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Sekretær er Lilian Thomsen.

dl@landskabsarkitekter.dk
www.landskabsarkitekter.dk

Modtager du DL's ugentlige
nyhedsmail DL-Nyt?
Hver uge udsender DL en mail
med nyheder om aktuelle arran¬

gementer, stillingsopslag og infor¬
mation om landskabsarkitektur.

På den måde kan du som medlem

hurtigt fa et overblik over, hvad
der sker af interessante fagligt rela¬
terede ting. Hvis ikke du modtager
mailen skyldes det enten, at du ik¬
ke har registreret en mailadresse på
din personlige profil på hjemme¬
siden, eller at du ikke har husket
at opdatere ved skift af mailadresse
(dette gælder f.eks. mange kom¬
munalt ansatte som følge af kom¬
munesammenlægningerne) .

Er du i tvivl om, hvordan du op¬

daterer, så send en mail til sekre¬
tariatet på dl@landskabsarkitekter.
dk eller ring på tel. 3332 2354.

DL afholder Høstkonference

Fredag den 21. november 2008 kl.
16.00-19.00 afholder DL et no¬

vember debatmøde om borger¬
inddragelse. Debatmødet afholdes
i Arkitekternes Hus, Strandgade
27A, København.
Temaet borgerinddragelse drøftes
bl.a. ud fra synspunkterne:
- Hvornår er borgerinddragelse et

plus for et projekt (demokratisk og

æstetisk) — hvornår ikke.
- Hvad skal der til for at planlæg¬
ge en god borgerinddragelse?
- Er landskabsarkitekter rustede til

at gennemføre borgerinddragelse,

og honoreres vi i tilstrækkelig grad
for arbejdet?
Efter mødet er der reserveret bord

på Spiseloppen, hvor man kan til¬
melde sig et afsluttende socialt
samvær med kolleger.
Endeligt program med oplysning
om tilmelding følger via DL-Nyt,
sæt allerede nu kryds i kalenderen.

DL's bestyrelse efter general¬
forsamlingen i marts 2008
Hanne Bat Finke: Formand. Er

genvalgt i bestyrelsen for 3. gang.
Hanne bor på Hindsholm, og har
siden 2002 har drevet egen tegne¬
stue, LAND+. Dimitterede fra
Kunstakademiets Arkitektskole i

1996, og herefter fulgte en 4-årig
ansættelse i Odense Kommunes

Park- og Vejafdeling, derefter chef- "
arkitekt på en-bygningstegnestue
i Odense. Hannes fokusområder i

bestyrelsesarbejdet har udover at
skabe mere flow i bestyrelsesarbej¬
det været arbejdet med landskabs¬
arkitekters synlighed i arkitekt¬
konkurrencer i samarbejde med
AA, øget netværksdannelse, uddan¬
nelserne, planlægning af konferen¬
cer og debatmøder.
Anja Boserup Qvist: Næstformand.
Anja er uddannet fra KVL i 2000
(nu KU-Life), men læste et år på
Arkitektskolen som del af kandi¬

datuddannelsen. Har siden kandi

datgraden arbejdet på private teg¬
nestuer i både ind- og udland.
Anja har i august 2008 startet sin
egen tegnestue ABsolut-Landskab
i København. Anja har været med¬
lem af bestyrelsen siden 2005 og er

genvalg til en toårig periode. Hun
arbejder på en fælles vision for
DL, med fokus på faglige og socia¬
le arrangementer samt udvikling
af LANDSKAB. Anja sidder også i

forretningsudvalget og i redakti¬
onsudvalget til LANDSKAB.
Ionee Skovgaard: Kasserer. Ionee
er uddannet cand.hort.arch i 2004

fra KVL og arbejder hos Boligfor¬
eningen 3B i København. I sit 2.
periode i bestyrelsen vil hun ger¬
ne gøre en indsats for at skabe en
aktiv forening, der er attraktiv for
medlemnjerne.
Lars Poulsen er uddannet på KVL,
hvor han blev færdig i 2002. Lars
er ansat hos Witraz Arkitekter +

Landskab i København, hvor han
er projektleder med fokus på land-
skabsprojekter og brugerinddra¬
gelse. Lars er blevet genvalgt i be¬
styrelsen, og har bl.a. interesseret
sig for DL's udvikling ift. de stude¬
rende samt udvikling af DL's virk¬
somhedsplan.
Bo Seidelin Hune er uddannet fra

KVL i 1996. I de sidste godt 10 år
har han arbejdet i Odense Kom¬
mune med opgaver indenfor bå¬
de planlægning, anlæg og drift af
det grønne Odense. Er med i be¬
styrelsen på 2. år, og syntes at det
har været en flyvende start med en

godt og spændende arbejde i be¬
styrelsen. Har sammen med Rune
deltaget i udvikling af udvalg og

repræsentationer. Han synes det er

vigtigt, at den bredde der er i DL's
medlemmer også afspejler sig i
DL's bestyrelse.
Rune Bugge Jensen har været med
som suppleant i bestyrelsen og er
nu nyvalgt bestyrelsesmedlem. Han
er uddannet fra KVL i 1999, og ar¬

bejder i Odense Kommune. Rune
har siden 2002 været DL's repræ¬
sentant i Lysteknisk Selskabs ude-
lysjury. Selskabet kaldes nu Dansk
Center for Lys, og prisen Den
danske lyspris. Har det forgang¬
ne år arbejdet med udviklingen af

DL's udvalg og de repræsentatio¬
ner som DL har i div. eksterne ud¬

valg samt med høringssvar. Dette
vil han gerne fortsætte med.
Rikke Høy Pedersen: Dimitterede
fra KVL i 2004 og arbejder på Lo¬
ne van Deurs Tegnestue. Rikke er

nyvalgt bestyrelsesmedlem og har
længe haft et ønske om at engage¬
re sig i DL og udvikle foreningen.
Hun vil gerne være med til at gøre
DL til en mere aktiv del af faget og

dagligdagen.
Margrethe Holmberg er valgt som
1. suppleant og arbejder på tegne¬
stuen Opland Landskabsarkitek¬
ter. Margrethe har 12 års erfaring
fra Ballerup Kommune ogf Kø¬
benhavns Kommune samt priva¬
te tegnestuer. Hun er uddannettpå
Kunstakademiets Arkitektskole og
er undervisningsassistent på KU-
Life. Med erfaringer fra de det of¬
fentlige såvel som det private og
kendskab til både KA og KU-Life,
vil Margrethe forsøge at arbejde
for en mangfoldigTorening, som

tilgodeser forskellige faglige inte¬
resser.

Helle Nielsen: 2. suppleant. Hel¬
le tog afgang fra Kunstakademiets
'Arkitektskole i 2006. Hun arbejder
med udvikling og anlæg af nye by¬
rum i Center for Anlæg og Udbud
i Københavns Kommune.

Andreas Kloster er bestyrelsens
studenterobservatør. Andreas stu¬

derer på KU-life, hvor han des¬
uden er studenterrepræsentant
i undervisnings- og studieret-
ningsudvalget samt næstformand
for Foreningen af Landskabsarki¬
tektstuderende (FLS). Andreas ser

meget frem til at tage del i be¬
styrelsesarbejdet og præge DL's ud¬
vikling, naturligvis specielt ift. stu¬
dentermedlemmerne.
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CitySwan - en smuk helhed

CitySwan armaturet er dqsignet af arkitekterne Bjarne Schlager og Morten Weeke Borup, udviklet i samarbejde med Philips og

produceret i Danmark. Elipseformen, enkeltheden og materialerne giver CitySwan de rene linjer, der gør armaturet til et fornemt
stykke landskabs- og byinventar. Den opale hvide skærm tegner formen om dagen og om aftenen via et svagt og blødt udlys.
Armaturet findes også med vægarm, som LED pullert og

som LED up/down lighter. Med CitySwan er der skabt en

helhed mellem armaturet og masten - da Alfred Priess
i samarbejde med Bjarne Schlager og Morten Weeke Borup
har udviklet et komplet masteprogram til armaturet.

reddot design award
PHILIPS

sense and simplicity



Bøger om Havekunst fra Arkitektens Forlag

Ouldø til

dansk
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Danish
Landscape
Architecture

1000-s003

Guide til dansk havekunst
Guide to Danish Landscape Architecture:
Annemarie Lund

314 sider/pages
2. rev. udg./ed. 2000/2003
Pris: 278 kr. inkl. moms / 223 kr. ex. moms

danskisbn 9788774072362

engelsk isbn 9788774072768
UK : DKK 348 / 279 ex.moms

Opslagsværk over dansk have- og landskabsarkitektur. Bogen rum¬
mer mere end 500 værker, hvoraf 200
dokumenteres omfattende med planer og fotos.
En let læst guide, der omfatter hele Danmark.
Dette er 2. reviderede udgave fra 2000.

This is the most comprehensive work on Danish landscape architec¬
ture produced in English. More than 500 projects are included and
200 of these are extensively documented with plans, photographs
and descriptions. The English version of the book was revised and
updated in 2003.

C th sørensfn
landscape modernisi

c TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

C.Th. Sørensen - En Havekunstner
C.Th. Sørensen - Landscape modernist

Sven-lngvar Andersson og

Steen Høyer
192 sider/pages
Pris: 445 kr. inkl. moms / 356 kr. ex. moms

dansk isbn 9788774072607

engelsk isbn 9788774072232

C.Th. Sørensen fornyede havekunsten ved at lade sig inspirere af
den avantgardistiske billedkunst samtidig med, at han mere end
nogen anden rettede sit fags opmærksomhed mod den sociale
virkelighed.

C.Th. Sørensen was inspired by avantgardistic art and at the same
time he believed that architecture is both a spatial and a social art.
This title is available in English.

Europas Store Haver - Atlas over historiske planer
Great European Gardens - Atlas of historic plans

Sven-lngvar Andersson,
Margrethe Floryan & Annemarie Lund
168 sider/pages
Pris: 995 kr. inkl. moms / 796 kr. ex. moms

dansk isbn 9788774073383

engelsk isbn 9788774073390

Denne smukke bog er en gennemgang af de store
europæiske havers planer. Bogen er blevet til i samarbejde mellem
Annemarie Lund, Margrethe Floryan og Sven-lngvar Andersson.

This beautiful book depicts the original plans for Europe's most
beautiful gardens and parks, plans that recount the stories of the
world's great gardening traditions. This title is available in English.



Books on Landscape Architecture
From the Danish Architectural Press

Med himlen som loft

Open to the sky

Malene Hauxner

389 sider/pages
Pris: 450 kr. inkl. moms / 360 kr. ex. moms

dansk isbn 9788774072560

engelsk isbn 9788774072577

I denne bog fortsætter Malene Hauxner fortællingen om den
moderne haves udvikling, som hun startede i
'Fantasiens Have'. 'Med himlen som loft' fortæller om perioden
fra 1950-1970.

In this book, Malene Hauxner continues the tale of the modern

gardens development, which started in her book 'Fantasiens Have'.
'Open to the sky' describes the period from 1950 till 1970. This
book is available in English.

Havekunstens Idé

Red. Steen Høyer
128 sider/pages
Pris: 198 kr. inkl. moms / 158 kr. ex. moms

isbn 8798906003

Katalog til udstillingen af samme navn i anledning af Sven-lngvar,
Anderssons 75-års fødselsdag. Kataloget rummer bl.a.
Sven-lngvars vigtigste artikler gennem årene samt en række meget
fine skitser fra hans hånd.

Catalogue for the exhibition that celebrated Sven-lngvar Anderssons
75th birthday. The catalogue is partly in English and is illustrated
with sketches made by Sven-lngvar Andersson.

L
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En maraton-workshop i
Islands Brygges Kulturhus
skabte tre vidt forskellige
scenarier for udviklingen af
en hemmelig passage mellem
Sturlasgade og Islands Brygge.
Tekst og fotos:
Marie Leth Rasmussen,
se også s. A 60
• En maraton-workshop i
Islands Brygges Kulturhus skab¬
te tre vidt forskellige scenarier
for udviklingen af en hemmelig
passage mellem Sturlasgade og
Islands Brygge.
Tekst og fotos:
Marie Leth Rasmussen,
se også s. A 60



BRUGERDREVEN INNOVATION - ET TVEÆGGET SVÆRD

Steen Nepper Larsen

Umiddelbart er det jo en lysende idé, og som
det hedder på nydansk: en ren win-win situation
at £1 ventileret og indfanget brugernes ønsker.
Vi forbruger huse, landskaber og byer, og tids¬
ånden tilsiger byplanlæggerne, arkitekterne og

landskabsarkitekterne, at de bør lære at lytte til
befolkningen. Folkets demokratiske røst må ret¬
lede autoriteterne og eksperterne, der må give
forbrugerne netop det, de véd, de vil have her
og nu. Inviteres de kommende brugere til at luf¬
te deres drømme og sætte ord på deres begær, er
der jo en reel chance for, at de ikke bare efter¬
spørger det, der bliver præsenteret for dem, men

også at de efterfølgende fir lyst til at bruge det,
der bliver lavet til dem. Således er der penge i
at fremelske de mentale sentimenter og kreative
tændgnister i folkedybet.

Userdriven innovation drejer sig om empower¬

ment, om at mægtiggøre de grupper, der førhen
var magtesløse tilskuere til processer, de ikke
havde ejerskab til. Ejerskab er motiverende, ly¬
der det fra alle sider. Ud over en økonomisk in¬

teresse kan der også være en stor legitimitetsge-
vinst ved at alliere sig med brugerne. Eksperten
far mulighed for at kreere med rygdækning og

applaus. I stedet for at komme som lyn fra en
klar himmel, sker forandringerne af det fysiske
og sociale landskab nu i fuld offentlighed på et

bagtæppe af idel konsensus. Der skabes en social
setting, hvori ingen overraskes eller provokeres
unødigt.

