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Konkurrence: Nordhavnen -

fremtidens bæredygtige by
Udviklingsselskabet By og Havn
har udskrevet en åben internati¬

onal idékonkurrence om Nord¬
havnen i København — et nyt by¬
udviklingsområde med plads til
40.000 indbyggere og 40.000 nye

arbejdspladser, i alt 3-4 mio. etage¬
kvadratmeter bebyggelse. Visionen
er, at der på dette enestående sted,
omgivet af vand på tre sider, skabes
en dynamisk, levende og bæredyg¬
tig by med en mangfoldighed afliv
og med plads til en bredt sammen¬
sat befolkningsgruppe i kombina¬
tion med erhverv. Konkurrencen

henvender sig især til byplanlæg¬
gere, arkitekter, landskabsarkitekter
og trafikplanlæggere gerne i sam¬

arbejde med specialister, f.eks. in¬
den for bæredygtighed.
Den samlede præmiesum er på 3
mio. kr. Der kan udpeges 1-5 vin¬
dere. Udpeges der mere end én
vinder, vil vinderne efter konkur¬
rencen blive indbudt til forhand¬

linger om justerirtger/forbedrin-
ger af forslagene med henblik på at
kunne udpege en endelig vinder.
Vælger By og Havn at arbejde vi¬
dere med konkurrenceresultatet,
vil det ske i samarbejde med vin¬
deren.

A fleveringsfrist: 26.9. 2008

2008 IFLA Student

Design Competition
The competition was held in con¬

junction with the 2008 IFLA
World Congress in The Nether¬
lands in June 2008.
The jury process took place at
Larenstein University,Veip, The
Netherlands, 22. and 23. May.
The jury was composed of five
members:

Prof. Beverly A. Sandalack, PhD,
FCSLA, MCI1', Professor and
Coordinator of the Urban Design
Program, Director of the Urban
Lab, Faculty of Environmental
Design, University of Calgary,
Canada;
Prof. Xiaoming Liu, PhD, CHSLA
delegate in IFLA, Director of
Design Studio, School of Land¬
scape Architecture, Beijing Forest¬
ry University, Beijing, China;
Johan H.A. Meeus, Dr. Ir.,
landscape architect, Arnhem,
The Nederlands;
Prof. Philippe Nys, PhD,
Professor College de Philosophy,
Universite de ParisVlII, France;
Prof. Udo Weilacher, Dr.sc. ETH,
Professor for Landscape Architec¬
ture and Design, Dean of the Fac¬
ulty ofArchitecture and Landscape
Sciences, Leibniz University,
Hannover, Germany.
In addition, Ms. Ir. Saskia I. de Wit,
ass. prof., Bouwkunde,TU Delft,,
participated on the pre-jury team.

Competition process
A total of 380 submissions were

received electronically in response
to the call for submissions and

competition brief.
Johan Meehus and Saskia de Wit
reviewed the submissions and pre¬
selected thirty of the entries for

further consideration.The top

thirty were posted in the jury
rooms at Larenstein University
for consideration by the jury, and
the remainder were available to be

viewed digitally.
The jury members discussed the
general process that they would
employ to review the submissions
and select the winners.

According to the competition pro¬
tocols, the jury reserves the right
to bring forward any of the sub¬
missions from the group not se¬
lected in the pre-selection process,
and fourteen additional projects
were brought forward for further
consideration in the jury process.
The jury was unanimous in their
selection of 1st, 2nd, and 3rd prize
winners, and of six additional
projects worthy of commendation.
The jury noted the following
general comments:
- the high number of submissions
is a very positive indication of the
evolution of landscape architecture
education and of a strong interest
in the IFLA competition, and the
projects showed a wide range of
creative responses to the competi¬
tion brief.
- there was a range of projects
from very practical and site-specif¬
ic, to yet conceptual and experi¬
mental, and the submissions repre¬

sented the brbad spectrum of the
profession of landscape architec¬
ture, with urban and rural subjects,
and a wide range scales.
- while the overall quality of the
work was high, the jury believes
that the projects would have bene¬
fited from a more precise brief.
A more specific brief, similar to

professional competitions, may

help the students to prepare their

projects in a more clear and fo¬
cused manner, and also allow the

projects to be evaluated more eas-

ily.
— the jury was impressed by the
strong ideals held by the students,
however the jury cautions students
to continue to develop their per¬
sonal and professional skills so that
their competence matches their
idealism.
— there is often a strong connec¬
tion between the quality and con¬

sistency of the design process and
the graphic presentation, and stu¬
dents are encouraged to play care¬
ful attention to developing clear
and understandable submissions

with effective and appropriate •
graphics.
— the competition entries indi¬
cated a continuing evolution in
graphic techniques and technical
abilities, however students are en¬

couraged to make more careful se¬
lection of images, and not rely too

heavily on public sources.
— the jury recommends that in fu¬
ture competitions, submissions be
required in both digital and hard
copy forms, in order to allow the
jury a better opportunity for re¬
view and discussion.
— it is also recommended that the

jury process occur just prior to
the IFLA Congress, to allow jury
members to be involved in the

Congress.
The participation of the jury in
the Congress is believed to out¬

weigh possibility that the winning
teams might be able to travel to
the Congress, and the budget im¬
plications are also less (it is a less¬
er cost to include the jury pro¬
cess with the IFLA congress, rather
than the cost of travel for up to 5
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Læserbrev: Photoshop skal forbydes!
Efter offentliggørelsen af den seneste konkurrence om

Købmagergade, Hauser Plads og Kultorvet er jeg
blevet ganske overbevist om, at brugen afphotoshop
og lignende skal forbydes ved konkurrencer.

Photoshop er ligesom en slags drug. De, som

arbejder med photoshop, kan ikke begrænse sig.
De går bare videre og videre. Man bliver ved at til¬

føje 'images' af smilende mennesker, legende børn og
blomstrende træer. Man indsætter så mange lykke¬
lige mennesker i perspektiverne, at de slører det, som
konkurrencen drejer sig om, nemlig konceptet.

Fordi det er så nemt at fremtrylle alle disse il¬
lustrationer, kan det nemt ske, at spørgsmålene om,
hvordan udførelsen skal ske i virkeligheden og detal¬
jerne løses, fårfor lidt opmærksomhed afforslagsstil¬
lerne. Man kan måske sammenligne dette fænomen
med, at når man fotograferer en situadon, observerer
man ikke så meget, som når man skitserer den med
hånden.

Jeg tror også, at dette overforbrug afphotoshop
kan skræmme nogle potentielle deltagere væk fra
konkurrencerne.

Men det er ikke kun dette. Det er især, at jeg
føler mig narret og i nogle tilfælde simpelthen bedra-
get.

Lad mig give et eksempel. Jeg tager det dansk¬
hollandske projekt frem, som i øvrigt helt berettiget
fik førstepræmie. De bilder os ind, at man om natten
kan se stjernehimlen over Rundetårn, til trods for at
storbyens lys langt overstråler denne. Det er selvføl¬
gelig en sjov idé, det med stjernene og Tycho Brahe,
men forslagsstillerne var måske heller ikke så overbe¬
vist om synligheden af stjernehimlen, for de foreslog
ovenikøbet et 'stjernegulv' anbragt i befæstelsen af
Trinitatis Plads. Er man forresten klar over at denne
plads er en af de smukkeste i København?

På Københavns grimmeste plads, Hauser Plads,
har Polyform + Karres en Brands-holdet foreslået
et minidansk bakkelandskab, hvor små børn leger og
tumler sig i græsset. Det tror jeg heller ikke på. Hvor
kommer alle disse børn fra, og hvordan bliver græsset
holdt rent, og vil græsset overhovedet kunne gro?

Trods disse lidt sure bemærkninger skynder jeg
mig at tilføje, at projektet i sin helhed er smukt.
Befæstelsen på Kultorvet, sort ligesom kul, bliverfin,
og Købmagergades indretning er også helt i orden.
Landskabsarkitekterne Karres og Brands har i de
senere år lavet meget fornemme projekter i Holland,
bl.a. i den sydhollandske by Breda, hvor gaderne i
den indre by harfået en fint detaljeret naturstensbe-
lægning.

Men selv om fagfolk i dommerkomiteen nok er i
stand til at gennemskue ideerne bag denne sværm af
photoshopbilledef, hvad så med lægmænd? Der ville
ikke være noget forkert i at begrænse det instrumen¬
tarium, man bruger til at præsentere forslagene med..

Back to basis, please.
Lodewijk Wiegersma, landskabsarkitekt bnt

r.



INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE - KØBMAGERGADE, HAUSER PLADS OG KULTORVET

Dommerkomité: Ulrik Winge, direktør, Cen¬
terfor Bydesign (fmd.); Palle Marcus, direk¬
tør, Knud Højgaards Fond;Jan Christiansen,
stadsarkitekt, Teknik- og Miljøforvaltningen;
Filip Zibrandtsen, områdechef Center.for
Trafik; Kristian Nabe-Nielsen, områdechef
Center for Anlæg og Udbud; Bent Lohmann,

formand, Indre Bys Lokalråd; Marianne Le¬
vinsen, landskabsarkitekt mdl, udpeget afAA;
Torben Schønherr, landskabsarkitekt mdl maa,

udpeget afAA; Kerstin Bergendal, billed¬
kunstner; Ulla Tofte, cand.mag. i historie og

festivalcheffor Golden Days.
Rådgivere for dommerkomiteen: Berit Lovring,
sekretariatschef Knud Højgaards Fond;
Henrik Plougman, direktør, Økonomifor¬
valtningen; Stine Cecilie Brink, projektleder,
Centerfor Anlæg og Udbud; Karsten Backing,
projektleder, Centerfor Anlæg og Udbud; Lot¬
te Schiøttz, projektleder, Centerfor Bydesign.
Konkurrencens sekretær: Arkitekt maa Jesper
Kock,AA Konkurrencer
Filip Zibrandtsen var forhindret i at deltage i
bedømmelsesmøderne. Teamleder Claus Ravn,

Økonomiforvaltningen, medvirkede som sub¬
stitut for Henrik Plougman, og desuden deltog
planchefAnne Skovbro under bedømmelsen

Luftfoto af konkurrenceområde
• Arial photo of competition area

Københavns Kommune udskrev i november 2007 en projektkonkurrence om Købmagergade, Hauser
Plads og Kultorvet for at at bringe disse byrum i overensstemmelse med tidens behov og med kom¬
munens ønsker til fremtidens byrum i det centrale København. Konkurrencen omhandler Kultorvet og
Hauser l'lads, pladsen ved Trinitatis Kirke, nye pladsdannelser samt principløsninger til udformningen af
Købmagergade, inklusive Frederiksborggade på strækningen fra Kultorvet til Nørre Voldgade.

Konkurrencen er afholdt i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF (udbudsdirektivet).Ved konkur¬
renceperiodens udløb den 22. februar 2008 havde alle tolv deltagerhold indleveret forslag. Samtlige for¬
slag blev optaget til bedømmelse. Konkurrenceforslagene blev vurderet på deres arkitektoniske, funktio¬
nelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav og på sandsynligheden
for, at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet. Desuden blev lagt vægt
på projektets miljø- og tilgængelighedsmæssige indhold og løsninger.

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Konkurrencen som helhed tager afsæt i et grundlæggende kontrastfyldt program. Man ønsker forslag,
der på samme tid skal omfatte en respekt for byområdets historiske identitet, bud på robuste løsnings¬
modeller for konkrete, daglige forhold og endelig også bud på, hvad der kunne udfordre til nye måder
at erobre byrummet og dermed trække det langt ind i fremtiden. Alle overvejelser, såvel i konkurrence¬
forslagene som i dommerkomiteen, er præget af denne sammensathed i opgaveformuleringen.

Groft sagt klarer forslagsstillerne dette ved at placere sig med hovedvægt på to ud af de tre ønsker.
I nogle af konkurrenceforslagene lægges der vægt på byrummets særlige historiske identitet og nuvæ¬
rende brug. Man opdaterer belægning og inventar og indpasser opdateringerne med respekt for den
historiske identitet og atmosfære. Belægningerne er i mange af disse forslag udtalt dekorative. Materi¬
aler af forskellig farve og stoflighed blandes for at danne foranderlige overflader, relieffer i overfladen,
komplekse mønstre eller variationer af store felter. Disse stoflige kvaliteter sættes i nogle forslag i sam¬
spil med kunstværker, der er udformet med respekt for byrummets historie. Men det dekorative tildeles
ofte også en brugsværdi. For eksempel som markering af funktioner i gaderummet, som en modstand,
der skal sænke tempoet på fodgængernes flydende bevægelse, eller endelig som sparring til det nye by-
inventar, der i mange af forslagene fremtræder som anderledes kompakte og multianvendelige skulptu¬
relle elementer i gaderummet.

Andre forslagsstillere vægter i stedet at gentænke nogle af de forudsætninger, som programmet op¬
stiller. Her opfatter man det udpegede byrum som del af en helhed, den omgivende by. Hver plads far
ifølge denne tolkning sin specifikke identitet ved måden, den kompletterer alle andre pladser i middel¬
alderbyen. Dermed kan identiteten af enkelte plads også udfordres, isa?r ved tilføjelser af nye former for
det kendte. De konkrete indgreb og funktioner stiller sig derfor i skarpere kontrast til det omgivende
historiske islæt.

På tværs af denne opdeling ses en opmærksomhed på bindeled til den omgivende by. Knudepunk¬
ter, vejkryds og hjørnebygninger fremhæves ved visuelle, men konceptuelle virkemidler såsom farvet
lys, særlige belægninger og udpegning af sigtelinier. Bindeleddene kan også være udformet sådan, at de
enten træder frem eller forsvinder, når dagslyset tager af. Disse overgange fremhæves gentaget.

Dommerkomiteen besluttede i enighed at udpege to forslag som vindere af konkurrencen. Begge kon¬
kurrencevindere tildeltes en præmie på 225.000 kr., mens de øvrige konkurrencehold hver modtog et
vederlag på 75.000 kr. I overensstemmelse med konkurrencegrundlaget og på baggrund af dommerkomi¬
teens bemærkninger indledte bygherren en dialogrunde med de vindende totalrådgivere med henblik på
uddybning og yderligere kvalificering af de to vinderforslag. På baggrund af dialogrunden mellem Køben¬
havns Kommune og totalrådgiverne bag de to vinderprojekter blev det besluttet at indstille, at der arbejdes
videre med projektat udarbejdet af Polyform og Karres en Brands Landschapsarchitecten.
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Forslag udpeget som det ene af to vindeiforslag og

derefter som endelig vinder
Udarbejdet af Polyform v. Thomas Kock, Jonas
Sangberg, Johanne Speyer og Lotte Fjendbo Møller
Karres en Brands Landschapsarchitecten bu v.
Bart Brands og Martin Arfalk
Konsulenter: OlufJørgensen A/S Rådgivende
ingeniører; Ulrike Brandi Licht

Dommerbetænkning
Forslagets hovedgreb tager udgangspunkt i en

analyse af byrummet som en demokratisk orga¬
nisme i konstant forandring. Det organiske rum
omkranses af byens huse, der udgør en konstant
i foranderligheden. Forslagets mål er at skabe et

byrum, der på én gang kobler fortiden med
fremtiden.

