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DL er medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
EFLA og af International Federation
of Landscape Architects, IFLA

DL's generalforsamling 2006
På generalforsamlingen i marts
blev Hanne Bat Finke genvalgt til
bestyrelsen 2006-08.
Nyvalgt blev Britta Møllenbach,
Sigrid Glarbo og Ionee Skovgaard.-
Den øvrige bestyrelse består af
Peter Raaschou-Nielsen, fmd., Lars
Alva Jørgensen og Anja Boserup
Quist, der ikke var på valg. Hel¬
le Nielsen og Mette Greve Peter¬
sen er suppleanter. Karin Peschard
Krause er studenterrepræsentant.
Til Landskabs redaktionsudvalg
blev Caroline Andersen genvalgt
og Jacob Kamp nyvalgt.
Britta Møllenbach blev suppleant.
Til bedømmelsesudvalget blev
Teri Lonborg genvalgt.
Retsudvalget bestående af Henrik
Fog-Møller, Marie Thing, Karin
Nygaard Corfitzen, Henning Looft,
Lars Østerbye, Mogens Bundgaard
og Jørgen Nielsen blev genvalgt.
Den parlamentariske revisor Erik
Termansen blev genvalgt, og Poul
Børge Pedersen nyvalgt.

DanishDogmaLandscapeCamp
I forbindelse med DL's 75 års jubi¬
læum 2006 arrangerer DL 24.-26.
august en master class, der afholdes
over tre dage i Ørestad Syd. Tre
anerkendte landskabsarkitekter,

Peter Latz,Tyskland, Claude Cor¬
mier, Canada og Rainer Stange,
Norge fungerer som mentorer for
de ca. internationale 60 deltagere.
Se: www.landskabsarkitekter.dk/
medlemmer/newsattach/DanishL

DogmaLandscapeCamp MM

Kvarterpark i NV-kvarteret
Indbudt projektkonkurrence —

Prækvalifikation

Københavns Kommune indbyder
i samarbejde med Kay Wilhelmsen
Gruppen og Kvarterløft Nord-Vest
til deltagelse i konkurrencen om

udformning af København NV's
nye, store centrale park.
Konkurrenceområdet består af tre

delområder: Det centrale parkom¬
råde, Frederikssundsvejens Skoles
idrætsarealer og Hulgårds Plads.
1 konkurrenceområdets opdeling
ligger en af opgavens store udfor¬
dringer idet der ønskes en helheds¬
løsning som kan realiseres etapevis.
Deltagelse i konkurrencen er for¬
beholdt landskabsarkitekt-,
arkitekt- og ingeniørvirksomheder,
gerne i samarbejde med kunstnere,
byrumseksperter m.fl.
Der indbydes i alt fem deltagere,
og de nærmere ansøgningsbetin-
gelser fremgår af konkurrencens
bekendtgørelse der er sendt til
EU-Publikationskontoret
den 9. maj 2006.
Bekendtgørelsen kan læses i EUT-S
på http://ted.publications.eu.int.
Anmodninger om deltagelse skal
.være modtaget af Københavns Kom¬
mune senest 7. juni 2006 kl. 15.00.
Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Jesper Kock, AA's
konkurrencesekretariat på
tel. 30 85 90 14 eller via e-mail til

konkurrencer@aa-dk.dk

Åben Land konferencen - 2006

Konferencen sætter fokus på plan¬
lægningen i de bynære landskaber
og på bebyggelse i det åbne land
generelt. Grænserne mellem by og
land har længe været under opløs¬
ning - og med hvilke konsekven¬
ser? Har planlægningen noget at
sætte i stedet for den spredning,
der finder sted?

Konferencen ser på nye strukturer
i det urbaniserede landskab og på
de nye roller, som landskabet ind¬
tager her. Kommunernes overta¬
gelse af ansvaret for planlægningen
i det åbne land giver helt anderle¬
des mulighed for udvikling af sam¬

spillet mellem by og land.
Konferencen arrangeres i et sam¬

arbejde mellem Dansk Byplanla¬
boratorium,Videncenter for plan¬
lægning i det åbne land og Skov &
Landskab, KVL.
Tid: 8.-9. juni 2006 i Middelfart
Pris: 5.000 kr. for abonnenter på
Videntjenesten, 6.650 kr. for øvrige.
Priser er ekskl. moms.

Inf. Erling Andersen, eran@kvl.dk
Tilmelding www.byplanlab.dk

Forår 2006 ved Center for Sk,ov,
Landskab og Planlægning
Nye skov- og parkplantninger i Skåne
17. maj på Alnarp

1 Alnarp har man i flere år afprøvet
nye sammensætninger af træarter,
alternative udformninger af skov¬
agtige plantninger og forskellige
pleje- og etableringsmetoder.
Oplev en inspirerende ekskursion
om bynære skovplantninger og

træplantninger.
Ansvarlig: Anders Busse Nielsen,
bussen@kvl.dk
Pris: 900 kr.

Tilmeldingsfrist: 28. april

WorldlnDenmark - Between Garden
Art and Urban Planning
2. juni 9.30-16.20 i
Dansk Arkitektur Center, København
Konferencen afholdes på engelsk
og præsenterer en række land¬
skabsarkitekter, der forstår at ind¬

drage landskabet som parameter i
byplanlægningen, projekter hvor
landskabet spiller en afgørende rol¬
le for kvaliteten af det endelige re¬
sultat. Meget peger i retning af, at
det urbane landskab har afgørende
betydning for byens kvalitet.

Program:
Welcome: Malene Hauxner, Danish
Centre for Forest, Landscape and
Planning, KVL and Kent Marti-
nussen, DAC

Reading the City as a Garden and
the Garden as a City:Adriaan
Geuze,West 8, Rotterdam '

The Aesthetics of Production:

Alexandre Chemetoff, Atelier
Alexandre Chemetoff, Paris
Fieldworks: Jens Kvorning, Royal
Danish Academy of Fine Arts,
School ofArchitecture, Copenhagen
Urban Ecolomy: Bjarke Ingels,
B.I.G.,Copenhagen
This Garden is a City: Anne W.
Spirn, MIT, Massachusetts
Debate & Summing Up:
Kent Martinussen, DAC

Om forelæserne:
Adriaan Geuze: Cofounder and

director of the urban design and
landscape architecture practice
West 8, Rotterdam. His works
cover large and small scale works
including several disciplines and
directions. Geuze has provided
a new approach to landscape as
more than greenery - and to the
city as more than buildings.
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Verden i Danmark: Alexandre Chemetoff: Bambushaven, Paris.
Malene Hauxner fot. 2000

Alexandre Chemetoff: In Denmark

Chemetoffs proposal for Jardin des
Bambous attracted attention due to

the application of a new aesthetic.
Garden Architecture and Landscape
Architecture is like Town Planning,
says Chemetoff, it should predict
the unpredictable. For this contri¬
bution Chemetoff has received Le

Grand prix de l'Urbanisme.
Anne Whiston Spirn:The pre¬
eminent scholar working at the in¬
tersection of landscape architec¬
ture and environmental planning.
In The Language of Landscape Spirn
sets out a theory of landscape that
takes into account both human in¬

terpretive frameworks and natu¬
ral process. Her research has been
widely recognised for contributing
to the harmonious co-existence of

nature and mankind.

Bjarke Ingels: Architect and found¬
er of the highly successful archi¬
tectural practice PLOT — a prac¬
tice that has attracted attention not

least because of the analytical ap¬

proach to the subject and incorpo¬
ration of the landscape. PLOT was
founded in order to develop an' ar¬
chitectural practice that turns in¬
tense research and analysis of prac¬
tical as well as theoretical issues

into the driving forces of design.
Jens Kvorning: One of Denmark's
most competent analysts of the
modern urban landscape. When it
comes to urban planning Kvorning
focuses on change, transition and
transformation. Kvorning takes the
view that a prerequisite for suc¬
cessful planning is to consider the
dynamics of the city, where chang¬
es in different parts al,ways influ¬
ence the city structure as a hole.
Pris: 2.200 kr. for abonnenter på
Skov & Landskabs Videntjeneste

og medlemmer af DL.
Studerende: 500 kr. Øvrige 3.000 kr.
Konferencen er arrangeret i et
samarbejde mellem Danske Land¬
skabsarkitekter og Center for Skov,
Landskab og Planlægning, KVL
Ansvarlig: Malene Hauxner,
mhau@kvl.dk
Tilmeldingsfrist: l.maj

Bytræarboretet i Hørsholm
— resultater og perspektiver
21. juni hos Skou & Landskab,
Hørsholm

Bytræarboretet i Hørsholm giver
efterhånden spændende resultater.
Temadagen starter kl. 13.00 med
en kort præsentation.
Efterfølgende er der besigtigelse,
drøftelser og perspektivering i by¬
træarboretet.

Ansvarlig: Palle Kristoffersen,
pkr@kvl.dk
Pris: 300 kr. for abonnenter,
550 kr. for øvrige.
Tilmeldingsfrist: l.juni

Danske Parkdage
31. august-2. september i Næstved
Skov & Landskab afholder i sam¬

arbejde med Kommunale Park- og

Naturforvaltere 'Danske Parkdage'.
Ansvarlig: Thomas B. Randrup,
tbr@kvl.dk
Pris: se www.SL.kvl.dk.

Tilmeldingsfrist: 15. juni

Natura 2000 — drift og pleje
13.-14. juni på Korinth Kro, Faaborg
Hvordan plejes habitatarter og —

naturtyper og dermed vigtige leve¬
steder for dyre- og plantearter, så
disse kan opnå eller bevare en gun¬

stig tilstand? Dette belyses gen¬
nem en række indlæg fra eksperter
på området og ved feltbesøg, hvor
plejemetoderne demonstreres.

Ansvarlig: Rita Buttenschøn,
rmb@kvl.dk
Pris: 4.000 kr. for abonnenter,
5.300 kr. for øvrige.
Tilmeldingsfrist: 1. maj
Al tilmelding til bho@kvl.dk
Yderligere inf.: www.SL.kvl.dk

Nordjydske Planlæggeres
forårsprogram 2005
11.-13. maj: Studietur til Malmø
24. maj: Nye metoder i landskabs¬
planlægningen inkl. vand-ramme-
direktivet

8. juni: Sommerudflugt til
Frederikshavn

Se også: www.landskabsarkitekter.dk/
medlemmer/newsattach /Foraarspro-
grammet2006.doc

Konference om

leg og legepladser
Dansk Legepladsselskab, Selskabet
for Legekultur og Danmarks Pæda¬
gogiske Universitet arrangerer en

konference om leg og legepladser.
Konferencens formål er at fremme

forståelsen for den frie fysiske legs
betydning for udvikling og sund¬
hed.

Det er et velkendt faktum, at børns
leg har forandret karakter over de
seneste årtier i retningen af fysisk
inaktivitet. Børn opholder sig me¬

re indendørs end tidligere og deres
hverdag er præget af stillesiddende
aktivitet i både skole og fritid.
Konferencen sætter fokus på den
fysiske legs aktuelle vilkår med ud-

. gangspunkt i forskning og praktisk¬
pædagogiske erfaringer, og om¬
handler både traditionelle lege¬
pladser, leg i det moderne byrum
og brugen af ny teknologi.
Arrangementet, der omfatter fore¬

drag og workshops, sigter mod en
bred målgruppe, herunder lærere
og pædagoger, arkitekter, byplan¬
læggere og mennesker beskæftiget
i sundhedssektoren.

Pris: 300 kr. inkl. forplejning.
Studerende: 150 kr.

Program:
http://www.hvadskalvilege.dk/
program.htm
Tilmelding
www.dpu.dk/site.asp?p=8568
Husk at vælge workshop.
Kontakter: Helle Nebelong, fmd.
for DSL, helle@sansehaver.dk
Arrangører:
Dansk Legeplads Selskab (DLS),
stiftet 1958. International Play
Association, IPA, blev grundlagt på
initiativ af DLS i 1961.

www. dansklegepladsselskab. dk
Selskabet for Legekultur
www.legekultur.dk
Danmarks Pædagogiske
www.dpu.dk

Movium Fortbildning 2006
29-30 maj
Studieresa — Kyrkogårdar i Danmark
Inspirationsresa till danska kyrko-
gårdar.Vi får se anlåggningar med
såvål traditionella som otraditio-

nella losningar på utvidgningar,
urngravplatser och minneslundar.
Ytbelåggningar och våxtval.
Reseledare: Ann-Britt Sorensen.

Arrangementer fra DAC
Maj
Sommerens internationale

udstilling: Gehry Technologies

DAC

Strandgade 27B, 1401 Kbh. K
www.dac.dk

LANDSKAB 3 2006 A19



 



EUROPEAN MIXTURE

Marc Pouzol, Laurent Dugua,
Véronique Faucheur, atelier balto
i samarbejde med Pré Carré:
Le Jardin Sauvage ved
Contemporary Arts Centre, Paris.
111. fra bogen Fieldworh, se side 70
• Marc Pouzol, Laurent Dugua,Véronique
Faucheur, atelier balto in collaboration with
Pré Carré: Le Jardin Sauvage at
Contemporary Arts Centre, Paris.
111. from the book Fieldwork, see p. 70

Samtidig med at landskabsarkitekter oftest plæderer for det årstidssignalerende,
lavmælte og renfærdige udtryk i deres anlæg, at der skal være pauser i byen,
lader de oftest møllen gå, når det drejer sig om konkurrenceforslag. Måske er
det meget svært at aflevere en ret tomtegnet plan med tilhørende nøgternt re¬
flekterende analyse, der har holdt realiteterne op som spejl. Ikke mindst, når
man ved, at presse, politikere og hvermand tørster efter spektakulært nyheds¬
stof, noget at profilere sig på; eventmageri og underholdning.

Man kan ikke undgå at spørge sig selv: hvorfor så mange gags, hvorfor et
lysbombardement som i Tivoli, hvorfor skal der i dag være vand alle steder, fra
kirkegård til stationsplads, og hvorfor hærges vi nu af påfund som at installere
kunstig fuglesang udendørs. Er det ikke nok, at man er tvangsindlagt til denne
form for baggrundsmusik i supermarkedernes grøntsagsafdeling?

Er der egentlig brug for det man kender som klassisk landskabsarkitektur
i opgaverne, eller er det blevet et helt andet foretagende? Måske skulle man
bare slå et stort, rundt cirkustelt op og ansætte gøglere, lampemagere, kaska¬
demestre, scenografer og tågehorn til at tage sig af det. Sammenblandingen af
arkitektonisk oplevelse med eventkultur er en ringe cocktail.

Derfor mener jeg, at det må opfattes som et ridderslag, at et mindretal i
dommerkomiteen betegner vinderforslaget i Odense som så forenklet, at det,
som det udtrykkes, 'grænser til det kedelige'.

Først og fremmest er det rosværdigt, at Odense Kommune afholder en kon¬
kurrence om sin Kongens Have. Det er ikke ofte, at der udskrives konkurrencer,
som så entydigt henvender sig til landskabsarkitekter, og her ovenikøbet med en

opgavetype, der gav mulighed for at arbejde med historiske spor og løse proble¬
mer med komplekse funktioner og bevægelsesmønstre. Opgaven bestod i — med
et nutidigt formsprog — at give forslag til en revitaliseret og nyfortolket slotshave.
De otte deltagende grupper var udvalgt blandt mange efter en prækvalifikation.
Alligevel var dommerkomitéen forundret, måske lidt skuffet over manglen på
stærke og brugbare hovedgreb og også over de relativt mange konventionelle
løsninger i forslagene. «

Forslaget fra Erik Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen valgtes som vinder,
idet et flertal i dommerkomiteen fandt, at det var det arkitektonisk stærke- ,

ste, idet det 'med en minimalistisk brug af virkemidler skaber en ny fortælling
med stor respekt for havens ånd og værdighed'.

Med perspektivplanen for Kongens Have i København ønsker Slots- og

Ejendomsstyrelsen at styrke havens renæssancepræg, især i den indre, centrale
zone. 131.a. skal havens oprindelige grundstruktur tydeliggøres gennem delvis
omlægning af stisystemet og ved med strategisk placerede beplantningsgrup-
per at markere hjørner og langsider af de plænekvadrater, der herved opstår.
Den åbenlyse dagsorden for stiomlægningen er at sætte forhindringer op for
den diagonale, især cyklende, færdsel gennem haven, den samme diagonale tra¬
fik, som man i Odense ganske pragmatisk har erkendt, næppe kan undgås. Man
vælger at gribe tilbage.

Blandt vore egne smagsdommere giver Malene Hauxner i sin artikel Man
må gerne blande:fra natur til supernatur grønt lys for, at man nu gerne må mixe
og sample. Artiklen dokumenterer, at inspirationer og formudtryk i dag flintrer
på kryds og tværs og uendeligt hurtigt fra verdensdel til verdensdel.

