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Resultater fra konkurrencen
om Holstebro's bykerne
Under omtalen i Landskab
8-1992 manglede desværre et
par navne fra 1. præmieholdet.
Der skulle have stået: 1. præ¬
mien på 300.000 kr. gik til Birk
Nielsens Tegnestue (v. land¬
skabsarkitekt MAA Frode Birk
Nielsen med medarbejderne ar¬
kitekt MAA Nina Bundgård og
landskabsarkitekt MAA Jonna

Majgaard Krarup) sammen
med CUBO arkitekter (v. arki¬
tekterne MAA Bo Lautrup,
Peter Dalsgaard, Lars Juel
Thiis Knudsen, Ib Valdemar
Nielsen).

Gammel Dok
Indtil 7. marts vises udstillin¬

gen Resultater. Der vises for¬
slag fra arkitektkonkurrencer¬
ne kunst- og kulturcenter i
Nuuk, byrum i Århus, Herning
Handels- og Ingeniørhøjskole
samt Holstebro bykerne.

Indtil 28. februar vises en

EF-udstilling om frimærker.
Fra 21. marts til 20. april

vises fotografen Flemming
Bo Andersens fotografier af
Utzons både kendte som mere

ukendte bygningsværker.
Dansk Arkitektur og Bygge¬

eksport Center, GI. Dok.
Strandgade 27, København.
Tir.søn. 10-17, ons. 10-22.
Mandag lukket.
Tel. 31571930.

Internationalt kursus i

landskabsplanlægning
Ved universitetet i Wageningen,
afd. for fysisk planlægning og

åbenlandplanlægning udbydes
nu for første gang et internati¬
onalt kursus i 'landskabsplan¬
lægning og design'.

Kurset starter i maj i år og
strækker sig over 10 uger. Det
henvender sig til studerende,
der har fuldført mindst 3 års

studier, og det foregår på en¬

gelsk. Programmet inkluderer
forelæsninger, ekskursioner
samt et design- og et planlæg¬
ningsprojekt.

Kursusafgiften er på 1000
Dfl., studerende under Eras-
musprogrammet kan fritages
herfor.
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Yderligere oplysninger: Mrs.
Ir. J.M. Heetman. Dept. of
Physical Planning and Rural
Development. Wageningen
Agricultural University. Gen.
Foulkesweg 13. 6703 BJ Wage¬
ningen. Holland.

Tel. +31 8370 82050 eller fax
+31 8370 82166.

Nyt fra DL
København kulturby 96
Da »København kulturby 96« i
1991 begyndte at blive omtalt i
medierne henvendte Land¬

skabsarkitektforeningens be¬
styrelse sig til Københavns
overborgmester og stillede
landskabsarkitekternes grønne

specialviden til rådighed for
det kommende kulturbyarran¬
gement. DL's ønske var og er at
fastholde og styrke København
som Europas grønneste by.

Af overborgmester Jens Kra¬
mer Mikkelsens svarskrivelse

fremgik, at København som

grøn kulturby allerede havde
været debatteret på rådhuset,
og at den miljømæssige ind¬
gangsvinkel på en eller anden
måde ville komme til at præge
debatten og det videre arrange¬

ment, som skulle styres af et
nyoprettet kulturbysekretariat,
hvorfra DL ville høre nærmere.

Som styrelsens kontaktor¬
gan, koordinator og informati¬
onsformidler er DL's informa¬

tionsudvalg ansvarlig for det
fremtidige samarbejde med
kulturbysekretariatet.

Dialogmøder
Fra Kulturbysekretariatet ud¬
sendtes i eftersommeren 1992
en introduktionsmappe, hvori
redegøres for kulturbybegrebet,
hvilke kulturrelationer det sat¬

ses på, samt hvorledes arbejdet
skal organiseres, finansieres og

planlægges.
Med mappen fulgte en ind¬

bydelse til en høring om »Arki¬
tektur/Byplanlægning« i for¬
bindelse med kulturby 96 - det
fjerde i rækken af i alt otte dia¬
logmøder om kunstarterne.
Mødet blev holdt d. 2. oktober

1992 på færgen »Kronborg«,
der ligger fortøjet på Asiatisk

plads ved Udenrigsministeriets
nordgavl.

