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Taby torv, forslag udarbejdet af Polyform ved Jonas Rune Sangberg

Fiberlys som dekorativ eller funktionel arkitektonisk be¬
lysning i et udendørsmiljø giver mange fordele såsom mini¬
mal vedligeholdelse. Få lysgivere og ingen varmeafgivelse
i de enkelte armaturer sikrer mod korrosion, Fiberlyset kan
integreres så belysningsgenerne bliver mindst mulige.
Samtidig er lyset selve bestanddelen af anlægget og der¬

med en "skulptur", som giver arkitekturen centrale impulser
i miljøet.
Med vores erfaring og dine ønsker, kan vi med den ret¬
te planlægning og udformning skabe et professionelt
udelysmiljø.
www.solar.dk stronger together

The recipient will be a practitio¬
ner whose merit, talent and actions
are respected internationally.
The medal is presented in recogni¬
tion of work of outstanding qual¬
ity and originality.
The quadrennial competition
is open to landscape architects
throughout the world, and entries
can be submitted in the following
categories:

1. For landscape planning, design
or management

2. For improvement in the quality
of human settlements.

3. For landscape architectural edu¬
cation

Nominations shall be forwarded

to:

IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Gold
Medal, Secretary General, IFLA,
c/o M'Village, Rue des Palais,
44-1030, Brussels, BELGIUM
before May 2, 2008.
Inf.: www. iflaonline. org/uploads/File/
IFLA_GoldMedal.pdf

Nyt torv i Taby
Den danske tegnestue Polyform
ved Jonas Rune Sangberg har vun¬

det konkurrencen om et nyt torv i
Taby nord for Stockholm.Vinder¬
forslagets idé er at skabe et mul¬
tifunktionelt bygulv, der kan fun¬
gere som fleksibel ramme for til
Tabys fremtidige byliv. Det nye
torv bliver ca. 10.000 kvm og un¬
derinddeles i en række zoner, sorft
kan danne ramme for forskellige
funktioner og begivenheder.
Inf.: www.arkitekt.se/s31644

Sir Geoffrey Jellicoe Gold Medal
The IFLA Sir Geoffrey Jellicoe
Gold Medal is the highest hon¬
our that the International Federa¬

tion of Landscape Architects may
bestow upon a landscape archi¬
tect. The medal recognises a living
landscape architect whose lifetime
achievements and contributions

have had a unique and lasting im¬
pact on the welfare of society and
the environment, and the promo¬
tion of the profession of landscape
architecture.
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SØNDER BOULEVARD - EN USÆDVANLIG METAMORFOSE

Annemarie Lund

Modstående og denne side.
Sønder Boulevard: Tre rumlige principper.
Princip A: Boulevard med alléplantning.
Princip B: Boulevard med varieret beplantning.
Princip C: Boulevard med varierende rumlighed.
© SLA
• Opposite and this page.
Sønder Boulevard:Three spatial principles.
Principle A: Boulevard with avenue planting.
Principle B: Boulevard with varied planting.
Principle C: Boulevard with varying spaces.
© SLA

Transformationen af den gamle, traditionelle Sønder Boulevard til en ny og anderledes
lokalpark udspringer af Københavns Kommunes byrumsplan fra 2004: Copenhagen Ur¬
ban Space Action Plan, som var et forslag til en ny byrumshandlingsplan. Man ville lave en

strategi for, hvordan Københavns byrum skulle udvikle sig. Stig L. Andersson var sam¬
men med Torben Schønherr og Jan Gehl inviteret som eksterne rådgivere til at indgå
i en proces, hvor byrummene blev gradueret på forskellige måder, i f.eks. pladser, stier
m.v., og der blev udpeget specifikke steder til eksemplificering afbyrumsplanen. Sønder
Boulevard på Vesterbro var et af de steder, der blev udvalgt som demonstrationsprojekt,
og en videre planlægning blev iværksat. Ønsker og krav skulle defineres og diskuteres
yderligere i grupper afborgere, dvs. med deltagelse af folk fra kvarteret, og sammen med
interessentgrupper og med repræsentanter fra forskellige forvaltninger i kommunen.

Ti år før var boulevardens elmetræer døende eller døde, og boulevarden blev deref¬
ter mere og mere nedslidt og pauver, samtidig med og i kontrast til at Vesterbro i øvrigt
blev voldsomt byfornyet. Så borgerne klagede massivt.

Forud for omformningen af Sønder Boulevard var der vedtaget en trafikplan, som
lukkede vejen i den vestligste ende. Dette var så en fastlagt forudsætning, ligesom en

vedtagen økonomi og tidsplan. Og så skulle borgerindragelsen maksimeres i projektet.
Da SLA påbegyndte planlægningen, var det besluttet, at der i Copenhagen Urban Space

Action-regi først udvikledes tre forskellige principper for revitalisering af strækningen.
Illustrationerne i plan og collage viser principperne A, B og C.

SLA fik også en mange meter lang liste af borgerønsker, som selvfølgelig slet ikke
alle kunne rummes på det givne areal. Opgaven har været at imødekomme flest mulige
ønsker og prioritere samt derefter svare med 'fysik'.

Der var et meget stort ønske om at fa mere grønt, og overvejende ønskede man og¬
så at få et mere uformelt byrum end det gamle, stramme boulevardstrøg. SLA startede
med at indskrænke vejarealet, så der kun er en kørebane i hver retning, og midterarea¬
let herved blev udvidet.

En meget ligetil mulighed var at genetablere en regulær, traditional boulevard med
en grøn strækning i midterarealet. Princip A er således baseret på det traditionelle bou¬
levardprincip, hvor den eksisterende langsgående og parallelle struktur understreges.
Midterrabatten lever sit eget liv, ret uafhængigt af livet langs fortovet. Træerne er pla¬
ceret i to- taktfaste rækker, og rækkerne består af samme art, plantet i samme størrelse.
Det betragtes af SLA som en forholdsvis skrøbelig model, idet trærækkens fremtonings-
mæssige succes afhænger af, at alle træer udvikler sig omtrent ens og lige godt. Og også
en lidt konventionel løsning, som ikke ville kunne indbygge borgernes mange ønsker
og behov.

I princip B er de stadig en funktionsdeling, men med langt højere grad af rumdiffe¬
rentiering. Princip B er baseret på en mere fleksibel og varieret planløsning med træer
i grupper, tænkt plantet i forskellige størrelser og arter. Stiens slyngning bevæger sig i
såvel midterstykke som ud mod gadehjørner, og stiforløbet giver relation mellem byg¬
ninger og rum. Det er en mere robust udgave end A. Et udfald blandt træerne vil ikke
betyde så meget, og her er mange kvadratmeter grønt, og de de grønne kvadratmeter er

tillige meget brugbare.
I den sidste udgave, princip C, er fleksibiliteten optimeret. Her er ingen egentlig

midtersti, men man går derimod fra rum til rum. Desuden kan overflader og belæg-
ningstyper varieres, og fladerne er placeret i flere, let forskudte niveauer. Denne model
var der flest fortalere for, både i borgergruppen og politisk.
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Der er ingen egentlig sti gennem boulevardens
midterareal, man går derimod fra rum til rum.
Overflader og belægningstyper varieres, og
fladerne ligger i flere, let forskudte niveauer.
O SLA
• There is no real path through the middle of
the boulevard, instead one moves from space to
space. The surfaces and paving types vary and the
planes lie in several, slightly different levels.
© SLA

Og den valgte løsnings ligner så også det, Stig L.
Andersson almindeligvis tror på og tænker. Han
fandt i dette tilfælde en løsningsmodel med en

traditionel boulevard rimelig uinteressant.
Ved at anvende princip C kunne man skabe

rumligheder på flere måder og samtidig etablere
passager på tværs af forløbet. Når træerne place¬
res med mere løs hånd. strøet eller gruppevis, de¬
finerer de ikke på samme måde et strikt og me¬

get langsstrakt forløb. Det hele bliver et system
af rumligheder, hvor man ofte skifter retning,
og hvor øjets sigtepunkt derfor også flytter sig.

I praksis har det da også vist sig, at folk opholder
sig længere i et sådant byrum.

Det er ikke blevet et formelt og nøgternt

metropolbyrum, men derimod et lokalt byrum,
mere henimod at gårdrum i en karré.

Der er taget .Udstrakte hensyn til, at borgerne
ønskede sig noget brugbart og noget ret varieret.
Man kan såvel være i fred som spille bold, se på
blomster eller benytte BMX-banen. Hele stræk¬
ningen er fyldt af konflikterende interesser.

Der blev både stillet krav om, at der skulle
være orden, og at der skulle være uorden. Græs¬

set skulle nogle steder slås, og andre steder far
lov at have en mere vild og uplejet karakter. I
dag er der måske lidt flere grønne, græsdækkede
felter end tænkt, men det kan nemt ændres.

Der er blevet lagt en ramme ud, og man har
faet et uafsluttet byrum, hvor borgerne selv lø¬
bende skal kunne indtage et felt og ændre dets
indhold, f.eks. etablere gummibelægning til
boldspil eller lignende.

Nogle felter var i år fyldt af valmuer og an¬
dre enårige urter med et lidt forvildet og utøj¬
let præg. Der var et ret stort ønske om at fa et

■

— . .-iau
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Sønder Boulevard på Vesterbro i København strækker sig fra Halmtorvet i øst til Enghavevej i vest og er halvanden kilometer lang. © SLA
• Sønder Boulevard in the Vesterbro quarter of Copenhagen stretches from Halmtorvet in the east to Enghavevej street in the west and is 1J4 kilometers long. © SLA

mere naturpræget udtryk, end man oftest ser i
de gængse, meget velordnede og formelle by¬
rum. Dette naturprægede udtryk skal have lov at
brede sig. SLA bruger ikke begrebet biotop her,
men hellere levested eller habitat.

Det viste sig desværre, at de steder man kun¬
ne plante træer, egentlig var ret begrænsede p.g.
af alle mulige ledningsføringer under jorden.
Derfor er det færre træer end først tænkt, der er

kommet til at stå i midterarealet. Til gengæld er
der anvendt ret forskelligartede træer, både med
hensyn til størrelse og vækstform samt farver og

former i af løv og blomstring. Det er hovedsa¬
gelig brugt amerikansk ask og dertil bl.a. fugle¬
kirsebær, stilkeg, robinie, tretorn, sølvpil, blod¬
blomme, magnolie.

Driftsmæssigt er der derimod ikke så megen
forskel til den traditionelle boulevards klippede
græsbånd og trærækker.

Det er blevet til et byrum, som udtryksmæs¬
sigt og funktionelt ligger og vipper mellem at
være privat og lokalt. Området har ændret sig
meget; fra at være en øde boulevard til at være
en lokalpark til ophold og leg.