Bogen Fieldwork præsenterer 43 eksempler på europæisk landskabsarki¬
tektur fra 2001-2004, og her prøver man at indkredse, om der kan spores en

særlig europæisk stil i dagens landskabsarkitektur. Ved udvælgelsen af bogens
projekter ledte juryen efter noget, der fremstod indlysende, klart og sundt, og
hvor man kunne opfatte et 'ledemotiv'. Der er, ser vi gennem bogen, mange
fine, nye anlæg i Europa, men et særligt nationalt eller regionalt præg afspejler
sig ikke. Stedlige faktorer som daglyslængde, temperatur, nedbør, vindforhold,
jordbund eller materialer ser heller ikke ud til at spille nogen særlig rolle.
AL
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MAN MA GERNE BLANDE: FRA NATUR TIL SUPERNATUR

Malene Hauxner

Den første gartner var en kvinde, og haven op¬

stod, fordi hun i al sin genialitet havde opfundet
hegnet, inden for hvilket hun såede, plantede, lu¬
gede og høstede.

Det var i hvert fald havearkitekten C.Th.

Sørensens teori. Havekunsten var et produkt af
landskabet og de anvendte kulturtekniske meto¬
der. De klassiske kontinentale haver havde faet

deres karakter ved en forfinelse af vandingstek-
nik, mens landskabshaven var et resultat af det

pastorale angelsaksiske bakkelandskab. Teorien
er siden udbygget af Sven-Ingvar Andersson, der
gør den nordiske have til en rydning i skoven.
Det vigtige og brugbare i disse teorier er ind¬
dragelsen af produktionsmidler og produktions¬
proces, hvad enten det drejer sig om at holde
på vandet eller rydde skoven. G.N. Brandts teori
drejer sig om havekunstens formål som værende
erkendelse eller association afhængig af synet på
naturen som vitalt eller æstetisk/biologisk.

Betragter man dyrkningsprocessen som

dyrkningskunst, den forfinede form for behand¬
ling af landskabet, vil man kunne skelne mel¬
lem to aspekter; et i fysisk og biologisk forstand
regulerende, der har at gøre med tyngdekraft,
vejrlig og produktionsform som Sørensens og
Anderssons og et kunstnerisk, socialt kommu¬
nikerende, der som Brandts handler om ople¬
velse og erkendelse, fantasi og forklaring. Begge

aspekter handler om forholdet mellem natur og
menneske.

Landskabsarkitektur er bygningskunst for¬
stået som skabelsen af rum. Som bygningskunst
skaber landskabsarkitektur rum og struktur, ly
og læ. Som dyrkningskunst har den eksistentiel
betydning, som et vidne om, at vi lever på en

jord, der kan dyrkes, og at denne proces er en

menneskelig handling.
Alle kunstformer har deres sprog. Som mu¬

sikken har sit tonesprog, balletten sit trinsprog
og filmen sit filmsprog, har landskabsarkitektur
sit særlige sprog. Som dyrkningskunst har det to,

jeg kalder det henholdsvis et pastoralt og et hor-
ti- eller agrikulturelt svarende til to forskellige
måder at dyrke jorden på.

I sin uberørte, tilsyneladende naturlige form
taler det om selvregulering, balance, modenhed
og væren. I sin menneskebearbejdede form ta¬
ler det om initiativ, vækst, udvikling, styring og
handlen.

Betydningen ligger efter den ene opfattel¬
se i, hvad man gør og efter den anden i, hvad
man er. Karen Blixen benævner det, det mand¬
lige og det kvindelige, selv om det burde være
omvendt jvf. hegnet. Hvis vi antager, at kunstens
sprog kan bruges til forstå og håndtere et sam¬
funds tanker, er der meget at hente i dyrknings-
kunstens sprog. Det siger noget om en betyd¬

ning, der ikke er tilfældig og individuel, men en

del af samfundets kultur. Brugen af et bestemt
sprog hænger sammen med tilværelsestolkninger
og betydningsdannelse i en samfundsmæssig for¬
andringsproces. Det er genstand for en løbende
fortolkningsdiskussion.

Jeg har i min løbende fortolkningsdiskussi¬
on spurgt om det rigtige og det smukke lå i det,
mennesket har skabt eller i det tilsyneladende
naturskabte. Svaret har været, at præferencen i
mellemkrigstiden var det naturlige, formuleret i
et sprog, der var resultatet af en pastoral dyrk¬
ningsform, og at det skyldtes, at man i mellem¬
krigstiden havde brug for fantasien til at forstå
demokratiske reformtanker på vej.

Præferencen i efterkrigstiden var det kon¬
trollerede, menneskeskabte udtrykt i et sprog,
hentet i en agrikulturel dyrkningsform og tolk¬
ningen, at man var nødt til at forklare og styre
disse godtagne ideer for at fastholde dem.

I koldkrigstidens første tid blev det menne¬
skets bestemmelse at overvinde sin yatur, sine
drifter og dyriskhed, at lægge afstand til natu¬
ren. Det kultiverede, forarbejdede og menneske¬
skabte blev til det naturlige og dermed det rig¬
tige og smukke. Hvor forbilledet før kom fra det
pastorale landskab, blev det nu hentet, hvor de
menneskelige aftryk var tydeligst, i agerbrugs¬
landskabets jord- og planteværker.

'<»«&• • .o
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Modsatte side, øverst.

C.Th. Sørensen, Aabenraa Mølleå og poppelallé, 1950.
Foto Malene Hauxner, 1982
Modsatte side, nederst.
C.Th.Sørensen m.fl., Aarhus Universitetspark, 1931.
Foto Malene Hauxner, 1982
• Opposite page, top.
C.Th. Sørensen, Aabenraa Mølleå and poppelallé, 1950.
l'hoto: Malene Hauxner, 1982
Opposite page, bottom.
C.Th.Sørensen et al, Aarhus University Park, 1931.
Photo: Malene Hauxner, 1982

Site Architects, Forest Building. Best Products
Company, 1979. Fra: Kassler, Elisabeth B. 1984.
modern gardens and the landscape: rev. ed. MoMA.
Foto Peter Aaron/ESTO
• Site Architects, Forest Building. Best Products
Company, 1979. From: Kassler, Elisabeth B. 1984.
modern gardens and the landscape: rev. ed. MoMA.
Photo: Peter Aaron/ESTO

I den postmoderne tid efter kulturrevolutionen
ser det så ud, som om det moderne grundmu¬
rede hus ville falde sammen, fordi det glemte
trængte sig på: naturen, folkeligheden og histo¬
rien.

Studenterne krævede fantasien til magten.
Først amerikanske, upolitiske hippier, siden ny-
marxister og anarkister i Frankrig, Holland og

Tyskland havde en indgroet tro på det sponta¬
ne, frie liv og ville vende tilbage til naturen dvs.
genoprette og genfinde det naturlige liv i dets
renhed og ægthed.

I define tankegang fik de hjælp fra den ame¬
rikanske litterat og biolog Rachel Carson, der
i Silent Spring (1962) hjertegribende beskrev
en by, hvor mennesker, kvæg og fugle blev sy¬

ge og døde, og en besynderlig stilhed indfandt
sig grundet kemisk forurening af luften, vandet
og jorden.

Hvis fugle og insekter havde betydning for
menneskets overlevelse, ville sprøjtning, klipning
og beskæring af deres livsgrundlag være kata¬
strofalt, og blomster og frugter måtte blive sid¬
dende, og græsset vokse højt.

I 1973 udkom Louis le Roys bog, der på
dansk ville hedde noget i retning af 'tænd og sluk
for naturen'. Titlen skal nok antyde, at man fejl¬
agtigt havde betragtet naturen som en maskine,
der kunne tændes og slukkes.

Hans enkle teori om dyrkningskunsten ind¬
ledte en naturalismens sejrsgang gennem den
vestlige verden. Den blev basis for en æstetik,
der lagde afstand til billedet af det skønne som
menneskets aftryk.

Med fulgte den tankegang, at det var me¬

ningsløst at genskabe en bestemt tabt landskabs¬
type, at stilisere kulturlandskabet, som det havde
været god tone i det'foregående årti.

Le Roys program gik ud på at fastslå, at mo¬
nokultur i enhver form var en udfordring til na¬

turen og som sådan ville blive heftigt bekæmpet
af den. Landskabsbehandlingen skulle indskræn¬
kes til et rpinimum. I den lille skala resulterede
teorierne i, at tætklippet græs fik lov at gro, og
ukrudt indfinde sig i bedene. Beskæringen op¬

hørte, stierne blev bugtede:, og mure erstattede
hække.

Det urbane landskab med dets lufthavne, motor¬

veje og udfletninger skulle deles i små landbrug,
kolonihaver og et net af stier, gemt bag skove, så
man hverken kunne se byerne eller det mono¬
kulturelle landbrug. Naturreservater skulle kæ¬
des sammen af skove og nye økologiske systemer

gennemtrænge byen. Kampen for at få naturen
ind i byen og ikke lade den stoppe ved bygræn¬
sen var indledt.

Arkitektkredsen blev udvidet med biologer,
kulturgeografer, psykologer og sociologer. Land¬
skabsarkitekterne måtte som kvinderne vente

nogle år.
Christopher Alexander anbefalede os at lytte

til det levendes eget sprog. Han mente, at man
ved hjælp af en computer og matematiske mo¬
deller kunne finde frem til den optimale løsning.
En bys struktur kunne skabes ved kombination
af et system af mønstre, som et sprog dannes af
ord. Den gode by var oversået med trægrupper,
hvorimod parker var døde og kunstige.

Jan Gehl opponerede mod den tomhed, som

mangel på komponenter medførte og agiterede
for møbler og andet inventar, der kunne få folk
til at sætte sig og tale med hinanden, stå i ste¬
det for at haste forbi og gå i stedet for at køre i
bil. Midlet til løsningen var af formel karakter,
snævre rum med bykarakter som torve og plad¬
ser, gader med pullerter og bænke; mindre rum
med mere indhold. Aktivitetsniveauet ville stige,
hvis opholdstiden blev øget. Jo længere bilerne
kom væk fra dørene, jo mere ville der foregå.
Alle større bevægelser opad eller nedad kræve¬
de anstrengelser, nye muskelbevægelser og afbry¬
delser i gå-rytmen. Trapper blev fra i 1950erne
at have været et arkitektonisk element i 1970er-

ne til forhindringer til gene for fodgængere. Det
var før, vi var blevet for fede og skulle tage trap¬
pen for motionens skyld.

Fokus flyttede fra det planteproducerende,
menneskeskabte landskab, fra herregårdsland-
skabets magtfulde alléer og skarpe skovbryn til
småbøndernes løvenge og blomstrende overdrev.
Naturpræg beherskede fra nu af dét arkitektoni¬
ske sprog i de haver, der var blevet til frie area¬
ler. Kvaliteten steg ligefremt proportionalt med
manglen på menneskelig indsats.

«

Herover. Bufferzone mellem byen og det monokultu¬
relle landskab. Fra: Louis G. Le Roy, Natur ausschalten
— Natur einschalten, 1978
Nederst. Mennesker og planter på rad og række.
Fra: Louis G. Le Roy, Natur ausschalten —

Natur einschalten, 1978
• Above, Buffer zone between the city and the mono-
cultural landscape. From: Louis G. Le Roy, Natur
ausschalten — Natur einschalten, 1978
Bottom, People and plants lined up.
From: Louis G. Le Roy, Natur ausschalten —

Natur einschalten, 1978
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Tv. Behmisch & Partners og Gunther Grizmek, Olympiapark. 1972.
Fra: Reitsam, Charlotte et al. 30 Jahre Olympiapark: Ausstellung einer
Stadtlandschaft Landeshauptstadt Miinchen, 2005.
Nederst. The Great Valley. Fra: Ian L. McHarg, Design with Nature, 1962
• Left, Behmisch & Partners and Gunther Grizmek, Olympia Park. 1972.
From: Reitsam, Charlotte et al. 30 Jahre Olympiapark: Ausstellung einer
Stadtlandschaft Landeshauptstadt Miinchen, 2005.
Bottom, The Great Valley. From: Ian L. McHarg, Design with Nature, 1962

I Sverige indgik skærgård og løveng, allemands¬
ret og demokratisk, afslappet livsstil en symbiose
så tæt, at sproget helt til i dag har stået som det
naturlige og rigtige.

Da motorvejsplanlægningen satte ind for al¬
vor, var det 1930rnes idéer og ikke 1950ernes,
der blev brugt.

Programmet var klart. Det gjaldt om at frem¬
me det naturlige og undgå det 'egnsfremmede'.

Portene blev lukket op, og storbyen invaderet
af 1960ernes fjendtlige natur, der nu var blevet
en ven, alle bejlede til. Hjemmehørende plan¬
ter myldrede op, facader blev begrønnet, og græs
fik lov at dække tagene, haveaffald blev kompo¬
steret, solens stråler og regnvand blev samlet og

genanvendt.
Byggesituationen havde ændret sig. Betrag¬

telige mængder udgravningsjord fra satellitbyers
montagebyggeri på kranspor, fra saneringsdøm-
te ejendomme og fra krigsruiner hobede sig op.

Heldigvis havde det vandrette plan opbrugt sin
virkning, og jorden kunne formes til bølgende

bakker og bugtede bredder. 'Telte kan ikke for¬
mes', sagde Frei Otto om et kæmpe teltlignen-
de tag, der skulle dække landskab og tribune til
Olympiaden i 1972. De dannes efter formsøgen-
de processer, hvortil hører en stædig vilje til ikke
at designe i utide.

Elizabeth Kassler, museumsinspektør og ku¬
rator ved det betydningsfulde Museum of Mo¬
dern Art bemærkede i sin reviderede udgave af
Modem Gardens and the Landscape, at mennesket
nu ikke mere blev betragtet som klodens her¬
sker, men som dens ødelægger. Hun pegede på,
at dette paradigmeskift havde fremkaldt en æste¬
tisk revolution i landskabsarkitekturen og frem¬
hævede Ian McHarg.

Der kom natur over det hele, når denne be¬
tragtes som funktion og ikke kun som struktur.
Vand plasker, syder og oversvømmer landskabet,
vind suser, tåger køler hud, og himmel, bygnin¬
ger sander til, jorden sprækker, planter invade¬
rer murværk, og stenskred vandrer ind i gårdene.
'I vildnisset finder jeg noget som er tættere på

mig, end det jeg finder på gaden og i byen', sagde
Bernhard Korte ved sin forelæsning i Lyngby, da
Danske Landskabsarkitekter uddelte deres park¬
pris. Under mottoet 'parallelitet mellem kunst
og natur' havde han placeret museumsbygninger
i forhold til hver sit landskabelige element og
historiske sted og omdannet et monokulturelt
landskab til sin tilstand i Napoleonstiden, den¬
gang det havde agre og frugtplantager på ter¬
rasser, græsningsskove på brinker og piletræer,
damme og enge i dale.

Wilderness og wasteland var engang synony¬
mer for det oprindelige landskab uden for byen,
et sted kun med værdi for eneboere og vilde dyr,
skriver Anne Spirn i The Language of Landscape.
Vildnisset er nu omdannet til et helligt sted.

Byen er til gengæld blevet til ødemark, som

følge af den tankegang, at mennesker ødelægger
det, de rører ved. t

I arbejderkulturens erindringslandskaber er

natur og kultur vendt på hovedet. Metalpladen,
der eroderer, er natur, mens træer plantet på ræk-

1 he western hills, covered in forest, otter
the best recreation in this region, y Urbanization is best located as nodes on

shale ridges. This land has a low agri¬
culture value but is highly scenic and
preferable for settlement, .

The Valley permits intensive c
culture on productive limestone

Relatively steep slopes, unsuitable for
row crops, are often admirable for
orchards, i
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ke er kultur. De pionerplanter, der gror i Ruhr-
landskabets slagger er ikke hjemmehørende,
men planter kommet fra hele verden med jern¬
malmen. Wastelands som lufthavne og nedlagte
fabriks-, jernbane- og havnearealer, forurenede
grunde med spor efter infrastruktur og produk¬
tion, steder forbundet med konflikter og uløste
problemer blev omdannet til moderne vildnis.
Amsterdams lufthavn er blevet til et vildnis af

birketræer.

Et endnu mere effektivt og hurtigtvirkende
middel er at hente biotoper og landskaber ude i
naturen, at skære duftende fyrreskove ud af de¬
res sammenhæng og sætte dem ind i en ny. I sin
yderste konsekvent som et stablet landskab.

Årstiders skiften, vands løb, lysets og vindens
retning er med til at skabe rummet. Det er na¬

turen, der former Kgs. Nytorv, som Steen Høy¬
er havde tænkt sig det. Københavns centrum fik
ikke vandpytter mellem elietrunter. Det gjorde
Frederiksberg. Her kan man tilmed høre fuglesang
i december orkestreret af Stig L.Andersson.