Omkring 65 personer af for¬
skellig faglig observans deltog i
mødet. Hovedparten var arki¬
tekter, byplanlæggere og inge¬
niører, men også et par land¬
skabsarkitekter og enkelte
journalister fra fag- og dags¬
pressen var til stede. Som med¬
lem af DL's debatudvalg deltog
Uffe Wainø, mens Karen Per-
min repræsenterede forenin¬
gens informationsudvalg.

Trevor Davies - kulturby
96's generalsekretær - gav ind¬
ledningsvis en historisk gen¬

nemgang af kulturbybegrebet,
som blev vedtaget af EF-lande-
nes kulturministre i 1985, og
som i princippet går ud på at
vise de udvalgte byers kulturel¬
le særpræg og samtidig under¬
strege deres kulturelle tilhørs¬
forhold til Europa. Mens
Athen valgtes som den første
europæiske kulturby, er Køben¬
havn den sidste i rækken.

Som det fremgår af det til¬
sendte skriftlige materiale var

sigtet med dialogmøderne fler¬
sidigt:
- at få større indsigt i kulturby¬

begrebet
- at bidrage til at afstikke måle¬

ne for arkitektur og byplan¬
lægning i kulturbyåret

- at skabe nye muligheder for
samarbejde på tværs af fag¬
grænser

- at fremkomme med ideer og
visioner.
Seks arkitekter var indbudt

som indledere.

Mogens Breyen, Kunstakade¬
miets Arkitektskole ville kort¬

lægge og synliggøre kvaliteter¬
ne i byens rum og markere ste¬
dernes og kvarterernes egenart.
Han ønskede at billedkunst,
skulptur, arkitektur m.v. ville
fremstå med hvert sit særpræg
og ikke som en forvirret op¬

hobning af udsagn.
Boje Lundgaard, Kunstaka¬

demiets Arkitektskole efter¬

lyste nye huse af arkitektonisk
kvalitet overdraget landets
ypperste og eksperimenterende
arkitekter.

Christian Gjersøe, Rasmus¬
sen og Schiøtz mente, at Kø¬
benhavn ud over byfornyelsen,

der repræsenterer det folkelige,
også har brug for en elitær
strategi: et par store projekter
som katalysator og visitkort
for hovedstaden. Desuden var

det hans opfattelse, at staten
økonomisk skulle forpligtes til
at deltage i kulturbyarrange¬
mentet, at investorerne måtte
beslutte sig inden sommeren

93, hvis man skulle nå at få
noget op at stå, samt at arbej¬
det overlades til professionelle
entreprenører.

Steen Estvad Petersen, Kunst¬
akademiets Arkitektskole men¬

te, at en ny fire-sproget arkitek¬
turguide, der viser byen og regi¬
onens mange og uopdagede
arkitektur- og byplanværker
kunne blive et opslagsværk af
tværfaglig observans. Derud¬
over foreslog han at udfylde
eksisterende arkitektoniske
rammer med kunst, der bryder
rammerne ned og viser tingene
i nye sammenhænge. Og som et
arkitektonisk vartegn få et en¬
kelt bygningsværk op at stå -

dansk kvalitet fra inderst til

yderst.
Flemming Skude, Kunstaka¬

demiets Arkitektskole troede

ikke, at ny arkitektur havde
mange chancer som hovedtema
for kulturbyåret, men foreslog
som overordnet tema »Køben¬
havn grøn kulturby« i betyd¬
ningen: økologi, kunst og byg-
ningskunst/bybygning.