Brugerdreven innovation er en delikat be¬
folknings- og styringsteknologi.Ved hjælp afhø¬
ringer, lokale borgermøder, fokusgruppeinter¬
views, spørgeskemaer, farvestrålende brochurer
og interaktive computerprogrammer transfor¬
meres arkitekterne til vor tids nyfigne socialinge¬
niører. Borgerne inddrages, men omformes un¬

dervejs i processen umærkeligt til brugere; må¬
ske endnu mere præcist til kritiske og kravarti-
kulerende/orbrugere.

Det ser ud, som om både klassiske systemer
for top-down management og ambitiøse masterpla¬
ner for en offentlig og politisk planlægning er

afgået ved døden. 1 dag ledes der ved hjælp af
selvledelse. Idealet er, at ingen fortæller os, hvad
vi skal gøre; men at vi formår at gøre det rigtige

og det optimale af egen drift. Vort biopolitiske
beredskab bliver således involveret både på ar¬

bejdspladsen og i forbrugssfæren. Det er blevet
et vilkår med livslang læring fra vugge til krukke
parret med en omsiggribende forpligtelse til, at
den enkelte må realisere sine indre potentialer.
Med hud og hår lærer vi at lytte til og fornem¬
me os selv. Vi bliver til strategiske, lystbetonede
agenter og øver os i at spille subjektiv stratego med
de muligheder, der nu engang er for at præge li¬
vet. Den gamle verdens vertikaler lægges ned, og
fænomenet brugerdreven innovation passer som
fod i hose til det horisontalnivellerede rum, vi
næsten alle er kommet til at leve i.

Det moderne demokrati består ikke længere
primært af oplyste borgere, men af interessere¬
de forbrugere. Den engagerede forbruger lægger
ikke afstand til sine private behov med henblik
på at realisere noget alment. Langt snarere er det
netop de helt snævre brugerinteresser, der sættes
i fokus. Det bliver helt legitimt højlydt at luf¬
te sin egeninteresse uden filter eller skyggen af
selvbegrænsning.Visheden om, at landskabets og

byens tidsmæssige logik er af en radikal ander¬
ledes karakter end markedets og forbrugets, risi¬
kerer at forsvinde.

Smagsudfoldelsen subjektiveres, hvis den
absolutte forbrugersuverænitet gøres til det ar-

kimediske punkt, hvorom al fremtidig arkitek¬
tonisk intervention må drejes. Kortåndede og

kortsigtede behov fra en — i værste tilfælde —

ganske lille flok af højtråbende medspillende
brugere kan risikere at få al for stor indflydel¬
se på udkast til ny arkitektur. Havde hele det
20. århundrede været 'kørt' efter devisen bruger¬
dreven innovation, så var vi næppe endnu ble¬
vet moderne. I stedet for sporene af modernisme
og funktionalisme havde vi til gengæld set nogle
flere parcelhuse med bindingsværk og stokroser.

Begrebet og ideologien brugerdreven er gif¬
tet med teprien om rational choice. Man forestiller

sig, at brugerens behov er bevidste, transparente

og private, og at de kan vækkes til live om ik¬
ke på kommando, så via en kommunikation, der
serverer en række tilbud, der kan vælges imel¬
lem. Tankegangen lyder, at det rationelle og frie
valg får os til at efterspørge lige præcis det, vi vil

have og gøre netop det, vi kan lide. Men er det
ikke en myte, at mennesket as such er en rationel
og bevidst agent? Og ved vi altid, hvad en bolig
eller et landskab kan gøre ved os, før vi har prø¬
vet at bo i den eller at udforske det?

Ingen kan have noget imod, at borgerne og

brugerne bliver hørt, og at de inddrages i en reel
dialog; men arkitekten (plus minus landskab...)
risikerer at blive begrænset i sin eksperimente¬
rede virkelyst og sin formjagt, hvis den bruger¬
drevne innovation bliver hypostaseret til et uan¬

gribeligt dogme. Dertil kommer, at eksperten
kan blive tvunget til at underspille sin faglige vi¬
den og til at hykle.

Besidder arkitekten i sidste ende fen master¬

plan i ærmet, så kommer al den floromvundne
tale om brugerdreven innovation til at ligne en

uheldig omgang pseudodemokratisk spil fra gal¬
leriet.

I kraft af sin indsigt og sit overblik må ar¬

kitekten tage hensyn til langt flere faktorer end
(for)brugerne formår at holde rede på, endsige
er interesseret i. Brugergruppen vil måske ofte
udvise en tendens til at falde for det overflade¬

æstetiske, det bekvemme og det billige, for det
er en benhård erfaring, at kravet om billighed
synes at vokse ligefremt proportionalt med gra¬
den af selvbetaling. Men for at kvalitet, nybrud
og vovemod kan se dagens lys, kræves der fle¬
re aktører på banen end kræsne og selvbevidste
konsumenter.

Steen Nepper Larsen, lektor
GNOSIS - Aarhus Universitet

stla@gnosis.au.dk
www.gnosis.au.dk
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DIALOG ELLER ARKITEKTUR?

... eller begge dele?

Barbara le Maire Wandal! og Karen Margrethe Krogh

Hvis man ønsker at agere professionelt som
landskabsarkitekt i dag, er det vigtigt at forstå
den tid, vi arbejder i og den kontekst, vores pro¬

jekter indgår i. Udviklingen af vores fysiske om¬

givelser finder ikke længere kun sted i et felt
mellem kunst, formgivning og teknik. Arbejdet
med planlægning og design af byernes rum er
blevet en tværfaglig disciplin, som kræver brede-

-re kompetencer og evner for samarbejde.
Vores rolle som faglige eksperter er udfor¬

dret. Arkitekten/landskabsarkitekten indgår i
dag som én af flere parter i samarbejder, som er
mere komplekse end hidtil. Hvis vi fortsat øn¬
sker at være en central aktør, er vi derfor nødt til
at forstå de processer, vi bidrager til.

Paradigmeskift
Samfundets udvikling
Vilkårene for vores liv og vores verdensopfattel¬
se er under stadig forandring. Vores samfund ud¬
vikler sig konstant og nogle ændringer er drasti¬
ske og af stor betydning for, hvordan vi betragter
verden. (F.eks. Berlinmurens fald i 1989 og 9/11
i New York i 2001).

Andre ændringer sker løbende, uden at vi
lægger mærke til det. Når vi stopper op, kan vi
se, at de forandringer, der er sket, også har med¬
ført en ændring i, hvordan vi forstår og tolker
verden. Et sådant skift kaldes et 'paradigmeskift'
og betyder, at det sæt af værdier, antagelser og

arbejdsmetoder vi hidtil har levet og praktiseret
ud fra, har ændret sig.

Nye paradigmer er en naturlig konsekvens af en
verden i udvikling. I nyere tid har vores vestlige
samfund undergået flere betydningsfulde para¬

digmeskift som f.eks. transformeringen fra in¬
dustrisamfund til videnssamfund og fra moder¬
nisme til postmodernisme . Systemerne omkring
vores samfund er ikke længere stabile og forud¬
sigelige.Vi orienterer os ikke længere kun lokalt
— det globale perspektiv er med i alt, hvad vi gør,

ligesom vi ikke længere konkurrerer — vi samar¬

bejder og netværker. Samfundsudviklingen by¬
der konstant på forandringer, ændrede forudsæt¬
ninger og nye krav Jtil, individer, virksomheder
og organisationer. Dette er med til at ændre pa¬

radigmet for, hvordan man praktiserer et givent
fag og kravene til, hvordan man arbejder profes¬
sionelt i tidens kontekst.

Byernes udvikling
Også vores oplevelse af byernes rolle og forståel¬
sen for måden, byerne udvikler sig på, har været

genstand for et paradigmeskift. Det giver ikke
længere mening, at se på byudvikling udeluk¬
kende som en fysisk, økonomisk eller infrastruk¬
turel størrelse eller på byen som en fast størrel¬
se, hvor del-elementerne relaterer hierarkisk til
hinanden. Byerne vokser ikke længere ud fra
et i forvejen kendt mønster eller en kendt lo¬
gik. Modernismens og industrisamfundets måde
at opfatte byen på er ikke længere tilstrækkelig.
Der er en restrukturering i gang, både af byerne
og af vores forståelse for, hvordan de udvikler

sig. 1 det postmodernistiske videnssamfund ud¬
vikler byerne sig ud fra en dynamik af parallelle
og interagerende processer, som skaber nye for¬
udsætninger for kreativitet og interaktion. For¬
andringerne sker både fysisk, socialt og kulturelt.
I det offentlige rum udveksles viden og forskel¬
lige livspraksisser, og nye ideer opstår i mødet
mellem mennesker og kulturer.

Ud fra denne betragtning kan byen læses
som en organisme, hvor forskellige processer,
aktører og fænomener finder sted samtidigt og

påvirker hinanden. Det kan illustreres som et pi¬
xelleret billede, hvor en pixel-ændring ét sted
påvirker og igangsætter dynamiske processer et
andet sted. Jo flere pixeller, der ændres, des me¬
re ændres det" samlede billede. Billedet 'om-pi-
xelleres'.

Havneparken på Islands Brygge i København
er på flere måder et eksempel på begrebet 'om-
pixellering'. Bryggeparken blev i 1983 igangsat
efter initiativ fra lokale borgere, som i første om¬

gang selv anlagde en park på arealet. Dette var
med til at synliggøre stedets forandringspoten-
tiale og førte til, at den park, vi kender i dag, blev
tegnet af landskabsarkitekt Annelise Bramsnæs
og arkitekt Poul Jensen og anlagt i årene 1995-
2001. Bryggeparken har sammen med det sene¬
re Havnebad været medvirkende til at forandre

hele bydelen og påvirke hele indre København.
Det samme er Skt. Hans Torv på Nørrebro, som
siden sin anlæggelse i begyndelsen af 1990erne
også har sat en forandring i gang. 1)
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Skt. Hans Torv på Nørrebro i Kobenhavn
• Skt. Hans Torv square in the Nørrebro quarter

of Copenhagen

Arkitektfagets nye paradigme
Kravet om borger- og brugerinddragelse er med
samfundsudviklingen blevet et vilkår for vores

faglige praksis, og er i dag et fast element i næ¬

sten alle udviklingsprojekter. Beslutningsproces¬
serne er blevet langt mere komplekse. Borgere,
interessenter og politikere har i dag større inte¬
resse i og krav om indflydelse på områder, som

tidligere var overladt til embedsmænd og råd¬
givere med en faglig baggrund. Mediernes for¬
midling af offentlige emner spiller også en stør¬
re rolle og f.eks. byudviklingsprojekter medfører
ofte en heftig debat, vi som fagfolk skal forholde
os til og deltage i.

Samfundsmæssige forandringer og demo¬
kratiske strømninger har altså betydning for de

forudsætninger, vi som arkitekter og landskabs¬
arkitekter praktiserer vores fag under. Uanset
hvilken skala vi arbejder i, skal vi gennem en

strategisk tilgang kunne skabe mening, symbol¬
indhold og fortælling med vores projekter. Vi
skal kunne samarbejde med mange aktører med
forskellige interesser, hvilket stiller større krav til
vores kommunikationsevner.

' Kun på den måde, kan vi sikre, at proces¬
serne bidrager til og skaber merværdi for de
faglige projekter, som vi i sidste ende er an¬

svarlige for.

1) Frit efter oplæg afJens Kvorning:
Byens dynamikker og kulturer, 24.9.2008,
konference om 'Kunsten, kulturen og den nye by'

MODERNISME

Rationel

Store ideer

Regler og direktiver

Organitation

Kollektiv

POSTMODERNISME

Emotionel

Små fortællinger

Holdninger og værdier

Organisme

Individuel

Havneparken på Islands Brygge i København
■ The harbor park on Islands Brygge in Copenhagen



Workshop med en 7. klasse om Carlsberg
som de unges by
• Workshop with a seventh grade class about
the Carlsberg area as a youth town

Proces — hvordan?

'If I had asked my customers what they wanted, they'd
asked for a faster horse.' Henry Ford

Det er ikke nok at give folk det, de beder om.
Vi skal spørge, lytte og forstå — og være i stand
til at tolke og omsætte de input, vi far, til kon¬
kret fysisk form.

Dialog og involvering er et værktøj, som kan
bruges til at fa borgere, interessenter og poli¬
tikere 'klædt på' til at træffe kvalificerede be¬
slutninger. Derfor er det vigtigt, at vi formår at
formidle faglige vinkler, dilemmaer og problem¬
stillinger, samtidig med at vi lytter. Dialogpro¬
cesser er sjældent enkle, og udgangspunktet er
ikke altid positivt. Men hvis man har indsigt i
nogle basale spilleregler, kan man hjælpe tingene
godt på vej.

Formål

Grundlæggende er formålet med dialog at imø¬
dekomme et voksende krav om medindflydelse.
Udgangspunktet for dialogen kan være forskel¬
lig. Ét formål med at igangsætte en dialogproces
kan være ønsket om at styrke det lokale demo¬
krati ved at involvere de lokale borgere i forbin¬
delse med konkrete projekter.

Et andet formål kan være ønsket om at ska¬
be sociale forandringer med udgangspunkt i fy¬
siske forandringer og derfor involvere de lokale
beboere. Et tredje formål kan være ønsket om
at tilføre nytænkning til kendte opgaver ved at

give de kommende brugere/lokale borgere ind¬
flydelse på programmeringen eller udviklingen
af projektet.

Uanset hvad er det vigtigt, at fastlægge for¬
målet, før man overhovedet går i gang.

Deltagere
En præcis kortlægning af brugere, interessenter
og aktører, som skal bidrage til dialogprocessen
er nødvendig, så man er sikker på, at man far fat
i alle de mennesker og grupperinger, som er re¬
levante.

'Det er vigtigt at afsøge dette grundigt før
man går igang, så ingen føler sig overset eller
forbigået.