Øverst. Bureau West 8, Schiphol lufthavn Amsterdam,
1992. Foto Malene Hauxner, 1996
Th. Dominique Perrault, Bibliothéque Nationale de
France, 1997. Foto Malene Hauxner, 1996
Herunder. Peter Latz & Partners, 9. Landschaftspark
Duisburg Nord, 1991. Foto Malene Hauxner,1996
• Top, Bureau West 8, Schiphol Airport, Amsterdam,
1992. Photo: Malene Hauxner, 1996
Right, Dominique Perrault, Bibliothéque Nationale
de France, 1997. Photo: Malene Hauxner, 1996
Below. Peter Latz & Partners, 9. Landschaftspark
Duisburg Nord, 1991. Photo: Malene Hauxner, 1996
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Martha Schwartz, Endagshave, Killian Court MIT, 1981.
Fra: Landscape Architecture 1982
• Martha Schwartz, Endagshave, Killian Court MIT, 1981.
From: Landscape Architecture 1982

I USA kalder man det, europæerne benævner
neoklassicisme, for City Beautiful, når det hand¬
ler om byplanlægning, og Beaux Art, når der er
tale om arkitektur. Triumviratet Rose, Eckbo og

Kiley havde i 1930rne så eftertrykkeligt smidt
denne stil ud af amerikansk landskabsarkitek¬

tur, at man ikke ville forvente nogensinde at se

noget til den igen. Men den kom igen som en

blanding af den klassiske, europæiske havekunst.
De historiske referencer spænder fra den islami¬
ske have til renæssance- og barokhaver.

96 bagels lagt som et broderiparterre i en
forhave i Boston blev fotograferet og bragt på
forsiden af tidsskriftet Landscape Architecture. Re¬
daktøren blev fyret, selv om den skyldige Mar¬
tha Schwartz argumenterede for, at bagels var

folkelige, billige, nemme at, skaffe og i øvrigt
skygge- og tørketålende. Amerikaniseringen var
ikke så fremskreden dengang. USA havde i nogle
år pga. Viétnam-krig, borgerretssager og Water-
gateaffære ikke været rollemodel. Uden for USA
kendte man ikke en bagel og kunne slet ikke
forstå, hvad disse ukendte jødiske brød i en for¬
have havde med landskabsarkitektur at gøre.

Men med dette sprog ble.v historien og den
folkelige hverdagskultur inddraget. Det klassi¬
ske grid blev i en overlagt, drejet, dekonstrueret
form fra da af en accepteret del af den postmo¬
derne landskabsarkitektursyntaks.

I Paris blev kødbyerne og deres haller ned¬
lagt. Staldbygninger og auktionshaller fik lov at
blive stående, og der blev tilført fontæner og tri¬
buner, støbejernsgitre, og kuglependler. Det nye
er e'n lagdelt grid- og diagonalorden af stedse¬
grønne hække, alléer og treillagegange af grøn¬
malet støbejern, Der indfandt sig en 'fin du
siécle'-stemning, som også blev en del af det
postmoderne spfog.

I Danmark blev offentligheden præsente¬
ret for et skitseprojekt tegnet af en ukendt bel¬
gisk landskabsarkitekt. Den store verden lå langt
væk, og man var ikke vandt til fremmede på den
danske scene. Forbavselsen var så stor, at den of¬
fentlige mening gættede på, at det var Dronning
Margrethe, der stod bag. Noble klassiske kom¬
ponenter som søjler og fontæner og materialer
som natursten og stedsegrønne planter blev dy¬

digt føjet sammen efter klassisk symmetri, det
sprog, der med jævne mellemrum kommer igen
og hver gang bliver modtaget med folkelig be¬
gejstring.

Akademiraadet beskrev det som en sammen¬

stilling af en række lån fra den europæiske have¬
kunsts historie uden kunstnerisk konsekvens og
kaldte haven 'en lummer flabethed' og tilføjede,
at beplantningen var udvalgt til biotopisk deka¬
dence, og at der var lagt op til en bøvlet vedlige¬
holdelse. Anlægget blev af intelligentsiaen kaldt
en omvendt amagerhylde, sikringsrum, mini¬
golfbane, en bæ og en filial af Hørsholm Plan¬
teskole.

I 1960ernes store utopier havde man søgt at
skabe den ideelle by ved at adskille ikke bare i
zoner mellem erhverv og boliger, men også mel¬
lem kørende og gående, i sin yderste konsekvens
i motorveje og gågader. Men man havde også
arvet et system, hvor man kører på gaden, går
på fortovet og cykler på en cykelsti. Dette klas¬
siske system blev blødt op. Integrering trådte i
stedet for differentiering — også når det gjaldt
trafikarter.

Danske købstadsgader blev omlagt til gåga¬
der, paragraf 40- og stillegader med forbillede
hentet i Delft på baggrund af teorier fremsat af
Jane Jacobs, Gordon Cullen og Kevin Lynch.

Siden 1980erne har opmærksomheden væ¬
ret rettet mod stedet, dets karakter, særpræg, at¬
mosfære eller ligefrem ånd. Begrebet Genius
Loci fremført af den norske arkitekturteoretiker

Christian Norberg-Schulz, der havde til hensigt
at gøre arkitekturen oprindelig og rodfæstet, har
haft afgørende indflydelse på nutidig landskabs¬
arkitektur med tendens til at være ophævet til
lov. Først Rem Koolhaas stillede spørgsmål til
gyldigheden i sin artikel The Generic City.

'Huset som billede' hed en udstilling på Lou¬
isiana med reference til Norberg-Schulzs artikel
Arkitekturen, som billede', der indeholdt et forsvar
for natur og historie.

Hans ærinde var at fortælle, at verden også
består af mennesker og dyr, blomster og træer,
stene og vand, sol, måne og stjerner, drivende
skyer, nat og dag og skiftende årstider, og at det
er arkitekturens opgave at gøre eksistensen syn¬

Charles Moore, Piazza d'Italia, 1977. Fra: Johnson,
Eugene J. (ed.), Charles Moore Buildings and
Projects 1949-1986,1986
• Charles Moore, Piazza d'Italia, 1977.
From: Johnson, Eugene J. (ed.), Charles Moore
Buildings and Projects 1949-1986,1986.

lig i billeder, man kan identificere sig med for
at få et bevidst forhold til historien. Udstillin¬

gen viste pluralistisk arkitektur med mange for¬
skellige traditioner og sprog og en fornyet inte¬
resse for landskabet og det offentlige rum, for
klassiske komponenter som porte, søjler, balda¬
kiner og pergolaer og den klassiske bys karréer,
gader, torve, pladser og arkader med belægnin¬
ger, pullerter og skulpturer af beton, men i en

venlig farve.
Hos neorationalistiske og postmodernisti¬

ske arkitekter blev gaden, vejen til fortiden. The
Presence of the Past hed biennalen i Venedig med
temaet sammenhæng med jorden og historien.
Med IBA-udstillingen i Berlin blev det postmo¬
derne sprog accepteret i al sin mangfoldighed.
Neoklassicisme, postmodernisme samt byøkolo¬
giske løsninger gik hånd i hånd. Drejede over¬

lagte grid, pastelfarver, blanke overflader, retro
og kitsch, sivskove og begrønnede facader. Det
hele optrådte i en stor blanding.

Mens amerikanerne havde hentet deres

identitet i klassiske elementer som søjler, brug¬
te franskmændene nationalklenodierne køkke¬

net, vinproduktionen og haven eller referencer
fra nationens storhedstid, hvor opdagelsesrejsen¬
de og søfarere var rejst ud i den store verden, til
at fortælle om deres kulturelle identitet.

Bassin de la Villette var oprindeligt gravet
for at skaffe rent og gratis drikkevand til Paris.
Som point de vue for det lange bassin ligger Le-
doux's Rotonde. Forsvarsværkerne ved Belville,
brugt under den fransk-preussiske krig, der som
i Wien og København kunne have været omdan¬
net til voldparker eller boulevarder, blev til La
Periferique. Mellem disse historiske spor lå en

kødby med slagtehal og kvægmarkedsplads.
Da den sidste ko var slagtet, blev der udskre¬

vet en idékonkurrence. Konkurrencen resulte¬

rede i første omgang i projekter, der benyttede
sig af klassiske virkemidler og historiske citater.
Kun den brølende hjort mangler i Leon Kriers
pastorale idyl.

Senere blev programmet ændret til ikke me¬
re at skulle indeholde en hel bydel, men hoved¬
sagelig en bypark. Programmet krævede en kul¬
turpark med aktiviteter - en skov ikke af træer,
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Denne side. Bernard Tschumi, Pare de la Villette, 1982.
Fra: Architectural Design 1988
•This page, Bernard Tschumi, Pare de la Villette, 1982.
From: Architectural Design 1983 1 4 ^
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men af sociale indretninger. Nøgleordene var

pluralisme og fornyelse.
Bernard Tschumi rev programmets røde sig¬

natur for bebyggelse ud i sftiå stumper, spredte
dem først, som var de kastet op i luften, og for¬
delte dem siden i et kvadratnet med lige stor

indbyrdes afstand, hvorved det berømte grid op¬
stod. 26 lakrøde, kubiske, industrielt fremstillede
standardpavilloner ligger i nettets knudepunkter.
Til standardpavillonen knyttede sig en special-
pavillon udført af andre materialer og i andre
stilarter — eksempelvis med form som et græsk
tempel.

Med de nye sammensætninger ville man
kunne finde et bibliotek i svømmehallen og op¬
leve kapgang gennem pianobaren, svømning i
væksthuset og skøjteløb på toppen af et teater.
De geometriske grundformer cirklen, trekanten
og firkanten samt to slangeformede figurér, teg¬
net med trerækkede alléer udviklede sig til tre

cirkelslag, en halv firkant, en stang og et kryds
af to stænger. Nettet blev suppleret méd hæve¬
de promenader, der krydser kanaler, plæner og
hinanden.

OMA's papirklip resulterede i strimler, der
blev lagt ikke ovenpå, men ved siden af hin¬
anden, så der opstod så mange berøringsflader
som muligt, svarende til etagerne i højhuset i
Down Town Athletic Club, hvor man kunne spi¬
se østers med boksehandsker på. Den røde sig—
naturraste blev stanset ud som konfetti og spredt
som meteornedslag.

Zaha Hadid bidrog med et projekt, der fulg¬
te samme dyrkningskunstens æstetik i form af
plantager, farverige blomstermarker og pløje¬
marker med traktorer tegnet med cirkelbuér, el¬
lipser, kvadrater, rektangler, romber, biomorfe fi¬
gurer og knækkede linier.

Jean Nipuvell udfordrede den almindelige
accepterede idé, at naturen er truet af moderne
teknologi, med plantager, marker og flytbare ha¬
ver i toetages gitterkonstruktioner.

Alexander ChemetofF fulgte programmets

opfordring til at fremhæve Frankrigs hyldest til
naturen gennem de to kulturelle manifestatio¬
ner haven og køkkenet og gjorde planen til en

collage af markedshaver, køkkenhaver, forsøgs¬

haver og botaniske haver ud fra den betragtning,
at det franske dyrkningslandskab, og dets dyrk¬
ningsmetoder styret af videnskab og teknologi
var et gode for samfundet. I Jardin de L'Ener-
gi senere kendt under navnet Bambushaven kan
man studere dyrkningskunstens fundamentale
energier og teknikker, som består i at regulere
klimaet, skaffe lys og skygge, terrassere, vande,
dræne og plante.

Bambushaven er en kulturhave. Her ligger
ingen idéer om at skabe uberørt natur. Det er
kulturmønstre, menneskers erfaringer, historie
eller bare spor, der interesserer, og som opleves
som smukke. Det findes i jordbehandlingen, i
vandets kredsløb og i planternes forskelligartede
konstruktion.

For Guds skyld, ikke flere diagonaler sagde
Renzo Piano. Stregkodeplanen dominerede et
årti.

Dyrkningskunstens agrikulturelle sprog fæn¬
ger i 90erne affødt af teknologiske løsninger.

Mangfoldigheden underordner sig en be¬
stemt botanisk orden. Det bliver smukt at. sætte

potter på række og plante træer efter systemerne
i planteskoler og plantager.

Folkenes poppellund, den bebyggede skov
eller Krakas slør kaldte Sven-Ingvar Andersson
trærækkerne i faldende længder, der danner et

gardin ind til en slette. Her inde mellem får og

påfugle skulle storbymennesket kunne opleve
sin afhængighed af naturens kræfter uden no¬

stalgi og sit ansvar for den globale økologi uden
frustrationer. Det skulle kunne føle sin magt
over naturen uden overmod og en umiddelbar
sanselighed uden at føle sig blottet.

Sven-Ingvar Anderssons forslag blev bemær¬
ket som udpræget skandinavisk, fordi det var det
forslag, der fjernede sig længst fra programmets
ønske om et formgivet aktivitetskatalog. Han
brugte den særegne metode at indføre det al¬
mindelige og landlige som alternativ til det ek¬
sotiske og spektakulære.

Barcelona efterlod sig som andre storbyer
forurenede grunde efter lukning af kødbyer, fa¬
brikker, værksteder, jernbanearealer, havne og

grusgrave og frigjorde rum, der kunne omdan-
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Enric Miralles og BenedettaTagliabue, Pare dels Colors, 1995.
Fra EMBT:Work in progress
• Enric Miralles and BenedettaTagliabue, Pare dels Colors, 1995.
From EM BT: Work in progress

nes til parker og pladser under parolen 'skab ste¬
der i det stedløse'.

Hensigten var at give urbane landskaber de¬
res værdighed og monumentalitet tilbage og

strategien at udpege og artikulere nogle særli¬
ge steder. Metoden gik ud på at betragte plan¬
lægning som resultat af et brætspil efter devi¬
sen 'kast terningerne'. Alle er skabt i det samme

kontrastfyldte, blandede sprog. Materialerne var

grus, natursten, støbejern og gammelt murværk
sat sammen med hvidmalet træ og poleret stål.
Geometrien var kantet og bugtet, retningerne
diagonale og vinkelrette. Kompositionen asym¬
metrisk og lagdelt, tonen ofte humoristisk.

Komponenter, der aktiverede og gav kom¬
fort, pyntede og fortalte historie, kom til. Søer
med robåde, græsbakker med løbestier, svømme-

og soppebassiner med springvand og vandfald,
1800-tals tremmeparkbænke, gangbroer, amfite¬
atralske trapper, pergolaer og glashalvtage, hvide
betonkugler og lystårne, skulpturer og borner,
søjleformede cypresser, platan-, fyrre- og pal¬
melunde plantet i system og hække og træer på
række i faldende længder.

Sven-Ingvar Andersson var, med skyldig ap¬

plaus til C.Th. Sørensens bog Parkpolitik i Sogn
og Købstad med til at genindføre parkpolitikbe-
grebet, da han i Parkerne — det kommunale grønne,

skrev, at grønne områder var en diffus betegnelse,
der lokkede til parkpolitisk ansvarsflugt. Hatu¬
ren og mennesket skulle tilpasses hinanden i det
fascinerende fænomen, som han kaldte park.

Det gennemgående træk i de nye parker var

modsætningsparrene, kontrasterne mellem det
kunstige og det naturlige, det klare og det ukla¬
re, det urbane og det rurale, det formelle og det
uformelle, det menneskeskabte og det uberør¬
te, det døde og det levende. Griddet og 'The
waving line of beauty' blev presset sammen,

symboliserende det apollinske og det dionysiske,
der hos Nietzsche tolkes som to tæt sammenvæ¬

vede funktioner i den poetiske skabelsesproces.
Bijlmermeer i Amsterdam havde fået den

hollandske intelligentsia til at føle en næsten pa¬
nisk frygt, der nærmede sig afsky. Med sine ra¬
tionelle lejligheder, adskilte trafiksystemer, me¬

tro, hævede motorveje og grønne områder var

bebyggelsen indbegrebet af et projekt, realiseret
efter CIAM's doktriner. Selv på højeste admini¬
strative plan forestillede man sig at rive dele af
bebyggelsen ned.

Bijlmermeer, der vist er den bebyggelse, som
kommer tættest på Le Corbusiers Ville Radieuse,
blev for velfærdsstaten, hvad Las Vegas var for
den sene kapitalisme.

Rem Koolhaas, som vi skylder denne be¬
tragtning, så imidlertid på Bijlmermeerbebyg-
gelsen med positive, pragmatiske øjne. Han fandt
dens monotoni og skånselsløse brutalitet forfri¬
skende. Den moderne arkitekturs muligheder
var ikke udtømt. Problemet var komponenter¬
nes kompositoriske gentagelse. Der var noget
galt i, at man i en bydel på størrelse med en pro¬

vinsby kun kunne foretage sig så uskyldige ting
som at bade, fiske og gå tur. Det store problem
var den manglende urbanitet og tæthed, det
udifferentierede landskab, de åbne arealer mel¬
lem bygningerne med pittoreske stier og ube¬
stemmelige træer, .

