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DL, Dansk Landskabsarkitektforening Strandgade 27A, 1. DK-1401 Kbh K Tel. +45 33 32 23 54
Daglig leder er Lilian S. Thomsen dl@landskabsarkitekter.dk www.landskabsarkitekter.dk

DL er medlem afDansk Kunstnerråd,
EFLA, European Federationfor Landscape Architecture
IFLA, International Federation ofLandscape Architects

EFLA Regional Congress: Mind the Gnp
Landscapes for a New Era!
The congress will be held in Tallinn (Estonia)
from 2 to 4 November 2011, and is organized
by the Estonian Landscape Architects' Union
(ELAU). The congress program will consist in
plenary and parallel presentations followed
by open discussions. There will be 6 keynote
speakers and 68 speakers divided into 18 par¬
allel sessions. Key note speakers are:
Architect Mary Bowman, Gustafson Porter
Ltd, UK; prof. Maria Ignatieva, SLU, Sweden,
Architect and urban designer Jan Gehl, Gehl
Architects, Denmark; Elias Torres, architecct
Martinez Lapena & Torres Arquitectos S.L.P,
Spain; Landscape Architect and urban plan¬
ner Tilman Latz, Latz+Partner, Germany;
Landscape architect Sulev Nurme, Artqs Ter-
rae OU and Tallinn University of Technology,
Tartu College, Department of Landscape Ar¬
chitecture, Estonia.
Estonian Landscape Architects' Union:
ejla2011@maastikuarhitekt.ee
h ttp://www.efla20U.com/

Nordiske møder 2011

Dansk Landskabsarkitektforening var i sep¬
tember vært ved det årlige mode mellem de
nordiske søsterorganisationer. Mødet blev
afholdt i Arkitekternes Hus med deltagelse
fra alle nordiske lande på nær Finland. Ger
nerelt er der rigtig gode takter omkring sam¬
arbejdet. På mødet var der drøftelser om bl.a.
nordisk indflydelse i den internationale land¬
skabsarkitektorganisation IFLA, fremtidige
nordiske kongresser samt udvidet samarbej¬
de om LANDSKAB. Alle lande var meget posi¬
tive overfor et udvidet samarbejde - både re¬
daktionelt og abonnementsmæssigt. Der blev
nedsat en fællesnordisk arbejdsgruppe for at
drøfte muligheder og rammer for et fremti¬
digt samarbejde. DL's internationale delegat
Anja Boserup Qvist var efter mødet vært ved
en fællesnordisk middag. Som altid givtigt, in¬
spirerende og hyggeligt at være sammen med
de nordiske repræsentanter - som heldigvis
- for de flestes vedkommende - deltog i Nor¬
disk kofigres, som rullede af sted som en bus¬
tur gennem det danske kulturlandskab fra Kø¬
benhavn til Ribe i dagene efter mødet.

Finlands MARK vil i 2012 være vært ved
Nordisk møde, og i 2013 vil Islands FILA af¬
holde Nordisk kongres.

Hvis man er interesseret i at høre mere om

det nordiske samarbejde, kontakt gerne Lilian
Thomsen, der fra 2011 også er nordisk sekre¬
tær. Hvervet som nordisk sekretær går som
aftalt i den nordiske samarbejdsaftale, hvert
3. år på skift mellem landene. Næste nordiske
møde bliver ifm. EFLA's generalforsamling,
som afholdes i Tallinn i november i år. LT

Høstdebat i DL:

Natursynet i tidens landskabsarkitektur
DL's Tænketank er gået i gang med at plan¬
lægge årets høstdebat. Emnet er Natursynet
i tidens landskabsarkitektur, og arrangemen¬
tet afholdes i Arkitekternes Hus i København

fredag d. 18. november fra kl. 15.30.

Dansk Landskabsarkltektforening
har 80 års jubilæum
Den 19. december 2011 er det 80 års siden, at ti
havearkitekter - I.P Andersen, Birger Errboe,
Erik Erstad-Jørgensen, Georg Georgsen, Aage
Hansen, Anka Rasmussen, E. Rønnow, C.Th.
Sørensen, Johannes Tholle og V. Termansen
- mødtes på Glyptotekskaféen i København og
der vedtog at danne en selvstændig havearki¬
tektforening.

Denne dag skal naturligvis markeres, så
DL's bestyrelse og sekretariat er gået i gang
med at planlægge festlighederne. Havesel¬
skabet har velvilligt lagt lokaler til, således at
Paradehuset på Frederiksberg kommer til at
danne den stemningsfyldte ramme omkring
dagen. Der vil naturligvis blive udsendt en
invitation til alle DL's medlemmer og sam¬

arbejdspartnere, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen, så du kan være med til at fejre for¬
eningens 80 år jubilæum, som bliver afholdt
på selve dagen - mandag den 19. december. LT

llyplanhistorisk Seminar 2011: Arkitek¬
tonisk planlægning i by og landskab
I de mange år der er gået siden planlovsre¬
formen blev vedtaget i 1970'erne, har landets
opdeling i landzone, byzone og sommerhus¬
områder været faste ramme-betingelser for
udformningen af landskabets og byernes ar¬
kitektoniske udtryk. 1 de sidste årtier har den
økonomiske og politiske udvikling imidlertid
ændret betingelserne for denne planlægning,
selv om den nævnte zoneopdeling stort set er
bibeholdt. Funktionerne i landskabet og i by¬
erne har ændret sig og ikke blot fordret ind¬

førelsen af nye fysiske strukturer, men har
påvirket den arkitektur, der er overladt os fra
tidligere tider.

Det er disse forandringer, seminaret vil
drøfte, med henblik på at forstå, hvilke kon¬
sekvenser denne udvikling fremover kan have
for landskabets og byens arkitektur. Spørgs¬
målet er, hvordan vi forstår og forvalter den
arkitektoniske arv i vore omgivelser, og hvil¬
ken betydning vi i dag tillægger arkitekturen
i den moderne planlægning af landskab og by.

Seminaret afholdes af Byplanhistorisk
Udvalg. Forelæsere er Knud Sørensen, for¬
fatter; Jørgen Primdahl, professor KU Life;
Helle Lassen, plan- og udviklingschef i Hjør¬
ring Kommune; Jens Clemmensen, arkitekt
og byplanlægger; Gøsta Knudsen, stadsarki¬
tekt i Århus samt Tina Saaby, stadsarkitekt i
København.
Tid og sted: 11. november 2011
Kulturværftet, Allégade 2, Helsingør .

Pris: 600 kr. (300 kr. for studerende),
inkl. forplejning og notefra seminaret.
Tilmeldingsfrist: 1. november
Program og tilmelding: www.byplanlab.dk

Etterårets arrangementer på Fyn
Tankefuld - bæredygtige byggerier
Tirsdag 25. oktober, kl. 17.00 hos
C&W arkitekter, Kullinggade 31 e, Svendborg
Vi hører om plan/konkurrencegrundlaget og
om, hvordan grundlaget blev til virkelighed.
Endvidere om C&W arkitekter SEF+Hus.

Tilmelding senest 21. oktober 2011

Besøg på Odense Adelige Jomfrukloster
Klostret er overtaget af Realdania Byg, som er
i gang med et restaureringsprojekt.
Tirsdag 22. november, kl. 17.00, på Albani Torv
Tilmelding senest 18. november 2011

■ Vestergaard-Fibiger@mail

Gamle årgange af
HAVEKUNST/IWNDSKAiyLANDSKAB
Er du interesseret i gamle numre af HAVE¬
KUNST/LANDSKAP/LANDSKAB?

Det drejer sig om HAVEKUNST årgan¬
gene 1959 - 61 og årgangene 1964-68 samt
LANDSKAP/LANDSKAB 1969-85 og 1990-
2007. Årgangene er uindbundne, og enkelte
numre mangler.
Kontakt Søren Harboe:

sorenharboe@gmail.com
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Carlo Scarpa Prize for Gardens 2011:
Taneka Beri, a village ofAtakora, Benin
Every year the Fondazione Benetton Studi
Ricerche promotes a campaign - the Inter¬
national Carlo Scarpa Prize for Gardens - to
attract attention to a site which is particularly
rich in natural, historical and creative values.
The purpose of the Prize is to enhance aware¬
ness and practice of "stewardship of the land¬
scape".

The focus of attention in 2011 for the

twenty-second cultural campaign surround¬
ing the International Carlo Scarpa Prize for
Gardens is a village in sub-Saharan West
Africa: the place, its form and its life, the
Tangba community that is responsible for it,
its heritage of ideas and things, its sense of
time and space, its safeguard of memory, its
transmission of knowledge, of arts and trades,
its stewardship of common property and the
care devoted to looking after the home, the
concept of nature and the figures embodying
the sacred.

The village is in north-western Benin, in
the Taneka hills, southern offshoots of the
Atakora massif, a crucial nexus in the history

of the peoples of the region and the watershed
between the basins ofthe Volta, the Niger and
the Ouémé, the river that runs from north to
south through the country before emptying
into the Gulf of Guinea.

It is part of a group of villages whose ori¬
gins date back to the XVIII century, when
they constituted a refuge from slave raiders
from the south; its name oscillates between
the historical Seseirhå ("superimposed
houses"), and the more recent Taneka Beri
("great taneka"). It is divided into four parts
called Satyekå, Tyaklero, Galorhå and Pen-
dolou, each of which comprises many nuclei
inhabited by extended families.

An Italian anthropologist, Marco Aime,
recently led an experimental incursion of a

group ofEuropean landscape experts into this
mundus alter in an attempt to gather evidence
and clues to its interpretation. The tools we

inevitably and consciously brought to the task
were those through which we filter our knowl¬
edge and perceptions of our own world but
our work is underpinned by a commitment
to take full account of the questions that such
a distant microcosm continues to pose to our
culture and our mentality.
Domenico Luciani, Patrizia Boschiero, Marco
Aime: Taneka Beri. XXII Premio Internazio-
nale Carlo Scarpaper il Giardino. Fondazione
Benetton Studi Ricerche, Treviso 2011.192 s.

Fransk- og italiensksproget udgave.
ISBN 978-88-88997-63-6

http://www.fbsr. it/iLpaesaggio\Premio.
Carlo-Scarpa\luoghLpremiati\Premio-Inter-
nazionale-CarloScarpa-per-iLGiardino

Meyers køkkenhaver i Ballerup
En gammel drøm gik i opfyldelse, da kokken '
Claus Meyer i dette forår sammen med Mads
Refslund etablerede grøntsagsproduktion på
Grantoftegårds jorder i Ballerup. Grantofte¬
gård har givet Claus Meyer og Mads Refslund
muligheden for at disponere over 2 ha øko¬
logisk drevet landbrugsjord. Hovedparten af
arealet bruges til at dyrke omkring 80 forskel¬
lige køkkenurter.

Et mindre areal er udlagt til udforskning
og evt. opformering af usædvanlige, ældre
eller komplicerede afgrøder.

Et andet areal på ca. 1000 kvm bruges til,
i samarbejde med tidl. lektor ved Institut før
Jordbrugsvidenskab, KU, Thomas Paul Jahn,

at udforske alternative jordforbedringsme-
toder.

Grøntsagsprojektet ledes af to kvinde¬
lige, økologiske landmænd. Catja Kirkegaard,
der i flere år har været tilknyttet en ambitiøs
grøntsagsproduktion uden for København,
og Rosanna Bowyer, som har tidligere dyrket
grøntsager på Prins Charles' residens High-
grove samt på Fredensborg.

I tilknytning til denne grøntsagsproduk¬
tion er der etableret 40 små køkkenhaver for

private, og dertil blev der udbudt endagskur-
ser i grøntsagsdyrkning i Meyers Madhus.

For 3.000 kr. pr. sæson disponerer man
over et stykke jord på 60 kvm på marken
ved Grantoftegaard i Ballerup. Første gang
får man frø, knolde, småplanter til et brecjt
udvalg af de bedste nordiske grøntsager, kryd¬
derurter og bær. Bl.a. dyrkes spidskål og som¬
merkål, gode kartoffelsorter, salater, bønner,
ærter og rodfrugter.