Form

Det skal afklares, hvordan de involverede bor¬
gere og brugere reelt kan bidrage. Skal de in¬
formeres, inddrages, involveres eller have direk¬
te indflydelse på beslutningerne? Informering om

projekter kan ske via kommunikation i lokalavi¬
ser, på hjemmesider, flyers eller på åbne borger¬
møder. Her kan man nå mange mennesker med
en overordnet information om projektet. Inddra¬
gelse kan ske med udvalgte grupper, som f.eks.
repræsenterer særlige interesser eller en særlig
befolkningsgruppe. Man kan holde møder og

workshops, interviewe disse og bringe deres øn¬
sker og meninger med i det videre arbejde. Invol¬
vering sker, når man udvælger en gruppe centrale
aktører og repræsentative personer, som bidra¬
ger mere direkte til dialogen. Disse fungerer som
én gruppe, repræsenterer forskellige synsvinkler,
men mødes rent fysisk og udveksler ideer og
tanker. Her kan man med workshops, oplæg osv.

igangsætte refleksion og skabe et større ejerskab
til projektet. De sidste, som har direkte indflydel¬
se på beslutningerne, kan være en styregruppe,

politikere eller andre, som er valgt til at tage de
endelige beslutninger omkring projektet. Resul¬
tatet af den øvrige dialog inddrages i deres be¬
slutningsproces.

Rammer og roller
Der er altså vigtigt altid at spørge 'hvorfor, hvem
og hvordan', før man igangsætter en dialogpro¬

ces. Man er nødt til at vide, hvad man vil og

med hvem for at kunne sætte rammerne om¬

kring en konstruktiv dialog. Men kan arkitekten
både være designer og procesleder? Kan det lade
sig gøre at være både ekspert og procésperson på
samme tid? Lidt banalt kan man sige at den gode
arkitekt har brug for at være indadvendt i den
kreative""proces, mens den gode procesleder skal
være udadvendt for at kunne facilitere dialogen.
Samtidig skal den gode procesleder kunne for¬
holde sig til det arkitektfaglige, og den gode ar¬
kitekt skal have forståelse for det processuelle.

Dialog + design = projekt?
Hvis dialog skal give mening, er det vigtigt at

sørge for, at dialogprocessens forløb relateres til
både designprocessen og til beslutningsproces¬
serne for projektet.

Hvis de tre sideløbende processer planlæg¬
ges, så de spiller sammen, kan de berige hinan¬
den og skabe klarhed over, hvad der er til dis¬
kussion på hvilket tidspunkt. Det er vigtigt altid
at forventningsafstemme, så alle parter i dialogen
ved, hvad de kan bidrage med og kender spillets
regler på forhånd.

Borgere og brugeres, drømme, krav og fore¬
stillinger skal i en eller anden grad inddrages i
vores faglige projekter. Arkitektens vigtigste op¬

gave er, at være ansvarlig for, at bidragene reelt
højner projekternes kvalitet og ikke blot bliver
noget vi indarbejder, fordi vi skal.

INDFLYDELSE

INVOLVERING

INDDRAGELSE

INFORMERING

ftf
tttftft

fti ilt ftf
Ififififiifift
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Den systemiske tilgang og socialkonstruktivismen
Den systemiske tilgang er baseret på teorien om, at tanker, idéer og budskaber altid indgår i systemer, og at re¬
lationer og sociale systemer (f.eks. mellem individer, en familie eller en organisation) altid vil påvirke hinanden
og spille sammen indbyrdes. Derfor skal enhver kommunikation altid forstås ud fra den kontekst eller den for¬
ståelsesramme, som den udspringer af.

Den systemiske tilgang tager afsæt i socialkonstruktivismen, som er en retning inden for psykologien. Ifølge
socialkonstruktivismen er virkeligheden en social konstruktion, som vi sammen skabergennem den måde, hvorpå
vi kommunikerer om verden. Det vil sige, at vi gennem de forskellige sammenhænge vi indgår i, konstruerer og
rekonstruerer vores virkelighed. Virkeligheden findes altså ikke, før den bliver kommunikeret og formidlet.

Hvis man skal relatere dette til fysisk planlægning, kan det illustreres med eksemplet, hvor nogen får en

god idé ellerformulerer et ønske om nogle bestemte aktiviteter et sted i byen. Hvis ikke ideen eller ønsket bliver
formidlet, findes ønsket ikke, ligesom muligheden for at det bliver til virkelighed heller ikke er til stede. Derfor
er kommunikationen, ifølge socialkonstruktivismen, en helt grundlæggende forudsætning for at skabe noget nyt
i vores samfund.

Engagement er nødvendigt for en vellykket dialog • A commitment is required for a successful dialogue

Borgerdialog - hvordan?
'Some people think of things as they are and ask,
Why? I think of things as they might be and ask,
Why not?' George Bernhard Shaw

Mange dialogprocesser tager udgangspunkt i
metoder, som blev udviklet i forbindelse med

byfornyelsesprojektet 'Imagine Chicago', som
blev igangsat i starten af 1990erne. Her ønske¬
de man, at borgerne deltog i idéudviklingen og
i nogen grad også beslutningsprocesserne. IVtan
udviklede derfor konceptet 'Appreciative In¬
quiry', (den værdsættende dialog) som bl.a. in¬
deholder en særlig interviewmetode, som for¬
midler borgernes engagement og sætter ord på
deres håb, drømme og ønsker. Dette blev ud¬
gangspunktet for de senere fysiske forandringer
i Chicago. I Appreciative- Inquiry fokuseres på
det, som allerede fungerer godt og på, hvad der
skal til, for at et område kommer til at fungere
endnu bedre.

Udgangspunktet er at fa folk til at se muligheder
i stedet for problemer.

AI er et godt udgangspunkt, hvis formålet
med dialogen er at styrke det lokale demokrati,
eller hvis man ønsker sociale forandringer i sam¬

spil med fysiske forandringer. Det, at man an¬

erkender borgernes drømme og håb og regner

med, at de vil involvere sig, er et godt udgangs¬
punkt for at skabe ejerskab. De særlige måder at

spørge på fungerer også som et redskab til re-
-elt at finde ud af, hvad borgerne mener, uden at

lægge ordene i munden på dem. Interviewtek¬
nikkerne er et godt udgangspunkt for refleksion
og for evnen til at se muligheder.

Appreciative Inquiry tager afsæt i den syste¬
miske tænkning. Her ser man virkeligheden som

noget, der er socialt konstrueret, og som derfor i
princippet kan være helt anderledes end det, vi
ser eller forstår. En af pointerne i den systemiske
tænkning er, at det vi fokuserer på og taler om,
rent faktisk bliver vores virkelighed og dermed

bestemmende fol", hvordan vi kan handle. Det

betyder, at vi ofte begrænser os selv, fordi vi kun
kan beskrive nye ideer på en begrænsende måde.
Derimod kan vi - hvis vores kommunikation og

samtaler rummer nye muligheder, ord og bille¬
der — ændre vores virkelighed. Vi kan øge vo¬
res handlemuligheder og forestillingen om, hvad
vores fysiske omgivelser kan tilbyde os.

Som arkitekter/landskabsarkitekter har vi

lært at forestille os og visualisere ting, som end¬
nu ikke er fysisk virkelighed.Vi har også erfaring
med både at arbejde analytisk og med kreative
processer. Hvis vi kobler disse tre ting — fore¬
stillingsevnen, det analytiske og det kreative -

har vi faktisk et godt udgangspunkt for at ar¬

bejde med dialog. Hvis vi altså vil! Vi kan i hvert
fald som et udgangspunkt vise muligheder og

bidrage til en højere grad af refleksion, og vi kan
spørge, lytte og forstå. Og måske kan vi også lære
at designe åbne værker, som giver plads til foran¬
dringer, efter vi har sluppet dem?
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Måløv Aksen - en borgerdialogcase,
udarbejdet i samarbejde med
Ballerup Kommune og Realdania
Måløv Aksen er det byrum, som forbinder Må¬
løv by med en ny bydel, Søndergård på tværs af
de to store barrierer, Frederikssundsvejen og S-
banen og er en vigtig forbindelse for fodgænge¬
re og cyklister. Aksen er central for de to bydeles
fremtidige sammenhæng og vigtig for at skabe
ét Måløv, men fremstår i dag nedslidt, kedelig og
som et utrygt sted at færdes.

Ballerup Kommune havde gennem længere
tid ønsket at forbedre Måløv Aksen, og i efter¬
året 2007 blev Ekstrakt involveret som rådgiver.
Kommunen havde tidligere gennemført en dia¬
logproces med bl.a. byvandringer og fællesmø¬
der med borgere og lokale aktører.

Dialogen var imidlertid endt med at være

problemorienteret, og det havde været svært at
løfte fokus i retning af en konstruktiv basis for
en overordnet vision og nytænkning af Måløv
Aksen.

1 2007 genoptog Ballerup Kommune arbej¬
det med Måløv Aksen. Med støtte fra Realdania,
som ønskede at bidrage især til løsning af barri¬
ereproblematikken, blev en ny og mere omfat¬
tende borgerdialogproces sat igang, som siden er

efterfulgt af en indbudt arkitektkonkurrence om

forslag til Måløv Aksen. Ekstrakt stod for plan¬
lægning og gennemførelse af den fornyede dia¬
logproces, herunder konceptudviklingen for ak¬
sen og barriereproblematikken.

Dialogprocessen
Formålet med projektet var at udvikle et kon¬
cept for fornyelse af Måløv Aksen bl.a. med fo¬
kus på håndtering af barriereproblematikken.
Dette skulle ske med udgangspunkt i en lokal
dialogproces med borgere, fokusgrupper, for¬
eninger mv.

Processen skulle formulere borgernes ønsker
til, hvordan Måløv Aksen i fremtiden kan bidra¬
ge positivt til byen og bylivet.

Omdrejningspunktet for dialogprocessen var

involveringen af en følgegruppe (se figur mod¬
satte side), som bestod af repræsentanter fra de
lokale råd, foreninger og organisationer, samt

Center for Byrumsforskning. De lokale repræ¬
sentanter i følgegruppen havde alle været invol¬
veret i den tidligere dialog, og det var derfor i
første omgang nødvendigt at transformere det
tidligere problemorienterede fokus til en kon¬
struktiv og fremadrettet dialog.

Ambitionen i forbindelse med Måløv Aksen

var at sikre et bredt ejerskab til processen. Må¬
let var, at dialogen skulle bidrage til udarbejdel¬
sen af et Katalog for byrumskvaliteter i Måløv - en

bearbejdning af borgernes kvalitative og værdi¬
baserede ønsker og forventninger til byrums- og

bylivskvaliteter i Måløv Aksen. Dialogprocessen
blev tilrettelagt som en iterativ proces, der tog
udgangspunkt i et gennemgående forløb med
følgegruppen, samt involvering af projektets sty¬
regruppe og en mere bred inddragelse og in¬
formering af Måløvs borgere. Processen indebar
flere forskellige former for kommunikation og

dialog:
Informering: Der blev arbejdet med infor¬

mering på forskellige måder: Der blev infor¬
meret om processen i den lokale avis, på kom¬
munens hjemmeside (http://www.ballerup.dk/
get/32392.html) og på bylaugets årlige julear¬
rangement. Der blev desuden arrangeret en ud¬
stilling om kvalitetskataloget og om processen,
som blev understøttet af en mindre byrums-in¬
stallation foran biblioteket.

Inddragelse: Der blev afholdt workshops med
børn i den lokale skole, en gruppe unge fra den
lokale ungdomsklub, en gruppe småbørnsfami¬
lier i børnehaven i den nye bydel Søndergård,
samt en gruppe seniorer fra de nye bofællesska¬
ber i Søndergård. Formålet var at fa indblik i
gruppernes ønsker og drømme for Måløv Aksen.
Desuden blev der lavet en voxpop-undersøgelse
i Måløv Aksen (i myldretiden — både morgener

og eftermiddage) om folks oplevelse af stien og

sammenhængen mellem de to bydele.
Informering: Følgegruppen deltog i et længe¬

revarende involveringsforløb, hvor der var tid til
diskussion og refleksion. Følgegruppens arbejde
blev desuden inspireret af input fra de forskel¬
lige workshops.

Indflydelse: Styregruppe, politikere, embeds¬
mænd og repræsentanter for Realdania fik præ¬

senteret resultater af henholdsvis informering,
inddragelse og involvering, som oplæg til og

kvalificering af gruppens beslutninger i løbet af
processen.

Skab konstruktiv dialog!
En grundlæggende forudsætning for en kon¬
struktiv dialog er at have en klar strategi og af¬
klarede rammer for processen — dvs. at have taget
stilling til hvad dialogen skal handle om, hvem
der skal involveres og hvordan, samt hvad out¬

put af processen skal være. De forskellige møder
og workshops i forbindelse med Måløv Aksen
blev derfor alle indledt med en gensidig forvent-
ningsafstemning herom, så der vare klare 'spille¬
regler' for dialogen. Som en opstart til dialogen
forsøgte vi at etablere en fælles referenceram¬
me og terminologi (jf. den systemiske, anerken¬
dende tilgang) gennem en fælles undersøgelse af
rumlige og funktionelle sammenhænge omkring
Måløv Aksen i dag.

Se muligheder!
Fra en problemorienteret dialog, som udeluk¬
kende havde fokuseret på områdets specifik¬
ke problemer (mørk tunnel, graffiti, hærværk,
grimme, slidte belægninger osv.), skulle den for¬
nyede dialog startes med et nyt fokus. Den skulle
tage udgangspunkt i stedets muligheder, og dis¬
kussionerne skulle handle om kvaliteter og vær¬

dier som forudsætning for et godt byliv, i første
omgang uden at relatere det konkret til Måløv
Aksen.

Dialogen blev indledt med en inspirations-
workshop med eksempler på forskellige typer af
byrum og mere overordnede betragtninger om

bykvaliteter. Dette fik åbnet deltagernes øjne for
de kvaliteter, som allerede findes i byen og for de
værdier, der ligger bag disse.