Som mange andre storbyregioner var Am¬
sterdamområdets planlægning baseret på aflast¬
ning af de centrale bydele. Man satsede på op¬

bygning af nye vækstcentre i en vis afstand fra de
store byer. Fra slutningen af 1970erne ændredes
den hidtidige decentralisering til et koncept un¬
der mottoet 'Mere kvalitet i den kompakte by',
en filosofi der faldt i tråd med formålet, at be¬
skytte landskabet og tilgodese en ny livsstil.

'Nutidens borger flytter sig hele tiden, har
mange telefonnumre og adresser. Boligen er for¬
bundet med netværk, massemedier og fysiske
transportsystemer.Ved at køre i bil eller tage un¬

dergrundsbanen bliver byen en skiftende scene.
En nutidig byboer skal ikke tvinges til at bo i et

hjem med udsigt over pastoral natur. Den klas¬
siske by med karreer og gader er heller ikke for
dem, der bare ønsker sig en base. Basen kan være
en stor lade, en gårdhave med et højloftet værk¬
sted, eller et tårn med små værelser. Sin base sup¬

plerer man med en strandbred, et familiehus på
landet, mors kaffebord, et hoteltag, et sushikøk¬
ken og et badeværelse delt med en ven.

I sin base har man brug for intimitet og indi¬
vidualitet. Den skal være et sikkert og afgrænset

sted med aflukkethed snarere end udsigt. Basen
er indadvendt og inkorporerer natur inden for i
stedet for at eksponeres for den.' Også derfor er¬

klærede forfatteren til citatet Adriaan Geuze død
over vinduet.

En vigtig del af den kompakte by er at forme
det tomme rum, at skabe monumentets nega¬

tion, pausen, rydningen eller lysningen, som en
måde at gøre en landskabelig situation begribe¬
lig på. De åbne rum gør oplevelsen af den tætte

by mere intens.
I 1990erne tegnede der sig et billede af en

større tro på fremtiden, på menneskets evne til at
løse problemer ved hjælp af viden og teknologi.
Man var ikke mere lammet af skræk for overbe¬

folkning, atomkrig og forurening og var endnu
ikke blevet skræmt af terrorisme og fundamen¬
talisme. En ny logisk, pragmatisk saglighed, lig
den i efterkrigstiden, men med en ganske an¬
den indsigt i naturens processer havde indfundet'
sig og det menneskeskabte genindtaget sin plads
som smukt og rigtigt. Inspirationen blev hen¬
tet i plantedyrkningen, tilføjet en beundring for
jordbehandlingen, det økologiske kredsløb og
de teknologiske løsninger. Storbyens elementer
som lufthavnes lys og landingsbaner, motorvejes
asfalt og autoværn indgik på lige fod med land¬
skabets og dyrkningskunstens udtryk.

Hvis vi bliver i krigsmetaforerne, er spørgs¬
målet til koldkrigs- og terrorkrigstiden stadig,
om det smukke, og rigtige ligger i det menne¬

sket har frembragt, i det udefra kommende, eller
i den indre orden, hvad enten denne tillægges
naturen eller iboende kræfter.

Til er kommet det spørgsmål, om det smuk¬
ke og rigtige ligger i det mangfoldige, pluralisti¬
ske, komplekse og polykrome eller i det smalle,
minimale, monotone og monokrome, som stadig
kan knyttes til de to dyrkningsformer, hvor det
ved den agrikulturelle gælder det om at fjerne
og ved den pastorale om at lade være. Disse to

tilgange less - og more ser ud til at være i spil
i dag, hvor det i det forrige århundrede var en¬
ten - eller.

Malene Hauxner, landskabsarkitekt mdl, dr. agro,

professor ved Centerfor Skov, Landskab og

Planlægning, KVL
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Steen Høyer øg GBH landskabsarkitekter a/s, Ny Nørrebropark, København, 2005
• Steen Høyer and GBH landskabsarkitekter a/s, Ny Nørrebropark, Copenhagen, 2005

Dr. agro. Malene Hauxner afholdt 21. december 2005
denne forelæsning i forbindelse med sin tiltrædelse
til professor med særlige opgaver i landskabsarkitek¬
turens metode, teori og historie ved Centerfor Skov,
Landskab og Planlægning, KVL
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KONKURRENCE OM KONGENS HAVE I ODENSE

Jeg gik mig en tur i kongens mave
sludder og vrøvl
i Kongens Have

Forslagene blev bedømt ud fra landskabsarkitek-
tonisk kvalitet, herunder plandisponering, funk¬
tionalitet, historie og æstetik samt realismen i
forslaget, herunder plantevalg, anlægsudgifter og
drifts- og vedligeholdelsesomkostninger.

Dommerkomiteen udpegede forslag 6/Erik
Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen som vinder.

Et mindretal, Poul Falck og Jørgen Boe, foretrak
dog forslag 2/Preben Skaarup, som vinderfor¬
slag. Alle forslag modtog 80.000 kr. ekskl. moms
i vederlag.

Uddrag af dommerkomiteens bemærkninger
Kongens Have i Odense er en af Danmarks for¬
nemste bynære slotshaver — en have, som tegner
historien med barokke, romantiske og moderni¬
stiske træk. Haven danner ankomst til Odense og

har med sin centrale beliggenhed i byen stor be¬
tydning for borgerne som bypark, ligesom den
er et vigtigt historisk element i byen.

Opgaven har været at komme med forslag til
en revitaliseret og nyfortolket slotshave, der med

et nutidigt formsprog fortsat kan anspore til op¬
hold og aktiviteter. Gennemgangen til og fra by¬
midten skal være 'dynamisk og oplevelsesrig og
rumme såvel oaser til fordybelse og kærlig to¬
somhed som plads til dynamisk — til tider spon¬
tan - mangfoldighed.'

Det er relativt sjældent, at der udskrives
konkurrencer, som så entydigt henvender sig til
landskabsarkitekter, og det endda med en opga¬

vetype, der giver mulighed for at arbejde med
historiske spor og løse problemer med komplek¬
se funktioner og bevægelsesmønstre.

Indledningsvis skal det på den baggrund næv¬

nes, at dommerkomiteen er overrasket over de
relativt mange konventionelle løsninger, der
præsenteres, og også overrasket over manglen på
stærke og brugbare hovedgreb. Til gengæld »er
de fleste forslag grafisk smukt og overbevisen¬
de præsenteret og med en indlevet og velskrevet
tekst, der dog ikke nødvendigvis er i sammen¬

hæng med det tegnede. Mere af energien burde
have været anvendt på indholdet.

Odense Kommune udskrev i november 2005 en

indbudt projektkonkurrence om omdannelsen
af Kongens Have i Odense. Efter prækvalifika¬
tion blev otte teams indbudt til at deltage i kon¬
kurrencen.

Dommerkomiteen bestod for Odense Kom¬

mune af rådmand Anker Boye; udvalgsmedlem
Poul Falck, park- og vejchef, landskabsarkitekt
Per Glad; kontorchef Peter Bach; byplan- og

miljøchef, arkitekt maa Jørgen Boe.
Fagdommere udpeget afAA og DL var land¬

skabsarkitekter mdl, maa Jacob Fischer og Emma
Hessner.

Rådgivere for dommerkomiteen var Jør¬
gen M. Hansen, Danmarks Naturfredningsfor¬
ening; bylivskonsulent Lars Gemzøe; billedhug¬
ger Bjørn Nørgaard samt fra Odense Kommune
projektleder, landskabsarkitekt Helle Baker, pro¬

jektkontoret; landskabsarkitekt Bo Hune, Park¬
sektionen; museumsinspektør Anders Myrtue,
Odense Bys Museer. Dommerkomiteens sekre¬
tær var arkitekt maa Bent Kolind, AA

Forslag 3/16044 udarbejdet af landskabs¬
arkitekt maa, mdl Birgitte Fink.
Medarbejder: arkitekt maa Kirsten Thorup
Keramiker: kunstner Bodil Manz

Designer: arkitekt maa Jacob Manz
Arkitekt maa Stig Løcke

Forslag M39205 udarbejdet af
Tegnestuen Schul & co v.Jonas M. Schul.
Medarbejdere :Mathias Hartmann og James Hogg
Lyskonsulent: Ase Frankenberg
Kunstrådgivning: kunsthistoriker Sanne Kofoed
Ingeniører: Dominia

Forslag 7/12456 udarbejdet af Land+
v. Hanne Bat Finke og Michael Finke
Medarbejdere: Gitte Lea BendorfJensen, Nanette
Simonsen Rytter og Rune Bugge Jensen
Kunstner: Prof. Lone Høyer Hansen
Ingeniør: Sloth Møller A/S

58 LANDSKAB 3 2006



Alle forslag respekterer havens historiske lag, og
bortset fra forslag 8/Schønherr Landskab tager
alle forslag afsæt i den historiske fortælling, så¬
dan som programmet lægger op til. Det bliver til
projekter, der spænder fra en direkte overføring
af historiske data i overlejret tilstand (forslag 1/
Tegnestuen Schul & co og 2/Preben Skaarup) til
en nyfortolkning af det romantiske og barokke
udtryk (forslag 3/Birgitte Fink og 5/Birk Niel¬
sens Tegnestue) og til helt abstrakte antydninger,
som tegner en historie, der peger frem i tiden
(forslag 4/Kristine Jensens Tegnestue og 6/Erik
Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen).

Nogle forslag diskuterer haven i den urbane
kontekst, tydeligst i forslag 2/Preben Skaarup,
hvor havens grænse opløses mod omgivelserne,
og by og have blandes til 'ingenting'. Netop her
var der stor uenighed i dommerkomiteen, idet
et mindretal mente, at det giver stor kvalitet, når
byens udtryk trækkes ind i haven.

Forslag 3/Birgitte Fink har mest konsekvent
arbejdet med grænsen mod Østre Stationsvej
med glasskærm og tæt beplantning. Forholdet
mellem åbenhed/lukkethed og støj/afskærm¬
ning mod Østre Stationsvej behandles af alle,
dog uden at komme en løsning nærmere på det¬
te sikkert uløselige problem. Dette kræver sna¬
rere en konsekvent og sikker stillingtagen som
i forslag 6/Erik Brandt Dam + Nicolai Bo An¬
dersen, hvor græsfladen trækkes op til overkan¬
ten af en 40 cm høj omgivende granitmur, der
skiller have fra by, med græs mod have og granit
mod by. Mere omstændeligt bliver det i forslag
4/Kristine Jensens Tegnestue, hvor græsfladen i
det nordvestlige hjørne trækkes op til et fire me¬
ter højt bygningsværk, som danner barriere mod
trafikstøjen.

Der bliver i konkurrenceprogrammet bedt
om en tilrettelæggelse af stisystemet, så der op¬
nås hensigtsmæssige gangforbindelser gennem
haven.

Forslag 1/Tegnestuen Schul & co, 4/Kristi¬
ne Jensens Tegnestue, 6/Erik Brandt Dam + Ni¬
colai Bo Andersen og 7/Land+ anviser en direk¬
te diagonal bevægelseslinie til den daglige strøm
af mennesker mellem banegårdscenteret og ha¬
vens sydvestlige hjørne ved teatret.

Forstag 8/31416 udarbejdet af Schenherr Landskab
Rådgivende Ingeniør: Rambøll A /S
Konsulenter: professor, arkitekt Carsten Juul Christiansen og
billedkunstner Eva Koch

'Forslagets hovedgreb er stærkt og klart. En ny struktur tegnes aflys og hvide stier på den
åbne græsflade. Idéen er at skabe en moderne park, hvor spor af parkens historie, barokken

og den landskabelige have, nyfortolkes som en lag på lag-fortælling'
• 'The project concept is strong and clear. A new structure is described by light, wide paths

over the open grass plane. The idea of creating a modern park, where traces of the park's
history, the Baroque and the natural garden are reinterpreted as a layer on layer narration'

Forslag 4/24605 udarbejdet af Kristine Jensens Tegnestue Aps
Medarbejdere: Charlotte Baad Christensen, Louise Undall Vrou,
Nina Walsh Holmboe og Lisa Højfeldt
Moe og Brødsgaard A/S Rådgivende Ingeniører
Konsulenter: billedhugger Sophia Kalkau,
professor og landskabsarkitekt Malene Hauxner og arkitekt Bjarne Frost
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'Forslaget står stærkest i sin strukturplan, uden
promenader og persiske tæpper, men med en

nøgtern opdeling i de tre rum, der spænder fra det
lysegrønne i barokhaven, over det mellemgrønne
i aktivitetshaven til det mørkegrønne i oasen, og
med en tilsvarende fortætning i træerne. Og ikke
mindst det store spejlbassin foran slottet som
havens nye, stærke attraktion'
• 'The proposal has its strength in the structure plan,
without promenades and Persian carpets, but with a

prosaic division in the three spaces, which range from
the pale green in the Baroque garden over the medium
green in the activity garden to the dark greens of the
oasis, and with a similar concentration in the trees.
And not to forget the large reflecting pool in front of
the palace as the garden's new, powerful attraction'

Forslag 5/15478 udarbejdet af Birk Nielsens Tegnestue, planlæggere og landskabsarkitekter
v. Frode Birk Nielsen. Medarbejdere: landskabsarkitekter maa Birthe Urup Nygaard, Hege Bjordal Flavnes,
Lene Grundahl Sørensen og Sanne Slot Flansen, landskabsarkitekt mdlJens Pouplier og stud. ark.
Pernille Overgaard Jensen
Kunstner: Peter Brandes. Ingeniør: OlufJørgensen A/S v.Jens Jørgensen
Belysningskonsulent: Lightmakers v. Thomas Axelsen Drejer

Forslag 2/Preben Skaarup, 3/Birgitte Fink, 5/
Birk Nielsens Tegnestue og 8/Schønherr Land¬
skab vælger at lægge et stisystem, der,anviser en

omvej gennem haven; en omvej, der ganske sik¬
kert ikke vil blive respekteret, da vi' mennesker nu

engang altid tager den direkte vej over græsset.
De fleste forslag bevarer eller forstærker den

eksisterende fortætning af bevoksningen i ha¬

vens vestlige side, tydeligst i forslag 8/Schøn-
herr Landskab, hvor vestsidens fortætning mod¬
svares af en åbning i østsiden. Forslag 3/Birgitte
Fink retablerer barokkens kastanieallé for at op¬
stramme rummet foran slottet, mens andre for¬
slag blot antyder aksen med nyplantning af en
enkelt trærække eller spredte træer i en linie.
Som forventet respekterer og bevarer alle forslag

den fredede staudehave, mens den indrammende
hæk i flere af forslagene ryddes helt eller delvist,
og dammen forlænges. Dommerkomiteen finder
løsninger, hvor den nordlige hæk bevares som

bagtæppe og rumopdeler og den vestlige hæk
ryddes, så haven åbnes, som mest overbevisende
både arkitektonisk og funktionelt.

Bortset fra i forslag 6/Erik Brandt Dam +
Nicolai Bo Andersen bruges vand som udtryks¬
middel i alle forslag. Fire forslag har indarbejdet
vandbassiner som reference til den barokke ha¬

ve, der havde et centralt beliggende bassin i ak¬
sen foran slottet. Forslag 2/Preben Skaarup, gen¬
etablerer barokkens bassin, forslag 1/Tegnestuen
Schul & co gendigter den tidligere parterrehåve
i form af fire bassiner, og forslag 3 lægger et bas¬
sin i den nordlige ende. Forslag 5/Birk Nielsens
Tegnestue lægger et stort, cirkulært spejlbassin
foran slottets nordfacade, og det er efter dom¬
merkomiteens mening den mest overbevisende
placering og form. Forslag 4/Kristine Jensens
Tegnestue bearbejder vandmotivet spektakulært
ved at omsætte det til en anden tilstandsform: et

tågehav, der lægger sig ud over græsfladen.
Alle otte forslag har arbejdet intenst med

belysning af haven. Dette for at modvirke den
usikkerhed, der er forbundet med at bevæge sig
gennem haven i mørke. I forslagene præsente¬
res en sand perlerække af avancerede og opfind¬
somme lyseffekter. Belysning er svært at tegne

sig til, og bliver derfor i de fleste af forslage¬
ne blot fyldigt beskrevet, uden at det giver ind¬
sigt i lysets udtryk og i, hvordan lyset vil påvirke
os. Beskrivelsen bliver blot stående som tomme

floskler, hvor kvaliteten er vanskelig at vurdere.
Dommerkomiteen finder dog lyset meget over¬
bevisende beskrevet i forslag 4/Kristine Jensens
Tegnestue og 6/Erik Brandt Dam + Nicolai Bo
Andersen, hvor belysningen bearbejdes poetisk
til en egentlig fortælling, der er nærværende for
stedet.

