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Debatmøde
DL inviterer tirsdag 3. februar 1998
til et fyraftensmøde, der lægger op
til en åben og bred debat. Mødet
afholdes i DLs sekretariat 17-21.

Yderligere oplysninger: Maria
Miret, DL. Hauser Plads 32, 3. sal.
1127 Kbh. K Tel. 33 33 82 10.

Kursus: Professionalisering af
landskabsarkitekter
Kurset har til formål at give land¬
skabsarkitekter, der dagligt admini¬
strerer og producerer projektmateri¬
ale til anlægs- og driftsopgaver, et
overblik over den tekniske og juridi¬
ske side af arbejdsområdet.
På kurset gennemgås og diskuteres
de væsentligste love, aftaler, nor¬
mer og kotumer, der styrer tilblivel¬
sen af projektkontrakter, forslags-
og udbudsmateriale igennem pro¬
cessen og resulterer i et slutpro¬
dukt, som kan afleveres til bruger¬
ne, uanset om der er tale om en

drifts- eller anlægsopgave. Kurset
giver endvidere et indblik i, hvorle¬
des EDB som værktøj anvendes i
processen.
Kurset henvender sig til en bred
kreds af landskabsarkitekter.

Mandag d. 26. januar
Introduktion v. landskabsarkitekter
MDL Poul Børge Pedersen og Maria
Miret
Det at komme i gang. Indehaverne
fra 3 tegnestuer fortæller om hvor¬
dan de kom i gang, fik de første
opgaver og løbende får nye opgaver
v landskabsarkitekt MDL Stig L.
Andersson, Landskabsarkitekterne
Roskilde og landskabsarkitekt MDL
Poul Børge Pedersen.
En indføring i ABR 89, udbud af
rådgivning, prækvalifikation m.m.
v. arkitekt MAA Peter Sass.

Rådgiverens ansvarsforhold. En
gennemgang af en rådgivers
ansvarsforhold og forskellige sags-
eksempler, rådgiveransvarsforsikrin¬
ger m.m. v. ingeniør Ole Zeuthen.
Hvordan fastlægges prisen for
rådgivning? Honorarforhandling og
tilbud på rådgivning.

Tirsdag d. 27. januar
Projektindhold. En gennemgang af
ydelserne i de forskellige projekt¬
faser. En kommenteret gennemgang
af ydelsesbeskrivelsen for land¬
skabsarkitektvirksomhed belyst med
konkrete eksempler v. landskabsar¬
kitekt MDL Poul Børge Pedersen.

Det gode projekt. En gennemgang af
hvordan tingene beskrives kort,
præcist og korrekt med udgangs¬
punkt i faglige normer og paradig¬
maer v. lektor, landskabsarkitekt
MDL Torben Dam.
Udbud af drift og vedligeholdelse.
Hvilke krav kan der stilles til det

gode driftsudbud? v. landskabsarki¬
tekt MDL Ulf Løbner-Olesen,
Udbudsmaterialet. En gennemgang
og kritik af vores arbejde set med
entreprenørens øjne. v. fagkonsu¬
lent, landskabsarkitekt MDL Kim
Tang Jørgensen.
Den effektive projekteringsproces.
Tiden har gjort EDB til et effektivt
projekteringsværktøj. En gennem¬
gang af tilgængeligt hard- og soft¬
ware, der kan effektivisere projekte-
ringsprocessen v. direktør K. Normann
Jensen.

Onsdag d. 28. januar
Byggejura. Indhentning af tilbud og
byggejura. En gennemgang af licita¬
tionslov og AB 92. Ved gennemgan¬
gen berøres de hyppigste problemer
i forbindelse indhentning af tilbud
og beskrivelse af konditioner for
entreprenører v. kontorchef Peter
Andersen, Håndværksrådet.
Når vejret driller. Arbejdet med be¬
lægninger jord og planter kan ikke
altid udføres under ideelle betingel¬
ser. Hvad sker, når et arbejde ikke
kan udføres konditionsmæssigt?
Registrering af vejrlig, dagbøder og
tidsfristforlængelser v. fagkonsulent,
landskabsarkitekt MDL Kim Tang
Jørgensen.
Kursus afholdes 26.-28. januar 1998
på Landbrugets Center for Efterud¬
dannelse i Tune. Grevevej 20, 2670
Greve.
Tlf. 43 61 01 31. Fax 43 61 06 79.
Pris for kursus inkl. kost og logi er
3.700 kr. Tilmelding inden 15. januar
1998 til Danske Landskabsarkitekter,
Hauser Plads 32,3. sal. 1127 Kbh. K.
Tlf. 33 33 82 10. Fax 33 91 36 26
Kurset er arrangeret af DL i samar¬

bejde med LAF og PLR.

Forårets arrangementer på Fyn
DAL v. afd. for Østifterne, Den dan¬
ske Landinspektørforening, Fyn,
Ingeniørforeningen i Danmark, DL,
FAB, Associerede danske Arkitekter,
Fyn, Teknisk Landsforbund, Fyn og
DJØF arholder i foråret 1998 fire

arrangementer.

Store arkitektkonkurrencer i Odense
I nyere tid er der i Odense afholdt
flere store arkitektkonkurrencer. De
største i 1997 var den indbudte kon¬
kurrence om Fisketorvet og I. Vilh.
Werners Plads med en vurdering om
bl.a. bymidtespørgsmål og arkitekt¬

konkurrencen om indretning af et
boligområde ved Bjørnemosevej.
Arkitekt MAA Finn Selmer fra
DOMUS, som vandt konkurrencen
på Fisketorvet, og arkitekt MAA
Jørn L. Poulsen fra Almvig & Partne¬
re, som vandt konkurrencen ved
Bjørnemosevej, vil komme og orien¬
tere om ideerne bag deres forslag.
Tirsdag den 10. februar 1998 kl.
19.30 på Odense Slot, indgang C.
Tilmelding senest 3. februar 1998.

Fyns Kunstmuseum
Fyns Kunstmuseum har gennemgået
en omfattende restaurering og en
smukt gennemført indretning med
nøje afpasset farvevalg i de enkelte
rum. Arkitekten bag renoveringen
Torsten Thorup MAA og lederen af
museet museumsinspektør Anne
Christiansen vil guide os på en tur i
museet og orientere om baggrunden
for indretningen og de ophængte
kunstværker.

Tirsdag den 3. marts 1998 kl. 19.30
på Fyns Kunstmuseum, Jernbanega¬
de 13, Odense.
Tilmelding senest 24. februar 1998.

Ekskursion til Prag
De Fynske Planlæggere har i 1998
eksisteret i 20 år. Det samarbejde,
som startede i 1978, har gennem
årene udviklet sig til et teamwork,
som til stadighed sikrer et professio¬
nelt udbud af planlægningsarrange-
menter til gavn for vore medlemmer.
De 20 år fejres ved at arrangere en
ekskursion til Prag, hvor direktør for
offentlige og udenlandske anliggen¬
der Ivan Plicka vil guide os rundt og
orientere om byplanlægning og
bybevaring. Torsdag 23. april om
aftenen til søndag den 26. april
1998 om eftermiddagen med fly og
hotel inkl. 3 overnatninger i Prag.
Pris ca. 2.000 kr.

Tilmelding senest 15. januar 1998.

Byvandring blandt
Odenses skulpturer
Odense er kendt for sine mange
skulpturer i gaderne, på pladser og i
parker. Mange er inspireret af H.C.
Andersens eventyr, andre har en
helt anden baggrund. Denne mang¬
foldighed beskriver direktør for
Kunsthallen, Brandts Klædefabrik
mag. art. Karsten Ohrt i en bog om
skulpturer i Odense, som ventes
færdig i løbet af 1998. På en van¬

dring gennem bymidten fortæller
Karsten Ohrt om skulpturerne, deres
ophavsmænd og -kvinder og deres
placering i byrummet.
Torsdag den 14. maj 1998 kl. 16.00
fra Odense Slot, den indre slotsgård.
Tilmelding senest 7. maj 1998
Al tilmelding til Grete Wang Poulsen.
Tlf. 66 13 13 72, L. 2514.
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Lyser op hele døgnet

-Jm

LeJtk mh ihrnz befføtf
Hos Philips mener vi, at det perfekte
lys skal behage øjet på mere end én
måde. Lys skal både være effektivt og
æstetisk. Med sit klassiske og stilrene
design er Københavner-lygten ideel til
sti- og parkbelysning. Den smyger sig

ind i sine omgivelser og giver på trods af et mindre ener¬

giforbrug et bedre lys. Københavner-lygten er solid i sin
konstruktion og lyser op i omgivelserne hele døgnet.
Stærkt og elegant lys til byens åndehuller.

PHILIPS
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SAMTALE MED PARKCHEF JON PAPE
I KØBENHAVNS KOMMUNE
AfKaren Permin

Københavns Kommunes Parkafdeling fejrer i 1997
sin 90 års fødselsdag. Gennem årene har Parkafdelin¬
gen været styret af stadsgartnerne Valdemar Fabricius
Hansen, Jacob Bergmann, Helge Degnbol, Tage Steen
Blunch og fra 1993 landskabsarkitekt Jon Pape.

For at styrke det lokale demokrati, give borgere en
bedre kommunal service og øge effektiviteten er der
ved årsskiftet 96/97 startet et femårigt bydelsrådsforsøg
i fire af Københavns Kommunes 15 bydele.

I anledning af fødselsdagen og for at høre om de
vigtigste indsatsområder i dagens København og om

bydelsrådenes betydning for hovedstadens Parkafde¬
ling besøgte jeg parkchef Jon Pape på Parkafdelingens
domicil i Københavns nordvest-kvarter.

på Inge og Jørgen Vesterholts tegnestue vendte han
tilbage til Landbohøjskolen og afsluttede tre år senere
sit licentiatstudium derfra.

Efter et par års arbejde i Ishøj Kommunes Parkaf¬
deling blev han 'headhuntet' som chef for den nyop¬
rettede forskningsgruppe - Parkteknisk Institut. Den¬
ne stilling havde Jon Pape i syv år, indtil han i 1992
blev konstitueret direktør for Skovteknisk Institut,

som ved en fusion blev til det nuværende Forsknings¬
center for Skov & Landskab under Miljø-og Energi¬
ministeriet.

I 1992 blev stillingen som stadsgartner i Københavns
Kommune ledig. Jon Pape søgte stillingen, fik jobbet
og startede som parkchef i februar 1993.

Jon Pape afslører seks føleskulptu¬
rer i Fælledparkens sansehave 1996.
• Jon Pape unveils six 'feelies' in
the Garden of the Senses, 1996.

Parkchefen

Jon Pape er født i USA, men kom som 17-årig til Dan¬
mark, da hans far som forsker blev ansat på August
Krogh Instituttet. Jon Pape blev student fra Virum
Statsskole og startede i 1975 som landskabsarkitekt¬
studerende på Kunstakademiets Arkitektskole, men

flyttede året efter til Landbohøjskolens Landskabsaf-
deling, hvorfra han i 1981 blev kandidat. Efter et år

Parkafdelingen
Hvorfor søgte du stillingen som parkchef og hvilke over¬

vejelser gjorde du dig som mulig leder aflandets største

parkafdeling?
- Jeg havde lyst til at arbejde med opgaver, hvor af¬
standen mellem idé og handling var kort og resulta¬
terne forholdsvis hurtigt synlige. Forskning er spæn¬

dende, men som oftest meget teoretisk og abstrakt.
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Som udgangspunkt for mine visioner om Køben¬
havn som grøn by brugte jeg kommuneplanen. Jeg
savnede en både synlig og fremsynet parkpolitisk mål¬
sætning og havde en idé om at levendegøre mange af
byens lidt trætte og nedslidte parker. Desuden ønskede
jeg at præge udviklingen ud fra et landskabsarkitekt-
mæssigt synspunkt og var forvisset om, at gennemfø¬
relsen af fagligt gennemarbejdede plejeplaner og nye
modeller for plantning af gadetræer ville skabe et bed¬
re grundlag for Parkafdelingens arbejde.

Kan dine visioner allerede nu udmentes i realistiske

projekter?
— Ja, men det er ikke bare min fortjeneste. Det skyldes
i stor udstrækning Stadsingeniørens Direktorat, som

Parkafdelingen hører under, og direktoratets chef, stads¬
ingeniør Jens Rørbech, der prioriterer det grønne' højt.
En tilsvarende opbakning får jeg af stadsarkitekten.

Desuden er jeg heldig at have haft en engageret

borgmester, som viser stor interesse og megen forstå¬
else for Parkafdelingens arbejde og mine visioner om

den overordnede og strategiske planlægning af byens
grønne områder.

Skønt hovedparten af de gamle medarbejdere stadig
er ansat i Parkafdelingen, og min ledelsesstil er noget
anderledes end min forgængers, føler jeg, at stemnin¬
gen er god, og at man sætter pris på min udadvendte
holdning og de åbne, faglige diskussioner, som med
mellemrum afholdes internt i afdelingen.

På den anden side vil jeg ikke lægge skjul på, at

nogle af de ændringer, jeg har fået gennemført, ikke
altid har været lige populære. Men sådan er vilkårene
nu engang.

Synliggørelse
I København har stadsingeniør og stadsarkitekt egne di¬
rektorater, mens Parkafdelingen er en del afStadsingeni¬
ørens Direktorat. I en sårdeles aktuel sag — nemlig reno¬

veringen afKongens Nytorv med anlæg afunderjordisk
parkeringskælder under 'Krinsen, fældning afsyge elme
og omlægning afhaveanlægget omkring Christian d. V's
statue, blev både stadsingeniør og stadsarkitekt intervie¬
wet i et aflandets største dagblade, mens parkchefen end
ikke deltog.
Havde det ikke været rimeligt, om du som Parkafdelin¬
gens daglige leder havde redegjortfor omlægningen af
'Krinsen' og måske faet synliggjort Parkafdelingen bedre?

- Det er nok et lidt følsomt emne. For sagen er den,
at såvel stadsingeniør som stadsarkitekt, længe før jeg
blev ansat, har været dygtige til at markedsføre sig og
det netop på et tidspunkt, hvor Parkafdelingen ikke
var særlig synlig.

Men siden jeg blev leder af afdelingen, har jeg ikke
følt vor anonymitet belastende hverken i forhold til
politikere eller i det daglige arbejde på embedsmands-
niveau.

Jeg bilder mig ind, at jeg i høj grad kan nyttiggøre
mine erfaringer som chef for Parkteknisk Institut, hvor
det var vigtigt at formidle et budskab, at præcisere
instituttets visioner og i overskuelig form redegøre for
projekternes gennemførelse.

Vedrørende omlægningen af Kongens Nytorv har
jeg lige fra starten siddet med ved bordet' og sammen
med stadsingeniøren, stadsarkitekten og den ansvarli¬
ge leder for vejafdelingen arbejdet i en styregruppe,
der i fællesskab har stået for den overordnede plan¬
lægning og uddelegering af arbejdet. Parkafdelingens
projekteringschef Niels Mansa sidder i en tilsvarende
arbejdsgruppe.

Apropos synliggørelse mener jeg ikke, der hersker
tvivl om, at Parkafdelingen i forbindelse med Kultur¬
byåret markerede sig ret tydeligt.

1 hvert tilfælde lykkedes det os over en treårig peri¬
ode op til 1996 at få 30-40 millioner kroner til reno¬

vering af de Indre Søer, Valbyparken, Hans Tavsens
Park, Havneparken, Sansehaven samt en række mindre
projekter og plantning af gadetræer rundt omkring i
byen.

Når det drejer sig om de seneste års omlægning af
byens torve og pladser, har Parkafdelingen indgået
den aftale, at Stadsarkitektens Direktorat, som også
har landskabsarkitekter ansat, tager sig af de urbane
pladser, mens Parkafdelingen planlægger de grønne
områder.

Som et godt samarbejdseksempel kan jeg nævne

omlægningen af Enghave Plads, hvor Stadsarkitektens
Direktorat var ansvarlig for den østlige del af pladsens
udformning, mens Parkafdelingen tog sig af det grøn¬
ne og parkmæssige indslag mod vest, og at vi i hele
analyse- og projekteringsfasen koordinerede arbejdet
omhyggeligt med hinanden.

I nærmeste fremtid er Parkafdelingen ansvarlig for
udformningen af både Sundbyøster og Sundbyvester
Plads på Amager og Otto Krabbes Plads på Vesterbro.
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Deltager Parkafdelingen i planlægningen afmini¬
metroens udendørs arealer?
— Nej, Ørestadsselskabets konsulenter har formgivet
metrostationernes forpladser, men indirekte har vi som

del af en kommunal følgegruppe undervejs haft mu¬

lighed for at kommentere og godkende projekterne.
Arbejdet har ikke altid været så ligetil, fordi vores in¬
teresser på en række områder har været forskellige og

vanskelige at harmonisere.

Træplantninger
Elmesygens raseren også i hovedstaden må have kostet
masser afpenge tilfoldning og nyplantning.
Har Parkafdelingen fået ekstra bevillinger?
- Borgmesteren har været opmærksom på problemet
og i den udstrækning, det er muligt, givet os ekstra be¬
villinger. Fra 1997 er der på budgettet ekstraordinært
bevilget 2 millioner kroner og for 1998 yderligere 3.

Vel er det dyrt at fælde træer, men dyrere at nyplan¬
te, fordi vi af vækstmæssige årsager ikke kan plante,
hvor de gamle stod, men må udvide dyrkningsarealet,
hvis træerne skal trives.

Findes der resistente arter afelm, som med held kan
erstatte de gamle træer?
— Det ser ikke sådan ud. Her i København har vi des¬

værre konstateret elmesyge i en ellers resistent sort og
derfor totalt fravalgt elm som gade- og parktræ og i
stedet satset på lind, eg, ahorn, spidsløn og med måde
platan, som er et sårbart træ over for kulde og blæst.

Som et dagsaktuelt emne i kølvandet på elmesygen
kan jeg henvise til Parkafdelingens rapport Grønne
gaderum, hvor vi i stedet for at koncentrere os om en¬

keltstående tilfælde samlet redegør for Parkafdelingens
generelle træplantningsstrategi, nye plantningsmetoder,
træplantningsmønstre og træartsvalg.

For vore medarbejdere har Parkafdelingen i samar¬

bejde med Forskningscentret for Skov & Landskab
arrangeret efteruddannelseskurser i plantning og

beskæring.

Natur i byen
'Naturpræget vegetation i byens friarealer' var overskrif¬
ten på din licentiatafhandlingfra 1984. Hvordan går
det ipraksis?
- Hvor jeg dengang ud fra et økologisk synspunkt
slog til lyd for en mere nuanceret brug af vegetation i

byens parker efterlyser jeg stadig, at formen - land¬
skabsarkitektens ædleste virkemiddel — mere fantasi¬

fuldt sammenkobles med naturpræget vegetation.
I Valbyparken har vi med en parkrenovering og

Kulturby 96-projektet '17 forskellige temahaver' både
faet mere natur, flere traditionelle haveoplevelser og

mulighed for at gennemføre et mere differentieret
plejeprogram. Det er en udvikling, jeg er særdeles til¬
freds med.

Naturforvaltning
Naturforvaltningen i Københavns Kommune vareta¬

ges af Parkafdelingen, som blandt andet forestår over¬

vågningen af byens dyre- og planteliv og sørger for
den mere udadvendte naturvejlednings- og informati¬
onsvirksomhed til borgerne.

At dette kan gennemføres, skyldes den omstændig¬
hed, at Københavns Kommune også har status som

amt, og som amt modtager naturforvaltningstilskud
fra staten.

Til den del af Parkafdelingens arbejdsfelt er ansat
tre biologer, som blandt andet over en flerårig perio¬
de har overvåget Utterslev Moses natur. Denne over¬

vågning omfatter fra 1991 også Kirkemosen og Gyn¬
gemosens plante-, svampe- og fugleliv. Resultatet af
naturovervågningen er nedfældet i en statusrapport,
som samtidig foreslår, hvordan en fremtidig pleje af
områderne vil kunne tilgodese både plante- og fugle¬
livet og stadig give Københavns borgere den rekreati¬
ve perle, områderne udgør.

For at give børn og voksne en naturoplevelse i stor- <

byen arrangerer Parkafdelingens naturvejledningsfunk¬
tion ca. 35 ture om året. Emnerne er mange, jeg næv¬
ner i flæng: Livet i mosen, Vandets vej gennem byen,
De vilde blomsters dag, Oaser i storbyen, Husly til
kirkegårdens fugle, Elmesygen.

Hel by - bydel
Parkafdelingens rolle efter oprettelsen af bydelsråd
I fire af Københavns Kommunes 15 bydele — nemlig
Indre Østerbro, Indre Nørrebro, Kongens Enghave
og Valby, som i juridisk forstand betragtes som selv¬
stændige enheder - startede 1. januar 1997 et fem¬
årigt bydelsrådsforsøg.

Målet er at styrke det lokale demokrati, give bor¬
gerne en bedre kommunal service samt øge effekti¬
viteten.

Indvielse af temahaverne i

Valbyparken 1. juni 1996.
• Valbyparken's Theme Gardens
opened,June 1,1996.
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Hvilke konsekvenser har detfor Parkafdelingen?
- Hvad parkerne angår, har det den konsekvens, at de
fordeles efter størrelse. Sådan at forstå, at de parker,
der i kommuneplanen er markeret som regionalparker,
bliver i Parkafdelingens regi, mens lokal- og bydels-
parkerne overtages af bydelsrådene.

Det indebærer, at Fælledparken, Valbyparken og

Østre Anlæg - for nu at nævne nogle af Københavns
største parker - uanset om de ligger i bydelsområderne,
adminstrativt bliver, hvor de er, mens bydelsrådene i
henholdsvis Valby, Indre Nørrebro og Indre Østerbro
bliver ansvarlige for Vigerslevparken, Hans Tavsens
Park og Classens Have.

Når det gælder vejene, overtager bydelsrådene an¬
svaret for det lokale vejnet, mens vi fortsat varetager
det overordnede vejnets interesser.

Kirkegårdene er ikke med i bydelsforsøget og for¬
bliver uændret i Københavns Kommunes regi.

At bydelsrådene har overtaget en række opgaver til
'selvstændig varetagelse betyder, at Parkafdelingen har
afgivet ansvaret for driften og dermed 11 % af vore

driftsudgifter til de fire bydelsråd, mens vi fortsat er

ansvarlig for de fælleskommunale anlægsopgaver.
Vi har opgjort, hvor stor en del af vores administra¬

tion, der relaterer sig mod de opgaver, som bydelsrå¬
dene skal varetage. Hvor vi tidligere havde fem over¬

gartnere ansat i driftsafdelingen, betyder en reduktion
på 11% af udgifterne, at ca. 1 overgartner skal fordeles
på de fire bydelsråd. Dertil kommer nogen sekretær¬
bistand og en procentuel andel af ledelsesudgifterne.