Dan Christensen, Køben¬
havns kommune havde tre for¬

slag på forskellige niveauer og

med.forskelligt sigte. For det
første at inspirere og aktivere
byens borgere omkring renove¬

ring ud fra beboerinitiativer og
dermed skærpe befolkningens
krav til bystyret. Dernæst at
bygge en midlertidig udstil¬
lingsbygning og i 96 arrangere
en baltisk udstilling, der mar¬
kerer København som indfald¬

sporten til Baltikum og Øster¬
søområdet - og endelig i stats¬
ligt regi at bygge et permanent
vartegnsprojekt - en bygning
der viser byen og nationens
formåen.

Den efterfølgende debat tan¬
gerede en bred vifte af ideer og
visioner - her nedfældet i vil¬

kårlig rækkefølge:



- sæt lighedstegn mellem kul¬
turby og arkitekturby

- byg »katedraler« f.eks. skue¬
spilhus, koncerthus, museum
for moderne kunst, svøm¬
mehal

- byg fremtidsorienteret bolig¬
byggeri

- tag fat på byens torve og

pladser
- arbejd med byens trafik¬

struktur
- genskab de gamle indfalds¬

veje til København
- ryd op i gadeinventaret
- udskift facader og tage på

byens grimme bygninger
- byg badehuse på Nørrebro
- saml kræfterne om Køben¬

havn som gammel handelsby
- fokuser på regionens grønne

fingre
- skaf københavn en ny forfat¬

ning.
Afslutningsvis sagde Trevor

Davies: »- at »kulturby 96«
skal bevise, at København er en

af Europas førende kulturbyer,
ikke blot i 1966, men også i
fremtiden. Arrangementet
skal baseres på en bred kultur¬

definition, der omfatter det
velkendte og det eksperimente¬
rende, det kunstneriske pro¬
dukt såvel som den kunstneri¬
ske proces. Det brede kultur¬
begreb skal danne rammen,

samarbejde og vilje bane vejen
frem«.

At det nok ikke bliver sagt så
enkelt, som det umiddelbart ly¬
der, kan man ængstes for, når
det høres, at »København kul¬
turby 96« ikke alene skal hand¬
le om byen København, men
om hele hovedstadsregionen in¬
klusiv de tre amtskommuner

og 50 større og mindre kom¬
muner.

Organisation
Hovedstadsområdets kommu¬
ner og amtskommuner har på¬
taget sig ansvaret for kulturby¬
året og i den anledning stiftet
»København kulturbyfond
96«, der består af en bestyrelse,
en komité, et idéudvalg og et
sekretariat.

Bestyrelsen består af Køben¬
havns overborgmester, repræ¬
sentanter fra København og

Frederiksberg kommuners
kommunalbestyrelser, de tre
amtsborgmestre og en repræ¬
sentant fra Kulturministeriet. I
alt otte personer plus som ob¬
servatør formanden for For¬

eningen af kommuner i Køben¬
havns amt.

Til kulturby 96 komiteen,
der er fondens ærespræsidium,
er foreløbig udpeget 81 perso¬
ner, der repræsenterer et bredt
udsnit af hovedstadsområdets

erhvervs-, samfunds- og kul¬
turliv.

Idéudvalget, der er et rådgi¬
vende organ for sekretariatet
har højst 15 medlemmer og er
tænkt som sparringspartner,
tænketank og idéforum. Alle
håndplukkede personer, der
markerer sig i kultur- og sam¬
fundslivet.

Og kulturbysekretariatet, der
udarbejder rammerne for kul¬
turbyårets aktiviteter og står
for hele det praktiske arrange¬
ments gennemførelse har foru¬
den generalsekretæren Trevor
Davies ansat fem medarbejdere
og vil inden 96 vokse til ca. 30.

Protektor er Hendes Maje¬
stæt Dronningen.