Kunst indgår i alle forslag, mest insisteren¬
de i forslag 5/Birk Nielsens Tegnestue, hvor he¬
le projektet præsenteres som ét stort kunstværk.
Mest afslappet og sympatisk i forslag 6/Erik.
Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen, hvor al¬
le eksisterende skulpturer bevares på deres plad-

Odansa Banagird Center

Odansa Slot

Ski. Hans Ktcka

60 LANDSKAB 3 2006



'De stemningsskabende vandtemaer er projektets styrke, og disse rum er velillustrerede.
Et mindretal i dommerkomitéen fandt især forslaget interessant, fordi det tilfører haven et

nyt udtryk, og fordi sammensmeltningen mellem by og have er ny og spændende'
• 'The evocative water themes represent the force in the project and these spaces are well-
illustrated. A minority in the jury found this proposal especially interesting because it gave
the garden a new expression, and because the fusion between the town and the garden is
new and exciting'

ser, men idet haven bearbejdes, vil skulpturerne
uden fordyrende flytning indgå i en ny kontekst
og ny fortælling.

Af de otte forslag bearbejder forslag 4/Kri-
stine Jensens Tegnestue mest konsekvent det til¬
stødende gårdmiljø og får med en rydning af
brandstationen (en senere tilbygning til slottet)
skabt en plads, der kan danne overgang til den
centrale bydel.

Forslag 8/Schønherr Landskab er det ene¬
ste forslag, der søger at løse opgaven ved at til¬
føre et enkelt stort element. Forslaget fastholder
ikke havens historiske lag, men tilfører haven et
helt nyt udtryk. Idéen er flot og forførende frisk,
men langt fra færdigbearbejdet og med for man¬

ge uløste/uforløste ender, hvorved projektet fal¬
der sammen og bliver ligegyldigt; uden forank¬
ring til stedet.

'Det konceptuelt stærkeste forslag er forslag
4/Kristine Jensens Tegnestue, der med et smukt
og frækt greb favner haven og bringer den ind
i en ny tid. Forslaget er storladent med sin arti¬
stiske indarbejdelse af de historiske lag. Med sit
voldsomme indgreb er forslaget desværre også
fuldstændigt nådesløst over for havens nuværen¬
de karakter, og med postulerede betragtninger
om havens fremtidige brug sprænger forslaget
ikke blot rammerne, men også sig selv.

I slutfasen af bedømmelsen indgik forslage¬
ne 2/Preben Skaarup, 5/Birk Nielsens Tegnestue
og 6/Erik Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen.
Disse forslag blev underkastet en detaljeret
granskning jvf. de konkurrenceprogrammets 12
punkter. Alle tre forslag fandtes i hovedtrækkene
at imødekomme disse ønsker.

Opgaven for' dommerkomiteen var derfor at

opveje fordele og ulemper for disse tre forslags
vedkommende, og resultatet blev, at forslag 6/
Erik Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen af et

flertal blev valgt som dét forslag, der med størst

overbevisning løser opgaven på de givne betin¬
gelser.

Efter flertallets opfattelse er forslag 6/Erik
Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen det arki¬

tektonisk stærkeste.forslag med en minimalistisk
brug af virkemidler, der skaber en ny fortælling
med stor respekt for havens ånd og værdighed.

Forslag nr. 2/68957 udarbejdet af Landskabsarkitekt maa, mdl Preben Skaarup.
Medarbejdere: landskabsarkitekter maa Mogens Dueholm, Stefan Darlan Borris og Martina Elisabeth Wøldiche
Rahkonen; arkitekter maa Anne Vium Skaarup og Jette Møller Nikolajew
Billedkunstnere: Katrine Malinovsky og Randi Jørgensen
Konsulent: Lektor, Ph.d. landskabsarkitektJonna Majgaard Krarup
Ingeniører: Hundsbcek & Henriksen A/S v. Preben Kristensen

Forslaget er dog ikke uden problemer, idet et
mindretal af dommerkomiteens medlemmer op¬
fatter forslaget så forenklet, at det grænser til det
'kedelige'. Samme mindretal peger på forslag
2/Preben Skaarup som vinderforslag, fordi det
tilfører haven et nyt udtryk, og fordi sammen¬

smeltningen mellem by og have.er ny og spæn¬
dende.
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Forslag 6/16230 udpeget som vinder
Udarbejdet af Erik Brandt Dam + Nicolai Bo Andersen
Medarbejdere: arkitekt maa, mdl Erik Brandt Dam,
arkitekt maa Nicolai Bo Andersen og stud. ark. Nana Diercks.
Hotel ProForma

LysdesignerJesper Kongshaug
Carl Bro

Flade og kant • Flade og kant

Dommerkomitens bemærkninger til vinderforslaget
Forslaget, der skaber stor åbenhed og øger til¬
gængeligheden til Kongens Have, karakterise¬
res af de store sammenhængende græsflader, der
afgrænses præcist mod omgivelserne ved hjælp
af hævede kanter, som græsfladerne trækkes op
til. Forslaget bygger videre på havens nuværende
kvaliteter, og den rumlige struktur videreføres
i hovedtræk. Barokhavens tre hovedakser gen¬

tegnes og forener landskabshavens flydende plan
med barokhavens faste.

En vigtig pointe ligger i snittet af den lave
granitmur, der tegner havens udstrækning og fast¬
holder den store, samlende græsflade, der træk¬
kes op til granitmuren og giver en tydelig og klar
tegning af haven mod omgivelserne. Med granit¬
muren som 'aha'-effekt, et element fra den en-

. gelske landskabshave, åbnes der til omgivelserne
- græs mod have og granit mod by. Således bliver
et landskabeligt element koblet til barokkens
ideal om sigt, der rækker ud over havens af¬
grænsning.

I havens tværretning mod vest vendes mu¬
ren ind mod haven og bliver aktiv med sidde¬
funktion. Forslagsmaterialet indeholder et lille
undseeligt foto af en reliefmodel, der bekræfter,
at denne detalje med en diskret modellering af
græsfladen, vil få stor betydning for helheden og

opfattelsen af haven som et afgrænset areal med
kontakt til den omgivende by.

Stiføringen mellem Odense Teater og bane-
gårdscenteret løses med en diagonal forbindelse
med indlagte aktivitetsflader, der befordrer det
tilfældige møde mellem transit og ophold. Det
er dommerkomitéens opfattelse, at disse aktivi¬

tetsflader vil kunne bidrage betydeligt mere til
haven, både rumligt og brugsmæssigt, end for¬
slaget skitserer.

En anden forbindelse udgøres af en ny sti,
der trækkes fra det nordvestlige hjørne ved den
kommende fodgængerbro og i en spændt bue
fører ind gennem haven og ud igen ved teate¬
ret og således får skabt en sekundær transitrute
gennem haven med det liv, mennesker i bevæ¬
gelse nu afføder.

Forslaget tilfører ikke nye vandelementer,men
ophøjer det eksisterende vand til et tilgængeligt
urbant element i teaterets kontekst, hvor der frem¬
over kan opstå bymiljø. Dommerkomitéen sav¬
ner dog et nyt vandelement, gerne med referen¬
ce til barokhaven og med en anden funktion end
den eksisterende. Der er også udtrykt betænke¬
lighed ved den konsekvente åbenhed mod nord,
og dommerkomitéen tror ikke, at en rhododen-
dron-ø vil give den fornødne rumlige intimitet.

Forslaget har et meget afslappet og sympatisk
forhold til kunst. Således bevares de eksisterende

skulpturer på deres pladser, men idet haven be¬
arbejdes, vil skulpturerne uden fordyrende flyt¬
ning indgå i en ny kontekst og ny fortælling.

Forslagets belysningsplan har to niveauer; et
sikkerhedsmæssigt funktionelt og et oplevelses¬
mæssigt med stor foranderlighed gennem året.
Idéen med en lysmæssig iscenesættelse af haven
virker troværdig og er overbevisende beskrevet.

Illustrationerne er nøgternt beskrivende og
i et forbilledligt stort antal, der præcist skildrer
forslagets elementer og rumlige forhold set fra
alle sider. Dog virker de med vinterbilledets
manglende frodighed og farveløshed fade og

yder ikke forslaget den nødvendige kredit. Den
heftige brug af farve på situationsplanen, hvor
den diagonale forbindelse bliver malet som en

bred, orange flod, har virket forvirrende på læg¬
dommerne, der har tillagt stiforbindelsen større

betydning, end den faktisk vil fa. En sammen¬

hæng mellem farverne i illustrationerne og pla¬
nen ville have lettet læsningen af forslaget.

Et mindretal i dommerkomitéen beståen¬

de af Poul Falck og Jørgen Boe finder forslaget,
med sine diskrete indgreb, 'kedeligt', men trøster

sig med, at det netop derfor også er det forslag,
'der gør mindst skade' ved haven.

Et flertal i dommerkomitéen finder, at for¬
slaget løser opgaven uanstrengt på stedets betin¬
gelser og uden anmassende påhit.

Ifølge flertallet er det et arkitektonisk stærkt
forslag med en minimalistisk brug afvirkemidler,
der synliggør de historiske lag, og med granit¬
muren, frugthaven og den diagonale aktivitets-
forbindelse som nye elementer skabes en for¬
tælling med stor respekt for havens ånd og vær¬

dighed. På trods af forslagets mangler er hoved¬
idéen så rummelig og stærk, at forslaget vil kun¬
ne viderebearbejdes og tilføjes yderlige elemen¬
ter uden at miste sit arkitektoniske udtryk.

Forslaget indstilles af flertallet i dommerko¬
mitéen til viderebearbejdning med henblik på
realisering. I viderebearbejdningen skal et van¬

delement, gerne med reference til barokhaven
og med en anden funktion end det eksisteren¬
de vandelement, overvejes. Det samme gælder,
'åbenheden' mod nord, herunder muligheder for
at skabe rumlig intimitet. Ligeledes skal aktivitets¬
fladerne langs den diagonale hovedsti udvikles.

En af flere lyssituationer, her den gamle allé Græsflader
• One of several lighting situations, here the old allé • Grass planes

Granitkanter
• Granite edging

Befæstelser
• Paving

Træer
• Trees

"• •:•; •

. ••
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Rytterstauen står i sit eget rum - porten til Kongens Have
• The equestrian statue stands in its own space — the gateway to Kongens Have
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KONGENS HAVE I KØBENHAVN - EN 400-ÅRIG HAVE I UDVIKLING

Christine Waage Rasmussen

Slots- og Ejendomsstyrelsen har ansvaret for en
stor del af de mest betydningsfulde historiske
haver i Danmark. Det er styrelsens forpligtelse at
bevare, udvikle og nyttiggøre disse anlæg, så også
kommende generationer kan opleve dem som
autentiske og velbevarede anlæg med stor kul¬
turhistorisk fortælleværdi. Slots- og Ejendoms¬
styrelsen arbejder for at gøre haverne synlige og
i videst muligt omfang tilgængelige for offent¬
ligheden for at understøtte de rekreative, turist¬
mæssige, undervisningsmæssige og identitetsbæ¬
rende potentialer, som denne del af kulturarven
repræsenterer.

Haver er levende kunstværker — værker i be¬

vægelse kunne man kalde dem. Som billedhug¬
geren Hein Heinsen udtrykte det engang, er det
dermed havekunstens præmis, at 'have sin egen
selvudslettelse indbygget'. Det er et af de for¬
hold, der gør det vanskeligt at arbejde med be¬
varing af haver; for at bevare noget, der er i pro¬
ces, er i og for sig en selvmodsigelse. Et andet
forhold, der giver store udfordringer, er, at li¬
gesom haverne udvikler sig over tid, forandres
den kontekst, som haverne indgår i, over tid. Det
sker ofte rent fysisk, som vi eksempelvis kender
det fra Kongens Have i København. Haven var i
sin tid et kongeligt lyst- og nyttehaveanlæg uden
for byen og forbeholdt de få, men i dag funge¬
rer den som bypark midt i København — med et

besøgstal på omkring 2,5 millioner om året. Men
konteksten omhandler også den ændrede brug af
haverne og nye ønsker og behov, der opstår med
tiden — måske skabt af den ændrede brug eller
blot ud fra en given tids særlige interesser og be¬
hov. Forvaltningen af historiske haver rummer

derfor mange facetter, og.der er mange forhold,
som skal afvejes med og mod hinanden, og en¬

delig er der den økonomiske side af sagen, som

gør, at det altid er nødvendigt at prioritere ind¬
satsen.

I Slots- og Ejendomsstyrelsen arbejder vi mål¬
rettet på at finde den rette balance mellem bru¬
gernes ønsker og behov, bevaringsindsatsen og
de kulturhistoriske værdier. I styrelsens mission,
vision og strategi for slotshaverne, som ligger til
grund for drift og udvikling af haverne, er det
klart formuleret, at bevaringsforpligtigelsen, ud¬

viklingen og nyttiggørelsen af haverne er flere
sider af samme sag. Slotshaverne skal være til¬
gængelige for publikum i videst muligt omfang
til en mangesidig rekreativ anvendelse. Det er

bl.a. visionen, at brugerne i passende grad skal
inddrages i forhold til afvejningen af de mange¬
artede ønsker om anvendelse af slotshaverne, og
at nyttiggørelsen desuden på sigt skal medvirke
til at skabe et indtægtsgrundlag til støtte for
slotshavernes fortsatte udvikling og drift.

Perspektivplaner
For at lægge et gennemarbejdet perspektiv for
arbejdet med bevaringen, udviklingen og nyt¬
tiggørelsen af haveanlæggene og for at sikre,
at konkrete beslutninger sættes ind i en større

sammenhæng, både internt i de enkelte haver og
have og have imellem, udarbejder Slots- og Ejen¬
domsstyrelsen perspektivplaner for haveanlæg¬
gene. Perspektivplanerne for en række slotte og
haver kan ses på styrelsens hjemmeside ses.dk.

Planerne er altså ikke udtryk for endelige
beslutninger om, hvad der skal ske med de en¬

kelte haver. Men i perspektivplanerne samles
oplysninger fra historiske kilder, og ud fra disse
opstilles retningsgivende mål for den overord¬
nede struktur i haven og for udviklingen i ha¬
vens forskellige delområder. Der foretages en af¬
vejning af, hvordan havens forskellige historiske
elementer kan og bør vægtes i forhold til hinan¬
den, ligesom forhold omkring den daglige brug
af haven indgår i planens udarbejdelse. Planerne
skal desuden understøtte formidlingen af mål¬
sætningen i de konkrete haver og derved give
havens brugere en mulighed for at indgå aktivt i
en dialog om havens fremtid.

Kongens Have
Netop nu er arbejdet med perspektivplanen for
Kgs. Have i København ved at være afsluttet. En

gruppe fagfolk og forskellige interessegrupper
og samarbejdspartere har været inviteret til at gi¬
ve deres besyv med for at brede diskussionen ud
om, hvordan denne skattede have skal udvikles
i fremtid'en. Som historien viser os, både er og
har der nemlig været mange og meget forskellig¬
artede holdninger til Kongens Have og måden,

hvorpå den er blevet forvaltet på gennem tiden
— og det er der bestemt også i dag.

Det er et haveanlæg med en lang historie
bag sig. Slottet og haven kan fejre 400 års-dagen
for de første spadestik i år, men selv om der er
markante træk fra tiden omkring 1600-tallets
begyndelse, afspejler haveanlægget mange andre
epoker i dansk havekunst. Barokkens alléplant¬
ninger flankerer to af de centrale tværakser i ha¬
ven, mange store og fuldkronede træer og grønne

plæner vidner om, at romantikken i havekunsten
også fandt forbi Kongens Have. Meyns pavillo¬
ner og hegn, staudebedet, krokusplænen, rosen¬
haven, rhododendronbede, de diagonale stier er
blot nogle af de andre elementer, der er kommet
til med tiden. Kongens Have vidner på tydelig¬
ste vis om en lang og bestemt ikke 'stilren' histo¬
rie, men om en have, der har udviklet sig med
tiden, men til trods herfor har bevaret det skelet,
som den blev givet i form af stinettet på Chri¬
stian IV's tid.

I perspektivplanen for Kongens Have har vi
*

i Slots- og Ejendomsstyrelsen arbejdet efter at

styrke havens renæssancepræg. Det betyder ik¬
ke, at alle havens grønne plæner skal omlægges
til bede i renæssanceformer omgivet af malede
stakitter med forgyldte kugler på. Nej, ønsket er
at tydeliggøre havens oprindelige grundstruktur
i form af stisystemet. Det kan både gøres ved at

lægge de stier, der er kommet på afveje, tilbage
i rette spor, men også ved at markere hjørner og
langsider af de plænekvadrater, der vil opstå, med
strategisk placerede beplantningsgrupper. Dette
vil i givet fald også medføre en nedlæggelse af
de diagonale stier. Denne ændring kan samtidig
have den fordel, at der måske vil være færre, som

trodser cykelforbudet for at skyde genvej gen¬
nem haven — et problem, der kan være stærkt
generende for havens andre gæster, og som i sti¬
gende grad påvirker roen og den pause fra byens
pulserende liv, som haven ellers byder på. Ned¬
læggelsen af de diagonale stier har dermed både
bevæggrund i historiske forhold og en funktio¬
nel begrundelse.