Når der er tale om entreprenørarbejder, har vi ind¬
til videre aftalt, at bydelsrådene, som har det økono¬
miske og faglige ansvar for arbejdets gennemførelse, i
indkøringsperioden det første års tid ikke udliciterer
opgaver, men lader Københavns Kommunes Park¬
afdeling udføre arbejdet mod betaling.

Derefter må de hver især finde ud af, hvad man vil

gøre. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg tror Park¬
afdelingens udførende del vil være konkurrencedygtig
og i stand til at fastholde en del af arbejdet. I lyset
heraf har Parkafdelingen og Vejafdelingen, som de to
eneste afdelinger i Stadsingeniørens Direktorat, der er
med i bydelsforsøgene, ændret struktur. Det betyder,
at vores drifts- og anlægskontor pr. 1. april 1997 er
delt i en udførerdel, som skal fungere som entreprenør,

og en bestillerdel, der skal fungere som drifts- og byg¬
herre.

Samtidig har vi benyttet lejligheden til at ændre
lidt ved Parkafdelingens interne struktur, hvilket giver
en klarere opgavefordeling mellem projektering, for¬
valtning og drift.

Skal der ansattes landskabsarkitekter i bydelsrådenes
tekniske afdelinger?
- Det tvivler jeg på. Simpelthen, fordi der er for fa res¬
sourcer. Derimod tror jeg, at en eller to medarbejdere
med arkitekt-, ingeniør- eller mellemteknikeruddan¬
nelse kommer til at varetage arbejdet med parker og

veje. Men det afhænger jo alene af bydelsrådenes
ansættelsespolitik.

Fremtiden

Hvad bliver Parkafdelingens væsentligste opgaver
i fremtiden?
Der er både opgaver og udfordringer nok. Parkafde¬
lingens projekteringskontor er i gang med at ajour¬
føre et projektkatalog, som systematiserer og visuali¬
serer alle de opgaver, vi kunne tænke os at tage fat på.

Vi må i gang med at restaurere nogle af de gamle
parker. En genplantning af de kommunale gadetræs-
plantninger er også på tapetet. Dertil kommer det grøn¬
ne bånd på Nørrebro, ny Amager Strandpark, udvik¬
lingen af det grønne strøg langs Københavns Havn
og det blågrønne område mellem Valbyparken og

Sydhavnen. Og sidst, men ikke mindst er det vigtigt
at fa realiseret 'Museumspark - Fæstningspark', der er
et sammenhængende parkforløb på resterne af det
300-årige voldanlæg omkring København. Dette idé¬
oplæg, har vi i samarbejde med Kulturministeriet og

Undervisningsministeriet brugt megen tid på at drøfte.

Opfatter jeg dig ret, betragter du ikke bydelsrådenes
oprettelse som en katastrofe?
Nej, bestemt ikke, men mærkbart, når Parkafdelingen
ikke længere har det samlede ansvar for hovedstadens
grønne områder. Men i heldigste fald kan vi få lov at

hjælpe bydelsrådene med at forvalte deres arbejde på
et højt fagligt niveau. Blot håber jeg, at politikerne vil
forstå, at en storbys parkpolitiske målsætning må byg¬
ge på nogle overordnede principper, der går på tværs
af snævre bydelsgrænser.
Karen Permin, landskabsarkitekt, mdl

Landskab 7-8/97



KØBENHAVNS PARKHISTORIE
AfBirgitte Kortegaard Øverst og nederst. Folkeliv i Rosen¬

borg Slotshave, 1700-tallet og 1878.
• Above and below. Informal getting
together in the King's Rosenborg Palace
Garden. 18th century and 1878.

København før 1890erne - kongens by
I 1607 pålagde Christian IV staden København at for¬
bedre sine volde. Fjenden blev lukket ude og køben¬
havnerne inde. I 1723 fik skikkelige folk' periodevis
adgang til Rosenborg Slotshave, og København fik
dermed sin første offentlige park.

Andre og mindre skikkelige folk måtte tage til takke
med en spadseretur ad I'hilosophgangen fra Vesterport
til Langebro, en tur rundt om søerne eller langs Es¬
planaden, som general Huth havde tilplantet 'til zir
for byen og fornøjelse for byens indvånere'.

I 1819 fik byens borgere adgang til Rosenborg Slots¬
have året rundt, men byen er stadig indelukket, og

velhavere begynder at flytte ud til forstæderne, hvor
der er lys og luft og ikke mindst adgang til vand. Al¬
lerede på dette tidspunkt bemærkes det, at borgernes
adgang til at nyde vandet spærres af havneanlæg, und¬
tagen ved Langeliniepromenaden.

For byens børn udgjorde kirkegårde og gader lege¬
pladsen, og København var en indeklemt, provinsiel
by. Derfor nedsatte berejste og velmenende borgere i
1841 Komiteen til hovedstadens forskønnelse, med det
mål at hæve byens standard til en europæisk storbys.

Philosophgangen. Foto ca.1885.
• Philosophers' Passage. Photo c. 1895.

Ud over plantningen af en række alléer fik komi¬
teen ikke den store betydning, men den fik gjort
opmærksom på byens pauvre udendørs rum.

Først da staten i 1852 opgav demarkationsområ-
derne rundt byen, kom der mere realitet bag debat¬
ten. På den tid brugte man lang tid til at tage store

beslutninger, først i 1865 forelå der en plan for fæst-
ningsterrænets benyttelse efter voldenes fald. ,
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Hansen ansat ved kommunen, og inden for de næste
fem år anlagdes Ørstedsparken, Østre Anlæg og Bota¬
nisk Have.

Edvard Glæsel tegnede i 1880erne en række kom¬
munale anlæg og prydhaver, bLa. Bispebjerg Kirke¬
gård, og Bispebjerg Hospitals have og Rådhushaven.
En politik for byens anlæg mod vest, nord og syd ef¬
terlystes i 1889 af direktør Ferdinand Meldahl ved
Kunstakademiet, og en gryende forståelse for byens
børn og for arbejdernes behov gjorde, at man de næ¬

ste 10 år oprettede legepladser på voldene. Forenin¬
gen til Arbejdernes Værn anlagde samtidig de første
kolonihaver.

Parkpolitik — borgerskabets by
1890erne var præget af byens kolossale vækst, af store
tanker og en kulturel opblomstring. Langelinieanlæg-
get blev vedtaget af Borgerrepræsentationen og sta¬
dens fælleder blev frigivet af militæret, men jernbane,
videnskabens og kunstens huse gjorde deres indhug i
byens voldparker, og brokvartererne bebygges tæt,

meget tæt.
I disse år begyndte man at tage stilling til børnear¬

bejde og børn som børn, til det stadig mere udbredte

Øverst. Udsigt over Sortedamssøen.
Ukendt kunstner, ca. 1830.
Herover. Udsigt fra Holcks Bastion.
Sally Henriques, 1839.
• Above. Sortedamssøen, an Inner
Lake. Unknown artist, c. 1830.
Above. View from Hoick's Bastion.

By Sally Henriques, 1839.

I 1870erne fokuserede byen på de nedlagte volde
som en mulighed for grønne områder. Behovet herfor
og for en landskabelig bearbejdning var så udbredt
anerkendt, at der bevilgedes penge til en botanisk
have med offentlig adgang, og at landskabsgartnerne
H.A. Flindt og Tyge Rothe blev bedt om at udarbej¬
de planerne. I 1873 blev landskabsgartner O. Høgh
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Kendte københavnere promenerer Store Bededagsaften på
Østervold. Andreas Herman Hunæus, 1862.
• Distinguished Copenhagen citizens promenading on Østervold
rampart on a spring holiday evening. Andreas Hunæus, 1862.

HHt

monotone arbejde, til de unges behov for at dyrke
kroppen og til ældres behov for en spadseretur i frede¬
lige omgivelser med mulighed for socialt at være på
hat med andre og mødes under uformelle omstændig¬
heder. Det var også i dette årti, at Københavns biskop
H-.L. Martensen fremkom med sine forhåbninger om,

at indbyggerne i den bydel, der voksede op omkring
Assistens Kirkegård, ad åre måtte kunne opleve kirke¬
gården som en fredfyldt park med smukke monumen¬
ter. En på alle måder fremsynet tanke.

Byens vækst, industrisamfundets fremmarch og ar¬

bejderbevægelsens gennembrud var baggrunden for,
at overretssagfører O. Johansen 1. november 1897
over for Københavns Borgerrepræsentation for første
gang rejste spørgsmålet om en samlet politik for parker
og grønne anlæg. Overretssagføreren udtalte: hver
københavner har 1,37 kvm park til rådighed, og by¬
ens borgere er ganske berøvet bølgernes og skovenes
poesi og den moraliserende, forfriskende og opdragen¬
de virkning heraf.'

Et nyt århundrede - folkets by
I 1900 nedsatte Borgerrepræsentationen et 7-mands
parkudvalg, der i 1902 fremkom med en indstilling.

Om dette udvalgs store arbejde skrev en mistrøstig
stadsgartner i 1957: At sjældent har så meget arbejde
fået så få resultater.'

Først efter at staten havde overdraget brugsretten
til byens fælleder til staden København, skete der no¬

get. Fælledudvalget indstillede i 1905, at der blev af¬
holdt en konkurrence for Fælledparken som byens
første store folke- og sportsplads. I 1906 forelå kon¬
kurrenceforslagene, hvoraf tre fandtes egnede til en

viderebearbejdning. Et forslag udarbejdet af afdelings¬
ingeniør O.K. Nobel og ingeniør Svend Kochs fra
Stadsingeniørens direktorat vandt konkurrencen, og

dette forslag blev efterfølgende bearbejdet af Edvard
Glæsel.

1 1907 anlagde kommunen den første brugspark i
de tætbyggede brokvarterer, nemlig Hans Tavsens Park,
der blev tegnet af Erik Erstad-Jørgensen.

Kravet til offentlige friarealer gjorde, at parker, an¬

læg og beplantninger var blevet en mere og mere om¬

fattende arbejdsopgave i kommunen. Derfor vedtog
Borgerrepræsentationen i 1907 at oprette en særlig
afdeling herfor, under Københavns Vej- og Kloakanlæg.

Fælledparken med musiktribune, legepladser og

idrætsanlæg åbnede i 1911, og allerede i 1913 kunne

Peder Madsens gang. Foto ca. 1870.
• Peter Madsen's Passage. Photo c 1870.
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Ørstedsparken, ca. 1870. Københavns første rigtige stadsgartner Valdemar Fa-
• Ørstedsparken, c 1870. bricius Hansen indregne 22 offentlige legepladser un¬

der sit domæne. De 22 legepladser skulle dække
120.000 børns behov.

Frem til afslutningen på 1. Verdenskrig var det sta¬

digvæk de gamle volde, der gav mulighed for at ud¬
bygge byens parker. Christianshavns vold blev istand¬
sat for private midler og overdraget byen, ligeledes
Kastrupfortet. Staten overdrog kommunen brugsret¬
ten til Kastellets udenværker, den såkaldte Smedelinie.
11919 var kommunens samlede areal fordoblet, og

parkarealet vokset fra 23 ha i 1888 til 143 ha. Samti¬
dig havde stadsgartneren ansvaret for 15.000 allétræer.

København — en socialdemokratisk drøm i 30me og 40rne
Store Bededag i 1927 åbnede Enghaven, folkets park.
En park, som ikke alene var en brugspark, men også
en øjets og sansernes lyst, inddelt i zoner til aktivitet
og til nydelse og med legestue, hegn og parkopsyn.

Mottoet for den tids parker var: 'Til sundhed og

hvile efter behov herfor.' Rulleskøjter, cykler og lege¬
pladslærerinder indtog parkerne i brokvartererne. I

Københavns indlemmede forstadskvarterer: Brønshøj,
Utterslev, Valby mm. blev det de gamle vandveje, der
kom til at ligge til grund for en ny ring af sammen¬

hængende parker, fra Utterslev Mose i nord til Valby¬
parken i syd. I 30rne indarbejdedes der friarealer i de
store sociale byggerier, og også havekvartererne vokse¬
de. Derfor blev parkerne anlagt ekstensivt, som grøn¬
ne linier rundt om byen. Områderne ved Utterslev
Mose, Gyngemosen, Kagsmosen og Damhusengen
kultiveres, så der var plads til leg og naturiagttagelse.
Amager Strand og Valby ud mod Kalveboderne blev
opfyldt med dagrenovation og senere udlagt til parker.

Denne periode er præget af store indvindinger og

arbejdsløshedsprojekter, som muliggjorde en betydelig
ekspansion i kommunens grønne områder. Bilismens
indtog medførte, at byens første tunnel for gående og

cyklister blev anlagt som forbindelse fra Damhusengen
til Krogebjergparken.

Det var i denne periode, at Folkets Hus blev byg¬
get på Vesterbro med en cykelkælder til 3.000 cykler,
og hvor københavnere cyklede aftentur til Kastrup
Fortet for at ro rundt om fortet med kæresten, se film
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fra byens udendørsbiograf eller høre den tids store

stjerner synge fra fortets scene.

Legepladser, forenkling ogfastholdelse
I 50erne betragtede man København som fuldt ud¬
bygget. Der har aldrig siden boet så mange i byen,
været så mange børn eller været større samhørighed
med de internationale strømninger. Ørstedsparkens
stier forenkledes, Amager Strands betydning voksede
i takt med, at bademulighederne forsvandt fra Søerne
og havnen, legepladserne blev udvidet, og i takt med
en gryende turistinteresse forbedredes adgangsforhol¬
dene omkring Den Lille Havfrue. Danny Kaye sang
om Wonderful Copenhagen, politibetjenten gelejde¬
de anden over gaden, og Tivoli blev verdensberømt.

I slutningen af 50erne blev parkarealet opgjort til
615 ha eller 8,25 kvm pr indbygger.

Opbrud ogforslumning
I 60erne flyttede københavnerne ud og bilerne ind i
byen. Kommunens generalplanlægger overvejede en

motorvejsring gennem Søerne, og vejtræerne blev fæl¬
det for at give plads til familiens nye barn, folkevog-

Øverst. Østre Anlæg ca. 1910.
Herover. Københavns første

legeplads i Østre Anlæg 1891.
• Top. Østre Anlæg, c. 1910.
Above. The very first Copenhagen
playground, part of the park
depicted above, 1891.
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Fælledparken med 1. maj demon¬
stration på fælleden 1899 og den
store legeplads, 1914.
• Fælledparken, Mayday demon¬
stration in 1899; and largest play¬
ground, 1914.

nen. Mor tog på arbejde, og børnene kom på institu¬
tion, så byens legepladser lå mere og mere tomme hen.
Den organiserede idræt begyndte at gnave sig ind på
de åbne fælleder, og ressourcerne til ret meget andet
end at fastholde det eksisterende i hvirvelvinden fra

bilismens indtog var små. Det mærkedes, at Parkafde¬
lingen skulle dele budget med Vejafdelingen.

Oprydning og rationalisering
I 70erne startede de store saneringer i brokvartereme
og af vejanlæggene. De forsømte legepladser blev ned¬
lagt, og parkerne fredet. Københavnerne savnede deres
vejtræer og hyggen, som var blevet væk eller var sendt
på institution. Desværre var der ikke så meget plads
tilbage til hyggen og vejtræerne, så selv om man plan-
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tede nye træer, så ville de ikke trives, og hyggen blev
lidt ødelagt af den nye arbejdsløshedskultur, som ind¬
tog byens friarealer.

Til gengæld begyndte tressernes ungdomskultur at
sætte sine spor, og rocken var fast søndagsgæst i par¬

kerne, hvor unge samledes i tusindvis for at høre mu¬

sik og stå i kø ved toiletvognene.

Fornyelse og nærhed
I 80erne udgiver Byplanlaboratoriet bogen Parkpolitik
— boligområderne, byerne og det åbne land, og i Køben¬
havn begynder man igen at fokusere på en menneske¬
venlig by. Der vedtages en dispositionsplan for Assistens
Kirkegård, som fastholder den både som begravelses¬
plads og park.

København forlader totalsaneringerne og begynder
byfornyelsen. Som et ikon for denne udvikling ligger
Saxoparken, et fint lille parkanlæg, som skulle aflaste
de nye boligkarréers friarealer og samtidig det første
nye i mange år.

Det var også på dette tidspunkt, at beboerindfly¬
delse og økologi slog igennem. Beboere på Islands
Brygge såede græs på havnefronten og udlagde områ¬
det til havnepark. Folkets Park på Nørrebro voksede
til, og Amager Fælled blev åbnet for publikum. Par¬
kafdelingen begynder at ansætte naturvejledere, og

begrebet stillegader/legegader genopfindes.

•-»ab-

Beboerindflydelse, strategier og visioner Østre Anlæg i 1950erne.
I dette århundredes sidste årti oplever København det * ^strø ^n'æ9. 1950s,
samme som ved afslutningen af forrige århundrede.
Store visioner og store anlæg, Øresundsforbindelsen
bygges, Ørestaden planlægges, havnefronten gøres fa¬
shionabel, og der fokuseres på kunst og infrastruktur.
I forbindelse med kulturbyåret fortsatte renoveringen
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Saxoparken, anlagt som pocket park, 1988.
Parkafdelingen v. Eva Ekbrant.
• The Saxo 'pocket' park, 1988.
Park Division, by Eva Ekbrant..
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af byen, og borgmesteren udtalte sig med stolthed
om byens pladser og torve. Parkerne begynder også at

følge med, og omlægningen af Valbyparken, Enghave
Plads og Havneparken viser en hel anden holdning til
at bruge ressourcer på byens ansigt og rekreative rum.

Formgivning, kvalitet og variation afløser ensformige
flader og trægrupper. Det individuelle behov og de
specialiserede spil og lege vinder indpas. Der anlægges
en sansehave i Fælledparken, klatrevægge, baner til
skateboards, boule og skaterhockey m.m. Motionister,
rulleskøjterløbere, skatere genindtager byens grønne
rum samtidig med, at det alternative folk og de subsi¬
stensløse fortrænges af en ny generation af københav¬
nere, som går på café og mødes på farten i det grønne.

Parkafdelingen oplever tillige et stigende engagement
i det grønne København. Hans Tavsens Park er det
første eksempel på en total renovering af en fredet
park, hvor arbejdet er startet ud fra et ønske fra om¬

rådets beboere, ligeledes Havneparken. Fra selvgjort er

velgjort i 80erne er samarbejde og fælles ansvar 90ernes
nøgleord for udviklingen i bydelene.

Samtidigt markerer arbejdet omkring Grønt uden
gift, Museumspark - Fæstningspark og rapporten Grøn¬
ne gaderum en hel ny og offensiv måde at arbejde

med Københavns grønne struktur. Parkafdelingen er
ikke længere kun underordnet infrastrukturelle behov.
Parkafdelingen ønsker at være sideordnet og ønsker at

præsentere en strategi for en by. En by, hvor borgerne
har mulighed for at opleve og sanse, og hvor den en¬
kelte kan orientere sig. En by, hvor gadetræer igen er
med til at fortælle, at København skal være en grøn by.
Birgitte Kortegaard, landskabsarkitekt maa, mdl



PARKER OG ANLÆG I DAG
AfBirgitte Kortegaard og Niels Mansa

I et igangværende Ph.D.-projekt Anvendelse og betyd-
nir}g afbyens parker og grønne områder ved Forsknings¬
centret for Skov & Landskab belyses bl.a. københav¬
nernes brug af Københavns parker og grønne områder.
Ph.D.-projektet udarbejdes af landskabsarkitekt Stine
Holm og gennemføres med støtte fra Friluftsrådet,
Københavns Kommune og Forskerakademiet. Som
en lille del af det samlede projekt er de parker og

grønne områder, som flest københavnere plejer at be¬
søge, placeret i en Top 1 O-liste. På spørgsmålet om,

hvilke parker man plejer at besøge, har man frit kun¬
ne angive alle byens grønne områder uanset størrelse,
blot har der skulle være fri adgang til området for alle.

I København er Fælledparken en klar topscorer med
30% af de adspurgte som besøgende, derefter kom¬
mer de kongelige haver: Kongens Have, Frederiksberg
Have og Dyrehaven, Utterslev Mose, Ørstedsparken,
Søndermarken og Amager Fælled.

Mindre end 10% af de adspurgte københavnere
angiver, at de plejer at besøge Søerne, Østre Anlæg og

Assistens Kirkegård, Valbyparken og Damhusengen.
Københavnerne foretrækker tilsyneladende folkets,
kongens, militærets og vandets København, i nævnte

rækkefølge.

Ifølge undersøgelsen holder københavnerne af de¬
res parker og grønne områder. 93 % af de adspurgte
finder, at parkerne og de grønne områder er med til
at gøre København til en god by at bo i. Københav¬
nerens typiske besøg varer 1-2 timer, undertiden end¬
nu længere, og man bruger gerne op til en time for at
nå frem til parken eller det grønne område. Mere end
50% er oftest sammen med venner og familier. Køben¬
havnerne er i parkerne for at gå en tur, få frisk luft og

opleve naturen. Fred og ro og det at blive i bedre hu¬
mør er angivet af 25 %, som formålet med deres sene¬

ste besøg.

Fælledparken
Fælledparken er på 58 ha og anlagt i 1908-12. Nav¬
net Fælled kommer fra militærets anvendelse af om¬

rådet til kreaturer og som eksercerplads helt op til
vort århundrede. I 1905 udskrev Borgerrepræsentati¬
onen en konkurrence for området, hvori de fastlagde
områdets anvendelse til sport og store arrangementer,
sådan som det stadig er i dag. Det oprindelige forslag
var tegnet af ingeniørerne Nobel og Koch, men blev
bearbejdet af landskabsgartner Edv. Glæsel. Som noget

dengang nyt blev Fælledparken anlagt som en åben

Fælledparken 1. maj 1996.
• Fælledparken May 1st 1996.
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Hans Tavsens Park. Klatrevægge og

boldvæg. Landskabsarkitekt Flem¬
ming Bach, Parkafdelingen, og fir¬
maet Abekatten v. Jens Munk
Jensen har i fællesskab udarbejdet
klatrevæggene.
• Hans Tavsen's Park; Walls for
climbjng and playing ball.
Landscape architect Flemming Bach,
Park Division, in collaboration with
Jens Munk Jensen.