Samtidig er hele projektet etableret ved hjælp af
et forholdvis beskedent anlægsbudget, 18 mill,
for 1,5 hektar. Pengene er så at sige brugt på at
lave rumligheder og sanselige oplevelser og ikke
ved at anvende dyre materialer. De gennemgå¬
ende materialer er asfalt, grus og græs. Og dertil
blev flest mulige af de ca. 700 kampesten, der lå
der i forvejen, forsøgt genanvendt.

Udformningen af Sønder Boulevard er også
differentieret på den måde, at den ende, der lig¬
ger nærmest Enghave Plads, er gjort mere frede¬
lig; bl.a. med ganske farverige staudebede.
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Flest mulige af de 698 store kampesten, der tidligere var

lagt ud som primitiv afspærring på boulevarden, blev
genanvendt i projektet. © SLA
• As many as possible of the 698 boulders that previously
served as a primitive barrier on the boulevard, were reused
in the project. © SLA

Som planlæggere og landskabsarkitekter' har
SLA taget arkitektonisk stilling til den rumlige
disponering, de har fastlagt en rumlig balance og
skabt en komposition af de valgte rumligheder.
Der er samtidig sat en sideløbende vækstlig pro¬
ces i gang, som hen ad vejen så må finde sin egen
indre økologiske balance.

Kort græs ved siden af langt græs giver be¬
hagelig variation. Det lange bliver så måske trådt
ned, men dette kan ændres løbende af driftsfol¬
kene, og det er tænkt ind som en del af plejepla¬
nen og hermed som en del af den almindelige
driftsproces.

Rammen her er så robust, at man kan så og plan¬
te, næsten hvad man vil. Man har så at sige en
række små jordstykker, som forhåbentlig med
mellemrum kan omprogrammeres.

Mht. det æstetiske billede har man som sagt
både haft ønske om orden og uorden, man har
haft ønsker om noget gartnerisk klassisk og til
noget vildt og ukontrolleret; begge dele kan den
nye Sønder Boulevard optage inden for de givne
felter. Det æstetiske billede er ikke kun set søm

et fuldstændigt velplejet og ordnet system af fel¬
ter på halvanden kilometer lang strækning, men
et et flow af forskellige rumligheder, hvor nogle

er velordnede og nogle ikke så ordnede, og der¬
med far hele boulevarden måske en lidt uventet

og overraskende æstetisk fremtræden, som i hø¬
jere grad knytter sig til en mangesanselig ople¬
velse end til blot en visuel oplevelse.

Landskabsarkitektur handler i høj grad om åt
skabe rum. Den arkitektoniske stillingtagen lig¬
ger i den rumlige disponering af alle enkeltde¬
lene. Hvordan de enkelte felter i tilfældet Søn¬

der Boulevard udvikler sig, er mindre afgørende.
Processen sættes i gang og må så finde sin egen
indre balance. Det kan blive en både foranderlig
og forunderlig stribe. AL
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Sønder Boulevard, Vesterbro, København
Projekt: 2004-05. Udført: 2005-07
Bygherre: Københavns Kommune
Pilotprojekt iht. Handlingsplan for Københavns Byrum (CUSAP)
Landskabsarkitekt: SLA

Kreativ direktør: Stig L. Andersson. Projektleder: Karen Margrethe Krogh.
Designteam: Stig L. Andersson, Karen Margrethe Krogh, Filippa Berglund, Martin Birch Pedersen
Ingeniør: Hansen & Henneberg Ingeniører
Areal: 1.6 ha

Anlægssum: 18 mill. kr.

Der har været ønske om steder med et naturpræget
og ukontrolleret udtryk, her i form af felter med
valmuer og andre enårige urter. © SLA
• There was a wish for places with a nature character
and an uncontrolled expression, here in the form of
areas with poppies and other annual plants. © SLA
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NØRREBROPARKEN I KØBENHAVN - RENOVERET 2007

Steen Høyer

Idé- og strukturplanen for området er et resultat
af en offentlig konkurrence, udskrevet af Køben¬
havns Kommune i 2004.

Princippet i planen er at opdele det lange
og smalle rum på tværs i en række mindre og
mere varierede rum, der kobler sig til -bydelen.
Opdelingen sker ved hjælp af byggede og plan¬
tede elementer, inspireret af landet, landskabet
og byens kant. Indholdet og elementerne i par¬
ken er bestemt afprogrammet, der er bygherrens
og bydelens ønsker om aktiviteter og oplevelser.
Det handler om alt fra vand til skaterbaner, ro,

biodiversitet og naturoplevelse.
Den grundlæggende idé er at skabe en vari¬

eret og fleksibel ramme, hvor et skiftende funk-
tionsindhold kan udfoldes gennem tiden, uden
at hovedtrækket og den rumlige oplevelse falder
fra hinanden. En- såkaldt robust havekunst, der
kan tåle tidens påvirkning.

For at optimere udbyttet, er det desuden hen¬
sigten at prioritere enkle, holdbare materialer og

simple løsninger, i stedet for et designe og ud¬
vikle nye komplicerede løsninger på produkter,
der findes i forvejen.

Efter konkurrencen, der foregik i to etaper,
blev det besluttet at udvikle det foretrukne pro¬

jekt, i et samarbejde med Københavns Kommune,
Kvartersløft og den lokale styregruppe. Projek¬
tering, byggestyring og tilsyn er udført af GHB
Landskabsarkitekter a/s, hvor jeg selv blev an¬
sat som rådgiver og deltog frem til afleveringen,
i august 2007.

Det oprindelige konkurrenceforslag fra 2004
var som nævnt en struktur til parkområdet og en

holdning til design og udførelse. Det er planlæg¬
geren og teoretikeren, der kommer til orde her.
Men idéen skal møde virkeligheden, der nu en¬

gang er overmåde konkret, og i sidste ende bedst

opleves i en øjenhøjde på 1 meter over terræn.
Fra projekteringens begyndelse blev udviklin¬
gen målt og vejet fra denne højde.

Men inden da skulle projektgruppen kon¬
solideres med de nødvendige ekspertiser. Un¬
der ledelse af GHB Landskabsarkitekter med Ja¬
cob Fischer som projektansvarlig og sagsarkitekt
Louise Risør blev der tilknyttet en række kon¬
sulenter. Teit Andersen har stået for udviklingen
af skaterbanen, firmaet Monstrum har stået for
legepladsen, Signe Høyer Frederiksen stod for
gavlmaleri og brønde, og rådgivere fra leveran¬
dører har sideløbende påvirket og udviklet det
samlede projekt.

Personligt tror jeg, det har været vigtigt, at pro¬

jektets overordnede mål har været enkelt at kom¬
munikere, fordi den samlede arbejdsproces godt
nok har været lidt turbulent, men altid har været

positiv, engageret og peget i samme retning.
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Nørrebroparken, København
Renoveret 2004—07

Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: GHB landskabsarkitekter a/s

Konsulent: Steen Høyer (designansvarlig)
Entreprenør: OK Grønt Anlæg a/s
Enterprise: 23 mill. kr.
Fotos: Steen Høyer
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Det forhold, at detaljerne så blev lidt anderledes,
er uden betydning i denne sammenhæng.

Men det forhold, at oplevelsen har været vig¬
tigere end udseendet, er afgørende, men selvføl¬
gelig skal tingene gøres ordentligt. Når der var
ønske og behov for den og den funktion med
de.t og det element, skulle det løses i praksis, 6g
ikke udelukkes af et æstetisk eller formelt argu¬
ment. Markedshaller, skaterbaner og p'rojektører
er for eksempel ikke lige nemme at integrere
med staudebede og vuggestuer.

Men når man alligevel prøver, opstår der na¬

turligvis. en række kontraster og løsninger, der
ikke passer. med 'takt og tone' i byrums- og

parkdesign for skolede akademikere. Men det er
nu en del af strategiens tankesæt — det forhold,
at kvaliteten ikke primært ligger i det designede
helhedsgreb, men lige så vel opstår i de 'skæve
hjørner' og umage kombinationer. En god by at
leve i, er jo heller ikke en perfekt by at se på!

Man kunne' kalde det forhold for et socialt
eller menneskeligt fokus frem for et formelt,

æstetisk fokus. Jeg mener, at værdien i dansk ar¬
kitektur og havekunsttradition er interessen for
mennesket og landskabet. Det er det fokus, jeg
prøver at videreføre, og som jeg desværre har så
svært ved at gense i de mange nyere tegnestuers
produktion, hvor den formelle del af modernis¬
men er digitaliseret ind i nye rentable storskala¬
projekter.

Men her på Nørrebro er det ophold, blom¬
ster, aktivitet, ro, vand, hastighed, mennesker,
tid, ly og løv. der er vigtigt. Sværest var det med
vandet. Ønsket om springvand og vandleg stod
øverst på beboernes ønskeseddel, fra før konkur¬
rencen blev udskrevet, og det blev opfyldt af et

springvandsoniråde i bulet asfalt med naturlige
'vandpytter'. Men økonomiske, praktiske og sik¬
kerhedsmæssige restriktioner er lige ved at sej¬
re over selv den mest hærdede og udholdende
landskabsarkitekt, der blot kunne konstatere, at

det var det muliges kunst. Langt større udbyt¬
te blev opnået med enkle jordvolde og rydnin¬
ger af hække, hvorved Nørrebroparken fik for¬

æret en ny sammenhæng mellem leg, sport og

ophold.
De overordnede strukturerende elementer,

såsom trærækker og markedshaller, er i dag fre¬
det i lighed med den ældre lindeallé, hvorved
også fordelingen mellem løv- og nåletræer i pro¬

jektet skulle være sikret en tid frem.
Alt i alt har konkurrenceprojektet været i-

gennem en udviklingsproces fra idé til virkelig¬
hed, som jeg betegner som overordentlig vellyk¬
ket, takket være samarbejdet mellem de mange

aktører. Heldigvis ikke med et perfekt resultat,
men med et slidstærkt og brugbart produkt, som

jo helt sikkert vil skifte anvendelse undervejs.
Mit håb er blot, at en lille del af mange nyplan¬
tede træer får lov at blive rigtig store - hundrede
år eller mere — men det vil jeg desværre aldrig

'

få at vide!

Steen Høyer, professor, landskabsarkitekt maa, mdl
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ET BRAG AF EN PARK — anmeldelse af Ny Nørrebro Park

Per Stalilschmidt

Det regnede, da Ny Nørrebro Park blevmdviet
den 31. august. Indvielsen skete med fuld musik
under markedshallens kæmpetag, vin og kage og

parkens stjernelogo på alt fra servietter til nøgle¬
ringe, Festligt, folkeligt og fornøjeligt. Og takket
være hallen, uden at regnen satte skår i glæden.
Med omlægningen og brug af 23 mill, kroner er
den 1 km lange båndpark tilført ny vitalitet, ny
funktion og nye oplevelser.