Tanken er endvidere — rent begrebsligt, at
inddele haven i en indre og en ydre zone, hvor
renæssancepræget styrkes i den indre zone, mens
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Kongens Have. Luftfoto 2002 og plan ca. 1660. Foto Jan Kofoed Winther
• Kongens Have. Aerial photo 2002 and plan ca. 1660. Photo: Jan Kofoed Winther

der i den ydre zone bedre kan integreres de mange

og forskelligartede behov, der er i dag. På længe¬
re sigt skal der i den ydre zone også arbejdes med
indgangspartierne, så praktiske foranstaltninger
og nødvendigheder som containere til affald og -

'chikaner' for cyklende kan indarbejdes med
mest muligt hensyntagen til havens gæster.

Perspektivplanen for Kongens Have forven¬
tes at være tilgængelig på nettet i løbet af som¬

meren, og Slots- og Ejendomsstyrelsen vil i lø¬
bet af sensommeren afholde en offentlig præsen¬
tationsaften, hvor planens hovedpunkter vil blive
fremlagt, og der vil være lejlighed til at stille

. spørgsmål og komme med kommentarer.

Renæssance 2006 i Kongens Have
Det officielle renæssanceår er en konkret an¬

ledning til at sætte fokus på renæssancens have¬
kunst, og tilmed fylder Kongens Have 400 4r i år.
SlQts- og Ejendomsstyrelsen gør en ekstra ind¬
sats i haven i 2006, da fejringen af renæssancen

netop er forenelig med målsætningen for havens
fremtidige udvikling. Styrelsen er derfor i gang
med flere konkrete projekter i Kongens Have.

Ved selve slottet genskabes dele af den nord¬
vestlige bastion, så det bliver lettere at opfatte
formen på den holm, som slottet i sin tid lå på.
Dernæst gendigtes nogle bede på selve slotshol¬
men, hvor Christian IV har haft et lille haveanlæg.

Projektet er sammenstykket af gamle havepla¬
ner, en planteliste fra 1642 af kongens botani¬
ker Otho Sperling og endelig, hvad vi tror, at
Christian IV har set på sine ture i haven. Der¬
udover åbner vi en indgang i hjørnet Sølvgade/
Kronprinsessegade, hvor børnehaven er flyttet
fra dette hjørne af haven til den tidligere slots-
gartnerbolig. Indgangen er en prototype på den
løsningsmodel, som styrelsen forestiller sig på
længere sigt kan tages i brug andre steder i ha¬
ven. Sidst men ikke mindst sættes Herkulespa-
villonen i stand, og mellem søjlerne på pavil¬
lonens facade opstilles en genhugget udgave af
marmorskulpturen af Herkules.
Christine \Vaage Rasmussen, ph.d./landskabsarkitekt
mdl, Slots- og Ejendomsstyrelsen

Læs mere om slotshaverne og Slots- og Ejendoms¬
styrelsens arbejde på www.ses.dk.

Krokustæppet i Kongens Have.
Foto Thomas Rahbek, Slots- og

Ejendomsstyrelsen
• Crocus bed in Kongens Have park.
Photo: Thomas Rahbek. Slots- og

Ej endomss tyreisen
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MERE OM AMAGER STRANDPARK

Dan B. Hasløv

Arkitekt Dan B. Hasløv har ønsket at supplere de ar¬
tikler om Amager Strandpark, der blev bragt i Land¬
skab 6-2005. Hensigten er dels at forklare og uddybe
projektets grundlag og skabelsesproces i samklang med
lokale interesser gennem tyve år, dels at redegøre for
hvilket værdisæt og hvilke prioriteringer, der ligaer bag
udformningen

Øverst. Bystranden set mod pynten. Foto NIRAS
Herover. Pynten. Foto Lene Jensen
• Top, the City Beach seen toward the point. Photo:
NIRAS

Above, the Point. Photo: Lene Jensen

Den nye Amager Strand er et særligt sted i byen,
et storlandskab i kontrast til den tætte og luk¬
kede bymæssighed, der ellers præger København
og byens møde med vandet. Den frie himmel og
horisont giver særlige, oplevelser. Vind og vejr er
nærværende. Flyene til og fra Københavns Luft¬
havn, skibene genneftl Drogden åbner øjnene
for det, der altid har været en del af Københavns

livsgrundlag - mødet med omverdenen.
Den nye strand er på .mange måder usæd¬

vanlig. Projektets visioner blev allerede fastlagt
i starten af 1980erne af lokale interessenter, fore¬

ninger mv. og deres egne rådgivere. Områdets
åbenhed skulle være den bærende kvalitet,
strandlinien skulle rykkes frem for at muliggøre
en bedre strand, det skulle være et levende ak-
tivitetslandskab for mennesker. Mellemrummet

ind mod den eksisterende kyst skulle bevares
som åbne laguner — et beskyttet aktivitetsvand-
skab.

De næste 20 år blev brugt til stigende invol¬
vering af kommuner og amt og en gradvis raffi¬
nering af projektets delementer og udtryk. Det
nødvendige plangrundlag blev etableret. Det
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Amager Strandpark,Amager Strandvej, Amager
Indviet: 2005

Bygherre:Amager Strandpark I/S
Rådgivere: Hasløv & Kjærsgaard, arkitekter maa
NIRASA/S

DHI Institut for Vand og Miljø

T T

Kitesurfere øver sig. Foto Dan B. Hasløv • Kite surfers training. Photo: Dan B. Hasløv

muliggjorde, at stranden — da de 200 mio kr..
som den kostede, var besluttet - kunne etableres
i et hurtigt og effektivt projekterings- og byg¬
geforløb. Projektets bygherreorganisation, Ama¬
ger Strandpark l/S gennemførte en forbilledlig,
åben dialog med omverdenen, hvor tætte samar¬

bejder med fokusgrupper, interesseorganisatio¬
ner og lokale brugere blev brugt til fortsat at ud¬
vikle projektets kvaliteter.

Den strand, der stod klar i sensommeren

2005, fremstår som et færdigt og brugbart anlæg,
men også som et anlæg, som åbner, for en fortsat

dialog med sine brugere, om de kvaliteter, stran¬
den skal fremover skal tilbyde.

Amager Strand er et basisprojekt, hvor ca. 90 %
af omfådet fremstår færdigt med adgangsbroer,
øer, indfatninger, promenader, stier, klitter, grøn¬
ne områder, strandstationer mv.

I den sydlige og. centrale del af Strandpar¬
ken er der udpeget byggefelter, hvor der åbnes
for nye udviklingsmuligheder som ikke på for¬
hånd er fastlagt.

Rammerne er vide - for aktiviteter, der kan
støtte livet i området sommer og vinter. Der kan

arbejdes med aktiviteter og fysiske rammer af
midlertidig eller permanent karakter som kan
styrke den samlede oplevelse af stranden - den
er meget mere end en badestrand.

Amager Strand fik en travl første sommer.

Strandlivet indfandt sig. Det moderne og eks¬
perimenterende friluftsliv opdagede, at her var
deres nye 'sted'. Det er blevet tydeliggjort, at

Strandparkens store og enkle idégrundlag og

særlige detaljering kan blive rammer for en fort¬
sat udvikling af oplevelser og arkitektur i om¬
rådet.
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Strandstation.

Foto Dan B. Hasløv
• Beach station,

Photo. Dan B. Haslov

Også ud for Femøren og Tiøren vil der i de
kommende år vokse et strøg op omkring nye

bebyggelser og aktiviteter ud mod den lange ka¬
nal, der tilfører frisk vand til lagunen. Mod syd
vil anløbshavnen, efterhånden som den møble¬
res med bådebroer og sejlende aktiviteter, blive
et nyt landmark i området.

Den store struktur i Amager Strand, som
nu er realiseret, fastholder det oprindelige idé¬
grundlag. Mødet mellem det flade Amagers re¬

gulære gade- og bebyggelseslinier møder den
nye, fremskudte kystlinie med lange, præcise sig¬
telinier igennem Strandparken. Broerne over la¬

gunen er en vigtig del af scenografien. Mod øst
møder sigtelinierne den nye kystlinie, som er
orienteret efter de dynamiske kræfter fra vind,
bølger og strøm. Tre fikspunkter har særlig be¬
tydning i det nye landskab. Pynten yderst mod
øst, der styrer hovedretningen af de to strande,
og de to afgrænsende moler mod hhv. nord og

syd. For at understrege det store landskab, har
strandens servicebygninger — 'strandstationerne'
- fået en særlig karakter. De styrer det store
landskabs linier, placeret og udformet som pyn¬
ter, en del af landskabet, som man færdes frit
omkring og på.

Den nordlige strand, landskabsstranden, er en

langstrakt tange med lave klitter. Den snoede,
betonsatte landskabssti udnytter de små modu¬
lationer i sandklitterne til at skabe skiftende op¬
levelser gennem kystlandskabet. Bystranden er
anderledes. Her er der ingen klitter. Et bredt
strandprofil og en langstrakt, buet promenade
med strandtorve er udformet som én stor sid¬

deskulptur og græsarealer til leg og ophold. Bag
den ligger græssletter og parkeringspladser. Hele
strandområdet er bundet sammen af promenader
af forskellig karakter. Man kan færdes i strand¬
kanterne, på forskellige promenader på land-
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skabsstranden og Bystranden. Pynten og Nord¬
molen er 'steder' langt ude på vandet.

Helgoland var et ikon på den gamle Amager
Strand og ventes genopført i 2006-07. Den er
sikret en prominent placering som den nordlige
afslutning af stranden.

Den oprindelige Amager Strand tiltrak på
sommerens gode dage tusinder af badegæster.
Den nye Amager Strand kan mere endnu. No¬
get er planlagt, men meget udvikles nu i et le¬
vende eksperimentarium. Stranden er blevet et
'sted' i byen, et udflugtsmål, året igennem. Der
hvor man tager hen for at nyde en kop kaffe sidst
på aftenen, inden man tager hjem. Der er ruter
for alle former for gang, løb, motion. Her prøves

nye redskaber til leg og motion. Der er steder,
hvor man mødes. Der er steder for ensomhed.

Naturen er ikke romantiseret i det nye landska¬
ber, men oplevelsen af naturkræfter er alligevel
et af stedets største kvaliteter.
Dan B. Hasløv, arkitekt maa

Øverst. Naturstranden. Foto Dan B. Hasløv
Herunder. Bystrandens promenade. Foto Agnete F. Kjær
• Top, Nature beach. Photo: Dan B. Hasløv
Below, the City beach promenade. Photo: Agnete F. Kjær
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BOGOMTALE

Arbejdet i marken - Fieldwork
Landscape Architecture Europe Foundation (LAE) (red.):
Fieldwork - Landscape Architecture Europe. Birkhaiiser,
2006. Engelsk og tysksproget udg. 254 s., ill. 60 Euro

EFLA, European Foundation for Landscape Ar¬
chitecture, har i flere omgange gennem de sidste
15 år søgt at markere sig i publikationsvirksom¬
hed. Først ville man starte eget tidskrift, senere

udgav man et par gange, fra England og med Ken
Fieldhouse som redaktør, en årbog. Nu er ambi¬
tionen hvert tredie år at udgive en bog om land¬
skabsarkitektur i Europa. Den første af slagsen
Fieldwork - Landscape Architecture Europe udkom
i februar, hjulpet i vej som led i et EU-projekt
og i et samarbejde mellem den hollandske 'LAE
Stichtung, hvis formand er Meto J.Vroom, pro¬
fessor emeritus ved universitetet i Wageningen,
og EFLA, præsideret afTeresa Andresen. Forbil¬
ledet for bogen er den hollandske bog om land¬
skabsarkitektur og planlægning, som nu gennem
tolv år er udkommet hvert tredie år.

Det er blevet til en omfangsrig bog, i stort
format og med mange illustrationer. Sigtet er at

give overblik over de nyeste og bedste eksem¬
pler på europæisk landskabsarkitektur og plan¬
lægning i perioden 2001 til 2004.

Bogen indledes med syv essays. Lisa Diedrich,
beskriver bl.a. hensigten med bogen. Man har
ikke ønsket at præsentere teorier, men tværti¬
mod vise eksempler på landskabsarkitekters rent

praktiske arbejde - også gerne intentioner og

tankegang bag de pågældende projekter. Lisa
Bauer redegør også for, hvordan juryen har ar¬

bejdet, diskuteret, samstemt eller været uenige
og til sidst valgt. Robert Holden skriver un¬

der titlen 'Mapping an identity' om Europa, om
LANMAP og den europæiske landskabskonven-
tion, og han efterlyser flere eksempler på land¬
skabsplanlægning i kommende bøger i serien.
Hansjorg Kuster ser i essayet 'What you see is
what you made' på landskabet som et kulturpro¬
jekt, mens Lionella Scazzossi behandler landska¬
ber i bynære omgivelser. Gertjan Jobse redegør
for landskabsarkitekturens udvikling i Central¬
europa, det vil her sige i Polen, Ungarn, Tjek¬
kiet og Slovakiet. •

Af Malene Hauxner bringes essayet 'Either/
or, less and more', der mere eller mindre svarer

tiltrædelsesforelæsningen, som publiceres først
her i bladet, på s. 50.

Endelig skriver Karin Helms om pionerer og
deres mentorer inden for faget i de respektive
lande. Måske begyndelsen til en længere serie.

Hun nævner foregangsmænd som Porcinai,
Brandt og Migge. Essayet fortæller om Michel
Corajoud, der blev ansporet af Jacques Simon,
og fra Reynir Vilhjalmsson, som her fremstilles
som primært inspireret af Georg Boye (der iføl¬
ge artiklen i 1920, som 14-årig, skulle have hel¬
liget sig et nyt tidsskrift, Havearkitekten'?).

UdvælgelseskomiteenbestodafMichaelGessel
(NL), Henri Bava (F), Maria Goula (SP), Stig L.
Andersson (DK) og Robert Camlin (GB).

I alt 43 eksempler er kommet gennem ju¬
ryens nåleøje, udvalgt mellem de over 500 ind¬
sendte forslag. Juryen ledte efter noget, alle var

enige om, noget der var indlysende, klart og

sundt, og hvor man kunne opfatte ophavsfolke-
nes ledemotiv. Og man ville prøve at indkredse,
om der kan spores en særlig europæisk stil i da¬
gens landskabsarkitektur.

Eksemplerne fordeler sig pænt over Euro- *
pa, med hovedvægt på lande som Tyskland (11),
Holland (7), Spanien (5) og Schweiz (4). Andre '
lande er mere sparsomt repræsenteret, England,
Italien og Danmark hvert med 2, Irland, Portu¬
gal, Grækenland,Tjekkiet, Slovenien, Sverige og

Norge hvert med 1 eksempel.
Fra Danmark er valgt Prags Boulevard på

Amager, der netop er færdiganlagt (Arkitekt Kri-

Ana Kucan i samarbejde med Damjan Cerne:
Udearealer ved Ob Rinzi folkeskole, Slovenien
• Ana Kucan in collaboration with Damjan Cerne:

■ Grounds for Ob Rinzi Elementary School Slovenia

Kinnear Landscape Architects i samarbejde med Hattie Coppard, Snug og
Outdoor: Udearealer ved Daubeney folkeskole, London
• Kinnear Landscape Architects in collaboration with Hattie Coppard, Snug
and Outdoor: Grounds for Daubeney Elementary School, London
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Temporære anlæg:
Modstående side. Thilo Folkerts

Landschaftsarchitektur,
vandpudehave på kajen i Le Havre
Tv. Klahn + Singer + Partner,
halmballeskulpturen 'Babelshaven'
ved Schloss Ippenburg, Bad Essen
• Temporary gardens:
Opposite page: Thilo Folkerts
Landschaftsarchitektur,
Harbor garden with water pillows
in Le Havre

Left: Klahn + Singer + Partner,
Piled straw bales/Garden of Babel'
at Ippenburg Castle, Bad Essen

stine Jensens Tegnestue), og Bertel Thorvaldsens
Plads i København (Schønherr Landskab).

Den lidt krukkede titel, Fieldwork, opfatter
jeg ment som landskabsarkitektens realtime ar¬

bejde 'i marken', og ikke som noget agrart. Den
overvejende del af bogens eksempler er nemlig
— helt i overenstemmelse med tidens opgavefelt,
der affødes af byernes opgradering — omlægning
og fornyelse af nedslidte byarealer eller omdan¬
nelse af arealer, der overgår til rekreativ anven¬

delse, hvor tidligere lufthavne, militærarealer,
skrotpladser o.l. bliver til parker.

De 43 projekter ligger overvejende inden for
landskabsarkitektens klassiske arbejdsfelt: arealer
omkring skoler, hospitaler, museer og admini¬
stration, parker og kirkegårde, pladser og gad^r,
taghaver og bebyggelsesplaner samt tilgængelig-
hedsskabende stiforløb.

Enkelte eksempler adskiller sig ved at være

temporære udstillingshaver eller ren installation,
f.eks. den tyske halmballeskulptur 'Babelshaven'
og vandpudehaven ved havnen i Le Havre.

Eller i skala at være helt ude af trit med resten,

f.eks. planlægningen af Hollands grønne hjerte
mellem Amsterdam, Rotterdam og Utrecht.