Tv. Plan fra 1996. Parkafdelingen v.
Flemming Bach.
Th. Plan fra 1908 af Erik Erstad-Jør-

gensen.
• Left. A plan from 1996.
Park Division, by Flemming Bach.
Right. A plan dating from 1908, by
Erik Erstad-Jørgensert.
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park, beplantet med almindelige danske træer, eg,

bøg og hvidtjørn, og med en fliget og knækket bort
af bygninger langs områdets yderkanter. Bygningerne
skulle skiftevis åbne sig ud mod parken og mod om¬

givelserne. Parken blev fredet i 1963, men har natur¬

ligvis ændret sig gennem tiden og opfattes stadig som
et naturligt sted for store arrangementer af sportslig
og kulturel karakter.

De nyeste elementer i parken er et skateboard- og

rulleskøjteanlæg, indgangspartiet ved Trianglen og

landets største offentlige sansehave. Som det allerse¬
neste eksempel på udviklingen benyttes Fælledparken
af rulleskøjteløbere, som ønsker at opleve fart og glæ¬
de ved de grønne omgivelser - et både velkomment
og til tider problematisk indslag. Parken trænger på
nuværende tidspunkt til en revideret helhedsplan, og

det vil præge de næste års indsats. Det er Parkafdelin¬
gens ønske, at Fælledparkens oprindelige karakter
skal fremhæves, og at visse beplantninger og anlægs
placering revurderes.

Voldparkerne
Voldparkerne har de sidste 140 år været et af køben¬
havnernes mest yndede rekreativemål.

Absalon grundlagde Københavns vold i 1167, men
først næsten 500 år efter, 18. marts 1607, skriver
Chr. IV til Borgemestere og Raad wid Kiøpenhaffn',
at byen på egen bekostning skulle lade opbygge og

forfærdige den runddeell och skantze, som skal hen¬
lægges mellem Nørre- og Westerport'. Københavns
fæstning blev en renæssancefæstning, og i 1665 blev
voldanlægget udvidet med Kastellet. Volden holdt
fjenden ude og københavnerne inde de næste 200 år.
Først i 1856 blev den sidste vagtpost sendt hjem og

Nørreport nedlagt.
Til glæde for den rideglade Frederik VII blev der

opført en let bro over gabet fra den tidligere Nørre¬
port og en ny æra indledtes, Københavns volde som

københavnernes grønne bastion. Broen er i dag an¬

bragt i Ørstedsparken hen over voldgraven.
Kastellet og de tilstødende områder bliver i disse år

restaureret af Forsvarets Bygningstjeneste, Københavns
Havn og Københavns Kommune. Der arbejdes på en
rekonstruktion af selve Kastellet delvist finansieret

gennem store tilskud fra A.P. Møllers Fond samt en

renovering af de tilstødende områder primært finansi¬
eret af Københavns Havn og Københavns Kommune.

Hans Tavsens Park, modelfoto.
• Hans Tavsens, model photo.
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Den nyplantede poppelallé i
Valbyparken.
• The newly planted poplar avenue
running across the Valbyparken.

Derudover er der udarbejdet et skitseforslag Køben¬
bavn Museumspark-Fæstningspark, der skal styrke Kø¬
benhavns vold som en sammenhængende grøn oplevel-
sesring omkring den historiske bymidte. Voldparkerne
er et typisk eksempel på historiske parker, hvor man

forsøger at fastholde og formidle byens udvikling gen¬
nem de sidste 100 år. Der er mange følelser, mange

æstetiske overvejelser og ikke mindst megen diskussi¬
on om forholdet mellem brugsparken og promenade¬
parken, der her skal afgøres.

Brokvarterernes parker
I Københavns brokvarterer var der ligeledes omkring
århundredskiftet et kolossalt behov for brugsparker.
Assistens Kirkegård blev hurtigt et yndet mål for fa¬
miliens udflugter, og allerede i 1894 udtaler Køben¬
havns biskop Martensen sine forhåbninger om, at As¬
sistens Kirkegård kunne blive en smuk og fredfyldt
park for københavnerne, når begravelserne ophørte.
Ideen om at omdanne kirkegården til park har faktisk
været besluttet siden århundredeskiftet, og siden 1984
har Kirkegårdsafdelingen og Parkafdelingen arbejdet
for, dels at bevare kirkegårdens mange værdifulde kul¬
turhistoriske træk, dels for at indpasse de rekreative
behov. Som resultat af dette arbejde kunne man 1988
fremlægge en dispositionsplan for år 2020. I takt med
at grave nedlægges eller bevares, opstår nye sammen¬

hænge og oplevelsesmuligheder. Denne glidende over¬

gang kræver respekt for stedets ånd, et stort detail¬
kendskab og et opmærksomt øje for inventarets og

bevoksningernes potentiale.
Ved siden af Assistens Kirkegård ligger Københavns

ældste brugspark Hans Tavsens Park, oprindeligt teg¬
net af havearkitekt Erik Erstad-Jørgensen. Renoverin¬
gen af parken bliver den første totalrenovering af en
fredet park, og arbejdet er sket i tæt samarbejde med
brugerne. I 1994 nedsattes en parkgruppe, som var
åben for alle. Målet var at give parken et nutidigt ind¬
hold, inddrage brugerne og rationalisere driften.

Mange af bydelens vanskelige unge har således væ¬

ret inddraget i et alternativt jobprogram, og en direk¬
te konsekvens heraf har været en markant nedgang af
hærværk i parken. Sammen med Parkafdelingen har
gruppen udarbejdet et forslag, som inddeler den rekt¬
angulære park i tre dele. I det markante midterparti
er der, som en gestus til den oprindelige havearkitekt,
anlagt opholdsplads og løgplæne symmetrisk omkring

det bevarede springvand og kirsebærtræer. Herfra kan
man enten gå ind i småbørnsområdet mod øst, der er

udformet som en naturlegeplads med pædagogisk op¬

syn, eller til et ungdoms-og aktivitetsområde mod
vest med boldbaner, klatrevæg, bowlingbane og spille-
lund, også med pædagogisk opsyn. De eksisterende
stier omlægges, og dækningsgravene foreslås fjernet
og arealet omdannet til en lille kælkebakke. Det øvrige
areal udlægges med græs og store fritvoksende træer.

Valbyparken og Københavns ringparker
Ud mod Kalveboderne, helt ude hvor linie 3 ender,
blev der frem til 50erne læsset affald af. I perioden
1937-42 blev Valbyparken anlagt her, og den er med
sine 62 hektar Københavns største.

Parken blev omlagt op til Kulturbyåret i 1996, og

den vil fremover fremstå som en mosaik af vild natur,

havekultur og sportsområder. Det store samlende greb
er en 1 km lang poppelallé. Hertil knytter sig 17 tema¬

haver, der i samarbejde med Parkafdelingen er anlagt
som del af Havekultur 96 af Have- og Landskabsrådet.
At der også er indpasset en frøpark, en ny festplads
samt en kommende naturlegeplads vidner om de
store forandringer. De tre haveforeninger og rosenha¬
ven ligger der stadig. Foråret 1997 kunne man des¬
værre konstatere, at rosenhavens roser havde taget

alvorligt skade efter sidste års efterår og vinterens kul¬
de. Det overvejes nu, om rosenhaven skal omlægges
eller flyttes.

Valbyparken repræsenterer det sidste grønne lag i
Københavns parkstruktur. Parkerne uden for indre by
og brokvartererne er anlagt under 2. verdenskrig som

beskæftigelsesprojekter.
Parkerne er udtryk for en samlet plan fra 30erne på

et tidspunkt, hvor Københavns boligmasse eksplode¬
rede, men også et tidspunkt, hvor det grønne tænktes
ind i boligmassen. Derfor er de anlagt som grønne

forbindelser og flader, de er ikke prætentiøse, men

tænkt som uforpligtende mødesteder med plads til
udfoldelse, ikke mindst sport og leg på de mange bold¬
enge og de store legepladser.

I dag ligger mange af disse områder hen som bold¬
baner og forbindelseslinier, flittigt benyttet til ture

gennem området, men sjældent som opholdsparker.
Valbyparkens omlægning er derfor også et ønske om

at få en moderne park med et mere varieret plejeni¬
veau og udtryk.
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To af temahaverne i Valbyparken. Øverst Vandhaven v. landskabsarkitekt
Ib Asger Olsen. Herunder Urtehaven v. Sven-lngvar Andersson.
• Two of Valbypark'en's Theme Gardens; above, the Water Garden by
Professor Ib Asger Olsen; below, the Vegetable Garden, by Sven-lngvar Andersson.

Københavns parker forandrer karakter disse år, og fra
den lille lokale bydelspark og til de store regionale
parker er det, der karakteriserer denne proces, et øget

brugerengagement og et øget krav til de økonomiske
ressourcer. København er dårligt forsynet med sports-
faciliteter, og det øger presset på parkerne og de grøn¬
ne områder, for at de skal kunne tilbyde muligheder
for friluftsliv og motion. Når alt dette skal ske under
skyldig hensyntagen til natur, kulturhistoriske interes¬
ser og landskabsarkitektur, giver det nødvendigvis en

lang proces fra de første skitser til den færdige plan.
En proces man i sit stille sind ofte gerne var foruden,
men som er et nødvendigt skridt hen mod den større

åbenhed, som bydelsråd, brugergrupper og de kom¬
mende brugerråd for Fælledparken og Valbyparken
varsler for fremtidens parkforvaltning.
Niels Mansa, projekteringschefi Parkafdelingen,
landskabsarkitekt mdl og Birgitte Kortegaard,
landskabsarkitekt maa, mdl
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KASTELLETS RETABLERING
AfBirgitte Kortegaard

Kastellet, luftfoto 1996.
• The Citadel; aerial photo 1996,

Kastellet er bygget efter svenskernes storm på Køben¬
havn i 1659 og taget i brug i 1666. Ved anlæggelsen
af Frihavnen i 1892 og Kystbanen i 1897 gennemfør¬
tes store indgreb i det helstøbte anlæg. Som kompen¬
sation for de tabte rekreative muligheder anlagdes nye

på Kastellets udenværker, Langelinieparken, Lystbåde¬
havnen og den hævede promenade på Langeliniemolen.
I 1918 blev brugsretten til Smedelinien, Kastellets
fremskudte voldlinie, der adskiller den indre og ydre
voldgrav, overdraget til kommunen og området gjort
offentligt tilgængeligt.

Efter nedlæggelse af jernbanen til Frihavnen i 1985
blev det muligt at retablere væsentlige dele af Kastellets
voldanlæg. Arbejdet hermed blev oprindeligt initieret
af'Komiteen til retablering af Kastellets voldanlæg'.
Komiteen er privat og blev nedsat i 1986. Formålet
var at sikre en sammenhæng mellem de meget omfat¬
tende renoveringer af Kastellets bygninger, bekostet af
Forsvaret, og en renovering af selve voldanlægget.

I 1988 gennemførte man første etape af Kastellets
retablering. 'A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kin-
n'ey Møllers Fond til almene Formaal' financierede
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Gefionspringvandet.
Anders Bundgaard, 1897-1908.
• Gefion Fountain, by Anders
Bundgaard, completed 1897-1908.

hele første etape, og fonden har efterfølgende givet 23
millioner til anden etape, så det i 1998 er muligt at

fritlægge det oprindelige citadel ved en retablering af
Grevens Bastion og Sjællands Ravelin.

Derefter skal der udarbejdes en plejeplan for Sme¬
delinien og Grønningen. I sin utopiske, endelige ud¬
strækning omfatter Kastellets retablering en tredie eta¬

pe, der vil være en retablering af Norges Ravelin og

nedlæggelse af området ved Polensbådene. Denne
etape forudsætter en afklaring af Havnetunnelen og
Københavns Havns planer for kajanlægget ved Polens-
færgerne tilligemed havnens planer for bebyggelse af
området mellem Kastellet og Hovedvej ved Langelinie-
molen, det såkaldte Tulipanområde.

Anden etape omfatter som nævnt retablering af
Grevens Bastion og Sjællands Ravelin. For at kunne
frilægge Sjællands Ravelin forudsættes, at den eksiste¬
rende vejadgang fra syd til Langeliniepavillonen defi¬
nitivt nedlægges. Ved rekonstruktionen af Grevens
Bastion er det nødvendigt at flytte Gefionbroen, for
at Bastionen visuelt kan opleves klart adskilt fra Gefion-
området. Som en del af projektet omlægges vejadgan¬

gen til Kastellet over Sjællands Ravelin fuldstændigt.
Hertil kommer, at de dele af Langelinieanlægget, som
berøres direkte eller indirekte af Kastellets retablering
renoveres således, at parkområderne og adgangsforhold
tilpasses det genskabte Kastel.

Alt i alt er det et utroligt spændende projekt med
mange parter involveret. For den del af projektet, hvor
Forsvarets Bygningstjeneste er byggesagsansvarlig, og
som vedrører selve Grevens Bastion og Sjællands Rave¬
lin samt flytningen af Gefionbroen, er Cowi A/S råd¬
givende ingeniør og Jeppe Aagaard Andersen arkitekt¬
konsulent. Parkafdelingen er bygherre og projekterende
i forhold til Langelinieanlægget, Churchillparken og
Gefionområdet.

Der er mange landskabsarkitektoniske overvejelser.
Det er en stor udfordring, hvordan man sikrer den størst

mulige vandflade omkring Kastellet og respekterer
Kastellets historiske udgangspunkt, uden at forholdet
til Langelinieanlægget ødelægges. En anden udfordring
er, hvordan man argumenterer for Gefionbroens akse¬
faste placering i forholdet til Gefionspringvandet og

Amalienborg. En tredie relation omhandler, hvordan
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Gefionspringvandets bagvæg som en ca. 6 meter høj
væg fremover vil dominere vuet fra Kastellets indgang.
Og endelig, hvordan sikrer man gode adgangsforhold
for både gående og cyklister langs dette attraktive grøn¬
ne strøg. Sidst, men ikke mindst er disse anlæg som
så mange andre i København velsignet med en række
tidstypiske monumenter, der hver for sig påkalder op¬
mærksomhed og kræver sit eget rum.

Hovedtrækkene i den del, som Forsvarets Bygnings¬
tjeneste er ansvarlig for, er:

- Retablering og frilægning "af Sjællands Ravelin,
retablering af træbro fra vejen Esplanaden til Sjællands
Ravelin samt sikring af konstant vandstand.

- Rekonstruktion af Grevens Bastion, herunder ned¬

rivning af eksisterende bro fra den nedlagte vejforbin¬
delse, udgravning af voldgrav, skråningsbeskyttelse mod
Gefionspringvandet samt omlægning af hovedkloak.

- Flytning og genplacering af Gefionbroen i områ¬
det, herunder nedlægning af 3-7 garager tilhørende
Københavns Havn.

Hovedtrækkene i den del, som Stadsingeniørens
Direktorat er ansvarlig for, er:

- Omlægning af stier og adgangsforhold fra Gefion-

Kastellet, modelfoto 2. etape
• Citadel, model photo, 2nd phase

springvandet til Langelinie, herunder nedlæggelse af
vejforbindelse fra Kastellets hovedindgang til Lange-
liniepavillonen samt omlægning af vej fra Esplanaden
til den nye træbro til Sjællands Ravelin.

— Renovering af monumentet Prinsesse Marie med
tilhørende pladsdannelse.

- Omlægning af haveanlægget og promenaden fra
Gefionbroen til Langelinie.

— Renovering af adgangsforhold og parkinventar i
Churchillparken og ved Grønningen.

- Nedtagning og genopstilling af berørte monumen¬

ter, f.eks. Valkyrien og Vore faldne, Hundenes hund,
en del natursten samt nedlæggelse af dækningsgrave i
Churchillparken.
Birgitte Kortegaard, landskabsarkitekt maa, mdl
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BYEN VED VANDET
AfNiels Mansa

København set fra den nye ø
Peberholmen i Øresund.
• Copenhagen viewed from the
new Sound island of Peberholm.

Et af Københavns fornemste træk er byens placering
ved vandet, med havneløbet ned gennem byen. De
sidste 100 år har man talt meget om det rekreative
potentiale i de blå bølgers nærhed, men Københavns
Havn, først som virksomhed, siden som grundejer,
har ikke haft den store interesse i at udnytte dette
som et samlende element. Hvert område er først blevet

anskuet som en potentiel mulighed for opfyldsområ-
der, dernæst som enkeltgrund. Havnen har imidlertid
ændret signaler de sidste år, fra at være en lodsejer med
uendelige områder havbund til rådighed til at være in¬
teresseret i havnen som et rekreativt strøg.

Amaliehaven var nok omdiskuteret, men dog et bud
på en anden udnyttelse, og de seneste års omlægning
af promenader langs Christianshavnssiden og anlæg
af Havneparken markerer en ny tid, hvor havneløbet
og boligområder åbner sig mod hinanden. Valbypar¬
kens omlægning markerer også parkens tilknytning til
Kalveboderne, hvor den 1 kilometer lange poppelallé
ender ved kysten, hvorfra man kan fortsætte langs
vandet ned til Køge Bugt Strandpark.

På Amager vil det vigtigste punkt være udbygningen
af Amager Strandpark, en pendant til udviklingen af
Køge Bugt Strandpark, og initieret i nært samarbejde
med beboerne og med en stor opbakning, der måske
kan være med til at sikre Amager en kvalificeret er¬

statning for de tabte rekreative muligheder, der er en
konsekvens af Øresunds- og Ørestadsprojekterne.

Men den blå by er ikke alene havet, det er også det
system af opstemmede damme og søer, som udgøres
af vandsystemet, der løber fra Utterslev Mose, gen¬
nem Vestvoldens Fæstningskanaler, engområderne
Damhusengen, Kagsmosen og Grøndalsvænge ud i
Søerne og ud gennem voldgravene. En utrolig fin
udnyttelse af i virkeligheden meget lidt vand. Vand,
der tidligere var tænkt som afskærmning og drikke¬
vandsforsyning, men i dag har en stor rekreativ be¬
tydning. Ikke alene fordi det er vand, men især fordi
det har været grundlaget for byens grønne struktur.
Niels Mansa, landskabsarkitekt mdl, projekteringschefi
Parkafdelingen

Havneparken
Langebro Plads

Vestmanna

Plads

Reykjavik
Plads

Boulebane,
streetvolley m.m.

Legeplads

Beboerhave/
musik, teater

Festplads
'Pinen'
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Strandpromenaden, 1992 med elmetræer og 1997 med
nyplantede ahorn.
• Strandpromenaden, 1992 and newly planted maples,1997 ,

Yderst tv. Forslag fra 1975 til udvidelse af Amager Strand
og deponering af flyveaske. Parkafdelingen v. Niels Mansa.
Tv. Forslag til ændring af Amager Strand udarbejdet af
Rivieraudvalget 1996.
• Far left. A proposal for the expansion of Amager Beach
and deposal of fly dust. Park Division, by Niels Mansa 1975.
Left. Proposal for alteration of Amager Beach, by the Riviera
Commission, 1996.
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TORVE OG PLADSER
AfNiels Mansa, Merete Strøbech og Anne Varnum

Enghave Plads.
Parkafdelingen v. Niels Mansa,
1. Distrikstplads.
2. Beboerhaver.
3. Hundeløbegård.
4. Rulleskøjte- og skateboardbane.
5. Petanque.
6. Boldbane.
7. Springvand.
• Enghave Plads.
Park Division, by Niels Mansa.
1. Workmen's tools
2. Citizens' gardens
3. Dogs' court
4. Court for rollerskating
5. Pdtanque
6. Ball pitch
7.- Fountain.

r^-

Skitse til udendørs skøjtebane på
Israels Plads v. Bo Frederiksen og
Jan Knudsen.
• Sketch of outdoor skating court in
Israels Plads, by Bo Frederiksen and
Jan Knudsen.

I fortsættelse af landets stigende velfærd i efterkrigs¬
årene skete der gennem 60erne en eksplosiv trafikal
udvikling, der nødvendiggjorde meget omfattende
gadeomlægninger- og udvidelser samt indretning af
parkeringspladser. Resultatet blev en gradvis voldtægt
af byens ubebyggede arealer, uanset om de ubebyggede
arealer så tilfældigvis var smukke gamle byrum.

Mange københavnere husker sikkert endnu med
gru, hvordan byens smukke pladser, som f.eks. Chri¬
stiansborg Slotsplads, Nytorv, Vesterbros Torv, Kon¬
gens Nytorv, Kultorvet, Sankt Hans Torv, Axeltorv,
Højbro Plads og mange flere, alle blev udnyttet til
parkeringspladser. Men tiderne skifter. Den globale
interesse for vores fælles miljø skabte gennem 80erne
grobund for en stigende politisk forståelse og interesse
for at skabe menneskeværdige byer.

Blandt Københavns politikere skabtes der hurtigt
politisk enighed om afsættelse af ganske betydelige
midler til istandsættelse af byens torve og pladser, be¬
gyndende med byrummene i den centrale bydel. Nu
skulle de tidligere så smukke gamle byrum forskønnes
og føres tilbage til glæde for fodfolket.

Som resultat af disse lykkelige politiske budskaber
har Parkafdelingen gennem 90erne stået for projekte¬
ring af nedenfor beskrevne torve og pladser.

Enghave Plads
Enghavepladsens omlægning startede i 1989 på initi¬
ativ af en beboergruppe. Man nåede frem til, at det,

man ønskede, var en mere grøn plads med plads til
mindre trafik og mere økologi.

Enghave Plads er anlagt på den gamle Vestre Fælled
og markerer overgangen mellem den tætbebyggede in¬
dre by mod nord og det mere åbne Vesterbro mod syd.
I dag fremtræder pladsen som et oplevelsesrigt og

spændende grønt område med aktiviteter for hele fa¬
milien.

Den østlige, urbane del er tegnet af Stadsarkitek¬
tens Direktorat og den vestlige, mere grønne del af
Parkafdelingen.

Den østlige, urbane del tager sit udgangspunkt i
billedhuggeren Jens Lunds springvand i centrum: om¬

rådet er tænkt som en plads med brede fortovsbånd
indrammet af de markante eksisterende trærækker.

Midt på pladsen, bag den eksisterende 2 meter høje
bøgehæk er der anlagt en hegnet boldbane.

Omkring boldbanen er der asfaltarealer til rulleskøj¬
teløbere og skateboard-entusiaster, grus til kuglespil,
hundeløbegård og en spændende skulpturelt formet
legeplads med en lund af afbarkede træstammer og
med natursten som belægning. Drikkeposten er en lil¬
le frø, og i stedet for et afløb ledes vandet ad en rende
ned til et lille pilekrat, hvor det kan forsvinde tilbage
i undergrunden.

Endelig er der, forsøgsmæssigt, udlagt et areal til be¬
boerhaver. Det bliver spændende at følge dette have¬
projekt og registrere, om det kan fungere på en åben
plads.

enghave

ENGHAVEN

CWUSBK
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Sundbyvester Plads
En gruppe af lokale borgere tog i 1994 initiativ til en
forskønnelse af Sundbyvester Plads. De ønskede kvar¬
terets trafikplads omlagt til en urban plads, samtidig
med at busterminalen blev reduceret.