Økonomi

Erfaringsmæssigt har kultur¬
by-budgetterne ligget på et sted
mellem 50 og 670 millioner
kroner. Dertil kommer udgifter
til markedsføring, nybyggeri,
restaurering m.m. Derfor har
500 millioner kroner været

nævnt for det danske projekt.
Udgifterne til sekretariatets

forberende arbejde fordeles så¬
ledes: Københavns kommune

32,4%, Frederiksberg kommu¬
ne 6,0%, Københavns Amt
42,0%, Frederiksborg Amt
12,0% og Roskilde Amt 7,6%.

Derudover har Kulturmini¬
steriet bevilget 1 million kroner
om året frem til 1996 - i alt 5

millioner, mens EF-bidrager
med i alt 1 million kroner til
hele arrangementet.

Der vi formentlig i 1994
blive taget stilling til ansøgning
om økonomisk støtte til kon¬
krete projekter.

Karen Permin
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tidløst design og høj
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Konkurrence om fire byrum

Idékonkurrence om billedkunst og arkitek¬
tur - 4 byrum i Århus kommune

I juni 1992 udskrev Det Billedkunstneri¬
ske Udsmykningsudvalg og Udvalget for
Arkitekturen i Statens Kunstfond, Århus
Kommune og Århus Cityforening i samar¬

bejde med dal en offentlig idékonkurren¬
ce om forslag til en helhedsløsning af et el¬
ler flere af følgende byrum: Vesterbro
Torv, Ingerslevs Plads, Telefontorvet og

Pustervig.
Konkurrencen havde til formål gennem

konkrete forslag til de udvalgte byrum at
give inspiration til en generel højnelse af
kvaliteten af byrummene.

Med konkurrencen ønskede udskriverne
at henvende sig til arkitekter, landskabs¬
arkitekter og billedkunstnere - meget gerne i
samarbejde - med henblikpå ikke alene atfå
byrummets funktionelle indhold belyst,
men rummet som helhedfor derigennem at
gøre byrummet til en oplevelsesrig ramme af
høj æstetisk kvalitet.

Dommerkomiteen har bestået af: For
Statens Kunstfond: Museumsinspektør,
mag.art. Leila Krogh, formand for de bil¬
ledkunstneriske udvalg, og arkitekt maa
Palle Dyreborg, formandfor Statens Kunst¬
fond og arkitekturudvalget. For Århus
Kommune: Rådmand Olaf P. Christensen,
formand for dommerkomiteen, rådmand
Eva Tørnæs og byrådsmedlem Villy Juhl.
ForÅrhus Cityforeningformand Steen Nor¬
dahl Møller. For Danske Arkitekters Lands¬

forbund: Professor, arkitekt maa Mogens
Breyen, billedhugger Hein Heinsen og land¬
skabsarkitekt maa, mdl Jeppe Aagaard
Andersen.

Rådgivere for dommerkomiteen har væ¬
ret stadsarkitekt maa Ole Østergaard og

■ afdelingsarkitekt maa Niels Grundtvig-
Poulsen.

Arkitekt maa Flemming Deichmann,
dal har været konkurrencens sekretær.

Dommerkomiteens bemærkninger
Idékonkurrencen er besvaret med 168 for¬

slag og udgør et omfattende materiale. Det
er dommerkomiteens opfattelse, at der af
dette materiale kan udledes nogle synspunk¬
ter, som kunne have betydning for skabelsen
af byrum i andre byer i landet.

Det særlige ved materialet er, at det ikke er
forud fastlagte byplanmæssige principper
eller ideer, som har affødt gode løsninger.
Men hvert af de fire byrum har ud fra sin
særlige karakter fremkaldt egenartede be¬
svarelser.

Konkurrencens samlede resultat og væ¬

sentligste udsagn er, at der må lægges langt
mere nuancerede kunstneriske og arkitekto¬
niske tilligemed funktionelle vurderinger til
grund for udformningen af vore byers fæl¬
lesrum end de, som har været gældende i de
sidste 25-7-30 år.