Dette blev også udgangspunktet for diskus¬
sioner om hvad fornyelsen af Måløv Aksen skul¬
le tage afsæt i.

Fokuser på kvaliteter, ønsker og drømme!
Gennem forskellige workshops med værk¬
stedspræget tilgang arbejdede deltagerne visu¬
elt med collager og modeller. Dette bidrog til at
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fa afdækket deltagernes ønsker og drømme for
Måløv Aksen. Både følgegruppe og fokusgrup¬
per blev på denne måde i stand til at sætte ord og
billeder på nye muligheder for byrummet Må¬
løv Aksen.

Med udgangspunkt i gruppernes input var
det herefter Ekstrakts rolle sammen med delta¬

gerne at omsætte deres input til et 'program' for
den fremtidige Måløv Akse. Dvs., vi spurgte ind
til de kvaliteter og værdier, der lå til grund for
de konkrete ønsker.

F.eks. viste det sig, at ønsket om et spring-
.vand eller en skulptur i virkeligheden var udtryk
for, at flere af deltagerne savnede et centralt og

naturligt mødested i byen. Ligeledes var ønsket
om en stribe af diode-lys — inspireret af et alle¬
rede eksisterende byrum i en anden by, udtryk
for et ønske om trygheds- og retningsskabende
elementer i byrummet.

Modsatte side: Hvad drømmer man om i Måløv?

Th. Byrumsinstallation ved Måløv Bibliotek.
De runde bænke var udlånt af Outsider til formålet
• Opposite page: What do they dream about in Måløv?
Right: Urban space installation by Måløv Library.
The round benches were borrowed from Outsider

for the event

Det konkrete resultat afprocessen:

Katalog for byrumskvaliteter
Det var vigtigt for processen, at dialogen bidrog
til et konkret output, som kunne bringes med i
det videre arbejde med konkurrencen og i for¬
bindelse med fremtidige beslutninger omkring
Måløv Aksen. Katalog for byrumskvaliteter i Måløv
Aksen er derfor Ekstrakts faglige bearbejdning af
input fra dialogprocessen og beskriver interes¬
senternes prioritering af værdier og kvaliteter,
og deres konkrete ønsker til det fremtidige by¬
rum. Kataloget fungerer som dokumentation af
dialogen og som en fælles reference for det vide¬
re arbejde med projektet. (Se http://www.eks-
trakt.dk/images/indhold/pdf/maaloev.pdf)

Hvad er vigtigt?
Projektet om Måløv Aksen er et eksempel på,
at det kan betale sig, at prioritere en omfatten¬

de dialogproces. Ud over at bidrage til grund¬
laget for den faglige bearbejdning i forbindelse
med konceptudviklingen, blev der gennem den
fornyede dialogproces skabt en lokal opbakning
om projektet og et engagement i byens fortsatte
udvikling.
Barbara Le Maire Wandall, landskabsarkitekt mdl
og Karen Margrethe Krogh, landskabsarkitekt mdl,
arkitekt maa

Fotos og grafik: Karen Nielsen, arkitekt maa

Procesdiagram: Diagram over dialog og proces i Måløv-casen
• Process diagram: Diagram for dialogue and process in the Måløv case
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DEBAT: VÆRDI ELLER ALIBI

Caroline Andersen

Vi tror på, at mennesker er bedst til selv at vælge.
Vi behøver ikke eksperter og smagsdommere til at
bestemme på vore vegne.
Anders Fogh Rasmussen, 1 .januar 2002

Om det var Anders Fogh Rasmussens nytårstale
2002, der for alvor satte den almindelige bor¬
gers dømmekraft over ekspertens professiona¬
lisme, er ikke klart. Men det er tydeligt, at vi
i stigende grad omgives af tendenser, der favo¬
riserer hverdagsbrugerens intuitive oplevelse og

præferencer frem for den professionelles kun¬
nen.Tidligere autoriteter, som lægen og læreren,
konkurrerer nu med vores selvindhentede viden
fra nettet og krav på indflydelse baseret på egne

erfaringer. Underholdningsindustrien svælger i
amatør-stjernen og historien om det alminde¬
lige menneske. Selvfølgelig må også arkitektens
rolle som ekspert udfordres og spilles op imod
det almindelige menneskes, brugerens, ønsker og

meninger. Brugerinddragelse og proces er derfor
blevet en væsentlig del af de allerfleste projekter.
Værdiskabelse og ejerskab er begreber, der bru¬
ges i flæng, og mængden af ressourcer, der bru¬
ges på procesforløb, inddragelse, information og

oparbejdelse af ejerskab er stor og voksende.
Spørgsmålet er, om al denne inddragelse til¬

fører reel værdi, eller om det blot er et demokra¬
tisk show-nummer, der skal give det besluttende
bagland et alibi for at gøre, hvad det iøvrigt hele
tiden havde tænkt sig at gøre? Lader vi os som
arkitekter — forvirrede og lidt irriterede — træk¬
ke rundt i inddragelses-manegen uden at gøre os

klart, hvad vi dog skal bruge det til, og uden at
turde stå ved vores ekspertise og være med til at
sætte rammerne for processen? Og er det tillid
til amatøren eller mistillid til den professionelle,
der driver inddragelses-tendensen?

Øjeblikkets langsigtede perspektiv
Udgangspunktet for at arbejde med rum til brug
for mennesker, det være sig ude eller inde, må
være en intens interesse for, hvordan de bruges,
og hvordan de opleves. I det ligger implicit, at
ejet ikke er muligt at arbejde for andre uden og¬
så at interessere sig for, hvad de har at bidrage
med undervejs. I sig selv er ønsket om dialog

og inddragelse af brugeren derfor absolut po¬
sitivt. Hvem ved bedre, end dem der er nær¬

mest. Arkitektens tilgang som udefrakommende
generalist på besøg savner jo netop den lokale
og specifikke viden, som brugeren kan bidrage
med. Til gengæld kan arkitekten komme med et
overblik og et større perspektiv og forhåbentlig
tilføre netop de sammenbindende eller overra¬

skende elementer, der får et sted til at blive til

langtidsholdbar arkitektur.
Men når faglig viden, overblik og løbende

konsekvensanalyse vejes lige op med personli¬
ge præferencer, øjebliksideer og vanetænkning,
vakler værdien. Inden for landskabsarkitekturen,
hvor vi, i modsætning til bygningsarkitekturen,
sjældent har tunge tekniske skyts at argumen¬
tere med, kan det være vanskeligt at navigere i
situationer, hvor vægten tipper i retning af, at
værdien af brugernes principielle ret til medbe¬
stemmelse er vigtigere end faglige anbefalinger.
Dertil kommer, at landskabsarkitektur ofte fore¬

går i mere eller mindre offentlige rum og derfor
skal tilgodese en større gruppe mennesker end
dem, der udgøres af den deltagende brugergrup¬
pe. Den direkte inddragelse baseret på valg, som

bygningsarkitekturen ofte kan bruge, er derfor
mindre egnet inden for landskabsarkitektur. Det
kræver mere end almindeligt overblik af både
brugere og rådgiver at komme godt igennem
en proces, hvor inddragelsen skal kunne ses og
mærkes og samtidig række ud over øjeblikket.

Den eftertragtede fornemmelse af ejerskab
for de parter, der har haft den aktuelle, direkte
indflydelse er væsentlig, men er det en holdbar
prioritering, når vi arbejder med ting, der skal
holde i 10-20-50 år og være til glæde for man¬

ge, som ikke har deltaget i processen? Skylder vi
ikke altid at insistere på den bedste rådgivning
frem mod den bedste, mulige løsning, og bør vi
ikke netop undgå at arbejde ud fra snævre øje-
blikshensyn?

Ansvar for egen indblanding
Definitionen af brugere er bred. Fra den enga¬

gerede byg'herre, der følger forløbet tæt, over

organiserede bruger- og beboergrupper til åbne
workshops, debatfora og storstilet dataindsam¬

ling. Inddragelse af brugerne i et projekt bliver
derfor udført på alle tænkelige niveauer, og det
er ofte fra starten utydeligt defineret, hvor og
hvor langt man ønsker brugerne involveret.

Udgangspunktet for overhovedet at være i
kontakt med en gruppe brugere må dog *ære, at
de repræsenterer en bredere gruppe end sig selv
og derfor er i stand til at træffe beslutninger på et
fællesskabs vegne. Ofte er situationen imidlertid
den, at de involverede brugere er en lille, snæver

gruppe, som ikke hverken i alderssammensæt¬
ning, etnicitet eller konkrete kvalifikationer er

repræsentative for en større gruppe. Det er der¬
for vanskeligt at se processen som et udtryk for
en demokratisk proces.

Men er det ovehovedet væsentligt, om der
er tale om demokratiske processer i et repræ¬
sentativt 'forum eller mere eller mindre tilfæl¬

dig udveksling af synspunkter? Ja, det er det. En
brugergruppe overdrages ved sin blotte tilstede¬
værelse en form for ansvar for fremdrift og re¬
sultat. Det formelle ansvar ligger måske stadig i
et mere officielt bagland, men i det øjeblik man

spørger om noget, er man også forpligtet til at
tage svaret alvorligt. Og på den måde bliver det
en følsom situation, hvor brugergruppens re¬

spons skal tages alvorligt, bruges og respekte¬
res trods det faktum, at den ofte kun kvalificerer
som vejledende indput.

Omvendt handler inddragelse også om at
bruge brugernes reelle kompetancer der, hvor
de er brugbare og ikke i et misforstået dialog¬
cirkus overlade komplekse beslutninger til en

brugergruppe, der ikke har en reel chance for
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at gennemskue konsekvenserne. Det vil i sidste
ende føre til et utilfredsstillende resultat. Util-
fredstillende for brugeren, der føler sig, og måske
også er, utilsrækkeligt rådgivet og ikke har fået
et konsekvent og gennemtænkt projekt. Og util¬
fredsstillende for rådgiveren, der ikke har leve¬
ret et overbevisende produkt, men et kompromis
med for mange enkeltdele, der ikke er indbyrdes
afstemt. Der er i virkeligheden tale om et svigt
fra eksperten, der ikke har været i stand til at, el¬
ler turdet, fastholde sin funktion som den, der
bevarer overblikket og samler trådene. Tør man
derimod kun stille de spørgsmål, man tør få svar

på og viger uden om det, man ikke mener kan
kaperes af brugergruppen, kan det diskuteres om
der så er tale om en seriøs og udvekslende dia¬
log eller om en skueproces, der tjener som alibi
for rådgiver og bygherre og til illustration af en
tendens i tiden.

1 en langvarig inddragelsesproces vil der of¬
te være situationer, hvor beslutninger skal klap¬
pes af med følgegrupper, udvalg og repræsenta¬
tioner. Enkeltdele af projektet kommer på den
måde nemt til at stå som isolerede punkter, der
ikke efterfølgende kan diskuteres, idet det kræ¬
ver en gentagelse af en proces, som allerede er
forløbet. Dette er et åbenlyst problem, idet en¬
keltdele fastfryses, uanset at andre faktorer i pro¬

jektet måske ændres, at nogle bliver klogere eller
bare fir en bedre idé. Omvendt kan ønsket om

at have alle med hele vejen føre til helt absurde
situationer, hvor beslutninger tages op og gøres
om igen og igen, og hvor de opsatte demokra¬
tiske rammer og spilleregler på den måde bliver
tilsidesat, justeret og nærmest latterliggjort.

En isoleret del af problematikken er des¬
uden, at brugergruppen ofte misforstår sin rolle
i processen. Istedet for at agere som en repræ¬
sentation, hvis fornemste rolle er at sørge for at

baglandet er med, opfatter gruppen sig som di¬
rekte ansvarlige for projektets kvalitet. Men bru¬
gergruppen er ikke ansvarlig for projektets kva¬
litet. Det ansvar ligger stadig hos rådgiveren, der
til gengæld har meget vanskeligt ved at være den,
der sikrer den lokale opbakning. Sammenblan¬
dingen af roller fører til en for alle parter stres¬
sende situation, hvor alt er alles og ingens ansvar.

Arkit.ektens arbejdsmetode og en byggeproces
ser i de allerfleste tilfælde kaotisk ud,- mens det
hele står på. Projekter udvikler sig i spring, hop,
spiraler og på mange sideløbende niveauer, og

uoverskueligt mange parter er involverede. Det
er dette kaos, der fra sidelinien opleves som at

ingen har styr på noget, hvilket ikke nødvendig¬
vis er tilfældet. Men det bliver tilfældet, hvis alt
for mange deler ansvar for ting, de ikke har reel
magt eller overblik over.

Værdi frem for alibi eller

Den Ydmyge Arkitekt
Inddragelsen af brugerne kan ikke, selv om nog¬
le måske håber det, reduceres til et forbigående
modefænomen. Den må ses som et værktøj til at
komme tættere på et godt projekt i en proces,
hvor specifik, lokal viden parres med eksper¬
tens overblik. Så hvordan koncentreres de posi¬
tive elementer i dialog og inddragelse de steder
i et projektforløb, hvor de rent faktisk er værdi-
skabende?

