur som når den år som mest renlårig har murar

som vertikala våggar, vilande, horisontella vattenytor
inne i rummen och himlen som tak. Det ges många
exempel, Malene Hauxner år en skicklig researcher
och har låst det mesta av forekommande litteratur.

Stålida bredvid varandra hamnar också projekten i
intressant dialog: Alvar Aaltos konstmuseum i Aalborg
(1958) med Ole Nørgårds Albertslund (1963), Jørgen
Bos och Palle Schmidts Blaagaard Seminarium i Glad¬
saxe (1962) med Sigurd Lewerentz St Petri kyrka i
Klippan (1965), Sven-Ingvar Anderssons Rådhustorg
i Hoganås (1960) med - lite overraskande - Egil
Gabrielsens Hydropark i Oslo från 1961.

Och så naturligtvis vad som framstår som Malene
Hauxners personlige favorit: den mexikanske arkitek¬
ten Luis Barragån och hans arbeten i hemlandet, en

Dadelkarnor:
Ole Nørgård: Kirkegård i Lyngby.
Tavlingsforslag. 1952
• Date pits:
Ole Nørgård: Cemetery in Lyngby.
Competition proposal. 1952
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ganska knapp och sparsmakad produktion som få
kolleger har besokt och som dessutom idag ar stadd i
en viss grad av forfall. Men hans arbeten passar ytter-

ligt val in i Hauxners idé om murar, vatten och him¬
len som loft. Hade en minst lika inflytelserik latin-
amerikan, Roberto Burle Marx, som inte får någon
bredare skildring i boken, passat lika val in? Formod-
ligen inte. Ar det darfor han inte har fått mera plats?
Det skulle i så fall betyda att projekten kom forst och
teorin sedan. Kring detta kan man stålla en och annan

fråga.
Sattet att stalla in landskapsarkitekturen i ett storre

samhalleligt sammanhang forefaller vålbetånkt. Det
trista omdomet av menlos oforarglighet har tradgårds-
konsten ofta fått dras med och ar ett resultat av ofor-

mågan att tolka omvarlden och fly in i det egna rum¬
met. Ett intresse for tradgårdskonsten forvaxlas ofta
med ett intresse for det privata. Nar tradgårdskonsten
bara utspelar sig i den privata domånen forknippas
den med vårldsfrånvåndhet och aningsloshet. Haux¬
ners sått att relatera tradgårdskonsten till samhallets
stromningar ar darfor overtygande och for amnet helt
såkert viktigt. 'The close connection between archi¬
tecture and civilization' som Mies van der Rohe, cite-
rad i boken, uttrycker det.

Frågan ar bara om Mies van der Rohe sjålv hade
tillåtit tradgårdskonsten att tillhora den viktiga kategori
arkitektur som han agnade sig åt. Tradgårdskonsten
har under den tid som boken skildrar och aven dår-
efter ofta fått slåss från ett underdog-perspektiv —

utom kanske just i Danmark. Mojligen ar landets
framsta bidrag till den internationella diskussionen
att havekunsten i Danmark alitid har lyckats med att
havda sin integritet. Två exempel från måhanda min¬
dre lyckligt lottade lander: Dan Kiley har berattat
den historia dår Garrett Eckbo snavade på en kant¬
sten nar de bagge under utbildningstiden var ute och
promenerade tilisammans med Harvard-rektorn Wal¬

ter Gropius, vilken kvickt kommenterade detta med
'there is another landscape architect finding his right
level'. Och i Sverige tyckte SAR:s grundare Hakon
Ahlberg att Rudolf Abelin var den ende bland land-

skapsarkitekter som representerade verklig konst. Det
fånns i Sverige en livlig debatt ifall trådgårdsarkitekter
over huvud taget skulle ha lov att anvånda sig av ordet
-arkitekt som suffix i sin titel. Daremot kande såkert
Mies van der Rohe sympati for den typ av tradgårds-

konst som ar arkitektonisk och/eller hånger ihop med
en byggd miljo, och som påfallande ofta -nåstan alitid
— år ritad av byggnadsarkitekter; en Arne Jacobsen, en

Luis Barragån, en Frank Lloyd Wright eller en Carlo
Scarpa. Den sympatin delar Mies med Malene Hauxner.

Det ar ett gott råd att noggrant studera innehållsfor-
teckningen i denna bok. Då framtrader strukturen,
och det ar sarskilt viktigt i denna skildring dår kritik
och problematisering har fått en ganska undanskymd
roll och kållforskning, beskrivning av projekt, domi-
nerar. Finns kritik så framfors den som regel genom
citat från andra kållor, som tex når en ung Sven-Ingvar
Andersson prisar Luis Barragan och Isamu Noguchi
men inte har mycket till overs for amerikanerna Hideo
Sasaki, Ian McHarg och Dan Kiley, vars arbeten han
menar 'representerar ett så blekt intryck, att man tve-
kar att kalla det konst'. Bokens innehållsforteckning
blir det kitt som håller samman skildringen av ett
stort antal projekt, som dessutom beskrivs ganska se-

parerade från varandra och utan korsande spår. Nar
man val ar ute i kapitlena saknar man darfor ibland
den dirigerande handen. Beskrivningen av Carlo
Scarpas tillbyggnad av 1500-talspalatset Querini
Stampalia i Venedig (1961) år mycket exakt och ska-
par en god rumslig forståelse for denna miljo. Men
det fors inget resonemang kring vad den har med
saken att gora. Svaret år att gården representerar annu
en arkitektonisk miljo med vertikala murar, horison¬
tella vattenytor och himlen som loft. For att forstå
det behover man gå tillbaka till rubrik och innehålls¬
forteckning.

Detta skulle kunna leda till slutsatsen att man ska

låsa boken i sidnummerordning. Och vill man ha for-
fattarens idé klar så år det nog på det viset. Å andra
sidan kan man också låsa boken på ett annat och ytli-
gare sått och anvånda den som ett slags guide genom
relativt många av efterkrigstidens viktigaste verk inom
landskapsarkitekturen. Beskrivningarna av de enskilda
miljoerna har Hauxner gjort med en precision som

gor att man åven kan ha behållning av att hoppa fram
och tillbaka mellan projekten men då utan forståelse
for bokens teoretiska fundament.

Forfattaren har också i det forord som hon kallar

'Tegning og læsning', och som man kan betrakta som

en låsarinstruktion, slagit fast att de enskilda projek¬
ten ar en utgångspunkt for skildringen samt att hon
har velat cirkulera tolkningen av projekten mellan
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verk och samhalle. Hon uttrycker också en forståelse
for att valet av objekt i sig år en tolkning. Hur denna
tolkning år gjord år naturligtvis något som man kan
diskutera. Den typen av trådgårdskonst som Hauxner
har valt att presentera i boken år alltså den arkitekto-
niska trådgårdskonst som har himlen som loft. 'De
er, om nogen, udtryk for deres skaberes originalitet
og for deres epoke', såger Hauxner.

En sådan summering har ett stort vårde som sam-

manstållning och som skildring. Frågan infinner sig
emellertid, om det år en råttvis bild av periodens land-
skapsarkitektur, och om det inte fanns andra typer av

projekt under samma tid om vilka vi inte far mycket
beråttat for oss. I alia fall i grannlandet Sverige var om-

stållningen från landsvågsnåt till bilvågnåt ett gigan-
tiskt åmnesområde som sysselsatte många landskaps-
arkitekter på 1950-talet och som nog måste råknas till
landskapsarkitekturen. Åven utbyggnaden av natur-

resurserna, i Sveriges fall vattendragen, var ett typiskt
modernt projekt som mojligen borde hora hemma i
en beskrivning av epoken.