Resultatet er internationalt med en nørre-

brosk tone, det er artistisk og snusfornuftigt på
samme tid, og det kombinerer hensynsfuldhed
med frækhed.

Før cyklede man ad stien langs en åben græs¬
slette. Hvad der var at opleve, kunne være nået
med hastigheden i det tog, der i sin tid kørte på
denne strækning mellem Hovedbanen og Klam¬

penborg. Men allerede ved indvielsen i år er op-
levelsesintensiteten så tæt, at man må cykle lang¬
somt, for at øjnene kan følge bare nogenlunde
med. Det skyldes ikke kun de mange børn og

voksne, som- leger, skater, griller, spiller boule og

volleybold, snakker og lufter hunde. Det er også
de nye markante .installationer, belægningsfelter
og allerede nu rumgivende trærækker.

Konceptet •

I konkurrence om ny Nørrebro Park (LAND¬
SKAB 8/2004 s. 201) vandt Steen Høyer den ene
af de to førstepræmier samt 2. præmien. 1. præ¬

mien, der har ligget til grund for det realiserede
anlæg, er en leg med tværgående bånd — krum¬
me, rette, knækkede, tykke og tynde bånd i veks¬
lende vinkler fra rette til spidse i forhold til par¬

kens længderetning. 2.præmien fremstår ligeså
konsekvent i sit koncept, men fortegnet er mod¬
sat. I et kvadratnet er i nord-sydgående rækker
placeret punktvise elementer som træer, buske,
blomster, lys, flag og pavilloner. Kvadratnettet på
langs af parkens hovedorientering er spillepla¬
den, elementerne spillebrikkerne. I årenes løb
har Steen Høyer vundet mange konkurrencer,
på Nørrebro har han givet tre forskellige svar på
det samme spørgsmål: en 1. præmie, en 2. præ¬
mie og en virkelighed. Og virkeligheden er den
mest fantastiske.

Da jeg så konkurrenceresultatet tog jeg hat¬
ten af for dommernes mod, men havde mine
bange anelser - et stærkt og konsekvent kon¬
cept, men ville det ikke blive helt manieret med
alle de linier på tværs?
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Th. Fra lindealléen er der synskontakt til
boldfælleden i øst og voldlandskabet i vest (1)
Midte. Plan af parken med fotostandpunkter.
Nord th.

Nederst. Bunkerskuplerne har fået
en asfalteret lillebror mellem sig (2)
Fotos: Per Stahlschmidt
• Right: From the lime avenue there is visual
contact with the ball field to the east and the

rampart landscape to the west (1)
Middle: Plan of the park with photo points
of view. North to the right
Bottom: The bunker domes now have an

asphalt little brother between them (2)
Photos: Per Stahlschmidt

Fælles for Steen Høyers konkurrenceforslag er

accepten af den omkringliggende by som rum¬

lig ramme, at den del af parken, der er omgi¬
vet af lindealléer — dvs. stadsgartner V. Fabricius
Hansens'Stefanspark fra 1935 — stort set bevares
uforandret. Også tracéet af den gennemgående
cykelvej som Vej & Park gennemførte i 2000 er
intakt i forslagene.

1 den realiserede park er fællesmængden af
de to konkurrenceforslag virkeliggjort. De til¬
grænsende taktfaste, harmoniske, men temmelig
anonyme lejlighedsfacader, giver en rolig klang¬
bund for den brogede mangfoldighed i den nye

park. Enkelte steder er de nye træer klistret for
tæt på lindealléen, men i de store og hele står
alléen uantastet, dens rolle er omfortolket, men

dens betydning er styrket.



Markedshallerne sætter ramme om udvalgte nabobebyggelse (3). Foto: Per Stahlschmidt
•The market halls frame selected neighboring buildings (3). Photo: Per Stahlschmidt

Før skilte den vestlige allé græsfælleden ulogisk
i 2/3-delspunktet. Nu er alléen blevet parkens
uundværlige hovedpulsåre. Også de eksisteren¬
de træer i rækker, grupper og solitært er ble¬
vet medspillere i den nye komposition. Men for
min skyld havde det nu ikke været nødvendigt
at hæge om de gamlé, tarvelige ståltrådsflethegn
og lamperne i lindealléen.

Konkurrenceforslagets, afspejling af træarts-

fordelingen i det danske landskab og genskabel¬
sen af typiske danske markhegn er i den reali¬

serede park blevet til rækker af monokulturer,
overvejende eksoter. Den store forskel på 1. præ¬

mieforslaget og slutproduktet ser jeg ikke som

mangel på konsekvens og undergravning af den
oprindelige hovedidé i løbet af projekteringsfa¬
sen.

Tværtimod tager jeg det som udtryk for en

skarp bevidsthed om, hvad der er den centrale
kerne i visionen, i forening med stor smidighed,
når det gælder om at finde veje, der fører frem
til visionen. Når forhindringerne tårner sig op

- f.eks. at planteskolerne ikke kan levere, hvad
man ønsker — kan man insistere og forsøge at
overvinde forhindringen. Den anden strategi er
at smutte uden om, men stadig med målet i sigte.
Trærækkernes art er ikke vigtig, men trærækker¬
nes virkning er vigtig.

Den brugergruppe, som sidder på bænken
med øf og hunde dagen lang, har fortsat deres
reservat, hvor de kan være i fred og uden, at an¬
dre brugergrupper generes. Sympatisk at parken
tager alle brugere i sin favn, frem for at bruge
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Modsætninger modes i parkens knudepunkt ved Hillerødgade (4). Foto: Steen Høyer Hovedstien passerer markedshallen på sin rute mod Jagtvej (5). Foto: Per Stahlschmidt
• Extremes meet at the park's center by Hillerødgade street (4). Photo: Steen Høyer »The main path passes the market halls on its route toward Jagtvej (5). Photo: Per Stahlschmidt

kræfterne på at udelukke de, der giver konflik¬
ter, uanset om så konflikterne er indbildte el¬
ler reelle.

Renoveringsprincippet kan karakteriseres
som en kombination af, hvad G.N. Brandt kald¬
te 'bevaring af foreliggende kvaliteter', og hvad
Sven-Ingvar Andersson kaldte 'fri fornyelse'.
Både brugs- og oplevelsesmæssige kvaliteter er
bevaret og tydeliggjort uafhængigt af elemen¬
tets alder.

Det nye, der tilføjes, er fri fornyelse med et
nutidigt formsprog. Tilføjelsen kunne i prin¬
cippet ske ved integration, dvs. ved at den nye
struktur er i harmonisk samklang med parkens
oprindelige strukturelle mønster.

I stedet er valgt interferensprincippet, dvs.
at den nye struktur spiller på tværs mod den
gamle. Der dannes en brudflade mellem Fabri¬
cius Hansens regulære, langsgående strømlinet¬
hed og Steen Høyers humor, påfund og veks¬
len i tonehøjde og frasering. En brudflade, der
er artikuleret med empati og respekt for stedet,
gjort tilpas stram og behersket til, at der op¬
står spændende musik - rytmisk, dissonansrig
og uforudsigelig.

Strukturen

Sammenlignet med 1. præmien er der i den rea¬
liserede park sorteret kraftigt i tværbåndene, og
bånd i nye formationer er kommet til. Faktisk
fremstår den nye plan som grafisk værk temmelig
rodet i forhold til det grafisk prægnante udgangs¬
punkt. Det er især en mågevinge af ædelgran, en -

næsten - ret vinkel af serbisk gran og en z-formet
græsvold, der sætter planæstetikken på prøve. De
to granhegn oplever jeg nu ikke kun på papiret,
men også i parken som strittende provokatører.

Der er et rumligt hierarki mellem de beva¬
rede fodboldbaners relativt store skala og serien
af nye rum, dannet af trærækker og volde i lille
skala. Disse rum er dels af vidt forskellig form,
og dels er kanten mellem rummene af forskellig
karakter. Løvtræskærmene er halvgennemsigtige
slør, nåletræsskærmene uigennemsigtige vægge,
volde og betonmure under øjenhøjde, og under
tagene på de to markedshaller er der frit syn.

Står man i et rum, er der altså nok forskel
mellem dette og hint, mellem eget rum og na¬

boens, men man har ikke følelse af at være luk¬
ket inde, og man kan opleve mange forskellige
aktiviteter på én gang.

Elementer

Hele parkens gulv er græs — en blød og indby¬
dende, tætklippet, irgrøn plæne. Kun hvor det
funktionelt er nødvendigt, er der belægning —

skarpt afgrænsede felter med asfalt til leg og

boldspil og stier med asfalt eller grus. Aktivitets-
felterne ligger med stor afstand, sikkert placeret i
landskabet og med hver sin individuelle form.

Trumfen i den nye park er de to markedshal¬
ler. Hallerne består af citrongule ståldragere, der
bærer et enormt tag af aluminiumsplader. Der er

dagslys under taget, idet hallerne er uden væg¬

ge, og der kommer yderligere lys fra en luftspal-
te i kippen. Den nordlige hal er placeret i knu^
depunktet med skaterbanen ved Hillerødgade,
mens den sydlige danner et knudepunkt og gi¬
ver tiltrængt energi i 'den tynde ende' mod Jagt¬
vej. Hallerne danner portal over cykelvejen, er

sigterør mod særligt udvalgte, interessante udsnit
af nabobebyggelserne, og gør mange parkaktivi¬
teter mulige i regnvejr. Publikum skal vænne sig
til, at så store bygninger er en naturlig del af en

park, og naboerne skal affinde sig med hallens
lydforstærkende virkning. Og de skal ruste sig
med tålmodighed til de sølvblanke, reflekterende

Betonbanden om den asfalterede boldbane er velegnet til graffiti. De gode graffitimalere er mere kræsne med placeringen end de mindre gode (6). Foto: Per Stahlschmidt
•The concrete band surrounding the asphalted ball court is well suited for graffiti.The best graffiti artists are more particular about the location than the less talented (6)
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I en blød bue krydser rækken af
flerstammede sølvløn lindealléen (7).
Foto: Per Stahlschmidt
• The row of multi-trunk silver maples
crosses the lime avenue (7).
Photo: Per Stahlschmidt

flader bliver grå og matte. Men hallerne er be¬
vis på kommunalt mod — for parken som helhed
er de ikke alene som brugsgenstande, men også
som identitetsgivere og skulpturer et scoop!

Indgangene fra Hillerødgade og Jagtvej er
markeret med trompetfanfarer i form af gule be¬
toncylindre, en 8 m høj søjle og to 'klokketårne'
med et ur på toppen. Ingen skal være i tvivl om,
at man er i Ny Nørrebro Park, hvor kendings-
farven er mere pågående og mere grønlig end
discountbutikkernes gule reklameplakater. Her
er parken ikke byens pause, hvor stress, jag og
verdens ulykker for en stund holdes ude, men
stedet for et socialt byliv i grønne rammer med
action og høj puls.