Initiativgruppens mål var oprindelig at få alle bus¬
linier væk fra Sundbyvester Plads, således at pladsen
alene skulle benyttes til ophold og anlægges med en

grøn legepladsdel og en mere urban del nærmest Ama¬
gerbrogade med toiletter, cykelparkering, eventuel ude-
servering m.v. Det har imidlertid ikke været muligt at

fjerne alle buslinier fra pladsen, men sporarealet har
kunnet reduceres til det halve, idet alle gennemgående
linier er flyttet ud i Amagerbrogade.

Busterminalen er foreslået udstyret med en over¬

dækning/halvtag til kiosk, telefonkiosk, pølsevogn,
grøntbod etc. Der er plantet et markant træ, synligt
fra Amagerbrogade.

For at kunne opleve pladsen som en helhed anven¬
des en ensartet flisebelægning på hele pladsarealet.
Langs pladsen lægges en hovedakse i form af et 360
cm bredt granitstensbånd. Udover selve aksens møn¬

stervirkning vil den på hele den urbane pladsdel virke
som afvandingsrende.

Vandrenden afsluttes i legeområde, hvor det vil få
afløb til en-jordtank. Herfra vil der efter en filtrering
af vandet være mulighed for at oppumpe vandet til
vanding af områdets beplantning.

ErTghave Plads med legested og
beboerhaver.
• Enghave Plads with play area
and citizen's allotments.
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Legearealet foreslås begrænset og beskyttet på tre si¬
der af klippede hække og trærækker. Mod syd begræn¬
ses pladsen af enkelte eksisterende træer, der foreslås
suppleret med nye træer.

Sundbyøster Plads
Sundby Lokalråd og Københavns Kommunes 4. afde¬
ling indledte i 1994 et samarbejde omkring en tiltrængt
ændring af området ved Sundbyøsterhallen.

Samarbejdet blev udvidet, så planlægningsgruppen
også omfattede beboerne omkring pladsen og lokale
interessegrupper: Sundbyøster Skole, Sundbyøsterhal¬
len, Amager Bilcenter, børnehave, beboerforening,
samt Familie-idrætsudvalget, dvs. alle der måtte have
et naturligt kendskab til aktuelle behov, og hvad der
kunne være tiltrængt af ændringer. Gruppens arbejde
blev koordineret af Sundby Lokalråd.

Det var lokalrådets ønske, at der blev etableret en

sammenhængende plads på arealerne mellem Smyr-
navej, Amagerbrogade, Parmagade samt Sundbyøster¬
hallen og Sundbyøster Skole.

Pladsen skulle bestå af tre funktionsmæssigt forskel¬
lige områder: en legeplads ved Smyrnavej, en bymæs¬
sig plads med opholdshave foran hallen og et parke¬
ringsareal ved Parmagade.

I dag eksisterer 'Sundbyøster Plads' ikke som en

sammenhængende plads. Arealet nærmest Smyrnavej
er anlagt som legeplads med diverse legeredskaber og

fire græs- og buskbevoksede dækningsgrave. Pladsen
er meget besøgt på trods af sit nedslidte udseende.
Arealet foran Sundbyøsterhallen er i dag adgangsvej og

parkeringsplads til hallen. Arealet ved Parmagade er

Legepladsen indrettes som et let forsænket areal be¬
grænset af et trappeanlæg. I trappeanlægget ud for en

eventuel fremtidig cafébygning indbygges et hævet
serveringsareal, der desuden vil kunne anvendes til
tribune. Trappen udformes, så den vil kunne anvendes
til såvel ophold som leg. Legearealet er anlagt i grus,

med et område til vandleg samt et mindre område
med asfalt til boldleg, rulleskøjteløb, hinkeruder og

lignende. Der opstilles legeredskaber, overvejende i
naturmaterialer, bro i elmetræ, klatrevæg og boldmål.
Hække i forskellige højder indgår i legearealet.

Modelfoto og plan af
Sundbyvester Plads.
Parkafdelingen v. Anne Varnum.
• Model photo and plan of Sundby¬
øster Plads, Amager.
Park Division, by Anne Varnum.

Eksisterende træer bevares i det omfang, de terræn-

mæssige forhold tillader det. Sammen med nyplant¬
ninger vil de danne et par markante trægrupper. I for¬
bindelse med disse plantes hække som rygdækning
for sydvendte bænkepladser, hvorfra der vil være ud¬
syn til pladsens centrale del.
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anlagt som asfalteret, offentlig parkeringsplads med
spredt træbeplantning.

Det centrale i forslaget er, at der skabes en ny by¬
mæssig plads foran Sundbyøsterhallen, der kan danne
ramme om bydelens torveliv med markedsdage, fester
og kulturelle arrangementer. Pladsens særpræg skabes
ved tilknytningen til idrætshallen og skolen, der til
tider kan markere sig med opvisninger og aktiviteter
på pladsen. En del af pladsen indrettes med et let for¬
sænket grusareal, en opholdshave med vandbassin og

siddepladser under en grøn pergola. Den øvrige del
belægges med fliser og møbleres med bænke, lygter,
plakatstandere, telefonbokse osv. Et gammelt ahorn-
træ bevares fra det gamle haveanlæg.

Legepladsen ved Smyrnavej renoveres over emnet
hav - skib - bølger - strand, sådan at mange forskel¬
ligartede materialer kan kombineres med stor moto¬

risk udfordring for de legende. Imellem de fire dæk-
ningsgrave opføres et 'fyrtårn', som klatre-, rutsje- og

legehus. De store træer omkring legepladsen bevares
så vidt muligt. Elmetræerne må dog fældes.

Ved Parmagade udskiftes parkeringspladsens nuvæ¬

rende belægning med en ny grusbelægning og træ¬

plantning. Pladsen kan herefter bruges til petanquespil,
kroket og andre 'gruslege', men kan også benyttes til
parkeringsplads, f.eks. ved større arrangementer i idræts¬
hallen. En række steler opstilles over torvet, gennem op-

holdshaven og til legepladsens midte og giver visuel
sammenhæng. Stolperne udformes skulpturelt eller
funktionelt, alt efter det område de går igennem.
Niels Mansa, landskabsarkitekt mdl, projekteringscbefi
Parkafdelingen, Merete Strøbech og Anne Varnum,
landskabsarkitekter maa

Plan og perspektiv af skitseforslag til Sundbyøster Plads. Pladsen ud for hallen anlægges i 1998,
de øvrige etaper senere med visse ændringer i forhold til skitseforslaget. Parkafdelingen v. Merete Strøbech.
• Sundbyøster Plads: plan and perspective of sketched proposal. The space will be laid out in 1998;
later phases will involve certain changes in relation to the design. Park Division, by Merete Strøbech.

Landskab 7-8/97 173



GRØNNEGADERUM
AfFlemming Bach og Birgitte Kortegaard

København er en grøn by. Sådan er den planlagt, så¬
dan kender vi den i dag - og sådan skal den gerne
blive ved med at være: En by, hvor både de grønne

parker og anlæg, pladser, boulevarder og alléer prydes
af store, fuldkronede træer i god vækst. Træerne i gade¬
rummet er vigtige byarkitektoniske elementer, der
både giver byen identitet og atmosfære. Desuden er

træer en del af god byøkologi.
For at fastholde København som en grøn by har

Parkafdelingen lagt en første samlet strategi, der skal
styrke gadetræerne i København og gøre dem til en

del af byens overordnede grønne struktur. En samlet
strategi er nødvendig nu, fordi elmesygen har kostet
livet for alle de elmetræer, der hidtil har prydet byens
gader og veje. Grønne gaderum er en rapport om alléer,
boulevarder og solitærtræer, om platan, lind og pop¬

pel, om superhuller, bærelag og saltbeskyttelse.

Ud fra de hidtige bevillinger kunne Parkafdelingen
— med lidt simpel hovedregning — konstatere, at der
vil gå ca. 22 år, før man bare har erstattet de gadetræer,
der er døde af elmesyge og/eller af for meget vejsalt
og dårlige livsbetingelser i øvrigt. Derfor har Parkaf¬
delingen formuleret en grøn vision for byen med en

samlet strategi, der angiver hvor, hvordan og i hvilken
rækkefølge genplantningen af gadetræer skal foregå.

Rapporten med denne grønne vision Grønne gaderum
er for nylig præsenteret for Borgerrepræsentationen.
Grønne gaderum tager udgangspunkt i Kommunepla¬
nen og i Trafik- og Miljøplanen, og den er Parkafde¬
lingens bidrag til en dialog med borgere og politikere
om, hvordan vi skal prioritere dén store indsats, der
nu skal gøres for at genetablere byens gadetræer - og

dermed fastholde København som en grøn by. På
grundlag af Grønne gaderum har Borgerrepræsentatio-
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Modstående side. Rådhuspladsen
Denne side. Etablering af plantehul¬
ler, der er egnede til træers vækst,
er efterhånden en kompliceret og
teknisk krævende opgave. Tegninger
til træplantningshuller på Rådhus¬
pladsen 1995.
Herunder. Etablering af plantehul til
træ. Christianshavn 1997.
• Opposite page. City Hall Square
This page. Holes in the ground for
planting trees are increasingly
difficult to make. Drawings showing
the technicalities involved in making
such holes, City Hall Square 1995.
Below. Hole for a tree made in

Christianshavn, 1997.
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Tv. døende elm på Kgs. Nytorv.
Plantet 1700-tallet og genplantet
1908.
Københavns gader har virket grøn¬
ne, fordi elmetræerne var byens
største træer - og derfor de aller¬
vigtigste.Nu er de fleste væk, og
det er tvivlsomt, om man kan skabe
samme frodighed. En forudsætning
for frodighed er planer og forståel¬
se. Det er Grønne gaderums missi¬
on.

• Left. Dying elm in Kongens Nytorv;
planted in the 18th century and
replanted in 1908
Copenhagen streets have seemed
verdant because the elms were the

largest trees and therefore the most
important. Now most are gone and
it is doubtful whether the same

lushness can be recreated.

nen vedtaget en ekstra bevilling på 3 millioner kroner
årligt til plantning af gadetræer.

For igen at få smukke, fuldkronede gadetræer kræ¬
ves der, at vi er parate til at give genplantningerne tid,
plads og pleje. Derfor er det nødvendigt at træerne -

både langs de vigtige veje og i lokalområder — tænkes
ind i planlægningen fra starten, og at de prioriteres på
lige fod med trafikkens behov og byens infrastruktur.
Flemming Bach, landskabsarkitekt mdl og

Birgitte Kortegaard landskabsarkitekt maa, mdl
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BYENS BLOMSTER
AfNiels Mansa

Rådhushaven ved
H.C. Andersens Boulevard
• Garden by the City Hall along
H.C. Andersen's Boulevard

Blomsterudsmykningen af Københavns torve og plad¬
ser har i flere generationer udgjort en del af byens image.

Mange af byens torve og pladser er inden for de se¬

nere år omlagt og har således undergået en forvand¬
ling, der ofte har givet anledning til en stormfuld de¬
bat i dagspressen. I bestræbelserne på at få ryddet godt
og grundigt op i byudstyrskollektionen, har planlæg¬
geren ikke sjældent vurderet træer og blomsterbaljer
hørende under denne kategori. Men generelt må man

sige, at borgerne har taget pladsomlægningerne i god
ro og orden, om end adskillige borgerhenvendelser
giver udtryk for en vis bekymring over de senere års
voldsomme reduktion af byens tidligere så smukke
blomsterudsmykning.

Det er naturligvis ikke kun æstetiske overvejelser,
der ligger til grund for beslutningen om en reduktion
af byens blomsterkummer. Det er også de brugsmæs¬
sige muligheder og sidst, men ikke mindst de vedlige¬
holdelsesmæssige omkostninger.

Møbleringsplanen til den nyligt omlagte Rådhus¬
plads viste da heller ikke nogen form for unødigt in¬
ventar, som f.eks. blomsterkummer. Rådhuspladsen
skulle nemlig kunne fungere som byens centrale trafik-
og aktivitetsplads med plads til kioskbygninger, stade¬
pladser herunder udeserveringsarealer samt rigelige
friarealer til afholdelse af folkemøder, forskellige fest¬
arrangementer, udstillinger m.m.

Men planlæggerne havde gjort regning uden vært.
Københavns Rådhusplads uden blomster blev af man¬

ge borgere og politikere opfattet som en provokation.
For vel næppe nogen plads i byen har haft så stor tra¬
dition for blomsterudsmykningen, som netop Rådhus¬
pladsen.

Der gik da heller ikke lang tid, før den nyligt omlag¬
te Rådhusplads var udsmykket med blomsterkummer
og supplerende bænke. Efterfølgende er de eksisteren¬
de lave, ottekantede fiberbetonkummer til blomster

taget op til revision.
Det har resulteret i projektering og udvikling af en

helt ny og større plantebeholder, der i form- og mate¬

rialevalg bedre skulle passe til Rådhuspladsens form¬
sprog. 30 nye plantebeholdere vil blive opsat på Råd¬
huspladsen i foråret 1998, og blomsterudsmykningen
vil så blive udskiftet løbende året igennem.

Rådhushaven, der ligger langs rådhusets facade mod
H.C. Andersens Boulevard, har tidligere været tilplan¬
tet med stauder. Men af såvel økonomiske grunde,
som ønsket om en mere ensartet og vedvarende blom¬
string sommeren igennem, er stauderne inden for de
senere år blevet erstattet af enårige sommerblomster.
Beplantningen består af en forårsplantning samt en

sommerplantning, og der er lagt særlig vægt på farve¬
sammensætningen og på, at beplantningen får et fro¬
digt og let udtryk.
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vores haver med duft, insekdiv og spændende farve¬
mæssige kombinationer.

Parkafdelingen er meget opmærksom på byens blom-
stermæssige forarmning og vil, i den udstrækning de
økonomiske midler muliggør det, forsøge at fremme
blomsterudsmykningen i byens parker, på torve og

pladser. Fremover vil byrummenes karakter og funkti¬
on dog i højere grad end tidligere være bestemmende
for blomsterudsmykningens omfang.

I Parkafdelingens projektopgaver for de kommende
år, omhandlende torve, pladser og parkanlæg, indgår
blomsterplantninger helt naturligt i de forskellige plan¬
løsninger. Men af såvel praktiske, æstetiske som øko¬
nomiske grunde må borgerne nok indstille sig på, at
blomsterkummerne lidt efter lidt fortrænges til fordel
for etablering af regulære blomsterbede eller blomster-
•haver.

Niels Mansa, landskabsarkitekt mdl, projekteringschefi
Parkafdelingen

Sommerblomsthaven i

Valbyparken, tegnet af
landskabsarkitekt Jane Schul.
• Summer Flower Garden in
the Valbyparken, designed by
landscape architect Jane Schul

I Vanløse ved Ålekistevej har projekteringskontoret
tegnet en udstillingshave. Haven viser enårige som¬

merblomster, og der plantes hvert år 60 forskellige
blomstersorter. Sommerblomsterne produceres i Park¬
afdelingens eget blomstergartneri. Blomsteranlægget
består af seks store, ellipseformede bede, hver repræs¬

enterende sin blomsterfarve. Ved hver blomstersort er

sat et navneskilt, og haven skal således inspirere de
besøgende, når de ønsker at købe sommerblomster til
deres egen have eller altankasse.

I forbindelse med Kulturbyåret er der til Valbypar¬
ken udarbejdet projekter til bl.a. 17 udstillingshaver
hver med deres tema. En af haverne er tegnet af land¬
skabsarkitekt Jane Schul som en meget stor sommer¬

blomsthave, der skal vise, hvordan man kan arbejde
mere utraditionelt og morsomt med sommerblom¬
ster. I den sommerblomstrende have ønsker man at

vise en hel del sommerblomster samt illustrere lidt af

den farve- og formmæssige spændvidde, der kan berige

Landskab 7-8/97 ' 177



OFFENTLIGE LEGEPLADSER
AfHelle Nebelong

I forbindelse med en voldsom nedgang i børnetallet
i København, fra ca. 140.000 i 1950erne til ca. 54.000
i 1980erne, iværksatte Parkafdelingen i begyndelsen af

Parkafdelingen gav i Landskab 5-1986 en historisk gen¬

nemgang af Københavns offentlige legepladser. Denne
artikel handler hovedsageligt om udviklingen efter
1990. Københavns offentlige legepladsers historie star¬

tede paradoksalt nok med nedlæggelsen af byens mest
elskede legeplads, det gamle voldanlæg. I slutningen
af 1870erne var anlægget med sine voldgrave et natur¬

paradis, hvor børnene ubevogtet kunne lege og lære
at passe på sig selv og hinanden.

Børn var lige så livlige og foretagsomme dengang
som i dag og ofte til stor irritation for den bedre bor¬
gerstand og ikke mindst ordensmagten.

Måske nærmest for at gøre en dyd af en nødvendig¬
hed lykkedes det byens politikere at skabe forståelse
for at få etableret den første offentlige legeplads. Den
blev anlagt i Ørstedsparken i 1878 og var blot en grus¬

plads af meget beskeden størrelse, som børnene så
havde vær:så-god at være tilfredse med.

Langsomt voksede antallet af offentlige legepladser,
flere af dem blev også bemandet med pædagogisk ud¬
dannet personale, der satte børnene i gang med for¬
skellige former for boldspil og sanglege.

Inventaret udviklede sig fra den uindrammede grus¬

bunke til alle de kendte elementer: sandkassen, vippen,
gyngerne, rutsjebanen, karrusellen og klatretårnet.

Herover. Legeplads i Langeliniean-
lægget. Parkafdelingen v. Svend
Kierkegaard, 1985. Planen er formet
som en skibsstævn og legepladsud¬
styret har et maritimt præg.
Ih. Legepladsen på Gammelvagt i
hjertet af København syner ikke stor
på verdenskortet. Alligevel tiltræk¬
ker den 700 kvm store legeplads
med den lille soppesø mange men¬
nesker. Parkafdelingen v. Niels
Mansa, 1989.
• Above. Playground in the Langelinie
stretch. Park Division, by Svend
Kierkegaard, 1985. The site is shaped
like a ship's bow, and the equipment
has a maritime look.

Right. The playground in Gammelvagt
inside the heart of Copenhagen is
very small, a mere 700 square m.
Featuring a small lake, however, it
attracts many people. Park Division,
by Niels Mansa, 1989.
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80erne en større legepladsundersøgelse, der resulterede
i nedlæggelsen af adskillige mindre og meget lidt be¬
nyttede legepladser. Til gengæld lykkedes det at reno¬
vere og modernisere 25 af Parkafdelingens ca. 130 lege¬
pladser. I dag er der 133 offentlige legepladser, hvoraf
29 er bemandede.

På vej mod år 2000
Parkafdelingen har tradition for at tage udgangspunkt
i den enkelte lokalitets karakter, stedets ånd og mulig¬
heder og prøve at skabe en helhed ud af fantasifuld
udformning, funktion tilpasset målgruppen og den
givne økonomiske ramme.

De mange legepladser, der alt for ofte ligger trøstes¬
løst nedslidte rundt omkring i byen, giver store pro¬

blemer, men åbner også for nye muligheder. Vi må se

i øjnene, at nedslidningen af de offentlige legepladser
betyder, at vi skal arbejde med en planlægning, der
regner med en holdbarhed på mellem 5 og 10 år.

Det giver mulighed for hele tiden at afprøve nye
ideer og sikrer, at legepladserne ikke bliver statiske og

ligner hinanden alle sammen.
Her i 90erne har en positiv side af elmesygen f.eks.

været, at vi pludselig har fået en mulighed for at arbej¬
de med træstammer, som aldrig før.

Lergravsparken. Parkafdelingen v. Niels Mansa, 1989. Interessen for at gå nye veje melder sig med mel¬
lemrum. 180erne startede den nye bølge, hvor industrielt forarbejdede legeredskaber delvis forsvandt til
fordel for specielt designet udstyr tilpasset stedet. Samtidig steg interessen for at anvende naturens
egne materialer som kampesten og træstammer. Selv på de mindste arealer som f.eks. den bemandede
legeplads i Lergravsparken skabtes små, spændende og stiliserede landskaber.
1. Sandkasse. 2. Soppesø. 3. Asfaltbakke. 4. Legeskov/klatretårn. 5. Klatretræ. 6. Skov.
• Lergravsparken, by Niels Mansa, Park Division. A certain need to open new paths regularly asserts
itself. In the 1980s prefabricated playground equipment tended to give way to custom-made implements
designed to fit into a particular site. At the same time there was a growing interest in natural materials
such as boulders and logs. Exciting, stylised landscapes were created even in minute areas such as the
professionally minded playground in the Lergravsparken.
1. Sandbox. 2. Lake. 3. Asphalt mound. 4. Play wood/tower for climbing. 5.Tree for climbing. 6. Woodlet.

1:300
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Herunder. Betonklatrevæggene i
Hans Tavsens Park er tegnet og til¬
passet stedets karakter.
Th. øv. De to mor-og-barn-flodheste,
der står med åbne munde og brøler
ud i Valbyparken, er blevet meget
populære. De er skåret i elmestam¬
mer.

Th. midte. På godt en time lykkedes
det en gruppe studerende fra Land¬
bohøjskolen under kyndig vejledning
af en labyrintolog at bygge labyrin¬
ten i Valbyparken. Labyrinten består
af 1.200-1.300 sten, og den bruges
flittigt - navnlig af børn, der farer
hele vejen igennem og vel at mærke
ikke snyder ved at springe rækkerne
over. Labyrinten ligger ved en lille
naturlegeplads, der skød op i løbet
af tre uger i forbindelse med tema¬
haveudstillingen i kulturbyåret.
Th. nederst. Elmestammerne er ble¬
vet afbarket og genbruges her på
Sjælør Boulevard.

Angstfor ulykker
Efter årtier, hvor frygten for ikke at overholde BUPL's
sikkerhedskrav 120% var styrende, og kreativiteten
var lige ved at uddø i iveren efter at standardisere og
sikre legepladsen, er landskabsarkitekterne igen mere

frigjorte. Den sikre legeplads blev så forenklet, at den
fik den modsatte effekt: foruden at blive kedelig, blev
den faktisk også farlig. Farlig forstået på den måde, at
hvis ikke barnet far mulighed for at klatre i træer,

springe ned fra en 2 meter høj mur og hoppe fra sten
til sten hen over en fossende elv, udvikler det ikke en

nuanceret motorik, der kan klare alle de uharmoniske,

•Above. Concrete walls for climbing
in Hans Tavsen's, designed to
match the site.