Det kan i høj grad diskuteres, om direkte
brugermedbestemmelse tilfører reel værdier i de
faser af en byggeproces, hvor konkrete, tekniske
beslutninger skal gå op i en højere enhed med
økonomi, timing og sammenhæng til eventuel¬
le andre projektdele. Hvor det til gengæld giver
klokkeklar mening at supplere arkitektens ge-
neralistiske overblik med lavpraktisk lokalviden
er i de indledende faser af et projekt. Her er
det essentielt, at rådgiveren er oprigtigt lyttende,
og fordomsfrit godtager de store som små løs¬
dele, der tilsammen udgår en karakteristik eller
afdækning af stedet og opgaven. Det er i denne
fase DenYdmygeArkitekt holder sin opmærksom¬
hed skærpet og undgår at reducere sig selv til en

arrogant ekspert, som ved bedre. Der kan ikke
lyttes og spørges nok i de indledende faser af et
projekt, og det er her, der skal opbygges et gen¬

sidigt tillidsforhold mellem rådgiver og bruger.
Et sådant forhold opstår ikke, hvis rådgiveren
tropper op med færdige tegninger i baglommen,
eller ikke har sat sig ordentligt ind i projektets
kontekst eller forhistorie. Men det opstår heller
ikke, hvis brugerne ikke tør lade sig rådgive eller
stole på, at eksperten faktisk er ekspert på nog¬

le helt specifikke områder. Der ligger derfor en

betydelig udfordring for alle deltagere i en ind¬
dragelsesproces, hvis den skal give værdi til både
nutid og eftertid. For arkitekten i at tage den lyt¬
tende rolle alvorligt og faktisk blive klogere af at
høre efter - og ikke mindst bruge det hørte til
noget. Og for brugeren i at turde slippe kontrol¬
len og sin fokus på retten til selv at vide bedst.

At være ekspert eller smagsdommer handler
ikke om at bestemme på andres vegne. Og men¬
nesker kan sagtens vælge selv, det har de både ret

og lov til. Men at ville have professionelle resul¬
tater uden at respektere den professionelles eks¬
pertise er ikke en farbar vej. Proces og inddra¬
gelse skal fortsat udvikles til en værdifuld del af
byggeriet, men arbejdet går begge veje og skal
foregå i et forum, hvor moderne ord-gejl og ret¬
haveriskhed erstattes af respekt og gensidig tillid
fra både ekspert og amatør.
Caroline Andersen, landskabsarkitekt mdl
Fotos: Henrik Dixen Dausell



GIK KABALEN OP?

Planlægningsøvelser, idealer og virkelighed et byfornyelsesprojekt på Indre Nørrebro

Lone van Deurs

Helhedsplan 1979. Stengadekarreen vises som en lukket karrébebyggelse
• Comprehensive plan 1979.The Stengade block is shown as a closed city
block scheme

En bydels magt og afmagt
En landlig idyl uden for København med Blå¬
gården og Solituden som imposante landejen¬
domme med blåglacerede tegltage og formelle
haveanlæg med alleer og promenadestier og med
Assistens Kirkegård som bydelens grønne områ¬
de, det var Nørrebro i slutningen af 1700-tallet.

Op gennem 1800-tallet omdannedes have¬
anlæg til gader og huse. Blågårdsgade og Kors¬
gade, de tidligere hovedakser i Blågårdens store

haveanlæg, blev kantet af 5-etages huse, bydelen
fortættede sig i hurtigt tempo, og omkring 1865
var den udbygget. Gode rummelige lejligheder
langs Blågårdsgade og Korsgade og i forlængelse
af dette ringere og ringere byggeri med små bo¬
liger til de mange arbejdere, der i denne periode
invaderede København.

Grådigheden har vel altid haft et godt tag i
menneskene, så bydelen blev overbebygget, sort¬
nede til af elendige boliger og småværksteder.
Sølle og usundt, ikke værdigt som ramme for
menneskeliv. Ordet bebyggelsesprocent var ik¬
ke opfundet, lys og luft mente man vel ikke var

nødvendigt for arbejderklassen.
I 1954 lavede København en skitse til en ge¬

neralplan, opgaven blev defineret som 'en af vor
tidsalders mest påtrængende forpligtelser at sø¬

ge løst'. Planen bestemmer, at der skulle ske by¬
fornyelse i de ældste brokvarterer Vesterbro og

Nørrebro, primært Indre Nørrebro.
Næste skridt blev Saneringsloven af 1959,

som forbedrede mulighederne for at gribe ind i
boligforholdene i byens slumområder, man kun¬
ne med tvang overtage og nedrive det værste
slum. Loven tog sigte på, at løse problemerne
inden for 20 år.

Planlægningsværktøjet
Det gik ikke ligefrem hurtigt, der må selvsagt
skaffes en passende økonomisk løftestang, for
der sker noget. En saneringsoversigt fra 1963
konkluderer, at der er behov for sanerende ind¬

greb. Alene på Indre Nørrebro var der i områ¬
dets 27 karréer behov for indgreb i 24 af dem, i
alt 7.500 boliger havde brug for indgreb, og en

mængde små erhvervsvirksomheder skønnedes
også nedrivningsmodne.
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I juni 1967 godkendte Borgerrepræsentationen
den første samlede saneringsplan, og herefter gik
det slag i slag med den ene saneringsplan efter
den anden, planer og revisioner — planer, sling¬
rekurs uden tanke for andet end at. tage væk og
udslette den dårligste samvittighed. Der forelå
på dette tidspunkt ingen samlet plan for, hvor¬
dan bydelen skulle udvikles, men alligevel blev
der lavet mange og meget store huller i bydelens
karréstruktur.

En dispositionsplan oktober 1972 satte lidt
klarere målsætninger op. Hovedprincipperne
blev slået fast. Og så omsider forelå der i 1979
en samlet plan for hele Indre Nørrebro.

- Områdets nuværende karréstruktur opret¬
holdes

- Der opbygges en trafikdifferentiering, her¬
under et bilfrit forgængersystem

- Karakteren af overvejende boligområde
fastholdes

- Der skal ske en forøgelse af friarealer med
legepladser og opholdsarealer for beboerne.

- Institutionsdækningen skal forøges

INDRE NØRREBRO 1984

ære?

Helhedsplan 1979. Den sorte firkant i 1984. Nord th.
* Comprehensive plan 1979.The black square in 1984.
North right

Helhedsplanen 1979
Forsiden af den længe ventede plan, et hæfte på
omkring 100 sider, er et luftfoto med Peblin¬
gesøen i forgrunden og hele 'den sorte firkant'
midt i billedet. Ser man grundigt efter, er det
tydeligt at se, at bydelen på dette tidspunkt har
fået store sår i form afbrudte karréstrukturer og

ørkenlignende store ubebyggede områder. Tan¬
kevækkende, at helhedsplanen først er klar på et
tidspunkt, hvor så mange beslutninger er truffet
og effektuerede. Det er en ambitiøs og gennem¬

arbejdet plan, som grundigt beskriver den kom¬
mende karréstruktur samt trafiksystemer, parke¬
ring og samtlige 19 karréers hovedprincipper.
Som bilag til tekst og planmateriale følger en

tidsplan, en ambitiøs plan, der meget rigtigt er

meget opmærksom på, at processen skal foregå
smidigt og hurtigt uden unødige forsinkelser. En
rullende udvikling, saneringsplan, lokalplan, bo¬
ligstøtteprojekter og byggeprojekter, og så snip,
snap, snude er en bydel fornyet. 3. kvartal 1984
er anført som endelig afslutning.

Som bekendt går det ikke altid som præsten

prædiker. Mange uforudsete problemer og hen¬
syn dukker op undervejs og kræver nye over¬

vejelser, tiden går, meget færdiggøres, men for
enkelte karréer findes ikke en for alle parter til¬
fredsstillende løsning. Som noget nyt inddrages
beboerne som aktive og medbestemmende ak¬
tører, hvilket i flere sammenhænge ændrer prio¬
ritering og beslutninger.

Stengadekarréen
Karré 2 skulle ifølge tidsplanen være færdig i 2.
kvartal 1983, en lukket karré med en skrå afskæ¬

ring mod Griflfenfeldsgade/Prins Jørgens Gade
og en samlet grøn karrémidte. Det var planen,
og sådan blev den søgt gennemført, men mistel¬
tenen var ikke taget i ed. Beboersammenslut¬
ninger voksede sig store og indflydelsesrige og

agerede efter helt andre spilleregler end de af
magistraten afstukne. Allerede i 1971 havde lo¬
kale beboere benyttet sig af, at der lå ubrugt land
og et tomt hus i karréen, havde taget det i brug
og udviklet det efter folkelige principper.

Folkets Park og Folkets hus fandt, en form
og velsagtens også en berettigelse i bydelssam-



Gennemførelsesplan som blev sendt i seks ugers

høring hos beboerne
• The implementation plan was subject to a six-week
hearing with the local tenants

Th.Ældre ahorn, som oprindelig er vokset som opskud i de
gamle matrikelskel, møblerer anlægget lige fra start
• The old maples that originally grew as shoots along the
old property line furnished the scheme from the very beginning
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Det fælles samlingssted ved sydvæggen af Folkets Hus er en solfyldt plads
med en pergola, som bliver overgroet med blåregn
• The mutual gathering place next to the south wall of the Folkets Hus community center
is a sunny spot with a pergola, which will soon be overgrown with wistaria

»

menhæng. Fantasi og frihed var ledetråden i det¬
te årti, man gav pokker i regler og planer, kræ¬
vede at fa ret og plads, som man nu mente, det
kunne passe sig for den folkelige udfoldelse. Fol¬
kets Park og Folkets Hus blev grundfæstede in¬
stitutioner, som ikke bare kunne bebygges efter
helhedsplanens principper om en lukket karré
med en grøn midte. Forskellige mellemløsnin¬
ger blev forsøgt, men igen forkastede, den lo¬
kale utilfredshed var ikke et godt grundlag at

arbejde videre på. Først i 1990 faldt der klarhed
over planlægningen. Én handel blev indgået. De
autonomes 'Haven på en nat' i Guldbergsgade
blev ofret, og Folkets Park i Stengade overlevede
som en fremtidig folkelig park. Karréen blev op¬

delt i en boligkarrégård og en offentlig folkelig
park. Det i 1971 besatte fritliggende hus blev af¬
talt bevaret som et Folkets hus.

Folkets Huskarréen

Den halverede karré fik navnet Folkets Hus-

karréen, og arbejdet med at bringe det formelle
plangrundlag på plads begyndte. Byfornyelses¬
beslutning og senere tillæg til beslutningen blev
det endelige startskud på den fysiske gennemfø¬
relse, alle var taget i ed, og der kunne inviteres til
det første gårdgruppemøde.

Eftersom planlægningsprocessen allerede
havde været i gang længe, og der allerede havde
været afholdt forskellige møder som tilløb til en

egentlig samarbejdsproces, var der for længe si¬
den dannet en arbejdsgruppe med det formål at
være i dialog med Byfornyelsesselskab og rådgi¬
ver omkring den videre planlægning.

Beboerne var godt forberedte og havde al¬
lerede lavet et oplæg til en plan, grønt, grønt,

grønt og mange halvprivate områder. Dertil en

legeplads til brug for Askovgården, karréens bør¬
neinstitution. Spekulationerne starter, er det nu

også fællesskabets ønsker, eller er det, den lil¬
le meget målrettede gruppes personlige ønsker?
Demokratiets svære kunst skal udøves. Balancen

mellem drømmene og den praktiske virkelighed
og det faglige og økonomisk forsvarlige skal fin¬
des. Alle skal vide, at der bliver lyttet til dem, og
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deres tanker og forestillinger søges forstået og
indtænkt. Det er vigtigt, at beboerplanens geo¬
metri på en eller anden måde kan genfindes i de
næste skitser, også på trods af, at meget må æn¬

dres, for at planen kan fremstå i balance og pro¬
fessionel forsvarlig.

Korsgadekarréen
Beboerne ønskede at ændre karréens navn. Nu var

det ikke mere Folkets Hus karréen, da Folkets Hus
ikke blev en del af gårdanlægget, men tværtimod
vender ryggen til gården. Det nye navn blev efter
beboernes ønske Korsgadekarréen; ikke specielt
originalt, men en forståelig betegnelse for dette
område, da karreens sydside vender mod Korsgade.

En gennemførelsesskitse for Korsgadekarré¬
en blev vedtaget og sendt i høring. På baggrund
af det grundige og fordragelige forarbejde gård¬
gruppe, Byfornyelsesselskab og rådgiver imellem
kom ingen væsentlige indsigelser.

Alene finansieringen var et problem, da den
vedtagne plan, som absolut ikke rummede eks¬
travagante ideer og kostbare materialer, langtfra
kunne gennemføres for den rammebeløbsbe-
regnede økonomi. Specialanmodning og rede¬
gørelse med anmodning om udvidelse af ram¬
men blev sendt til Københavns Kommune.

Anmodningen blev imødekommet, og grundla¬
get for detailprojektering og gennemførelse var

på plads. Endelig efter så mange års forslumning
og spild af gode friarealer kunne anlægsarbejdet

Herunder. Affalds- og cykelhalvtage skal med tiden
fremstå som grønne vægge
• Below. Refuse and bicycle shelters will in time
appear as green walls
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Malerhaven, •Korsgade, Stengade, Indre Nørrebro, København
1993-2008

Bygherre: Byfornyelse København
Landskabsarkitekt: Lone van Deurs

Anlægsgartner: Leif Rasmussen aps.
Fotos: Kasper van Deurs

Et transparent stålhegn danner grænse mod Folkets Park.
Hegnet beplantes med slyngplanter, som vil blødgøre overgangen
• A transparent steel fence marks the border to Folkets Park.
The fence will be planted with creepers that will soften the transition

Nederst. En forbindelsessti mellem de to fællesporte lig¬
ger som en krum linie gennem anlægget
* Botom. A connecting path between the two common

portals lies like a curved line through the scheme

sættes i gang. Stor glæde og positive forventnin¬
ger hos alle. 'Den sorte firkant s sidste gårdanlæg
skulle gennemføres, og uden negative konfron¬
tationer, som der havde været så mange af igen¬
nem de mange planlægningsår. I juni 2008 var

anlægget færdigt og blev overdraget i gårdlau^
gets varetægt.

Malerhaven

Med .15 års forsinkelse er en proces omsider af¬
sluttet. Nyt navn, ny fase, engang lå her en farve¬
fabrik, deraf navnet, som gårdlauget har beslut¬
tet. En til tider udsigtsløs planperiode er afsluttet.
Som landskabsarkitekt må man spørge sig selv.
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hvilken berettigelse man fagligt har i en så lang
og sammensat proces? Blev resultatet, som man
kunne ønske sig? Hvorfor så mange møder, så
mange planer frem og tilbage og så som slutre¬
sultat en ganske enkel løsning?