Fanns det verkligen inte motsvarande projekt i
Danmark? Om detta har inte Malene Hauxner velat

beråtta, det har formodligen inte intresserat henne
lika mycket. Och ett sådant val ska en forfattare få
gora. Faran år emellertid att en bok så omfattande
och rik som denna utan att egentligen sjålv såga det
åndå uppfattas som en komplett skildring och att
det som inte sågs också raderas ut från historiens
annaler.

Kapitlet 'Stylobat och pilotis' ror sig ytterligare ett

steg mot den rena arkitekturen. Med utgångspunkt i
de grekiska peristyltrådgårdarna ritade efterkrigstidens
arkitekter en rad anlåggningar dår arkitektur och have
år ett. Mies van der Rohes Barcelonapaviljong (1929)
och hans Farnsworth House (1945-1950) år exempel,
liksom Le Corbusiers takterrass i L'unité d'Habitation

i Marseilles (1952) och forplatsen till Seagram Buil¬
ding i New York (1954). Alia dessa projekt år tydligt
dikterade av sina byggnader, eller de rent av år en del
av sina byggnader men råkar vara taklosa. For min
egen del okar intresset nar dessa byggda rum istallet
blir egna kompositioner som i MoMas skulpturtråd-
gård i New York av Philip Johnson och James Fanning
(1953) samt Zion & Breens Paley Park från 1965, den
forstå så kallade våstficksparken. Bågge dessa projekt
år beskrivna i boken.

Det avslutande kapitlet 'Byens landskap' - det finns
ett efterfoljande med det år snarast att betrakta som

en epilog - handlar om en storre och mera komplex
skala, nåmligen stadens. Jag har svårt att beståmma
mig for om det år bokens viktigaste kapitel eller tvart-
om. På ett sått år det ytterligt våsentligt når en land-
skapsuppfattning kan bryta in i ett helt sammanhang
som en stad och inte bara begrånsa sig till en park
eller have. Landskapsarkitekturens roll som strukture¬
rande for stadsutveckling gor den till något mer an en

allvarlig lek, som den ibland kallats, och den itråder
sig rollen av att vara ett allvarligt allvar. Ett sådant re-

sonemang gor också boken profetisk, det år nåmligen
det steget som landskapsarkitekturen år på våg att ta

idag. Samtidigt saknar i alia fall de inledande exemplen
en problematisering och vi far inte veta mycket om

hur omvårlden mottog Frank Lloyd Wrights, Geoffrey
Jellicoes eller Lucio Costas visioner. Man måste åndå
såga att det var utopier som dessa vilka bidrog till att
den våsterlåndska staden kastades in i en djup kris.
Ett antal modernistiska byggnader kan vi vål stå ut
med och åven tycka om, men det var den modernis¬
tiska staden som verkligen åstadkom det vålmotivera-
de uppror, som jag tror Malene Hauxner kommer att
beskriva i sin nåsta bok. Men ett par undantag från
den saknade kritiken finns. Ib Asger Olsen står for ett
osande citat från brytningsåret 1968, och Sven-Ingvar
Andersson, alitid orådd och beredd att båra sitt kriti¬

keransvar, kommenterar urbanitet och utglesning i den
annars så omhuldade finska trådgårdsstaden Tapiola.
Over huvud taget framstår Anderssons sått att kom-
mentera sin omvårld som en av hans viktigaste insat¬
ser for facket, och det år knappast hans fel att han
ofta har fatt stå oemotsagd och dårfor inte fatt någon
motspelare i vad som skulle kunna ha blivit många
intressanta debatter.

Malene Hauxners bok ger en bred bild av landskaps-
arkitektur under efterkrigstiden och de influenser som

i en allt oppnare vårld reste relativt enkelt mellan oli-
' ka kulturområden. Det tillhor bokens fortjånster att
den kopplar ihop parallella skeenden i olika delar av

vårlden och åven att Hauxners sått att dela in olika

skeden så beståmt tar.avstånd från de konstvetenskap-
liga etiketter som annars alitid trådgårdskonsten tvin-
gas in i. Samtidigt kan man då stålla en del frågor in¬
for hennes metod. Kopplingen mellan Hitlertysklands
onda natur och landskapsarkitekturens inriktning på

Sven-Ingvar Andersson m.fl.:
Tåvling om boligområdens
utformning. 1967
• Sven-Ingvar Andersson, etc.:
Competition for the design of a
housing area. 1967

Morten Klint:

Hvidovreslangen. 1969
• Morten Klint:
Hvidovre snake. 1969
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det skapade lyfts av Hauxner fram som ett direkt or-

sak-verkan-resonemang. Det ar huvudpoången i den
skrivna texten i press-releasen som skickats ut och
understryks åven i baksidestexten. Och visst ar det en

slutsats som har viss elegans. Frågan ar om den gor
det val enkelt for sig. Andra bedomare har horts mena

att det var efterkrigstidens optimism och framtidstro
som stimulerade till nya losningar och tankebanor.
Nar vårlden hamtat sig efter andra varldskriget fod¬
des en lust att hitta nya former och material. Eller att

industrifabrikationen hade blivit så rationeil att man

hade god tillgång till nya material till ett billigt pris.
Nar exempelvis den amerikanske landskapsarkitekten
Garrett Eckbo 1959'ritade ALCOA Forecast Garden
i Los Angeles, uppbyggd kring det nya materialet alu¬
minium, var det snarare en triumf for marknadseko-

nomins satt att hantera handelsvarer an for anti-nazism.

Kanske ar det så att efterkrigstidens fascination for
det byggda och konstruerade vilade på flera olika an-

ledningar.
Vad har jag då lart av denna bok? Med metaforerna

år det som det ar, dansk trådgårdskonst verkar varken
kunna eller vilja bli.av med dem. Och frågan kanske
forlorade sin betydelse också for mig, alltsom jag for-
sjonk bland sidorna i Malene Hauxners bok.

Jag har forstått att Andreas Bruun forfinade dansk

trådgårdskonst i sitt satt att med delikata proportio¬
ner, råtvinkliga belåggningar och formklippta våxter
ordna intima rum i rummen i den inneslutna haven,
så olik till exempel den svenska. Jag har också forstått

att Sven Hansen var den brutalaste av dem alla, som

slog sina valdiga cirkelslag och drog djupa, stenklådda
snitt i landskapet med en formsakerhet som andå
fascinerade. Jag har forstått att Palle Schmidt kombi-
nerar dem båda och anvander en geometrisk storsla-
genhet parad med en småskalig nårhet. Jag har for¬
stått att den mest kompromisslose konstnaren var

Morten Klint. I sin villahave från 1940 tecknar han

en krum form som ar kanske 25 meter lång. I sitt
konkurrenceforslag for on Ven (1966) tacker han in i
princip hela on med en enda form (vilken beskrivs
som en bumerang, ånnu en metafor som går från kon¬
kret till konkret) som dessutom år ungefar samma som
i villahaven, bara att nu år den kanske 5000 meter lång.

Formen i sig ar viktigare an sitt landskap i Danmark,
vågar man saga det? Och formen i sig år också vikti-

Herover. Den brutale:
Sven Hansen: TV og Radiohus,
Århus. 1971
Th. Pilgrimsplatsen:
C Th Sørensen: Poppelallé
Mølleå, Åbenrå. 1950
• Above: The brutal:
Sven Hansen: TV and Radio

building, Århus. 1971
Pilgrimsplatsen:
C Th Sørensen: Poppelallé
Mølleå, Åbenrå. 1950
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Herunder og modsatte side tv:
Bumerang 1: Morten Klint: Tåvlingsffirslag forVen. 1966
Bumerang 2: Morten Klint: Villahave. Studentprojekt. 1946
• Below and opposite page left:
Boomerang 1: Morten Klint: Competition proposal forVen. 1966
Boomerang 2: Morten Klint: private garden. Student project. 1946

gare an sin skala, vågar man saga det? Jag tror jag vågar
det for jag ar sjålv så fascinerad av det; det ar så arro¬

gant - och så flott. Når dansk landskapsarkitektur år
som båst år den djupt sinnlig.