Et projekt skiller sig i sin nødvendighed og
enkelthed ud. Det er et forslag til retningslinier

for udvidelse og fornyelse af landbrugejendom¬
me i det specielle polderområde Hogeland i
Nordholland, udført af Veenenbos en Bosch

Landschapsarchitekten.
Det er behageligt at få - eller tro, at man får

- en slags overblik over, hvad der foregår. Og
det er sådant set også betryggende, at det ikke
er de effektjagende, meget spektakulære projek¬
ter, men nogle forholdsvis renfærdige, der er ud¬
valgt: det enkle, det uhøjtidelige og undertiden
det farverige.

Men at kalde det landskabsarkitekturens

Oscar-uddeling,som KVL's hjemmeside m.fl.gør
det, er ude af proportioner og forfejlet promo¬

vering.
Det er en bog, hverken mere eller mindre.

Og tilbage til den. Alt i alt er det en flot og oply¬
sende bog. De 43 eksempler beskrives i korte, lidt
uensartede tekster, og de er flot illustrerede bå¬
de gennem fotogarfier og tegninger. Undertiden
er det dog svært at skelne mellem, hvad der er

tænkt hhv. udført som følge afcomputerens villige
CAD-collager. AL

Marc Pouzol, Laurent Dugua,Véronique Faucheur,
atelier balto i samarbejde med Pré Carré: Le Jardin
Sauvage ved Contemporary Arts Centre, Paris
• Marc Pouzol, Laurent Dugua,Véronique Faucheur,
atelier balto in collaboration with Pré Carré: Le Jardin
Sauvage at Contemporary Arts Centre, Paris

Adriano Maragon og Michela De Poli/made associati:
byrum langs floden Sile, Cendon di Silea, Norditalien
• Adriano Maragon and Michela De Poli/made associati:
Urban space along the river Sile, Cendon di Silea, Italy

Michele Molé, Maria Claudia Clemente og Daniele Durante/Nemesi Studio:
Gangforløb i Forum Romanum, Rom
• Michele Molé, Maria Claudia Clemente and Daniele Durante/Nemesi Studio:

Walkway in Forum Romanum, Rome
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SUMMARY

It is OK to mix, p. 50
Malene Hauxner

It was garden architect C.Th. Sø-
rensen's theory, that garden art was
a product of the landscape and
the culture technical methods ap¬

plied. The classic continental gar¬
dens had their character due to re¬

fined irrigation methods, while the
landscape garden was the result of
the pastorale Anglo-Saxon land¬
scape. This theory was later ex¬

panded by Sven-Ingvar Andersson,
who perceived the Nordic garden
as a clearing in the forest. The
most important, applicable aspect
of these theories is the inclusion

of production means and processes,
both in terms of retaining water or

clearing the forest.
In my frequent discussions

concerning interpretations, I have
questioned if the correct and beau¬
tiful elements are in what man has

created or in the apparent cre¬
ations of nature. The answer has

been, that during the between-war
years, the general preference was
the natural, formulated in a lan¬

guage that was the result of pasto¬
ral cultivation methods, and that
this was due to the fact that during
this period, fantasy was employed
primarily in understanding the de¬
veloping democratic reform ideals.

After the war, most efforts
were applied in the controlled,
man-made expressed in a lan¬
guage based on agricultural cul¬
tivation methods and the inter¬

pretation that one had to explain
and control these acknowledged
ideas in order to maintain them.

In the postmodernistic period, it
seemed as though the modern,
brick buildings would collapse as
the forgotten elements began to

surge forward: nature, homeliness
and history.

In the nostalgic landscapes of
the working class culture,'nature
and culture were turned upside
down. Rusted metal panels were

nature, while trees planted in rows
were culture. The pioneer plants
that grow in the cinders of the
Ruhr district landscape are not in¬
digenous, but came from the out¬
side world together with the im¬
ported iron ore. Wastelands such
as airports and abandoned factory,
railway and harbor areas, polluted
the soil with traces of the infra¬

structure and production that had
been converted to a modern wil¬

derness.

In USA, the triumvirate Rose,
Eckbo and Kiley had so emphati¬
cally rejected neoclassicism in
the 1930's that no one thought it
would reappear. But it did, in the
guise of a mixture of classic Eu¬
ropean garden art. The historical
references range from the Islamic
garden to renaissance and baroque
gardens, and with the IBA exhi¬
bition in Berlin, the postmodern
language was accepted. Neoclas¬
sicism, postmodernism and urban
ecological solutions went hand in
hand. Revolved overlaid grids, pas¬
tel colors, shiny surfaces, retro and
kitsch, reed forests and green fa¬
cades. Everything occurred in one

great mix.
Barcelona, like other major

cities, had polluted properties due
to the closing of industries, and
freed properties that could be con¬
verted to parks and squares under
the slogan,'create places where no

places are.' Everything was created
in the same contrasting, mixed idi¬
om. The geometry was angular and
tortuous, the directions diagonal
and perpendicular. The composi¬
tion asymmetrical and layered, the
tone often humorous.

In the 1990's, a greater belief
in the future arose in man's ability
to solve problems via knowledge
and technology. A new logical,
pragmatic objectivity, similar to
that in the postwar years, but a

quite different insight in nature's
processes had occurred and the
man-made had regained its role as
beautiful and correct. Inspiration
was garnered in the cultivation of
plants, combined with an admira¬
tion for soil treatment, ecological
cycles and technological solutions.
Big city elements such as airport
lights and runways, highway as¬

phalt and crash barriers participat¬
ed on equal footing with the ex¬

pression of the landscape and the
art of cultivation.

The question is, do beauty
and correctness lie in the multi¬

tudinous, pluralistic, complex and
polychrome or in the narrow, min¬
imal, monotone and monochrome?
These two approaches, more or
less appear to be at play today,
whereas in the previous century, it
was a case of either — or.

Competition for Kongens Have
park in Odense, p. 58
After a pre-qualification, eight
teams were invited to participate
in a closed project-competition for
the conversion of Kongens Have
in Odense. The park describes his¬
tory with baroque, romantic and
modernistic features, and it forms
the arrival to Odense and has a

central location. Proposals were

sought for a revitalized and new

interpretation of the palace garden
with a contemporary form lan¬
guage. The proposals were judged
on their landscape architectural
qualities, including plan disposi¬
tion, functionalism, history and
aesthetics as well as realism, in¬

cluding choice of plants, cost of
establishment and maintenance and

upkeep expenses.The last phase
of the project evaluation included
projects 2/Preben Skaarup, 5/Birk
Nielsens Tegnestue and 6/Erik Brandt
Dam + Nicolai Bo Andersen. Pro¬

posal 6 was chosen by the jury as
the most convincing solution, an

architecturally strong proposal, which
with a minimum use of effects, vi¬
sualized the historical layers and
with a granite wall and diagonal
activity connections as new ele¬
ments, created a new narration
with great respect for the spirit and
dignity of the park. The proposal
creates a great openness and in¬
creases accessibility to Kongens
Have. It is characterized by the
large, continuous areas of grass that
are precisely marked by raised edges.
The proposal builds on the park's
existing qualities, and the spatial
structure is continued as the main

feature. The baroque garden's three
main axes are redrawn and unite the

landscape garden's flowing plan with
the fixed plan of the baroque garden.

Kongens Have in Copenhagen,
p. 64
Chistine Waage Rasmussen

Today, the Kongens Have gardens
in Copenhagen serve as a city park
with ca. 2.5 million visitors yearly.
The scheme dates from the early
1600's and reflects many eras in
Danish garden art. A new perspec¬
tive plan aims at strengthening the
park's renaissance character and
clarifying its original structure. The
renaissance character is strengthe¬
ned in the inner zone, while today's

many different needs are integrated
in an outer zone. The Palace and

Property Administration are ma¬

king special efforts in the park in
this Renaissance Year 2006, inclu¬
ding the reconstruction of parts of
the northwest bastion by the palace,
and some of the beds on the palace
island will be reproduced.

More about Amager Strand, p. 66
Dan B. Hasløv

The new Amager Strand is a spe¬
cial place in the city, a grand land¬
scape in contrast to the dense and
closed urban scene, which other¬
wise characterizes Copenhagen and
the city's meeting with the sea.
The project's visions were pre¬
sented in the early 1980's by lo¬
cal interested parties, associations,
etc. and their own consultants.The

area's openness was to be the pri¬
mary quality, the coastline was to
be moved outward to allow a bet¬

ter beach, and there should be a

living activity landscape for peo¬

ple. The space along the existing
coast should be preserved as open

lagoons - a protected activity wa¬

terscape. The following twenty

years were used for an increasing
involvement by the municipality
and county and a gradual refine¬
ment of the project's elements and
expression.The beach, which wa%

completed in late summer 2005,
appears as a complete and func- ,

tional scheme, but also one that is

open for a continued dialogue with
its users. Amager Strand is thus
a basic project, where ca. 90 %
of the area seems completed. In
the southern and central parts of
Strandparken, special areas have
been designated that are open to
new development possibilities.

Flat Amager's regular street and
building lines meet the new, ad¬
vanced coast line with long, pre¬
cise sight lines. The bridges across
the lagoon are important elements
in the scenography. Toward east, the
site lines meet the new coastline,
which is oriented according to the
dynamic forces of wind, waves and
current. Three fixed points have a

special meaning in the new land¬
scape. The point furthest east, which
controls the main direction of the

two beaches, and the two bound¬
ing piers toward north and south.
Pete Avondoglio
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Udstillinger på
Kunstakademiets Arkitektskole

I Udstillingen/Festsalen
Alle dage kl.12-18, gratis

23.juni-30.juli 2006
Afgang sommer

September 2006
Images of the Middle East

• September-oktober 2006:Steen Høyer

Oktober-november 2006: Østrig

10.11.-10.12.2006: CIA

I Galleriet

Alle hverdage kl.10-17, gratis
April 2006
32 | 12 'øjeblikket valgte mediet'
Annette Svaneklink Jakobsen é-
Claudia Carbone

Maj 2006
Iran v.John Andersen, Inst. 1

Juni 2006
Buenos Aires/Brasilia

v, Peter Bjerrum

September 2006
Fra studie til eget virke
v. Cort Ross Dinesen

Meldahls Smedie, Holmen,
Danneskiold-Samsøes Allé 51

København K

Akademiraadets sammensætning
Det Kongelige Akademi for de
Skønne Kunster er statens rådgiver
i kunstneriske spørgsmål.
Akademiet består af 60 medlem¬

mer, valgt af og blandt Kunstner¬
samfundets ca. 1.300 medlemmer.

Akademiets virksomhed udøves

gennem Akademiraadet, hvis 12
medlemmer vælges af og blandt
Akademiets medlemmer.

Halvdelen af Akademiraadets med¬

lemmer er på valg hvert år, og ef¬
ter valgmøder samt konstituerende
møde, hvor billedhuggeren Eli¬
sabeth Toubro blev genvalgt som
formand for Akademiraadet, og

dermed som præsident for Akade¬
miet har Akademiraadet pr. 1. april
2006 følgende sammensætning:
Arkitektfaggruppen: Mikkel Beed-
holm (nyt medlem), Carsten Hoff
(dirigent), Kristine Jensen (fag¬
gruppeformand), Jan Søndergaard.
Suppleanter: Tage Lyneborg og
NielsVium

Billedhuggerfaggruppen: Eva Koch
(faggruppeformand), Bjørn Nør¬
gaard, Jesper Rasmussen (vicediri-
gent), Elisabeth Toubro (fmd. for
Akademiraadet, præsident for Aka¬
demiet). Suppleanter: Marianne
Hesselbjerg og Torben Ebbesen.
Malerfaggruppen: Henrik Flagstad,
Mette Gitz-Johansen, Malene
Landgreen (nyt medlem), Niels
Reumert (faggruppeformand).
Suppleanter: Søren Ankarfeldt og
Berta Moltke

Akademiets medaljer 2006
Professor Pilo lovede i 1754, hvor
Akademiet fik sin første fundats,
at Frederik V's fødselsdag den 31.
marts 'skal til Deres Majestæts
stedsevarende Ihukommelse blandt

os og Efterkommende være dette
Academies Fødselsdag'.
Statens rådgiver i kunstneriske
spørgsmål, Det Kongelige Akademi
for de Skønne Kunster, hvis virk¬
somhed udøves gennem Akade¬
miraadet, overrakte ved stiftelses¬

festen fredag den 31. marts 2006
følgende medaljer:

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

Arkitekten Tyge Arnfred
Arkitekten Lene Tranberg

Thorvaldsen Medaillen — den hø¬

jeste udmærkelse Akademiet kan
tildele en billedkunstner:

Maleren Jørgen Romer

Eckersberg Medaillen - for en
indsats af høj kunstnerisk kvalitet
inden for den frie eller den bund¬

ne kunst:

Maleren Malene Landgreen
Maleren Peter Holst Henckel

Billedhuggeren Jørgen Carlo Lar¬
sen

Billedhuggeren Erland Knudssøn
Madsen

Billedhuggeren Jytte Høy
Arkitekterne Signe og Christian
Cold

N.L. Høyen Medaljen — for en

indsats af høj kvalitet inden for
forskning, fortolkning eller for¬
midling af de skønne kunster
Kunstbibliotekejer Knud Pedersen
Arkitekten Gregers Algreen-Ussing
Kunsthistorikeren Mogens Nykjær

Æresmedlemmer af

Det Kongelige Akademi for de
Skønne Kunster:

Det Kongelige Akademi for de
Skønne Kunster udnævnte i år to

æresmedlemmer:

Det ene er væveren Vibeke Klint i

anerkendelse af hendes bemærkel¬

sesværdige indsats som lærermester
og kunstner, en indsats der på så

afgørende vis har præget udviklin¬
gen af faget i en menneskealder.
Det andet æresmedlem er land¬

skabsarkitekten Sven-Ingvar An¬
dersson, der anerkendes for sin

bemærkelsesværdige indsats, kunst¬
nerisk, pædagogisk og forsknings¬
mæssigt, der på så afgørende vis
har præget udviklingen af faget
igennem en menneskealder.

Call for Posters

Announcing Summer Course on

Knowledge Based Landscape
Modelling May 17-21 Dessau,
Germany within the CLA 2006,
7th International Conference!

on Computing in Landscape
Architecture: knowledge-based
landscape modeling, is now online:
www.masterla.de

Hosted by Master of Landscape
Architecture Program, Anhalt
University ofApplied Sciences
This years conference is focusing
on knowledge-based methods in
landscape modeling.
More than 30 internationally
known lecturers will present their
current research on

A: Ecosystem and Land Use
Modeling
B: Intelligence in landscape
Modeling
C: Interaction with and visualizati¬

on ofVR Landscape Models
Leading and emerging technology
vendors will hold hands-on work¬

shops.
Inf. Prof. Erich Buhmann

MLA program director
Dep. 1, Anhalt University of
Applied Sciences, Solbadstrasse 2
06406 Bernburg, Germany
mla@loel.hs-anhalt.de
www.www.masterla.de
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Vinderforslag, tilbygning til KVL. v. arkitektfirma Rorbæk og
Møller og Andreas Bruun Landskabsarkitekter

Konkurrence om tilbygning på
KVL

Arkitektfirmaet Rørbæk og Møl¬
ler har i samarbejde med Andreas
Bruun Landskabsarkitekter vundet

konkurrencen om en tilbygning i
til Rolighedsvej 23.
Den nye bygning, der skal være
med til at samle Skov & Landskabs

aktiviteter, placeres i et haverum,
udformet af prof. Georg Georg¬
sen i 1918.'