Undervejs i forløbet får man kendskab til
forskellige sider aføkologisk dyrkning: såning
og udplantning, pleje afjord og planter, jord¬
forbedring, skadedyrsbekæmpelse, høsttids¬
punkter og meget mere. Man dyrker og pas¬
ser selv jorden, evt. på delebasis,indtil man
kan høste egne økologiske grøntsager, dvs.
fra tidlig sommer og frem til oktober. Og så får
man et kursus med seks workshops, hvor man
lærer om processen fra såning til høst. Køk¬
kenhaven er til fri brug gennem hele sæsonen,
og på en god sæson anslås det, at én have kan
give et udbytte på op til 100 kg.
Meyers Markerpå Grantoftegaard,
Pederstrupvej 69
2750Ballerup
www.meyersmadhus.dk/da/meyers-koekken-
haver.html

Køkkenhavedyrkning ved Grantoftegård, juli 2011
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DYRKNING
Annemarie Lund

'At det gror' skal C.Th. Sørensen have sagt, skulle være det vigtigste for ham. I skoven etableret ved Store
Torv i forbindelse med Århus Festuge 2010 kunne man jo ikke just påstå, at træerne groede. Men projektet
skulle illudere, hvordan det groende kan forbedre og berige vores byer. Og de anvendte træer gror forhåbent¬
lig godt nu, hvor de efterfølgende er doneret til og plantet ved kommunens børneinstitutioner. Den smukke
tekst, der blev skrevet til projektet, beskriver det vigtige forhold mellem menneske og skov. Det påpeges, at
indsatsen er et konkret argument for Århus som en grøn by og dertil en 'mægtig påmindelse om, at vi midt i
den mest pulserende kultur er nødt til at forene os med og forholde os til, naturen'. Projektet på Store Torv
ved Schønherr og Århus Festuge er netop tildelt den lille Landskabspris 2011, hvor temaet i år var 'frodighed'.

Den store Landskabspris 2011 er tildelt Schul Landskabsarkitekter, hvis tankesæt inden for sammen¬

sætning og udvikling af frodige, diverse plantninger kan ses eksemplificeret i Charlottenborgs Billedhug¬
gerhave. Her udtrykker planterne en overvældende dynamik og livskraft. Som Jacob Fischer skriver: 'Haven
vidner om en sjælden sikker fornemmelse for brug af planter både teknisk og biologisk, men også nok så
vigtigt kompositorisk og udtryksmæssigt. En kunnen, der er forbilledlig for vores fag, og som først rigtig
lykkes, når det driftsmæssige aspekt er løst.'

En anden, mere målrettet og rationel, frodighed kender vi fra vores køkkenhaver. Almindeligvis havde
menigmand gennem 1900-tallet en arbejdskrævende køkkenhave i villahaven eller en nyttehave. Men det
forsvandt mere eller mindre i de glade 1960'ere. Kirsten Lund-Andersens gendigtning af have 28 i Nærum
er i C.Th. Sørensens ånd og tager udgangspunkt i en af hans 'indretningsplaner'. Det ses, hvordan man også
med planter på række og med grøntsagsproduktion for øje kan skabe en lille idyl.

Her i landet har vi, siden jeg ved ikke hvor længe, været dygtige til at dyrke, både som landbrugere (far¬
mere) og havebrugere. Tidligere havde man jo på daværende KVL muligheden for at uddanne sig til have¬
brugskandidat, der så som havebrugskonsulent kunne rådgive både erhverv og private om frugtavl, bæravl
og grøntsagsdyrkning. Der blev ovenikøbet gennem FAO uddannet folk fra fjerne kontinenter som Afrika,
for at de senere kunne lære fra sig derhjemme.

Efter at fænomenet guerilla gardening nogle år var en var et hip urbant fænomen, er der de sidste par
år dukket nye begreber op. En hel folkebevægelse taler om urbanfarming, semiurbanfarming, urbanfringe
farming, ruralfarming. Også dette nye fænomen kommer fra USA, sådan som Kristian Skaarup så udmærket
beskriver det i sin rapport om urbanfarming og community gardening i NYC. Det er ikke landskabsarkitektur,
og det kan godt se ganske rodet ud, men der er gode aspekter i det mht. uddannelse, pædagogik, ernæring og
socialt. Større byfrodighed og biodiversitet kan man kun glæde sig over. Som det fremgår af fotografierne, er
det blomstrende fremherskende. Måske er det mere fælleshaver, selv om det også benævnes/arm. Tale om
rationel fødevareproduktion er der næppe inde i byens centrum. De unippede tomatvildnisser på rooftop-
pen imponerer næppe en dreven tomatavler. Det må være symbolikken og oplevelsesværdien, der tæller.

På IFLA's verdenskongres i Ziirich i sommer blev der også fremlagt bidrag fra mange lande om disse
nye former for folkelige dyrkningsområder, ligesom man på enkelte ekskursioner kunne bese nyttehaver
og fiskebrug. Lone van Deurs undrer sig ganske bramfrit: 'Et engageret foredrag om fisk på taget og tomater
dyrket i fiskevandet. Grøn-blå-grumsede biofantasier, mere socialeksperiment end landskabsarkitektur. Og
hvad med tomaterne, hvem gider spise tomater dyrket i vand og gødet med fiskelort?'

Vil man sagen alvorligt, skal der knofedt og vedholdenhed til. Et godt og hjemligt eksempel på reelt
havebrug er Meyers køkkenhavelodder i Ballerup. Her gives man helt enkelt mulighed for at (gen)opdage
de muligheder (og gedigne arbejde, det er), man har ved at dyrke et stykke jord. Det anslås, at en ihærdig
dyrker pr. 60 kvm havelod vil kunne høste op imod 100 kg grøntsager i løbet af en vækstsæson. Men så er
det også med diktering af egnede afgrøder og undervisning i pasning. Luges og passes jordlodden ikke, må
man holde op. .

'At det gror' er også i dag af afgørende betydning for landskabsarkitekter og afgørende for landskabsar¬
kitekturens image. Bare de træer, der plantes, vil gro, er man kommet langt. Haven ud for Østre Landsret
illustrerer, at årets tema 'frodighed' også kan bestå af nogle få, stærke og indbyrdes samspillende grønne
elementer. Her er en grøn plæne, en grøn væg og få store og karakterfulde træer. Meget enkelt, meget iden-
titetsskabende på dette sted i byen og ganske usædvanligt.

'At det gror' ønskede C.Th., der også var en rigtig gartner. Selv dengang kunne der være tvivl om, at det
plantede kom til at gro, selv om omsorgen og gartnerindsatsen var større. C.Th. vidste og handlede ud fra,
at vækst og frodighed ikke kommer af sig selv og ej heller kan overlades til sig selv. AL
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Landskabsprisen blev i september uddelt
for tredie gang. Nedenstående tale blev
holdt ved overrækkelsen, der fandt sted
i forbindelse med konferencen 'Danske

Parkdage' i København

De formfuldendte Geometriske Haver i Her¬

ning, den indlysende simple plan for koloni¬
haverne i Nærum, den poetiske guldregnsha-
ve i Middelfart... Igennem flere timer havde
C.Th. Sørensen fortalt om et helt livs produk¬
tion af frodige projekter.

Som afslutning på interviewet spurgte
journalisten den aldrende Sørensen: "Og hvad
mener De så, er det vigtigste i Deres mange
projekter?" Der blev helt stille. Derpå svarede
C.Th. Sørensen meget bestemt: "At det gror...!"

At det gror, er udtryk for frodighed, og fro¬
dighed er ikke bare, når planterne gror. Det

er også, når planterne udtrykker en overvæl¬
dende livskraft på uventede steder som oasen
i ørkenen, lommeparken på stenbroen, skoven
på terrassen og slyngplanterne på huset. Det
grønne i det grå, med den magi og det stof, der
giver særlige oplevelser for alle.

Frodighed kan findes i buketten, der hol¬
der en uge, og i haven, der varer evigt - sådan>
som det ses i de to projekter, der i år er præ¬
mieret med Landskabsprisen.

Midt i Århus centrum ligger en frodig skov.
Stedet er Store Torv for foden afÅrhus Dom¬

kirke, og så kan man ikke komme meget tæt¬
tere byens centrum. Skoven skød op på en nat,
og blev fældet efter en uge. Og ugen var Århus
Festuge. Store Torv har ganske ofte givet stof
til lokalavisernes forsider. For siden parke¬
ringen blev sløjfet i 1970'erne, har der været

store diskussioner om, hvad Store Torvs lille
trekantede byrum skulle udfyldes med. Men
at fylde rummet med træer havde ingen tænkt
på, og slet ikke træer som en bid af den dan¬
ske skov - ikke som den findes, men som de
fleste danskere forestiller sig den. Den trygge
danske skov med frodig skovbund og duften
af fugtig jord og midt mellem alle træerne en

lysning, et sted for picnic og målet for turen
ud i den forunderlige natur. En stump ube¬
rørt natur skåret ud med matricens præcisi¬
on og lagt ind i byens 'be-rørte' centrum som
en påmindelse om en mulighed for at fasthol¬
de natur og kultur som de skønneste naboer.

Et strejf af en drøm. Og da alle drømme
ender, så står træerne nu spredt rundt i by¬
ens børnehaver og kan give grobund for nye
drømme. Også det er en slags frodighed, en
buket der kaster frø.
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Fra Schønherrs projekttekst: Verdens mestpåtrængende naboskab er det mellem natur
og kultur. Man kan ikke løbefra det ene og vælge det andet uden at gå til grunde.
Naturen er vores lunger, ligesom byen er vores hjertekammer. Vores drøm vil til stadig¬
hed være at lade de to komme hinanden tættere midt i byens billede. Hvad nu, hvis et

stykke natur invaderer ét afbyens mest urbane og historiefyldte rum?Hvad nu, hvis den
lægger sig lige der midt i det hele, hvor viplejer at mødes, passere og iagttage hinanden?
På Store Torv lod vi hundredevis afstore træer indtage rummet, omslutte Vanddragen,
voksendepå en bølgende bund afmos og græsser. Rummet var midlertidigtfyldt ud med
nye dufte, farver og lyde. Muligheden opstodfor at se byen og naturen i en ny og anderle¬
des konstellation, hvor naboskabetfor alvor udfordrer byen som en grøn rumlighed.
Mellem træer og græsklædte bakker udfoldedes nye rumlige potentialer, hvdr skoven op¬

fordrede til leg, refleksion, afbræk, oplevelse -og når mørketfaldtpå: natteskovens my¬
stik. Her i detgrønne opstod nye møder, og nye relationer til både by, natur og mennesker
blev dannet. Vanddragen 'restaureredes', indhyllet i vanddamp og tåger, sådan som den
oprindeligt var tænkt. Projektet var vildt som naturen, men også kulturelt gennemtænkt
og tilpasset storbyens virkelighed.
Det store midlertidige træprojektpå Store Torv blev en mægtigpåmindelse om, at vi midt
i den mestpulserende kultur er nødt til atforene os med ogforholde os til, naturen. Oven i
købet er det en påmindelse, der ikke er karakteriseret vedpligt eller afsavn eller andet af
det kedsommelige, som ofte kendetegner alliancer, der ikke er udsprunget afdetfrie valg.
Store Torv blev medprojektets gennemførelse et mægtigt argumentforÅrhus som en ■

grøn by, og det sagt med en kraft, der skabte opmærksomhed og tiltrakfolk langt udenfor
Ringgaden og landets grænser.