Når den år som såmst utgor den dekorativ grafik
som inte utan svårighet har låtit sig transformeras till
trådgårdskonst.

Och jag har forstått att det fråmsta projektet av

dem alla, ikonernas ikon, år C.Th. Sorensens smala
Møllenå-kanal i Åbenrå (1950) med sina kanter plan¬
terade med raka rader av popplar. Det år den plats dit
alla danska landskapsarkitekter måste vallfårda minst
en gång om året for att minnas sin geometri, sin egen

dodlighet och den danska havekunstens sublimitet.
Frågan som då Åbenrå-kanalen ståller år: år skaparen
av detta en havekunstner av stora mått? Eller år han

en bonde som gråvt en kanal for att ge vatten till kor-
na och planterat en lå-håck till skydd for vinden?
Den skillnaden år sublim och på sublimitetens vassa

egg balanserar dansk trådgårdskonst.
Så återgår konsten till landskapet och till sin- egen

osåkerhet, till det tillstånd som år dess våsen och som

gor den mojlig for många tolkningar, alltså till det
som år konstens raffinerade definition. Det en flott

bok. Malene Hauxners bok. 'Storslaget och kompro-
misslost, som det tidlgare var forbehållet envåldshår-
skare', som domaren Ole Nørgård skriver om den
åldrande C Th Sorensens inkopta forslag till Odense
Universitetscenter (1966).

Thorbjorn Andersson, landskapsarkitekt LAR
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NOTER

Willy Sørensen in memoriam
26. juni 1918 - 1. september 2002

Efter mange års svaghed med en øjensygdom, der
gjorde ham næsten blind, døde Willy Sørensen, tid¬
ligere stadsgartner i Roskilde, den 1. september.

I 1952 fik Roskilde Kommune sin første selvstæn¬

dige parkforvaltning med landskabsarkitekt Willy
Sørensen som stadsgartner. Han var en kyndig fag¬
mand, som efter sin hortonomeksamen på Landbohøj¬
skolen i 1942 arbejdede et års tid hos en af datidens
dygtigste anlægsgartnermestre - Niels Nørgaard i
Hellerup - fortsatte et par år på C.Th. Sørensens teg¬
nestue og var derefter ansat syv år på tegnestuen i
Københavns Kommunes parkvæsen, indtil han blev
ansat som stadsgartner i Roskilde.

Fra en beskeden start, hvor Willy Sørensen som

ene mand på kontoret klarede planlægning, projekte¬
ring og administrative opgaver samt på cykel passede
tilsynet med den halve snes medarbejdere i marken,
opbyggede han i løbet af sine 30 år som stadsgartner i
domkirkebyen en selvstændig og velfungerende park¬
forvaltning.

For sin professionelle indsats med at markere Ros¬
kilde som en grøn by modtog han i 1972 Roskilde
Universitetsforenings miljødiplom og i 1980 Roskilde
Turistforenings årspris for sin 'store indsats for at gøre

Roskilde til en grøn og blomstrende by'.
Ud over jobbet som forvaltningschef var Willy

Sørensen meget interesseret i udbygningen af landets
campingpladser - især 'Vigen' ved Roskilde Fjord
stod hans hjerte nær. I 1975 blev han formand for
Det Danske Lejrpladsudvalg og var i mange år med¬
lem af Storstrøms Amts fredningsplanudvalg. At tage
vare på naturen og åbne befolkningens øjne for natur¬
værdier blev en livsopgave for ham.

I Danmarks Havekunst, bind'III skriver Annemarie

Lund om 'Parkforvaltningerne og stadsgartnernes gode
årtier' blandt andet: 'I flere kommuner i Danmark

udvikledes fine stadsgartnerforvaltninger i landets
større kommuner med samme intentioner om et hie¬

rarki af grønne områder og drevet af markante perso¬

ner med stor strategisk sans, et vældigt engagement
samt målrettet virkekraft...'

Willy Sørensen var i Roskilde en god ambassadør
for den generation.
Karen Permin
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For whom do we plan? — A discussion of
landscape architects' understanding of their
own practice and their views on residents'
role in the improvement of green spaces,
p. 146
A thesis by Elisabeth Sonne Olesen

The present thesis is a discussion of the
ways in which the professional self-under-
standing among landscape architects influ¬
ences cooperation with residents in the
improvement of green spaces around multi¬
story housing projects. The objective is to
contribute to the debate concerning the
role that we as landscape architects assign
to residents in the planning process. In
consequence, the thesis suggests a direction
of change for landscape practice in this area.

There are numerous arguments for increased
resident participation. First of all, a wide¬
spread political discourse argues that the
influence of citizens is to be improved at all
levels, strengthening the democratic aspect
of planning in various forms. Regarding the
improvement of green spaces in social hous¬
ing, resident democracy is compulsory. The
rationale of the discourse is that if given
responsibility through influence in the
planning process, the citizen will eventually
feel a greater responsibility. This will lead to
an increased sense of affiliation.

Secondly, from a cultural scientific per¬
spective the need for resident participation
is emphasized on the basis of the notion that
preferences in taste and use vary in time
and space. Thus a variety of meanings, are
embedded in green spaces, which is why the
landscape architect cannot know beforehand
what residents want. Residents must there¬
fore be involved in the planning process if
they are to feel at home in an area. As there
are no explicit directions guiding the design
of green spaces, nor guiding how the resi¬
dents should be involved in the planning
process, the landscape architect has a great
ethical responsibility.

However, the question remains, can resi¬
dent participation be integrated in the
landscape practice? Using the theoretical
apparatus as presented by the French sociol¬
ogist Pierre Bourdieu, I show how the land¬
scape architects' professional self-under-
standing is based on meanings and values
that he or she attributes to the work of

landscape architecture. Through an analysis
of interviews with three landscape architects,
I argue that this self-understanding is con¬
stituted by a number of institutions related
to the field of landscape architecture,, such
as the education, the journal "Landskab"
and "Description of services, recommended
terms of commission for landscape architects'
practice" (PLR, 1992). The values embedded
in the professional self-understanding con¬
stitute an interdependent system, where the
aesthetic dimension appears to be of utmost
importance. Landscape architects see them¬
selves as capable of creating beautiful, and
therefore comfortable green spaces. Howev¬
er, by universalizing these preferences they
unintentionally express an ethnocentric atti¬

tude where the landscape architect becomes
the expert determining what residents do
and don't like. Furthermore, the strife for
recognition among colleagues who deter¬
mine the hierarchy of values, including the
aesthetic design, makes it a principal goal of
landscape architects to remain true to these
values. As a result of this, the discipline of
landscape architecture becomes product ori¬
ented, leaving little room for the cooperative
processes inherent in the profession, which
are important for the citizens to be involved
and understood.

Consequently, I suggest that landscape
architects adjust to a more introspective
approach in order to increase their self-
awareness of the values and meanings they
often take for granted. To stimulate this
process, the education of landscape archi¬
tects would benefit from integrating courses
in human and social sciences in order to

gain an understanding of how values are
constructed culturally and socially.

Nokken Kanalby - a future vision of a
harbor city, p. 154
A thesis by Kim Madsen

In the Sydhavn area of Copenhagen, between
Islands Brygge and Amager Fælled in an
area surrounded by roads, there is a small
enclave called Nokken. This area is charac¬
terized by allotment gardens, a few old
industry buildings and areas of partially
self-sown growth. The roads and the thick
vegetation, fences and noise berms isolate
Nokken from the surrounding landscape.
The landscape context between the Amager
Fælled commons and a visual contact between
the harbor and the meadows is lacking. The
harbor area that previously gave the city its
life, today serves to unite Copenhagen's inner
city and Amager, and functions as a "pause"
in the urban structure. In the restructuring
that is currently taking place in the former
industry areas, Nokken, with its location in
relation to the harbor and commons, will
be well suited for urban expansion.