Right, top. Mother and child rhinoes
in the Valbyparkén, carved in elm timber.
Right middle. The Valbypark maze
made with 1200-1300 stones is

very popular among children.
Right below. Barked elms re-used
in Sjælør Boulevard.

knoldede og asymmetriske former, det konfronteres
med livet igennem. Både rent fysisk, men måske også i
overført betydning.

Børn har mere eller mindre vænnet sig til, at når de
klatrer på legepladsen, er der lige langt mellem ribber¬
ne på stigerne og lige langt mellem ribberne i klatre¬
nettene. På den måde bliver de stadig mere fremmede
over for naturen - f.eks. dét at klatre i et træ, som by¬

der på forskellige afstande mellem grenene og skiften¬
de vinkler på de 'trin', som grenene udgør.

Naturlegepladser i byen
Nu går udviklingen i retning af at opløse og fjerne de
stive rammer omkring sandkassen og faldunderlaget
og bearbejde terrænet, hvor det lader sig gøre. Der
bruges ikke så meget tid på de spraglede legeredskabs-
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kataloger, når inventaret til legepladsen skal vælges.
I forbindelse med renovering af de ældre legepladser
inddrages ofte de lokale brugerne, og kravet lyder
overalt: flere naturmaterialer, færre præfabrikerede
legeredskaber.

På Enghave Plads blev opgaven løst ved at udfor¬
me en del af pladsen som én stor legeskulptur bygget
af norsk fyr, bøgesveller, sten og granitbuer. Sammen
med pladsens gamle lindetræer indgår de smukke na¬

turmaterialer på én gang monumentalt overbevisende
og samtidig formildende i det stærkt urbane miljø.

På Sjælør Boulevard blev beboernes ønske om mere

naturprægede legeredskaber kombineret med Parkafde¬
lingens ønske om at afprøve muligheden for at udnyt¬
te nogle af de mange elmestammer, der fældes på
grund af elmesyge. De flotte gamle stammer er afbar¬
ket og stillet op på en lang række til fri klatring. Der
er monteret klatregreb og kolbøttestænger, og børne¬
ne klatrer og balancerer og træner derved motorik og
koncentrationsevne. Stammerne er på nogle legeplad¬
ser kombineret med klatrenet. Der er eksperimenteret
med skiver af stammer som kantning mod faldunder¬
lag. Den traditionelle gynge, som stadig står højt på
børnenes ønskeseddel, er der også blevet plads til.

Snavre smøger og landskabelige labyrinter
De offentlige legepladser spænder vidt, fra den lille
urbane legeplads ved Gammelvagt til de store natur¬

legepladser, der er under anlæggelse i Rødkildeparken
og for Valbyparkens vedkommende på tegnebordet.
Helle Nebelong, landskabsarkitekt maa

Landskabsarkitekter går legende til værks og udlægger drager,
dinosaurer og ikke mindst slanger på legepladserne.
Formen er blød og rund - ligesom barnet - og appellerer til
den motoriske adfærd. Parkafdelingen v. Flemming Bach,
Eva Ekbrant, Anne Varnum, Merete Strøbech, Dennis Næser.
1. Jordslangen Fafner, legepladsen Frederik.V's Vej, Fælledparken.
2. Asfaltamøbe på legepladsen ved Vilhelm Thomsens Allé,
3. Rød asfaltslange, Mejsevænget..
4. Asfaltamøbe, Skatebanen, Fælledparken.
5. Rødegårdsorm af planter, stammer og sten, Rødegårdsparken.
6. Ulmusaurus. Husum parkens legeplads.
• Landscape architects play to their hearts' content, placing
dragons, dinosaurs and even snakes in playgrounds. Shapes
are soft and round - like the child - and tend to invite physical
activity. By Flemming Bach, Eva Ekbrant, Anna Varnum, Merete
Strøbech, Dennis Næser, Park Division.
1. Fafner the Earth Snake; playground in Fælledparken.
2. Asphalt amoeba in the playground at Vilhelm Thomsens Allé.
3. Red asphalt snake. 4. Asphalt amoeba, skating court, Fælled¬
parken. 5. Rødegård's special worm, made of plants, stems and
stones. 6. Ulmusaurus, Husum Park playground.

Landskab 7-8/97 181



SANSEHAVEN I FÆLLEDPARKEN
AfHelle Nebelong

Pavillonhaven i Sansehaven.
Parkafdelingen v. Helle Nebelong.
• Pavilion garden, part of the
Garden of Senses. By Helle
Nebelong, Park Division 1996.

Sansehaven i Fælledparken er en nyskabelse. Det er ik¬
ke en legeplads, men en have, man kan gå på opdagel¬
se i. Den søger at vise den store natur i koncentreret
og kontrastfyldt form. Haven blev indviet i Kulturby¬
året 1996 og er blevet et populært sted for institutio¬
ner og børnefamilier. Man går på opdagelse og finder
hele tiden nye bladstrukturer, sprøde frøstande, incite¬
rende dufte og mærkelige sten. Børnene giver haven
liv og. mening. De sætter spor, giver haven patina og

giver navne f.eks. Bukkebruse-broen' og 'Alfabet-laby¬
rinten'. De indtager og forsvarer havens 14 tons tunge

klippeblok og lader føleskulpturerne indgå som natur¬

lige elementer i de nye lege, de udvikler.

Kontrastfulde oplevelser
Begrebet sansehave udspringer af et hollandsk begreb
'snoezeln', der betyder noget i retning af at sanse ak¬
tivt og passivt.

I Holland - og efterfølgende i andre lande, bl.a. Dan¬
mark, har man bygget snoezelhuse', der er indrettet
for multihandicappede børn, for at de i samvær med
personer, de kender og er trygge ved, kan fa mulighed
for at udvikle deres opfattelse af sig selv i forhold til
deres omgivelser. Snoezelhuset består kort fortalt af
forskellige rum med hver sit koncentrat af enten lyd-,
farve-, lys-, duft- eller materialeoplevelser.

Ligesom i snoezelhuset adskilles oplevelserne i San¬
sehaven til en vis udstrækning, så de enkelte oplevel¬
ser kan skelnes fra hinanden.

Der arbejdes med kontraster som lys/skygge, ru/
glat, konveks/konkav, blød/ stikkende, stor/lille,

fast/flydende etc.

Af hensyn til blinde og kørestolsbrugere er havens
enkelte områder overalt klart defineret med kanter af

brosten, marksten, palisader etc.
Helle Nebelong, landskabsarkitekt maa
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Herover. Bjergbestigning i Sannsehaven.
Yderst th. Dyden - del af skulpturgruppen Hercules på
skillevejen, udført af J.J. Bregnø i 1936 til Nørrebro¬
parken. Efter hærværk blev skulpturgruppen taget ned,
og Dyden er nu opstillet uden sokkel i Sansehavens
vildnis, et lille refugium for gamle skulpturer.
Nederst. Lysende tæppe af pileurt sent i oktober.
• Above. Mountain climbing in the Garden of Senses.
Far right. Virtue - a part of the J.J. Brenøe's Hercules
group, created in 1936 for the Nørrebroparken. Fol¬
lowing an act of vandalism the sculture was removed,
and Virtue now stands without its foundation in the
wilderness that is part of the Garden of Senses.
Below. A bright knotgrass carpet in late October.
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INSTITUTIONSLEGEPLADSEN
AfHelle Nebelong

Renovering af skolegård ved Ålholm
Skole, 1997.
Parkafdelingen v. Helle Nebelong.
• Schoolyard at Ålholm School
renovated. 1987. Park Division, by
Helle Nebelong:

Da der blev lovet pasningsgaranti, og kommunen skulle
bygge nye institutioner, hvad var da mere nærliggende
end at bygge på de offentlige legepladser? Det er så —

indtil videre - sket på tre af Parkafdelingens legeplad¬
ser, men med den klausul for de tos vedkommende,
at dele af institutionslegepladsen er åben for offentlig¬
heden uden for institutionens åbningstid.

Landskabsarkitektens opgave er at skabe grundstruk¬
turer, der samler og styrker alt det bedste på den ak¬
tuelle lokalitet. Institutionslederen kan siden hen ar¬

bejde videre med indretningen af legepladsen ud fra
sine pædagogiske intentioner.

Der er to ting, der har særlig stor betydning for ud¬
formningen af legepladsen: Det første er genius loci,
stedets ånd, dvs. de kvaliteter og stemninger, som loka¬
liteten indeholder på forhånd, f.eks. en fin, gammel
bevaringsværdig beplantning, et spændende terræn el-

Som voksen har man ansvar for at give børn kvali¬
tetssans. Evnen til at fornemme, hvad der er smukt

og grimt, og hvad der er god og dårlig kvalitet skal
tillæres. Vi skal forsøge at indarbejde den æstetiske
oplevelse i alt, hvad vi foretager os med og for vores

børn, både når vi vælger, hvilke fjernsynsprogrammer
og videofilm, vi lader dem se, hvad slags legetøj, vi
giver dem, og hvordan vi planlægger deres legepladser.

Ved at bruge naturens egne materialer og udforme
legeredskaberne, så de ikke alt for entydigt ligner no¬

get bestemt, får børnene større mulighed for selv at
forme og farve legen.Brug af farver på legepladser bør
derfor gennemtænkes grundigt og gøres diskret og
smukt. Det er slet ikke nødvendigt at male med alle
regnbuens farver. Børn skal have mulighed for at

slappe af i øjnene og sindet, når de kommer ud. Lege¬
pladsens farver kan derfor udmærket være naturens

egne farver, evt. krydret med fa kunstnerisk løftende
farveklatter.
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ler noget andet. Det andet, der spiller ind, er de erfa¬
ringer, man som planlægger har med fra tidligere pro¬

jekter. Man digter videre og sætter sammen på nye
måder.

Farver i diskrete klatter

Nutidens børn tilbringer flere timer end nogensinde
før på institution. En undersøgelse viser, at tre ud af
fire børn bliver passet i den kommunale børnepasning.
En anden meget stor del af tiden tilbringes foran TV-
og computerskærme.

Eksterne opgaver

Parkafdelingen har i mange år udført opgaver for bl.a.
kommunens socialdirektorat og skolevæsenet.

I 1996 holdt Socialdirektoratet en temadag om lege¬
pladser, og heraf udsprang en arbejdsgruppe, der med
ledelse fra Parkafdelingen samlede alle idéerne fra tema¬

dagen til ét konkret legepladsforslag.
Forslaget udføres i efteråret 1997 på institutionen

Murergården på Nørrebro. Overskrifterne lyder: Ud
med de gamle, nedslidte præfabrikerede legeredskaber.
Væk med alle de firkantede rammer. Ind med sten,

stammer, masser af planter, vand og terrænbearbejdning.
Viljen til natur midt på stenbroen er stærk. Det bli¬

ver spændende at følge, om naturen og idealerne kan
overleve dybt inde mellem boligblokke i et tæt befol¬
ket og ikke helt uproblematisk byområde.

Skoler

På skolerne stilles også krav om et større naturindhold
på udearealerne. På Rødkilde Skole gled Rødkilde¬
parkens grønne græsbånd tidligere ind mellem klasse¬
fløjene. Nu er de inddraget til leg og undervisning.
Temaet er det samme overalt: pileflethegn, bløde for¬
mer, store sten og kratlignende, varierede beplantnin¬
ger, der tiltrækker insekter og fugle. Børnene skal
kunne finde deres egne rum og lege frit og uforstyrret
uden utidig indblanding fra pylrede pædagoger.

Drikkebrønd med løve.
Mogens Bøggild. 1938.
• Drinking well with lion.
Mogens Bøggild, 1938.

184 Landskab 7-8/97



Institutionslederen ville ikke have traditionelle

legeredskaber, men måtte bøje sig for det øvrige per¬

sonale, der forlangte både rutsjebane og gynger.

Fra asfaltørken til løvegård
Ålholm Skoles skolegård var én stor asfaltørken. Midt
i ørkenen stod en forvildet løve, der ved nærmere efter¬

syn viste sig at være en gammel granitdrikkebrønd,
udført af billedhugger Mogens Bøggild.

Løven skal flyttes!', sagde skoleinspektøren. 'Løven
er det eneste, der er værd at bevare!', sagde landskabs¬
arkitekten og gjorde dermed afgørende indtryk. Man¬
ge af lærerne klappede i hænderne. De kunne også
godt- lide løven. Da gravemaskinen kom og gik i gang

med at bryde asfalten op, udbrød et af børnene: 'Åh,
hvor er den søde løve...nåh, den er jo dér!'

Løven er stedets ånd' og blev også det naturlige ud¬
gangspunkt for skolegårdens nye liv. Første etape er

en platanlund, som børnene selv har plantet, med en

gennemgående ganglinie, der fører direkte fra indgangs-
lågen til hoveddøren. Senere skal der fjernes mere as¬

falt og tilføjes flere naturelementer. Den gamle inspek¬
tørhave, der i dag er adskilt fra gården af en høj mur,

skal åbnes op for børnene.
Helle Nebelong, landskabsarkitekt maa

Den integrerede institution Murergården på Nørrebro har 64 børn i alderen 0-6 år og 100 børn i alderen
7-14 år. Legepladsen er på 1400 kvm. Nedslidte legeredskaber fra 70erne er ryddet for at give plads til
vand, sand, pileskov, klatretræer og natursten. Parkafdelingen v. Helle Nebelong.
• Integrated childcare centre Murergården, Nørrebro, looks after 64 children from 0 to 6 and 100 aged
7 to 14. The playground is 1400 square m. Worn-out equipment dating from the 1970 has been replaced
with water, sand, clusters of willow, trees for climbing and natural rocks. Park Division, by Helle Nebelong.
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Farvestrålende og dog diskrete bogstavsteler på
børneinstitutionen Snorretoppen, Snorresgade.
• Colourful yet discrete letter steles in the
Snorretoppen daycare centre, Snorresgade.

Til den nyopførte institution på Hyltebjerg Skole har Parkafdelingen v. Helle Nebelong projekteret en
lille have til de ca. 20 kontakthæmmede børn, der dagligt benytter institutionen.
Haven er rammet ind af vidjehegn og skal give børnene mulighed for at lege ude og dyrke jorden
skærmet fra den øvrige del af skolen.
• The Park Division, represented by Helle Nebelong, has projected a small garden for 20 daily users of
a new institution for inhibited children affiliated with Hyltebjerg School, Vanløse.
The garden is framed by an osier fence which enables children to play outdoors and cultivate the soil
while shielded from the rest of the school.
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HVIDOVRE HOSPITAL
AfJean-Claude Jais

Renoveringen af Hvidovre Hospital er et eksempel på
et anlæg, hvor Parkafdelingen projekterer for andre
kommunale forvaltninger.

Hospitalet er bygget i 1968-76, og taghaverne ud¬
gjorde 60.000 kvm. Bagggrunden for at ville renovere

haveanlægget var, at det oprindelige haveanlæg af Mor¬
ten Klint og Knud Lund-Sørensen var meget vedlige-
holdelseskrævende, og at selve tagkonstruktionen var

utæt. Bygherrens krav til det nye anlæg var derfor, at
man reducerede vedligeholdelsen, og at anlægget blev
tilpasset den nuværende patientpleje og patientfrekvens.

Det formgivningsmæssige grundlag blev, at de en¬

kelte haver fik hver deres individuelle særpræg, bl.a. i
valg af inventar og planter, og at der indførtes en ræk¬
ke vertikale elementer ved hjælp af planteskærme og

espalierer.
Hovedgrebet er tænkt på en sådan måde, at visse

strukturdannende elementer går igennem alle haver
og skaber helhed.

Parkafdelingens forslag bygger på en genanvendelse
af de elementer, der kan genbruges, med det formål
at sikre en materialemæssig kontinuitet samt at redu-
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Renovering af Hvidovre Hospital. Parkafdelingen v. Jean-Claude Jais.
• Renovation of Hvidovre Hospital. Park Division, by Jean-Claude Jais.

cere det kostbare løft af materialer på ca. fem meter
over gadeniveau.

Et computerstyret sprinklervandingssystem genan¬

vender det opsamlede regn- og vandingsvand. En se¬

kundær membran under plantebedene fungerer som

reservoir og reducerer vandingsfrekvensen.
Det vedligeholdelsesmæssige niveau er forbedret

ved flere flader med græs samt beplantningsbede af
overskuelig størrelse. Ved at reducere og forenkle gang¬

systemet opnås en yderligere effektivisering af vedlige¬
holdelsesarbejdet. Antallet af flisebelagte opholdster-
rasser er mindsket og placeres primært i nærhed af
vandrehallens udgangsdøre. De større vækster plantes
udelukkende i beholdere af armeringsnet for at und¬
gå, at rødderne beskadiger tagmembranen.

Ud for sengebygningernes gavle er etableret halv¬
cirkulære lunde, der definerer gårdhavernes udstræk¬
ning. Disse lunde, samt små opholdspladser, tilfører
forbindelsesstien langs sengebygningernes gavle rytme

og afveksling.
Den første gård er anlagt i 1994. I dag er ca. 40%

af tagfladen blevet renoveret, heri inkluderet 25 lys¬
gårde. Renoveringen forventes afsluttet år 2003.
Jean-Claude Jais, landskabsarkitekt mdl

Den tidligere pergola langs vandrehallen er erstattet af en let¬
tere konstruktion. Den nye er i samme formsprog som havens
øvrige elementer og tilplantet med vin, der om sommeren
skærmer for solindfald i vandrerhallen. Mellem sengebygnin¬
gerne og lysgårdene er de eksisterende rækværkselementer af
beton blevet fjernet af hensyn til udkigget fra sengestuerne.
• The former pergola running along the concourse has been
replaced with a lighter structure. The new one is in the same
style as the garden's other elements and planted with vines
which shield against sunlight. Concrete fences that used to
separate inlying patients' wings and sunlit courts have been
removed so that patients obtain a better view..
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Poppelalléen adskiller lokalkirkegård fra fremtidig park. Forståelsen for kirkegårdens værdier er blevet udbredt til alle områdets brugere, efterhånden som der er satset på
renoveringer af kirkegårdens detaljer. Hærværk er nu sjældent. Lokalkirkegården opbygges med start i 1992 og denne traditionelle kirkegård samles omkring en hovedakse.
De historiske gravsteder giver inspiration til vor tids gravskikke.
• A poplar avenue separates the present community cemetery from the future park. Detailed renovation has resulted in growing appreciation of the cemetery's values among
potential users. Vandalism is now rare. Work on the traditional community cemetery, structured round a defining axis, was begun in 1992.
The historic plots inspire present-day customs.

Th. Dispositionsplan for Assistens
Kirkegård år 2020.
Parkafdelingen v. Eva Ekbrant.
Frem til år 2020 vil hele arealet have
status som begravelsesplads, men
delene omformes og udvikles med
forskellige mål successivt til 'park',
'mindepark', 'musealt område' samt,
som det nye, fastholdelse som en
'lokalkirkegård'.
• Right. Overall plan for Assistens
Cemetery in the year 2020. Park Division,
by Eva Ekbrant. The area's status until
2020 will be that of burial ground
but the various sections will be re¬

moulded successively according to
plan, into 'park', 'memorial park',
'museal' area and kept as a
community graveyard.

188 Landskab 7-8/97



ASSISTENS KIRKEGÅRD
AfEva Ekbrant

Parkafdel.ingen projekterer omlægninger og anlægsar¬
bejder på de kommunale kirkegårde. Det kan være

detaljer som anlæg af blomsterpladser ved de ny aske-
fællesafsnit eller udskiftning af elmealléer. Den største

opgave, der udføres for Kirkegårdsafdelingen er dog
Assistens kirkegård. Assistens Kirkegård er anlagt uden
for voldene for at aflaste kirkegårdene i fæstningsbyen.
Den har vokset under krige og epidemier og ændret
sig fra at være den fattiges kirkegård til et attraktivt
sted for bedsteborgeren. Kirkegården blev først aflastet
ved anlæggelse af Vestre Kirkegård, hvor man forudså
at 'Assistens' skulle nedlægges inden for et overskue¬
ligt tidsrum. Man bestemte, at området ikke skulle
bebygges, men omdannes til park 100 år herefter, dvs.
år 1980, senere ændret til år 2020.

Omlægningerne begyndte 1980, hvor særlig mange

gravsteder hjemfaldt. Omlægningerne berørte mange,

og der blev nedsat en styregruppe for Assistens Kirke¬
gård til at samordne og styrke samspillet imellem de
interesser, der knytter sig til kirkegårdens udvikling.
Gruppen ledes af stadsingeniøren, og der er repræsen¬

tanter fra museer, Kirkeministeriet, kommunen og

bydelen. Parkafdelingen udarbejdede, i et samarbejde
med Styregruppen, en ny dispositionsplan for Assi¬
stens Kirkegård, bl.a. på grundlag af nye historiske

undersøgelser. Den blev vedtaget af Københavns Bor¬
gerrepræsentation i 1989.

Der er siden 1992 investeret 2 mill. kr. ekstra hvert

år til at stoppe forfald af især monumenter og mure,

genopbygge sti- og vejnet, renovere bevoksningen samt
skabe nye rammer omkring en begravelsesplads, der
henvender sig til bydelen. Projektering af haveanlæg,
veje og stier etc. udføres af Parkafdelingen. Renove¬
ring af mure og bygninger projekteres af Stadsarkitek¬
tens Direktorat, ligeså bevaring af de mange historiske
monumenter og andet gravinventar.

Indtil i dag har arbejderne på kirkegården sikret
områdets overlevelse ved at forstærke den lokale for¬

ankring: kirkegården, som nabolaget værner om og

bruger, skal være et attraktivt element i bydelen. Her¬
efter kommer arbejdet med at bevare de historiske
monumenter i en forståelig sammenhæng. F.eks. ved
at forstærke karakteren af kirkegård med grusede stier
og genskabte anlæg ved de bevaringsværdige monu¬

menter, der tidligere stod 'forladte' i græs.

I de seneste år styrkes kirkegården som udflugts¬
mål. Assistens Kirkegård har et stort antal besøgende.
Kapellet, forpladsen og omgivelserne er 1996-97 sat i
stand som det naturlige mødested og udgangspunkt
for rundvisninger og naturvandringer på kirkegården.