Fodboldbanerne er holdt fri, men på øvri¬
ge arealer er med gavmild hånd drysset i alt 124
master ud. Halvdelen bærer gule og hvide vimp¬
ler, der festligt vajer for vinden. De andre master
bærer lysarmaturer af forskellig art. Med meget

forskellig koncentration af kunstlys betones an¬

dre dele af parken om natten end om dagen. Om
dagen kunne man nok undvære lysmaster over¬
alt spredt på plænen, om natten kan man se der
er mening i galskaben.

Træerne

'For helvede, hvor er her fedt, se bare alle de
træer, de har plantet' hørte jeg en fyr sige til sin
makker. Af to grunde er jeg enig med ham. Vi
har haft en periode, hvor plantematerialet var
sekundært i park- og pladsprojekterne. Det'pri¬
mære var de ting, der syner af noget og er fær¬
dige ved indvielsen. Og det er stadig udbredt at
etablere træer ved at grave en 'urtepotte' i den
traktoseramte jord, binde et allétræ til en pæl,
jævne ud og så græs ind til stammen. Fiaskoen
er så godt som sikker, træet ender som en pind
— erfaring og forskning preller af på denne sej¬
livede praksis.

Derfor er det optimistisk at komme i en ny

og moderne park, hvor træerne spiller hovedrol¬
len, hvilket indebærer en dynamisk udvikling i
mange årtier frem. Men også etableringsmåden
er der fremtid i. Selv om der ikke her er tale om

komprimeret byggepladsjord, vil træerne kom¬
me bedre i vækst ved at gro i de lave volde af

tilført muld - drukning af rødderne er en stør¬
re trussel end tørke. Ved at forankre træets rod¬

klump i stedet for opbinding af stammen til en

stok, undgår man at stammen mister styrke og

smidighed p.gr.a. stokkens funktion som krykke.
Og da jorden omkring stammen holdes fri for
græs og ukrudt, undgås konkurrence, vanding
muliggøres, og barken ødelægges ikke af plæ¬
neklipperen.

Serierne af næsten parallelle, krumme volde
giver associationer til et 'rimme — doppe' — land¬
skab af strandvolde som vi kender det langs de
danske kyster. Den kulturteknisk fornuftige løs¬
ning er dyrket som er formmæssigt motiv. Bøl¬
gerne af græsklædte volde har stor visuel effekt
på den jævne slette, og de inviterer til ophold på
en mere aktiv måde end den flade græsplæne.

Træartsvalget er uortodokst i forhold til den
puritanske, danske landskabsarkitekttradition
med berøringsangst for nåletræer. Velgørende,
at der her er brugt et større spænd af arternes

mangfoldighed. De grøn- og blånålede graner
vil — i kombination med den aktive kunstbelys¬
ning — betyde, at Ny Nørrebro Park også i den
lange, mørke vinter er en spadseretur værd.

I plantningerne ved Jagtvej kan jeg dog ik¬
ke se at en række med hhv. sølvpil, lærk, ask og

gran gør noget godt for hinanden æstetisk eller
økologisk set. Den stemning og karakter den ene
trærække bygger op udsletter den næste.Vel står
arterne i kontrast til hinanden, som når de dyr¬
kes i planteskolens rækker, men en æstetisk idé
opfatter jeg ikke.

Træformen er også bemærkelsesværdig. Det
er lykkedes at skaffe træer med løv til jorden. De
fleste store træer, der plantes i Danmark, er allé¬
træer. Allétræet passer soni gadetræ, fordi det er

opstammet og har en gennemgående lodret ho¬
vedstamme, der er forberedt til yderligere op-
stamning. I parken kan det derimod være skønt
med et træ, hvor kronen har jordkontakt, så træ¬
et giver rumlig beskyttelse, læ og opholdsmu-
ligheder.

I Ny Nørrebro Park kan det forhåbentlig
undgås at træerne stammes op, selv om det er
et normalt led i den rutinemæssige gartneriske
drift. Træstørrelsen - og træernes ensartede kva¬

litet — er imponerende. Men måske har man væ¬

ret lidt overmodig m.h.t. størrelsen på lærk og
serbisk gran, som her midt i september ser mis¬
tænkeligt røde ud i nålene. Enkelte træer er al¬
lerede aftalt udskiftet.

Processen

Sædvanligvis er der en sammenhæng mellem et

godt produkt og en god proces. Ud fra samtaler
undervejs med parter i sagen er det mit indtryk,
at de fire aktører har udfyldt hver sin funkti¬
on i et samarbejdsklima af tillid og respekt — og

med den fælles ambitioner om, at Ny Nørre¬
bro Park skulle blive unik. Vej & Park sammen

med Kvarterløft Nørrebro Park Kvarter har som

bygherre været initiativtager og ansvarlig for det
samlede forløb, fra brugerundersøgelse, inddra¬
gelse af Borgergruppen Nørrebroparken, pro¬

jektkonkurrence, projektering og gennemførelse.
De har også sørget for, at rammerne var klare
og råderummet optimalt for de tre andre parter.

Bygherrefunktionen er bl.a. vigtig ved at sikre,
at brugerne får afgørende indflydelse på, hvilke
funktioner parken skal imødekomme, uden at de
kan pålægges et ansvar for den måde funktions¬
kravene udmøntes i løsningen.

Steen Høyer har som kunstnerisk ansvarlig
udviklet visionerne, lyttet til borgene, til stedet
og til de tre andre parter og skåret igennem med
beslutninger. GHB Landskab har - med Louise
Risør som nøgleperson — omsat visionerne til
entreprenørsprog gennem deres projektering og
har stået for den løbende dialog med anlægsgart¬
neren i deres fagtilsyn. Og endelig har OK Grøn
Anlæg virkeliggjort visionen med ildhu og kva¬
litetsbevidsthed. Oven i købet på det vilkår, at

byggepladsen ikke var afspærret, men gæstfri for
de interesserede, kommende brugere.

Cykelbroen over Ågade er ved at blive byg¬
get. Når de sidste hurdler er overstået, bl.a. at
de krydsende gader omlægges i parkens bredde
og bilforhandleren ved Jagtvej flytter, vil 'Den
grønne sti' gennem Nørrebro og Frederiksberg
være færdig. Fra Lyngbyvejen i nord til Valby i
vest kan man så cykle de 9 km i grønne omgi¬
velser. Ny Nørrebro Park vil skille sig ud som en

særlig attraktion.
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Th. Det sorte 'autoværn' skiller hovedsti og

vandlegen med springvand i asfalt (8)
Midte. Legepladsen fornyet med flycrash (9)
Nederst. Rumdelere under øjenhøjde,
bløde former veksler med hårde (10)
Fotos: Per Stahlschmidt
• Right: The black 'crash barrier' separates
the main path and the water playground (8)
with its fountain rising from the asphalt.
Middle: The playground was renewed with
a crashed plane (9)
Bottom: Space dividers below eye level,
soft forms alternate with hard(10)
Photos: Per Stahlschmidt

Ikke siden Annelise Bramsnæs og Poul Jensens
Havnepark på Islands Brygge har jeg her i lan¬
det set en så original, ukunstlet og perspektivrig
fortolkning af byparken som Ny Nørrebro Park.
— Tivolisering? — Javist, men på den fede måde!
Andre parker i København og andre danske by¬
er har et lige så stort behov for en revitalisering
som Ny Nørrebro Park havde.

Løsningen kan ikke gentages, men mo¬

det, legeglæden, processen - og hvorfor ikke? —

teamet kan godt.
Per Stahlschmidt, lektor, Skou & Landskab, KU,
landskabsarkitekt mdl



TO HAVER AF GUNNAR MARTINSSON PÅ HVEN

Michael Vanning

Gunnar Martinssons hus bag de stor hække lige ud til
Øresund og vestenvinden.
Foto: Michael Varming, 2002
• Gunnar Martinsson's house behind the large hedge
lies out to the Øresund strait and the west winds.

1'hoto: Michael Varming, 2002

Gunnar Martinssons egen have. Han tegner som en drøm. Snittet ligger lige over huset. Nord er nedad
• Gunnar Martinsson's own garden. His drawings are wonderful.The section is just behind the house. North is down

Landskabsarkitekt Gunnar Martinsson (f. 1924)
og hans hustru Ulla slog sig efter hans afgang i
1992 som professor fra Universitetet i Karlsruhe
ned på Hven i et hus, de havde købt 1978. Her
har han skabt et par haver af stor skønhed.

Den ene er hans egen have. Den ligger på
en skråning mod vest med fin udsigt over Øre¬
sund og Sjælland. Bortset fra et beskedent areal
til køkkenurter er stort set hele resten af grun¬
den plantet til med store hække af liguster, smukt
formet af Gunnar Martinsson selv.

Mellem hækkene er der smalle gange, der
fører til små opholdspladser. Gunnar Martinsson
holder meget af at klippe hækkene - betragter
det som rekreation - og han har mange klippe¬
apparater i et dejligt værksted centralt på grun¬
den. De mange hække og udsøgte, små træer gi¬
ver læ trods den udsatte beliggenhed.

V' — Kl '*****>-
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Herover. Havekunst skal helst være fortryllende.
Det er denne lille opholdsplads til meget varme dage
i Gunnar Martinssons øvre have.