An area, which combines sport institutions
with housing, offers more activities than an
ordinary housing area. The close contact
between home and institutions offers increased
recreational opportunities and improved liv¬
ing. Housing and water tied closely together
offer the opportunity for a wide variety of
recreational activities thus making the imme¬
diate environment especially attractive. The
primary concept here is to improve and clar¬
ify the visual contact between the water and
the landscape. In order to implement this,
an organizational element has been added in
the form of a canal. This provides a source
of orientation for both residents and users.

Fr<;e passageways/wedges are established
from the harbor in toward the common

area. The future housing and recreation
centers are placed and organized to rein¬
force the context between the harbor and
the common areas. The transition between
the town and landscape is implemented by
a belt of allotment gardens.

The landscape as a forgotten planning factor,
p. 154
A thesis by Martin Lose

This thesis is based on the following premise:
"If in planning our urban areas, one includes
the landscape as an important planning fac¬
tor, one can create a comprehensive struc¬
ture based on landscape qualities, which will
provide a rational foundation for the cre¬
ation of a good physical environment, and
from this a spatially and architecturally
coherent city." This premise is advanced on
the basis of a number of personal and pro¬
fessional considerations concerning the
physical environment in much of the city
building that has taken place during the last
50-60 years. I feel that the physical envi¬
ronment, including the spatial and architec¬
tural experiences leave much to be desired
in many of the urban areas from that peri¬
od. In this context, I have considered the
question if the originally existing landscape
environment played any role in the physical
organization of the urban areas. I do not
believe this has been the case, and thus the
reason for the many atopical urban areas we
find today. The thesis primarily deals with
an investigation of this premise and to dis¬
cover whether or not it could be supported.

Landscape planning in a multi-cultural
Denmark — improving green areas in
public housing, p. 158
Thesis by Jan Støvring

The questions addressed in this thesis were:
1. How does the immigrant's use of the near
green areas differ from the Danes? 2. How
can one incorporate this knowledge in the
planning practice?

The problem was solved in three parts.
Part one answers question 1, The immigrant's
confrontation with Denmark is described,
including the consequences of this migration
and the accompanying need to establish a
new identity. In addition to this, there is a

description of the advantages and disadvan¬
tages of ghetto life, both through literature
studies as well as visits to a number of housing
areas and interviews. This involves a descrip¬
tion of a number of topics that are often the
source of unnecessary misunderstandings,
conflicts and problems. The study is conclud¬
ed by seven "recommendations for landscape
treatment" as a strategy for ensuring that
the confrontation between immigrants and
Danes can be a positive experience. In parts
two and three, this acquired knowledge was
employed to create a new landscape plan
for a chosen housing association, Hørgården
built in 1967-71 as industrialized building
using prefabricated concrete elements.

In this thesis, I have tried to suggest how
different population groups use of green
areas differ from each other. This was my
intention in the thesis. But in reality, my
point is that one should base planning
work on the local context, in the needs and
life which exist in the area.

Pete Avondoglio

Landskab 7/02



SYDSVENSKANS KULTURPRIS
2002

Sven-lngvar Andersson er blevet til¬
delt Sydsvenskans Kulturpris 2002.
I motiveringen fremhæves det bl.a.,
'at han har løftet landskabsarkitektur
ind i kunstens verden og som lærer
og inspirator udøvet en betydelig
indsats på begge sider af sundet'.
Prisen er årligt uddelt siden 1948,
blandt andet til så kendte navne som

kunstneren Wiwen Nilsson, kunst¬
historikeren Ragnar Josephson, san¬
gerinden Birgit Nilsson, skuespilleren
Max von Sudow, skuespilleren Jarl
Kulle, forfatteren Hans Alfredson og

formgiveren Signe Persson Melin.
Det er første gang prisen tildeles en
arkitekt.
Med prisen følger 50.000 Skr.

VERONICA RUDGE GREEN PRIZE
Harvard Design School har uddelt
den 7. Veronica Rudge Green Prize i
'Urban Design' til Adriaan Geuze og
West 8 Landscape Architects.
Prisen tildeles for 'Excellence in
Urban Design With International
Scope' - og bl.a. med henvisning til
Borneo-Sporenburg bebyggelsen i
Amsterdam.
I anledning af prisuddelingen vises
en udstilling med tegninger, modeller

. og fotos af Borneo-Sporenburg v.
West 8 Urban Design & Landscape
Architecture indtil 12. januar 2003
på Harvard Design School i USA.
West 8 fik i 1996 opgaven at om¬
forme de to dokker Borneo og Spo-
renburg i Amsterdam til at kunne
bebygges med 2500 boliger.
West 8 introducerede et system af
3-etages boliger med små gårdrum,
taghaver og udsigter. Bebyggelsen
stod færdig i 2000.
Adriaan Geuze er leder af og chef¬
designer i West 8. Andre kendte
projekter fra tegnestuen er Schouw-
burgplein-pladsen og Erasmus-
haven i Rotterdam samt havnefron¬
ten i Thessaloniki, Grækenland.
Veronica Rudge Green Prize i Urban
Design uddeles hvert andet år af
Harvard Design School som en
anerkendelse for særlig udmærke¬
de projekter i bydesign - med vægt
på projekter, der bidrager til den
offentlige del af byerne, og som
forbedrer livskvaliteten i byerne.
Juryen består af arkitekter og by¬
planlæggere, og prisen udgøres af
et diplom samt et beløb.
Se også: www.gsd.harvard.edu

GRØNNE STEDER - GRØNNE
GLÆDER
I 2002 deltog 53 grønne områder i
Friluftsrådets udpegning til 'Byens
grønne steder - grønne glæder'.

Ni nye områder blev præmieret for
første gang. I hvert af de grønne
områder er der gjort en særlig ind¬
sats for at fremme natur- og ople¬
velsesværdier.

Deltagelsen i kampagnen strækker
sig over en 10-årig periode. For at
opretholde præmieringen arbejdes
hvert andet år med et nyt tema, der
udvikler områdets natur- og herlig¬
hedsværdier.
I år har 20 grønne steder opnået
fortsat at blive præmieret.
Som anerkendelse for indsatsen bli¬
ver de grønne områder belønnet
med en bronzeplakette og tildeles
samtidig 'Byens grønne blad', der be¬
skriver de naturkvaliteter og frilufts¬
aktiviteter, som området indeholder.
Følgende områder er præmieret i
2002:
I Frederiksborg Amt: Birkerød GI.
Præstegård og Ravnsholt Overdrev i
Allerød.
I Fyns Amt: Faaborg Gymnasium,
Nårup Bystævnegalakse i Tommerup
og Trekanten i Nørre Åby.
I Københavns Kommune: Remise¬

parken.
I Københavns Amt: Elverparken i
Herlev, Bredalsparken boligområde
i Hvidovre, Torveparken boligområde
i Søborg samt Brøndby Strand par¬
kerne med boligområde.
I Nordjyllands Amt: Mastrupsøerne
i Støvring og Østerådalen i Aalborg.
I Ribe Amt: Ribelund.
I Ringkøbing Amt: Holstebro Lyst¬
anlæg samt Sandgårdsanlægget og
Spejdersøen i Tarm.
I Viborg Amt: Balling Bypark og sø-
projektet i Thorsø, Hvorslev.
I Sønderjyllands Amt: Hjortebro-
parken boligområde og Damparken
i Haderslev.
I Storstrøms Amt: Vintersbølle
Strand ved Vordingborg.
I Vejle Amt: Fredericia Vold og
Madsbyparken i Fredericia.
I Vestsjællands Amt: Ladegårds-
skovene ved Holbæk, idrætslege-
pladsen i Tuse, Skoleparken i Haslev
og Byparken i Korsør.
I Århus Amt: Lunden og Dybbølvej
boligområde i Århus.
Se også
wwwv.byens-groenne-steder.dk
Kilde: Nyt fra Friluftsrådet nr. 3.2002

FREMTIDENS KIRKEGÅRD

Landesgewerbeamt Baden-Wurt-
temberg udskfev'i januar arkitekt¬
konkurrencen Friedhof der Zukunft.
Konkurrencen er del af et toårigt
projekt, 'Lebe Wohl - Der letzte
Abschied', der, med støtte fra den
Europæiske Socialfond, fra forskel¬
lige vinkler giver bud på en tidssva¬
rende måde at forholde sig til død
og sorg.