I dommerkommiteens begrundelse
for valg af vinderen fremhæves det,
at bygningen er et mådeholdent og
smukt forslag, hvor facaderne på
en fin måde fremskriver den eksi¬

sterende bygnings taktfaste alvor.
Forslaget er karakteristisk ved sit
markante, centrale panoptiske rum,
hvor det grønne uderums flader
fortsættes ind og - med klatrende
planter — op mod ovenlyset.
Inf. www.sl.kvl.dk

Christiansfeld på UNESCO's
verdensrangliste
Hele den indre bydel i Christians¬
feld er under en gennemgribende
restaurering, der kommer til at an¬

drage 120 mio kr.
Den gamle Brødremenighed inden
for Herrnhuterordenen, grund¬
lagde Christiansfeld i 1772, og

byggeriet blev færdiggjort i 1812.
Herrnhuterordenen har Sit ud¬

spring i Tyskland, og er herfra ud¬
bredt i hele verden. Alle med sam¬

me idégrundlag og med samme

byplan.
I 1772 fik ordenen stillet en mark

til rådighed på en afTyrstrupgårds
marker, hvor de af kongen fik lov
at bygge en by.
I mange år var der ikke midler til
at vedligeholde de gamle historiske

bygninger, og forfaldet skred lang¬
somt frem. I 2003 indgik Brødre¬
menigheden og Fonden Realdania
en partnerskabsaftale med henblik
på at redde de gamle bygninger.
Det krævede et gennemgribende
og meget kostbart restaurerings¬
arbejde, hvis bymidten skulle red¬
des, og der blev derfor dannet en

projektgruppe, 'Christiansfeld by-
bevaring', bestående af Brødreme¬
nigheden i Christiansfeld, Chri¬
stiansfeld kommune og Fonden
Realdania, som skulle planlægge
og gennemføre det store arbejde.
Dette initiativ kan ses som et godt
eksempel på, at en kommune -

gennem partnerskab mellem pri¬
vate og offentlige — kan lykkes i
at bevare en kulturperle. Det har
da også tiltrukket sig internatio¬
nale bevaringsorganisationers inte¬
resse og herigennem sikret, at der
er givet betydelige midler fra pri¬
vate fonde. Man har haft stor inte¬

resse og forståelse for de værdier,
der ligger i at bevare den gamle by.
Renoveringen af Christiansfeld er
en ressourcetung byrde at løfte, og

. det havde slet ikke været muligt at

gennemføre den, uden de fonds¬
midler, der er blevet skænket til
opgaven.
I forbindelse med igangsættelsen
af restaureringsarbejderne blev der
oprettet et informationscenter
— Christiansfeld Centret — der fun¬

gerer som formidler af alle infor¬
mationer og aktiviteter i forbin¬
delse med byfornyelsen. Centret
har en stationær udstilling af. for¬
klarende plancher, der viser bil¬
leder fra restaureringsarbejdet og

forskellige interessante effekter, der
er fundet under arbejdet.
Restaureringsarbejdet er langt
fremme. Således står Brødremenig¬

hedens Hotel næsten færdigt, ført
tilbage til sin oprindelige skikkelse,
ligesom flere af de markante byhu¬
se er færdige og klar til brug igen.
Christiansfeld er kommet på
UNESCOs verdensrangliste over

bevaringsværdige kulturperler.
Inf.: Christiansfeld Centret

Kongensgade 9
6070 Christiansfeld

Tel. 73 5613 00

Digitale ortofotos
Når man arbejder med bygge- og

anlægsprojekter, der skal indpasses
i landskabet, er ortofotos et godt
arbejdsredskab, fordi det både har
fotoets store detailrigdom og kor¬
tets nøjagtighed.
Man kan se beplantning, vegeta-

tionsgrænser og mange andre de¬
taljer og på den måde fastholde
mange af de indtryk, som man far
gennem besigtigelse i marken.
Visualisering for kunder og bor¬
gere bliver også meget lettere, for¬
di mange har meget lettere ved at
tolke et foto end et kort.

COWI har gennem de sidste 10 år
fremstillet digitale ortofotos over
hele Danmark.

Et ortofoto er et luftfotografi, der
er bearbejdet, så det er målfast og
sat sammen i store mosaikker eller

kortblade.

COWI fremstiller ortofotos med

opløsning på 25 x 25 cm (DDO-
land) og i en lang række byer 10 x
10 cm (DDOby).
DDO®land kan købes på www.
kortal.dk enten som print eller

. som digitale udsnit til priser fra
329 kr. inkl. moms.

Til professionel brug leveres data
på følgende måder:
Standardkortblade a 1 x 1 km eller

2x2 km kan bestilles.

Der er mulighed for at downloade
vilkårlige udsnit, og der er mu¬

lighed for online adgang via Web
Map Service (Open GIS)
Se www.cowi.dk/kort

eller se eksempler på COWI's
digitale ortofotos på
www.kortal.dk/privat/index.
asp?menuid=4&Menu
UnderID=8

Yderligere inf.
Heninng Andersen,
hna@cowi.dk

Studietur til Malmo, Skåne og

det sydlige Småland
Veg Tech arrangerer 15.-16. juni
2006 en studietur til. Malmo, Skå¬
ne og det sydlige Småland. Turen
handler om projektering og anlæg
med præfabrikeret vegetation og
vilde urter til urban, grøn struktur,
byggeri og ekstensive anlæg.
I Malmø besøges Vestre Havn (det
tidligere BoOl) og det renovere¬
de 50er kvarter Augustenborg, der
hver har sin udformning af be¬
plantede regnvandssystemer, bl.a.
en speciel botanisk taghave.
I Småland besøges gamle græs-

ningslandskaber med blomsterenge
omkring Linnés fødegård og Veg
Techs produktion af 'natur på rul¬
le', i måtter og som plugplanter til
mange forskellige formål.
Overnatning og spisning sker på
kulturhistoriske og landskabeligt
inspirerende steder. Pris for he¬
le turen 1.700 kr., enkelt dag og¬
så mulig
Program og tilmelding:
Ulrik Reeh, Veg Tech
Tel. 39 62 68 69

info@vegtech. dk
wWw.vegtech.dk
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Karl Isakson: Bastioner, Christiansø. 1921
Tilhører Statens Museum for Kunst

Udstilling på Sophienholm:
Sommerskær - kunstnere på
Christiansø

Indtil 11. juni udstilles malerier
fra Christiansø, Danmarks østlig¬
ste punkt, på Sophienholm I Kgs.
Lyngby.
Udstillingen er især bygget op om

perioden fra 1911 til 1940, der
betragtes som kunsterkoloniens
egentlige storhedstid, som fortsatte
tilsvarende kunstnermiljøer på

Skagen og i Kerteminde på Fyn.
I 1911 kom Karl Isakson til Chri¬

stiansø, og med ham og Edvard
Weie som omdrejningspunkter
indledtes i en frugtbar dialog med
landskabet i et nyt, kubistisk inspi¬
reret formsprog.
De tidligere og senere perioder
karakteriseres som hhv. forudsæt¬

ninger for og efterklange af dette
miljø.
Indledningsvist er det marinema¬
lere som Carl Locher, Holger Dra¬
chmann og Anton Melbye.
Den centrale periode 1911-40
koncentrerer sig om den sidste ge¬
neration af Zahrtmann elever, og
her ses bliver øen set 'indefra', bl.a.
af malerne Karl Isakson, Axel Sal¬
to, Harald Giersing, Sigurd Swa-
ne, Olaf Rude og Sven Havsteen-
Mikkelsen. Ud over disse er det

malere som Oluf Høst, Karl Lar¬

sen, Harald Leth og Oscar Hull¬
gren samt et halvt hundrede andre,
mindre kendte.

Derudover vises malerier fra peri¬
oden 1945-60.

Til udstillingen er udgivet et om¬

fattende, smukt illustreret katalog,
en hel bog. Christiansø-veteranen
Lars Abrahamsen er udstillingens
konsulent og har redigeret bogens
ca. 15 artikler, hvoraf nogle er æl¬
dre bidrag såsom tage Voss' Status

på skæret', 1954 og Knud Sønder¬
bys 'Danmarkskortet', 1964.
Af nyskrevne bidrag skal især
fremhæves Lulu Salto Stephensens
artikel om malernes motiver sam¬

menholdt med øens flora og haver,
herunder Kommandantens have og

Kongens Have og soldaterhaverne.
Endvidere kan nævnes arkitekten

Hannes Stephensen bidrag om
øens historie og Jens Henrik Sand¬
bergs artikel om farveglæde samt
artikler om dyrelivet, øen set fra
søsiden, musik m.m. Bogen er rigt
illustreret med kunstnernes tegnin¬
ger og malerier.
Lars Abrahamsen (red.):
Sommerskær, Christiansø og
kunstnerne. Sophienholm og

Johannes Larsen Museet, 2006.
176 s., ill. 168 kr.
Åbningstider:
Ti-sø 11-17.To 11-20. Ma lukket.

Entré: 45 kr.

Studerende, pensionister, grupper
30 kr.

Sophienholm,
Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby
Tel. 45 88 40 07

sophienholm@ltk.dk
www.sophienholm.dk

HedeDanmark

Helt i E.M. Dalgas' ånd er datter¬
selskabet Hedeselskabet Skov og
Landskab i dag vokset til en mo¬
derne milliardforretning, som også
plejer grønne områder i byerne.
I 2005 nåede virksomheden over 1

mia. i omsætning.
For at markere det udvidede ar¬

bejdsfelt og selvstændigheden'fra,
foreningen Det Danske Hedesel¬
skab skifter virksomheden pr. 1.
maj navn til HedeDanmark.
Selskabet er i dag Danmarks stør¬

ste aktør inden for skovbrug og
det åbne landskab samt en af lan¬

dets førende virksomheder inden

for pleje af private virksomheder
og kommuners grønne områder.
Senest er Hedeselskabet Skov

og Landskab begyndt at varetage

greenkeeperfunktionen på flere af
landets golfbaner.
Inf. www.hedeselskabet-sl.dk

Konkurrence om

strandpromenade i Esbjerg
Fem unge arkitekter fra tegnestuen

spektrum vandt arkitektkonkur¬
rencen om en ny strandpromenade
i Hjerting, der skal blive et af vest¬

kystens nye vartegn. Fonden Re¬
aldania og Esbjerg Kommune står
i fællesskab for finansieringen af
vinderprojektet. Den nyetablerede
tegnestue spektrum vil med vin¬
derforslaget sætte Esbjerg på land¬
kortet med en ny strandpromenade
langs Hjerting, der samtidig bliver
et nyt vartegn for Esbjerg.
Det vindende forslag vil gøre

Strandpromenaden til et endnu
større trækplaster for borgerne i
den nye Esbjerg Kommune og for
kommunens gæster. Forslaget viser
en strandpromenade med sin helt
egen karakter udført i smukke ma¬

terialer, som passer til stedet, års¬
tiderne, og som uden tvivl vil til¬
trække mange flere mennesker end
i dag. I den nordlige ende - som

afslutning på promenaden - plan¬
lægges et klubhus til glæde især for
sejlsporten og vinterbaderne.
Direktør Hans Petér Svendler, Re¬
aldania, sagde i anledning af of¬
fentliggørelsen af konkurrencens
vindere: Det vindende projekt vil
indpasse Strandpromenaden i hel¬
heden med vejen, vandet og de

Olefri poleret wire og komponenter.
Stads bygnadsprisen
Dissing & Weitling

0 16 mm og 0 6 mm oliefri poleret
wire.
Arkitektfirmaer C.F. Møller

kataloger

■ INOXLINECONNECTING DESIGN

Jakob Inox Line Aps
T • +45 7020 9840
F • +45 7594 1258

http • www.inoxline.dk

Universitetsbroen Malmø.

Gangbro, Tuborg havn
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1. præmie tildelt forslag udarbejdet af spektrum 2. præmie tildelt forslag udarbejdet af MAPT

øvrige omgivelser. Som demon¬
strationsprojekt kan udviklingen
af Strandpromenaden på den må¬
de være en inspiration for andre
steder i landet, der søger idéer til,
hvordan man tilfører det 'ekstra',
som forøger herlighedsværdierne i
vores by- og naturområder.

Ud over en kilometer lang prome¬
nade i træ vil den nye strandpro¬
menade indeholde en række pæle
placeret i klynger — i sandet og
vandet på strækningen. Pælene vil
have mange funktioner og fungere
som skulpturer, lyspæle, klatrestati¬
ver og måleinstrumenter for vind
og vejr, slid, flod og ebbe.
I den nordlige ende af promena¬
den vil der blive bygget en form
for svømmebassin, der 'omfavner'
havet, mens en mole i den sydli¬
ge ende rækker ud til horisonten.
Promenaden slutter med et ud-

sigtsplateau på taget af et nyt sejl¬
klubhus.

Kun to af de fem vindere, Nathan
Romero Muelas og Sofie Willems,
er færdiguddannede arkitekter.
Joan Raun Nielsen, Stine Christi¬
ansen og Kira Snowman er stadig¬
væk studerende på Kunstakademi¬
ets Arkitektskole i København.

Blandt 33 forslag var dommerko¬
mitéen enige om at belønne for¬
slaget fra den nyetablerede tegne¬
stue spektrum. Begrundelsen fra
dommerkomitéen lyder bl.a.: Et
sanseligt mesterværk, et underspil¬
let og vellykket stykke land art.
Indtil 23. juni udstilles
forslagene på Dansk Arkitektur
Center, Strandgade 27B, København.
Det er første gang i Danmark, at
der er afholdt en åben arkitekt¬

konkurrence udelukkende for ar¬

kitekter under 40 år. Konkur¬

rencen var udskrevet af Esbjerg
Kommune i samarbejde med Fon¬
den Realdania med rådgivning fra
AA, Lokale- og Anlægsfonden og
Dansk Arkitektur Center.

Arkitektkonkurrencen er finan¬

sieret af Fonden Realdania og har
kostet 2 mio. kr. Udgifterne til re¬

aliseringen af strandpromenaden
løber op i 10 mio. kr., som deles
af Realdania og Esbjerg Kommu¬
ne. Strandpromenaden forventes at
stå færdig midt i 2007. Derudover
forventes det, at Esbjerg Kommu¬
ne og Lokale- og anlægsfonden
støtter klubhusbyggeriet med hver
2 mio. kr.

1. præmie på 110.000 kr. tildeltes
et forslag udarbejdet af spektrum v.
arkitekt MAA Nathan Jonas Ro¬
mero Muelas og arkitekt MAA So¬
fie Paul Aamarusko Willems,
stud. ark. Joan Maria Raun Niel¬
sen, stud. ark. Stine Christiansen

og stud. ark. Kira Snowman
2. præmie på 90.000 kr. tildeltes et

forslag udarbejdet af MAPT v. ar¬
kitekt MAA Mads Møller, arkitekt
MAA Anders Lendager og arkitekt
MAA Kaspar Larsen
3. præmie på 70.000 kr. tildeltes
et forslag udarbejdet afTRANS-
FORM v. arkitekt MAA Lars Ben-

drup i samarbejde med TOFT Ar¬
kitektur v. arkitekt MAA Anders

Høyer Toft. Team: stud. ark. Maria
Thye-Petersen, arkitekt YukakoYa-
mashita, konsulent: arkitekt MAA
Tom Kfielsen og ingeniør: COWI
v. civilingeniør Stig Balduin An¬
dersen.

Indkøb på 20.000 kr. til forslag
udarbejdet af Copenhagen office, v.
arkitekt MAA Tanja MarieJordan,
Femmes Regionales v. arkitekt
MAA Rikke Kirstine Larsen og
stud. ark. Kristian Bartholin Holm

Indkøb på 20.000 kr. til forslag
udarbejdet af arkitekt MAA Per
Ebbe Hansson, arkitekt, landskabs¬
arkitekt MAA MDL Anne-Kirstine

Galmar, kunsthistoriker Louise
Banke Kristensen, landskabsarki¬
tekt Lars Engtofte Aislund Poulsen
og Jens Peter Brinck Linnet, mari¬
nebiolog Christina Marie Berglind
Indkøb på 20.000 kr. til forslag
udarbejdet af arkitekt RIBA Oli¬
ver Schulze, landskabsarkitekt An¬
na Englund, landskabsarkitekt An¬
ders Kling, landskabsarkitekt Sofia

Nylén og landskabsingeniør Alf
Orvesten

Indkøb på 20.000 kr. til forslag
udarbejdet af arkitekt MAA Karen
Stub Christensen, arkitekt MAA

Signe Høyer Frederiksen og ar¬
kitekt MAA Kristine Holter-An-

dersen

www.dac.dk/esbjergstrandprome¬
nade

3. præmie tildelt forslag udarbejdet af
TRANSFORM
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Denne bog handler om solcellernes
arkitektoniske potentiale og anven¬
delse i byggeriet. Bogen er først og
fremmest tænkt som inspiration for
bygherrer og rådgivere, men bogen
giver også kontant praktisk informa¬
tion.Bogen fortæller om solcelletek¬
nologiens fremtidige potentiale og
gennemgår de politiske initiativer og
forskningsprogrammer, der understøt¬
ter solceleudviklingen.

Flere forfattere

132 sider, 22,7 x 24 cm
ISBN 87 7407 342 7

PRIS 298 KR
Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet 10, 1.
DK-1415 København K
Tlf: +45 32 83 69 70
Fax: +45 32 83 69 41
e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk



Smart Light
Smart Light er fremtidens måde at overvåge gade- og vejbelysning på. Smart Light er et system, der sikrer en konstant overvågning af lyskilderne.
Funktionssvigt, udskiftningsfrekvens, slukning eller dæmpning - alt kan varetages via en fjernovervågningsserver. Smart Light melder automatisk om
behovet for eksempelvis lyskildeskift. Vær på forkant med fremtiden og gør alle nye belysningsanlæg klar til at møde den. Start med at kontakte
Market Manager Kim Asmussen på telefon 33 29 86 54 eller kam@lpmail.com.

Louis Poulsen Lighting A/S • Nyhavn 11 ■ Postboks 7 • 1001 København K ■ Tlf. 70 33 14 14 • Fax 33 29 86 69
info@lpmail.com ■ www.louis-poulsen.dk
Besøg vores showroom: Nyhavn 11 ■ København K ■ Man.-fre. 13-16 • Lør. 11-15