Et eventyr aflys og skygge.
Foto: Michael Vanning, 2007
• Above. Garden art should be enchanting.
This is true of this little resting place on the very
warm days in Gunnar Martinsson's upper garden.
An adventure in light and shadow.
Photo: Michael Varming, 2007

Øverst tv.Terrassen er et rigtigt 'sted'. Belægningen
er kasserede fortovsfliser fra en gade i Malmo; fliserne
har et karakterfuldt diagonalmønster. Til venstre: gan¬

gen op til den øvre have, til højre: værkstedet.
Foto: Michael Varming, 2003
Øverst th. Ulla, Gunnar og Ida foran det 8-kantede
lysthus, der er malet i en særlig, grøn farve, som ses
meget på Hven. Den passer godt til lavendlerne og
oliventræerne, der kommer ind i lysthuset om vinte¬
ren, i det som deres børn tidligere kaldte 'Orangutan¬
geriet'. Træet til venstre er en pilebladet pære, som
ikke flyttes ind. Foto: Michael Varming, 2003

•Top, left.The terrace is a real 'place.'The paving consists
of discarded sidewalk pavers from a street in Malmo; these
pavers have a distinctive diagonal pattern. To the left: the
path up to the upper garden, to the right: the workshop.
Photo: Michael Varming, 2003
Top, right. Ulla, Gunnar and Ida in front of the octagonal
gazebo, which is painted the special green color that is
characteristic of Hven. It is a fine compliment to the
lavender and olive trees that move into the gazebo during
the winter, in what their children used to call the 'orang-
utangerie.'The tree to the left is a willowleaf pear, which
is not moved inside. Photo: Michael Varming, 2003
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Herunder. De store ligusterhække optager de største niveauforskelle i den ret skrånende have. Den er som en labyrint og forlener
det ret beskedne areal med en dragende uoverskuelighed og et mageløst spil af sollys gennem løv. Foto: Michael Varming, 2007

Øverst tv. Jan Gehl taler om 'paratvirkningen', altså det at man får øvet sig mere, når instrumentet ligger fremme, end når det først skal ud af kassen, og noderne findes frem.
Gunnar Martinssons hækkesakse er aldrig langt væk, og han ser på klipningen som rekreation. Derfor er hækkene så smukt formet - og holdt. Foto: Michael Varming, 2007
Øverst th. Gunnar Martinssons værksted rummer bl.a. en lille snes forskellige sakse og klippeapparater. Et rart rum. Foto: Michael Varming, 2007
•Top, left. Jan Gehl speaks of'the ready effect,' meaning that one practices more when the instrument is at hand, than when one must first unpack it from its case, and find the sheet
music. Gunnar Martinssons hedge clippers are never far off, and he considers trimming'as a recreational activity.Therefore his hedges are so beautifully formed and maintained.
Top, right. Gunnar Martinssons workshop contains about 20 different shears and cutting tools. A wonderful room. Photo: Michael Varming, 2007
Middle.The large privet hedge resolves the greatest changed in grade in the steeply sloped garden. It is like a labyrinth and endows the somewhat modest area with a fascinating
unpredictability and a marvelou.s play of sunlight through the leaves. Photo: Michael Varming, 2007

198 LANDSKAB 8 2007



Der er et betagende lys i den anden, store have,
hvorfra man kan se vand mod både øst og vest.
Foto: Michael Varming, 2007
• There is an enchanting light in the large garden, from
where one can see water toward both east and west.

Photo: Michael Varming, 2007
Gunnar Martinsson. Foto: Michael Varming, 2007

• Gunnar Martinsson. Photo: Michael Varming, 2007

Den anden have ligger højt på Hven med ud- Man kan ikke hæfte noget stil' på de to haver. Tak til Lotte Møller for mange informationer,
sigt næsten hele kompasset rundt. Den er i mod¬
sætning til hans egen have meget stor, med en

mægtig græsplæne, der langs den ene kant af¬
grænses med en pergola. Også her har der måt¬
tet arbejdes meget for at skabe læ på den høje
beliggenhed.

Gunnar Martinsson har løst nogle vanskelige,
funktionelle krav i en given landskabelig sam¬

menhæng - på en meget skulpturel og poetisk
måde — med vækster man ikke ser hver dag, men
som kan gro på de givne steder. .

Der er ikke offentlig adgang til haverne.

bl.a. fra hendes smukke bog Tre Mastare - Tre
Trådgårdar fra 2006. Og tak til Gunnar Martins¬
son for lov til at vise de fine haver!

Michael Varming, arkitekt maa
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Modstående side, tv. Der er læ næsten hele vejen rundt om
huset, her takket være de flotte mure. Bemærk det rund¬
håndede udlæg til brede, trekantklippede buksbomhække.
Foto: Michael Vanning, 2007
Modstående side, th. Store, tykke hække og en stammehæk
sørger for læ ved husets vestside, uden dog at berøve huset
udsigten mod Øresund og Sjælland. Den flotte vase er et
gammelt Hoganås-produkt. Foto: Michael Vanning, 2007
• Opposite page, left. There is shelter almost all the way
around the house, here thanks to the handsome walls.
Notice the generous layout for the wide, triangular box¬
wood hedge. Photo: Michael Varming, 2007
Opposite page, right. Large, thick hedges and a stem-hedge
provide shelter along the west side of the house without
disturbing the view toward Øresund and Zealand.
The beautiful vase is an old Hoganas product.
Photo: Michael Varming, 2007

Otte prægtige cirkler af buksbom i læ af en 'kirkemur' har her skabt et meget
stemningsfuldt rum til ro og kontemplation. Foto: Michael Varming, 2007
• Eight magnificent boxwood circles sheltered by a 'church wall' create a wonderfully
evocative space for peace and contemplation. Photo: Michael Varming, 2007

Der er utroligt flot ved parterrebedet med de otte cirkler af buksbom.
I september har Verbena bonariensis afløst sommerens Allium aflatunense.
Forgrund, mellemgrund og baggrund går op i en højere enhed.
Foto: Michael Varming, 2007
• It is incredibly beautiful up at the parterre beds with the eight boxwood circles.
Here in September the Verbena bonariensis have replaced summer's Allium
aflatunense. The foreground, center and background form a synthesis.
Photo: Michael Varming,'2007

Modstående side, tv. Husets sommermorgenspiseplads
august 2003. Fint espalier og smukke materialer.
Foto: Michael Varming, 2003
Modstående side, th. Sommermorgenspisepladsen fem år
senere. Espalieret er blevet væk bag vinterjasmin og
Clematis viticella. Foto: Michael Varming, 2007
• Opposite page, left.The houses summer breakfast spot,
August 2003. Fine trellis-work and beautiful materials.
Photo: Michael Varming, 2003
Opposite page, right. The summer breakfast spot five years
later. The trellis has disappeared behind winter jasmine and
Clematis viticella.
Photo: Michael Varming, 2007
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Herunder. I den store, lægivende hæk mod vest er udsparret en fantastisk siddeplads med en storslået udsigt til Sjælland. Et rigtigt 'sted'. Foto: Michael Varming, 2002
• Below. In the large, sheltering hedge toward west, a niche was cut for a bench with a magnificent view to Zealand. A real 'place.' Photo: Michael Varming, 2002



BOGOMTALE III. fra Små paradiser.
Tv. Miniature, formodentlig fra Nizamis Kliamsa,
Madjnun besøges af sin far i ødemarken'. Centralasien,
Bukhara; ca. 1550-60. Davids Samling; 85/2006
Th., øverst. Miniature: kvinder plukker blomster i en
have. Indien, Sawar; ca. 1680. Davids Samling; 20/1981
Th., nederst. Miniature: bogfremstilling i en have.
Indien, Aurangabad; 1620-40. Davids Samling; 45/1980
• Illustrations from Small paradises.
Below left: Miniature, probably from Nizamis Khantsa,
"Madjnun is visited by his father in the wilderness."
Central Asia, Bukhara; ca. 1550-60. The David Collec¬
tion; 85/2006

Top right: Miniature: women plucking flowers in a

garden. India, Sawar; ca. 1680. The David Collection;
20/1981

Below right: Miniature: book production in a garden.
India, Aurangabad; 1620-40. The David Collection;
45/1980
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Paradis og andre haver
Annemarie Schimmel: Små paradiser. Blomster og haver
i islam. Forlaget Vandkunsten; 2007. 216 s. 249 kr.
Nadine Olonetzky '.Sensationen /Sensations.Eine Zeit-
reise durch die Gartengeschichte. Birkhåuser, 2007.
127 s. 29,90 €. Tysk og engelsksproget udgave.

Hele to enestående smukke bøger er kommet
min vej, den ene, Små paradiser af Annemarie
Schimmel, handler om islamiske haver og den
anden, Sensations af Nadine Olonetzky, om ve¬
sterlandske.

Små paradiser med undertitlen Blomster og
haver i islam er skrevet af Annemarie Schimmel

(1922-2003), der var en højt estimeret tysk pro¬
fessor i indo-muslimsk kultur ved Bonn og Har¬
vard universiteter. Ud fra sit kendskab til øster¬

landsk poesi og egne rejser til fjerne lande maler
hun besnærende billeder af fyrsternes haver i tu¬
sind år. Og ud fra sit enestående kendskab til den
islamiske verden fortæller hun historien om na-



111. fra Sensations. Opslag med afsnittene After 1200: pleasure garden og Circa 1225-1280: narrative and the medieval love garden (illustrationen viser en dansehave),
opslag med den engelske landskabspark Stourhead samt opslag 2005: television og 2005: artist's gardens and artificial mountain (illustrationen viser en fleretages have)
• Illustrations from Sensations. Pages with sections After 1200: pleasure garden and Circa 1225-1280: narrative and the medieval love garden (the illustration shows a dancing garden),
pages with the English landscape park Stourhead, and the pages 2005: television and 2005: artist's gardens and artificial mountain (the illustration shows a multistory garden)

turens forunderlige rolle i østerlandsk filosofi, liv
og kunst; blomsten som motiv, som symbol, som

investering og som navn til et barn. Men det,
som gør bogen til noget helt særligt, er, at den
foruden at være illustreret med tidens poesi også
er illumineret med miniaturer.

En god arabisk eller persisk digter skulle ef¬
ter sigende have været i stand til at beskrive en
have uden nogensinde at have set den, for struk¬
turen er så grundfæstet og den poetiske beskri¬
velse afplanterne så stereotyp, at han nemt kunne
fremtrylle 'sine ønskers blomsterhave' ved hjælp
af roser, narcisser, tulipaner og cypresser. Tradi¬
tionelt var haverne beskyttede af mure og op¬
delt i retvinklede felter, som vore klosterhavers
hortus conclusus, ofte med to hovedakser, kana¬
ler og en pavillon i skæringspunktet, som mange
vesterlandske renæssance- og barokhaver. Det er

blomsterne, som inspirerer til poesi. Vi læser om
violens himmelfarvede dragt og moskusduften-
de åndedrag, marguerittens hvide smil og narcis¬
sens sølvfingre, der løfter en gylden pokal. Men
smukkest af alt er rosen, skabt af Profetens sved¬
dråber, af farve som vinen og med blade som den
elskedes hud. Alt levende tilbeder Gud - 'kun

det visne blad har afsluttet sin gudstjeneste'.
En af de store havedyrkere var mameluksul¬

tan Qansawh al-Ghuri. Hån importerede syriske
frugttræer, vinstokke, iris, hvide roser og jasmi¬
ner. Hans yndlingsplads var ved et kunstigt bas¬
sin, som fyldtes fra Nilen. Hér sad han daglig
under jasminen underholdt af sangfugle, og hér
modtog han i 1510 sine 24 emirer til nytårskur.
En tjener bragte ham en serviet fuld af roser fra
haven. Han tog en rose, lugtede til den og rakte
den til Atabeg Qorqmari. Denne rejste sig, tog
den og kyssede den jord, den var vokset af. Så
tog sultanen en anden rose, lugtede til den og
rakte den til våben-emiren - og så fremdeles.