'Mindeparken' omfatter det meste
af den store udvidelse i 1805. Resul¬
tatet af datidens romantiske fore¬

stilling om kirkegården som park er i
dag måske klarere end nogensinde:
De mægtige elm og bøg langs veje¬
ne er plantet i forbandt og leder til
en rytmisk 'naturgiven' vuggen langs
de gamle pudsede mure med de for¬
nemme gravsteder i nicher.
Indmaden i kvartererne blev oprin¬
deligt hårdt udnyttet, men i dag er

> det en vekslen mellem kolonier af
bevarede minder, åbne flader og
vildnis.
• The Memorial Park embraces
most of a large extention inagurated
in 1805. The result of the romantic
notion that prevailed then, of the
cemetery as park is more obvious
now than before: the giant elms and
beeches along the paths lead to a
rhythmic, 'natural' oscillation along
the old plastered walls with stately
burial places set in niches.
The interior within quarters was
exploited originally; today, the picture
changes softly from colonies of
preserved memorials to open fields
and bushes.
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H.C. Andersens gravsted ligger i det
område, der med tiden har 'Park'
som grundtema. Områdets stier er
1995-96 renoveret med grusbelæg¬
ning og koblet til hovedvejsnettet
og kapelområdet på en enklere
måde, så gravstedet kan findes
uden generende skiltning. Da selve
gravstedet ikke egner sig som frit¬
liggende, bevares det med sine
nære omgivelser, i et kirkegårdsmil-
jø, omfavnet af en ny krans af
syrenbuske i en bund af vedbend.
Parkafdelingen v. Eva Ekbrant.
• Hans Christian Andersen's grave
is in the area which will eventually
be rubricated as 'park'. The area's
paths were repaved with gravel in
1995-96 and joined to the main
roads and the chapel in a simpler
manner so that it is possible to
locate the plot without bothersome
signposting. Since the plot does not
lend itself to exposure it will be
preserved as part of its immediate
environment, embraced by a circle
of lilac bushes on an ivy floor.
Park Division, by Eva Ekbrant.
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Fremover udvikles den ny park ud fra kirkegårdens vær¬

dier og målestok. Ved istandsættelsen af området ved
H.C. Andersens gravsted samt ved renoveringen af
poppelalléen tværs over kirkegården er der brugt bløde
overgange imellem kirkegård og park: 'anvisninger' i
stedet for skel'. Lokalkirkegården opbygges med start
i 1992. Den traditionelle kirkegård samles omkring en

hovedakse, og den tunge trafik fjernes fra begravelses-
området. Hovedvejene renoveres med gruset overflade,
og grus eller granit vælges til stier og opholdspladser.
Nye rum skabes, med hjælp af ny indrammende taks¬
hække, sammenbindende bunddække og tilføjelse af
nye karaktertræer for hvert delområde, f.eks. japansk
kirsebær, kirsebærkornel, birk og paradisæbler.

I det ældste område, Afdeling A fra 1760, er der en

rigdom af monumenter og murværk, der måtte holdes
sammen i en helhed. Efter en plan fra 1830 blev dele
af det forsvundne stinet fundet frem, og gravrum blev
genskabt med takshække. Desuden blev de asfalterede
veje omlagt med grus. Restaurerede monumenter bli¬
ver genrejst på deres oprindelige sted. På de historiske
gravsteder tilføjes efterhånden beplantning - efter hi¬
storiske forbilleder eller monumentets karakter. De fa

gravsteder, der stadig er i brug, bidrager til stedets 'au¬
tenticitet'. Disse anlægsarbejder blev udført 1993-96.
Eva Ekbrant, landskabsarkitekt maa. lar

Det museale område, Afdeling A fra 1760.
• The 'museal' area, Compartment A dating from 1760.

De fleste historiske gravsteder plejes
i dag af kirkegården, en undtagelse
er dog sprogforskeren Rasmus Rasks
monument. Det stod uden anlæg ind¬
til en af bydelens indvandrere kom
forbi. Han blev inspireret af en af de
fire inskriptioner, den persiske, og har
siden anlagt et blomsterbed.
• Most historie graves are tended by
staff; one exception is the monument
dedicated to Rasmus Rask the
renowned linguist. It used to stand
bare until a Copenhagen immigrant
happened to pass. Taking inspiration
from one of four inscriptions, the
Persian one, he singlehandedly laid
out a flowerbed.

Formidlingscentret opfører tableauer
red historiske gravsteder. Her
fortæller 'en samtidig skomager'
(Flemming Pless) om Søren Kierke¬
gaard, hvis gravsted ligger i det
museale område.
• Assistens's information centre

stages tableaux at historie graves.
Here a 'contemporary shoemaker',
Flemming Pless, tells of Søren
Kierkegaard, whose grave is in the
'museal' area.

Tv. Kapellet har fået en ny funktion
efter at Formidlingscentret har over¬
taget bygningen 1996. Der er skiften¬
de udstillinger og informationskiosk.
Kapelpladsen i 1996-97 omlagt i
grus indrammet med granit.
• Left. The chapel has obtained a
new function after the Information
Centre took over the building in 1996.
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NATUREN I BYEN
AfOve Løbner og Birgitte Kortegaard

Blomstereng i Frøparken, Valby.
1996.
• Flower meadow in the Park of

Frogs, Valby. 1996.

Flertallet af Københavns parker og større anlæg er i
dag fredede eller omfattet af naturbeskyttelsesloven.
Parkafdelingen udarbejder i disse år plejeplaner for de
større naturprægede parker. Der sigtes i det hele taget
mod en mere naturorienteret pleje for også herigen¬
nem at sikre borgerne større oplevelsesmuligheder.

Græsplæner er blevet omlagt til blomsterenge i
Damhusengen, Valbyparken, Grøndalsparken og Ler-
gravsparken. På Amager Fælled planlægges det at pla¬
cere boldbaner ude i naturområdet for derved at kun¬

ne fa en vekselvirkning mellem tætklippede flader og

naturlig bevoksning - til gavn for dyrelivet samt bru¬
gernes oplevelse og benyttelse.

Der er etableret nye søer og vandhuller: frøparken i
Valbyparken, fire paddedamme på Tippen i Valby og

Brønshøj Gadekær er blevet udgravet. I Valbyparken
er det ligeledes hensigten at udnytte det oppumpede
grundvand fra den nærliggende Øresundsforbindelse
til en ny sø med vandløb.

Af hensyn til fuglene er der etableret en ny ø i Sor-
tedamssøen samt en rørskov på 3000 kvm med øer i
Damhussøen. For at forbedre vandkvaliteten er der

ligeledes lavet oprensninger i Utterslev Mose, Kags-
mosen, Fælledparken og Ydre Stadsgrav. Oprensnin¬
gerne og reduceret spildevandstilførsel til Harrestrup
Å, Fæstningskanalen, Utterslev Mose og Søborghus
Renden vil være med til at forbedre vandkvaliteten i

de Indre Søer, der far deres primære tilstrømning fra
ovennævnte vandløb.

Københavns Kommune har et glimrende samarbej¬
de med repræsentanter for de grønne organisationer i
det amtskommunale Grønne Råd. Dette understøttes

af, at Parkafdelingen ikke mere anvender sprøjtegifte,
det er fulgt op med en kampagne Grønt uden gift,
som er målrettet mod kommunens øvrige instanser
og andre forvaltere af grønne anlæg.

Det er interessant, at borgernes holdning er skiftet
fra at sætte fokus på hensynet til trafikafvikling og
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klager over skyggegener til, at der nu fremsættes ønsker
om naturbevaring, om plantning af træer i parkerne,
og at man finder en mere naturpræget pleje acceptabel
af hensyn til naturen.

En vegetations trivsel i en by begrænses ofte af dår¬
lige lysforhold, hurtig vandafledning, stor slitage, man¬

glende stabilitet og af jordens beskaffenhed. Alligevel
viser en undersøgelse af naturen på Vesterbro, at der
er fundet ikke mindre end 372 plantearter, heraf 216
plantede og 166 selvspredte. Dvs. at ca. 10% af Dan¬
marks ca. 1500 vilde planter er'repræsenteret. Der er

især interessant, at der igen kan findes mosser og laver
inde i byen. Det indikerer, at svovlindholdet i luften
er faldende.

Af fugle blev der observeret 33 arter, heraf ynglede
de 9 i området. Adgang til vand og en differentieret
beplantning med gamle træer er væsentlig for fugleli¬
vet.

For den del af Amager Fælled, som ikke er berørt
af Ørestads-projektet, udarbejdes nu en plejeplan.
Her tages ikke alene hensyn til eksisterede naturinter¬
esser i form af selvgroede kratskove, askesumpe og

overdrev, rrien der indpasses tillige erstatningshaver
og idrætsanlæg på gamle lossepladsarealer. Det er en

.opgave, som kræver store miljøhensyn og tilpasning
til lokale ønsker og behov.

I de kommende år prioriteres udarbejdelse af pleje¬
planer for Københavns gamle voldsystemer: Kastellet,
Østre Anlæg, Christianshavns Vold og Vestvolden til¬
ligemed med Københavns gamle vandforsyningsom¬
råder, Utterslev Mose, Kagsmosen og Damhusengen.
Ove Løbner, forvaltningschef, og Birgitte Kortegaard,
landskabsarkitekt mdl

Bjarne Reuters bar sagt 'En by skal bedømmes på sine
parker, som barer vidnesbyrd om menneskenes overskud,
om velvilje, omsorg og talentfor at reflektere'

Hejre, ænder og svaner i de Indre
Søer.
• Heron, ducks and swans in
the Inner Lakes.
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RENSEANLÆG
AfJean-Claude Jais

Renseanlæg Damhusåen
Renseanlægget er fra 1930 og siden udbygget i flere
etaper. I perioden indtil 1994 havde området, som er

nabo til Valbyparken, en grøn, parklignende, men
identitets- og strukturløs fremtoning.

Ved sidste etape fra 1994-1997, hvor Parkafdelingen
har været involveret i renseanlæggets udbygning, har
det været afdelingens målsætning at sammenbinde,
integrere og fuldende de fragmenterede grønne elemen¬
ter til en helhed. Det har ligeledes været tanken at ar¬

bejde med differentierede rumlige skalaer som et middel
til at understrege de forskellige funktioners intensive
hhv. ekstensive karakter samt at styrke områdets
parklignende karakter.

Anlægget artikuleres omkring en øst-vest gående allé
tilplantet med popler. Nord for denne er de nye luft¬
ningstanke omkranset af karaktergivende, fire meter

høje volde tilplantet med lave Cotoneaster som af¬
skærmning mod Valbyparken. Syd for findes det eksi¬
sterende anlæg, regnvandsbassiner, samt laboratorie¬
bygning og administration.

Planen kan læses som en stiliseret afbildning af en

kæmpestor, rensende nyre. De tre poppelhegn symbo-

Renseanlæg Damhusåen. Renseanlæggene Damhusåen og Lynetten ejes og drives
Parkafdelingen v. Jean-Claude Jais,

Purification plant, Damhusåen.
af Lynettefælleskabet I/S, der behandler spildevand

Park Division, by Jean-Claude Jais. fra otte kommuner i hovedstadsområdet.

1:8000
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liserer det flow af underjordiske ledninger, der forbin¬
der luftningstankene med pumpestationen ved regn¬

vandbassinerne. Ved området omkring laboratorie¬
bygningen og administrationen er der anvendt en

mindre, mere havepræget skala.

Renseanlæg Lynetten
Det oprindelige anlæg blev sat i drift i 1980. Vand¬
miljøplanens krav til yderligere rensning gjorde det
nødvendigt med en omfattende udbygning, som er

foretaget i et inddæmmet, opfyldt område i Øresund.
I modsætning til renseanlægget Damhusåen er Ly¬

netten del af en havn, der er domineret af store tekni¬
ske anlæg, som naturligt knytter sig til havneområdet.

Lynetten skal fungere i et samspil med disse store
tekniske anlæg og Københavns gamle søbefæstning.
Anlægget har derfor et enklere udtryk i en stor skala,
præget af fire meter brede, nord-syd orienterede plan¬
tebælter, der af hensyn til bassinernes drift er tilplan¬
tet med skovfyr og med en bundplantning af klitroser.
Disse lange grønne strenge, som underordner sig bas¬
sinernes rytme, afsluttes mod kystlinien af lave klit¬
formationer tilplantet med Pinus mugo og klitroser.

Anlægget skal vedligeholdes med et højt plejeniveau
på græsarealerne, der omslutter luftningstankene, mens

de øvrige græsarealer i skovbælterne' skal fremstå som

på en naturgrund.
Jean-Claude Jais, landskabsarkitekt mdl

Renseanlæg Lynetten. Luftfotoet
viser igangværende opfyldning.
Parkafdelingen v. Jean-Claude Jais.
• Purification plant Lynetten.
The aerial photo shows land claim
in progress.
Park Division, by Jean-Claude Jais.
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KØBENHAVNS PARKAFDELING - 90 ÅR
AfSven-Ingvar Andersson

karréer, der tidligere var grønne gårde i de vidtstrakte
indre områder.

Stadsgartneren så endvidere kun på de arealer, som

han formelt administrerede, medens planchefen så
helheden. Var da Rainer klogere end Auer? Nej, hver
udtalte sig om det, han havde fået bemyndigelse til at

tage sig af, og det var, hvad stadsgartneren angår, et

begrænset udsnit af en helhed.
Sådan har det også i stor udstrækning været i Køben¬

havn. Stadsgartneren har ikke bare været lavt placeret
i det administrative hierarki. Hans synspunkter har
ofte været overhørt — om han overhovedet har haft

lov til at fremføre dem.

At det har været sådan, beror ikke bare på Borger¬
repræsentationen. Det hænger også sammen med, at
et par tidligere stadsingeniører har været meget lidt in¬
teresserede. De har hellere ladet sig påvirke af tidens
svaghed for bilismens fortalere og byggespekulanters
advokater end af den bløde opinion og rådgivet poli¬
tikerne i konsekvens heraf. På rådhuset har man så —

uden at rigtigt forstå sagen — besluttet mere til fordel
for omegnskommunernes bilister, der arbejder i byen,
end til egne borgeres behov.

Under de forhold kan man forstå, at parkens folk
indimellem har haft svært ved at holde entusiasmen

levende.

Den nye tilbygning ved
Staténs Museum for Kunst,
set fra søen i Østre Anlæg.
Arkitekt: C.F. Møllers Tegnestue.
• The new addition to the Royal
Museum of Modern Arts,
viewed from the lake within
Østre Anlæg. By C.F. Møller and
associates.

Københavns Parkafdeling fejrer sit 90-års jubilæum,
samtidig med at byen er fuld af døde træer. Det er trist.
Det er også en god illustration af, hvor meget Park¬
afdelingens folk og arbejde er afhængige afkræfter,
som de ikke har nogen indflydelse på. Alle ved, at de
døde træer er elmetræer, som er blevet ramt af den

særlige syge, der plager den slags træer. Det kan park¬
chefen ikke gøre noget ved andet end at tage de døde
træer væk. Man kan ikke engang bebrejde ham eller
hans forgængere at have plantet dem, for dengang, det
skete, var der ingen, der kendte elmesygen.

En parkforvaltning kan gøre meget for en by, men

ikke mere end Borgerrepræsentationen, kollegerne i
de tilstødende og overordnede forvaltninger, opinio¬
nen og tidsånden giver den lov til. Set i dette lys må
man sige, at Københavns historie tegner sig i dens
parker på én markant måde.

Københavns forhold er ikke enestående. For nogle
år siden kunne Wiens stadsgartner bryste sig over, at

byen .var blevet grøn, medens Wiens planlægnings-
konsulent klagede af, at den var blevet grå. At udsag¬
nene kunne være så forskellige beroede på, at stads¬
gartner Auer så på det forøgede antal kvadratmeter
grønt, der var givet til byens borgere ved udlæg af
store parker i omegnen, medens planarkitekten Rainer
bemærkede de ødelagte gadetræer og overbebyggede
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Parkafdelingen har gennem tiderne brugt de begræn¬
sede midler og byplanmæssige muligheder der, hvor
man kunne få mest for pengene. Oftest i kommunens
udkanter på store landskabelige arealer som Utters¬
lev Mose, mens man har måttet se til, når havnebassi¬
nerne fyldes igen, og parkerne skamferes af banker og
museer.

For tiden synes situationen at være ved at lysne.
Politikere, den almene opinion, stadsingeniøren og
rådhusets øvrige tjenestemænd er for det grønne. Nu
må man håbe, at det ikke bliver ved almen venlighed
og smukke hensigtserklæringer.

Den nye kommende administration med decentral
organisation vil være en udfordring. Man må forvente
et større lokalt engagement i alle spørgsmål helt ned
til hundetoiletter og blomsterbede. Er der noget, som

medborgerne umiddelbart kan se og have en mening
om, så er det parker.

At møde og at kanalisere dette engagement på en

frugtbar måde bliver en ansvarsfuld og ikke mindst tids¬
røvende opgave. Man må håbe, at de bevilgende myn¬

digheder forstår, at den i grunden positive decentrali¬
sering betyder en forøget arbejdsbelastning, og at der
også i fremtiden bliver brug for en samlende virksom¬
hed med et højt kvalificeret personale, som kan råde og
lede det decentrale arbejde på det høje faglige niveau,
som må være en selvfølgelig ambition i hovedstaden.

Der må gives midler. Ikke bare til at plante afløsere
for dé døde elmetræer - i god jord. Der må også gives
Parkafdelingen ressourcer og kompetence til at delta¬
ge i udviklingen af Københavns bylandskab. Der har
været en tid, hvor man besluttede sig for at afsætte de
gamle forsvarsanlæg til parker. Der har været en tid,
hvor man planlagde boulevarder og anlagde parker
som Enghaveparken, Fælledparken og Valbyparken.
De seneste år har set positive renoveringer af parker,
pladser og torve og skabt nye parkanlæg. Hvad vil der
nu ske i havnen og på Amager? Og hvor hurtigt vil
gaderne få sine ødelagte træplantninger tilbage?

Parkafdelingen alene kan ikke svare på den slags
spørgsmål. Det bedste man kan ønske for Parkafdelin¬
gen for den næste 10-års periode — og også 100-års pe¬
riode for så vidt — er en god bygherre.

Forstået som en aktiv støtte fra Borgerrepræsentati¬
onen, kommunens tjenestemænd, byens borgere og

en tidsånd, der forstår at værdsætte det, som Parkafde¬

lingen arbejder for.
Med en' sådan støtte vil den indre entusiasme kom¬

me af sig selv - hvis den ikke allerede er der.
Sven-Ingvar Andersson, landskabsarkitekt lar, mdl

Publikationer, pjecer og brochurer

Fugle i Købenbavns søer. 1992.
De Indre Søer. 1992.

Grønne mure med slyngplanter. 1992.
Historien om Købenbavns offentlige legepladser. 1994.
Hvor Hvad Vov. 1994.

Naturovervågning afparkerne Utterslev Mose,
Kirkemosen og Gyngemosen. 1994.
Byens træer. Plantevejledning. 1995. 25 Kr.
Byens træer. Beskæringsvejledning. 1995. 25 Kr.
Assistens Kirkegård. 1995.
Assistens Kirkegård. Afd. A. Monumenter og mennesker. 1996.
9 skulpturtræer i Østre Anlæg. 1996.
Københavns parker. Ørstedsparken. 1996. Også engelsk og tysk udg.
Københavns parker. Kastrupfortet. 1997.
Rosenhaven i Valbyparken (planteliste). 1997. Udgives hvert år.
Stemmeseddel til rosenkåring. 1997. Udgives hvert år.
Oplev natur og miljø. 1997. Udgives hvert år.
Her ligger byens legepladser. 1997. Også på arabisk, farsi, tyrkisk, urdu
og engelsk.
Naturparken Utterslev Mose. 1997. Også på arabisk, farsi, tyrkisk,
urdu og engelsk.
Grønt uden gift i have og gård. 1997.
Grønne gaderum. 1997. 75 Kr.
Småfugle i Københavns parker. Under revision og genoptryk ultimo. 1997.

Planlagte udgivelser i 1998
Københavns parker. Fælledparken.
Københavns parker. Damhussøen.
Københavns parker. Kagsmosen.
Sansehaven i Fælledparken.

Publikationer i øvrigt
Kastellet. Retablering afvoldanlægget, etape 2. Overslag november 1994.
Københavns Kommune v. Stadsingeniørens Direktorat, Parkafdelingen,
Vejafdelingen, Plan- og Ejendomsdirektoratet, Stadsarkitektens Direktorat,
Københavns Havn, Forsvarets Bygningstjeneste.

Museumspark — Fæstningspark, november 1995. Københavns Kommune
i samarbejde med Kulturministeriet og Undervisningsministeriet.
Udarbejdet afArkitektfirmaet Frederiksen og Knudsen.
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A Conversation With Jon Pape, Manager
of Copenhagen Metropolitan Parks, p. 145
Karen Permin

Copenhagen's Park Division in 1997 cele¬
brates its 90th anniversary. Throughout the
years, park directors Valdemar Fabricius Han¬
sen, Jacob Bergmann, Helge Degnbol and
Tage Steen Blunch have been in charge;
and Park Manager Jon Pape since 1993.

We have looked up Mr Pape for three
reasons; first, to join in the celebration, sec¬

ondly, to be filled in on the city's most
important areas of concern, and thirdly, to
get an impression of what role cooperation
with the four newly established borough
councils plays in the Division's planning
and other tasks. Jon Pape was born in the
USA but at 17 came to Denmark and in
1981 graduated from KVL's landscape
department. Before joining Copenhagen
Parks he managed for a number of years
what is now the national Forestry and
Landscape Research Institute, an Environ¬
ment and Energy subsection.

'The municipal development plan for
Greater Copenhagen was the starting point
for what I imagined a future Green Copen¬
hagen to become. A bold and foresighted
set of goals was conspicuously absent and I
would like to liven up several of the worn-
out parks. Besides this political vision I
wished to leave a landscape architect's mark
on the city's development and was confi¬
dent that extensive maintenance schemes
and new models detailing the planting of
street trees would strengthen the Division's
foundations. I think there can be no doubt
that the Division made itself felt while

Copenhagen, in 1996, was Cultural Capital
of Europe. We succeeded, over a period of
three years leading up to 96, in adding 30-
40 million DKK to our budget, an amount
used in renovating the Inner Lakes (St
Jørgens and others), the huge Valbyparken,
the lesser known Hans Tavsens Park, the
Havneparken (Quayside Park), the Garden
of Senses, and in completing a number of
minor projects, including the planting of
street trees. As regards the large spaces that
have been renovated in recent years, there is
an agreement between the Park Division
and Metropolitan Architecture ensuring
that Architecture, which employs landscap¬
ers, deals with hard landscapes whereas our
division supervises verdant ones.

Naturpræget vegetation i byens friarealer
('Natural Styles In Urban Areas'/'Natural
Vegetation in Urban Areas') was the title
of my PhD thesis, and my chief concern
is still for Form - the noblest device of
our trade - to be combined, more imagi¬
natively, with natural vegetation. Our
division's tasks include overseeing the life
of animals and plants and making sure
that Copenhageners receive guidance and
information.