Efterfestugen vandrede træerne videre ud i byen og blevplantet i daginstitutionerne, til
glædefor børn og voksne. Det bedste naboskab er integration!
The world's most urgent relationship is that between nature and culture. One cannot
ignore one ofthesefactors and choose the other withoutperishing. Nature is our lungs,
just as the city is our heart. Our dream will always bring them closer to each other in the
center ofthe urban scene. But what ifa bit ofnature invades one ofthe city's most urbane
and historical spaces? What ifit lies down in the middle ofit all, where we usually meet,
pass and observe each other?
On Store Torv, we allowed hundreds oflarge trees to occupy the space, to surround the
Vanddragenfountain, growing out ofa rolling base ofmoss andgrass'es. The space was

temporarilyfilled with new scents, colors and sounds. The opportunity arose to see the
city and nature in a new and different constellation, where their relationship seriously
challenged the city as a green space. Between the trees and the grass-covered hills, new

spatialpotentials developed where theforest invitedplay, reflection, disruption, expe¬

rience - and when darknessfell - the nightforest's mysteries. Here in this greenness,

new confrontations arose and new relationships to both the city, nature andpeople were

formed. The Vanddragen was 'restored,' enveloped in steam and mist, as originally in¬
tended. Theproject was wild like nature, but also culturally conceived and adapted to the
realities ofurban life.
The large temporary tree project on Store Torv became an enormous reminder ofthefact
that in the middle ofthis pulsating culture, we must unite witfi and relate to nature.
In addition it serves as a reminder that is not characterized by obligation or want or

some ofthe other tedious things that are often common to alliances that have not arisen
fromfree choice.
With the realization ofthisproject, Store Torv became a significant argumentforAarhus
as a green city and it spoke with a force that rose attention and attractedpeoplefromfar
outside the ring road and the national borders.
After thefestival week, the trees wandered out into the city and wereplanted at daycare
centersfor the enjoyment ofchildren and adults. The best relationship is integration!

Dette opslag. Landskabsprisen 2011 på 10.000 kr. tildelt Schønherr
og Århus Festugefor det temporæreprojektpå Store Torv
Thispage: The Landskabsprisen 2011 of10,000 kr. was awarded to Schønherr
and the Århus Festival Weekfor the temporaryproject on Store Torv square

Store Torv. Århus Festuge 2010: Med skoven som nabo
Bygherre: Århus Festuge, Magistratsafdelingenfor børn og unge
Landskabsarkitekt: Schønherr

Anlægsgartner: Per Malmos
Springvand: Fokdal springvand
Foto: Schønherr, Martin Dam Kristensen
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Midt i København ligger en frodig have. Stedet
er Billedhuggerhaven ved Charlottenborg på
Kongens Nytorv, og så kan man ikke komme
meget tættere på byens centrum.

En lille hemmelig oase, der pirrer nys¬

gerrigheden, når man fra Heibergsgade kan
se de mægtige træers kroner vælte ud over

teglstensmuren - ligesom ved en lukket klo¬
sterhave. Eller når man fra Charlottenborgs
gård ser et strejf af paradiset gennem havelå¬
gens tremmer. Og er man så heldig, at lågen
står åben, bliver man suget ind i et mageløst
univers, hvor vinden og tiden står stille, hvor
rum og planter sammen med århundredes
fragmenter af kunstnerisk bearbejdede sten
danner et komplekst og magisk værk af stor
frodighed. Her er både valnød, hjortetaktræ,
en kæmpe smalbladet ask, mange forskellige
slags paradisæbletræer. Samt, fra C.F. Han¬
sens Christiansborg, halvanden kapitæl, godt
skjult blandt et væld af forskellige stauder, der
dækker jorden mellem fljsegangene.

En have trækker spor gennem tiden, og
når man ved, at der tidligere har ligget både
slotshaver, en botanisk have og haver til skif¬
tende billedhuggeres tjenestebolig, så kan
man, ved at knibe øjnene lidt sammen, danne

sig et billede af havens langsomme udvikling
gennem et halvt tusinde år.

For nogle år siden havde haven udvik¬
let sig i den lidt kedelige, konforme retning,
med mange forskellige former for den klas¬
siske varmemesterbeskæring blandet med
vækster, der nok ikke rigtig skulle være der.
Men ved nænsom bearbejdning af det histo¬
riske materiale, iblandet en bred vifte af nøje
udvalgte planter som støtte, er havens ånd og
magi blevet genskabt med et fantastisk udtryk
af stædig frodighed, og stedet er nu den inspi¬
rerende ramme for Billedhuggerskolens åbne
værksted.

Landskabsprisen i Danmark har til hensigt
at sætte fokus på landskabsarkitektur og for¬
valtning af landskabet i både by og land. Land¬
skabsprisen 2011 bliver uddelt i et samarbej¬
de mellem Dansk Landskabsarkitektforening

• (DL), Kommunale Park- og Naturforvaltere
(KPN) samt Praktiserende Landskabsarkitek¬
ters Båd (PLB). Juryen har i år bestået af land¬
skabsarkitekterne Lars Poulsen (DL), Char¬
lotte Horn (KPN) og Jacob Fischer (PLB).
Juryen blev bistået afbilledkunstnerne Mads
Gamdrup og Sophia Kalkau.

Landskabsprisen skal hvert år sætte fokus på
et nyt tema, og i 2011 uddeles prisen under te-
maetfrodighed til projekter, der i særlig grad
viser landskabs^rkitektfagets fornemmelse
for planter i vækst, såvel i den store som den
lille skala.

I 2009 var årets tema bæredygtighed, og
prisen blev tildelt natur- og fritidslandskabet
"Over Sø og Land" i Tarup-Davinde på Fyn; et
projekt hvor man med få midler har omdan¬
net et råstofområde, der lignede en tæppe-
bombet slagmark, til et rekreativt landskab.

Og i 2010 var årets tema kotering, og pri¬
sen blev tildelt byrumsprojektet omkring
Måløv-Aksen i Ballerup; et projekt der i sær¬

lig grad viser landskabsarkitektfagets for¬
nemmelse for læsningen af de landskabelige
forhold og den efterfølgende formning af ter¬
rænet.

I 2011 er prisen delt i en lille og en stor
pris. Den lille pris på 10.000 kr. går til Schøn-
herr og til Århus Festuge for at tage initiativ
til det temporære projekt på Store Torv. Med
fornem præcision ruller projektet en frodig
skov ind over torvet, og som et indpakket værk
af Christo tilføres stedet en overraskende ny

stemning, der påvirker menneskets og rum-
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mets statiske stilstand og udfordrer til dis¬
kussion.

Årets store pris på 40.000 kr. går til Schul
Landskabsarkitekter for tegnestuens forny¬
else af Billedhuggerhaven på Charlottenborg.
Haven vidner om en sjælden sikker fornem¬
melse for brug af planter både teknisk og bio¬
logisk, men også nok så vigtigt komposito¬
risk og udtryksmæssigt. En kunnen, der er

forbilledlig for vores fag, og som først rigtig
lykkes, når det driftsmæssige aspekt er løst.
Med ydmyghed for stedet og en overvældende
planteglæde har tegnestuen iscenesat et fro¬
digt univers, der i en ny tid bærer tidens for¬
tællinger langt ud i fremtiden.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt MAA MDL

Dette opslag. Landskabsprisen 2011 på 40.000 kr.
tildet Schul Landskabsarkitekterforfornyelsen af
Billedhuggerhaven på Charlottenborg
Thispages: The Landskabsprisen 2011 of40,000 kr.
was awarded to Schul Landskabsarkitekterfor the
renewal ofthe Sculptor Garden at Charlottenborg

Billedhuggerhaven ved Charlottenborg, Heibergsgade, København
Anlagt: 2002
Landskabsarkitekt: Schul Landskabsarkitekter

Anlægsgartner: Anders Matthiessen
Fotos: Jonas Maria Schul

Tidligerepubliceret iLandskab 5-2003 *
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HAVE NR. 28 I NÆRUM
Kirsten Lund-Andersen

150

Tv. C.Th. Sørensen, førsteforslag til haverne iNærum
Left. C.Th. Sørensen, firstproposalfor allotment
gardens in Nærum

Vi kender alle sammen C.Th. Sørensens genia¬
le planløsning med de mange ovale haver på et
stærkt bølget terræn. "En plan, som så ud som
et præparat i et mikroskop. Ovale celler med
hver sin kerne, tilsyneladende flydende frem
i væske, men stivnet ved forstørrelsen på en
sådan måde, at de på papiret blev til et møn¬
ster, der kunne være hentet-fra en japansk ki¬
mono". Denne iagttagelse gjorde en af hans
samtidige svenske kolleger i 1948, da planen
endnu var på tegnebordet.

11991 blev de ovale haver i Nærum fredet i
henhold til Bygningsfredningsloven.

Have 28 ijuni måned Garden 28 in June

Det var ret usædvanligt og enestående, at et
haveanlæg, der ikke havde en fredet bygning
og ej heller var 50 år, blev fredet under Byg¬
ningsfredningsloven. I dag, hvor loven er for¬
nyet, og vi kan frede 'landskabsarkitektoniske
værker', altså haveanlæg uden tilknytning til
en fredet bygning, ville det være en let sag at
frede de ovale haver.

Motiveringen for fredningen var: "Have¬
anlægget består af 50 ovale haver med klip¬
pede hække, beliggende i et kuperet og græs¬
klædt terræn, der er udlagt til fællesarealer,
hvortil der er offentlig afgang.
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Kolonihaverne iNærum

Bygherre: Kolonihaveforeningenfor Nærum & Omegn (opr. plan), Kulturarvstyrelsen (retningslinier, have 28)
Anlagt: 1948,1992 og 2007 (retningslinierfor området), 2009 (genskabelse afhave 28)
Landskabsarkitekt: C.Th. Sørensen, Kirsten Lund-Andersens tegnestue (renovering og genskabelse)
Arkitekt: Erik Brandt Dam Arkitekter (nyt kolonihavehus 2010, efter 1. præmie i konkurrence)
Fotos: Ole Akhøj, Annemarie Lund

t »K

Haverne ligger som små oaser, hvor det indi¬
viduelle fritidsliv kan udfoldes på baggrund af
et fællesskab. Den arkitektoniske idé og form
er lykkedes, og haveanlægget er i dag kendt
langt ud over landets grænser som et betyde¬
ligt stykke havekunst af stor æstetisk og so¬
cial værdi.

Kolonihavetanken, som kan betegnes som

noget enestående i dansk folkekultur, har i
dette område fået et af de finest udformede

kolonihaveanlæg i Danmark. Samtidig er det
et meget karakteristisk arbejde af C.Th. Søren¬
sen og desværre også et af de få velbevarede".

Det skal tilføjes, at det var frygten for udbyg¬
ningsplaner i 1980'erne for Nærumvængeom-
rådet, der fik haveforeningens bestyrelse til at
søge haverne fredet. Fredningen af koloniha¬
veområdet havde naturligvis til formål at sikre
bevaringen af haverne og hele områdets sær¬

lige karakter og udtryk.
Intet kan undgå en fortsat udvikling og

forandring, ej heller dette område. For at fast¬
holde værdierne blev der udarbejdet retnings¬
linier for fremtiden. Der var bred enighed om,
at retningslinierne skulle være vide og give
plads til det selvgroede og det spontane.
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Ganske langsomt forandrede området sig i
struktur og indretning. Havehusene udvikle¬
de sig fra mindre, ydmyge havehuse i træ med
tage af tagpap til serieproducerede minivilla¬
er, der dominerede med deres farveholdnin¬
ger, kraftige vindskeder og høje placeringer på
grundene. Haverne er private og ikke tilgæn¬
gelige for andre.

Havehusene har ikke vand og toilet ind¬
lagt, og overnatning er ikke tilladt. Alligevel
kunne husene ikke blive store nok.

Nye retningslinier blev udarbejdet, og
have nr. 28 blev erhvervet af Kulturarvssty-
relsen. Meningen med dette køb var at vise,
hvad den oprindelige idé med haverne var,
samt fortælle, hvor enkelt det kunne være
at bevare de bærende fredningskvaliteter.

Det ene af de fire forslag, som C.Th. Sørensen
havde givet haveforeningen til inspiration,
blev valgt som model. Det lille og desværre
faldefærdige havehus kunne ikke bevares og
skulle derfor erstattes af et nyt lille havehus.
Kulturarvsstyrelsen indbød tre arkitekter -

Praksis Arkitekter, Erik Brandt Dam Arki¬
tekter og Bo Bonfils - til at komme med bud
på et nyt havehus indpasset i den genskabte,
oprindelige haveplan. Erik Brandt Dam Arki¬
tekters forslag blev valgt og står nu realiseret
i haven som en moderne fortolkning af kolo¬
nihavehuset.