Med sin stræben efter at skabe nogle over¬
ordnede rammer for nutidens og fremtidens by¬
liv benyttes fa og enkle virkemidler til at under¬
strege store sammenhænge og processer.

Et stort, sammenhængende tæppe bestående af
10 x 10 cm granitsten udlægges på gader, torve

og pladser. Hermed ophæves grænserne mellem
de enkelte rum, men variation i belægningens
farve fra lyse til sorte belægninger giver torve,

pladser og gader hver deres særlige udtryk.
Dette hovedgreb understøttes af en belys-

ningsstrategi, der skaber harmoni og tryghed i
byrummet og tager udgangspunkt i ideen om
ikke at gøre nat til dag.

Der udføres et 'forarbejde' i en oprydning af
beplantning og inventar, således at kun det nød¬
vendige står tilbage.

Den nuværende belægning ved Trinitatis
Kirke bevares og ligeledes kirkegården. Dagsly¬
sets vandring over året og dagen indgår ligele¬
des som et væsentligt parameter for indretning
af byrummene.

Forslaget fremviser en enkel og helstøbt ho¬
vedidé, der på forunderlig vis kan vises fra det
overordnede greb og helt ned i detaljen.

Ved at bruge én størrelse sten på 10 x 10 cm og
variere denne sten i farve og tekstur opnås der
på en enkel og kraftfuld måde at give karakter
til både torve, pladser og gadeforløb. Forslaget
bygger tydeligvis på et stort kendskab til granit¬
materialets muligheder for at give beskueren en

poetisk oplevelse af foranderlighed i overfladen.
Der arbejdes med skjulte lag, der i bestemte belys¬
ninger og vejrlig træder frem og bliver synlige.

Kultorvet

Forslagets ambition om at skabe en plads, der
bryder strømmen og fir folk til at standse, opfyl¬
des med en fontæne midt på pladsen. Placeringen
af fontænen danner en tilpas modstand i men¬
neskestrømmen og henviser herved til torvets

roligere opholdsmuligheder langs torvets sider.
Fontænen, som også kan anvendes til scene, er

et stort tilskud til pladsen, tænkt som et leven¬
de, foranderligt sted. Pladsens kotering med fon¬
tænen som det laveste punkt understreger fint
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ideen om stilfærdige kanter og liv på midten af
pladsen.

Med dette enkle og traditionelle virkemid¬
del opstår muligheder for at skabe sammenhæng,
og der opnås en fin regulering af menneske¬
strømmen over pladsen.

Ved brug af diabas-sten på Kultorvet skabes
forbindelse til pladsens historie og navn. Kan¬
tede former tillige med forskellige overfladebe¬
handlinger vil skabe en smuk og varieret overfla¬
de, der fremstår som et diskret gulv for pladsens
uhomogene husrækker.

Det bløde lys fra tre nye lysmaster" bidrager
til at skabe ro og tryghed på pladsen, og med
farvet lys ved overgangen til Hauser Plads skabes
der diskret, men klar opmærksomhed omkring
cykelparkeringen. Dog savnes en bedre argu¬
mentation for det farvede lys i denne overgang.

De røde bænke omkring træerne forekom¬
mer forfriskende og tegner sig flot til det sorte

gulv.

Hauser Plads

Forslaget demonstrerer med stor overbevisning
en forståelse og respekt for pladsens nuværende
funktion som middelalderbyens hemmelige oase.
Pladsens særlige karakter som en grøn helle i den
store by fastholdes på fornemste vis med ideen
om et delta omsluttet af et fint, transparent hegn,
der både giver beskyttelse og overskuelighed.

Pladsen vil virke tiltrækkende på både børn
og voksne. Det kuperede terræn giver sjove le¬
gemuligheder, og med belysningen vil pladsen
om aftenen opleves som et varieret lilleputland¬
skab, hvor bakker og fyrretræer leder tankerne
hen på modeljernbanernes idylliske tyrolerland¬
skaber.

Med forslaget om at flytte nedkørselsram-
pen til det underjordiske parkeringsanlæg un¬

derstreges betydningen af Hauser Plads som et
opholdsrum på børnenes præmisser, idet biltra¬
fikken henvises til pladsens periferi og holdes på
et absolut minimum.

Trinitatispladsen
Forslaget viser en fornem bearbejdning af by¬
rummet omkring Trinitatis Kirke. Kirken og
dens omgivalser behandles med en særdeles fin
forståelse for sammenhængen mellem religion og
astronomi og med en fin fastholdelse af stedets
iboende kraft og fornyelse. Den mørke plads vil
medvirke til at understrege Købmagergades ind¬
snævring på dette sted, og stemningen fortættes
omkring den historiske bygning, når man kom¬
mer fra Kultorvet, mens byrummet på kirkens
sydside med den eksisterende belægning på sim¬
pel vis gøres mere attraktiv ved at flytte et par
bænke og tilføre lidt vand. Belysning nedfældet i
den mørke granit på nordsiden leder tanken hen
på et billede af den stjernebestrøede nattehim¬
mel. Denne parafrase balancerer på kanten af det
banale, men lyssætningen rummer også poten¬
tiale til at blive et tankevækkende element, der
skiller dette unikke rum fra Købmagergades ge¬

ment funktionelle gadeforløb.
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Forslag udpeget som det ene af to vinderforslag
Udarbejdet af Cebra a/s arkitekter maa

v. Carsten Primdahl, Kolja Nielsen, Mikkel Frost,
Lars Gylling, Stine Louise Ulrich, Jacopo Casolai
og Flemming Svendsen
Kragh & Berglund a/s
v. Flans Kragh og Rastnus Laub Andersen, land¬
skabsarkitekter mdl, Anne Sofie Kvist og

Aukje Lepoutre Ravn
Steven Scott Flermetic Light (lys og lyskunst) v.
Steven Scott

Søren jensen a/s (ingeniør) v. Erik jensen og
Mikkel Frandsen

Konsulenter: Philips Eindhoven v. Heine Olsen

Forslaget beskriver med et grafisk, sort/hvidt
belægningsmønster en rytme fra det hvide til
det sorte. Denne rytme bruges til at møde den
omgivende bys eksisterende belægninger, således
at beskueren inddrages i områdets særlige stem¬
ning både fra Strøget, Nørreport og fra de tilstø¬
dende sidegader.

Den mørke plads er Kultorvet, den lyse plads
er Trinitatis, kirkens plads. Den grafiske virkning
opnås ved at benytte to størrelser granit, 90 x 90
cm og 10 x 10 cm, og herefter skifte mellem lys
og mørk granit. På udvalgte steder erstattes de
små sten med lys eller vand.

Kirkegården ved Trinitatis bearbejdes, og
den eksisterende belægning lægges om i et nyt
mønster. Hauser Plads fremstår fortsat som en

■grøn oase i den store by, om end udført med
kunstige materialer.

Forslagets minimalistiske greb kombineret
med et stærkt grafisk udtryk i sort/hvid gra¬
nit baserer sig på en fornem balancegang mel¬
lem særdeles store krav til æstetik og en nutidig
udfordring af byens historiske rum. Intentionen
om at skabe en ideel balance mellem det statiske

og det dynamiske ved at gøre pladserne til epi¬
centre af meget forskellig karakter (sansepause,
etc.), bundet sammen af et bevægelsesforløb, vir¬
ker meget overbevisende.

Behandlingen af de tre pladser, der hver for
sig repræsenterer en rendyrket, individuel idé,
skaber raffineret variation i den minimalistiske

helhed.

Den spektakulære brug af vand og lys på især
Kultorvet afspejler en europæisk tendens, og

forslaget er således en markant repræsentant for
aktuelle strømninger, der trækker på modernis¬
mens tankegods.

Kultorvet

Forslaget definerer med belægningen — sort og
hvid portugisisk granit — Kultorvet som 'den sor¬

te plads' med reference til pladsens oprindelige
funktion. Fladen behandles med en belægning
i et stramt, rektangulært mønster, hvori Razor
Sharp LED danner 45 rektangulære felter.

Sammen med en række smalle vandkanaler

udgør denne belysning den eneste kunstneriske
bearbejdning af pladsen, hvilket på den ene side
skaber et stramt, modernistisk byrum med næ¬
sten uanede udfoldelsesmuligheder, og på den
anden side kan opleves som et 'tomrum', der
stiller store krav til borgernes mod og kreativi¬
tet for at blive oplevet som den aktive scene for
aktiviteter og selviscenesættelse, der ligger i for¬
slagets grundidé.

Ved netop at bruge et modernistisk, nedto¬
net udtryk sker der en tiltrængt indskrivning i
nuet, og der opstår en fin balance mellem mid¬
delalderbyen, Knud Højgaards Hus og det byliv,
der kan udspilles på dette sted.

Hauser Plads

Hauser Plads fremstår fortsat som en grøn helle i
bylandskabet, indrammet af et hegn, der tillader
indsigt og udsyn. Pladsens indretning åbner ge¬
nerøst for andre definitioner af begrebet leg og
for andre brugergrupper end i dag.

Der er valgt materialer i kunststof, og det
kunne overvejes, om disse med fordel kunne er¬

stattes af andre kunststoffer til eksempel kunst¬
græs iblandet sand. Den omgivende, mørke be¬
lægning med lyse spor af hvid belægning giver
en værdifuld sammenhæng med Kultorvet, såle¬
des at der opstår en stor plads, som indeholder
to mindre pladser.

Beplantningen virker velovervejet, om end
den nok skal udføres i mindre, mere økonomiske
størrelser. Belysningen er velovervejet og frem¬
hæver stedets særlige karakter.

Trinitatispladsen
På Trinitatispladsen defineres et rum til ro og

fordybelse gennem en ensartet, lys flade, der be¬
arbejdes med kors- og stjerneformede elemen¬
ter i belægningen samt med lys og vandtåger, der
medvirker til at understrege den spirituelle refe¬
rence til kirken.

Pladsen fremstår rolig og harmonisk med en

nyfortolkning af begravelsespladsen og de eksi¬
sterende sandstensplinte. Belysningen rettes mod
kirken med smalle lysstråler, der fremhæver stræ¬

bepillerne og løfter kirken fra pladsen. Forslaget
peger på muligheden for en løbende konfigure¬
ring aflys og vandtåger fra et kontrolpanel i kir¬
ken, hvilket vil skabe en særdeles dramatisk ef¬

fekt, om end dette formentlig indebærer relativt
store driftsmæssige udfordringer.

Købmagergade
Købmagergade fremstår som en stærk visuel in¬
stallation i bybilledet. Den markante vekselvirk¬
ning mellem lyse og mørke granitfelter skaber
dynamik og fremdrift, samtidig med at fladen i
sig selv udgør et kunstnerisk element, der hæ¬
ver strækningen op til en stor visuel oplevelse.
Overgangen til sidegaderne skabes dels med en

graduering af belægningen, dels med 'riller', der
markerer et skift.

Forslaget placerer alt gadeinventar på én ræk¬
ke, der understreger det stramme, grafiske ud¬
tryk i belægningen og dermed projektets over¬

ordnede greb. Det bør overvejes, om østrigsk fyr
trods sin stærke skulpturelle kraft er det optimale
valg af beplantning i gågaden.
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Forslag udarbejdet af Dominique Perraull
Architecture, Kant Arkitekter A/S, Hein Heinsen

Det store grafiske tæppe, der binder pladser og

gader sammen, er forslagets bærende idé. En idé,
som er vellykket gennemført både som belæg-
ningsmønster og i sammenhæng med bygnin¬
gernes facaderytme, men særlig på Kultorvet
bliver mønsterets logik til et meget kompliceret
mønster, der så at sige opsluger fladens energi.

Den mægtige cirkel fremstår dog ikke over¬
bevisende integreret i den idé, som belægnings-
mønsteret vokser frem af. Ringens svævede magi
opstiller en separat logik.

De velillustrerede og gennemtegnede del¬
planer afslører, at mønster og belægningssten har
svært ved at mødes uanstrengt.

Valget af materialer til belægningsstenene
virker ikke overbevisende i sin stoflige karakter.
Sammenstillingen af de små, sorte betonfliser,
felterne aflys granit og rustfri stålbånd supplerer
ikke hinandens materialitet. De sorte betonsten

patinerer ikke smukt og vil med tiden fremstå
som tarvelige i mødet med granitten.

Markeringen af overgangen fra Nørreport
med én port og kilen ved Amager Torv er præ¬
cise og effektfulde markeringer af overgangene
til de tilstødende byrum.

Der er sørget for, at området bliver tilgæn¬
geligt for alle, idet belægningen er en stor, jævn
flade, således at også kørestolsbrugere vil have fri
adgang til alle områder.

De nye stadepladser, der indgår i møblerin¬
gen af Kultorvet, er designet i et let og enkelt
udtryk, og hvad belysning angår, vil genanven¬
delsen af de ophængte københavnerlamper be¬
tyde, at lamperne kommer til at indgå i fin dia¬
log med belægningens komposition. Lamperne
vil skabe større lysintensitet på pladserne og ind¬
byde til ophold.
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Forslag udarbejdet afArkitekt Kristine Jensens
Tegnestue: Kristine Jensen, Line Krath,
Hanne Knudsen og Nina Walsh
Arkitekt Tage Lyneborg
Billedhugger Sophia Kalkau
LysmesterJesper Kongshaug
Ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard

Forslaget skal fremhæves for sin • konkrete ud¬
formning, der både er meget konsekvent og va¬
rieret og samtidig et mentalt billede.

Som helhed gør forslagsstillerne sig mange

vigtige og især grundigt konkretiserede over¬

vejelser om foranderlighed ved brug af vand i
byrum. Kultorvets pladsløsning fremstår som

sympatisk, især fordi man undersøger alle de
muligheder, der ligger i et så enkelt skulpturelt
og samlende greb som en megaskål med vand.

Vandrenden virker i kombination med place¬
ringen af den foreslåede beplantning uundgåelig
som en bastant opdeling af gaden, der blot vil
forstyrre de gående, ikke mindst gangbesværede
og synshandicappede. Den løsning, man har ud¬
formet til Hauser Plads, virker også uengageret,

og legerummet fremstår generationsbestemt til
små børn - hvad der modsiger snarere end un¬
derstøtter udformningen af Kultorvet.

På Trinitatispladsen placeres overraskende
ufølsomt en række moderne cykelstativer lige
under tårnet, og dermed fravælges de mulighe¬
der, der synes oplagte i forhold til naboskabet
med tårnets lodrette rum.