Udgangspunktet for initiativet er en
oplevelse af, at den nuværende
begravelsespraksis er utidssvaren¬
de og rutinepræget og derfor ikke
giver mulighed for en individuel og
værdig begravelse.
Det nuværende kirkegårdskoncept
er udviklet i 1800-tallet og mange
af de ritualer, som bestemmer,
hvordan man forholder sig til død
og sorg har i dag mistet deres be¬
tydning, En række fakta underbyg¬
ger opfattelsen af, at der er et
behov for fornyelse: et stigende
antal mennesker lader sig begrave
anonymt. I nogle tyske storbyer
udgør de en fjerdedel af alle
begravelser, og tendensen er sti¬
gende. Derudover viser rundspørger
blandt efterladte, at ca. 25% er

utilfredse med den nuværende
begravelsespraksis.
Konkurrencen efterlyste bud på nye
visioner for begravelseskoncepter,
som forholder sig til det individuelle
og multikulturelle samfund og giver
mulighed for forskellige måder at
tage afsked, sørge og erindre.
De to unge danske arkitekter David
Bulow-Jacobsen og Kristian Rehder
modtog en førstepris for deres bud
på et nyt kirkegårdskoncept.
Projektet fremstår som en udvidelse
af tunnelsystemet mellem to metro¬
stationer på en af Stuttgarts hoved¬
gader. Gravrummet gennemskæres
af metroen, der føres igennem rum¬
met i et armeret glasrør. Rummet
oplyses af store lysgårde, der leder
op til fortovene.
For metropassagererne erstattes
metrotunnellens mørke i et kort øje¬
blik af lyset herfra, og man oplever
en slags station, man ikke kan stå
af på. Et øjebliks reflektion i hver¬
dagen.
Adgangen til gravrummet er delt i
to forløb. 'Afskeden', som ledes for¬
bi anlæggets ritualrum, hvor der
lægges op til alternative og per¬
sonlige ritualer i forbindelse med
bisættelsen, såsom koncerter, film¬
fremvisninger. Og 'Gensynet', der
ledes forbi anlæggets øvrige funkti¬
oner som kollektivt arkiv, lokalhisto¬
risk museum og slægtsforskning.

Uddrag af Dommerbetænkning:
'Af ideen, at lade metroenlinien
køre gennem gravkammeret i en
glastunnel, opstår på den ene side
fuldkommen nye rumperspektiver
og på den anden side en over¬
raskende interaktion mellem liv og
død. Det konsekvente arbejde med et
af stedets specifikke karakteristika
- undergrunden - er meget overbe¬
visende.'

Se også www.lebe-wohl.net
under Friedhof der Zukunft
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CARLO SCARPA-PRISEN 2002
TIL SLOTSOMRÅDET I PRAG
'Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino' er blevet uddelt for
13. gang. 11990 indstiftede Benetton¬
fonden i Treviso nord for Venedig
denne hædersbevisning for havekunst.
Prisen tildeles et sted, et landskabs-
arkitektonisk anlæg eller et kultur¬
landskab. Carlo Scarpa-prisen
uddeles årligt og er på 16:000 Euro.
Benettonfondens jury bestående af
Sven-lngvar Andersson (Danmark),
Carmen An6n (Spanien), Domenico
Luciani (koordinator, Italien), Monique
Mosser (Frankrig), Ippolitto Puppi
(Italien) og Lionello Puppi (formand,
Italien) har tildelt prisen for 2002 til
haverne omkring slottet i Prag.
I årets hæfte gengives juryens moti¬
vering for tildeling af prisen, og
artikler beskriver områdets historie
og udvikling, illustreret med tegnin¬
ger og fotografier.

Yderligere information:
Fondazione Benetton Studi Richerche.
Piazza Crispi 8
31100 Treviso. Italien.
Tel. +39 422 57 94 50.
fbsr@fbsr.it www.fbsr.it

KONKURRENCE OM BOLIG¬
OMRADE I RØNDE

Rønde Kommune har udskrevet en

åben idékonkurrence om forslag til
en helhedsplan for et ca. 55 ha
stort nyt boligområde i den nordlige
del af Rønde.

Det er konkurrencens formål at få
forslag til en overbevisende hel¬
hedsplan for det nye boligområde.
Der efterlyses således idérige for¬
slag til udstyknings- og bebyggel¬
sesplaner med gode og fleksible
muligheder for realisering af bygge¬
modning og byggeri i harmonisk
afsluttede etaper.
Bydelen skal samlet fremstå som et
hele i balance med det omgivende,
smukke, men krævende landskab.
Konkurrencedeltagerne skal udarbej¬
de et overordnet idégrundlag for
bebyggelsens indpasning i landska¬
bet, herunder hvordan ny bebyggel¬
se, grønne områder, veje, stier mv.
bedst muligt indbygges i det kupere¬
de terræn.

Samtidig skal konkurrencen medvir¬
ke til at afklare den nye bebyggel¬
ses grænser i forhold til omgivende
beskyttede naturområder og kultur-
miljøe såsom dalstrøg, gravhøje og
herregårdslandskab.
Præmiesummen er på 450.000 kr.,
hvoraf der uddeles en 1. præmie på
mindst 150.000 kr.

Indlevering af forslag senest 29.
januar 2003.
Fagdommere udpeget af DAL er
arkitekterne Mathilde Petri og Julian
Weyer samt landskabsarkitekt
Kristine Jensen.
Konkurrencens sekretær er arkitekt

Flemming Deichmann fra DAL.

KONKURRENCE OM DTU
Danmarks Tekniske Universitet
-DTU - har i samarbejde med DAL
udskrevet en åben idékonkurrence
om forslag til en ny helhedsplan for
DTU.
Konkurrencen skal først og frem¬
mest fremskaffe forslag til en hel¬
hedsplan, der kan udgøre et koncep¬
tuelt redskab til styring af den
løbende udbygning og omdannelse
af DTU.
Med udgangspunkt i programmets
problembeskrivelse ser DTU gerne,
at de konkurrerende i deres forslag
går ud over de kendte løsningsmu¬
ligheder og fremkommer med en
samlet visionær løsningsmodel.
Selv om der er tale om en kompleks
opgave, er det af afgørende betyd¬
ning, at forslag til en fremtidig hel¬
hedsplan tager udgangspunkt i
DTU's eksisterende kvaliteter. Disse
ønskes fastholdt samtidig med, at
der anvises muligheder for vitalise-
ring af DTU med indpasning af nye
funktioner og en forbedring af de
interne sammenhænge.
DTU lægger vægt på, at helhedspla¬
nen sikrer en tættere sammenknyt¬
ning af DTU's delområder på tværs
af Anker Engelunds Vej og det fine
centrale grønne strøg med parke¬

ring. Der skal endvidere anvises
muligheder for nybyggeri og evt.
sammenbygninger af eksisterende
bygninger til større enheder.
Samlet set ønsker man, at DTU -

kommer til at fremstå som et sted,
der repræsenterer fremtidens forsk¬
nings-, uddannelses- og innovations¬
miljø.
Samlet præmiesum 750.000 kr.
Indlevering af forslag senest
12. februar 2003.
DAL har udpeget arkitekter MAA
Thomas Wiesner og Erik Bystrup
samt landskabsarkitekt MDL Hanne
Bat Finke som fagdommere.