Fagligt en ganske anden udfordring end at

lege med photoshop, fabulere og tænke ud over
alle grænser. At være en til tider passiv og til ti¬
der aktiv del af en lang demokratisk proces med
et utal af brikker, der skal falde på plads. At følge
et forløb og give de faglige input, der overhove¬
det kan blive mulighed for, er måske også en vig¬
tig del af landskabsarkitektens arbejdsområde.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdl, pir



FOLKETS PARK

Jens Linnet

Folkets Park på Nørrebro er renoveret og der¬
med er der sat punktum for en tilblivelsesproces,
der startede for mere end 35 år siden. Parken er

omlagt med det formål at skabe et grønt ånde¬
hul, der appellerer til denne t£fette bydels sam¬
mensatte befolkning.

Parken opstod ved saneringen af 'den sor¬
te firkant' i 1970erne, hvor beboerne i kvarteret
besatte grunden, som ellers skulle have været be¬
bygget. Gennem årtier kæmpede man mod byg¬
geplanerne, og endelig i 2000 lykkedes det gen¬
nem en lokalplan at sikre grunden som grønt
areal. Undervejs har parken ændret udseende i
kraft af beboernes indsats med en række idéri¬

ge indslag, hvoraf flere lever videre i den nye

park så som trolden og andre skulpturer. Endvi¬
dere har mange af parkens træer, selvgroede eller
plantede, haft stor betydning for forslaget og væ¬
ret delvist bestemmende for planudformningen.

Den nye Folkets Park udspringer af et paral¬
lelopdrag, som Københavns Kommune udskrev
i 2005, og som resulterede i, at vores forslag blev
udvalgt til udførelse.

Parken

Forslagets idé var at skabe et bølgende græstæp¬
pe, der sammenbinder parkens delområder og

flyder ud i et organisk formet møde med asfal¬

ten på de omliggende gader. Ned i denne bøl¬
gende flade er skåret tre vandrette cirkulære fla¬
der, der sammen med den rektangulære plads
foran Folkets Hus udgør de egentlige aktivitets¬
flader i parken. Hertil kommer så broen, som

føjer en yderligere dimension til oplevelses- og

udfoldelsesmulighederne. Parken opleves som et

flydende og mangfoldigt rumforløb, der dannes
af de cirkulære pladser, bakkerne med bunddæk¬
ke og broen, hvis skråtstillede søjler spiller sam¬
men med træernes stammer.

Ønsket om at bevare de bedste af de eksi¬
sterende træer har haft stor betydning, dels selv¬
følgelig for den fysiske udformning, men også i
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meget høj grad for fornemmelsen af kontinui¬
tet på stedet. Træerne var oprindeligt plantet på
diger støttet af brostensmure, der sammen om¬

gav parken. De bundne højder på træerne har
dannet udgangspunkt for bakkelandskabet. Mu¬
rene er brudt ned, men brostenene er genan¬

vendt i belægningen foran Folkets Hus. Da ste¬
nene stammer fra den gamle bysanering, har de
stor affektionsværdi for de beboere, der i sin tid
etablerede parken.

De tre cirkulære flader markeres af stålkanter

og støttes i snitlinierne mod bakkerne af krumme,
skråtstillede stålplader. Cirklerne indeholder hhv.
en legeplads, en bålplads og en stor åben festplads.

To firmaer blev inviteret til at indrette cirke¬

len med legeplads. Beboerne valgte Playscapes
forslag, der bestod af en stor betonskulptur med
klatrevæg, samt gynge og klatrestativer af rust¬
frit stål.

Den mindste cirkel indeholder efter beboer¬

nes ønske en bålplads, da der har været tradition
for en sådan i Folkets Park. Terrænet omkring
bålpladsen støttes som de andre cirkler af en stål¬
kant. Brosten markerer den cirkulære form med
en belægning af grus og chaussésten.

Festpladsen er parkens centrale rum. Cirkel¬
rummet har en diameter på 33 m og danner en
fuldkommen plan græsflade, som markeres af en

række brosten og yderligere understøttes af de
krumme stålplader mod bakkerne. Broen skærer
ind over cirkelen i det sydøstlige hjørne.

Broen er et projekt i projektet. Man kan
spørge sig hvad en bro, der ingen steder fører
hen, skal bruges til i parken? Den oprindelige
tanke var at give parken et nyt niveau, en mulig¬
hed for at komme op at gå mellem trækronerne
og fa udsigt - koblet sammen med tanken om
at skabe et 'speakers corner'. Det resulterede i
broen, der skal fungere som en permanent kon¬
struktion til arrangementer og til spontan brug.
Vi forestiller os, at den kan fungere til koncerter,
til friluftsteater, til filmvisning, til 1. maj taler, til
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Skt. Hans fest og til Fastelavns tøndeslagning, til
undervisning, til picnics, til mødested eller bare
som et sted, man hænger ud. Nedlagt i broens
trædæk ligger graverede stålplader med korte
tekster og paroler fra parkens historie.

Det er forslagets intention at styrke den
mangfoldighed og frodighed, som har kende¬
tegnet parken. Derfor bliver der, udover de be¬
varede træer, plantet 20 nye træer, her i efter¬
året 08. Der er tilstræbt et mangfoldigt udtryk,
hvorfor også de nye træer er af meget varieren¬
de artssammensætning. Når træplantningerne
er gennemført vil der være: eg, birk, ask, løn,
røn, lind, pil, mirabel, hyld, lærk, kirsebær, Ame-

lanchier mm. Derudover plantes mange forskel¬
lige stauder, græsser og løgplanter, der til foråret
giver bedene mere volumen og et farvespil, der
vil forstærke kontrasten mellem græsfladen og
bedene på bakketoppene. Det har været tanken
at denne artsrigdom, udover at give et frodigt
og selvgroet udtryk, skal inspirere børnehaver og
skoler til udendørs undervisning i parken.

Inventar inde i parken består dels af enkelt¬
stående stole spredt rundt på græsset, dels af fire
bord-bænke sæt. Møblerne er valgt for at under¬
støtte parkens karakter af lokal, næsten halvpri¬
vat gårdhave, snarere end offentlig park. I Prins
Jørgens Gade er der placeret traditionelle Kø¬

benhavnerbænke langs den solvendte husfacade.
Over to af bakkerne i parken løber gangstier af
hævede trætreller, der i et knækket forløb over¬

lapper hinanden.Trætrellerne er standard stillad-
streller eller murertreller, boltet på T-profilbøjler,
så de nemt og billigt kan udskiftes.

Stiforbindelserne i parken er holdt på et mi¬
nimum. En grussti fører fra Griffenfeldtsgade
ind til Folkets Hus. Stibredden varierer og ud¬
vider sig ved legepladsen, så den kan bruges til
petanque. Fra pladsen foran Folkets Hus leder en

smal indkørsel videre til Stengade. Derudover vil
der med tiden komme trådte stier, der vil mar¬

kere sig i græstæppet.
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Folkets Park, Indre Nørrebro, København
2005-08

Bygherre: Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: Algren & Bruun Landskabsarkitekter.
Sagsarkitekt:Jens Linnet, Lars Poulsen
Anlægsgartner: Skælskør Anlægsgartnere
Fotos: Choki Lindberg og Jens Linnet

Prins Jørgens Gade og Griffenfeldtsgade indgår
som urbane pladsdannelser rundt om parken. Fra
den bølgende græskant til chaussestensbåndene
ved husfacaderne, spænder brostensskifter ud på
kryds og tværs og bryder asfaltfladerne.

Belysningen består af parklamper" langs Prins
Jørgens Gade og en mast med spots inde ved
pladsen foran Folkets Hus. Inde i selve parkrum¬
met er der ingen belysning. Åbenheden gør dog,
at lyset fra kanterne når ind i parken og giver et

dæmpet lysniveau, der gør det muligt at opleve
stjernehimmelen.

Processen

Det er altid interessant at se tilbage på et forløb
fra parallelopdrag eller konkurrence til færdigt
projekt. Fokets Park er produkt af parallelopdrag,
borgerinddragelse, diskussioner med kommunen

og tegnestuens ambitioner om en oase i det in¬
dre Nørrebro.

Man kan tale om tre procesforløb, der har
gjort sig gældende.

1. Den indre arbejdsproces på tegnestuen
som har kørt bag kulisserne i hele perioden.

2. Parallelopdrag med kommune, tegnestuer

og beboere i den indledende fase.
3. Den efterfølgende projektering med kom¬

mune, ingeniører og til dels beboerne.

I denne sag var idéudviklingen et forløb på fire
intense uger, hvor de tre tegnestuer, som deltog,
præsenterede forslag for beboere og kommunen.
I de tre præsentationer vi lavede for beboerne,
var det først til sidst, at vi fik deres fulde op¬

bakning.Vi startede med at præsentere et meget

skitsepræget forslag, der bestod af håndtegninger.

Forslaget mødte en del kritik. De næste to for¬
slag blev mere præcise, og formgivningen kom
gradvist på plads. Det gjorde, at beboerne efter¬
hånden fik tillid til forslaget og følte, at vi lytte¬
de — og at de havde indflydelse på projektet.

Det har været en positiv oplevelse at arbejde
med engagerede beboere, der, selv om de ikke
altid har været enige, har kunnet diskutere ind¬
holdet i projektet og gennem konstruktive for¬
slag har skubbet projektet i en positiv retning.

Parken har dog forhåbentlig ikke nået: sin
endelig udformning. Det er vores forventning,
at beboerne vil bruge og videreudvikle den. Det
kunne være i det små, gennem opsætning af fug¬
lekasser, skilte med plantenavne, opslagstavler
med kommende arrangementer i tilknytning til
broen og pladsen ved Folkets Hus, nyplantninger
af stauder og træer mm.Vi kan konstatere, at der
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allerede er tilført en lille smuk plante ved navn
'Cannabis' et par steder i parken.

Allerede tidligt i forløbet lå der i vores forslag
en klar prioritering af selve parkrummet. Prins
Jørgens Gade og Griffenfeldsgade så vi som vig¬
tige medspillere i form af tilstødende pladsdan¬
nelser, men ikke som integrerede dele af parken.
Tidligere i processen var brostensstriberne af stø¬

bejern og indeholdt de tekstfliser, der nu. er blevet
til graverede stålplader på broens trædæk.

Broen har været et vigtigt og omdiskuteret
element i parken. Dens tilblivelse viste sig at bli¬
ve mere besværlig end forventet. Den første bro,
vi tegnede, var tænkt som et smykke i parken, en

spændstig bro, der i en dobbeltkrum bevægelse
svævede hen over græsset og førte den besøgende
op i trækronerne og ind til Folkets Hus. Desværre
ville denne bro blive alt for dyr,, hvilket resulte¬

rede i en omprojektering. I den nye bro bevarede
vi S-formen, men i stedet for den organiske be¬
vægelse, blev broen ændret til et knækket forløb
med søjler, der som træstammer møder terrænet i
skrå vinkler. Da broen ikke er en almindelig bro,
blev den underlagt mange sikkerhedskrav, så som

legepladsregler, tribuneregler etc. samt de almene
krav i vejreglerne til broer, hvilket desværre har
gjort den en anelse overdimensioneret. Til vores

glæde har vi dog kunnet se, at den bliver brugt.
Besøgende har i solrige dage hængt hængekøjer
op under broen og børn klatrer på den. I de sidste
varme efterårsaftener kunne man se unge menne¬
sker sidde oppe på broen med tændte stearinlys.
Så det er vores forhåbning, at den vil blive brugt
på mange forskellige måder, ligesom parken i sin
helhed.

Jens Linnet, landskabsarkitekt mdl
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"SADAN RIGTIG NATURLIG NATUR' -

om beboersamarbejde ved renoveringen af en baggård

Ulrik Kuggas

NØRRE ALLE
130 13F
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Beboerskitse • Resident sketch

En baggård i en storby udgør et halvprivat rum.
Mennesker — som for manges vedkommende ik¬
ke har andet tilfælles, end at de nu engang bor
omkring den samme baggård - skal enes om al¬
verdens ting. At holde tøjlerne i et gårdrenove-
ringsforløb og dele sol og vind lige, uden det
ender i gråvejr, kan derfor være noget af en ba¬
lancekunst.

Denne tekst er ikke et portræt af Grønne
Gårde (tidl. Gårdrydningskontoret) ved Køben¬
havns Kommune, hvor jeg var ansat fra 1997 til
2003. Det er vigtigt for mig at fremhæve, at de
problematikker omkring forholdet mellem sags¬

ansvarlig og bruger, jeg ønsker at anskueliggøre,
er almengyldige og hyppigt forekommende i bå¬
de privat og offentligt regi.

Jeg har valgt at fokusere på en sag, hvor fron¬
terne blev trukket meget hårdt op, og de afledte
konsekvenser derfor står klart frem. Baggården
er beliggende Ahornsgade, Poppelgade og Nør¬
re Allé på Nørrebro i København. Gårdarealet
er på ca. 1.100 kvm. Forhandlingsforløbet fandt
sted i 1999/2000. Gårdanlægget blev udført i
2001/2002 af P. Malmos A/S.

Forud for det 1. skitsemøde havde vi modta¬

get et langt brev, hvor en beboergruppe gav ud¬
tryk for deres ønsker for det nye gårdanlæg.

1 brevet var vedlagt en tegning, som man

forventede, ville danne grundlag for vores skitse.
Jeg mener, at en rimelig respons herpå, kunne
have lydt som følger:

Svar på henvendelse fra beboergruppe
Gårdrydningskontoret skal hermed kvittere for mod¬
tagelsen afjeres skrivelse med tilhørende skitse til det
fælles gårdanlæg. For at kunne vurdere mulighederne
for at implementere skitsen og ideerne i det fremtidige
arbejde har vi bedt en af vores landskabsarkitektergive
en uvildig vurdering afjeres forslag.