Forslag udarbejdet afArriola & Fiol arquitectes
v. Andreu Arriola og Carmen Fiol. Intern£ samar¬

bejdspartnere: Xavier Arriola, Daniel Goldstein og
Alessandra Curreli

GYF architecture v. Magnus Lundstrom og
Ana Kunst

Konsulenter: Ingo Maurer GmbH v. Ingo Maurer,
Bernard Dessecker og Sebastian Hepting.
Bisgaard Landskabsarkitekter ApS v. Steen Bisgaard

Forslaget skal fremhæves for en konsekvent im¬
plementering af byrum, der tilpasser sig dag¬
ligdagens forskellige rytmer. De interaktive
elementer er meget tiltalende, ligesom den orga¬
niske foranderlighed, der er integreret i brugen
af konkave, respektive konvekse gulve på Kul¬
torvet og Hauser Plads.

Belysningen i belægningen udbygger et fint
og enkelt motiv og vil fremhæve passagen gen¬
nem gaderummet som en færden gennem et
mere intimt dagligstuerum. Men de meget store

belysningsarmaturer modarbejder dette indtryk
og fremstår som alt, alt for bastante til deres for¬
mål. Hertil kommer den relativt tilbagetrukne
ambition på legens vegne, som fremtræder i løs¬
ningen af Hauser Plads.

Fremhæves skal også udformningen af en

ensartet, steddannende belægning, der sammen¬
binder og differentierer på samme tid. Dette er

samtidig forslagets svaghed, da det er tvivlsomt,
om brugen af fliser med cirkelslag kan give den
ønskede differentiering, eller om de blot vil
fremstå som et uvedkommende postulat.

Forslag udarbejdet afJuul | Frost Arkitekter. Team¬
leder: Helle Juul, arkitekt maa, ph.d. Landskabs-ar¬
kitekter mdl Susanne Grunkin, Lisbeth Philipsen og
Mikkel Hjorth, arkitekter maa Beth Coling Wiberg,
Bertrand FrancqueviUe, Hanna Svensson og Maria

Jensen samt cand.mag. /HA Pawel Antoni Lange og

cand.mag Mikkel Klougart.
Konsulenter:

Rådgivende ingeniører: Grontmij \ Carl Bro
Kunstnerisk rådgivning: Nils Erik Gjerdevik (kunst
i byrummet) og Flemming Brantbjerg (lys)
Bysociolog John Ploger

Projektets styrke ligger i aflæsningerne og det
byteoretiske overblik, men dette er samtidig pro¬

jektets akilleshæl.
Ønsket om at anskue Købmagergade som

en scene, hvorfra 'tilskueren' bevidstgøres om
de tilstødende områder, underbygges i projek¬
tet ved konkrete henvisninger via strategisk pla¬
cerede kobberplader med inskriptioner, som er

nedfældet i belægningen. Denne gennemgåen¬
de, stærke fortælleglæde virker som et tvivlsomt
greb, selv om den er udsprunget af en omfatten¬
de analyse af rum og funktioner. (F.eks. udpeges
Rundetårn som det historiske tyngdepunkt på
strækningen. Det forekommer overflødigt at gø¬
re opmærksom på Rundetårn, som i forvejen er

temmelig iøjnefaldende.)
Købmagergade er et særligt rum i byen, hvis

skala, forløb og bygninger udpeger sig selv. Ga¬
den er i sit rytmiske og rumligt spændte for¬
løb et rum med en sjæl, med passager, kurver og

kanter, pauser og markører og en tyngde i hi¬
storien, som man ikke kan undgå at mærke på
sin krop. Helt fra barnsben oplever enhver, der
går ned gennem Købmagergade, at man bevæger
sig i et rum. Man husker det, uden nødvendig¬
vis at reflektere over det. Det er et rum, der ikke
behøver at forklares. Projektet synes at mangle
den dimension, der fremkalder, samler Og støt¬
ter rummet som stof. 1 stedet insisterer man på
at forklare og bryde op.

Forslag udarbejdet af Edaw PIc v. Mick Timpson,
Pol MacDonald, Lone Nielson, Jaimie Ferguson,
Ben Palmer og Alastair Haigh
Arup v. Roger Milburn og Michael Wilton
Speirs and Major Associates v. Jonathan Speirs og

Emily Pan.
Intelligent Space Partnership v.Jake DeSyllas
Safte v. Zoe King
People Friendly Design v. Tom Lister.
Thomas and Adamson v. Laurence Maran

Projicio Technology/Consulting v. Derek Fordyce

Forslaget skal fremhæves for et ambitiøst bud på
et nutidigt, fleksibelt og især brugervenligt by¬
rum. Det gælder også for måden, man på Kultor¬
vet knytter en organisk samlende form på tor¬
vet — med mulighed for foranderlig fremtrædelse
dag- og nattetimerne — og dernæst kombinerer
dette med de forskellige funktioner, man skal
bruge på torvet.

Men den gennemgående, klare prioritering
af funktion i projektet udmøntes i et visuelt
koncept, der undertiden forekommer overdre¬
vent bastant i sit forsøg på at forene det enkle
med det funktionelle. Trods en åbenlys ambition
om det modsatte virker den arenafunktion, som

man tildeler Kultorvet, ikke inkluderende, men

udelukker en række af de kvaliteter, man i dag
knytter til torvet.

Dette dilemma gentages i forhold til Hau¬
ser Plads, der trods sin markante klatrevæg som
det gennemgående element fremtræder ret tra¬
ditionel.

I forhold til Trinitatis Plads savnes der en

mere indfølt tilgang til dette unikke, historiske
byrum.
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Forslag udarbejdet af SLA Arkitekter a/s
v. Stig L. Andersson, Flemming Rafn Thomsen,
Helene Koch, Martin Søherg, Katrine Sandstrøm,
Daniel Carlsen, Ulla Hornsyld, Sofie Jørgensen,
Salka Kudsk og Lene Dammand Lund
Konsulenter: BMD Bruce Mau Design v. Vanessa
Ahuactzin. 2+1 Idébureau v. Mike Lippert, Sidsel
Gdshaw Møller, Lawrence Ebelle-Ebanda og Lars
Møllegaard Nørretranders
Lemming & Eriksson Rådgivende Ingeniører a/s
FRI v. Thomas Kaae-Bødker

Forslaget udmærker sig ved at være helstøbt og

konceptuelt, klart og visionært, med fællesskabs-
tanker og ved at sætte det demokratiske rum
som omdrejningspunkt for analyse og argumen¬
tation.

Gulvets karakter af patchworktæppe ordnet
i præcist grid og fastholdt i lyse nuancer er et
smukt og udtryksfuldt billede på dette. Det er et

nyt og anderledes bud på belægning af gader og

pladser i indre by.

Kultorvets karakter af den store, åbne samlings¬
plads står i smuk kontrast til Købmagergades ka¬
rakteristiske forløb med snævre, knækkede gade¬
rum, små pauser og gradvise åbninger. Porslaget
iscenesætter variationen mellem rum og for¬
løb og styrker på denne måde Købmagergades
identitet med den foreslåede sammenbinding på
tværs med Knud Højgaards Hus som områdets
nye fyrtårn.

Forhøjningen og det sammenhængende gulv
på tværs af rummet med direkte sammenhæng
til Hauser Plads er i sig selv et stærkt og visio¬
nært greb, som eksponerer et markant byudvik¬
lingsmæssigt træk i overensstemmelse med pro¬

jektets idé.
Forslaget svækkes ved at være betinget af åb¬

ningen af underetagen af Knud Højgaards Hus -

og ved ikke at synliggøre eller argumentere for,
at projektets idé kan bevares, uden at bygningen
inddrages. Men huset er ikke omfattet af kon¬
kurrencen.

Forslag udarbejdet af Gehl Architects, ophavsret:
Helle Lis Søholt og Jan Gehl. Medarbejdere: Lærke
Jul Larsen, Louise Didriksson, Lars Gemzøe, Louise
Grassov, Jo Passelt og

Barbra Hald

Gross, Max, ophavsret: Bridget Baines, Eelco Hooft-
man og Nigel Sampey. Medarbejdere: Ross Ballard,
Sam Thomas og Lois Farningham

Jeppe Hein. Medarbejdere: Emilie Bergrem, Cathari¬
na Forster, Sabine Wrobel, Lenin Carbarcas Chaux,
Wiebke Petersen, Stephan Babendererde
AF Hansen & Henneberg. Medarbejdere: Christian
Klinge, Allan Ruberg, Henrik Agerkvist Petersen og
Frida Schlyter

Forslaget skal fremhæves for en tolkning af op¬

gaven, der overbevisende fører til en grundig
og saglig analyse af områdets sociale og rumli¬
ge muligheder: Hvor mødes man, hvor går'man,
hvor står man?

Den glødende cirkel på Kultorvet er et
stærkt, enkelt greb, og belysningsprincippet
fremstår smukt og gennemtænkt med sin varia¬
tion i intensitet.

Med den her foreslåede permanente og sta¬
tionære brug af overraskelsesmomenter modsi¬
ger man samme analyse. Den kunstneriske be¬
arbejdning af bænke og den viste vandkunst ved
Trinitatis Kirke bærer desuden præg af kunst¬
nerisk genbrug og fremviser derfor ikke samme

stedlige kraft som cirklen på Kultorvet.
Forslagets brug af en enkel, lys granitfla¬

de som gulv er fint gennemført som udgangs¬
punkt for andre tiltag, men da disse ikke rigtig
formår at løfte projektet, fremstår gulvet allige¬
vel anonymt.Ved Trinitatis Kirke har forslagsstil¬
lerne Qernet linien af skråtstillede elementer og
derved også stedets sjæl. På Hauser Plads kunne
brugen af genbrugsglas som eneste element være
konsekvent, men virker modsat.

Samlet set fremstår forslaget for konceptuelt
og mangler detaljering.
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Forslag udarbejdet afMøller & Grønborg
v. Mads Jordan og Rolf Svendsen. Effekt v.
Tue Hesselberg Foged og Morgan Jacobsen
Hotel Pro Forma v. Ralf Richardt Strøbech og
Kirsten Delholm

1508 ved Katja Øder Hansen

Forslaget fremstår ved første øjekast befriende
enkelt med ideen om et lyst, ensfarvet gulv som
eneste fokus.

Belysningsprincippet og forslagets øvrige
brug af enkle virkemidler er vedkommende og
kraftfuldt. Kultorvets kvadrat i beton fremstår
som et frit og levende element, hvor trekantens
muligheder fornemt kommer til udtryk.

Enkelheden kommer dog på prøve allerede
fra start, når der skal støbes større betonflader for
at 'dreje' belægningen i gadens forløb og undgå
belægningssammenstød. Dette synes at indikere,
at placering af afløbsdæksler og andre elemen¬
ter kræver en præcision, som der ikke gøres til¬
strækkelig rede for i forslaget.

Samme indvending kan rejses mod den fore¬
slåede trinløse overgang ved porte og entréom¬
råde til butikker.

Forslaget fremstår ikke som gennemarbejdet
og forholder sig ikke til væsentlige problematik¬
ker i området.

Forslag udarbejdet af Cobe/Topotek l
Cobe v. Dan Stubbergaard og Vanessa Miriam
Carlow med Caroline Nagel, Eik Bjerregaard,
Therese Wallstrøm og Dorte Dahlgaard Larsen
Topotek i v. Martin Rein-Cano og Lorenz Dexter
med Karoline Liedtke,Anna Lundquist, Christian
Bohne, Anddys Natalia Firstanty og Maria Perez-
Hick

Konsulenter: Rambøll ved Kurt Nielsen-Dharma-

ratne, Christina Augustesen, Erik Michael Jensen og

Bjarne Winterberg (Rambøll Nyvig) ,

Forslaget skal fremhæves for den meget gen¬

nemarbejdede læsning og konsekvente oversæt¬
telse af denne læsning til konkrete indgreb i by¬
rummet ved genetablering af fortove og trafik
i gaderummet og i udformningen af de grafi¬
ske markeringer, der overbevisende visualiserer
projektets idé. Det foreslåede svævende rum på
Hauser Plads er også umiddelbart sympatisk og
overbevisende som en ny slags legerum.

Men projektets afsæt - at gågaden skal helt
eller delvis nedlægges — er der ikke opbakning
til. De rum i rummet, man derudover foreslår,
opleves som bastante i forhold til det omgivende
byrum. Der er en fornemmelse af bagside knyt¬
tet til legearealet på Hauser Plads og under det
løftede hjørne på Kultorvets platform. Disse kan
forventes at blive til rum, der naturligt ville til¬
trække lyssky aktiviteter og opsamling af affald.

Forslag udarbejdet af Christensen & Co Arkitekter
v. arkitekter maa Michael Christensen, Andreas
Michelsen, Thomas Nørgaard og Anne Clausen
Lisbeth Westergaard Planning v. Lisbeth Westergaard,
landskabsarkitekt maa mdl, og landskabsarkitekt
Christa Hellesøe-Jensen

Jens Kvorning, arkitekt og professor
Konsulenter: Light Makers v. Thomas Drejer

Forslaget skal fremhæves for sit ambitiøse forsøg
på at redefinere det eksisterende, for sin over¬
bevisende forståelse af områdets topografi og

spændende bud på variable identiteter. Tanken
om et mønstret og samlende visuelt udtryk i be¬
lægningen for at artikulere overgange er bear¬
bejdet overbevisende og sanseligt.

Kultorvet som foranderlig sandstensreli-
ef ville opleves også umiddelbart visuelt logisk
i forhold til identitet og omgivende bygninger.
Men her er tvivl om den valgte materialeløsning
i kombination med de tværgående niveaufor¬
skelle og vand. Den store lysstander vækker
yderligere tvivl, da dens højde og lysstyrke må
forventes at blive meget mere markant, end hvad
forslaget antyder.

Hauser Plads som opholdsted og som ram¬
me for børns leg fremstår særdeles indbydende
og overbevisende, ligesom tanken om pladseils
mulige lyssætning i aftentimerne virker meget
tiltalende. De ellers meget smukke vandbassi¬
ner på Trinitatispladsen forekommer dog som et
overflødigt element. Man kunne ønske en min¬
dre spektakulær tilføjelse, der underlagde sig de
kvaliteter, man i øvrigt henviser til, herunder en
bibeholdelse af Sven-Ingvar Anderssons dispo¬
nering af de nuværende siddepladser.
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DANSKERES OPFATTELSE AF SKOV

"Uden Skummelhed lukker Skoven sig om den,
der søger Ensomhed, og den aabne Underskov
indgyder en næsten arkadisk Tryghed. Hvor me¬

gen Livslede er ikke svundet under dens høje
Krontag, og hvilken Kirke har den ikke været
for oprevne Sind."