IFLA - UNESCO INTERNATIONAL
LANDSCAPE ARCHITECTURE
STUDENT DESIGN COMPETITION
This competition is sponsored by
IFLA and the United Nations Educa¬
tional, Scientific and Cultural Orga¬
nization (UNESCO), and is directed
by the Canadian Society of Land¬
scape Architects (CSLA). The objec¬
tive of the competition is to recog¬
nise superior environmental design
achievements made by students in
Landscape Architecture programs.
The 40 th IFLA World Congress in
Calgary, Alberta, Canada hopes to
encourage achievement of the high¬
est standards in landscape architec¬
ture education worldwide. The com¬

petition invites submissions from
students in Landscape Architecture
programs recognized by IFLA.
Please visit the congress website
http://www.ifla2003.com/
for registration and information.

Awards
1 st Prize IFLA - UNESCO Prize for

Landscape Architecture: $3,500 US
2 nd Prize IFLA Zvi Miller Prize:
$2,500 US
3 rd Prize Merit Award: $1,000 US

Important Dates
1 May 2003deadline for delivery of
competition submissions to Calgary
Pre-conference jury session in Calgary
25-29 May competition submissions
on exhibit at Congress venue
29 May 2003 presentation of prizes
at Congress Closing Banquet'

SKOLERS UDEAREALER
En ny litteraturguide præsenterer
både baggrundsviden om skolers
udearealer og forslag til at forbedre
skolens udemiljø til gavn for leg,
undervisning og fritid.
Seniorforsker, landskabsarkitekt
Karen Attwell fra By og Byg (Sta¬
tens Byggeforskningsinstitut) har
været projektleder på litteratu-
guiden, der er udarbejdet for Rum
Form Funktion, under Undervisnings¬
ministeriet og Statens Forsknings-
og Uddannelsesbygninger. Guiden
ligger i elektronisk form, og det er
gratis at bruge den.
Velfungerende udearealer har stor
betydning for skolebørns sociale,
fysiske og faglige udvikling, og der
er stor interesse blandt skolerne for
at forbedre udearealerne.

Mange ved dog ikke rigtigt, hvordan
de på både idéplan og i praksis skal
gribe en forbedringen.
Litteraturguiden kan bruges af alle
faggrupper med interesse for sko¬
lens udemiljø, og den henvender sig
til både de lærere og pædagoger,
der vil i gang med forbedringer, og
til dem der beskæftiger sig mere
langsigtet eller teoretisk med leg og
læring i tilknytning til udearealer.
Litteraturguiden er opbygget som en
kommenteret fagbibliografi, der
omfatter danske, svenske og norske
referencer. Udviklingen af skolers
udearealer er længere fremme i
Norge og Sverige, så meget af den
ny viden kommer derfra.
Guiden er udstyret med en søge¬
funktion, så man kan finde frem til

bøger, artikler, fagtidsskrifter og
hjemmesider, der giver gode ideer
og praktiske anvisninger.
Guiden er inddelt i temaer som

f.eks. planlægning og indretning,
pædagogik og undervisning, lov¬
givning og sikkerhed.
Yderligere information:
Karen Attwell, By og Byg
kaa@by-og-byg.dk eller
Benny Schytte, By og Byg
bes@by-og-byg.dk
www.rumformfunktion.dk

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Tomas Lagerstrom: Vaxter for framti-
den IV. Grona fakta 7/2002. Movium.
I Giardini del Castello di Praga.
Premio Internazionale Carlo Scarpa
per il Giardino. 13. ed. Fondazione
Benetton Studi Richerche, Treviso,
2002. 76 s„ ill.
Querno 3: Cinque paesaggisti per
Milano - progetti per nuovi paesaggi
a Milano e in Europa. Diana Arm¬
strong Bell, Desvigne & Dalnoky, Ferra-
ra Associati, Christophe Girot, Peter
Latz. Suplement til Architettura del
paesaggio, 2002. 64 s., ill. 14,50 Euro.
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Topos: Landschaftsarchitektur in
Skandinavien. Projekte aus Dane-
mark, Schweden, Norwegen, Finn-
land und Island. Callwey, Birkhauser,
2002.144 s., ill. I hovedsagen en

samling af artikler bragt i Topos.
www.birkhauser.ch
Terence Young and Robert Riley
(red.): Theme Park Landscapes:
Antecedents and Variations.
Dumbarton Oaks Publications, 2002.
Dumbarton Oaks Colloquium on the
History of Landscape Architecture,
20. 300 s„ ill. $28.00.
ISBN 0-88402-285-4.
Mikkel McAlinden: Udstillingskata¬
log. Norsk museum for fotografi -
Preuss Fotomuseum, 2002. 38 s., ill.
ISBN 82-991113-9-0.
Statens Kunstfond: Beretning 2001.
120 s„ ill.
Ulla Egebjerg og Mette Plejdrup (red.):
Smukke veje - fra idé til virkelighed.
Vejdirektoratet, 2002. 94 s„ ill. ISBN
87-7923-191-8.
Have & Landskabsrådet (red.): Trafik
og etik set med grønne øjne. Refera¬
ter og indlæg fra Have & Landskabs-
rådets konference 2002. 24 s„ ill.
Med bidrag af Peder Agger, Hans
Skov-Petersen, Niels Tørslev, Ib
Asger Olsen, Ulla Egebjerg og Jens
Balsby Nielsen.
Simons, T., Ståhle, A., Treib, M.:
Platser. Thorbjorn Andersson, land-
skapsarkitekt. Svensk Byggtjånst,
2002, 78 s., ill. 250 Skr.
ISBN 91-7333-003-5.
Anmeldes i Landskab 8-2002.
Sten Dunér og Katarina Dunér: Den
Gyllene Trådgården. Trådgårdskon-
stens idé- och kulturhistoria från
Adam till Ortagård. Prisma, 2001.
424 s., ill. ISBN 91-518-3270-4.
www.prismabok.se
Anmeldes i Landskab 8-2002.
Malene Hauxner: Med himlen som

loft. Arkitektens Forlag, 2002.390 s.,
ill. 450 kr. ISBN 87-7407-256-0
Anmeldes i Landskab 7-2002.
Annemarie Lund: Danmarks Have¬
kunst III. Arkitektens Forlag, 2002.
442 s„ ill. 1800 kr for alle tre bind.
Bind l-lll ISBN 87-7407-096-7.
Anmeldes i Landskab 8-2002.
Geddes eleverede kort over Køben¬
havn 1761. 36 udsnit på hver ca.
42 x 42 cm samt medfølgende tekst¬
hæfte. 1650 kr.

Olaf Lind: Arkitektur Guide Jylland.
Arkitektens Forlag, 2002. Dansk og
engelsk version. 344 s., III. 348 kr.
ISBN 87-7407-264-1.
Anmeldes i Landskab 8-2002.
Peter Willis: Charles Bridgeman and
the English Landscape Garden.
Elysium Press Publishers. 288 s. +
252 sort/hvide sider med ill. 135
Pund. Genoptryk udvidet med bl.a.
illustrationer. ISBN 0 904712 04 4.
Læsere, der vil anmelde en eller flere
af ovenstående bøger, opfordres til
at kontakte redaktionen.