Men de utroligt varierede og faA'e.rige mini¬
aturer, som hver især skaber længsel hos vinter¬
gæsten, er vidt forskellige, om end de fleste bak¬
ser med perspektiviske problemer. Størsteparten
er iranske og foregår i den frie, men fornemt
iscenesatte natur og ikke i egentlige haver. De
dokumenterer på fortryllende vis perseres, in¬
deres og araberes sans for blomster og dyr. Det

vrimler med dyr, der er fugle i luften, og i ka¬
nalerne svømmer ænder og fisk, mens træers
kroner, som store vifter, bøjer sig beskyttende
om sceneriet. I en miniature fra Nizamis Kham-

sa (Fembogen) fra Bukhara, hvor den til vanvid
forelskede Madjnun sidder i ørkenen blandt vil¬
de dyr, lader maleren en bæk med blomstrende
bredder bugte sig ned over sandet. Fortælling,
naturiagttagelser og ornamentik forenes.

Det er ikke de lykkelige jagtmarker, som
venter den døde i en islamisk verden, men Para¬
dis, et ord, som Xenofphon anvendte om de per¬
siske haver, og som også araberne bruger med en
let omskrivning. Haven på jorden spejler him¬
len - og digte, tekster og de fire og tyve mini¬
aturer spejler haverne på siderne af Schimmels
forjættende bog, hvor forsatsen har tegninger af
gazeller, bagsatsen en løve, bogbindet et udsnit
af iransk miniature og smudsomslaget, ikke som

oplyst er fra samme, men fra et indisk albumblad
af'Elskende i et landskab'.

Får man blod på tanden ved mødet med
østerlandenes miniaturer, er der indtil årets ud¬
gang mere at hente på en udstilling på Louisiana
med titlen: 'For de udvalgte fa'. I mørklagte rum

lyser 132 velbevarede blade af islamisk miniatu¬
rekunst tilhørende Davids Samling (som genåb¬
ner i 2008), akkompagneret af et pragtkatalog
forfattet af Kjeld von Folsach.

Små paradiser er oversat fra tysk, først publi¬
ceret i 2003, forfatterens dødsår. Den optræder
som bind nr. 13 i Carsten Niebuhr Biblioteket,
udgivet af C.L. Davids Fond og Samling og Car¬
sten Niebuhr Afdelingen ved Københavns Uni¬
versitet samt Forlaget Vandkunsten.

Den af bøgerne, der er allerbedst at have i
hånden er Sensations, for den er svøbt i lærred
påtrykt et fotografi, et kik ind i en urskov af
blomster, buskadser og dunkle trækroner, hvor
titlens guldtryk skaber dobbelt dybde. Motivet
er fra den subtropiske jungle ved Glendurgan,
Cornwall, og fotografiet er forfatterens eget li¬
gesom mange andre af den lille bogs illustratio¬
ner.

Nadine Olonetzky tager os på en lystvan¬
dring gennem havekunstens historie: 'A time
travel through garden history'.

Bogen er opdelt i ultrakorte afsnit, som formid¬
ler hendes smittende glæde ved mangfoldighe¬
den. Hvert afsnit har et tema og rækkefølgen er

kronologisk, men visse motiver følges til dørs i
fortællingen. Det er let og fornøjelig læsning,
samtidig med at det regner med oplysninger og
uventede billeder. Illustrationerne er i sig selv
en poetisk leg med kontraster: fuldside prospek¬
ter og dejlige naturoptagelser veksler med små
fotografier og sorthvide snapshots, som f.eks. af
en familie i kolonihaven o. 1900 (et fænomen
med rødder tilbage til 1844) og et stik af en gart¬
ner, som arbejder med sin græsslåmaskine, mo¬
del 1832. Ouverturen er et dobbeltopslag af ma¬
leren Lucas Cranach den Ældres 'Paradishave'fra

1500-tallet og et af de sidste en simili-taghave af
Martha Schwartz på Whitehead Institute, Cam¬
bridge, USA. Teksten begynder hos sumererne

og slutter med vore dages kunstige naturlighed
på alle etager, og forfatteren, som med let og

kyndig hånd leder os gennem historien, er foto¬
graf og kulturskribent, bosat i Schweiz.
Gertrud Købke Sutton, kunstkritiker
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SUMMARY

Sønder Boulevard —

a metamorphous, p. 181
Annemarie Lund

The transformation of the tra¬

ditional Sønder Boulevard arose

from Copenhagen Municipality's
urban space plan from 2004: Co¬
penhagen Urban Space Action
Plan. Previous to this, a traffic plan
was approved that involved clos¬
ing the road at the western end.
SLA developed three principles,
A, B and C, of which C was cho¬
sen. The road area was decreased

so there is only one lane in each
direction and the middle area

was thus expanded. In principle
C, flexibility has been optimized.
Here there is no real center path,
on thp other hand one moves from
space to space. In addition, the sur¬

faces and paving types are varied
and the planes lie on slightly dif¬
ferent levels. In this way passages
are established across the way. The
scheme becomes a system of spaces
where one often changes direction
and inhere the eyes' sightline thus
also changes. The area has changed '
from being a desolate boulevard to
a local park.

The aesthetical image is not
that of a well-groomed and or¬
dered system of areas along a VA
kilometer stretch, but more a

flow of different spaces of which
some are well kept and some are

not, and thus the boulevard has a

somewhat unexpected and surpris¬
ing aesthetical appearance, which
is more tied to a multiple of senso¬

ry experiences that to visual sensa¬
tions. The architectural attitude lies

in the spatial disposition. How the
individual areas develop is of less
importance. This process must thus
find its own inner balance. This

can become both a variable and

wonderful succession.

Nørrebro Park in Copenhagen
- renovated 2007, p. 186
Steen Høyer

The conceptual and structural plan
for the area is the result of an open

competition arranged by Copen¬
hagen Municipality in 2004.

The main idea in the plan was to
divide the long, narrow space cross¬
wise in a number of small and

widely varied spaces that relate to
the local neighborhood. This di¬
vision should be realized with the

help of built and planted elements,
inspired by the land, landscape and
the edge of the city. The content
and the elements in the park are de¬
termined by the program, which
was based on the client and quar¬
ter's wishes for activities and experi¬
ences. This includes everything from
water to skating rinks, peace, bio¬
diversity and nature experiences.

The basic idea was to create

a varied and flexible framework

where changing functional content
can be developed over time with¬
out the main concept and spatial
experiences suffering as a result; a
so-called robust garden art that can
survive changing influences.

In order to optimize the ben¬
efits, there was an additional goal
to emphasize simple, durable ma¬
terials and simple solutions instead
of designing and developing new

complicated solutions for products
that already exist.

After the competition, which
took place in two stages, the de¬
cision was made to develop the
preferred project in collaboration
with Copenhagen Municipality,
the neighborhood improvement
effort and the local steering com¬
mittee.

The project work, building ad¬
ministration and supervision were
carried out by GHB Landskabsar¬
kitekter a/s, where I was employed
as a consultant and worked up to
the completion in August 2007.

I feel that the values in the

Danish,architecture and garden
art tradition lie in the interest for

people and the landscape. In Nør¬
rebro it is the leisure, flowers, ac¬

tivity, peace, water, speed, people,
time, shelter and leaves that are

important. The most difficult was

the water. The wishes for a foun¬

tain and water play area were sat¬
isfied by a fountain in bumpy as¬

phalt with natural 'water puddles.'
Far greater benefits were realized
with simple earth berms and the
thinning of hedges, by which Nør¬

rebro Park achieved a new context

between play, sport and leisure.
The primary organizational ele¬
ments, such as tree rows and mar¬

ket halls are protected today as is
the older lime avenue, and thus a

combination of deciduous and co¬

niferous trees should be ensured

for the years to come.

A fantastic park — review New
Nørrebro Park, p. 190
Per Stahlschmidt

With a reorganization and the use

of 23 million kroner, the new one-

kilometer long band park has been
given a new vitality, new functions
and new experiences.

The result is international with

a touch of Nørrebro, it is both ar¬

tistic and prosaic, and it combines
thoughtfulness with audacity. The
intensity of experience is so dense
that one must bicycle slowly in or¬
der for one's eyes to even attempt
to keep up.

Originally, the western avenue,

established by municipal gardener
V. Fabricius Hansen in 1935,
crossed the grass belt up at the 2/3
point. Now the avenue has be¬
come the park's essential main ar¬

tery. Also, the existing trees in
rows, groups or standing alone
have become partners ip the new

composition.The renovation prin¬
ciple can be characterized as a

combination of what G.N. Brandt

called 'preservation of existing
qualities,' and what Sven-Ingvar
Andersson called 'free regenera¬
tion.'The qualities of use and ex¬

periences have been preserved and
clarified independent of the age of
the elements.'The trump cards in
the new park are the two market
halls. These halls are built of lem¬

on yellow steel beams that support
an enormous roof of aluminum

panels.There is daylight under the
roof-as the halls have no walls, and
even more light seeps down from
a slot in the roof ridge. It is also an

optimistic feeling to come into a
new and modern park where the
trees play the main role, which im¬
plies a dynamic development for
many decades to come.

Not since Annelise Bramsnæs and

Poul Jensen's Harbor park on Is¬
lands Brygge have I seen here in
Denmark such an original, unaf¬
fected and promising interpreta¬
tion of the city park as at New
Nørrebro Park. — Tivolization? —

Yes perhaps, but in a cool way!

Two gardens by Gunnar Mar¬
tinsson on Hven, p. 196
Michael Varming

After his retirement in 1992 as

professor at the University in
Karlsruhe, landscape architect Gun¬
nar Martinsson (b. 1924) and his
wife Ulla settled down on the is¬

land of Hven in a house they had
purchased in 1978. Here he has
created two gardens of immense
beauty. One of them is his own

garden. It lies on a slope running
toward west with a fine view out

over the Øresund strait and Zea¬

land. Aside from a modest vegeta¬
ble garden, most of the property is
planted with large privet hedges,
beautifully formed by Gunnar Mar¬
tinsson. Between the hedges there
are narrow paths that lead to small
resting places. Gunnar Martinsson
really enjoys trimming the hedges -

considers it to be recreation - and

he has a number of trimming tools
in a wonderful workshop in the
center of the property. The many

hedges and choice small trees of¬
fer shelter despite the exposed loca¬
tion. The other garden lies high on
Hven with a panorama view almost
360 degrees. As opposed to his own

garden, this one is very large with
an enormous lawn, which along
one edge is bordered by a pergola.
Also here, much effort was needed
to created shelter on the high lo¬
cation.

One can't really attach any

'style' to these two gardens. Gun¬
nar Martinsson has solved a num¬

ber of difficult, functional require¬
ments in a given landscape context
- in a very sculptural and poetic
way - with plants one does not of¬
ten see, but which can flourish in
the assigned places.The gardens
are not open to the public.
Pete Avondoglio
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Arriola & Fiol architects: Pare Central de Nou Barris, Barcelona. 2000-07

Havekulturfondens

Hæderspris 2008
Havekulturfonden har siden 1993

hvert år uddelt denne hæderspris
til personer, der i særlig grad har
virket for havekulturens fremme.