G.N. Brandt om Dyrehaven nordfor København,
i 924

Danskerne kommer ofte i skove, og skovbesøg er
den friluftsaktivitet, som flest danskere udøver.
Politisk er der stor opbakning til disse skovbe¬
søg. Både lov om skove og lov om naturbeskyt¬
telse nævner muligheden for skovrejsning, blandt
andet af hensyn til friluftslivets muligheder. Bå¬
de offentlige og privatejede skove er pålagt fred¬
skovpligt, hvorefter skovene skal stå til evig tid,
og alle skove er tilgængelige for offentligheden.
Vi har således en lovfæstet adgang til skov, og
med denne adgangsmulighed følger tradition for
skovture, samt et behov for skov.

Danskeres begrundelser for at komme i sko¬
ve er ikke de samme, ligesom det ikke er de_
samme skovbilleder, alle foretrækker. Danskere
har simpelthen forskellige opfattelser af, hvad
der skal til, for at en skov opleves som en skov.
Hvad vi går i skoven efter, hvad vi foretrækker
at se, hvilke veje vi går, og hvilke oplevelser vi

tager med hjem, afhænger af den enkeltes forstå¬
else af, hvad skov egentlig er; den enkeltes skov¬
opfattelse.

Skovopfattelse kan sammenfattes som de
ideer og forestillinger om skov, erfaringer med
skov samt argumenter for og definitioner af skov,
som en person har. Skovopfattelse er en del af en

persons naturopfattelse eller natursyn. Den en¬
keltes skovopfattelse afhænger af, hvem vi er, og
hvad vi har lært om skoven gennem vores liv.
Det har betydning, hvor vi har trådt vores bar¬
nesko, om vi er kommet i skoven, og hvordan
vores skovbesøg har formet sig. Vores tro, politi¬
ske ståsted og vores valg af uddannelse og karri¬
erevej har betydning, ligesom de fortællinger om

skov, vi har hørt, og de billeder af skov, vi har set.
En gruppe af personer kan have samme skov¬
opfattelse, og skovopfattelser ændres over tid i
takt med, at samfundet ændres og nye forståelser
af verden formes. Når en bestemt skovopfattelse
har indfundet sig, kan der imidlertid gå genera¬

tioner, før den erstattes af en ny, fordi den gives
videre fra forældre til børn og integreres i sam¬
fundets forståelse af, hvad skov er og skal kunne
for befolkningen.

Variationer i skovopfattelser kan føre til
konflikter. Hvor nogle: foretrækker at gå i sko¬
ven i store selskaber, og bruger skoven som rum

«

for leg og spas, finder andre, at skoven bør være

stille, så man kan opleve dyr og planter i deres
rette element. Hvor nogle anvender skoven til
mountainbiking, bliver andre frustrerede over at

cyklerne ødelægger stier og skovbund, og hvor
nogle finder, at skovens dyr skal lades i fred, me¬
ner andre, at skoven er det ideelle sted for jagt.
Allerede G.N. Brandt problematiserede konflik¬
terne mellem skovopfattelser i sin artikel om

Dyrehaven fra 1924. Han beskrev, hvorledes en

fremtidig indretning af skoven, der var baseret på
et kompromis mqllem 'naturfølelser' ville 'for¬
kludre Skovparken'. Såfremt man ønskede at sik¬
re skoven, skulle den inddeles i tre områder, hvor
driften afspejlede de tre naturfølelser, Brandt så
i sin samtid.

For Brandt kunne en kortlægning af natur¬
følelser anvendes til at imødekomme danske¬

res modsatrettede ønsker til skov. Imidlertid har

Brandts fokusering på naturfølelser ikke været
bestemmende for den skovforvaltning, der er

pågået siden 1924. Mens der er kommet en an¬
erkendelse af danskernes behov for at gå i sko¬
ven, er der ikke fokuseret på, hvorfor vi kommer
der, og hvad besøg i skov giver os i vores liv.

Hvis vi ønsker, at danskerne skal komme i
skoven, så bør skovene indrettes, så den taler til
de besøgende.
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Personer med naturorienteret skovopfattelse nyder at trampe i skovbunden og komme nærmere naturen gennem besøg i skoven
• People with a nature-oriented forest conception enjoy walking on the forest floor and being closer to nature during their visits in the woods

Og hvis vi som landskabsarkitekter skal rådgive
om skoves indretning, så er det en fordel at vide,
hvad det er, der tiltaler danskerne; hvad skov be¬
tyder for den enkelte, og hvorfor danskerne væl¬
ger at anvende skove til rekreative formål.

Danskeres skovopfattelse
Gennem arbejde med 20 kvalitative interviews
har jeg sammenfattet tre kategorier af skovopfat¬
telse, som jeg har kaldt en naturorienteret emoti¬
onelt funderet - og kulturorienteret skouopfattelse.

Naturorienteret skouopfattelse
Personer med en naturorienteret skovopfattelse
vil beskrive skove i Danmark som et af de få ste¬

der, hvor naturen får frit spil, og de kommer i
skoven for at opleve naturen. De foretrækker at

gå i skoven, men ikke på veje og stier. De skal
ud i skovbunden, smage på skoven eller sidde et
sted for sig selv, hvor de kan opleve flora og fau¬
na på tæt hold.

De anvender ikke skovens faciliteter. De

sætter sig hellere på en væltet træstamme end
en bænk, som de finder er malplaceret her. Det
eneste element af 'ikke-natur', som de ønsker
i skoven, er affaldskurve, og det kun for at an¬
dre skovgæster kan smide deres affald her, frem
for i skovbunden. De tager selv deres affald med

hjem, for affald kan gøre dyrene syge eller for¬
rykke skovens økologiske balance. De finder li¬
geledes, at informationsskilte er malplacerede,
for de véd allerede, hvad de ønsker at vide, før
de kommer i skoven, og skilte får skoven til at
fremtræde som tivoli.

For at skovoplevelsen skal være optimal, skal
der ikke være andre mennesker i skoven. De be¬

søger hellere skoven en regnvejrsdag, end en dag
med strålende sol, rietop for at undgå andre be¬
søgende. De foretrækker en varieret skov, men
er meget bevidste om, at variationen bør findes
på parcelniveau, hvor der findes mange arter i
alle parceller. De ønsker at se lokalitetstilpasning
i træartsvalget, så der f.eks. står ask og el i vå¬
de områder. Idealet er den urørte skov, hvor der
ikke gennemføres kulturarbejde, og netop der¬
for bør skovens rumlige opbygning også afspej¬
le, at skoven til en vis grad har etableret sig selv.
Der skal helst være en naturlig aldersvariation,
og plukhugst er for dem den eneste måde, hvor¬
på skoven bør udnyttes. I alle parceller bør fin¬
des unge som gamle individer, og de finder det
smukt, hvis unge træer står i tæt i de lysbrønde,
væltede gamle træer har efterladt. Dødt ved bør
efterlades i skovbunden, for de ser en værdi i,
at skoven på denne måde samtidig fremviser liv
og død.

I

Emotionelt funderet skouopfattelse
Personer med en emotionelt funderet skovop¬
fattelse beskriver ligeledes oplevelser med sko¬
vens dyre- og planteliv som dét, de går i skoven
for at opleve. Imidlertid er de ikke interessere¬
de i 'naturen i sig selv', for begrundelsen for at
komme i skoven er reelt, at skoven giver dem
noget. Skoven tilbyder sig nemlig som et sce¬

neri, og dermed som et alternativ til byen, hvor
mange personer med denne opfattelse bor. Der¬
med skaber skoven rum for afslapning og afstres¬
ning, hvilket de har brug for i et fortravlet liv.
De kommer i skoven for at gå tur, men de nyder
også at sidde stille i skoven og opleve skovens
lyde, farver og dufte, som de tager med hjem og
mindes. Personer med denne skovopfattelse be¬
høver ikke komme i skoven, for at få den ople¬
velse af afstresning, som skoven kan give dem. At
se eller høre noget, der minder om skov, giver
dem en oplevelse af at være der selv, og de kan
opnå følelsen af velvære ved f.eks. at se et billede,
der giver dem mindelser om skov.

Når de kommer i skoven, holder de sig til vej
og sti, for skovbesøg skal være nemt og bekvemt,
og fra skovens stier opleves sceneriet uden, at
man behøver at se efter, hvor man træder. De
har intet imod, at møde andre gæster kommer
i skoven, blot de respekterer skoven som sted.
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Forfatterens far i Dyrehaven 1960
•The author's father in Dyrehaven 1960

Personer med en emotionelt funderet skovopfattelse
holder af at sidde på en bænk og betragte skoven som et sceneri

• People with an emotional-based forest conception
enjoy sitting on a bench and observing the forest as scenery.

Personer med en kulturorienteret skovopfattelse holder sig til skovens veje og stier
• People with a cultural-oriented forest conception keep to the roads and paths.

Det indbefatter, at man ikke gør skade på sko¬
ven og opfører sig civiliseret. Personer med den
emotionelle opfattelse er dem, der oftest anven¬
der skovens faciliteter. De nyder at sætte sig på
en bænk ved et udsigtspunkt, og de læser infor¬
mationsskilte, særligt hvis de beskriver emner af
symbolsk betydning: historier knyttet til træer
eller steder, henvisning til kulturminder eller be¬
skrivelse af særlige naturfænomener. De anven¬
der gerne opstillede affaldskurve; ikke for natu¬
rens skyld, men fordi affald ødelægger billedet
af den smukke skov. De foretrækker en varie¬

ret skov, men hvor variationen for den natur¬

orienterede findes på artsniveau, foretrækker de
emotionelt funderede variation i skovens opbyg¬
ning og struktur. De nyder at blive ledt gennem
vekslende skovplantninger, så mørke plantnin¬
ger veksler med lyse, og de føler sig underholdt,
hvis de kommer forbi gamle træer og åbne lys¬
ninger i skoven. De foretrækker ubetinget gamle
løvskove med store træer, da disse skove rum¬

mer størst fortælleværdi. De beskriver, at der ik¬
ke bør udføres kulturarbejde i skoven, men de
foretrækker ubetinget et plejet skovbilledé. Na¬
turskov har ringe værdi for dem, da skoven bli¬

ver for lukket og ikke fremtræder som et billede
med forgrund, mellem- og baggrund.

Kulturorienteret skovopfattelse
Personer med en kulturorienteret skovopfattelse
fokuserer på skoven som et sted, man kan benyt¬
te, og oplevelsen af skoven er underordnet. De
anvender ofte skoven til socialt samvær, og der¬
med opfatter de skoven som et rum, hvor man

har ret til at være, og et sted, der har en brugs¬
værdi. De anvender ofte skoven til motion, hvil¬
ket ligeledes afspejler denne brugsværdi: om der
er træer i skoven, har ikke stor betydning. Det
vigtige er, at det er et sted, hvor man har ret til
at være. At de anvender skoven er dels tradition,
men de er ligeledes meget bevidste om, at dan¬
skerne har ret til at komme i skove. De nyder
skoven, mens de er der, men hvis de ikke havde
adgang til skov, ville de finde andre steder, de
kunne benytte. De oplevelser, de søger, knytter
sig derfor ikke til skoven som sted, men mere til
de muligheder for udfoldelse, som skoven ska¬
ber. Personer med denne opfattelse vil beskrive
en køretur i bil gennem en skov som en skov¬
tur. De behøver ikke at gå rundt i skoven for at

fa en skovoplevelse, og mange kan køre til en

skov, hvor de spiser madpakke på skovens par¬

keringsplads og derefter køre hjem — det er også
en skovtur for dem. De vil gerne gå tur i skoven,
særligt hvis der findes afmærkede ruter, for det
giver en god samvittighed at gå en tur i skoven;
det er jo sundt at bevæge sig.

Personer med en kulturorienteret skovopfat¬
telse finder, at hovedformålet med at have skov
er, at skoven skal dyrkes. De accepterer, at skov¬
dyrkningen har indflydelse på, hvor de må kom¬
me og gå, og at der f.eks. fladeryddes et større
område. De nyder at se, at skoven anvendes på
denne måde, og de forstår, at områder hegnes,
så nye træer kan etableres. De kan ligeledes se

det smukke i større områder med vækstrør; de
ses som tegn på, at området udnyttes, og dermed
har vækstrørene en berettigelse. De nyder at se

mange træer af samme art i en parcel, eller at se
store stabler af tømmer langs stien, for skovens
økonomiske værdi fremtræder på denne måde
tydeligt for dem. De bryder sig imidlertid ikke
om urørt skov eller efterladt ved i skoven. Det er

noget decideret rod, og de finder, at det ikke er

godt for skoven. De mener, at dødt ved kan gøre
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raske træer syge, og at det er vigtigt med en ryd¬
delig skov. Personer med denne opfattelse forla¬
der ikke vej og sti, og derfor har skovens opbyg¬
ning størst betydning netop langs veje og stier.
Skovejeren bestemmer entydigt, hvordan skoven
indrettes, og de accepterer ubetinget, hvis dele af
skoven lukkes for besøgende. De anvender sjæl¬
dent bænke i skoven, for de vil hellere gå en rask
tur og så tage hjem og drikke kaffen i sofaen. De
foretrækker at møde andre i skoven, for hvis de
er helt alene, kan de let føle sig utilpasse, og sko¬
ven virker skræmmende stor.

Anvendelse af de tre kategorier
De tre kategorier sammenfatter danskernes
skovopfattelse. Kategorierne er ideelle, hvilket
betyder, at man sjældent vil tilhøre blot en af ka¬
tegorierne. Oftest vil vi have lidt af de tre, men

med hovedvægten på den ene. Imidlertid kan
den klare opdeling i tre ideelle kategorier an¬
vendes til at begrunde danskeres præferencer og
definitioner af skov. Og dermed kan de tre kate¬
gorier anvendes 'i skovforvaltningen, når vi øn¬
sker at imødekomme de behov og ønsker, dan¬
skerne har til skov.

Når der planlægges og plantes skov i Danmark,
kan man målrette skoven mod særlige brugere
gennem indretningen, netop ved at fokusere en¬
keltvis på de skitserede skovopfattelser. Dermed
kan man indrette skove, så enten de naturorien¬

terede, emotionelt funderede eller kulturorien¬
terede føler sig til rette og får en skovoplevelse.

Man kan også søge at samordne de relativt
forskellige forståelser inden for samme projekt,
enten ved at arbejde med en samtidig tilfreds¬
stillelse af de modsatrettede forståelser, eller ved
at arbejde med en form for zonering, som fore¬
slået af Brandt.

Jeg vil ikke her stille forslag til, hvordan Dy¬
rehaven kan indrettes, så de tre beskrevne skov¬

opfattelser imødekommes, ligesom jeg ikke vil
fremstille en kogebog for, hvorledes skove bør
indrettes i Danmark, så de imødekommer de be¬
skrevne skovopfattelser.