DANSK BYPLANLABORATORIUM
ARRANGEMENTER
FORARET 2003

Kommuneplanlægning
Kursus i januar

Byplanlægning for politikere
Konference i februar

Storbyseminar
I marts/april

Dansk Byplanlaboratoriums bibliotek
er åbent for alle mandag-fredag
kl. 13-16, torsdag kl. 13-18
Biblioteket har 15.000 region-, kom¬
mune- og sektorplaner fra hele landet
og lokalplaner fra 100 kommuner.
Desuden 18.000 bøger om fysisk
planlægning, byfornyelse, bolig¬
forhold, bysociologi, byøkologi etc.
Biblioteket abonnerer på 200 danske
og udenlandske tidsskrifter om
fysisk planlægning, arkitektur og
boligforhold. De udenlandske tids¬
skrifter indgår i Byplanlaboratoriets
tidsskriftlæsekredse, hvor man kan
tilmelde sig hvert år i august.
På www.byplanlab.dk findes aktuel¬
le informationer om arrangementer,
projekter, publikationer, bibliotek og
Byplanhistorisk Udvalg. Og tidsskrif¬
tet BYPLAN har en præsentationsside.
Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36, 1165 Kbh. K
Tel. 33 13 7281. Fax 33 143435

db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

ENGLISH LANGUAGE
GARDEN TOURS
Landskabsarkitekt Clare Littlewood,
Milano-arrangerer haveture kombi¬
neret med sprogkurser i engelsk,
f.eks. til Manchester, Edinburgh og
Newcastle upon Tyne, Levens Hafl,
Chatsworth.
Information: Judith Godfrey
Manchester Language School
Moor Cottage, Grange Lane
Didsbury, Manchester M20 6 RW
England. Tel +44 161 448 8372
mls@isite.co.uk

www.manchesterlanguageschool.co.uk

GHFORM

Lundemarksvej 22.
4300 Holbæk
Tlf. 5944 0990

Fax 5944 0440

www.ghform.dk

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og svagt-
synede.
Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement
i bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed
være et arkitektonisk tilskud til gade¬
rummet

PICTO
FORM
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NORDISK KONGRES I REYKJAVIK
ISLAND 7.-9. AUGUST 2003
Den islandske landskabsarkitektfor¬
ening FILA, stiftet i 1978, afholder
7.-9. august 2003 nordisk kongres i
Reykjavik: Kontraster i Nordatlanten
- At leve med naturkræfterne.

Kongressens tema er, hvordan vi i
Norden har lært at leve med - og
udnytte naturkræfterne, hvordan vi
bekæmper dem, og hvordan vi for¬
søger at overvinde og mindske deres
indflydelse pa vores liv.
Island er en ø midt i Atlanterhavet,
hvor levevilkårene er hårde. Hvordan
har det påvirket vores syn på til¬
værelsen? Bruger vi landskabsplan¬
lægning bevidst for at bedre vore

omgivelser? Tager vi hensyn nok til
naturgivne betingelser? Har land¬
skabsarkitektur i de nordiske lande
større betydning end ellers i verden?

Foreløbigt program:
7. august: Kongressen åbnes, fore¬
læsninger og sidst på eftermiddagen
ekskursion i Reykjavik til Laugardalur,
Oskjuhlid, Nauthélsvfk samt Reykja¬
viks parker og byrum.
8. august: Ekskursion til Reykjanes,
bl.a. Eldborg og Svartsengi kraftværk,
frokost i Eldborg kongrescenter, fore¬
læsninger, besøg i Blue lagoon helse-
og badested, middag.
9. august: Forelæsninger og sidst på
eftermiddagen ekskursion i Reykjavik¬
området til Gvendabrunnar, Heidmork,
Årbæjarlaug, festmiddag og afslut¬
ning.
10. august: Norrænn stjérnarfundur/
nordisk styrelsesmøde.

,se også: www.fil.is

BYTOPER

Bytoper er en udstilling, der sætter
fokus på mellemrum i byens karré.
Projektet kredser om oversete histo¬
rier og kvaliteter i byen og kommer
med bud på nye urbane strukturer.
De nye bytoper sætter det private
og offentlige rum i dialog og giver
tilskueren en ny oplevelse af byen.
Byens karré har i de senere år i
højere grad fornyet sig gennem ned¬
rivninger end ved udfyldninger.
Derfor eksponeres gavle, der tidligøre
har været skjult, ligesom nye gavle •

og rum opstår. Disse nye mellemrum
og gavle har et særligt potentiale
som fixpunkter i byen og i mindre
skala som port og katalysator for
karréen.
Det er disse nye rum, og deres,
potentiale udstillingen belyser.
Projektet er udarbejdet af arkitekterne
Lotte Elkiær og Michael A. Andersen,
og visés indtil 13. december i
Meldahls Smedie.
Hverdage 10-17. Gratis adgang
www.karch.d

MELDAHLS SMEDIE
Permanent udstilling over udstillings¬
hallen: 'Udvalgte stoletyper',
en genåbning af Kunstakademiets
Arkitektskoles historiske stolesamling
Besøg aftales med Dan Svarth,
Afd. 7, tel. 32 68 63 12 eller pr.
mail: dan.svarth@karch.dk

Indtil 13. december 2002 i Galleriet

Bytoper - En udstilling om byens
gavle af arkitekterne Lotte Elkiær
og Michael Asgaard Andersen

1. februar-23. februar 2003 i

Udstillingen: Afgang. Projekter fra
vinterens afgange 2003 på Kunst¬
akademiets Arkitektskole

Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18
Tel. 32 68 60 00. Fax 32 68 61 11
arkitektskolen@karch.dk

MODTAGNE KATALOGER OG
BROCHURER

Sortimentskatalog 2002/2003.
P Kortegaards Planteskole A/S. 280 s.
Velillustreret plantekatalog med kor¬
te, instruktive plantebeskrivelser.
Indledning med fotografier af steder,
hvortil der er leveret bytræer m.m.
Inkl. dansk-latinsk indeks.

Øvej 10, Kappendrup. 5500 Langeskov.
Tel. 65 97 26 56. Fax 65 97 30 84.

pkp@kortegaard.dk

Plantekatalog 2002/2003.
Vejenbrød Planteskole A/S.
132 sider med prydplanter, træer,
stedsegrønne, rhododendron og azalea.
Desuden roser, græsser, bregner,
slyngplanter, frugttræer og buske.
Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal.
Tel. 48 28 01 77, fax 48 28 01 96.

Birkholm plantekatalog 2002/2003.
Birkholm Planteskole A/S.
Farremosen 4. 3450 Allerød.
Tel. 48 17 31 26. Fax 48 14 09 86.
birk-holm@internet.dk
www.birk-holm.dk
160 siders, plantekatalog med korte,
instruktive plantebeskrivelser.

Plantekatalog 2002/2003.
Holdens Planteskole A/S.
Kongeåvpj 81, 6600 Vejen.
Tel. 75 36 40 99, fax 75 36 48 99
mail@holden.dk
www.holden.dk
206 siders plantekatalog med plan-
teanvendelsesnøgler, dansk-latinsk
ordbog.