Vurdering: Den bærende idé bag forslaget til ind¬
retning af det fælles gårdanlæg er at lade en stor del
af anlægget skråne ned mod en 'udtørret bæk'. Langs
bækken ligger marksten, grillpladser mv. Gårdanlæg¬
get indrettes i øvrigt traditionelt med rektangulære be¬
de, som skærmer for ophold og cykelparkering. Reno¬
vation og et antal cykler placeres i et stort overdækket
skur.

Forslaget fremstår famlende uden nogen rumligt
defineret idé. Med den 'udtørrede bæk' er gjort etfor¬
søg på at skabe noget særligt i gården, men bækken er

bådefor lille og. slap og står i grel kontrast til det klod¬
sede skur og de uinspirerede bede. De mange formu¬
lerede ønsker om naturnærhed, niveauspring og gode
vækstbetingelserfor dyr, fugle og insekter vil ikke kun¬
ne indfries i det visionsløse anlæg, der er skitseret.

På baggrund af ovenstående faglige vurdering må
vi konkludere, at det ikke, som I har ønsket, er mu¬

ligt at lægge jeres skitse til grund for udformning af
det fremtidige gårdanlæg. De mange tanker vedrøren¬
de byøkologi vil derimod blive indarbejdet i Gårdryd-
ningskontorets skitseforslag.

Med venlig hilsen
Gårdrydningskontoret

Når ovenstående brev aldrig blev skrevet, hæn¬
ger det sammen med de spilleregler, der gælder
for hvordan man forholder sig til brugerne. Sat
lidt på spidsen kan man sige, at man, stort set li¬
gegyldig hvad man mødes med, skal svare på en

måde, der ikke fratager lægfolk deres illusioner
om at kunne formgive på et højt niveau.

Orienterende møde

Som det er gængs og god praksis på Grønne Går¬
de, holdt vi først et orienterende møde, hvortil
alle implicerede ejere, lejere og andelshavere var
inviteret. Her kan man møde brugerne på en
åben måde, fordi man endnu ikke har tegnet en

streg og dårligt nok tænkt en tanke.
På dette møde fik vi et forvarsel om, at den-*

ne sag ville blive usædvanlig, idet en af de frem¬
mødte, en 'økologisk fundamentalist', og, skulle
det vise sig, leder af en beboergruppe, meddelte,
at hun ikke havde nogen tiltro til, at vi ville kun¬
ne løse opgaven med at udforme gårdanlægget.
Deres gårdanlæg skulle ikke ende som de gård¬
anlæg, hun havde set i nabolaget.

I deres gård skulle der være rigtig natur.

1. skitseforslag
Mit 1. skitseforslag bar på indholdssiden natur¬

ligvis præg af ønsket om natur.
En konsulent fra Dansk Ornitologisk For¬

ening kunne på baggrund af fugletællinger fore¬
taget på Nørrebro vejlede i korrekt opsætning



af fuglekasser (nogle fugle kan bare ikke sam¬

men), gamle vintønder blev bestilt til opsamling
af regnvand, og en detaljeret planteplan blev ud¬
arbejdet med en bred variation af hjemmehø¬
rende planter.
Ved udformningen af gårdanlægget var jeg op¬

taget af at spille på kontrasten mellem befolk¬
ningstæthed (110 mennesker på 1.100 kvm) og

frodighed.
I gården er placeret en rektangulær byhave

indrammet af 70 cm høje kampestenssider, dre¬
jet i forhold til gårdens dominerende retninger.
Målet var'at skabe et rumligt varieret 'byrum'
mellem gårdens facader og byhaven og et frodigt
helle inden for murene med græs, stauder/ur¬
ter og buske. Renovationen blev placeret ved en

blind gavl og papir/pap ved en anden.
På mødet, hvor skitseforslaget blev fremlagt,

deltog blot fire beboere. Den ene var den øko¬
logiske fundamentalist, som var meget forbavset
over, at heYides fremsendte skitseforslag ikke var

ophøjet til lov. Forslagets udformning faldt ikke
i god jord. 'Hvorfor er det så firkantet? Beplant¬
ningen er alt for planlagt, den skal være mere

spontan.
I det hele taget skulle det være mere sådan

rigtig naturlig natur'.
Hertil kunne jeg have sagt følgende: 'Det

forholder sig sådan, at udformningen af gårdan¬
lægget er blevet til i et samarbejde mellem land¬
skabsarkitekter, der har meget stor erfaring med
at udforme gårdanlæg. Der er tale om et offent¬
ligt finansieret anlæg, der skal komme alle men¬

nesker i gården til gode, både de, der bor der i
dag, og de der bor der om 5, 10 og 20 år.Vi me¬

ner at have lavet en slidstærk plan, hvor der er en

fornuftig balance mellem den funktionelle brug
af gården og behovet for Oplevelser af natur. Ho¬
vedtrækkene ved gårdens udformning vil derfor
ikke blive ændret'.

Ovenstående udtalelse havde muligvis med¬
ført en hurtig exit fra tjenesten.

Hvad jeg i virkeligheden sagde var (citeret
efter hukommelsen): 'Jamen, så må vi jo kigge
på det igen og se, om vi kan finde ud af at lave
en udformning, der kan samle opbakning fra jer
alle fire'.

1. skitseforslag • 1. sketch proposal Foto seks år efter udførelse • Photo six years after completion



Mellemskitser, et udvalg
• Interim sketches,
a selection

Karréen Ahornsgade, Poppelgade og Nørre Allé, Indre Nørrebro, København
1999-2002

Bygherre: Københavns Komune
Landskabsarkitekt: Grønne Gårde (tidl. Gårdrydningskontoret)
Anlægsgartner: P. Malmos A/S

Foto et år efter udførelse • Photo one year after completion

Det reviderede forslag
De næste ugers skitsering voldte mig en del kva¬
ler, Jeg har ikke som sådan noget imod organi¬
ske former eller nogen som helst andre former,
men jeg bryder mig ikke om at skulle udtrykke
et naturindhold, jeg ikke mener, der er belæg
for. Efter mange forsøg landede jeg på en skit¬
sejeg kunne forsone mig med. Måske fordi den
ligner en skrubtudse, der er blevet kørt over af
en damptromle.
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Nørre Allé

Fotos seks år efter udførelse • Photos six years after completion

2. skitsemøde gik glat. 'Jamen, det var jo sådan
vi mente det, meget mere natur'. Anlægget blev
etableret med en spraglet rødbrun klinkebelæg¬
ning. De oprindelige kampestensmure blev re¬
duceret til halvcirkulære markstensbryn, og på
tværs af gården blev der lavet en pergola med
egegrene som overliggere.

Et par år efter anlæggelsen mødte jeg, på en
visit i gården, igen den økologiske fundamenta¬
list. Hun var i selve anlægsfasen tøet noget op,

måske fordi hun indså, hvor dygtige og vidende
anlægsgartnerne var. Måske var jeg også selv tøet
lidt op. Hun var i færd med at plante nogle stau¬
der, og vi fik en god snak.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt mdl, maa

Tegninger og fotos: Ulrik Kuggas

2. skitseforslag
• 2. sketch proposal

Ahorosg«1«



User-driven innovation
- a two-edged sword, p. 149
Steen Nepper Larsen

Offhand it seems like a brilliant

idea, a real win-win situation to

air and pick up the users' wishes.
Today's Zeitgeist dictates that city
planners, architects and landscape
architects should learn to listen to

the common people. User-driven
innovation deals with the empow¬
erment of the groups that previ¬
ously were powerless spectators to
the process they had no ownership
of. Ownership motivates is a com¬
mon perception. Aside from finan¬
cial interests, much legitimacy can
be gained from an alliance with the
users. Instead of striking like light¬
ening from a blue sky, the changes
in the physical and social landscape
now occur completely in public on

the basis of pure consensuses.
However the awareness that the

landscape and city's temporal logic
is of a radically different character
than that of the market and con¬

sumption, risks disappearing.
No one can be against listen¬

ing to the residents and users, and
that they are involved in a genuine
dialogue, but the architects (with or
without the landscape) risk being
limited in their experimental en¬

ergy and their search for form if us¬
er-driven innovation becomes hy-
postatized to an unassailable dogma.
In addition to this, the expert can
be obliged to underplay his or her
professional knowledge and play
the hypocrite. Due to their insight
and knowledge, architects should
learn to consider far more factors

than the users can manage, let alone
be interested in.

Dialogue or architecture?
... or both?, p. 150
Barbara le Maire Wandall and

Karen Margrethe Krogh

The architect/landscape architect
participates today as one of sever¬
al parties in a collaboration that is
far more complex than previously.
If we still want to be a major play¬
er, we must understand the process
that we contribute to.

It is not enough to give people
what they ask for. We must ask, lis¬
ten and understand — and be ca¬

pable of interpreting and trans¬

forming the input we receive into
concrete physical form. Dialogue
and involvement are tools that can

be used to ready residents, interests
and politicians to make qualified
decisions. Therefore it is important
that we manage to communicate
the professional angles, dilemmas
and problems at the same time that
we listen. Dialogue processes are
seldom easy and the point of de¬
parture is not always positive.

Basically, the purpose of a di¬
alogue is to satisfy the increas¬
ing demands for joint influence.
The next step is to precisely de¬
fine who should be involved. Last

and not least it should be deter¬

mined how the involved residents

and users can actually contribute.
Should they be informed, includ¬
ed, involved or have a direct influ¬
ence on the decisions? One must

know what one wants to do and

with whom in order to create a set¬

ting for a constructive dialogue. But
can the architect be both a designer
and process leader? If a dialogue is
to have a meaning, it is important
to ensure that the dialogue process
relates to both the design process
and the decision making process for
the project. It is important to coor¬

dinate the expectations so that all
parties in the dialogue know what
they can contribute with and know
the game rules in advance.

The Måløv Axis - a citizen dia¬

logue case was carried out in col¬
laboration with Ballerup Munici¬
pality. Our office was responsible
for the planning and execution of
the dialogue process and for the
concept development of the axis
and barrier problems in connection
with the dialogue. Subsequently a
closed architectural competition
was arranged for proposals for the
Måløv Axis.

Debate: value or alibi, p. 156
Caroline Andersen

User involvement and process have
become an important part of most

projects. The amount of resourc¬
es used in the process, involvement
and information and processing of
ownership is large and increasing.
The question is if all this involve¬
ment contributes an actual value,

or if it is simply a democratic show
number that should give the deci¬
sion making backers an excuse to
do what they have planned to do
all the time?

The architect's influence as

the outside generalist lacks the lo¬
cal and specific knowledge that the
user can contribute. On the other

hand, the architect can offer an in¬

sight and a greater perspective and
hopefully contribute the unifying
or surprising elements that give a

place a durable architectural effort.
To a great degree one can dis¬

cuss if direct user influence con¬

tributes real values in the phases of
a building process in which con¬

crete, technical decisions must form
a synthesis with economy, timing
and context with other parts of the
project that may arise.

Did it succeed? An urban rene¬

wal project in the inner Nørre¬
bro quarter, p. 158
Lone van Deurs

The Stengade housing block, ac¬

cording to the schedule, should
have been completed in 1983, as a
closed block with a unified green
inner courtyard. However already
in 1971, the local citizens had ex¬

ploited the fact that there was un¬
used property and an empty build¬
ing on the block and had occupied
and developed it according to pop¬
ular principles. Folket's Park and
Folket's House found a form and

a justification in a neighborhood
context. It wasn't until 1990 that

the planning was clarified. A trans¬
action was made and Folket's Park

survived as a future public park.
The block was divided in a hous¬

ing block and a public common

park. It was agreed to preserve the
freestanding building as a common
Folket's House as part of Folket's
Park. After a delay of 15 years, the
process was finally completed.

Folket's Park, p. 163
Jens Linnet

Folket's Park has been renovated

and marks the completion of a de¬
velopment process that started
more than 35 years ago. The park
has been converted to a completely
new entirety in the dense quarter

in order to create a green oasis that
will appeal to the complex demog¬
raphy that characterizes the neigh¬
borhood. The park lies in the heart
of Nørrebro's dense and urban en¬

vironment. The park's origins are
based on an urban clearance proj¬
ect and the subsequent occupation
of the building site. For decades the
local citizens fought to prevent the
building of the site.The large trees
in the park were either planted by
the citizens or have grown up by
themselves during this period. The
office has thus contributed to only
a small part of the lengthy creation
process that the park has gone

through. The new Folket's Park is
based on a parallel project-proposal
process in 2005 with Copenhagen
Municipality as the client.

'Like real natural nature' -

about tenant collaboration in

the renovation of a rear court,

p. 168
Ulrik Kuggas

A rear court in a large city is a

semi-private space. Tenants, most of
whom have little in common with

each other must agree on a num¬

ber of things. The job of manag¬

ing a courtyard renewal project can
be somewhat of a balancing act.
I have chosen to focus on a proj¬
ect in which opposites were clearly
defined, and the resulting conse¬

quences are clearly visible. Before
the first sketch meeting we received
a letter in which a tenant group ex¬

pressed their wishes. The letter in¬
cluded a drawing that they expect¬
ed should serve as the basis for our

sketch. As is the practice at Grønne
Gårde, we started by holding an
orientation meeting. The content
of my first sketch proposal was nat¬

urally influenced by a wish for na¬
ture. Only four tenants participated
in the meeting. The design did not
meet their expectations. I found the
following weeks' sketches to be dif¬
ficult. I do not enjoy having to ex¬

press a nature content that I do not
feel is warranted. Perhaps because
it looks like a toad that has been

run over by a steamroller. The sub¬
sequent meeting was much better
and the scheme was realized.

Pete Avondoglio
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Solar Light

Strålende harmoni

Med Solar Light belysninger sikres en stem¬
ningsmættet belysning til veludsmykkede
uderum.