Imidlertid vil jeg plædere for, at landskabs¬
arkitekter involveres i den fremtidige skovplan¬
lægning, og at vi .anvender en tilgang baseret på
skovopfattelse, når vi projekterer: dermed er der
sandsynlighed for, at vi får planlagt skove, hvor
danskere får en skovoplevelse, således at skovene

fortsat kan være det sted, vi søger hen, når vi skal
rekreere os i naturen.

Liv Oustrup, ph.d i landskabsforvaltning,
landskabsarkitekt mdl
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URBAN URTEAGTIG INNOVATION
-fornyelse afplanteanvendelse giver nye udfordringer

Marie Furbo

30-point speciale, udarbejdet ved Afd. for parker og urbane landskaber,
Centerfor Skov, Landskab og Planlægning, Københavns Universitet, maj 2008
Vejleder:Jane Schul

Det ses overalt i byen. Byboernes store lyst til
planter. Der sås sommerblomster på små felter
bar jord, og ejerforeninger og vejlaug bygger
plantekasser og planter roser på fortovet. Mens
den almene befolkning higer efter en bynatur
med mere diversitet og prydværdi, står udviklin¬
gen i brug af urteagtige planter i den kommuna¬
le planlægning nærmest stille. Det kunne virke
som om, fagets interesse for mere varieret plan¬
teanvendelse i bymæssig sammenhæng forsvandt
et sted mellem 1970ernes forfinede staudebede

og 1980ernes ikke altid lige vellykkede byøko¬
logiske eksperimenter.

Den største procentdel af byens grønne rum
er enten parkrum eller mere eller mindre priva-
.te eller lukkede haver. De fa grønne åbne arealer,
der er tydelige i bybilledet, kendetegnes i dag af
en repetition af stereotype og somme tider mere
eller mindre tilfældige løsninger, med vejtræer,
busketter af en eller fa arter og græsplæner. Der
er ikke eksperimenteret meget med brugen af
urteagtige planter i byerne. Langt de fleste steder
kommer prydplanterne til udtryk i en misfor¬
stået kopiering fra havekulturen med forfinede
staudebede eller forstørrede urtepotter. En små-
skala brug som kan virke fremmed, misforstået
og umoderne.

Når vi bevæger os rundt i byen bliver vi kon¬
stant fodret med visuelle indtryk. Udover byens
store elementer, som bygninger, brede veje og
åbne pladser, findes der overalt i byen små rest¬
arealer; hjørner — snipper — mellemrum; linier,
punkter og felter, der tilsammen far byens gulv
til at hænge sammen. Det er også disse felter, helt
almindelige arealer vi kender så godt, der infor¬
merer os og skaber vores billede og vores hold¬
ning til verden omkring os. En del af felterne er

grønne, og på mange måder bliver disse grønne
klatter byboernes nærmeste oplevelse af natur. .

Det er på tide at se planterne som en inte¬
greret del af byen. De skal ikke blot planlægges
for og i bestemte arealkategorier, men indgå alle
steder. De skal helt ud til fortovskanten på lige
fod med asfalt, granit og mursten. Byens bruge¬
re skal ikke være nødt til at opsøge det grønne,
men opleve det hver dag qg hele tiden i deres
færden rundt i byen.

Nye tendenser
Nye strømninger vinder frem. Fagets teoretikere
beskriver nutidens forstærkede krav til bæredyg¬
tighed, samt et nyt natursyn, hvor naturoplevelse
og rekreation bliver lige så værdifuldt i byen som

på landet. Som et resultat har der i landskabsar¬
kitekturen de seneste år været en vis tendens'til

bevægelse mod mere biodiverse, bæredygtige og

naturlige plantninger i byen.
Københavns Kommune efterlyser en ud¬

vikling mod at: 'Grønne anlæg planlægges ud fra
biologisk mangfoldighed i en bymæssig sammen¬

hæng... Beplantningen skal vælges så den sikrer
naturoplevelser...", og der efterlyses: '....biotoper i
forskellig form og størrelser'2, selv om de nævnte

biotoper aldrig defineres.
På tegnestuerne og især i konkurrencepro¬

jekter tales også om bynatur, og utallige kollager
illustrerer frodighed med sommerfugle og far¬
verige blomster. I praktis er visionerne sjældent
gennemført og desuden heller ikke altid gen¬

nemførlige. Bynatur og biotoper bliver ofte til
lavendelbede og uholdbare enggræsblandinger.

For at arbejde med de urteagtige planter i
en urban kontekst er det nødvendigt at træde
et skridt tilbage og undersøge, hvad der i vores

moderne tid definerer planternes rolle i byen.
Hvordan de via designprocesser og designhen¬
syn kan fungere og integreres i bybilledet på en

måde, så en ny driftforsvarlig og bæredygtig by¬
natur værdsættes af byens brugere. Visioner og
intentioner skal omdannes til realistisk planlæg¬
ning.

Det er en svær proces. Uden fokus og forsk¬
ning på uddannelsesinstitutionerne og ressour¬
cer og vilje til at eksperimentere i branchen, er

der fare for, at smarte ord som netop biotoper
og naturpræg ender som tomme luftbobler. Vel¬
fungerende varieret brug af urteagtige planter i
byen kræver mere end smarte ord; det kræver en

oprigtig interesse for planterne, viden, erfaring
og derved faglig kompetence.

Man kunne efterlyse et holdningsskift, der
gennem uddannelsesinstitutioner i landskabsar¬
kitekt- og gartneruddannelserne, breder sig til
kommunerne og bygger videre på fagets tidlige¬
re store interesse for dyrkningskunsten.

Mens udviklingen har stået stille herhjemme, er
der heldigvis en del erfaring at indhente i ud¬
landet. Sverige, Holland, England og Tyskland
har gennem mange år udviklet en mere varieret
planteanvendelse gennem eksperimenteren med
plantematerialet samt nye plantnings- og drift¬
metoder.

Et spændende eksempel findes i svenske En-
koping Kommune, hvor de med et minimalt
driftbudget bruger ti gange så mange prydplan¬
ter som en typisk dansk kommune3.

Viden og interesse i designprocessen
Anvendelse af urteagtige planter som et planlæg-
ningsredskab kræver stor viden om plantemate¬
rialet. Det kræver mange overvejelser angående
æstetik og design, og det kræver ikke mindst fo¬
kus på mange afgørende praktiske hensyn.

For at offentlige plantninger med urteagtige
planter skal fungere i byen er det for det før¬
ste vigtigt, at byens brugere forstår det æsteti¬
ske udtryk. Plantningerne skal både være kom¬
plekse og letlæselige, og den visuelle indflydelse
skal spille sammen med det enkelte byrum. Det
kræver designmæssige overvejelser omkring bl.a.
skala, plantningstype, variation i struktur, kom¬
position af farver samt plantningernes visuelle
forløb. Det er vigtigt, at plantningerne bearbej¬
des som en del af et bevægelsesrum. Ofte skal
plantninger set på afstand udgøre et sammen¬

hængende hele og samtidig - set tæt på - tilbyde
detaljerigdom og kontrast. Byens skala og råhed
gør det oplagt at søge inspiration fra velkendte
vegetationstyper i det åbne land. Det er afgø¬
rende, at plantningerne har en høj årstidsvariati¬
on, og at de hele året ser designede, planlagte og

kontrollerede ud. Desuden må nye plantninger
ikke fjerne forhenværende funktioner.

Hvis etablering og drift af plantninger med
urteagtige planter skal være et realistisk og mil¬
jørigtigt alternativ, skal helt nye metoder udvik¬
les og anvendes. Der er allerede meget konkret
og eksperimentiel viden fra udlandet. Tages de
rigtige forholdsregler kan anvendelse af urteag¬

tige planter skabe velfungerende, holdbare og

billige løsninger og derved bidrage til en bæ¬
redygtig udvikling. For så vidt muligt at undgå
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Diagrammet viser de forskellige aspekter, der gør sig gældende i arbejdet med urteagtige planter i en urban kontekst.
Det handler om at arbejde sig frem imod et vellykket kompromis mellem, hvad der er onsket — æstetik, og hvad der er muligt — praktiske hensyn
• The diagram illustrates the different aspects that prevail in working with herb-like plants in an urban context.
It is important to work toward a successful compromise between what is desired - aesthetics, and what is possible — practical considerations

uforudsete problemer med etablering og drift er
det vigtigt at have kendskab til planternes dyna¬
mik og væskststrategi. Sammenhængen mellem
plantevalg og jordtype har stor betydning, og

beslutninger angående jordbehandling er derfor
afgørende. Ofte vil plantninger på næringsfattig
jord, med høj biodiversitet og med reference til
overdrevsvegetation, være de mest driftsikre løs¬
ninger med et minium af ukrudtsbekæmpelse.
Da plantninger med urteagtige planter skal have
et vedvarende lavt plejeniveau, er det nødven¬
digt med gentagen planlægningsmæssig styring
over tid. Vi kan ikke lige som bygningsarkitek¬
ter forlade et færdigt projekt, for vores materiale
gror, ændres i en lang foranderlig proces. I denne
proces findes både kvaliteten og udfordringen.

Altafgørende for både æstetisk udtryk og

fremtidig drift og styring er valget af plantestra¬
tegi med plantningstype og etableringsmeto¬
de, udvælgelse og placering af plantearter, samt
et tydeligt formuleret forslag og en strategi for
drift og styring. Det kan optimere plantningen
og forenkle designprocessen at foretage de for¬
skellige beslutninger i en særlig rækkefølge.

Referencefoto fra Chicago • Reference photo from Chicago

etablering
vedligehold &
styring

visuel

indflydelse
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Eksempel på ny bynatur
Mange steder i byen kunne tilføres et nyt grønt
element. Men hvor er det bedst at starte den ur¬

bane urteagtige innovation? På hvilken type are¬
aler skal de gode eksempler vise vejen mod mere
varieret planteanvendelse i byen?

Overvejelser angående befolkningens ac¬

cept, stedernes synlighed i bybilledet og grad
afbæredygtighed gør det oplagt at arbejde med
bestemte arealtyper. De udvalgte arealer bør væ¬
re en del af åbne, ubefæstede og meget synlige
byrum, være uden større funktion og desuden
være typiske eksempler, der vil blive set mange
steder i byen.

Et eksempel er arealet på Nordre Fasanvej
som i dag henligger som et mennesketomt, ufor¬
ståeligt og funktionsløst stykke plænegræs i et
meget urbant og sammensat rum.

Løsningsforslaget Den urbane blomstereng vi¬
ser her hvordan rå bykultur og vild naturpræg
kan møde hinanden i et harmonisk samspil.

Fra at være et både ubrugeligt og uforstå¬
eligt stykke 'wasteland' viser stedet nu en ny rå
bynatur, hvor bæredygtighed og miljøbevidsthed
samt visuel oplevelse og foranderlighed er funk¬
tion nok i sig selv.

Nye muligheder - nye udfordringer
Det er indlysende, at anvendelse af urteagtige
planter ikke kan løse alle landskabsarkitektoni-
ske problemer. Meget peger dog på, at en ny og
mere varieret anvendelse af planter kan blive en

givende del af fremtidens byplanlægning. Vi le¬
ver i en tid, hvor det naturlige sættes lig med det
gode og sande, og hvor efterspørgslen efter ren¬
hed - økologi, natur og bedre miljø — er en vok¬
sende tendens.

Man kan stille spørgsmålstegn ved, om vi
som landskabsarkitekter gør nok for at udvikle
et tidssvarende landskabsbillede. Er planlægning
af plænegræs og lavendelbede virkelig nok til at
formidle bæredygtighed til byens børn?

Det er en udfordring at skabe ny økolo¬
gisk æstetik og nye landskabelige værdier, og det
kræver nytænkning, forståelse af naturen og ik¬
ke mindst en vedvarende tolkning af menneskers
behov og kontekstuelle forståelse.

Planterne er et fantastisk rigt materiale og rum¬
mer tusinder af muligheder. Deres vækst, detal¬
jerigdom, farver og tekstur fortæller om natuens
skønhed, om biologisk proces og mangfoldig¬
hed, om årstidernes skiften og om livets kreds¬
løb. Planternes tilstedeværelse i byen formidler
et natursyn, hvor grænsen mellem by og land
udviskes, hvor den menneskeskabte natur er vel¬
kendt, og hvor vi alle vejne ser og værdsætter na¬
turens processer.

Det urbane landskab og dets anvendelse er
under konstant forandring. Planternes flygtighed
giver mulighed for en tiltrængt dynamik og for¬
anderlighed i byen.

I forbindelse med indførelsen af urteagti¬
ge planter i byen vil der være mange praktiske
udfordringer, da erfaringer og kompetencer er

mangelfulde. Innovation kræver tid. Med tiden
vil mere interesse fra uddannelsesinstitutioner,
større efterspørgsel til danske planteproducenter,
samt en bredere kommunal erfaring give mu¬

lighed for at planlægge gode, holdbare og bil¬
lige løsninger.

Kommunale eksperimenter kan på længere
sigt resultere i forskellige plantningsmodeller til
særlige konteksttyper og på den måde blive en
nem og velkendt del af den kommunale plan¬
lægning. Plantelister til specifikke vækstforhold
og valg af jordbehandlig kan yderligere lette
planlæggerens designproces.

Med et levende påvirkeligt materiale følger
ingen garantier. Det vil være nødvendigt at dra¬
ge erfaringer i forhold til planternes robusthed
overfor diverse miljøbelastninger så som saltning
og forurening.Vi skal turde eksperimentere med
planterne.

Gennem interesse og viden skal vi fa øjne¬
ne op for alt det de urteagtige planter kan til¬
byde, hvis de anvendes på nye og moderne må¬
der. Planterne, lyset og luften er en uundværlig
del af byen.