Haveplanen blev gennemført med anlæg
af en ydmyg lille grusplads ved huset, og sol¬
bær- og ribsbuske tegner havens indre oval.
Inde i ovalen blev der i tværgående rækker

C.Th. Sørensen, udførtplan, 1948. Området er mindre
og medfærre haver. Ovalerne blev drejet, så de liggerpå
tværs afhøjdekurverne
C.Th. Sørensen, realizedplan, 1948. The area is smaller
and with fewer gardens. The ovals were turned so they
lieprimarily across the contour lines

Have 28 i august måned Garden 28 in August

sået, lagt og plantet køkkenurter som løg,
porre, grønkål, rosenkål, stangbønner, rabar¬
ber, sølvbede, gulerødder, squash, krusper¬
sille, purløg og asparges. Og der blev sået ræk¬
ker med morgenfrue, frøkenhat og lathyrus.

Uden for den ovale bærbuskehæk blev der
sået græs og anlagt et staudebed med akeleje,
løvefod, stjerneskærm, løjtnantshjerte, pur¬
pursolhat, høstasters, storkenæbjulerose,
iris, lupin, blåhat, høstfloks, kvæsurt, pæoner,

porcelænsærenpris samt forskellige roser og
forårsløg.

En blandet 'landhandel' udvalgt med ud¬
gangspunkt i stauder, der egner sig til afskæ¬
ring og kan trives uden opbinding og ekstra¬
ordinær pleje, samt at der er plantearter, man
kan forestille sig, var tæt på det udvalg af fler-
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årige blomster, som man kunne købe eller
bytte sig til i 1950'erne, hvor midlerne ikke
var nær så store som i dag.

Hus og have i nr. 28 er åbent for alle og
tænkt som et inspirerende sted for andre
hayeejere og for de mange besøgende. Her kan
man frit opholde sig og fornemme, hvordan en
kolonihave med havehus og urter kunne have
set ud i årene efter 2. verdenskrig, hvor mid¬
lerne var knappe, og kolonihaven var tænkt
som et væsentligt tilskud til husholdnings¬
budgettet.

Kirsten Lund-Andersens tegnestue har i
1992 og 2007 udarbejdet retningslinierne for
de ovale haver og i 2009 genskabt have nr. 28
efter C.Th. Sørensens plan.
Kirsten Lund-Andersen, landskabsarkitekt mdl

ror« lag 11

Uklippet ta«(i

C.Th. Sørensen, forslag til hvordan et ovalt havelod
påca. 25 x 15 meter kunne indrettes, her medfrugt¬
træer, blomsterbed og en indre oval køkkenhave om¬

givet afbærbuske
C.Th. Sørensen, proposal showing how an oval
garden plot ofca. 25x15 meters could be organized.
In this case withfruit trees, flowerbeds and an inner
oval kitchen garden surrounded by berry bushes
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NYC URBAN FARMING OG COMMUNITY GARDENING
Kristian Skaarup

Det forventes, at denne udvikling vil øges
til 66 % afden samlede globale befolkning
i år 2025.

Denne fremskrivning af befolknings¬
tal virker skræmmende på mig som kø¬
benhavner, og jeg tænker på de rekrea¬
tive rum, vi har, og om de også kan levere
afslapning, hygge og motion til mig i frem¬
tiden?

.

I New York fandt jeg en del af svaret
på mine bekymringer. Et legat fra Stats¬
skovfoged Niels Nielsens og hustru Han-
signe Nielsens legat gav mig mulighed for
at tage til New York og undersøge begre¬
berne urbanfarming og community gar¬
dening

Urbanfarming
New York er den største betonjungle, jeg no¬
gensinde har befundet mig i, især et enkelt
sted i bydelen Queens, tager jeg mig selv i at
stå stille, bare kigge og smile, sige norjs og
århh hvad, mens min vært Avery Rogers un¬
drende trækker mig i armen og siger: "Vi skal
den her vej, Kristian". Et hav af stål og beton
overvælder mig, to højbaner med MTA-tog,
en firesporet, højtbelastet vej nedenunder og
cykelstier og fortov, altsammen samlet på et
sted - sikken en larm. Det må være en trafik¬
forskers paradis!

Ikke langt fra denne store infrastrukturop¬
levelse finder vi Brooklyn Grange Farm, som
er et kommercielt initiativ, der samtidig for¬
søger at engagere de lokale i det socialt bela¬
stede Long Island City i Queens. Brooklyn
Grange er et 4.000 kvm stort gartneri, som

Samfundet er kontinuerligt blevet mere
urbaniseret, siden industrialiseringen
startede i 1800-tallet. Kendetegnende for
denne periode og frem til i dag er et mas¬
sivt forbrug af materialer og energi, men
også at befolkningen i byerne er steget fra
15 % i 1900 til 51-% i år 2010, set i forhold
til den samlede globale befolkning.
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Denne side. Brooklyn Grange Farm
Thispage. Brooklyn Grange Farm

dyrker økologiske grøntsager på toppen (7.
sal) af en tidligere fabrik og sælger dem til
lokale restauranter og til beboerne i områ¬
det. Samtidig med at Brooklyn Grange Farm
er kommerciel og har et ønske om at tjene
penge, så involverer de sig også meget i lokal¬
samfundet. Alle kan komme på besøg, og der
bliver arrangeret ture for skoler og familier, og
man kan også få lov at være frivillig.

Tanken med urbanfarming er at dyrke tæt
på'forbrugeren og dermed spare transport¬
udgifter, men det handler lige så meget om at
skabe livskvalitet for mennesker i storbyen,
skabe jobs, minimere afstanden til sunde
grøntsager og levere indsigt i økologi og sund
livsstil. Byen vil altid være afhængig afdet tra¬
ditionelle landbrug i det rurale landskab, men
urbanfarming kan fungere som en partner til
storlandbrug.

Brooklyn Grange Farm er et stort og meget
spændende projekt. Og jeg er imponeret over
det store engagement, der er fra enkelte del¬
tagere, som arbejder flere dage om ugen uden
egentlig at få noget for det udover livskvalitet
og lidt gratis grøntsager.

At etablere en så stor rooftopfarm virker
uoverskueligt. Jorden kom fra en helt anden
stat, Pensylvania, og er blevet løftet op med
kran, men før det er der blevet lagt en bund
på taget bestående af rodbarriere, filt, afvan-
dingsmåtter og så igen filt. Jorden er med
håndkraft blevet spredt i rækker på taget, og
derefter er der blevet sået frø - igen ved hånd¬
kraft. Alt bliver komposteret, og minsandten
om der ikke også lige var plads til bier og høns
på taget. En ting, jeg ikke helt kunne lade være
med at tænke på, er, hvordan de sørger for, at
grøntsagerne ikke bliver forurenet med bilos.
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Denne side. Eagle Street Roof-top Farm Thispage. Eagle Street Roof-top Farm

Men omvendt så er der jo ikke nogen garanti
for, at de traditionelt dyrkede ærter i pro¬
vinsen ikke har haft en motorvej som nabo.
Efter jeg havde forladt farmen, slog det mig,
at jeg slet ikke bemærkede, at jeg var i cen¬
trum af den føromtalte betonjungle. I Brook¬
lyn Grange Farm var der roligt og behageligt
at være.

Det var et imponerende syn at se på urban
farming i New York, og foruden den stør¬
ste farm Brooklyn Grange var jeg også på
den først etablerede urban farm i New York,
Eagle Street Roof-top Farm i Brooklyn. Her
var det tydeligt at se, at det netop var livskva¬
litet, sunde grøntsager og fællesskab, der var
det vigtigste.

Community gardening
Community gardens i USA er i dag grønne ur¬
bane områder, der fuldt eller delvist drives af
frivillige. De er ofte støttet af lokale myndig¬
heder og non-profit organisationer. Haverne
kan være styret af lokale myndigheder, men
'er ofte startet af lokale ildsjæle, der savner
rekreative områder og sociale mødesteder i
deres lokalområde. Der findes ikke en enty¬
dig definition på, hvad en community garden
er, men de fleste community gardens har som
minimum det til fælles, at de består afet styk¬
ke jord, der dyrkes, og - i.modsætning til de
offentlige parker - med det formål at kunne
høste friske grøntsager, blomster og frugter
af egen avl.

Community gardens kan være offentlige eller
private. De adskiller sig fra kolonihaver, hvor
den enkelte kun har ansvar for sin egen have
og har sin egen lille hytte med haveredskaber,
vand osv. I modsætning hertil er der i commu¬
nity gardens mere fokus på fællesskabet, f.eks.
ved at et større stykke jord dyrkes i fællesskab,
eller ved at de frivillige er engagerede i mere
sociale aktiviteter og projekter i haven.

I New York er det mest almindeligt, at man
melder sig ind i en community garden, hvis der
er plads, og at man derefter får tildelt en 'plot',
et lille hævet højbed, hvor man har mulighed
for at dyrke, hvad man har lyst til. For at få lov
til at dyrke og få del i fællesskabet betaler man
et symbolsk beløb per sæson (under 50 dol-
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El Flamboyan Garden, Bronx El Flamboyan Garden, Bronx

Haveglæde Garden and happiness

lårs). Kontingentpengene dækker omkost¬
ningerne til redskaber og vand. Community
gardens er åbne for offentligheden, men kun
når der er deltagere fra den enkelte commu¬
nity garden til stede. Haven er som regel aflåst
for offentligheden, og mange af haverne har
angivet åbningstiderne på portene og på deres
hjemmesider samt blogs.

Jeg deltog i den årlige konference, som
bliver afholdt af American Community Gar¬
dening Association, og heldigvis var New
York i år destinationen. I denne konference
var der inkluderet forskellige ekskursioner til
community, gardens i byen, og jeg valgte hjem¬
mefra, at turen skulle gå til New Yorks fattig¬
ste bydel, nemlig Bronx.

Vi startede turen fra Columbia University,
hvor konferencen blev afholdt, og satte os i
en traditionel amerikansk skolebus. Sam¬
men med deltagerne fra Chicago sad vi, som
de seje, bagerst i bussen, hvilket viste sig at
blive en ret 'bumpy ride', da vejene i denne
bydel ikke er særligt velholdte.

Bronx er generelt heller ikke særlig vel¬
holdt, og det er kendetegnende for bydelen, at

. der er bygninger i dårlig forfatning og et vir¬
var afelledninger overalt. Det virker på mange
måder som et øde sted, og som om folk kæm¬
per for at komme væk fra denne bydel.

Sult er et af de store problemer, der er i
denne bydel. Man tænker så måske straks på
radmagre børn og unge, som mangler mad,

men faktisk er sult her noget helt andet. Det
er fedme, der anses som sult i Bronx. De men¬

nesker, der bor i Bronx, har ikke råd til at købe
ordentlig mad, og derfor lever de af forarbej¬
det mad fra de store selskaber som McDo¬

nalds, Burger King, Wendys osv., fordi det til¬
syneladende er den billigste mad, der findes.
Så faktisk så får beboerne mad, men den mad,
de spiser, kan knap nok kategoriseres som
andet end noget, der fylder maven og giver en
mæthedfornemmelse.

Bronx er i den forbindelse kendt for at

være en slags 'food desert', som oversat er en
urban ødemark, hvor der ikke findes nærende
mad i miles omkreds. De store supermarkeds¬
kæder har lukket deres butikker i Bronx, fordi
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Herover. Padre Plaza, Bronx Above. Padre Plaza, Bronx

de ikke sælger nok varer pga. fattigdom, og
derfor er der kun fastfoodkæder tilbage at
spise fra. Denne tendens giver en meget ond
cirkel, hvor børn og unge ikke får ordentlig
mad og så bliver fede. Men endnu vigtigere,
så lærer de ikke noget om ordentlige fødeva¬
rer, og det vil komme til udtryk i flere gene¬
rationer, da de ikke kan give en sådan viden
videre til deres kommende børn. Derfor har
man bl.a. lavet community gardens i Bronx
hvor man fokuserer farmers market. Man
dyrker afgrøder og er en del af et fællesskab,
men her handler det ikke så meget om at have
sit egen 'plot', men mere om at dyrke sammen
med lokalsamfundet og derefter forsøge at

sælge varerne på et marked, der ofte holdes
hver weekend i haven. På den måde får man

gjort lokalsamfundet opmærksom på, at der
findes andet end fastfood.