Lamperne sikrer gennem deres diskrete til¬
stedeværelse hyggelig og tryg belysning i
omgivelserne.
Produkterne egner sig særdeles godt til vil¬
lakvarterer, promenader, torve, pladser og
andre steder, hvor kønne omgivelser og

god stemning skal danne ramme om det
personlige velvære.
Innovative produkter er skabt til at behage
øjet, ikke blot gennem deres enkle, tidløse
design, der udtrykkes i gedigne materialer
men, også igennem moderne optik.

www.solar.dk

solar
stronger together



Workshop om udvikling af en passage
mellem Sturlasgade og Islands Urygge.
Fotos: Helle Hagelund, 1:1 landskab

En kreativ tour de force

En dag der skal inspirere os og

gøre os klogere. Det var målsæt¬
ningen bag Park og Naturs 12-ti-
mers workshop i Kulturhus Island
Brygge d. 17. maj, der gav ordet
borgerinddragelse en ny mening.
I stedet for den normale proces,
hvor kommunen formulerer nog¬

le målsætninger, rådgiverne teg¬
ner, og beboerne til sidst bliver
bedt om deres mening, skulle de
tre parter sidde i det samme rum

og i løbet af 12 timer nå frem til et

Landskabskunst 2
Af Steen Høyer

fælles forslag til, hvordan en hem¬
melig passage mellem Sturlasgade
og Islands Brygge kunne udvikles.
Derefter skulle de præsentere pro¬

jektet til de andre deltagere.
Eksperimentet var støttet af Re¬
aldania og krævede i modsætning
til en traditionel proces, at de tre

parter skulle blive enige indadtil
for, at projektet kunne komme op
at stå. Med på dagen var tre inter¬
nationalt anerkendte landskabsar¬

kitekter som inspiratorer. Der var

lagt op til en dag i kreativitetens

264 sider, helbind
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Mere end 400 ill I farver
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tegn, og engagementet blandt del¬
tagerne var ikke til at tage fejl af.
Dagen startede med indlæg fra Jon
Pape, centerchef i Park og natur,
Teknik- og miljøforvaltningen og

Jacob Kamp fra 1:1 Landskab som
havde arrangeret workshoppen i
fællesskab med kommunen. Heref¬

ter fortalte de tre inspiratorerhver
især fortalte om deres projekter.

Vand

Rainer Stange fra Norge viste syv
af sine landskabsprojekter, der var

præget af kærligheden til vand, øn¬
sket om at gøre landskabet offent¬
ligt tilgængeligt og skabe små pa¬
radisiske grønne lommer midt i
storbyen:
—Vand er liv. 90 % af alt liv på jor¬
den lever i vandet, så når man bru¬

ger vand, skaber man liv, sagde Rai¬
ner Stange og viste billeder af dyr,
der lever i eller omkring vandet.

Naboskab

De grønne og poetiske landskaber
var ret forskellige fra de ekspres¬
sive projekter den canadiske land¬
skabsarkitekt Claude Cormier vi¬

ste frem. Her var vilde indslag som

en skov af blå pinde eller bolche-
stribede bakker på den nye strand
ved havnen i Montreal.
- Udgangspunktet for mine pro¬

jekter en enkelt idé, der knytter sig
til stedets historie og skaber for¬
bindelser mellem steder i byen, der
i sidste ende frembringer en følel¬
se af naboskab, sagde Claude Cor¬
mier.

Oplevelser
For tyskeren Martin Rein-Cano,
der arbejder i Berlin, var oplevel¬
sen i centrum. Han fortalte om et

projekt i Tyskland, hvor han havde
indrettet en landskabspark med en

show off rosenhave, oppustelige ly¬
serøde legelandskaber for børn og
voksne og en pink indhegning til
heste.
- Mange landskabsarkitekter har
et nærmest religiøst forhold til det,
de laver. Det skal kunne stå i 100

år. Jeg har ikke noget imod at man
kan se, hvornår mit projekt er la¬
vet, at det følger moden. Det be¬
høver ikke være så alvorligt det
hele, sagde Martin Rein-Cano.

Tænk brugerne ind
Derefter blev deltagerne delt op
i tre grupper med hver sin inspi¬
rator, og så var det af sted ud at <
se passagen. Passagen var engang
et godsbanespor, men fremstår nu
som en lidt forsømt grøn kile mel¬
lem Sturlasgade og Islands Brygge.
Langs kilen ligger en del børnein¬
stitutioner med bagenden ud og en
del af passagen skal muligvis sælges
til en børnehave, som havde planer
om at bruge grunden til legeplads.
Grupperne blev derfor opfordret
til at tænke institutionernes be¬

hov i deres forslag, så man undgik
at den blev lukket af for offentlig
gennemgang.

Forskellige arbejdsmetoder
Efter en god gåtur rundt i kvarte¬
ret vendte grupperne tilbage for
over frokost at diskutere og kom¬
me frem til et forslag til passagens

fremtid, der udnyttede stedets po¬
tentialer. Hver gruppe fik en mo¬
del over passagen i 1:250.
Det stod hurtigt klart, at hver
gruppe havde vidt forskellige ar¬

bejdsmetoder alt efter, hvilken in¬
spirator, der styrede slagets gang.
Rainer Stanges gruppe indled¬
te deres arbejde med en analyse,
mens Claude Cormiers gruppe gik
lige på og hårdt med at skabe mo-

forts. s. A 63

Værket beskriver i tre store afsnit det .traditionelle og det nye danske landskab
- en række alternative landskabelige skitseprojekter - og en række metoder
og værktøjer som grundlag for at arbejde med landskabsarkitektur i praksis.
Værket er unikt ved at være den eneste arkitektoniske tolkning af det danske
landskab.

Bogværket kan ses i forlængelse af 'Landskabskunst-Steen Høyer' fra 2006,
og kan suppleres med en række på foreløbig 10 tematiske hæfter om dansk
landskab, arkitektur, planlægning og havekunst fra 2008.

Det Kongelige Danske Kunstakademi
Kunstakademiets Arkitektskole
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dellen. 1 gruppen styret af Martin
Rein-Cano var en edb-haj fuldt
beskæftiget med at lave visualise¬
ringer fra starten.

Sammensætningen internt i grup¬

perne gav anledning til mange dis¬
kussioner — de vilde landskabsar¬

kitekters ønsker, var ikke altid de
lokales beboeres kop te. Men kon¬
flikt er ikke nødvendigvis en dår¬
lig ting, som Claude Cormier un¬

derstregede flere gange i løbet af
dagen. Og de tre inspiratorer for¬
måede også på ganske forunder¬
lig vis at trække fra og lægge til, så
projekterne fik en form, som alle
kunne leve med.

Klatreorm

Efter 10 timers arbejde var det tid
til at præsentere projekterne over

middagen. Martin Rein-Cano ind¬
ledte med hans gruppes projekt.
Et projekt, hvor der blev plantet
træer på Sturlasgade og Snorrega-
de, anlagt en udendørs scene ved
stiens udmunding på Kigkurren,
og hvor selve passagen fik en lang
klatre orm - en legetunnel for bå¬
de børn og voksne som samtidig er
en skulptur i sig selv.
- Med vores projekt ønsker vi at

give en udendørsscene, som kan
bruges til både jazz, klassisk og

rock. Da der er meget erhverv ved
Kigkurren, behøver man ikke be¬
kymre sig om larm på samme må¬
de som y et beboelsesområde. Med

tunnelen skaber vi et legeområ¬
de, som har mere end én funktion,
og som giver en fornemmelse af
eventyr, når man kravler indenfor,
sagde Martin Rein-Cano.

Amagerfossen
*Rainer Stanges gruppe ville også
plante træer i Sturlasgade og Snor-
regade og skabe et vandløb med
syv fald kaldet Amagerfossen, der
skulle løbe fra Fælleden gennem

passagen og ned til Bryggen.Ved
vandløbet skulle den eksisteren¬

de Mogens Dahl koncertsal kunne
åbne bagsiden op mod passagen, så
der kunne komme musik ud mod

vandløbet. Langs vandet skulle
plantes tjørnetræer.
— Byer er ikke kun for mennesker.
De er også for dyr. Med vandet og

træer med spiselige bær, vil vi ska¬
be et flot fugleliv og give mange

dyr et nyt tilholdssted.Vi har valgt
tjørnen, fordi det er et utroligt flot
træ, som er meget dansk - en slags

dansk svar på de japanske kirse¬
bærtræer, sagde Rainer Stange.

Køkkenhaver

Sidste fremlæggelse kom fra Claude
Cormiers gruppe. Her var fokus på
at skabe forbindelser ved at tage ek¬
sisterende hegn ned mellem passa¬

gen og nabogrundene og plante et
træbånd langs stien, som deler sig i
to og fortsætter til Fælleden og det
nye Havnestad. Selve stien skulle
omdannes til små køkkenhaver, som

institutionerne og beboerne i områ¬
det kunne leje for tre år ad gangen,

mens Gøglerskolen på en udendørs
scene ved Kigkurren ville £3 mulig¬
heder for at øve i det fri.
— Passagen bliver et sted for læring
og madproduktion. Et nyt mø¬
dested for lokalsamfundet, hvor
lokale kunstnere vil udsmykke
redskabsskurene og male på hus-
gavlene. Derudover vil forbindel¬
serne i sig selv skabe ny energi i
området, sagde Claude Cormier.
Selv om de tre projekter hvert
havde deres fokus — oplevelser,
vand og naboskab havde de alle tre
ønsket om at skabe bedre forbin¬

delser mellem de forskellige om¬

råder af Islands Brygge, og efter
fremlæggelserne begyndte en livlig
diskussion om kontrasten mellem

det gamle Islands Brygge og den
nye Havnestad.
Er defmuligt at skabe en samlet
identitet? En debat der varede ved,
mens mørket faldt på, og folk lige¬
så stille begyndte at sive ud i byen.
Marie Leth Rasmussen

NLA fagdag og

nordisk kongress 2009
NLA Oslo/Akershus inviterer til

fagdag og nordisk kongress i Oslo
13.-14. mars 2009.

Konferansen vil bli holdt på Qua¬
lity Hotel 33, Østre Aker vei 33 i
Oslo.

Program vil bli lagt ut ca 1. de-
sember. Foreløpig agenda:
12. mars: Nordisk møte

13 mars: Fagdag/nordisk kongress
14. mars: NLA års'møte

Kontaktinfo til arrangørene NLA
Oslo/Akershus; Nina Marie. An¬
dersen nina.andersen@grindaker.
no; Johanna Goranson jg@gullik-
gulliksen.no; Gunvor Huseby gun-

vor.huseby@asplanviak.no; Helge
Norberg hno@cowi.no
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Danmarks Havekunst I

Hakon Lund

413 sider/pages
Pris vol. I-III: 1800 kr. inkl. moms / 1440 kr. ex. moms

isbn 9788774072270

I første bind af pragtværket 'Danmarks Havekunst'
beskriver Hakon Lund, havekunsten fra renæssancen og

frem til den romantiske have. Bd. 1 kan kun købes som

en del af det samlede værk.

In volume one of this magnificent work, Hakon Lund
describes the landscape art from the renaissance until
the romantic garden. Volume one can only be bought
as part of the entire work. This title is only available in
Danish.

Danmarks Havekunst II

Lulu Salto Stephensen
431 sider/pages
Pris vol. MII: 1800 kr. inkl. moms / 1440 kr. ex. moms

isbn 9788774072270

Pris vol. II: 650 kr. inkl. moms / 520 kr. ex. moms

isbn dansk 9788774072256

I bind to beskriver Lulu Salto Stephensen perioden fra den
romantiske haves gennembrud i det tidlige 1800-tal frem
til 2. Verdenskrig. Bd. 2 kan købes separat til kr. 650,-

In volume two, Lulu Salto Stephensen describes the
period from the breakthrough of the modern Garden in the
early 19th century until World War 2. Volume two can be
bought separately at a price of dkk. 650. This title is only
available in Danish.

Danmarks Havekunst III

Annemarie Lund

440 sider/pages
Pris vol. I-III: 1800 kr. inkl. moms / 1440 kr. ex. moms

isbn 9788774072270

Pris vol. III: 650 kr. inkl. moms / 520 kr. ex. moms

isbn 9788774072263

I bind III beskriver Annemarie Lund havens udvikling i
perioden fra efterkrigstiden frem til vore dage. Bd. III kan
købes separat til kr. 650.

In volume III, Annemarie Lund describes the
development from the postwar period till today. Volume III
can be bought separately at a price of dkk. 650. This title
is only available in Danish.



Books on Landscape Architecture
From the Danish Architectural Press

Grøn Form - Grønt modspil
En bog om landskabsarkitekten

Jorn Palle Schmidt

Annemarie Lund

168 sider/pages
Pris: 375 kr. inkl. moms / 300 kr. ex. moms

isbn 9788774073673

Jørn Palle Schmidt har i sit virke med stor spændvidde skabt grøn
form omkring bebyggelser ved at gentage, bearbejde og variere de
motiver, der kan uddrages fra landskabets plantninger.

A portrait of landscape architect Jørn Palle Schmidt. This title is only
available in Danish.

Fantasiens Have

Malene Hauxner

357 sider/pages
Pris: 395 kr. inkl. moms / 316 kr. ex. moms

isbn 9788774071310

Malene Hauxners 'Fantasiens Have' omhandler den moderne have,
der sideløbende med malerkunst, arkitektur og litteratur opstod i
første halvdel af det tyvende århundrede.

Malene Hauxner's book 'Fantasiens Have' tells us about the modern

garden and its development In the first part of the 20th century. This
title has a summary in English.

FANTASIENS HAVE

Arkitektens Forlag | Overgaden oven Vandet 10, I. I 415 København K | eksp@arkfo.dk | www.arkfo.dk-



louis
poulsen
www.louispoulsen.com

TARGETTI [Sen L S C- D K A MLE
NERI

TARGETTI
POULSE|\l