Urban urteagtig innovation kan give byens bru¬
gere et renere klima, et bedre helbred og humør,
en større miljøforståelse og mange visuelle og

• sanselige oplevelser, samt bidrage til en bærebyg-
tig fremtid.
Marie Furbo, landskabsarkitekt mdl

Kilder:

i:Teknik- og Miljøforvaltningen, Pjece om Miljø
i byggeri og anlæg, Københavns Kommune 2006
2: Plan & Arkitektur, Københavns Kommune 2005

'Lokalplanfor "Rigsarkivet'
3: Kjøller, Christian Philip; Randrup, Thomas B.;
Sejr, Karen: Brugen afprydplanter i Enkoping og
danske kommuner, Vidensblad, 3.3-40, 2007
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Plantningen danner en ca. 800 kvm stor flade, der
vokser op i et felt afgrænset af en skarp defineret
kant. De naturlige processer udfolder sig på byens
præmisser. Den sammenhængende flade med lyse blå,
gule og grønne nuancer skaber ro i et byrum fuld af
bevægelse og forskelligartede elementer. På den 30
cm høje og 40 cm brede betonkant, kan man sætte sig
og iagttage planternes detaljerigdom. Kanten er des¬
uden med til at beskytte planterne mod saltning. 34
lysmaster giver fladen en tydelig struktur, der genta¬
ger planternes spredning og gruppering
• The planting forms a ca. 800 sqm plain which grows
up in an area surround by a clearly marked edging.
The natural processes take place on the terms of the
city. The continuous surface with pale blue, yellow
and green nuances creates a calm in an urban space
full of movement and a wide variety of elements.
On the 30 cm high and 40 cm wide concrete edging,
one can sit and observe the plants' richness in detail.
The edging also contributes to protecting the plants ■

from road salt. 34 lighting masts give the surface a
clear structure, which repeats the plants' spreading
and grouping
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Modstående side, øverst. Der kan i et bymiljø
opstå mange spændende muligheder for at ar¬

bejde med planterne i samspil med andre
designredskaber som inventar, belysning eller
street art installationer. Masterne bliver her et

bindeled mellem planterne og de omkringlig¬
gende meget urbane elementer. Et skilt med
detaljer og sjove oplysninger om plantearterne
kunne øge borgernes interesse for planter
• Opposite page, top: In an urban setting many

exciting opportunities can arise for working
with plants in an interplay with other design
elements such as street furniture, lighting or
street art installations. The masts here serve as

a link between the plants and the surrounding,
very urban elements. A sign with details and
funny information about plant species could
increase the citizens' interest in the plants

Th. Den anvendte plantestrategi skaber et miks
af arter, hvor'etablering foregår udelukken¬
de ved direkte udsæd. Plantningen indeholder
ikke-dyrkede arter med løs struktur og enkle
blomster i afdæmpede farver. Tueformede græs¬
ser forstærker det rå naturpræg.
De valgte planter er flerårige urter med en høj
konkurrenceevne og moderat vækst. Planterne
kan tåle områdets tunge lerjord, og en stor del
af dem evner at løsne den hårde jord ved un¬

derjordiske udløbere, jordstængler eller dybtgå¬
ende pælerod.Vegetativ formering og selvsåning
sikrer plantningens dynamiske fornyelse.
Mange af de valgte urter er duftende og til¬
trækker insekter. Meget få af frøene kan skaffes
i Danmark, resten kan skaffes hos engelske frø¬
producenter
• Right: The planting strategy employed creates,
a mixture of species in which the establishment
takes place solely with direct sowing. The plants
include non-cultivated species with a loose
structure and individual flowers in subdued col¬

ors. Tussocks reinforce the raw natural character.

The selected plants consist of perennial herbs
with good competitive abilities and a moderate
growth. Plants that can thrive in the area's heavy
clay soil, and many can loosen the hard soil
with subterranean crawlers, rootstocks or deep
taproots. The vegetative propagation and self-
seeding ensure the planting's dynamic repro¬
duction. Many of the selected herbs are fragrant
and attract insects. Very few of the seeds can be
procured in Denmark, and the rest can be ob¬
tained from English seed companies

Anchusa officinalis

Melilotus officinalis

Campanula rapunculoides

Ma3 Aug. Sept.
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FØRSTE GANG PÅ IFLA'S VERDENSKONGRES

Sigrid Glarbo og Rikke Høy Pedersen

Herover. Pause ved kongrescentret, nederst fest i Paleis Het Loo.
Modstående side. Udstillinger uden for og i Nettenfabriek.
Fotos Sigrid Glarbo og Rikke Høy Pedersen
• Above: Pause at the conference center. Bottom: party at Paleis Het Loo.
Opposite page: Exhibitions outside and in the Nettenfabriek.
Photos Fotos Sigrid Glarbo and Rikke Høy Pedersen

Hvad sker der på IFLA's verdenskongres? Det
viste vi egentlig ikke, men programmet så loven¬
de ud med hovednavne som Adriaan Geuze, An¬
ne Whiston Spirn og Herbert Dreiseitl, og tema¬
et kunne ikke være mere velvalgt 'Transforming
with Water' når Holland nu var værtsland.Vi gav

derfor det ukendte en chance, pakkede bilen og
kørte mod byen Apeldoorn. Det viste sig at der
lå tre fantastiske dage foran os.

For os og mange andre af kongressens delta¬
gere begyndte de tre dage ude i et skovområde
uden for byen Apeldoorn, ikke langt fra Kriiller-
Miiller-museet. Den første morgen kunne vi al¬
lerede ved morgenbordet hen over den skive¬
skårede milde ost og skinke på hvidt blødt brød,
appelsinjuice og kaffe høre snakken på sprog fra
mange forskellige dele af verdenen. Vi var dog
ikke helt klar over, hvor mange af gæsterne, der
skulle på den samme kongres som os. Det viste
sig at være dem alle, da vi blev hentet med bus¬
ser for at blive kørt ind til byen.

Flere landskabsentusiaster kom til ved Orp¬
heus Congress Center inde i Apeldoorn. De
strømmede ind ad centerets glasdøre, og køer¬
ne nåede allerede ved vores ankomst ud på ga¬
den. Det var overvældende at se så mange men¬
nesker strømme til og samtidig vide, at de alle
kom af samme interesse som en selv - arbejdet
med landskabet. Instinktivt stoppede vi derfor
et øjeblik foran indgangen og betragtede alle de
mennesker, der var kommet. Der blev snakket

og hilst med glade stemmer på trods af, det var

mandag morgen, og mange havde rejst .langt da¬
gen før. Inde i den store forhal var der et mylder
af mennesker, som gik lidt usikre rundt med de¬
res navn om halsen. Det var første dag på IFLA's
årlige verdenskongres og starten på tre dage ful¬
de af ny faglig input og mennesker, der var kom¬
met for at snakke med hinanden.

I centerets store mørke sal blev IFLA's 45.

verdenskongres åbnet med taler fra værtslandet
og den karismatiske præsident for IFLA, Diane
Menzies.Af talerne blev vigtigheden af vores ar¬

bejde fremhævet, den tiltagende opmærksom¬
hed og anerkendelse faget far. Formanden for
nederlandske landskabsarkitektforening, Hanne-
ke Toes kunne berette om stor opmærksomhed
også fra pressens side i forbindelse med landets
forenings jubilæumsår og verdenskongressens af¬
holdelse. En smule paradoksalt kunne der også
fortælles om en stadig stor generel uvidenhed
for vores arbejdsfelt, en uvidenhed der åbenbart
ser ud til at herske globalt.

Meget godt blev fagets mange områder af¬
spejlet i bredden af verdenskongressens store

program. Som førstegangsdeltager tog det næsten

pusten fra en. Der skulle vælges mellem mange

projektfremlæggelser, talkshops, workshops og
ekskursioner. Det var umuligt ikke konstant at føle,
at der var noget spændende, man gik glip af.

De tre hovedtalere kunne dog nydes i ro og

mag uden frygt for, om det rette valg også nu var
truffet. Alle var dygtige talere, der gav os en op¬
levelse af en større indsigt i, hvordan de arbej¬
dede, og hvilke problemstillinger de arbejdede
"med-i deres projekter. Adriaan Geuze og firmaet
West 8's projekter blev til mere end blot flotte
projekter på det glittede papir, og Herbert Drei¬
seitl viste, hvor detaljeret han kender sit materi¬
ale — vandet. Det gav en'tilfredsstillende følelse
af at komme ned og berøre de dybereliggende
lag i arbejdet med landskabet, sådan som Anne
Whinston Spirns understregede i forelæsningen
om sit mangeårige arbejde. En læsning af land¬
skabet med kendskab til naturens egne kræfter
og processer kan f.eks være med til at give for¬
ståelse af et by-kvarters fysiske problemer og so¬
ciale status.

Landskabet og naturens egne kræfter og balan¬
ce versus byudviklingen og dens infrastruktur
var underliggende tema for mange af de projek¬
ter, der blev fremlagt på kongressen. Det kunne
konstateres, at de problemstillinger, vi selv står
overfor at skulle løse, på trods af natur-, klima-
og kulturforskelle, også findes mange andre ste¬
der på kloden. På trods af de mange forskelle var

der stor inspiration at tage med hjem.
I et tæt pakket program blev pauserne den

første dag brugt til at orientere sig om de man¬

ge valgmuligheder. Som kongressen skred frem,
kom der dog i stedet mere gang i snakken med
de andre deltagere. Vi var jo alle her for at snak¬
ke med fagfæller og blive beriget med inspirati¬
on. Der blev både vendt faglige emner såvel som

muligheden at imponere en smule og give char¬
men en ekstra tand med de gode historier, der
kunne rystes ud af ærmet.

En vigtig del af det hele var udvekslingen
af visitkort. Denne vigtige detalje havde vi beg¬
ge dog overset, men selv om man ikke havde et

kort, kunne man jo godt fa en god historie til
visitkortet. Blandt historiefortællerne var der en,

der i sine unge dage havde truffet Arne Jacobsen,
den eneste landskabsarkitekt på Bermuda, og en
hel del kinesere.

Det var dog ikke kun pauserne, der gav mu¬

lighed for at snakke med de andre deltagere. En
aften var der arrangeret middag i de flotte gamle
sale i Paleis Het Loo. Arrangementet blev ind¬
ledt på terrassen med en velkomstdrink i aften¬
solen, og dagens mange forskellige oplevelser
blev vendt. Vi havde valgt at tage på ekskursi¬
on til Rotterdam Havn, med omvisning af an¬
satte fra kommunen. Det havde været en lang
dag, men snakken omkring bordet kom hurtigt i
gang og gik lystigt hele aftenen. Den lækre me¬

nu blev næsten glemt i bare beruselse over de
smukke omgivelser og det herlige selskab fyldt '
af fagfæller.

De tre indholdsrige dage i Apeldoorn blev
afsluttet med middag på Nettenfabriek, en ned¬
lagt netfabrik. I anledning af den nederlandske
landskabsarkitekts forenings jubilæum var der
udstilling i fabrikkens store haller, hvor kunst¬
nere viste værker over temaet landskab.



I et stort rum i fabrikken havde de hollandske

landskabsarkitekter Michael van Gessel og Pa¬
trick Mc Cabe skabt en fantastisk installation,
der viste deres projekter i lys og lyd. Ud over

gulv og vægge kørte i en stor bevægelse billeder
af planer, luftfotos og fotos af steder.

Michael van Gessel havde tidligere på dagen
vist rundt i udstillingen og fortalt om sine egne

og de andre udstillede værker. Igen som ved al¬
le kongressens mange præsentationer var hoved¬
personen selv til stede til at fortælle og svare på
spørgsmål. Det var endnu en oplevelse, der var
til stor inspiration og med til at skabe det nær¬

vær og den stemning af fællesskab, kongressen
var præget af.

Her midt imellem kunstværkerne foregik af¬
slutningen på verdenskongressens righoldige da¬
ge. Under fest og dans blev der taget afsked med
de mennesker, vi havde mødt under kongres¬
sen. De fleste var helt nye ansigter, men der var

også nogle fra vores studietid, udveksling, arbej¬
de og DL, som man ikke havde talt med længe.
Det var også dejligt opleve, at så mange danske
studerende deltog i kongressen. Denne bredde i
deltagere, af både studerende, undervisere, for¬
skere og praktiserende fra både det private og

offentlige, bragte samtidig en god fornemmelse
for, hvad der arbejdes med rundt omkring, og
hvilken nytte vi kan drage af hinanden.

Det er ikke ofte, vi oplever hundredevis af
passionerede landskabsarkitekter samlet under
samme tag. Lige meget hvem man henvendte sig
til, var der et grundlag for en god snak. Årets
verdenskongres var fuld af oplevelser og faglig
berigelse, en saltvandsindsprøjtning som gik di¬
rekte i blodet med lyst til mere IFLA.
Sigrid Glarbo og Rikke Høy Pedersen,
landskabsarkitekter mdl



UDSTILLINGS OMTALE
BOGOMTALE

Xavier Ribas, Greenhouse, 2007. Nature as Artifice • Xavier Ribas, Greenhouse, 2007. Nature as Artifice

Anton Mauve, Landevej, 1880
• Anton Mauve, Country lane, 1880

100 dage med kultur, haver og landskaber i
Apeldoorn - udstillinger og bøger
1 år var der i Apeldoorn, som kaldes Hollands
haveby, for første gang arrangeret en 100-dages
festival, fra 11. juni til 28. september, og et til¬
svarende arrangement er planlagt at skulle finde
sted hvert tredie år. Apeldorn-festivalen rumme¬
de ud over IFLA-verdenskongressen en hånd¬
fuld udstillinger, og der var hertil publiceret
endnu flere bogudgivelser. IFLA-kongressen var
bare et indslag i denne triennale. De 100 dages
havefestival i Apeldoorn er opsamlet i en bog.
Den indeholder baggrunden for triennalen og
et udførligt program for den; desuden indehol¬
der den en række essays, bl.a. en kanon for det
hollandske landskab og fungerer tillige som en

slags apetizer for de øvrige fem nedenfor om¬
talte bøger fra NAi:
Bert van Meggelen og.Olof Koekebakker (red.):
Memory and Transformation. International Triennial
Apeldoorn. 100 Days of Culture, Gardens and
Landscape. NAi Publishers, 2008. 176 s. € 35.00
ISBN 978-90-5662-0.15-8

På CODA-museet i Apeldoorn vistes en ud¬
stilling af landskabsmalerier, bl.a. af Hendrik
Chabot, Jacob Maris, Charles Rochussen, An¬
ton Mauve, Jacob van Ruysdael, Jan Toorop, Jan
Hendrik Weissenbruch, dækkende perioden ca.
1600 til i dag. Det hævdes, at Holland var de før¬
ste land, hvor kunstnere begyndte at male land¬
skabet og som en idyl. Malerierne omfatter ik¬
ke mindst det karakteristiske flade landskab med

kanaler og marsklandskaber, men også skovpar¬
tier og folkeliv på isen.
Henk van Os og Louise Fresco: The Discovery of the
Netherlatids. NAi publishers, 2008. 144 s. € 29.95.
ISBN 978-90-5662-027-1

1 det helt øde, hedeagtige Veluwe-område ligger
Radio Kootwijk, en nedlagt radiosendestation
mellem Holland og det nuværende Indonesien,
og her var en meget givende og lettilgængelig
udstilling om mange former for kulturlandskaber.
Der var i alt en snes eksempler, grupperet som
f.eks. parklandskaber, produktionslandskaber,
egnskarakteristiske landskaber, waste lands såvel
som mere pastorale og nogle, der var affødt afkrig.
Her vistes bl.a. de romerske forsvarslinier, i Itali¬
en,Tyrkiet m.m. og det kæmpemæssige forsvars¬
system kaldet den atlantiske mur langs vestky¬
sten, fra Skagerak til Frankrig samt området

Radio Kootwijk • Radio Kootwijk

mellem det forhenværende Øst- og Vesttyskland.
Bogen dokumenterer udstillingen og diskuterer
disse landskabers fremtid.