Oplevelsen i Bronx var stor, og haverne
var meget frodige og indeholdt masser af
nærende fødevarer, og de frivillige var meget
engagerede og stolte over at vise, hvad de har
skabt.

Rent æstetisk set var det ikke just plan¬
lagte haver, hvor der var et specielt tema eller
en tegnet plan, men stemningen var høj, og
der var masser af mennesker til stede, både
som besøgende og som deltagere. Det var

inspirerende at se børnene, der efter at have

River Garden, Bronx River Garden, Bronx
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Øverst Taqwa Community Farm, Bronx
Top.Taqwa Community Farm, Bronx

Th. og nederst The Point, Bronx
Right and below. The Point, Bronx

spist majskolber, selv vidste, hvor kolben
efterfølgende skulle hen: ikke i skraldespan¬
den, men over til hønsene, som var næste led
i fødekæden. Alt i alt en meget inspirerende
tur over Atlanten.

Behovet for nye grønne områder i vores

storbyer bliver større i takt med, at befolknin¬
gen stiger, men med community gardening og
urban farming ved jeg nu, at der findes værk¬
tøjer,, som sammen med traditionel planlæg¬
ning af grønne områder kan være med til bl.a
at øge livskvaliteten i byerne.
Kristian Skaarup, landskabsarkitekt mdl
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ØSTRE LANDSRET
Torben Schønherr

Før renovering
Before renovation

Haven er etpause- ogpassagerum, hvor bevægelse og tankefår tid. De visuelle aspekter er afgørendeforforslagets disposition, der er en diagonalpassage igennem rummet
The garden is a pause andpassage space where movement and thoughts aregiven time to develop. The visual aspects are decisivefor theproposal's organization, which is a
diagonalpassage through the space '

Der har altid været en særlig tiltrækning ved
dette særlige sted i Frederiksstaden. •

I den store homogene bymasse var der
pludselig et hul, noget var grønt og en smule
uordentligt. En stor bar gavl med vildvin,
store træer, græs, en sammensunken kera¬
misk vandkunst og et dunkelt buskads bag en
mur.

Alt dette kunne beses igennem jerngit¬
teret fra Bredgade og ved ankomsten langs
Landsrettens facade.

Først tænkte jeg, at der manglede noget,
noget var ikke afsluttet.

Senere tænkte jeg på stedet på samme måde
som at sejle ad Canal Grande i Venezia og
pludselig møde en vidunderlig grøn have i pa¬
ladsernes række. Og oven i dette historien om,
at Landsretten har til huse i en bygning, byg¬
get til opera. Man kunne køre igennem huset
i kåret for at blive sat af i tørvej r, og der var ad¬
gang til operaen, hvor der nu er have.

Det har ligget vores bygherre meget på
sinde, at haven kan benyttes afbyens borgere
i dagtimerne. Som et stilfærdigt tilbagetruk¬
ket ophold i den store by. Og også således, at
man i en pause i domsforhandlingerne kunne

W1
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Udformningen byggerpåforståelsen afstedet som et overgangssted, fysisk såvel som programmatisk, mellem Bredgades offentlige rum og Landsretten
The design is based oruin understanding oftheplace as a crossing place, both in aphysical andprogrammatic sense, between Bredgade'spublic space and the courthouse

; ?;;»«!»»■;!

Østre Landsret, Bredgade 59, København
Udført: 2010
Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen
Arkitekt: Erik MøllerArkitekter AS

Ingeniør: Moe og BrødsgaardA/S
Entreprenør: Skælskør Anlægsgartnere A/S
Fotos: Christina Capetillo
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gå ud og få lidt luft, eventuelt sætte sig. Dej-
skulle også være plads til et par cykler.

Der foregår ofte handlinger af stor betyd¬
ning for dem, som har ærinde landsretten.

Derfor valgte vi, at ankomst og afsked
blev en vandring, hvor haverummet kom i
spil som en overgang fra domhuset til byen og
hverdagslivet. Dette gjorde vi ved så at sige at
spejlvende murforløbet, så portåbningen blev
placeret i den modsatte ende.

Grebet består herefter i to lave sandstens-
støttemure med to modsatrettede stigninger,
en til ankomst og en til afsked. Mellem disse

to mure er lagt en lys sandstensbelægning.
Murene fungerer som siddemulighed og som

afgrænsning mod bygningerne.
Ved den store gavl modsat operabygnin¬

gen er placeret tre bænke.
Den mest værdifulde træplantning er

bevaret og er suppleret med grupper af mag¬
nolia, således at ankomst og afsked sker under
et tag afblomstrende magnolia. På den store
gavl suppleres vildvinen med et par klematis
(Jackmanii).
Torben Schønherr, landskabsarkitekt maa, mdl

Modstående side. Setfra Landsretten står den grønne

gavl mod Bredgade som etforanderligt bagtæppe i
kraft afden store vildvin
Opposite page. Seenfrom the Landsretten courthouse,
the green wall towardBredgade street appears as a

varying backdrop due to the large tapestry ofcreepers
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ZURICH OG IFLA WORLD CONGRESS
Karl Johan Baggins, Jens Nyboe Andersen, Thomas Werth Jensen

Vi er en gruppe bestående af fem venner, der
startede på landskabsarkitektstudiet tilbage i
2006. Studieture har været en vigtig kilde til
inspiration og udvikling under studiet, og vi
besluttede derfor sidste år at arrangere vores

egen fagtur. Denne tur var en stor succes, og
da årets IFLA-kongres i Ziirich blev lanceret,
faldt snakken hurtigt på denne destination
som en oplagt mulighed for vores næste tur.

Vi havde på forhånd et billede af Schweiz
og Ziirich som et sted med mange spændende
projekter inden for nutidig landskabsarkitek¬
tur. Vi valgte derfor at tage til byen et par dage
før konferencens start for at opleve byen på
egen hånd og for at danne vores egen opfat¬
telse af byen i knapt så skemalagte rammer.

Dagene op til konferencen
Vi havde allerede oplevet interessen for kon¬
ferencen måneder forinden, da vi havde haft
problemer med at finde et sted at overnatte til
studievenlige priser. Boligjagten resulteret i et
Jugendherberg, godt en halv times tid til fods
fra Ziirichs centrum.

I løbet af vores første byvandring stødte
vi på mange af de projekter, som vi senere på
konferencen blev introduceret til.'

Vi tog bl.a. ophold langs floden Limmat,
hvor en tidligere jernbanestrækning var ble¬
vet omdannet til et byrum. Her kunne man
bade, skate eller blot iagttage aktiviteterne.
Derudover var en del afområdet omdannet til
en urban stenhave, som vi senere blev intro¬
duceret nærmere til på en af konferencens
ekskursioner.

Dagen før konferencen lejede vi en bil og
tog på opdagelse i det schweiziske alpeland¬
skab. Endestationen for turen blev den lille

bjergby Vals, der ligger godt 2,5 timer oppe i
Alperne. Her så vi Peter Zumpthors verdens¬
berømte kurbad, som, med sin brug af lokale
stenmaterialer, smukt fletter sig ind i Alpe¬
landskabet.

Konferencen
Allerede første morgen på konferencen stødte
vi på en masse velkendte ansigter hjemmefra.
Vi blev dog hurtigt spredt fra hinanden i hver
vores kø for at få udleveret navneskilt og vel¬
komstpakke. Da der pludseligt ikke længere
blev snakket dansk, lagde man mærke til de
mange forskellige sprog, der fyldte den store
velkomsthal - der havde åbenbart været en

overraskende stor tilmelding til årets konfe¬
rence i Zurich.

Arrangørerne havde forventet omkring
600 deltagere - men i stedet havde over 1.300
landskabsarkitekter, fordelt over 74 nationali¬
teter, tilmeldt sig. Så der var fuldt hus i konfe¬
rencecenteret. Indregistreringen afde mange
deltagere forløb dog uden de store problemer,
og humøret og forventningerne til arrange¬
mentet var derfor fortsat i top.

Med temaet Scales ofNature printet ind
på nethinden fandt den lille gruppe igen sam¬
men. Vi fik tilfældigvis sat os til rette lige bag
ved præsidenten for IFLA, Desiree Martinez,
som selvfølgelig skulle skyde kongressen i
gang med en velkomsttale, og med denne tale
var stilen lagt for tre dage med forelæsninger
med nogle af de helt store kanoner inden for
vores fag.

Keynote speakers
Der var en lang række hovedtalere, der skulle
introducere de forskellige dages temaer. Der
var dog en afdem, som gjorde særligt indtryk.

Den kinesiske Kongjian Yu fejede benene
væk under samtlige deltagere i den store kon¬
ferencesal. Med hans Big Feet-teori og strå¬
lende humør præsenterede han det ene fan¬
tastisk store projekt efter det andet. Til hvert
projekt tilføjede han med et smil på læben,
hvor hurtigt det var blevet realiseret - og det
var i alle tilfælde imponerende hurtigt!

• Kongjian Yu og hans tegnestue Turn-
scape på små 600 medarbejdere mener, at vi
som mennesker har sat nogle helt forkerte
kriterier op for, hvad der smukt og godt. Igen¬
nem vores teknologi har vi fordrejet natu¬
ren {Little Feet refererer til den gamle kine¬
siske tradition, hvor kvinders fødder bindes
inde i små sko og på den måde deformeres,
noget man i det gamle Kina så som skønhed)
i en sådan grad, at Jorden er ved at give op.
Vi har skabt kunstige systemer som erstat¬
ning for jordens naturlige måde at fungere
på. Alle Kongjian Yus projekter har dette in
mente. Projekterne viser os, hvordan vi igen
kan drage nytte af naturen, uden at spolere
den (Big Fe$t\).

I projektet Shenyang Architectural Uni¬
versity Campus har Kongjian Yu blandet et
urbant miljø (en universitetscampus) med
landbrugslandskabet. Hvert år hjælper de stu¬
derende og andre frivillige hinanden med at

De termiske bade i bjergbyen Vals.
Fotos Jens Nyboe Andersen
The thermal bath in the mountain village, Vals.
Photos Jens Nyboe Andersen
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Ekskursioner om naturen på jernbaneområdet
og naturen i byen. Fotos Thomas Werth Jensen
Ekskursionerom naturenpåjernbaneområdet
og naturen i byen. Photos Thomas Werth Jensen

Det urbane opholdsrum langsfloden. Her bader, skater
og sidder man. Foto Nicklas Rasch
An urban leisure space along the river. Here one can

swim, skate and sit. Photo Nicklas Rasch

høste markerne, som er flettet ind i campus¬
området på Shenyang Architectural Univer¬
sity Campus. Projektet viser, hvordan den eks¬
plosive urbane spredning i Kina kan og skal
blandes med det produktive landskab.

Technical visits
På konferencens eftermiddage var der arran¬
geret ekskursioner i Ziirich og dens opland.
En af turene var Station sparrows and pere¬

grinefalcons inner city habitats, arrangeret af
biologen Stefan Ineichen. Turen gik igennem
byen til netop den park, vi havde besøgt en af
de første dage The Lizard Park.

Stefan Ineichen forklarede, hvordan man i
vores fag kan forbedre vilkårene for dyrelivet,
bl.a. som det ses i The Lizard Park, en stenpark
hvor firben stortrives.

I parken er opsat gabionsmure, og der er lagt
granitskærver i et bælte på 10 meter langs
promenaden ud til floden. I parken, som er
en tidligere jernbanestrækning, var der pla¬
ceret birketræer i felter; som en reference til
det almindelige syn, der møder en ved ned¬
lagte jernbaneområder med dominans af pi¬
onertræer som birk, pil og andre hurtigvok¬
sende arter.