Four of the 15 boroughs of Copenhagen
in January 1997 launched a five year
experiment: councils were installed. The
objective was to strengthen local democracy,
improve public service, and increase admin¬

istrative efficiency. The effect on park man¬
agement has been the grouping of parks
according to size, so that those marked as

regional in the municipal development plan
remain under our supervision while bor¬
ough councils deal with local and commu¬

nity parks.
In future, we plan to restore some of the

old parks. Another plan is to replant a
number of communal street trees. Add to

that a green corridor running across
Nørrebro, Amager Strandpark (Beach Park)
presenting a new face, a green wharf
stretching along Copenhagen Harbour and
a blue-green area linking Valby Park and
the Sydhavnen (South Port). Last but not
least, it is important to initiate work on the
so-called 'Museum Park - Fortification
Park', a park sequence created on the
remains of the 300 year-old defence works
ringing Copenhagen City.'

Copenhagen Park History, p. 149
Birgitte Kortegaard
In 1607 King Christian IV ordered the city
of Copenhagen to improve its defence
works. The enemy was shut out and citi¬
zens in. In 1723 Gentle Folk were permit¬
ted occasional entry to the King's own
Rosenborg Garden, and Copenhagen thus
obtained its first public park.

In 1819, all citizens were permitted entry
all year round but the city was still walled-
in and the well-off began to move into the
suburbs with their light and fresh air, and,
not the least, water.

The 1870s brought a change of focus:
the former ramparts were seen as potential
recreation areas. The need for these, and for
designs to match, was so obvious that funds
were approved to create a botanical garden
that would be open to the public, and land¬
scape gardeners H.A. Flindt and Tyge Rothe
were requested to draw up the plans. The
Metropolitan Council in 1873 appointed
O. Høgh Hansen landscape gardener, and
within the next five years the triple set of
Ørstedsparken, Østre Anlæg and the
Botanical Garden was laid out.

The 1890s was a period of vigorous
growth, ambitious thinking and cultural
fertility. The military authorities sanctioned
public access to their commons, but rail¬
roads and buildings dedicated to the arts
and sciences took their share of parks creat¬
ed on the former ramparts, and the devel¬
oping areas immediately outside the Inner
City were built up very densely.

The council in 1905 invited proposals to
make the Fælledparken (largest 'common'
in the region) into a public park with sports
grounds. An entry by O.K. Nobel and
Svend Koch, with later details by Edvard
Glæsel, won the competition.

The council in 1907 oversaw the crea¬

tion of the first utility park in the densely
built-up areas in the outskirts of the Inner
City: Hans Tavsens Park, designed by Erik
Erstad-Jørgensen (named for the man who
brought Lutheranism to Denmark).

The need for urban landscape, verdant as

well as hard, led the council, also in 1907,
to set up an office whose portfolio was to
supervise the design and maintenance of
public space.

The Fælledparken, complete with band¬
stand, playgrounds and sportsgrounds
opened in 1911, and Valdemar Fabricius
Hansen, the city's first park director, was in
charge as early as 1913, of 22 public play¬
grounds which were intended to meet the
needs of 120,000 children.

Enghaven, the People's Park, useful but
also pleasing to the senses, divided into
zones and manned with an overseer, opened
in 1927. The general motto then was, Til
Sundhed og Hvile efter Behov derfor ('To
Further Health and Rest According to
Needs'). Roller-skates, bicycles and play¬
ground teachers invaded parks in the devel¬
oping areas ringing the Inner City. A com¬
pletely new suite of parks was created
alongside old waterways running through
the suburbs of Brønshøj, Utterslev, Valby,
etc., from Utterslev Bog in the north, to
Valbyparken in the south looking towards
the Sound. In the 30s, open land was
incorporated into housing estates, and
neighbourhoods made up of houses and
bungalows grew. New parks were chalked
out extensively, therefore, as fat green lines
ringing the city. Amager Beach and the part
of Valby overlooking the Sound were both
filled with household waste and later rede¬

veloped into parks.
The tendency during the 50s was to con¬

sider Copenhagen fully developed. Never
again were so many people living in
Copenhagen proper, never again did the
city boast as many children or as close ties
with the international community. The
winding paths of the Ørstedsparken were
adjusted, the importance of Amager Beach
grew as swimming in the lakes and the har¬
bour became impossible, playgrounds were
expanded, and as the number of interested
tourists grew, access roads and amenities
around the Little Mermaid were improved.
Danny Kaye sang about Wonderful Copen¬
hagen and the Tivoli Garden became world
famous.

During the 60s, citizens moved out and
a large number of cass entered. Organised
sports began to appropriate parts of the
large open spaces, and as more and more
cars entered the picture, the power actually
to innovate became scarce. Parks and Roads
shared funds, and Parks felt the difference.

The 70s saw large-scale slum clearance in
the former developing areas, and further
expansion of roads. Worn out playgrounds
were closed down. At the same time, the
youth culture of the 60s finally began to
leave its mark and the Fælledparken and
other spaces regularly welcomed rock music
and thousands of young listeners.

The focus changed in the 80s again:
Copenhagen was to embrace its children.
Assistens Cemetery, the final resting place
of Andersen and Kierkegaard among others,
was the subject of a scheme which would
preserve it as a graveyard and at the same
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time make it into a community park.
Copenhagen generally abandoned total
clearance in favour of innovation.

Now, as we approach the end of yet
another century, the same visions are
harboured, the same gigantic constructions
are sketched out, The Sound Link - a

bridge and a tunnel connecting Copenhag¬
en with Southern Sweden - is well under

way, extensive plans exist for a Sound City,
the 'dockland' is smartened up, and art and
infrastructure are both emphasized. Hard
landscapes are renovated and green ones are
following suit. The designs for the Valby-
parken and for Enghave Plads (near the
edge of Copenhagen V.), and the new Hav¬
neparken (Quayside Park) show a complete¬
ly different set of attitudes to city face
renewal and to the use of financial resourc¬

es. Uniform surfaces and groups of trees
give way to design, quality, and variation.
Individual needs and specialised pastimes
gain ground. The Fælledparken now boasts
the country's largest Garden of Senses (see
later), walls for climbing, skateboard cours¬
es, skaterhockey pitches, and boule circles.
Joggers and skaters take over the city's green
spaces, while members of a new generation
meet at cafés and occasionally in the parks.

Parks and other Spaces Today, p. 159
Birgitte Kortegaard and Niels Mansa
If asked which parks Copenhageners visit
most frequently, the reply in 30 per cent of
all cases is Fælledparken, closely followed by
the Royal Gardens, including Søndermarken-
Frederiksberg Have (surveyed in Landskab
93:5/6). Of course, the park has changed
much since 1911 but still seems like a natu¬

ral site in which to mount cultural and sports
arrangements. Among its most significant
recent additions is, besides the gardens and
spaces mentioned above, a new entrance at
Trianglen (the Triangle, Østerbro). The Cit¬
adel, Kastellet, is also presently being restored.

At the outset of the 20th century, utility
parks were much in demand in the immedi¬
ate vicinity of Inner Copenhagen. Erik Erstad-
Jørgensen's HansTavsens Park, accordingly,
was placed next to Assistens Cemetery. The
ongoing renovation of that, a joint council
— community effort, is the first complete
renovation of a park that is protected by
preservation orders.

Valbyparken, established in the years
1937 to 42, with its 62 hectares is
Copenhagen's largest. The park, relaid in
1996, in future will be a mosaic of natural
scenery, horticulture, and sports grounds of
various types. Its main feature is an avenue
of poplars, 1 km long, with 17 theme gar¬
dens to match.

The parks of Copenhagen are undergoing
extensive change these years and users, typi¬
cally in the case of Tavsens, tend to be more
involved and to demand more, whether
from small community spots or large
regional landscape parks. Copenhagen is low
on formal sports facilities, which adds more
pressure on the authorities to provide room

for outdoor physical activity. Given that cer¬
tain facts of nature, culture-historic interests
and the possibilities inherent in landscape
architecture must be considered, the process
leading from the first sketches to the final
blueprint is necessarily a lengthy one.

Re-establishment of Kastellet, p. 164
Birgitte Kortegaard
Kastellet, the Copenhagen citadel, was built
after the Swedish raid on Copenhagen in
1659 and first put to use in 1666. When
the free port was constructed in 1892 and
the coastal railroad in 1897 the integrity of
the structure was much disturbed. New rec¬

reational sections were created to compen¬
sate, and in 1918 the right to use the so-
called smiths' line, the ditch separating the
outer and inner moat, was ceded to the
council and the area opened to the public.

Following the closing down, in 1985, of
the railroad leading to the free port, it
become possible to re-establish important
parts of the Citadel's earthworks. The first
phase of the remodelling was completed in
1988, and large funds supplied by A.P. Møl¬
lers foundation in 1998 will enable workers
to lay open the original citadel through the
uncovering of a bastion and a ravelin.

City On the Water, p. 166
Niels Mansa
One of Copenhagen's finest features is its
position by the water, a dual waterfront
embellishing the Inner City. The last 100
years have heard much talk about the
recreative potential involved in being near
the sea but the Port Authorities until now

have shown little interest in exploiting their
charge as a recreative corridor.

Newly laid promenades along the Chri¬
stianshavn edge, and the creation of the
Quayside Park, both on the east bank, indi¬
cate a new era in which port and residential
areas open toward each other. The most
important element in Amager will be the
expansion of Amager Strandpark, Køge Bay
Beach's second.

The Blue City, however, is not only the
sea but also the system of dammed up ponds
and lakes extending from Utterslev Bog in
the north, through the canals running along
Vestvolden (West ramparts), the meadows of
Damhusengen, Kagsmosen and Grøndalsvæn-
ge into the lakes and away through the moats.

Squares and Market Places, p. 170
Niels Mansa

Many Copenhagen citizens probably still
remember how several beautiful spaces,
among them Christiansborg Slotsplads (Par¬
liament Square), Nytorv, Vesterbros Torv,
Kongens Nytorv, Kultorvet, Sankt Hans
Torv, Axeltorv, and Højbro Plads in the
1960s all, at least in part, became car parks.
Times change, however, and the Park Divi¬
sion in the 90s was responsible for reshaping
a number of them.

A group of citizens in 1989 decided that
the Enghave Plads needed changing. The

idea was to create a greener space with room
for less traffic and more ecology. The east¬
ern, hard half was designed by the City
Architect's office, and the green western half
by the Park Division.

In 1994 some local citizens conceived a

plan for the improvement of Sundbyvester
Plads in central Amager. They wanted the
trafficked square changed into a hard land¬
scape, while work began on plans for the
adjacent Amagerbrogade and in 1994 a

joint effort concerning the area around
Sundbyøsterhallen, a sports facility.

Green Streetscape, p. 174
Flemming Bach and Birgitte Kortegaard
Copenhagen is a green city; thus planned,
thus known today, and thus to remain. Both
parks and plazas, squares and minor open
spaces, boulevards and avenues, are adorned
with large, fully grown trees having ample
crowns. Trees in the streetscape, besides
sound city ecology, are important architec¬
tural elements lending the metropolis both
atmosphere and identity.

The Park Division, in order to assert that
green identity, has framed a policy designed
to enhance the overall structure and

improve the quality of street trees through¬
out. An overall policy is all the more impor¬
tant now that the Dutch elm disease has
robbed the metropolis of its beautiful elms.
Green Streetscape reports on avenues,
boulevards, solitary trees, etc. Our work has
earned us an extra 3 million DKK per year.

The City's Flowers, p. 176
Niels Mansa
The flowers that adorn open spaces have
been an important part of the face of
Copenhagen for centuries. Many of the
quite radical changes that have taken place
in recent years have received vigorous press
coverage. While cleaning up and adjusting,
city planners have been known to rate trees
and flower bowls with furniture and amen¬

ities. The Park Division executives are aware

of the present poverty of flower decoration,
and, budget limitations permitting, will
attempt to include more flowers in future
park and street design. The character and
function of city space, however, will deter¬
mine, more so than before, the number and
size of floral elements.

Public Playgrounds, p. 178
Helle Nebelong
A rapidly declining birthrate meant fewer
children in Copenhagen; c 140,000 during
the 1950s and around 54,000 in the 80s, so

the Park Division in the early 80s instituted
an investigation resulting in the closing
down of several small and little used play¬
grounds. At the same time, 25 of the
division's 130 playgrounds were renovated
and modernized.For several decades land¬

scape architects were afraid to abide less
than 100 per cent by union regulations, but
now, after years of standardization and safe-
ty-rules-above-all, they feel freer again.
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They now tend to remove the rigid
structures sustaining sandboxes and fall
cushions and, instead, work on the ground
level wherever possible. At Enghave, part of
the site became one large play sculpture
made with Norwegian pine, beech sleepers,
boulders and granite arches. Their effect is
convincingly monumental, and taken with
some old lindens they serve to soften the
hard overall impression of the site.

Garden of the Senses, Fælledparken, p. 182
Helle Nebelong
The Garden of Senses is a novelty; no mere

playground but a garden designed for dis¬
covery. It aims to show Nature in concen¬
trate and contrast.

The Garden of the Senses concept
derives from the Dutch notion of 'snoezeln',
meaning active and passive use of one's
senses. In Holland and other countries,
including Denmark, snoezel' houses have
been built so that children with multiple
disabilities, in the company of people they
know and trust, may develop a sense of Self
and Space. A snoezel house consists of
rooms, each having a concentrate of sound,
colour, light, smell, or materials. As in the
snoezel house, perceptions available in the
Garden of Senses are presented separately in
order to be distinguishable. Contrasts in
evidence include light/shadow, rough/-
smooth, convex/concave, soft/prickly,
large/small, firm/liquid, etc.

Institution Playground, p. 184
Helle Nebelong
Adults are obliged to instil a sense of qual¬
ity in children. The ability to tell the pretty
from the ugly, good from bad quality, is a

thing to be learnt. We must try to knead a
sense of beauty into what we do with and
for our children, whether in choosing TV
programmes or videos and toys, or in
sketching out their playgrounds. Children
will be able to invent their own types of
play if we usenatural materials and give
them ambiguous shapes. The Park Division
for many years has been working with the
Copenhagen social service and the school
authorities. A green ribbon used to separate
the wings of Rødkilde School. Now the green
belts play an active part in playing and
learning. The theme is the same through¬
out: osier fences, soft shapes, boulders and
bushland, variform plantings attracting
insects and birds. The idea is for children
to find their own spaces and to play with¬
out the interference of fussy pedagogues.

Hvidovre Hospital, p. 186
Jean-Claude Jais
The ongoing renovation of Hvidovre Hos¬
pital is a case in which the Park Division is
projecting for other councils besides that of
Copenhagen proper. The hospital, built in
1968-76, features 60,000 sq metres of roof
garden. The reason the Division was asked
to take on the task was that the original
garden designed by Morten Klint and
Knud Lund-Sørensen required a consider¬

able amount of maintenance, and that the
roof itself was leaking. The contractors
request therefore, was for maintenance to
be made easier, and that the site was to be
adapted to the present level of patient care
and the number of patients served. Each
garden was supplied with its own furniture
and plants, ie, its own character, and a
number of vertical elements such as trellis-
work and aviaries.

Assistens Cemetery, p. 188
Eva Ekbrandt
Assistens was laid outside the defence works
in order to supplement graveyards within
the fortified city, and was itself supplement¬
ed by Vestre Kirkegård (Western Cemetery),
the idea being that Assistens was to be
closed down before long. The decision was
not to build on the site but to change it
into a park 100 years later, meaning in
1980, which was later changed to 2020.
Changes began in 1980 when a particularly
large number of plots were to revert. Till
now, the cemetery's workmen have ensured
the area's survival by anchoring it firmly in
the community: the cherished cemetery is
becoming one of the region's attractive ele¬
ments. Add to that the work involved

inpreserving the historic monuments in
situ. In recent years the cemetery has
become a popular picnic site. The style of
the new park is determined by standards set
by cemetery values. The space surrounding
Hans Christian Andersen's grave, and the
poplar avenue, have both been freshened up
and transitions between graveyard and park
have been smoothed.

Nature in the City, p. 192
Ove Løbner and Birgitte Kortegaard
Most of Copenhagen's parks and larger
spaces are protected by preservation orders
to some degree. The Park Division is pres¬
ently engaged in working out maintenance
plans for the larger ones, a scheme upheld
by policy. Lawns in the four large parks
have been changed into flower meadows.
The plan affecting Amager Commons is to
lay out ball pitches within natural scenery
so as to produce a sense of interplay of
tightly clipped planes and natural growth,
which will benefit animal life and increase
the pleasure of users and visitors. New lakes
and ponds have been made, the Seeds Park
in the Valbyparken, four toad ponds in the
Valby Tip, and Brønshøj Street Pond has
been dredged. Groundwater pumped from
the neighbouring Sound Link will be used
in a new lake with a stream in the Valby-
parken. Dredging will improve the quality
of water in the Inner Lakes, whose primary
influx comes from the streams mentioned
above.

Purification Plants, p. 194
Jean-Claude Jais
The Damhusåen Plant was built in 1930
and has been expanded several times. Until
1994 the area seemed verdant but, without
structure or identity. While expanding it

last time in 1994-97, the Division under¬
took to connect and integrate the green
fragments. The idea, moreover, was to work
with differentiated spatial scales as a means
to express both the intensive and extensive
nature of various functions. The plan can
be read as a stylised, giant kidney.

The Lynetten Plant was put into operation
in 1980 but expansion has been taking place
within a reclaimed area in the Sound. The

Lynetten will be operating along with these
large plants, and with Copenhagen's old
coastal defence works. The plant's setting,
simple and large scale, is dominated by
north-south going belts, four metres wide.

Copenhagen Park Division - 90 years,
p. 196
Sven-Ingvar Andersson
A park administration can do much for a

city but no more than its council, its col¬
leagues in parallel and superior offices, pub¬
lic opinion and the Zeitgeist will allow. Per¬
ceived in this light, the history of Copenhagen
is reflected in its parks. Throughout the
years the Park Division has made economi¬
cal use of its limited means and its poten¬
tial. Best and most often in fringe areas
such as Utterslev Bog, whereas landscape
professionals were reduced to mere onlook¬
ers when port indentations were filled up,
and parks were disfigured by banks and
museums. The situation looks brighter for
the time being. Politicians, public opinion,
the City Engineer and City Hall officials
are Pro Green.

The incipient decentralized municipal
administration involving borough councils
will be a challenge. It is to be expected that
citizens will take an interest in each and

every issue down to flower beds and dog
toilets. Citizens have a ready opinion con¬
cerning parks, if nothing else. It will take
time and demand a lot of responsibility
fruitfully to face and to direct this involve¬
ment. It is to be hoped that the authorities
in charge of funding realise that this decen¬
tralization, positive as it is, means more
work and a, highly qualified staff which will
guide and steer the decentral endeavours on
a level that meets metropolitan standards.

Enough funds must be provided, and
not only enough to plant the trees that will
replace dead elms in good soil. The Park
division must also be given the means and
the authority to assist in the development
of Copenhagen's urban landscape.

There were times when the old defence
works were converted into parks. There have
been times when boulevards were projected,
and parks such as the Enghave, Fælledpar¬
ken and Valbyparken were laid out. What is
going to happen to the harbour and to
Amager? And when will streets have trees
again?

The Park Division can not answer those

questions on their own. It is to be wished
for the next 10 years — or the next 100 for
that matter - that they get themselves a
good contractor.
Ellen Miriam Pedersen
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Resultatet af konkurrencen om

stationsområdet i Herlev
Herlev Kommune udskrev i maj 1997
en konkurrence om stationsområdet
i Herlev. Konkurrencen havde til for¬
mål 1) at tilvejebringe ideer til et
funktionelt og visionelt 'løft' af sta-
tionsforpladsen, 2) at pege på løs¬
ningsmuligheder for en trafikal og
parkeringsmæssig reorganisering af
stationsforpladsen samt 3) at angive
bebyggelsesmuligheder for en ny
boligbebyggelse og bebyggelse til
offentlige servicefunktioner og
butiksbebyggelse.
Til konkurrencen blev 61 forslag
optaget til bedømmelse.

1. præmie på 250.000 kr. tildeltes et
forslag udarbejdet af Katrine Guld-
brandtsen, Katrine Lotz og Pernille
Schyum Poulsen, Kbh.
Forslaget udmærker sig dels ved sin
overbevisende hoveddisponering,
dels ved sin sikre behandling af op¬

gavens forskellige fysiske delele¬
menter.

Forslaget tager udgangspunkt i ste¬
dets ånd og etablerer et stort åbent
rektangulært 'trafik'-rum. I kontrast
hertil ændres Stationsalléens eksi¬
sterende beplantning til en lund, der
virker som en slags rumlig resonans
til det store DISA-volumen.
Det rektangulære 'trafik'-rum af¬
grænses mod nord af en poppelræk¬
ke, der i sin højde vil få relation til
de eksisterende bygninger og den
foreslåede boligbebyggelse. Mod
syd flankeres rummet af en lang
banebygning med stationsnære
funktioner, der er anbragt punktvist,
og dermed åbner for stedvise kig
(fra bil til tog og omvendt],
6 forslag blev sidestillet og indkøb¬
tes for hver 75.000 kr.

Indkøb, Herlev. Steen A.B. Høyer

Disse forslag var udarbejdet af
Steen A.B. Høyer Hørsholm;
Flemming Ibsen, Hellerup; Ai-grup-
pen øst as, Kbh. v. Claus Gade, arki¬
tekt MAA; Greisen & Zwinge arki¬
tektfirma PAR, Kbh. v. Anders Chr.
Andersen, Oluf Greisen og Per Zwin¬
ge; Arkitektfirmaet Helsted, Madsen
& Thompson A/S, Kbh. v. Heidi Poul¬
sen, Mette Lange og Erik Madsen
samt arkitektfirmaet Helsted + Jør¬

gensen + Wohlfeldt A/S MAA, PAR,
Kbh. v. Anders Holst Jensen, Peter
Jørgensen og Kaj Wohlfeldt.