Fondsbestyrelsen opfordrer alle
til at indstille personer, der i sær¬

lig grad har gjort sig fortjent til at

modtage hædersprisen.
Indstillinger til Hædersprisen 2008
sendes til Havekulturfonden,
Jægersborgvej 47
2800 Lyngby
inden i. marts 2008

Superkilen på Nørrebro
En enig dommerkomite har ud¬
valgt to grupper i projektkonkur¬
rencen om udformning af Super¬
kilen på Nørrebro i København.
De to projektteamer:
BIG i samarbejde medTopotek 1,
Superflex, Heine Petersen og Help
kommunikation

og
GHB Landskabsarkitekter med

Nord, Flemming Brandtbjerg, Lise
Egholm, Madeeha Mehmug og
Louisa Skovlund.

De to grupper er udvalgt blandt de

fem, som i maj 2007 gik videre fra
prækvalifikationen til projektkon¬
kurrencen. En endelig vinder ud¬
peges januar 2008.Vinderen bliver
totalrådgiver for Superkilens vide¬
re projektering og gennemførelse.

International Urban Landscape
Award 2007

15 lande herunder USA, Spanien,
Mexico, Schweiz, Polen, Storbri¬
tannien, Tyskland og Holland hav¬
de indsendt forslag til årets IULA-
pris. Der indkom knap 60 forslag,

hvoraf fem blev nomineret: Wester

gasfabriek i Amsterdam; Olympic
Sculpture Park i Seattle; Gruner
Bogen Paunsdorf i Leipzig; MFO
Park i Ziirich samt det vindende

forslag fra Spanien: Pare Central de
Nou Barris i Barcelona ved arki¬

tekter og landskabsarkitekter An-
dreu Arriola Madorell og Carmen
Fiol Costa. Med IULA-prisen føl¬
ger 50.000 €.
Eurohypo AG bank samt tids¬
skrifterne Topos og Architektur
&Wohnen stiftede prisen i 2005.
www.iula.com
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Konkurrence om byrum og

byliv i Herning
Herning Kommune har udskre¬
vet en konkurrence om en hel¬

hedsplan for Herning bymidte
med henblik på at skabe levende
og sammenhængende byrum af høj
arkitektonisk kvalitet og med stor

brugsmæssig og identifikations-
mæssig værdi.
Forslagene skal på helhedsniveau
behandle tre kategorier af byrum:
Torve og pladser, gågadesystemet
samt de smøger, der ligger i tilknyt¬
ning hertil og endvidere tage stil¬
ling til den fremtidige disponering
af de sekundære byrum, herunder
arealer udlagt til parkeringspladser.
For de enkelte byrumstypologier
ønskes desuden en detaljeret bear¬
bejdning af et antal udvalgte om¬
råder.

Der kan afleveres forslag til løsning
af én eller flere af følgende katego¬
rier: gågader; torve og pladser samt

smøger og velkomstarealer
Samlet præmiesum 750.000 kr.
Heraf uddeles 1-3 førstepræmier
på mindst 175.000 kr.
Indleveringsfrist for forslag:
19. december 2007

Konkurrenceprogram:
www.arkitektforeningen.dk/upload/
konkurrencer/danske/konkurrencepro¬
gram.samlet.pdf

Spor - fotografi af
Jan Kofod Winther
Øregaard Museum visér indtil
13. januar 2008 udstillingen Spor
med ca. 65 fotografier fra Skandi¬
navien, Toscana og Irland af foto¬
grafen Jan Kofod Winther.
Øregaard Museum
Ørehøj Allé 2, 2900 Hellerup
www.oeregaardmuseum.dk

OY - TRR

Museet for Samtidskunst, Roskil¬
de viser 11. januar til 2. marts 2008
udstillingen OY-TRR, Oscar
Yankey Tango Romeo Romeo, af
den danske luftfotograf og billed¬
kunstnerjan Kofod Winther. Ud¬
stillingen handler om den virke¬
lighed vi oplever, når vores blik på
hverdagens velkendte former flyt¬
tes et par hundrede meter til vejrs
og rettes lodret mod jordoverfladen.
Svævende i et lille enmotors fly
(som udstillingen har taget navn

efter) indfanges og omdannes vel¬
kendte landskaber og bystrukturer
til abstrakte og forunderlige for¬
mer, som smukt og overraskende
viser 'parallelle' virkeligheder.
Museet for Samtidskunst
Stændertorvet 3, 4000 Roskilde
www.mfsk.dk/

Landskabsudstilling på
Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst viser pt.
tre landskabsudstillinger:
Verden som landskab. Nordisk

landskabsmaleri fra 1840-1910

(indtil 20. januar); Søren Martin¬
sen: Country Song (indtil 24. fe¬
bruar) samt Nederlandske land¬
skabstegninger (indtil 24. februar).
Inf. : www.smk.dk

Modtagne publikationer
Lise Schou (red.):' Kristian Vedel.
Arkitektens Forlag, 2007.96 s. 248 kr.
Nils-Ole Lund, Merete Ahnfeldt
Mollerup, Christoffer Harlang,
Allan de Waal: Ib & Jørgen Ras¬
mussen Arkitekter. Arkitektens

Forlag, 2007.144 s. 278 kr.
Olaf Lind: Architecture Guide

Danish Islands. Arkitektens Forlag,

2007. Engelsk udgave afArkitektur
Guide Øerne, 2006. 336 s. 348 kr.
Olaf Lind: Top 50 Arkitektur År¬
hus/ Top 50 Architecture Aarhus.
Arkitektens Forlag, 2007. Dansk og

engelsk udgave. 160 s. 98 kr.
Annemarie Lund: Grøn form,

grønt modspil. Om landskabsarki¬
tekten Jørn Palle Schmidt. Arki¬
tektens Forlag, 2007. 176 s. 375 kr.
Hakon Lund: C.F. Harsdorff. De

byggede Danmark 3. Arkitektens
Forlag, 2007.156 s. 280 kr.
Henrik Reeh: Med rum som ram¬

me -Torben Ebbesen. Kunst på
offentlige steder 1982-2007. Bor¬
gen, 2007.108 s. 250 kr.
Annemarie Schimmel: Små para¬
diser. Blomster og haver i islam.
Forlaget Vandkunsten, 2007. 216 s.
249 kr.

Erik Chr. Sørensen: Bygge-bille¬
der. Tegnestueudgivelse, 2007. 52 s.
Steen Høyer: Katalog: _Landskab
2. Kunstakademiets Arkitektskole,
Inst. 3, 2007. 194 s.

Steen Høyer: +-_dk. Regionalt
udviklingsprojekt. Steen Høyer
_2007. 32 s.

Steen Høyer: Havekunst _DK.
Kompendie til kursus 507: Land-
skabskunst II. Kunstakademiets Ar¬

kitektskole, Inst. 3, 2007. 32 s.

Steen Høyer: Metode _DK. Kom¬
pendie til kursus 507: Landskabs-
kunst II. Kunstakademiets Arki¬

tektskole, Inst. 3, 2007. 20 s.

Ellen Braae og Maria Fabricius
Hansen (red.): Fortiden for tiden:
Genbrugskultur og kulturgenbrug
i dag. Arkitektskolens Forlag, Århus
2007. 236 s. 260 kr.

Vibeke Dalgas: Byplanhistorie og

byudvikling i Hillerød 1945-2006.
Udv. særtryk fra Hillerød 1945-
2006. Byplanhistorisk note nr. 58.
Dansk Byplanlaboratorium, 2007.

Lis Jensen og Michael Lauenborg
(red.):Vadehavet Kulturarvsatlas.
Kulturarvsstyrelsen i samarbejde
med Skov- og Naturstyrelsen og

Miljøcenter Ribe, 2007. 128 s. Kan
downloades fra www.kulturarv.dk

Kulturarvsstyrelsen i samarbejde
med Møn Kommune, (red.): Møn
Kulturarvsatlas. Kulturarvsstyrelsen,
2006. 80 s. Kan downloades fra

www.kulturarv.dk

Lise Lotte Frederiksen: Om at gå
i København. Peter og Pings litte¬
rære bykort. Peter og Ping, 2006.
16 s. 35 kr. Med Lise Lotte Frede¬

riksens essay: Om at gå i Køben¬
havn samt De Litterære Figur#rs
København; Litterære Steder i Kø¬
benhavn og som fold-ud omslag:
Kort over København, www.peter-

og-ping.dk
Ian Thompson, Torben Dam, Jens
Balsby Nielsen (red.): European
Landscape Architecture: Best Prac¬
tice in Detailing. Taylor & Francis,
Routledge, 2007. 272 s. 35 £
John F. Benson og Maggie Roe:
Landscape and sustainability. 2. udg.
Taylor & Francis, Routledge, 2007.
320 s. 65 £.
Andrew C.Theokas: Grounds for

Review. The Garden Festival in

Urban Planning and Design.
Distributed for Liverpool Univer¬
sity Press. 302 s. 40 $.
Christian Werthmann: Green

Roof: A Case Study: Michael Van
Valkenburgh Associates' Design.
Birkhaiiser, 2007. 140 s. 35 €.
Andrew C. Theokas: Grounds for

Review. University press books, .

Karen Attwell og Benny Schytte:
Folkeskolens udeanlæg. Otte ek¬
sempler. Statens Byggeforsknings-
institu, 2006. 104 s. 300 kr.
Karen Syberg: Æblets fortælling.
People's Press, 2007. 460 s. 399 kr.
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Jan Kofod Winther: Himmelskud.
Danmarksbilleder fra mit fly. Tekst
i samarbejde med Michael Stoltze.
Gyldendal, 2007. 220 s. 299 kr.
Folmer Arnklit, Hans Arne Jensen,
Jørgen Jensen: Plantenavne — dyrke¬
de og vilde planter. Biofolia, 2007.
652 s. 498 kr.

Bjarne Hjelmsted Pedersen: Be¬
skæring af sødkirsebær. Grøn Vi¬
den nr. 168. Danmarks Jordbrugs¬
forskning, 2006.
Lars Holmboe Westergaard og
Hanne Lindhard Pedersen: Dyrk¬
ning af nødder. Grøn Viden nr. 166.
Danmarks Jordbrugsforskning,
2005. 12 s.