Stefan Ineichen brugte også byhonning
som et eksempel på, hvor meget biodiversitet
en moderne by som Ziirich egentlig har. Efter
hans mening er byhonningen den bedste hon¬
ning. Byerne indeholder ofte langt flere for-

• skellige arter af blomster end en græsmark i
alperne. Det var en urban biolog med tryk på
urban, som var meget imødekommende over
for vores fag.

Tegnestuebesøg
En af de store oplevelser ved konferencen var
de to tegnestuebesøg, vi var på. En lang række
tegnestuer holdt på konferencens første dag
åbent hus fra sen eftermiddag til langt ud på
aftenen.

Vi var blevet inviteret til tegnestuen
Schweingruber landskabsarkitekter, hvor
vores tidligere studiekammerat Simon Ene¬
mærke arbejder. Tegnestuen har bl.a. tegnet
Oerlikerpark i Zurich. Tegnestuen var enormt
gæstfri og brugte meget tid på at forklare om
dens igangværende projekter bl.a. en zoo¬

logisk have i Basel, som var ret omfattende.
Derudover blev der serveret grillet Schwein
og gode schweiziske øl.

Vores andet besøg var hos Vogt Land¬
skabsarkitekter. Det var ikke en del af kon-

LANDSKAB 6 2011 165



Frodighed i en afZiirichs gamleparker.
Foto Thomas Werth Jensen

Lushness in one ofZtirich's oldparks.
Photo Thomas Werth Jensen

Herunder. MFO-parken i Oerlikerområdet, Ziirich.
Foto Nicklas Rasch

Below: the MFOpark in the Oerliker area, Ziirich.
Photo Nicklas Rasch

ferenceprogrammet, men da vi har en stu¬
diekammerat, Signe Lund, som er praktikant
på tegnestuen, fik vi en hurtig rundvisning
først på aftenen på andendagen. Det var en

kæmpe oplevelse for os alle. Tegnestuens
brug af modeller som en del af formgivnings¬
processen var dybt inspirerende. Det er en

tegnestue, som måske umiddelbart synes at
anvende en mere gammeldags proces, f.eks.
sværger de til modelfotos, helst ingen render
ringer eller collager. I kælderen, hvor model¬
lerne bliver bygget, var et lager med modelma¬
terialer i flere rum - Tutein og Koch ville blot
være en lille hobbybutik sammenlignet med
Vogts kreative værksted.

For os studerende, hvor computeren altid
har været det dominerende arbejdsredskab,
var det interessant at se en tegnestue, hvor en

så stor del af processen forløb uden for den
flade computerskærm.

Man kan måske fristes til at kaldes ar¬

bejdsmetoden gammeldags og tidskrævende,
men når tegnestuen kan vinde konkurren¬
cer og præsentere moderne og nytænkende
projekter på den internationale scene, er der
noget der tyder på, at det kan være arbejdet
og tiden værd.

Byfornyelse
I bydelen Oerliker, som ligger i den nordlige
del af Ziirich, er der sket en voldsom byud¬
vikling, som forsat er i gang. Der bliver bygget
fleretagers huse helt derud, hvor byen møder
landbrugslandskabet, hvilket giver en meget
defineret kant. Der er inden for det sidste årti
blevet etableret fem større parker i Oerliker.

Parkerne er blevet brugt som en katalysator
for byudviklingen, og flere af parkerne har
taget udgangspunkt i den funktion, det på¬
gældende område tidligere havde.

MFO-parken, fra 2006, har for eksem¬
pel sin inspiration fra den tidligere fabriks¬
hal, som lå på stedet. Parken er bygget op af
et stål-'stillads' af samme dimension som den

tidligere fabriksbygning. Wirer er udspændt
mellem elementerne i den rå konstruktion,
og der er plantet klatreplanter langs 'facaden'.

Oerlikerpark, fra 2000, er navnet på en
anden park, der som nævnt tidligere er teg¬
net af Schwein-gruber arkitekter. Formmæs¬
sigt består den af et grid, hvori der er plan¬
tet træer og placeret pavilloner eller folies.
Inden for kort afstand af de ovennævnte par¬
ker findes Wahlenpark, Louis-Håfliger-Park
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Byudvikling nærZurich, byen møder landskabet
City development nearZurich, the city meets the
landscapes

Herunder. Billede tagetfra tårnet i Oerlikerpark.
Fotos Thomas Werth Jensen

Below. Photo takenfrom the tower in Oerlikerpark.
Photos Thomas Werth Jensen

(

og Gustav-Ammann- Park. De fem parker i
Oer liker-bydelen er en typisk byvandring for
landskabsarkitekter, som besøger Ziirich.

Festen
På konferencens sidste aften var der arran¬

geret 'Farewell Party' for alle deltagerne. Det
foregik i et stort telt ved Ziirich Zee, og der
blev serveret mad fra grillen og gode schwei¬
ziske fadøl. Det helt store ved aftenen var ban¬

det, som spillede Balkanmusik for fulde gar¬
diner. Stort set alle dansede - især de danske

deltagere. Bandet havde tydeligvis aldrig ople¬
vet så meget opmærksomhed som ved denne
aften. De havde svært ved at forlade scenen,

men efter mange fællesfotos, skrig og klap¬
pen måtte de takke affor deres helt store aften
som liveband. Det var også aftenen, hvor vi for

første gang blev ramt af den centraleuropæi¬
ske regn, og det gik ikke stille af - hjemturen
til vores hostel blev derfor tilbagelagt i taxi.

Afslutning
Den faglige profil hos oplægsholdere og med¬
virkende under konferencen talte både land¬
skabsarkitekter og folk med anden faglig bag¬
grund. Konferencens fokus spændte derfor
også over en bred faglig vifte. Både på godt og
ondt. Et fokus der til tider lå med overvægt på
det strategiske og filosofiske plan, hvor man

godt kunne savne nogle konkrete eksempler,
hvor teori og arkitektur blev forenet.

Hvad vi savnede under konferencén, fik vi
dog oplevet under vores egen udforskning af
byen ogområdet, hvor formgivning og nutidig
landskabsarkitektur var i centrum. Efter en

lille uge i landskabsarkitekturens tegn kunne
vi vende tilbage til Danmark med en masse

oplevelser og inspiration i bagagen.
En stor tak til legatdonorerne for at gøre

denne rejse mulig: Karin og Georg Boyes
Fond, Dansk Landskabsarkitektforening, For¬
eningen af Landskabsarkitektstuderende.
Karl Johan Baggins, Jens Nyboe Andersen,
Thomas Werth Jensen, landskabsarkitekt¬
studerende ved KULife
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BEFRI DIN FORNUFT
INDTRYK FRA IFLA 20111 ZURICH
Lone van Deurs

'Libera la tua mente" stod der på en lille hånd¬
skreven seddel ved det synkende, eller det op¬

stigende, menneske på billedhuggerskolen i
Firenze (se illustration).

Det blev for mig en slags udgangsbøn efter
komprimerede, hektiske IFLA-dage i Ziirich.

Ordet fornuft kan have mange betydnin¬
ger: Indsigt, fornemmelse, opfattelse, erken¬
delse.

Fornuften var fra begyndelsen drivkraften
i al filosofi. Fornuften samler og fatter sam¬

menhæng. "Hvor er fornuftens sæde?" spør¬
ges der i Tusind og en nat - og der svares: "i
vore hjerter".

Ordet favner smalt og bredt på én gang,
og det gjorde de tre dage i Ziirich også. En
enorm mosaik af ord og billeder, skemaer i
stive systemer, filosofiske overvejelser, men¬
nesker af mange slags, mad i delikate anret¬
ninger, småsnak og dynger af glittet papir.
Fornuft og følelse. Men hvad med forstanden?
Jo, den kolde forstand og den sunde fornuft
gik hånd i hånd disse intense tre dage i Ziirich.

Den schweiziske punktlighed blev hårdt ud¬
fordret af andre nationaliteters forestillinger
om fornuftig fordeling af tid og sted. Et pro¬

gram helt i tidens tegn, et overflødighedshorn
af keynote speakers, tekniske besøg og sessi¬
ons udfordrede dømmekraften og beslutsom¬
heden:

1.350 landskabsarkitekterfra 74 lande
8 keynoteforelæsninger
116præsentationer
220'posters •
2 rundbordsdiskussioner
15 udstillere
36 tekniske besøg

From Urban Landscapes to Alpine gardens
Temaet 'Fra byområder over byperiferier til
det åbne land' var konferencens røde tråd.
Tråden var ind imellem meget tynd og knæk¬
kede af og til. Det er ikke altid så let at få over¬
skrift og slagord til at stemme med indhold og
virkelighed.

Guido Hager, landskabsarkitekt fra Ziirich,
startede i den filosofiske ende, hvor både Pa¬
radis og en have ved Julier Pass blev fremhæ¬
vet som sindbilleder på den rene have. Han
præsenterede parkbegrebet med eksempler
spændende fra forlystelsesparker, industri¬
parker, legeparker til mysterier og hemmelig¬
heder i tempelhaver og haver til at filosofere i.
Han vovede sig ud i spekulationer omkring
den politiske protestplads, kan den planlæg¬
ges, så protesterne kan styres? Lægges der en
politisk dagsorden ned i planlægningen? En
bred og vidtfavnende start på konferencens
overflødighedshorn af taler og tanker.

Thomas Knoll fra Wien talte om at holde
de grønne områder grønne, bringe det grønne
ind til almindelige folks almindelige boliger.
Det sociale, arkitekturen, økologien, økono¬
mien er de fire elementer, der skal behandles
professionelt og ligeværdigt i ethvert byggeri,
og et arbejdsteam skal repræsentere alle fire '
faktorer. Projekterne skal evalueres, og opfyl¬
der de ikke deres egne mål, skal de ikke hono- *



Befri dinfornuft Freeyour senses

reres 100 %. Nye toner, som sikkert kan danne
grundlag for mange nye skemaer, ny kontrol
og mistænkeliggørelse. Gad vide, om det er
en farbarVej til større ansvarlighed og bedre
resultater?

Masser af indviklede skemaer flød i en lind
strøm over skærmen, flotte billeder, power

point med lyd og bevægelse, professionelt.
Udmattede tilhørere, fyldt op med slagord og
filosofiske udredninger forfaldt til at koble fra
med lidt iphone-hygge. De trætte landskabs¬
arkitekter befriede deres fornuft på mange
forskellige måder.

Den praktiske grå kongrestaske var fyldt
med CD'er, flotte håndbøger, reklamer, glit¬
tet papir i kilovis. Min vane med at skrive
stikord ned, fastholde foredragsholdernes
kloge bemærkninger på papir, lod sig vanske¬
ligt gennemføre. Jeg manglede den blok, der,
som jeg husker det, engang altid var selvfølge¬
ligt konferencetilbehør. Mange fastholdt ind¬
trykkene ved at fotografere power point-bil¬
lederne. Der blev stillet skarpt og blitzet, det

kunne nærmest opfattes som en slags applaus,
spændende billeder: mange blitz, kedelige
skemaer: ingen blitz.

Margen og de blanke sider i programmet
blev fyldt med mine 'udbytteord':

Heraklid - 3 æbler - Adam & Evafikfrihed
og en drøm om Paradis
Priapus - gartengnomer
Kirkegården er revet ud afhverdags-
landskabet
Vi drukner i viden, informationer og
muligheder
Svigtende koncentration
Hvor erfordybelsen - hvor er arkitekturen
Viflytter landet ind i byerne, og landet
lægges øde
Kendskab til livscirklerne

The Urban Farmers var overskriften på et
teknisk besøg. En busfuld landskabsarkitek¬
ter blev kørt til Institute of Natural Ressour¬
ce Sciences. Et engageret foredrag om fisk på

taget og tomater dyrket i fiskevandet. Grøn¬
blå-grumsede biofantasier, mere socialekspe¬
riment end landskabsarkitektur. Og hvad med
tomaterne, hvem gider spise tomater dyrket
i vand og gødet med fiskelort? Spørgelysten
var stor omkring teknik, tagenes konstrukti¬
oner, økologi, økonomi. Ingen talte om jord¬
forbindelse eller landskabsarkitektur. Heller
ikke jeg, men måske var vi alligevel mange, der
tænkte lidt i den retning.