Erik Luiten (red.), Hansjorg Kuster og Peter Fowler:
A Wider View, Cultural Landscapes in Europe.
NAi publishers, 2008. 256 s. € 45.00.
ISBN 978-90-5662-413-2

På selve Paleis Het Loo var der en interessant

udstilling af have- og landskabsarkitektur som

designdisciplin. Såvel udstilling som bog hav¬
de udvalgt skitser og planer fra 40 eksempler på
europæisk have- og landskabsarkitektur gennem
400 år, bl.a. med tegninger af Le Notre, Hum¬
phrey Repton, Peter Joseph Lenné og Ernst
Cramer samt nyere navne som Latz og Lassus,
Geuze og Gross Max. Der var, meget naturligt,
et ret udpræget sammenfald med de eksempler,
der var udvalgt til den danske bog Europas stonc
haver. Atlas over historiske planer, men her var sup¬

pleret med en del nyere eksempler samt nutids-
fotografier af det valgte.
Christian Bertram, Erik de Jong og Michel Lafaille:
Landscapes of the Imagination. Designing the Euro¬
pean Tradition of Garden and Landscape Architecture
1600-2000. NAi publishers, 2008. 160 s. € 29.50.
ISBN 978-90-5662-029-5

På det verdenskendte og smukke Kroller-Miiller
Museum vistes en udstilling om natur- og kul¬
turlandskaber i fotografi og video. Størst indtryk
gjorde en installation af den spanske kunstner
Xavier Ribas. Parallelt ser man et to film, den
ene optagelse et interview med et ældre ægte¬

par, der nu har afhændet deres gartneri og for¬
tæller om deres liv med det siden 1930rne, den
anden optagelse en næsten endeløs og langsom
panorering hen langs det nyopførte, ganske fa¬
briksagtige, 800 meter lange grøntsagsvæksthus,
dækkende 250.000 kvm, der blot er et blandt de

mange væksthuse, som radikalt forandrer det tid¬
ligere velkendte hollandske landskab - maleriske
græsningslandskaber.

Men det hollandske landskab har allerede

længe været under radikal forandring gennem
massiv byvækst, ny infrastruktur samt land- og

havebrugets industrialisering. Bogen giver ek-
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Tv. og midte.The Royal Mile, Apeldoorn, juli 2008. Foto Annemarie Lund
Th. Michael van Gessel og Patrick Mc Cabe, udstilling i Nettenfabriek, Apeldoorn. Foto Rikke Høy Pedersen
Herunder. Michael van Gessel, Oranjewoud Park og Museum Belvédére i Heerenveen, 2002-05
• Left and center.The Royal Mile, Apeldoorn, july 2008. Photo Annemarie Lund
Right. Michael van Gessel and Patrick Mc Cabe, exhibition in Nettenfabriek, Apeldoorn.
Photo Rikke Høy Pedersen
Below. Herunder. Michael van Gessel, Oranjewoud Park and Museum Belvédére in Heerenveen, 2002-05

sempler på en række fremragende fotografer og
videokunstneres udsagn om landskabsforvand-
ling.
Maartje van den Heuvel og Tracy Metz (red.):
Nature as Artifice. New Dutch Landscape in
Photography and Video Art. NAi publishers, 2008.
288 s. € 62.50. ISBN 978-90-5662-028-8

I den mere populære og lettilgængelige afde¬
ling var en udstilling i en eksisterende bypark,
en etablering af et 1609 meter langt blomster¬
bed. Selve plantefeltet The Royal Mile består af to

dele, en blivende staudedel udformet afjacqueli-
ne van der Kloet, der er kendt som plantespecia¬
list og havedesigner i Holland, samt en temporær
rabat med knoldvækster, løg og enårige. 1 denne
del havde ti ledende europæiske havedesignere
faet til opgave at udforme hver deres stykke —

inden for en forudbestemt farvepalet. 1 bogen er
der fotografier og planteoversigter samt inter¬
views med designerne:Wilko Karmelk og Helen
Lewis, Fleur van Zonneveld, Jacqueline van der
Kloet (alle Holland); Christine Orel, Christian
Meyer, Ursula Gråfen (alle Tyskland); Jane Schul
(Danmark); Julie Toll, Christopher Bradley-Hole
(England) og Anita Fischer (Tyskland), samt Eric
Ossart og Arnaud Mauriéres (Frankrig).
Olof Koekebakker og Jacqueline van der Kloet:
The Royal Mile. NAi publishers, 2008. 144 s.

€ 11.50. SBN 978-90-5662-023-3

Desuden havde byens hjørner og gadeforløb fl¬
et en slags facelift, bl.a. var hvert træ i den lange,
snorlige Loolaan blevet forsynet med farverige
fuglekasser, en halv snes stykker i hvert "træ, sol¬
gule nærmest Paleis Het Loo, derefter orange, så
røde, bordeaux, blå osv, indtil kongrescentret.

I Nettenfabriek var der flere udstillinger,
bl.a. landskabsbilleder udenfor og indenfor, i et
stort mørkt rum, værker af Patrick Mc Cabe og
Michael van Gessel, der netop i juni i år var en
af forelæserne i København i Gammel Dok Ar¬

kitekturcenter.
Nu har Michael van Gessel også faet udgivet

en diger bog om sine arbejder: Usynlige land¬
skaber, en titel, der repeterer det gamle dogme
om, at landskabsarkitektur er kun er ædel og fin,

når den ikke er prangende, pågående og person-

promoverende. Det er en omfattende monografi,
illustreret med mange ualmindelig smukke op¬

tagelser af fotografen Kim Zwartz og tilsvaren¬
de fine plantegninger til projekterne. Fem indle¬
dende artikler af hhv. Christian Bertram, Erik de
Jong, Lisa Diedrich, Clemens Steenbergen, Frits
Palmboom og Adriaan van der Staay går både i
dybden og i bredden. Michael van Gessel er født
1948, han har arbejdet tredive år i faget og også
en omfattende produktion bag sig (bl.a. nogle år
hos B+B). Hans arbejder er gedigne, enkle, beha¬
geligt nykkefri og baseret på forudgående analy¬
ser og intentioner om at placere projektet i sam¬

klang med omgivelserne.
Arbejderne spænder i skala fra privathaver til

byplanlægning, bl.a. har han arbejdet med par¬
ken omkring slottet Groeneveld, med Valken-
berg Park i Breda, med Årtis Zoo i Amsterdam,
med det nationale krigsmonument, KampVught
og herresædet Twickel. Af renoveringsarbejder
kan nævnes fornyelsen afVondelpark i Amster¬
dam. Af byplanlægningsopgaver skal nævnes ud¬

viklingsplaner for Prinsenland i Rotterdam og

planlægning af IJburg i Amsterdam.
Erik de Jong og Christian Bertram (red.): Invisible
Work. Michael van Gessel Landscape Architect.
NAi Publishers, 2008. 348 s. € 82,50.
ISBN 978-90-5662-038-7

Selve IFLA-kongressen rummede bidrag fra hele
verden, og disse er i kort form samlet i en bog:
Wybe Kuitert (red.): Transforming with Water:
Proceedings of the IFLA World Congress 2008.
Blauwdruck/Techne Press, 2008. 318 s. € 49.50.
ISBN: 978-90-8594-021-0

Til IFLA's studenterkonkurrence 2008 indkom
326 bidrag fordelt på 26 lande. Der blev uddelt
t., 2. og 3. præmie, 6 'jury awards' og 30 'nimi-
nees', og de præmierede forslag var udstillet i
kongrescenteret. Publikationen med alle 39 bi¬
drag, der er præmieret eller har flet hædrende
omtale er gengivet i en lille publikation:
IFLA International Student Design Competition
2008. 54 s. AL
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Kunsten at se

Udstilling i anledning af kunstneren John Olsens 70
års fødselsdag i maj 2008. Om at elske med øjnene og

hengive sig til skønheden og æstetikken i naturen

'Alt får vi foræret hvis vi er åbne for det', citat John
Olsen.

'Alt det sete og elsket med øjnene er en glæde at kun¬
ne fremkalde noget af, citat John Olsen.
'Skønhed er et mysterium!', citat John Olsen

Et møde med en af Danmarks store billedkunst¬
nere og iagttagere. Vi er med John Olsen på op-
levelsesfærd i naturen, kigger indenfor i hans op-
levelsesverden og præsenteres for hans livsværk
fuld af intensitet og nærvær.

Hvilken vidunderlig udstilling afJohn Olsen
på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Han er en mester i at se. Hvilken fornem
fortolker af naturen. Man bliver helt stille, står

og sanser — lader sig opsluge af de indsamlede
ting (han er tingfinder) — undres over hvor me¬
get, der er at finde, alle vegne i naturen, berøres
af hans tegninger, grafik, fotografier og skulptu¬
rer. Man fornemmer, at han er helt inde ved na¬

turens nerve. Inde at røre ved det allerhelligste.
Naturens store under i al dens liv, død og gru.

Og skønhed.
Han ser dens elementer, sanser det mindste i

det største.Tør gå bagom. Tør krænge det af ham
selv slagtede lams indvolde ud og skabe billeder
af dem i form af indvolds-aftryk. Tør samle flad¬
trådte, sort indtørrede frøer op, i massevis, de af
sol og vind indtørrede fuglemumier, dyreskelet¬
ter, mærkelige plastikdimser, åleskind, træ, bark,
cykeldæk, al muligt, der for ham har en fortæl¬
leværdi. Han færdes i naturen og aflæser den.
Han formår at se'skønheden i det, han finder og

frembringe stor kunst, som flytter grænser. Un-
dreskabe, svedetegninger og kæmpeskulpturer.
Stillebener af stor sanselig fylde.

Se den udstilling. Hans budskab er vigtigt: At
vi nærer respekt og undren over for alt, der le¬
ver, som nødvendige forudsætninger for overho¬
vedet af opleve livet. Ja, at være i livet. Det varer
næsten et helt år, før den kommer til Sophien-
holm , men heldigvis kommer den noget før til

Holstebro. Indtil september sang udstillingen i
kap med Johannes Larsens fugleunivers.

Fuglen er et vigtigt omdrejningspunkt i Ol¬
sens samlede oeuvre. Hjertebarnet.

Fjederhammen kan køres op i ekstrem over¬
størrelse og derved blive sindbillede på en anden
slags natur. Men disse fugleportrætter trænger sig
også på som de virkelige udsagn, de også er, bil¬
leder fra virkeligheden. Det er genialt at udfor¬
me et af museumsrummene med disse kæmpe
fugletegninger (pasteller i formatet 2,35 x 1,07
meter, seks i alt i en serie kaldet 1 fuglens tegn)
og lade dem danne ramme omkring en kæmpe¬
skulptur kaldet Vingevinkler bestående af en for¬
størrelse af knoglerne og den indtørrede hud fra
to vingesæt uden fjer, samlet så der dannes en
tre meter høj spidsbue med fire ben. Rummet
opleves som en lige uppercut, når man kommer
inde fra Johannes Larsens pæne fuglelandskaber.
Man ser, undrer sig og fænges. Fjerene nærmest
funkler i ravnens sorte stregunivers, levendegjort
med klar blåt mellem alt det sorte. Dyret nær¬

mest oser af magisk eksistens, af vis klogskab.
Man forstår dens fornemme placering i myto¬

logien. Fornemmer samtidig også dens snuhed
gennem dets næppe synlige, skarpt iagttagende
blik under alt det sorte.

Ved at overdimensionere virkeligheden og

dens fragmenter, tvinger han os til at se andre
virkeligheder. Andre universer. Som nu bæltedy¬
rets skjold. Det virkelige eksemplar, det han blev
inspireret af, blev fundet på et lokalt loppemar¬
ked og kan ses udstillet i en af de såkaldte un-
dreskabe med andre ting fundet rundt omkring,
gerne på lossepladser. Skjoldet er bemærkelses¬
værdigt skulpturelt. John Olsen har blæst den op
til en mægtig skulptur på 3,85 x 3,85 x 2,20 me¬
ter og har malet den blodrød indeni - det sid¬
ste ser man først, når man kravler ind under den,
lokket af billedteksten, der fortæller, at der var

folk, der både sang og spillede eller mediterede
inde i den, da den var udstillet iVenedig og New
York. Det er kraftfuldt at sidde derinde, for¬
di det hele virker så helt usandsynligt samtidig
med at proportionerne forekommer 'menne¬
skelige', en kæmpe livmoder. Et lille, gentagende,
gyldent mønster er rtied til at skabe ro i alt det

røde derinde. Gøre den varmt levende. Skulptu¬
ren hedder Resonans og blev skabt til bienna¬
len iVenedig 1995, der blev en stor succes. Også
da udstillingen sidenhen kom til N.Y. Omtal¬
te skulptur kan også ses i bronze på Holstebro
Kunstmuseum, hvor den står udendørs.

John Olsen fremkalder også svedetegninger.
Det har han nu gjort i adskillige år. Her udæsker
han ikke blot naturen, men også sin egen. Ba¬
re det overhovedet at finde på — i bogstaveligste
forstand - at svede over papir i en sauna og her
lade kullet flyde ud i billeder, der far helt sit eget
liv! Det virker mærkeligt og også fascinerende,
hvilken grænseoverskridende handling. Tænk at
sidde der, nøgen, med sveden dryppende; at gøre

sig selv til ét med papiret. Hver dag. Om vinte¬
ren endda flere gange om dagen, fordi han ikke
kan lade være. Hvad er det for en drift, der er så

stærk, at han, som indianeren, må ind i sin svede¬
hytte? At han må ind i varmen, ind i det trange
rums indesluttethed? Ind til svedehalluciationer-

ne? Det er noget med at lade sig føde ind i en
anden virkelighed — om at komme derud, hvor
det er intenst at være til, om at nå det stærke sted
mellem liv og død, hvor man ikke længere har
fuld kontrol, men kan blive overrasket over nye

frembringelser. Om at fremkalde noget dybt ne¬
de fra underbevidstheden. Om at forbinde øje¬
blikket med evigheden. Det er yderst jordnært
og også meget sanseligt. Det er en barsk drift til
stadighed at underlægge sig.

John Olsen befinder sig i et naturreligiøst
univers, der har stærke lighedspunkter med na¬

turfolkets, for hvem shamanen er den, der ska¬
ber forbindelse til den åndelige verden: Den som

gennem ekstatisk sang og trommedans bringer
sig i trance og rejser til åndeverdenen, hvorfra
der formidles beskeder fra ånderne til menne¬

skene.