Gatuk,ontoret, Malmo og ABF
Malmo:Tråd i Malmo. 2007. Med

kort. .176 s. Kan købes fra stadshu-

sets reception i Malmo: tel. +46 40
34 10 00.www.malmo.se

Ann Larås: Italienska trådgårdar.
Foto:Åke E:son Lindman. Natur

och Kultur, 2005.
Bund Deutscher Landschaftsarchi-

tekten bdla (red.): Insight Out:
Contemporary German Landscape
Architecture. Deutscher Land-

schaftsarchitektur-Preis 2007. Med

parallel tysk/engelsk tekst. Birk-
haiiser, 2007. 160 s. 49,90 €.
Nadine Olonetzky: Sensationen/
Sensations. Eine Zeitreise durch

die Gartengeschichte. Birkhauser,
2007. 127 s. 29,90 €.Tysk og en¬

gelsksproget udgave.
Udo Weilacher; Syntax der Land-
schaft. Birkhauser, 2007. 198 s. 75 €.
Terence Conran og Dan Pearson:
Garten-Ideen Garten-Design.
Callwey, 2007. 272 s. 24,95 €.
Gilly Love:Wasser im Garten
Anregungen und Anleitungen fur
Teiche, Wasserlaufe, Kaskaden ...

Callwey, 2007. 160 s. 29,95 €.
Viktoria von dem Bussche: Meine

Gartenrezepte. Inspirationen einer
leidenschaftlichen Gartnerin. Call¬

wey, 2007. 160 s. 39,95 €.
Oliver Kipp: Lieblingsplatze im Gar¬
ten. Callwey, 2007. 144 s. 36,00 €.
Dorothée Waechter: Die pure
Lust auf Krauter. Mein Kråuter-

GartenWohnKochBuch. Callwey,
2007. 128 s. 24,95 €.

Medlemshåndbog MNLA 2007-
2008. Norske Landskapsarkitekters
Forening.

Deutscher Landschafts-

architektur-Preis 2007

I bogen Insight Out: Contemporary
German Landscape Architecture præ¬
senteres eksempler på aktuel tysk
landskabsarkitektur, nemlig de
projekter, der er blevet udvalgt
til præmiering eller hædring med
Deutscher Landschaftsarchitektur-

Preis 2007.1 en håndfuld ledsa¬

gende artikler, bl.a. skrevet af Karl
Ganser, Thies Schroder og Chri¬
stian Welzbacher, diskuteres dagens
landskabsarkitektur og de mere

og mere komplekse forhold, land¬
skabsarkitekter arbejder under og

med. Et bredt spektrum af aktuel¬
le spørgsmål behandles, bl.a.: sam¬

arbejdet med bygningsarkitekter;
erkendelse og fortsættelse af land-
skabsfagets traditioner; temporære
friarealer; fagets kunstighedskrise;
skal og kan bygninger og uderm
integreres? osv.

Tillige præsenteres de to præmie¬
rede, og syv hædrede projekter,
BDLA (red.): Insight Out:
Contemporary German Landscape
Architecture. Deutscher Landschafts-
architektur-Preis 2007. Birkhauser,
2007. 160 s. 49,90 €

Sandbjerggade - skakpladser

Askebæger og papirkurve

Markeringssøm

Blomsterkasser

cykelstativer.com
urban-reflection.com



Trad i Malmo - en vandring
bland vackra och ovanliga trad
Triid i Malmo - en vandring
bland vackra och ovanliga triid skil¬
drer 76 af byens mest interessan¬
te træer i tekst og foto, og det er

hensigten herved at give nyt kend¬
skab til bymiljøet i Malmo og in¬
spirere til gåture.
Meget af bogen vil snart kunne
findes på www.malmo.se.
parkerstrander/tradimalmo
Her vil man også kunne finde op¬

lysning om aktuelle guidede træ¬
vandringer.

Plantenavne
- dyrkede og vilde planter
Bogen indeholder ajourførte vi¬
denskabelige navne på 14.700
land-, have- og skovbrugsplanter,
grønsager, frugttræer og frugtbu¬
ske, læge- og giftplanter, ukrudts¬
arter og vilde planter.
Mange af disse planter er forsy¬
net med et anbefalet dansk navn.

Ved opslag i bogens danske regi¬
ster er det derfor muligt at se, hvil¬
ke planter, der gemmer sig bag fol¬
kelige og fascinerende navne som
'brændende kærlighed', 'husfred',
'hvidkål med asparges',- 'østrigsk
kotrin' og at finde navne, hvori der
indgår karakteristiske beskrivelser
som 'sølv' og 'guld', f.eks. sølvblad
og guldblomme.
Bogen henvender sig til alle, der
beskæftiger sig med formidling af
viden om have, landbrug, natur,

farmakologi og naturmedicin.
Bogen er illustreret med tegninger
af Ingeborg Frederiksen.
Folmer Arnklit, Hans Arne jensen,

Jørgen Jensen: Plantenavne - dyrkede
og vilde planter. Biofol'ia, 2007. 652 s.
498 kr.

Kulturarvsatlas Møn og

Vadehavet

De to nyeste kulturarvsatlas om¬
handler hhv. Møn (2006) og Vade¬
havsregionen (2007). Med valget af
disse to områder understøtter Kul-

turarvsstyrelsen regeringens igang¬
værende forsøg med at skabe na¬

tionalparker i Danmark. Møn og
Vadehavet er nemlig sammen med
fem andre naturområder udpeget
til pilotprojekter. Hvis planerne
bliver til noget, kan atlassene være
med til at styrke kulturarvens be¬
tydning og befolkningens oplevel¬
ser i de kommende nationalparker.

Med rum som ramme

Torben Ebbesen har længe været
en af Danmarks betydeligste bil¬
ledkunstnere. Igennem 25 år har
han udført værker til offentlige
steder både herhjemme og i udlan¬
det. Betragtet under ét viser Eb¬
besens kunst i offentlige rum en

imponerende spændvidde og en

udpræget sans for det enkelte sted.
I bogen Med rum som ramme ud¬
forskes Torben Ebbesens værker i

spændingsforholdet til rammerne

omkring: stedet, arkitekturen og

hverdagslivet. Hovedteksten byg¬
ger på en rejse til syv destinationer
i de københavnske forstæder: fra

Tuborg Nord i øst til Lautrupvang
i nordvest via Emdrup, Mørkhøj,
Utterslev, Hvidovre og Ballerups
Egebjerggård. For det er her, ude
langs hovedstadens ringveje 2-3-4,
at Ebbesens københavnske værker
befinder sig. Bogen omhandler fire
rumlige typer - pladser, indgange,
særlige steder og landskaber — og

giver undervejs indblik i Ebbesens
godt 30 offentlige værker fra det
seneste kvarte århundrede.

Bogen er skrevet af Henrik Reeh,
lektor i humanistiske bystudier og
moderne kultur ved Institut for

Kunst- og Kulturvidenskab, Kø¬
benhavns Universitet.

Torben Ebbesen er uddannet på
det Kgl. Danske Kunstakademi
1968-75. Professor på kunsthøj¬
skolen ved Goteborg Universitet
og formand for Statens Kunstfond
Billedkunstudvalg 1987-89. Ebbe¬
sens oeuvre, der omfatter både

skulptur, maleri og tegning, er rigt
på henvisninger til historiske epo¬
ker og til japansk kultur.
Henrik Reeh: Med rum som ram¬

me - Torben Ebbesen. Kunst på of¬
fentlige steder 1982-2007. Borgen,
2007.108 s. 250 kr.

Modtagne kataloger
Birkholm Planteskole a/s:

Sortimentskatalog - fra efterår
2007. Plantekatalog med plantebe¬
skrivelser. Indledning med fotogra¬
fier af steder, hvortil der er leveret

bytræer m.m.
Inkl. dansk-latinsk indeks. 370 s.

Birkholm Planteskole A/S.

Farremosen 4. 3450 Allerød

Tel. + 45 48 17 31 26

birk-holm@internet.dk
www.birk-holm.dk

P. Kortegaards Planteskole:
Sortimentskatalog 2007/2008
Plantekatalog med plantebeskri¬
velser. Indledning med fotografier
af steder, hvortil der er leveret by¬
træer m.m.

Inkl. dansk-latinsk indeks. 346 s.

P. Kortegaards Planteskole, Øvej
10, Kappendrup. 5500, Langeskov
Tel. + 45 65 97 26 56

pkp@kortegaard.dk
www.kortegaard.dk

Holdens Planteskole A/S:

Sortimentskatalog — fra efterår
2007. Plantekatalog med plantebe¬
skrivelser. Indledning med fotogra¬
fier af steder, hvortil der er leveret
bytræer m.m. Inkl. dansk-latinsk
indeks. 312 s.

Holdens Planteskole A/S

Kongeåvej 12, 6600 Vejen
Tel. + 45 75 36 40 99

mail@holden.dk
www.holden.dk

Tegnestuenyt: 1:1 Landskab
1:1 Landskab er en nyetablqfet
tegnestue, der indehaves afJacob
Kamp og Trine Trydeman. ,

Jacob Kamp, landskabsarkitekt fra
KVL og Ecole Nationale Super-
ieure du Paysage, har de seneste
tre år drevet tegnestuen Kamp.nu.
Han er aktiv i DL som IFLA-dele-

gat og medlem af LANDSKAB's re¬

daktionsudvalg.
Trine Trydeman er uddannet land¬
skabsarkitekt fra KVL, har arbejdet
på W. Rosseels tegnestue, nogle år
i Toronto hos Janet Rosenberg &
Associates og de seneste 4 år som

projektleder hos Schønherr Land¬
skab.

1:1 Landskab

Kigkurren 8G, 4. sal
2300 København S

Tel. +45 33 24 1208

www.1til1landskab.dk

International Garden Festival

Chaumont-sur-Loire

Den 17. internationale havefestival
i Chaumont-sur-Loire afholdes fra

30. april til 30. oktober 2008.
Temaet er 'Sharing the garden'.
www.chaumont-jardins.com/site/page/
accueil/accueil.php
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Bøger om
havekunst

Sven-Ingvar Andersson m.fl.

Europas store haver
Sven-Ingvar Andersson & Margrethe
Floryans pragtværk, der viser planerne til
Europas smukkeste haver;
Red. Annemarie Lund

Kr. 995,-
Bogen findes også i en engelsk udgave

C.Th. Sørensen
- En havekunstner

Sven-Ingvar Andersson & Steen- Høyers bog
om en af det tyvende århundredes største
danske havearkitekter C.Th. Sørensen

Kr. 445,-
Bogen findes også i en engelsk-udgave

Sven-Ingvar Andersson 2002,
- Havekunstens idé

Udstillingskatalog udgivet i anledning af
landskabsarkitekt, professor Sven-Ingvar
Anderssons 75-års dag 22. august 2002

Kr. 198,-

Arkitektens Forlag • www.arkfo.dk
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Louis Poulsen Lighting A/S • Gammel Strand 28 • 1202 København K • Tlf. 70 33 14 14 • Fax 33 29 86 79
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