Coniferaklubben: Nåletræer ved

boligen. En brochure om ni robuste

nåletræer til grønne områder.
De forrige brochurer er:
Plant nåletræer, plant taks og fore¬
trukne nåletræer blandt land¬
skabsarkitekter. Tidligere brochurer
og yderligere oplysninger fås ved
henvendelse til:
Conifera Klubben
Dansk Planteskoleejerforening
Hvidkærvej 29
5250 Odense SV
Tel. 66 17 17 14

Hunsballe Frø
Brochure om plænegræs til villaha¬
ver, parker, sportspladser, golfbaner,
vejrabatter, naturarealer m.m. fra
Hunsballe Frø.
Hunsballe Frø A/S. Postboks 1080
Energivej 3
7500 Holstebro
Tel. 97 42 05 33
www.hunsbalie.dk

Emmaboda Granit
22 siders katalog med afbildning af
stensorter og overfladebehandlin¬
ger af forskellige former for granit-
og diabassten med navne såsom
Flivik, Kulla og Brånnhult diabas.
Illustreret med eksempler på anven¬
delse, bl.a. til mure, trapper og
belægninger ved Tuborg, i Kolding,
Århus, Lund og til bassinet på Thor¬
valdsens Plads i København.
Emmaboda Granit AB

Smedjegatan 4
SE-361 31 Emmaboda
Tel.+46 47 14 88 00

info@emmabodagranit.se
www.emmabodagranit.se

Louis Poulsen: Udendørs lys.
62 s„ ill.
Katalog med lamper såsom Stærke
Louis, Bysted og Wegner, Alberts¬
lundlampen, Kipp og Magnum samt
artikler om lystekniske begreber og
vejbelysning.
Desuden findes kataloget 'Effekt¬
fuldt lys. En teknisk designervejled-
ning', bl.a. med eksempler på spo¬
tlights nedgravet i terræn. 36 s., ill.
Louis Poulsen Lighting A/S.
Nyhavn 11.
Box 7.1001 Kbh K
Tel. 33 14 14 14

belysning@lp-mail.com
www.louis-poulsen.dk

The lighting bible IV. Delta light.
488 s„ ill. Indeholder også
udendørs belysning.
promotion@deltaglightworldwide.com

BESKRIVELSESVÆRKTØJ TIL
JORDARBEJDER
Endnu en BPS beskrivelsesanvis-
ning og en basisbeskrivelse er ud¬
kommet, denne gang for jord - både

som publikationer og som elektro¬
nisk beskrivelsesværktøj. Det bliver
herved nemmere for de projekteren¬
de at udarbejde en projektorienteret
beskrivelse for jordarbejder, samti¬
dig med at det bliver både sikkert og
enkelt for den udførende at afgive
tilbud på og at udføre arbejdet, når
der refereres til en kendt fælles basis¬
beskrivelse for jord.
Beskrivelsesværktøjet indeholder
vejledning, basisbeskrivelse og ek¬
sempler på bygningsdelsbeskrivelser
for følgende delområder af jord¬
arbejdet:
Udgravning, tørholdelse, afstivning
og indfatning samt til- og påfyldning.
Udarbejdelsen af beskrivelsesværk¬
tøjet for jord er gennemført af en
række BPS medlemsvirksomheder
med økonomisk støtte fra branche¬
organisationer samt det tidligere
By- og Boligministerium.
Der er allerede udarbejdet tilsvaren¬
de BPS beskrivelsesværktøjer for
beton, stål, VVS- anlæg samt venti¬
lationsanlæg, og beskrivelsesværk¬
tøj for 'arkitektområdet' er godt i
gang og forventes at være klar i
begyndelsen af 2003.

Mere information om BPS beskrivel¬
sesværktøj findes på www.bps.dk
Abonnement på det elektroniske
beskrivelsesværktøj kan bestilles på
www.bps.dk under beskrivelses¬
værktøj/abonnement eller i
Byggecentrum Boghandel,
tel. 70 12 06 00, hvor publikationerne
også kan købes.

TEGNESTUENYT 1

Sonja Poll og Knud Lund-Sørensen
har skiftet tegnestueadresse til
Kastanievej 16
2840 Holte
Tel. 45 42 23 50
Fax 45 42 23 70

poll lund-s@mail.dk

TEGNESTUENYT 2
Katrine Thuesen har skiftet tegne¬
stueadresse til

Kastanievej 16
2840 Holte
Tel. 45 42 02 04
Fax 45 42 23 70
katrine thuesen@get2net.dk

TEGNESTUENYT 3

Kirsten Lund-Andersens tegnestue,
Landskabsarkitekter MDL
har skiftet adresse til
Raadvad 40
2800 Kgs. Lyngby
Tel. 57 82 13 33
Fax 57 82 1415
klalandark@mobilixnet.dk
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22,5 x 22 cm

392 sider.

Hæftet,

Rigt illustreret

Naboens græs
er ikke altid
grønnere

Specielt ikke hvis du har
allieret dig med Økodan.
Økodan har et bredt sorti¬
ment af specialprodukter,
der sikrer plænens kvalitet:
• Rullegræs
• Topdressing
• Kompostberigede

muldprodukter
• Agri-Gro - økologisk

jordforbedring

økodan
- vi bygger GRØNT miljø

Sognevej 10 • Telefon: 46 15 20 84
2690 Karlslunde www.okodan.dk

TT
.51

HLA Have- og
Landskabsetablering A/S

Pris: 450,- kr

Malene Hauxner

MED HIMLEN SOM LOFT

Det moderne gennembruds anden fase 1950-1970

I 1993 udgav Malene Hauxner den meget roste doktor¬
afhandling Fantasiens Have. Bogen, Med himlen som loft,
er en fortsættelse og omhandler det moderne gennem¬

bruds anden fase fra 1950 til 1970. Nazismens sammen¬

brud og afslutningen på Anden Verdenskrig dannede
den smertelige erfaring, at menneskets natur er farlig,
når den slippes løs. De nye velfærdsdemokratier med
mennesket i centrum krævede en kultivering af naturen,

og landskabs- og havekunsten blev brugt til at udvikle
denne tankegang. I et levende og letlæst sprog sam¬

menfatter Malene Hauxner de vigtigste teoretiske og

landskabsarkitektoniske bidrag.

ARKITEKTENS FORLAG Tlf: +45 32 83 69 00

Strandgade 27A Fax: +45 32 83 69 41
DK-1401 København K e-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

ARKITEKTUR GUIDE JYLLAND

Omkring 300 værker og 20 byer beskrives i denne uundværlige
guide til Jyllands arkitektur. Det er bind 2 i den ambitiøse guideserie,
der indledes med København og afsluttes med øerne.

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27A, DK-1401 København K
Tlf: + 45 32 83 69 00 Fax: + 45 32 83 69 41 E-mail: eksp@arkfo.dk

www.arkfo.dk

13 x 24 cm, 344 sider
Hæftet, rigt illustreret

Olaf Lind



ARKITEKTENS FORLAG

Strandgade 27A
DK-1401 København K

Tlf: +45 32 83 69 00

Fax: +45 32 83 69 41

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

Bente Lange
THORVALDSENS MUSEUM

Bygningen - farverne - lyset

c3r-
Bestillingskort

Undertegnede ønsker at bestille
THORVALDSENS MUSEUM: BYGNINGEN - FARVERNE - LYSET

CD dansk udgave O engelsk udgave
Pris: 375 kr. Prisen er inkl. moms, men excl. porto

(Udfyldes med blokbogstaver)
Navn: , .

Gade/vej:
Postnr.:... ...... By:
O American Express O Eurocard
O Visa O Dankort
Kortnummer:....:

Kontrolcifre:...'.. Udløb måned/år:.

O Mastercard O JCB
O Girokort bedes tilsendt

. Dato:

Underskrift: Tlf: ;

OPLYSES KORTNUMMERDATA ANBEFALES DET AT SENDE ORDREN I LUKKET KUVERT

Thorvaldsens Museum er

et skatkammer af studier i

rum, proportioner, farver,
stoflighed og lys og udgør
en sjælden velykket fore¬
ning af arkitektur, maleri
og skulptur.
I bogen fortæller Bente
Lange om museets tilbli¬
velse, og hvordan det gik
til, at den næsten uprøve¬
de arkitekt M.G. Bindes-
bøll blev valgt.
Det er mesterfotografen
Jens Lindhe, der har fores¬
tået nyoptagelserne af
dette eventyrlige byg¬
ningsværk.

17 x 22 cm, 175 sider.
Indbundet i shirting
Rigt illustreret

Pris: 375 kr

3) POST )—
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

ARKITEKTENS FORLAG

Strandgade 27 A

+ + + 0110 + + +

DK-1045 København K



 