Kravet til adskillelse imellem den kørende

og gående trafik har også været det altdomi¬
nerende udgangspunkt og har resulteret i ud¬
lægning af ensartede gågader og fodgænger¬
torve, omkørsler og P-pladser, der som oftest
i sin udformning og indretning har frataget
vore bykernes deres egenart til fordel for
merkantilismens decentrale ophobning.

I konkurrencens omfangsrige materiale
har dommerkomiteen samlet fundet et langt
mere nuanceret planlægningsgrundlag for
fornyelse og forbedring af byens rum. Begre¬
ber som stedets egenart, den kulturelle erin¬
dring, synliggørelse af det grundlæggende,
nødvendighed af tilstedeværelse og det fyld¬
te rum, pausen og opholdets betydning, fra¬
vær som forudsætning for det mulige m.v.

Generelt finder dommerkomiteen her en

mere nuanceret vurdering af forholdet mel¬
lem den kørende og gående trafik i erken¬
delse af, at den gode by rummer begge dele,
men på byens og menneskets præmisser.
Gadens og pladsens inventar ønskes minime¬
ret og disciplineret til fordel for en tydeliggø¬
relse af byrummets grundlæggende kvalite¬
ter. Byrummets funktionelle udformning er

generelt bestemt af det på stedet værende og
traditionen herfor.

Den arkitektoniske og billedkunstneriske
behandling af byrummet har størst gennem¬
slagskraft, når udformningen tager ud¬
gangspunkt i en arkitektonisk, skulpturel
fortolkning af stedet.

I de mest vellykkede projekter er der en
markant sammenhæng mellem det arkitek¬
toniske og det billedkunstneriske.

I de projekter, som enten tager sit ud¬
gangspunkt i det arkitektonisk-funktionelle
eller det billedkunstnerisk-dekorative, er der
en tendens til enten en overmøblering, en

unødig opfyldning af byrummet eller en for-
flygtigelse af byrummets egenart.

Vesterbro Torv

Blandt de 34 forslag til udformning af
Vesterbro Torv, har dommerkomiteen sær¬

ligt hæftet sig ved 11 projekter som samlet
har medvirket til at belyse dette byrums
funktion, karakter og mulige byarkitektoni-
ske fornyelse og forbedring.

Pladsen er med sin geografiske placering
og funktion som trafikplads en plads for
bevægelse. Trafikken afvikles mest hensigts¬
mæssigt, som den er i dag, dog bør fortove
reguleres ved fodgængerovergange, og såle¬
des at de betjener livet i husene bedst muligt.

Bebyggelsen i torvets periferi bør punktvis
forstærkes ved bygningsmæssige tilføjelser.

En egentlig trafikfredeliggørelse af hele
pladsens gulv synes således ikke at være no¬

gen løsning på pladsens problem, dels ville
det medføre meget voldsomme og kostbare
anlæg for at afvikle trafikken f.eks. i flere
niveauer, dels rejses der tvivl om behovet for
så stort et fodgængertorv set i forhold til
bykvarteret og dets indbyggere.

Generelt peger forslagene på, at den store
ø i pladsens midte, bør have en markant og
stærktvirkende udformning i samspil med
den omgivende trafik og bebyggelse. Et arki¬
tektonisk eller skulpturelt objekt, som kan
give hele bykvarteret en særlig karakter og

egenart.
Dette kunne gennemføres ved en have¬

kunstnerisk bearbejdning f.eks. som en Lon¬
don-square eller som i Steen Høyers projekt,
men de fleste peger på en udformning af
plads-øen ved opførelse af monumentale
skulpturer eller monumentale bygninger af
særlig observans.

Blandt forslagene har dommerkomiteen
præmieret 5 projekter, som meget fine bi¬
drag til belysning af dette byrums særlige
egenskab, karakter og udformning.