Kongjian Yu fra Beijing, en energisk og
medrivende landskabsarkitekt, fortalte og
viste ved hjælp af mange billeder, hvordan
Kina er ved at ændre landskabeligt udtryk i

'
et ufatteligt tempo. The smallfoot, hvor alt er
snøret og styret, afløses af the bigfoot, hvor alt
folder sig ud, fylder og vokser. En del Kina og
to dele Amerika er vel den ballast, som danner
fundament i landskabsarkitektsarbejderne,
hvor udviklingen går så forrygende stærkt.

Noel van Dooren fra Holland kauserede
over tegninger som historiske hypoteser, han
læste landskabets tid og dynamik ud af teg-

Indviklede skemaer Complex diagrams Linier ogpunkter Lines andpoints

LA example Research
methød-

otogy

Landscape Survey
ecology

Research Modes of
methods repre-

(examples) sentation
Measurement Mathematical

symbols

Ecological
aesthetics
Pattern

language
Sense(s)of
place
'Expressivist'
theory
Critical visual
studies

Discourse Observation
analysts interviews
Historic*- Case studies
graphy Design
Ethnography charettes

Rhetoric and Graphical
Argumen- experimen¬
tation tation

Creative
intervention

Written
narrative, with
illustrative

diagrammes
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ningerne. Hvorfor bliver en tegning, som den
bliver, var spørgsmålet? Og svaret kredsede
omkring arbejdsredskaberne som væsent¬
lige medspillere i slutproduktet. Filtpennen
blev brugt af reklametegnere, 10 år senere
begyndte landskabsarkitekterne at bruge
dem. Computeren har gennem de sidste 20
år helt ændret tegningerne. Computeren kan
arbejde intuitivt og personligt. En lille brik
i en række overvejelser, som sagtens kunne
udfylde en hel konference.

Den sidste dag bragede Raimund Rode¬
wald fra Bern igennem med et begavet, vel¬
formuleret, provokerende og modigt indlæg
om landskabsforståelse. Han vovede at gøre
grin med store arkitekters store planer om at
urbanisere landskabet.

Herzog & de Meurons Schatzalp Tower i"
Davos og Stockhorn Piercing, en glas udsigts-
bro, lagt ind som et cirkelslag i en bjergtop,
blev brugt som eksempler på moderne men¬
neskers ønske om at tilføre landskabet lidt
ekstra kraft og oplevelsesværdi. I slutnin¬
gen af 1900-tallet var Schtatzalp ikke andet

end en dejlig solbeskinnet terrasse med får
og hømarker. Nu gør arkitekterne noget ved
det, så det bliver lidt sjovere og meget mere
oplevelsesrigt.

Her er den gode udsigt, her må vi gøre
noget, vi må bygge et tårn, så vi kan se land¬
skabet. Det arkadiske landskab gøres sublimt/
powerfuldt og pittoresk.

Mange impulser i mange retninger, filosofi,
fremtid og forestillinger:

Fiskpå taget og storefødder i Kina.
Filtpenne og computere

Blevfornuften befriet, eller er vi ved at
drukne i mængden afviden og muligheder?

Spalterfaget sig op ifilosoffer og byplan¬
læggere. Gartnere og herskab?

Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdl
www.vandeurs.dk

Lytte ogforstå Listen and understand Skrevet i sand Written in the sand
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BOGOMTALE

En systematikers drøm
a+t: Strategy Public. Nr 35-36. a+t ediciones,
vår/høst 2010. 320 s,

Se for deg at du skal i gang med å utforme et
grøntanlegg hvor lavt skjøtselsnivå er et mål.
I a+t's Strategy Public kan du da slå opp i en
liste av ulike målsetninger, og finne seks ulike
strategier som er brukt i urbane prosjekter
for å nå dette målet. Strategiene du finner er
blant annet dryppvanning med vann fra un-

dergrunn, blomstereng som vegetasjon, og
valg av arter ut ifra vekstmiljøet. Du kan så bla
deg fram til hver av prosjektene og se hvordan
disse strategiene inngår i sine sammenhenger.

Redaksjonen for tidsskriftet a+t har tatt
for seg temaet strategi fordi den ser det som
en utslagsgivende del av designprosessen,
som lett blir usynlig i det endelige resultatet.
Fokus er ofte på det endelige anlegg, mens
strategien hører til en tidlig del av prosjekte-
ringsprosessen. Det å velge strategi foregår før
selve utformingen. Strategien fungerer som
en mekanisme som initierer formgivingspro-
sessen, et utgangspunkt for konseptutvikling.

Redaktøren forklarer i sin innledning at
"ved å studere prosjekter ut ifra strategier, ser
man relasjonen som oppstår mellom strate¬
giene, og som et resultat mellom prosjektene
selv. Ved å gruppere dem etter målsetnin¬
ger, ser man at man kan komme fram til den
samme målsetning, ved bruk av ulike strate¬
gier." (sitat oversattfra engelsk)

Strategy Public er et dobbeltnummer av
a+t, men fremstår som en bok med sine 317
sider og ovef 2 kg. Man kunne også kalle det
en prosjektkatalog. 22 urbane landskapspro-
sjekter i Europa, USA ogAustralia er helhetlig

presentert, etter en struktur som er til giede
for systematikeren. Boka går ikke i dybden på
de enkelte strategiene; få ord brukes til å for¬
klare hver av dem. Måten de er kategorisert og
satt i sammenheng, kan imidlertid gi en dyp
innsikt. Boka kan brukes som et oppslagsverk
for ulike mål og strategier i et prosjekt, men
mer vesentlig er forståelsen sammenhengene
mellom disse gir. Dette gjør denne prosjekt -

samlingen til noe særegent.
Systematiseringen skjer i form av en inn-

ledende "index of strategies," hvor strategier
og målsetninger ses i sammenheng, og i for¬
bindelse med hvert av prosjektene. Hvert
prosjekt introduseres med et koordinatsys¬
tem hvor de strategiske grepene er plassert.
Aksene de er plassert i forhold til er skala (ter¬
ritory, site, object) og typen målsetning (envi¬
ronmental, social, formal) "Plasseringen av
strategiene viser oss raskt hvordan elemen¬
tene i hvert prosjekt fungerer - mer formal,
mindre miljømessig...- og fører til alle typer
forhold," forklarer redaktøren innledningsvis.

Boka innledes med en brukerveiledning,
som er nyttig for å forstå systemet av strate¬
gier og mål i prosjektene. Den grafiske utfor¬
mingen er gjennomgående både tiltalende
og tydelig. I prosjektbeskrivelsene er nyt¬
tig informasjon tatt med. Hver av dem inn¬
ledes med flybilde og tilhørende tekst som
setter prosjektet i sin geografiske og sosiale
kontekst. Kostnad per kvadratmeter er med,
men jeg savner energiregnskap i de ellers så
fullstendige fremstillingene. Presentasjonen
av prosjektene kan brukes som eksempel til
efterfølgelse, med denne ene innvendingen.

Utover dette har jeg kun en ting å utsette
på a+t's publikasjon: Språket skaper forvir¬
ring. Det er riktignok gjort en hederlig innsats
med å fremstille alle sammenhenger paral¬
lelt på både spansk og engelsk, men å ha egne
utgaver med de to språkene, ville lette forstå¬
elsen av det komplekse innholdet. Den engel¬
ske teksten, som er den eneste jeg har evne til
å lese, er til tider vanskelig å forstå. Den synes
å være direkte oversatt fra spansk, med en del
merkelig ordstilling og latinske fremmedord
som sjeldent brukes på engelsk.

Men, la ikke dette være til hinder for å set-
te deg inn i Strategy Public, a+t presenterer i
denne publikasjonen ét system som kan utvi-
kle vår prosjektforståelse.
Anne Tibbals, landskapsarkitekt mnla
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SUMMARY
The Landscape Prize 2011, p. 150
Jacob Fischer
The Landscape Prize, which in September was
awarded for the third time, focuses each year
on a new theme. In 2011 the theme was lush-
ness and projects that to a great degree dis¬
played the landscape architect profession's
sense for plants under growth, both at large
and small scale. In 2011 the prize was divid¬
ed into a large and small award. The small

"award of 10,000 DKK went to Schønherr and
the Aarhus Festival Week for their initiative
to create the temporary project on the Store
Torv square. With stately precision, the proj¬
ect rolls a lush forest onto the square, and like
a wrapped work by Christo the place is given
a surprising new atmosphere that influences
the people and the space's static lull and gives
rise to discussion.

This year's large prize of40,000 DKK went
to Schul Landskabsarkitekter for the office's
renewal of the Sculptor Garden at Charlot¬
tenborg. The garden displays a rare, assured
sense for the use of plants both in a techni¬
cal and biological aspect, as well as an equally
important compositional and expressiveness.
An ability that is exemplary for our profes¬
sion, and which will first be successful when
the operational aspects are solved. With
humility to the place and an enormous plea¬
sure in plants, the office orchestrated a lush
universe, which in a contemporary period
relates the narration of our time far into the
future.

Garden No. 28 in Nærum, p. 154
Kirsten Lund-Andersen
We all know C.Th. Sørensen's brilliant plan so¬
lution with the many oval gardens on a rolling,
hilly site. In 1991, the oval gardens in Nærum
were listed according to the Building Preser¬
vation Law. The listing of the allotment gar¬
den area was done to ensure the preservation
of the gardens and the entire area's special
character and expression. In order to main¬
tain these values a series of guidelines for
the future was produced in 1992. There was a

general agreement that the guidelines should
be broad and offer room for natural develop¬
ment and spontaneity. In 2007, new guide¬
lines were produced and garden no. 28 was
acquired by the Cultural Heritage Adminis¬
tration. The purpose of this purchase was fo
illustrate what the original idea was for the
gardens and to relate how simple it could be
to preserve the basic preservation qualities.
One of the four proposals that C.Th. Sørensen
had given the garden association as a source of
inspiration was chosen as a model. The small,
dilapidated shed on the site was replaced by a
new little garden cottage.

The garden plan was carried out with the
establishment of a modest gravel area by the
house, and berry bushes describe the gar¬

den's inner oval. In the oval, plant rows were
established crosswise with vegetables such as
onions, leek, curly kale, Brussel sprouts, pole
beans, rhubarb, Swiss chard, carrots, squash,
parsley, chives and asparagus. There were
also sown rows of summer flowers. Outside
the oval berry bush hedge, grass was sown
and a herbaceous border was established
with perennials, roses and spring onions. A
mixed bag chosen on the basis of plant spe¬
cies that one can imagine approached the
choice ofperennial flowers that were available
in the 1950's. The house and garden at no. 28
are open to all and conceived as an inspiring
place. Here one can sense how an allotment
garden with a cottage and vegetables could
have appeared in the years after WW II, when
there was limited means and allotment gar-
dens.were considered to be an important sup¬

plement to housekeeping budgets.

Urbanfarming and communitygardening
in NYC, p. 154
Kristian Skaarup
Brooklyn Grange Farm, is a commercial initia¬
tive, which also attempts to involve the local
citizens in the socially strained Long Island
City and consists of a 4,000 sqm market gar¬
den. Here one grows ecological vegetables on
top of a seven-story former factory, and sells
them to the local restaurants and citizens in
the area. At the same time, one is also very in¬
volved in the local society. The idea with urban
farming is to grow vegetables close to the con¬
sumers and thus save on transportation costs,
but it is just as much about creating life qual¬
ity for people in the big city, create jobs, min¬
imize the distance to healthy vegetables and
provide an insight in ecology and healthy life
style. The city will always be dependent on
traditional farming in the rural landscape,
but urban farming can function as a partner
to the large farms. It was quite impressive to
visit urban farming in New York, and in ad¬
dition to the largest farm Brooklyn Grange I
also visited the Eagle Street Boof-top Farm
in Brooklyn. Here one could clearly see that
it was life quality, healthy vegetables and com¬
munity that were the most important factors.