Resultatet af konkurrencen om

Fisketorvet og I. Vilhelm Werners
Plads i Odense

Odense Kommune udskrev i juli
1997 i samarbejde med DAL en
idékonkurrence om pladsudformning
og nybyggeri i området ved Fisketor¬
vet og I. Vilhelm Werners Plads.
Det har været konkurrencens formål,
at få frembragt en arkitektonisk og
funktionel helhedsplan for området.
Området udgøres af Albani Torv mod
syd, I. Vilhelm Werners Plads i mid¬
ten og Fisketorvet mod nord samt
strækningen af Thomas B. Thriges
Gade langs disse pladsers østside.
Konkurrenceopgaven har bestået af
tre dele: En helhedsløsning for det
samlede konkurrenceområde, herun¬
der de trafikale forhold, forslag til
udnyttelse og udformning af I. Vil¬
helm Werners Plads med et i over¬

vejende grad lettere byggeri til evt.
publikumssøgende funktioner samt
forslag til byggeri på Fisketorvet for¬
trinsvis til erhvervsformål og opført
ved fremmed investor.
En 1. præmie på 250.000 kr. tildeltes
et forslag udarbejdet af DOMUS
arkitekter a/s, Lyngby v. Jan Christi¬
ansen, Finn Selmer, Misser Berg,
Jens Bryrup Mikkelsen og Jørgen
Skaaning, arkitekter MAA med
Svend Kierkegaards Tegnestue,
billedkunstneren Anita Jørgensen og
ing.firma Moe & Brødsgaard A/S.
Forslaget fremviser en overlegen
forståelse af den moderne by og en
fin indlevelse i bylandskabets væren.
Dette giver sig udtryk i et klart arki¬
tektonisk og skulpturelt hovedgreb.
Forslaget opfylder overbevisende og
i vidt omfang det opstillede pro¬
grams krav.
Forslaget beskriver i sin indledning
klart og præcist den moderne by og
afviser at søge at skabe billeder af
det tabte. Derimod ønskes at kom¬

plettere, at give området en markant
tilføjelse, der som samlet bymæssig
installation tager stilling til alle
aspekter under ét.
2. præmie på 200.000 kr. tildeltes et
forslag udarbejdet af Arkos Arkitek¬
ter maa l/S, København v. Rikke

Hansen, Bo Nørregaard Jensen,
Jens Ravn, Arne Vejbæk, Bodil
Jæger og landskabsarkitekt Sven-
Ingvar Andersson samt N.N.R.
Rådgivende Ingeniører og rådgiven¬
de trafikplanlæggere Adriaan Schel-
ling, Anders Møller Gaardbo og
Niels Tørslev.

Forslaget præmieres for sin klare
helhedsplan, der både forbinder
byens store landskabselementer -
havnen i nord og åen i syd - og styr¬
ker byens øst-vestgående fodgæn¬
gerforbindelse ved en delvis rekon¬
struktion af den klassiske bys rum
frem til skæringen med Thomas B.
Thriges Gade, hvor en 'Forumbyg¬
ning' med en overdækket vinterhave
udgør planens nye omdrejnings¬
punkt.
Til konkurrencen var inviteret 5 fir¬
maer. De øvrige 3 var: Stærmose &
Isager, Arkitektfirma K/S/Lotus Arki¬
tekterne. Rådgivende Ingeniører
Rambøll. Rådgivende Ingeniørfirma
Anders Nyvig. Kunstnerne Jes Form¬
gård og Bjørn Nørgård.
Boje Lundgaard & Lene Tranberg,
Arkitekter MAA. Byplankonsulent
Jens Kvorning. Rådgivende Ingen¬
iører Crone & Koch A/S. Kunstner
Finn Reinbothe.
Plesner & Wajnman, Arkitekter
MAA. Landskabsarkitekterne Gin¬
man, Harboe og Borup. Ingeniører:
Kampsax Bigum & Stenfos.

Resultatet af konkurrencen om

Søborg Torv
Arkitekt MAA Michael Cederfeld i

samarbejde med arkitektfirmaet
Gottlieb & Paludan A/S, Hellerup,
vandt idékonkurrencen om den frem¬

tidige udformning af Søborg Torv.
Med tildelingen af en 1. præmie på
150.000 kr. fandt et flertal i dom¬
merkomiteen, at vinderforslaget på
en enkel måde får skabt et 'rum i
rummet', således at torvet både bli¬
ver overskueligt og grønt samtidig
med, at det bevarer sin bymæssige
karakter. Trafikken på Søborg Parkal¬
lé bliver neddæmpet, og parkerin¬
gen på pladsen skal foregå under en
stor krans af spidsløn, der omkran¬
ser det cirkulære grønne friareal.
2. præmien på 100.000 kr. tilfaldt et
forslag udarbejdet af landskabsarki¬
tekterne MDL Mette Kliiver, Lisbeth
Westergaard og Peter Juhl, Køben¬
havn. Medarbejder Hans Kragh.
Tre forslag fik hver en 3. præmie på
50.000 kr.

Forslagene er udarbejdet af: Thomas
Bonde-Hansen, Sara Ettrup og Jens
W.Ø. Larsen, ark. stud., Kbh.; Mads
Gudmand-Høyer og Tue Trærup Mad¬
sen, arkitekter MAA, Kbh.; Arkitekt¬
firmaet Jes Henneberg og Aras Ka-
mal Hamed, arkitekter MAA, Odense.

1. præmie I Odense. DOMUS arkitekter
a/s med Svend Kierkegaards Tegnestue

1. præmie i Søborg. Michael Cederfeld
med arkitektfirma Gottlieb & Paludan A/S

To forslag fik indkøb på 25.000 kr.
Forslagene er udført af Christian
Stenbro Eriksen, Sophus Søbye,
ark.stud., Århus og Klaus Toustrup,
arkitekt MAA, Middelfart samt
Johan Laksåfoss og Joannes Peter¬
sen, arkitekter MAA, Kbh.
Der indkom i alt 89 forslag, 85 blev
godkendt til bedømmelse.
De præmierede forslag til Søborg
Torv vises i LANDSKAB 1-1998.
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Konkurrence:
Parcelhuset som arkitektur
Statens Kunstfonds arkitekturudvalg
har udskrevet en konkurrence om

udformningen af fremtidens parcel¬
hus. Resultatet skal danne grundlag
for opførelsen af 2 til 3 studiebyer
med hver 10-15 huse.
På Blangstedgård ved Odense blev
der i 1988 afholdt en stor byggeud¬
stilling, hvor fokus især var rettet
mod det tæt-lave byggeri, men der
blev også opført enkelte parcelhuse.
Med til at præge denne udstilling
var blandt andre Boje Lundgaard &
Lene Tranbjerg, 3 x Nielsen, Vand¬
kunsten, Schmidt, Hammer & Las¬
sen samt Poul Ingemann.
Med det stigende antal nyopførte
parcelhuse er tiden atter inde til at
skabe inspiration for parcelhusbyg¬
geriet med opførelsen af en 'studie-
by'. Derfor igangsætter Statens
Kunstfonds arkitekturudvalg en arki¬
tektkonkurrence, der kan danne
grundlag for opførelsen af en sådan
studieby og forhåbentlig give plads
til den næste generation af fremti¬
dens store danske arkitekter.

Arkitekturudvalget håber med denne
konkurrence at kunne give et væ¬

sentligt bidrag til en fornyelse af
parcelhussektoren. Det er målet
med konkurrencen at skabe større

dynamik og individualitet i parcelhu¬
sets arkitektur og anvendelse, så
man i fremtidens parcelhuse kom¬
mer ud over den vanetænkning, der
præger den overvejende del af de
eksisterende parcelhuse og de be¬
byggelsesplaner, de indgår i.
Konkurrencen er tilrettelagt i samar¬
bejde med Boligministeriet, Realkre¬
dit Danmark, Randers og Vejle Kom¬
mune samt DAL.
Dansk Arkitekturcenter GL Dok med¬
virker med henblik på etablering af
byggeudstillingerne, der skal præ¬
sentere konkurrencens resultat som

studiebyer i henholdsvis Randers og
Vejle samt sandsynligvis et endnu
ikke præciseret sted på Sjælland.
Blandt de indkomne forslag skal
dommerkomiteen vælge et bebyg¬
gelsesplanforslag, der kan danne
grundlag for udformningen af udstil¬
lingsområdet i Randers og Vejle.
Ligeledes skal dommerkomiteen
udvælge op till 5 huse der skal

'

opføres i de to udvalgte områder.
Dommerkomiteen har nedenstående

sammensætning. Fra Statens Kunst¬
fonds arkitekturudvalg arkitekterne
MAA Sven Felding, Per Feldthaus og
Anna Galster; for Boligministeriet
direktør Rud Werborg; for GL Dok
direktør Jørgen Nue Møller; for
Realkredit Danmark salgsdirektør

Speciale:

Legepladser
Nye anlæg

Vedligeholdelse

Den handicapvenlige have i Valbyparken
Arkitekt og foto: Helle Nebelong

QJ Anlægsgartnermester Ove Jensen ApS
SØNDRE ALLÉ 31 • 2500 VALBY • TELEFON 36 46 74 51 • FAX 46 59 15 92 BIL 40 50 87 31



Flemming Borreskov; for Randers
Kommune borgmester Keld Hiittel,
for Vejle Kommune borgmester
Flemming Christensen, for DAL arki¬
tekter MAA Gerdt Bornebusch og
Vibeke Lydolph Larsen samt land¬
skabsarkitekt MDL Annemarie Lund.
Konkurrencens sekretær er arkitekt
MAA Flemming Deichmann, DAL.
Konkurrenceprogram fås fra DAL,
tlf. 32 83 69 00.

Konkurrence i Japan
Japan har udskrevet en konkurrence
'The International Garden-design
Competition for the Flower Gardens
and Scenic Gardens'.

Forslag skal være modtaget senest
31. marts 1998. http:
//web.pref.hyogo.jp/jpnflora/compe.htm

Vejprisen 1997
Vejdirektoratet belønner København
for byens pladser og torve. Vejprisen
1997 går til borgmester Bente Frost,
stadsingeniør Jens Rørbech og
stadsarkitekt Otto Kåszner, Magi¬
stratens 4. afdeling i Københavns
Kommune, der gennem en årrække
har fastholdt en målsætning om at
gøre Københavns torve og pladser til
gode opholdssteder. Væsentlige
områder i byen er i kraft heraf ble¬
vet fredeligere, uden at der af den
grund færdes færre mennesker i
den. Københavns gadenet har fået
de fine pauser i den tætte trafik, der
tilfører byen kvalitet og liv.

Siden slutningen af 80érne har
magistratens 4. afdeling udarbejdet
og fastholdt en strategi for byens
pladser og torve, der gennem en
nuanceret og velovervejet planlæg-.
ning har betydet visuelle forbedrin¬
ger og desuden medført en bedre
trafikfordeling. Især er Københavns
centrum tilført kvaliteter, som gør
det til et godt opholdssted.
De seneste otte år har kommunen
udfra denne strategi diskuteret,
omlagt og forbedret 30 af byens
pladser. Juryen har ikke fremhævet

enkelte pladser, men ønsker deri¬
mod at anerkende det omhyggelige
og professionelle arbejde, der ligger
bag. Fierunder anerkendes Jens
Rørbech og Otto Kåszner for at
udtænke og fastholde strategien og
for den professionelt gennemførte
udformning og udførelse af projek¬
terne. Bente Frost anerkendes for
sin helhjertede politiske indsats for
fornyelsen af torvene og pladserne i
perioden 1993 til 1997.
Københavns Kommune er den fjerde
modtager Vejprisen. Vejdirektoratet
indstiftede Vejprisen i 1994. Da blev
den tildelt Assens Kommune for

renoveringen af hovedgaden i
Assens. 11995 fik arkitekt og land¬
skabsarkitekt Ib Møller prisen for et
mangeårigt virke for smukkere veje,
og i 1996 fik Ballerup Kommune pri¬
sen for det smukke erhvervsområde

Lautrupparken.
Medlemmerne af vejprisjuryen
udpeges af Akademiraadet, DAL,
DL, Dansk Design Center, Forenin¬
gen af Amternes Tekniske Chefer og
Kommunal Teknisk Chefforening.
Medlemmerne af juryen ved tildelin¬
gen af Vejprisen 1997 er prof., billed¬
hugger Niels Guttormsen, arkitekt
Stig Lennart Andersson, landskabs¬
arkitekt Charlotte Skibsted, land¬
skabsarkitekt Knud W. 0. Larsen,
kommuneingeniør Karsten Thorn,
Sæby Kommune samt direktør Sten
Nørskov Laursen, Fyns Amt. For¬
mandsskabet varetages af vejdirek¬
tør Henning Christiansen.
Yderligere oplysninger:
Cand. jur. Mette Plejdrup Nielsen,
tlf.: 89 93 22 00.

Vejprisen overrækkes de tre ved et
seminar 19. januar 1998 i GL Dok,
København.

Vakre Vegers Pris 1997
Vegdirektoratets konkurranse Vakre
Vegers Pris 1997 er avgjort.
Prisen ble delt mellom; 'Mannheller
ferjekai', Sogndal kommune og
'Gang- og sykkelveg langs Hafrs-
fjord', Stavanger kommune.
Ydeligere information: Statens
vegvesen, Vegdirektoratet, Maria
Thøgersen, tlf: + 47 22 07 36 37.

Mannheller ferjekai. Landskaps-
arkitekter Bjørbekk & Lindheim a/s

M
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Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

Tildelt ID Prisen 97
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MEDARBEJDERE

Arkitekterne MAA Schmidt, Hammer
& Lassen A/S søger dygtige og enga¬
gerede medarbejdere til snarlig
ansættelse.

Landskabsarkitekter
Landskabsarkitekter til projekte¬
ring, skitsering samt medvirken ved
udformning af konkurrencer. Du er
selvstændig, lydhør overfor projek¬
tet, kan integrere bygningen i omgi¬
velserne og har min. 5 års erfaring.
Vi beskæftiger pt. 45 medarbejdere,
der indgår i et dynamisk og enga¬
geret team.

SCHMIDT

HAMMER

& LASSEN

Ansegning bilagt relevante
referencer sendes senest
mandag den 26. januar 1998
til:

Arkitekterne MAA
Schmidt, Hammer & Lassen A/S
Mønsgaoe 8
DK-8000 Århus C

TLf
Fax

+ 45 86 20 19 00
+ 45 86 18 45 13

SCHMIDT HAMMER & LASSEN

ANNONCER

32 83 69 58 • 32 83 69 59 • 32 83 69 60

arkitektur DK 7 1997

FORMILDENDE OMSTÆNDIGHEDER

Af Martin Keiding, maa

PRIVATE BOLIGBEBYGGELSER

Rungsted Sundpark, Arkitekt: C.F. Møllers Tegnestue
Duemosepark, Farum, Arkitekt: C.F. Møllers Tegnestue

Boliger, Freiburg, Tyskland, Arkitekt: C.F. Møllers Tegnestue
Boliger på Langelinie, Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen
Apotekergården, Viborg, Arkitekt: Schmidt, Hammer & Lassen
Søhuse i Birkerød. Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten

Dambakken, Birkerød. Arkitekt: Tage Nielsens Tegnestue A/S

Skodsborg Sundpark. Arkitekt: Arkitektgruppen Aarhus

INTERVIEW MED EN BYGHERRE

Susanne Ulrik i samtale med Rasmus Tråds, direktør for PFA BYG

ENFAMILIEHUSE, SOMMERHUSE M M.
Arkitekter: Bo Frederiksen & |an Knudsen, maa • A2 Tegnestuen
• Henrik Hansted Jensen, maa • C.F. Møllers Tegnestue • Flem¬

ming Behnke, maa • Bruel & Nørgaard, maa • Alfred Homann, maa
• Thyge Thygesen, maa • DSA Arkitekter, v/Kjeld Rønnest •
Kim Utzon, maa • Hans Schewing, maa • Carl Chr. Calster, maa

Arkitektens Forlag, Strandgade 27 A, DK-1401 København K,
tlf. 32 83 69 00, telefax 32 83 69 41, e-mail: archi@inet.uni-c.dk

Modtagne publikationer m.m.
Hans Helge Madsen: Saglighedens
Slagmark. Om tyske byers planlæg¬
ning. Munksgaard - Rosinante, 1997.
280 s. 228 kr.
Madeleine von Essen: Hager til lys
og nytte. Hagekunstnen gjennom
tusen år. Schibsted, 1997. 248 s„ ill.
368 Nkr.
Bernhard Vogel: Aquarellmalerei.
Landschaften, Stådte, Architectur.
Callwey, 1997.128 s., ill. 68 DM.
Mary Keen: Mein Gartenparadies.
Von der Entstehung eines der
schflnsten Gårten Englands. Callwey,
1997. Oversat fra engelsk. 208 s., ill.
88 DM.
Ethne Clarke: Beere, Blatt und
Baum. Impressionen in Griin. Over¬
sat fra engelsk. Callwey, 1997.160 s.,
ill. 88 DM.
Patricia Riley Hammer: The New
Topiary. Imaginative Techniques
from Longwood Gardens. Antique
Collectors' Club Ltd., 1997. 264 s.. ill.
19,95 £.
Helder Carita & Homem Cardoso.

Portuguese Gardens. Antique
Collectors' Club Ltd., 1997. 314 s.,

ill. 39,50 £.
Eleanor P. DeLorme: Garden Pavilions
and the 18th Century French Court.
Antique Collectors' Club Ltd., 1997.
318 s„ ill. 29,95 £.
Sven Bertelsen: Bellahøj, Ballerup,
Brøndby Strand. 25 år der industria¬
liserede byggeriet. SBI, 1997.114 s.,
ill. 200 kr.
Rikke Tønnes: Stephen Hansens pa¬
læ. Bergiafonden - Arkitektens For¬
lag, 1997. 228 s„ ill. 345 kr.
Ingeborg Glambek: Det nordiske i
arkitektur og design. Arkitektens
Forlag og Norsk Arkitekturforlag,
1997.162 s., ill. 248 kr.
Allan Høxbroe: Politikens bog om
havestuen. Politikens Forlag, 1997.
208 s., ill. 269 kr.
Lis Langschwager (red.): Havens
planteleksikon. Træer og buske. Det
Danske Haveselskab, 1997 (2. udg.).
2 bind. 696 s„ ill. 720 kr.
228 s., ill. 345 kr.
Lulu Salto Stephensen (red.): Garden
History in Scandinavia. Journal of
Garden History. 1997-4. 84 s., ill.

Tegning & sympati
Bogen tegning & sympati er fagligt
ræsonnerende om tegning som et
udtryksmiddel og får derved også
andre end undervisere, in casu på
Kunstakademiet, i tale.
At tegne er at åbne sig mod kunst,
siges det indledningsvis med tanke
på tidligere optagelseskrav for aka¬
demielever.

Bogens udgangspunkt er, at arkitek¬
tur er en kunstart.
For billedhuggere og arkitekter må
der skilles krav om tegnefærdighed.

Forfatteren, professor arkitekt Erik
Christian Sørensen fremhæver, at
selv om bygningskunst som kunst er
fagets kerne, skal en arkitektskole
ikke give sig af med genidyrkelse.
Hvad der er vigtigt er at give alle,
der går ind i faget, naturviden og
tegnefærdighed. Alle skal få del i de
kundskaber, hvormed man studerer
formgivnings- og byggeproblemer,
og som kreative processer bygger på.
Bogen argumenterer for, at en kom¬
mende omlægning af undervisnin¬
gen forstandigt skal dyrke grund¬
læggende discipliner, der sætter de
studerende i stand til at honorere
krav fra mere end kun én faglig bås.
Bogens forfatter fortæller om sin
tids indgang til faget og tegningens
betydning for studiefællesskabet
mellem mennesker, der i deres se¬
nere arbejder kom til at betyde
meget for vort nationale ry.
Ikke kun tegnekunst som arv fra re¬
næssancen diskuteres, men teksten
inddrager også modelbygning og fo¬
tografi. For målet er at ruste os til at
anskue en kommende virkelighed.
Billeder skabt med computer, set
som et redskab på værksteder for
bygningskunst tages der velargu¬
menteret positiv stilling til.
Bogen indeholder ca. 50 fint gengiv¬
ne tegninger af venner af betydning
i forfatterens verden.
Erik Christian Sørensen: Tegning &
sympati. 100 sider, 50 fan/eill. 250
kr. Kunstakademiets Arkitektskoles

Forlag. 1997.
Distribueres af Arkitektens Forlag.

Katalog over Landbohøjskolens
samling af sommervækster
Landbohøjskolens samling af som¬
mervækster består i år af 800 for¬

skellige sommervækster til blomster¬
bede, altankasser, krukker og ampler.
Samlingen repræsenterer mere end
75 nyheder for 1997/98, samt en
Fleuroselect udstillingshave med
guldmedaljevindere fra 1993-98.
Kataloget kan købes, ligesom rund¬
visning kan arrangeres, hos:
Overgartner Mogens Fonnesbech.
Landbohøjskolens Have. Biilowsvej 13.
1870 Frederiksberg C.
Tel. 35 28 21 81. Fax 35 28 34 00.

LANDSKAB 1998

Abonnementspriser for 1998 vil ved
årsabonnement inkl. moms og for¬
sendelse være: Danmark 545 DKK.
Resten af verden ekskl. moms og
forsendelse 436 DKK.

Løssalgspris 71 DKK.
Forsendelse til Norge, Sverige, Fin¬
land, Island og Færøerne B-post 35
DKK. Grønland 130 DKK ved A-post.
Europa A-post 60 DKK, B-post 50
DKK. Øvrige udland A-post 130 DKK,
B-post 115 DKK.
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISIIOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

Gadeinventar
i støbejern

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

HOLDENS
PLANTESKOLE A/S

Kongeåvej 81 ■ DK-6600 Vejen
Telefon 75 36 40 99 • Telefax 75 36 48 99

Totalleverandør af planter gennem mere end 13 år
Allétræer, bunddække, hæk- og læplanter m.m..

K i

GADELYGTE

Design: Knud Holscher Industriel Design

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
Gå til den faguddannede
ANLÆGSGARTNER

GL. KØGEVEJ 877
2665 VALLENSBÆK STRAND
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

^GH formGH Holbæk Jernstøberi

Lundemarksvej 22 4300 Holbæk Tlf. 53 43 04 13



BAG
HÆKKEN

Det danske parcelhus
i lyst og nød

Jonas Møller
Olaf Lind

Format:
24,5 x 25,5 cm
288 sider

Rigt illustreret
Pris: 365 kr.

Nu foreligger bogen
om det danske par¬
celhus.

Peter Olesen, BT
"Bogen kan læses fra ende til anden, men den kan også bruges som opslags¬
værk eller idékatalog - uanset anvendelsesform er den til at blive klogere af.
Bogen går helt frem til vores tid og tager også det bedste nye med."

BAG HÆKKEN

placerer parcelhuset i
arkitekturhistorien,
men ser som det væ¬

sentligste på parcel¬
husets succes i relati¬
on til de dramatiske

ændringer, samfun¬
det og kulturen har
undergået siden det
første egentlige par¬
celhus så dagens lys.
En boligform der i
lige så høj grad som
det sociale boligbyg¬
geri har medvirket til
at afskaffe bolignø¬
den i Danmark.

BAG HÆKKEN

lægger op til en for¬
nyet og tiltrængt
diskussion af parcel¬
huset
- nu

- og i fremtiden.

J

mm mm
py igi

Gregers Dirckinck-Holmfeld,
Ekstra Bladet, fem stjerner
'"Bag Hækken1. En sigende titel på
dette nye storværk om det danske
parcelhus og dets indbyggere."
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