John Olsen har altid villet afkode naturen.
Han har været optaget af at trænge ind i tilværel¬
sen og naturens lovmæssigheder, at ville forbin¬
de det nære med det universelle, øjeblikket med
evigheden. Han har villet afsøge naturen dens
orden, dens lovmæssighed. I grusbunken som i
det store fjeld; i vandstrømmens bevægelsesmøn¬
ster som i træets groende kraft eller i organer-
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Tv. Opsætning af mågemumier på Biennalen i
Venedig, 1995
Th. Undreskab. Skab med indsamlede objekter, 1996.
Her ses bæltedyrets skjold i anden række, omtrent midt
for, mod venstre
• Left: Arrangement of sea gull mummies at the
Venice Biennale, 1995
Right. Wonder cabinet. Cabinet with collected objects,
1996. Here one can see an armadillo shell in the second
row near the center.

nes indretning. Denne gentagelsernes rytme og
variation er centret for hans kunst og natursyn.
Men altid som noget anelsesfuldt, kraftfuldt, der
kredser om tilværelsens helligste koder, om de
inderste tegn.

Han har villet tilbage til rødderne. Men al¬
drig som en pædagogisk tydeliggørelse.

Det er dyrenes — naturens — væsen, han vil
have fat i. Han kan for eksempel ikke tegne dy¬
rene i Zoologisk have, når han står der lige over¬
for dem, men han kan, når han kommer hjem
til saunaen, til 'svedehytten'. Dyrenes væsen fol¬
der sig ligesom tydeligere frem dér. Han er ikke
shaman.' Han er sig selv, følgende sin egen ver-

densoplevelse.
Det, John Olsen lærer os, er naturfortrolig¬

hed - men uden at moralisere.

Udstillingen, som er retrospektiv, viser et

udpluk af et enormt materiale udført gennem
50 år. Tegningerne er udvalgt af kunstneren selv
og af Lars Abrahamsen, hans assistent, som dyg¬
tigt og loyalt har fulgt ham gennem mange år.
Det er også Abrahamsen, som har tilrettelagt bo^
gen, der udgives i forbindelse med udstillingen,
John Olsen - Kunsten at se. En biografi, skrevet af
Erland Porsmose. Det er en smuk bog, vel tilret¬
telagt og disponeret.
Lulu Salto Stephensen

Johannes Larsen Museet, Kerteminde:
24. maj -17. august 2008
Holstebro Kunstmuseum

13. september -16. november 2008:
Sophienholm, Kgs. Lyngby:
7. marts - 3. maj 2009
Erland Porsmose:John Olsen - Kunsten at se.

Johannes Larsen Muset, 2008. 200 s., 198 kr..
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SUMMARY

Closed project competition -

Købmagergade, Hauser Plads
and Kultorvet, p. 97

In November 2007, Copenhagen
Municipality arranged a project
competition for the street and
squares, Købmagergade, Hauser
Plads and Kultorvet in Copenha¬
gen. The competition proposals
were judged on their architectural,
functional and technical solutions
in relation to the competition pro¬

gram's wishes and requirements
as well as the probability that the
proposals could be realized with¬
in the project's designated budget.
In addition, emphasis was placed
on the projects' environmental and
accessibility aspects in content and
solution.

Extract from the jury remarks:
As a whole, the competition start¬

ing point was based on a program
that was basically rich with con¬
trasts. Proposals were wanted that
should include a respect for the
city area's historical identity, sug¬

gestions for robust solutions for
concrete, daily conditions and fi¬
nally also proposals for ideas that
would tempt new ways of taking
over the city space and thereby
bringing it far into the future. All
considerations, both in the compe¬

titions proposals as well as by the
jury were influenced by this com¬

plexity in the program wording.
By and large the competitors

managed this by concentrating on
two of the three wishes. In some

of the proposals, weight was placed
on the urban space's special histor¬
ical identity and present use. The
paving and street furniture were

updated and adapted with respect
for the historical identity and at¬

mosphere. In many of these pro¬
posals the paving is extremely dec¬
orative. Materials of different color
and texture were combined to cre¬

ate variable surfaces, surface reliefs,

complex patterns or variations of
large areas. These textural quali¬
ties were set in an interplay with
art works done with respect for
the urban space's history. But the
decorative factor was often given
a usability. Such as an indication
of functions in the street space, as
a resistance aimed at reducing the
tempo of the pedestrians' flow¬
ing movement, or ultimately as a
contrast to the new street furni¬

ture, which in many of the propos¬
als appears as unusually compact
and multifunctional sculptural ele¬
ments in the street space.

Other competitors placed
weight instead on rethinking some
of the program stipulations. In these
cases they perceived the designated
urban spaces as part of a whole, the
surrounding city. According to this
interpretation, each area was given
its own specific identity that sup¬

plemented all the other squares in
the Medieval quarter. In this way
the identity of the individual square
can also be challenged, especially by
adding new forms to the known.
The concrete intervention and
functions thus stand in sharp con¬

trast to the surrounding historical
features.

The jury unanimously de¬
cided to select two proposals as
the competition winners. Both of
these were awarded 225,000 Kr.
In keeping with the basis for the
competition and on the basis of
the jury's comments, the client
opened a round of talks with the
winning consultant teams for the
purpose of elaboration and further
qualification of the two winning
proposals. On the basis of a se¬
ries of talks between Copenhagen
Municipality and the consultant
teams responsible for the two win¬
ning projects it was decided that
work should be continued with
the project produced by Polyform
and Karres en Brands Landschaps-
architecten.

The Danes' conception of the
forest, p. 108
Lip Oustrup

Danes often spend time in the for¬
est, and these visits represent Den¬
mark's most popular outdoor ac¬

tivity. There is a great political
backing for these forest activi¬
ties. Both the forest legislation as
well as that for nature preservation
mention the possibility of affores¬
tation, among other ideas in con¬
sideration of outdoor leisure op¬

portunities. Both the public and
privately owned forests are sub¬
ject to protected forest legislation,
which means that the forests are to

remain forever and all forests are

accessible to the public. We have
thus a legal access to the forest and
this possibility entails a tradition
for forest outings as well as the
need for forests.

The Danes' reasons for spend¬
ing time in the forest are quite
different, just as the forest fea¬
tures that they prefer differ. The
Danes have essentially quite dif¬
ferent conceptions of what is re¬

quired in order for a wooded ar¬
ea to be considered a forest. Why
we visit the forest, what we prefer
to see, which way we want to go
and which experiences we want to
bring home all depend on the in¬
dividual's understanding of what a
forest actually is.

The conception of a forest can
be summed up as the ideas and
notions about the forest, experi¬
ences in forest as well as arguments
for and definitions of forests that a

person has. The forest conception
is part of a person's conception of
nature or their attitude toward na¬

ture. The individual's forest con¬

ception depends on who they are
and what they have learned about
the forest during their lives.

By working with twenty quali¬
tative interviews, I have boiled it
down to three categories of for¬

est conception, which I have called
the nature-oriented, emotional-
based and the cultural-oriented
forest conceptions. This clear divi¬
sion in three ideal categories can

be used to motivate the Danes'

preferences and definitions of the
forest. And thus the three catego¬
ries can be used in the manage¬

ment of forests when we want to

comply with the needs and wishes
that the Danes have in relation to

the forest.

Urban herbaceous innovation,

p. 110
Marie Furbo

Much points to the notion that
a new and more varied usage of
plants can become a fruitful area in
future city planning. We live in a
time where nature is synonymous t

with good and truth, and where
the demand for purity - ecolo¬
gy, nature and better environment
- is a growing tendency. One can

question ifwe as landscape archi¬
tects are doing enough to develop
an up-to-date landscape concep¬
tion. It is a challenge to create a
new ecological aesthetic and new

landscape values, and it requires
new thinking, an understanding of
nature and not the least, a constant

interpretation of human needs and
contextual understanding. Through
interest and knowledge we should
open our eyes to the many oppor¬
tunities available with herbaceous

plants if they are used in new and
modern ways. The plants, light and
air are essential parts of the city.

Urban herbaceous innovation

can give the city's users a cleaner
climate, better health and humor, a

greater understanding of the envi¬
ronment and many visual and sen¬
sual experiences as well as contrib¬
uting to a sustainable future.
Pete Avondoglio
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Vort nye blomster¬
løgkatalog 2008 er
udkommet!

• Tulipaner
• Narcisser
• Hyacinter
• Mange andre specialiteter
• Talrige blandinger
• Og Verver Export Løgskole

1st Place - I FLA Group Han Prize for Student Landscape Architecture
'Kernet'

Team: Philipp R.W. Urech
University: ETH Zurich, D-Arch

members of the top three teams
from unknown locations).
— while the jury welcomed the
large number of entries from Asia,
it recommends to IFLA that more

effective promotion to other re¬

gions be encouraged to see more

submissions from other regions.

Additional comments:

- it is esséntial that the IFLA dec¬

laration form be a part of the proj¬
ect submissions in order to dem¬

onstrate eligibility.
A declaration form should include

(as per the IFLA competition pro¬

tocols) student name(s), program
and university, contact informa¬
tion, declaration that the work was

completed while a student, en¬

dorsement by the student's pro¬

gram, university stamp or seal, and
date.

— in addition, the declaration form
should include information on the

complete name and year of the
program, and whether an under¬
graduate or graduate student.
— eligibility should be determined
when entries are received, and any

ineligible entries should be noted
and disqualified.

Awards

1st Place — IFLA Group Han Prize
for Student Landscape Architecture
'Kernet'

Team: Philipp R. W. Urech
University: ETH Zurich, D-Arch
philipp©urech.info .

This project involved the transfor¬
mation of the delta of the Alpen-
rhein through a process of pro¬

gressive sedimentation which is
used to make a new settlement.

>

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

JI@TJ.DK

Ring gerne - så ser vi,
hvor vi kan samarbejde

RSBJØRfl

nuholt
1 Viden om plænef og vækst

Asbjørn Nyholt
Hortonom

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

asbjoern0nyholt.dk
www.nyholt.dk

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



Il
fUUNACM (HARBOR)

1st Place - I FLA Group Han Prize
for Student Landscape Architecture
'Kernet'

Team: Philipp R.W. Urech
University: ETH Zurich, D-Arch

V
It responds to a real issue in the
area.

There was an interesting contrast
between the natural land form and

human process.
It takes into account the natu¬

ral dynamic forces and works cre¬

atively with them adapting to the
dynamics in the water cycle.
It responds well to the region¬
al climate and the to the local¬

ity and included effective photo¬
graphs that conveyed the character
of the area.

This project shows valuable stra¬

tegic approaches as well as strong

graphic representation, and was

clearly presented.

2nd Place - IRA Zvi Miller Prize

'Landscape Architecture for Need/
Slums'

Team: Tomas Degenaar
University: Landscape Architecture
Wageningen University (IVUR)
tomasdegenaar@live. nl

This project involves consideration
of a difficult set of issues in the

Bangladesh slums. It dealt sensi¬
tively with the cultural setting and
human issues, and recognised the
need for designers to respond in a

culturally appropriate way.
It underlines the ethical responsi¬
bility of landscape architecture to
tackle difficult issues.The project
is process-oriented rather than ob¬
ject-oriented, while still achieving
a sound site plan and development.
The project was clearly present¬
ed, and avoided the all too com¬

mon temptation to resort to flashy
graphics, opting instead for an
economical and effective set of

drawings and text, supplemented
by carefully chosen photographs.
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3rd Place - Merit Award

'Waving Mat'
Team: Li Jingzhu, Zhao Yue,Yuan Shouyu, [ing Chunyang, Chen Jing
University: School ofArchitecture, Tianjin University, Urban Planning

3rd Place - Merit Award

'Waving Mat'
Team: Li Jingzhu, Zhao Yue, Yuan
Shouyu, [ing Chunyang, Chen Jing
University: School ofArchitecture,
Tianjin University, Urban Planning
bamhooljz@hotmail.com

This project proposes making new
land in a tidal flat coastline. It is an

intelligent combination of a tech¬
nical approach with a high esthet¬
ic quality. This is an important is¬
sue for all coastal areas throughout
the world in dealing with storms
and floods, and creating new habi¬
tats for flora, fauna and human set¬

tlements. It projected a long term

perspective, and thoughtfully pre¬
sented evolution for fifty years out.
It results in a good combination of
landscape architecture, architecture
and technology, and incorporated
understanding of natural strategies.
The work was well presented in
terms of organization, schematics,
plans and perspectives.

Awards

In addition to the three prizes, the
jury identified six projects for spe¬
cial comments. One of these proj¬
ects was determined to be ineligi¬
ble, therefore the jury recommends
the following five projects:

'Mud vs Drug'
Team: Zhang Lhenwei,Yang Mi
University: Department of Landscape
Architecture, School ofArchitecture
Tsinghua University, Beijing, China
The project was a bold, clearly
presented proposition to change
land uses from heroin production
to food production, and illustrates
that landscape architecture can be
an agent of political change.

'Testing grounds'
Team: Valentina Milani, Mario Assisi
University: Department of Landscape,
Facolta di Architettura di Ferrara Uni-

versita degli Studi de Ferrara, Italy
This wonderfully represented proj¬
ect poses intelligent questions
rather than perfect answers, and
was an artistic approach to dealing
with a metropolitan environment.

'Filter Instigate Activate'
Team:Alexandra Farrington .

University: Faculty ofArchitecture,
Landscape Architecture and Visual
Arts, University of Western Australia
This project was a richly illustrat¬
ed, thoroughly explored approach
to the reconnection of a western

Australian settlement to its land¬

scape.

'RhizoTopia'
Team:Jinglan Wang, Duanchai Samimi
University: Department of Landscape
Architecture and Regional Planning
University of Massachusetts, Amherst,
USA

This project combines the knowl¬
edge of purification of water by
plants with an urban development
scheme.

'Delta Palancia'

Team:Jorge Moreno Higuera
University: Master in Landscape
Architecture, Universidad Politecnica
de Valencia, Spain
This project was a competent, pro¬
fessional approach to regeneration
of a delta in Spain.

For further infotmation please contact
Ir. Marianne van Lidth de Jeude,
chair of IFLA 2008 student competi¬
tion committee at

Marianne.vanlidth@wur.nl
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Philips UrbanLine

Philips UrbanLine repræsenterer det første skridt mod funktionel udendørs belysning.
UrbanLine er et armatur, der er miljøvenligt og økonomisk, samtidig med at alle almindelige
belysningskrav bliver overholdt så som sikkerhed, markedsføring af byen og energibesparelse.
Det er et moderne design der samtidig viser armaturets funktionelle ydeevne. LUXEON® K2
LED's kombineret med "smart optics", giver Philips UrbanLine et belysningsniveau med en

ensartet og behagelig visuel oplevelse og hvidt lys i to farvetemperaturer varm (3000K) eller
neutral (4000K). www.lys.philips.dk sense and simplicity
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