Community gardens in USA are green
urban areas that are completely or partially
run by volunteers. They are often supported
by the local authorities and nonprofit organi¬
zations. The gardens can be run by the local
authorities, but are often started by activists
who lack recreational areas and social meet¬

ing places in their neighborhood. There is no
clear definition ofwhat a communitygarden is,
but most community gardens have at least the
common quality that they consist of a prop¬
erty that is cultivated and as opposed to the
public parks, for the purpose ofgrowing fresh
vegetables, flowers and fruit. In the Bronx
there are communitygardens where the focus

is on thefarmer's market. One grows crops and
is part of a community, but in this case it is not
a question of having one's own plot, but more
of cultivating together with the local society
and thereafter trying to sell the produce at a
market, which is often held each weekend in
the garden. In this way one makes the local
society aware of the fact that there are other
possibilities than fast food.

The need for new green areas in our cit¬
ies increases as the population grows, but
with community gardening and urban farm¬
ing I now know that there are tools, which
together with traditional planning of green
areas can aid in increasing the quality of life
in the cities.

Østre Landsret courthouse, p. 160
Torben Schønherr
There has always been a special attraction
about this unique place in the Frederiksstad
quarter of Copenhagen. In the large homoge¬
neous urban mass, there is suddenly a hole,
something green and a bit disorderly. A large
naked wall with creepers, large trees, grass,
a caved in ceramic fountain and an obscure
thicket behind an iron fence. At first I thought
that something was missing, something was
not complete. Later I thought of the place ^n
the same way as sailing on the Canal Grande
in Venice and suddenly meeting a wonderful
green garden in the row of palaces. And on
top of this, the historical fact that the Land¬
sretten court lies in a building that was for¬
merly an opera house. One could ride through
the building and be set off sheltered from the
rain, and the entrance to the opera was there
where the garden lies today.

Our client wanted the garden to be acces¬
sible to the citizens ofCopenhagen during the
day. As a quiet secluded place to be in the large
city. And also so that during trial pauses one
could go outside to get fresh air and sit down.
There should also be room for a few bicycles.

There are often events of great impor¬
tance occurring for those visiting the high
court. Therefore we decided that the arrival
and departure should be a walk where the gar¬
den space came into play as a transition from
the court house to the city and everyday life.
We accomplished this by reversing the course
of the wall so that the portal was placed at the
opposite end.

This then implied that two low sandstone
retaining walls were established with two
opposing slopes, one for arrival and one for
departure. Between these two walls we laid
a pale sandstone paving. The walls serve as

seating opportunities and as borders toward
the buildings. Along the large wall opposite
the opera building we placed three benches.
The most valuable trees were preserved and
supplemented with groups of magnolia.
Pete Avondoglio
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Elegant beton

I IJ I

Bænke og borde i beton i stilrent design,
helt vedligeholdelsesfrit, nærmest uopslideligt

og rimeligt sikret mod vandalisme.
Priser fra ca. 4.000 kr excl. moms pr. bænk.

rnCP
Lajers er en innovativ dansk

designvirksomhed, der henvender sig til arkitekter
og landskabsarkitekter, som ønskerat indrette

byer og rum med stil. Vi arbejder primært i beton.
Kom og mød os i Roskildes kreative bydel:

Musicon.

Lajers, unikt møbeldesign
Musicon, Rabalderstræde 10 - 4000 Roskilde,

tlf. 2.2.48 312.3, www.lajers.dk

SBI's tilgængelighedsseminar
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Uni¬
versitet inviterer til tilgængelighedsseminar.
Seminaret fokuserer på, hvordan der opnås
sammenhæng i byggeprocessen med henblik
på at opfylde bygningsreglementets tilgænge-
lighedsbestemmelser.

På dette års tilgængelighedsseminar dis¬
kuteres derfor, hvad der skal til for at opnå
bedre sammenhæng og resultater i byggepro¬
cessen set ud fra et tilgængelighedsperspektiv.
Tid og sted: 25. oktober 2011, kl. 9-15.30.
Dansk Design Center, København

Betongoverflater - en praktisk, teknisk og
estetisk håndbok.

Betong er både elsket og hatet som byggema- •
teriale. I dag synes stadig flere å ha sans for be¬
tong med flotte og spennende overflater. I den »
nye boken får man både tips og ideer til det
mangfoldet som ligger i betongens overflater,
struktur og farger, samt veiledning til hvordan .

man skal lykkes med betongoverflatene.
Boken Betongoverflater er både en prakt-

bok og en håndbok for alle som arbeider med
eller er nysgjerrige på betong som materiale.
Her er det overflaten, den delen av betongen
som er synlig for øyet, som står i sentrum.

I Betongoverflater forener forfatterne det
tekniske med det estetiske, og boken kan bru-
kes både som en håndbok i praktisk arbeid,
en innføringsbok for studenter og en inspi-
rasjonsbok for profesjonelle og privatperso¬
ner. Med et stort antall bilder og diagrammer,
med eksempler, betraktninger og praktiske
tips, gir boken et bredt bilde av betongens
estetiske side. Forfatterne Ole H Krokstrand
(redaktør), Øyvind Steen og Magne Magier
Wiggen er fagfolk med bakgrunn fra ingeni-
ørvirksomhet, arkitektur ogbetongbransje.

Boken tar utgangspunkt i Tage Hertzells
svenske standardverk Betongens yta, men er

betydelig bearbeidet for å speile norske for- •

hold, bl.a. gjennom eksempler på moderne
norske betongbygg og gjeldende standarder
og praksis her til lands.
Ole H. Krokstrand (red.), Øyvind Steen og
Magne Magier Wiggen: Betongoverflater.
Gyldendal akademisk; 2011. 251 s. 488 Nkr.
ISBN 9788205402829
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VILDE URTER TIL DEN BLÅGRØNNE BY
- med præfab vegetationsmåtter, plugs og frø

- Bredmåtter, færdig eng og maxiplugs til åbne regnvandssystemer o.a. vådområder
- Eng til magre, tørre, våde og saltholdige jorde med måtter, plugs og frø
- Færdigt bunddække med staude- og buskmåtter, - nu 14 arter

- Græsarmering; eneste producent af præfabrikeret, kørefast græs

- Let, lav og ekstensiv tagvegetation: Mos-Sedum og Sedum-Urt-Græs
- Systemopbygninger til grønne terrændæk og taghaver med Grodan og letvægtsjord

Veg Tech
3962 6869 • www.vegtech.dk • info@vegtech.dk

København • Aalborg • Stockholm • Vislanda • Helsinki

info@urban-reflection.com - Design: Sten Nielsen MDD

www.urban-reflection.com

www.cykelstativer.com
Tel:-+45 35352100 [S

SLA udformer landskab til Novo Nordisk
SLA har sammen med Henning Larsen Ar¬
chitects og Alectia tegnet et nyt domicil til
Novo Nordisk. Domicilet, der skal huse sel¬
skabets øverste ledelse og 1.100 administra¬
tive medarbejdere, skal ligge i en stor, grøn
park.

Den nye park danner ikke bare en rekrea¬
tiv ramme omkring de to nye domicilbygnin¬
ger, men tilfører også i sig selv Novo Nordisk
ekstra muligheder for dynamik, videndeling
og synergi. SLA har således skabt et markant
landskab, der i sin inkluderende og stimule¬
rende kompleksitet kan fungere som Novo
Nordisks totale landskabsbrand.

SLA's landskab for Novo Nordisk fortol¬
ker og digter videre på naturudtryk, vi ken¬
der fra de bedste danske skove og landskaber:
Dødislandskabet. Plantemæssigt benyttes en
bred palet afhjemmehørende plantesamfund,
der over tid vil vokse til afgrænsede 'skove' og
biotoper og tilbyde en uformel grøn ramme
om medarbejdernes ude- og indeliv.

Landskabets fritflydende formsprog til¬
skynder møder mellem de ansatte, hvilket for¬
drer et aktivt arbejdsmiljø med stor mulighed
for vidensdeling og innovation. Stiernes for¬
løb er tegnet, så de giver størst mulig oplevelse
rumligt, topografisk og stofligt. Parkens færd-
selsnerve af snoende, hvide asfaltstier accen¬

tuerer naturoplevelserne, der fremstår bedst i
kombination afbevægelse, nærvær og ophold.
Forløbet er tilpasset, så der opnås størst san¬

selig variation af lys, skygge, farver og lyde.
Stiernes buede forløb fremtvinger derudover
et varieret og uforudsigeligt oplevelsesniveau;
en stimulering af sanserne i den daglige tran¬
sit gennem parken, fra den ene bygning til den
anden.

Træernes forskellige blomstring vil skabe
et dynamisk, frodigt og farverigt udtryk. Fyr¬
retræer og blågran vil med deres stedsegrønne
nåle udgøre en blågrøn farvepalet i parken

■ året rundt. Dette suppleres af kridhvide bir¬
kestammer og af rødlige og orange kirsebær¬
stammer. Kirsebærtræerne leverer en farve¬
rig blomstring om foråret, hvor de resterende
løvtræer så småt er blevet friskgrønne.
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For studerende
Bliv opdateret om det bedste og nyeste i dansk arkitektur, havekunst og design.
Som studerende får du 50% studierabat på abonnementsprisen ved tegning af nyt
abonnement på Arkitektur DK eller Landskab:

ARKITEKTUR DK
Få et billedrigt og kompetent overblik over det bedste og nyeste i
dansk arkitektur. Nyopførte bygninger præsenteres med professio¬
nelle arkitekturfotografier, opdaterede tegninger samt faktuelle op¬

lysninger om bygherre, entreprenører og leverandører. Hertil kommer
artikler skrevet i et underholdende og letforståeligt sprog samt inter¬
views med de involverede parter. Emner og temaer varierer i forhold
til aktualitet og faglig relevans.

Pris: 1345 kr. (B numre årligt)

Din pris: 747,50

BØGER
Som studerende kan du også få studierabat på forlagets bøger ved
køb via www.arkfo.dk/shop.

Send os en kopi af gyldigt studiekort påført din e-mail adresse enten via e-fnail eller brev.
For nærmere information kontakt venligst Arkitektens Forlag, Pasteursvej 14, 4. tv (etage 6), 1799 København V,
tlf. 32 83 G9 70 eller send en e-mail til eksp(a)arkfo.dk
Alle oplyste priser er inkl. moms og porto, priserne gælder kun ved forsendelse indenfor Danmark

LANDSKAB
Nordisk tidsskrift for landskabsarkitektur og havekunst, landskabs¬
planlægning og urbanisme.

LANDSKAB informerer, inspirerer, er meningsdannende og er den
historiske dokumentation om nordisk landskabsarkitektur. Der præ¬
senteres projekter inden for landskabsarkitektur, både nye som ældre
renoverede anlæg og overvejende i Norden, landskab orienterer også
om international landskabsarkitektur, aktuelle konkurrencer, bringer
portrætinterviews, debat, bogomtaler, kommentarer.

Pris: 930 kr. (8 numre årligt)

Din pris: 565 kr.



DUICJI
blue energy

EFFECT

Solar Light

City Light +

City Light + lygten er en moderne ny¬
tænkning af den klassiske parklygte

Resultatet er et installationsvenligt armatur
med et elegant transparent udseende og
topmoderne belysningsteknologi. Armatu¬
ret fås med symmetrisk eller asymmetrisk
lysfordeling, Samt med varmt hvidt lys
(3000K) eller neutralt hvidt lys (4000K).
Den modulære opbygning sikrer at ar¬
maturet uden problemer kan opgraderes
i fremtiden til nye og mere moderne LED
moduler. Armaturet er udstyret med mikro¬
processorstyret elektronik.

Dette muliggør en lang række funktioner,
som er blevet samlet i 2 forskellige versio¬
ner, basic og plus. Begge versioner har et
fælles formål, nemlig at reducere energi¬
forbruget, uden at gå på kompromis med
kvaliteten og mængden af lys.

Værdierne for dette, er enten fabriksindstil-
lede (basic), eller de kan indstilles indivi¬
duelt (plus). Plus styringen tilbyder den
største mulighed for effektivt kontrol af LED
armaturerne.

www.solar.dk stronger together