Ingerslevs Plads og Boulevard
Blandt 33 indleverede forslag til udformning
af Ingerslevs Plads har dommerkomiteen
hæftet sig ved 6 projekter, som samlet har
medvirket til belysning af dette byrums mu¬

lige byarkitektoniske forbedring og udform¬
ning. Ingerslevs Plads og Boulevard udsprin¬
ger af Kampmanns og Ambts plan fra 1898
og fremtræder grundlæggende som et over¬

ordenlig smukt eksempel på planlagt byarki-
tektur.

Samtlige projekter påpeger pladsens pla¬
cering i skæringspunktet mellem de to akser,
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Dalgas Avenue og Ingerslevs Boulevard samt
som højtliggende udsigtspunkt mod vandet.

Langt de fleste projekter har fundet anled¬
ning til at se pladsen og boulevarden som en
helhed.

En række projekter foreslår en gennem¬

gribende byarkitektonisk og især havekunst¬
nerisk bearbejdning af det samlede område.
I disse projekter er der lagt stor vægt på de
folkelige og rekreative muligheder i boule¬
varden, spændende fra Harald Jensens
Plads som romantisk have, i et videre forløb
med vandkanaler, søer, åløb, drivhuse, mar¬

kedspladser, prydhaver og vandkunster frem
til et markant monument, tårn eller andet
objekt placeret i aksernes skæringspunkt på
Ingerslevs Plads.

Dommerkomiteen finder her mange inter¬
essante delforslag og raffinerede detaljer,
men tager generelt afstand fra den store
trang til at udfylde dette markante byrum
med så mange og opdelende elementer, lige¬
som man finder de mange tiltag til en tivoli¬
sering af boulevarden stridende mod byrum-
menes æstetiske og kunstneriske forudsæt¬
ning.

Dommerkomiteen har præmieret 2 pro¬

jekter, som begge med få virkemidler fore¬
slår Ingerslevs Plads udlagt som et byrum,
hvor pladsens gulv og form er selve monu¬
mentet. Et byrum som en pause - et fravær,
som igennem befolkningens besiddelsesta¬
gen giver udsyn, attraktion og mulighed -

»for alt«. Man foreslår boulevarden gen¬

plantet og renset for alt unødigt, samt såle¬
des, at det byarkitektoniske fremtræder med
den største styrke. Rummet udføres med en

simpel belægning og kan bruges som mar¬
ked m.m., kan fyldes og tømmes.

Kun et enkelt arkitektonisk element som et

tårn eller et lille kunstgalleri kan tilføjes.

Telefontorvet
Med 47 indkomne forslag synes denne plads
at have de konkurrerendes bevågenhed.
Blandt disse forslag har dommerkomiteen
især hæftet sig ved 8 projekter.

Dommerkomiteen finder, at byrummets
centrale beliggenhed, som bindeled mellem
to strøggader med uklar og uartikuleret
rumdannelse og dårlig arealudnyttelse, har
været en særlig udfordring for arkitekter og

byplanlæggere.
Opgaven har således i særlig grad været et

spørgsmål om, igennem en bebyggelsesmæs-
sig fortætning, at give rummet og rumfor¬
løbet kvalitet.

En række projekter viser interessante for¬
slag til større og mindre nybygninger og om¬

bygninger af det eksisterende trafikhus.
Forslagene lider generelt under manglen¬

de program for nybyggeriets funktionelle
indhold, hvorved de enten bliver et økono-

Vesterbro Torv

Ingerslevs Plads og Boulevard
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Telefontorvet

Pustervig

misk og funktionelt postulat eller i værste
fald en uafklaret byarkitektonisk scenog¬
rafi.

Det er karakteristisk for de fleste byfor-
tætningsprojekter, at selve pladsdannelsen
bliver behandlet på samme niveau som det
bygningsmæssige uden særlig markante
tiltag.

Blandt de billedkunstneriske projekter er
det en gennemgående tendens at udsmykke
med symbolgivende objekter ofte af stor
banalitet.

Dommerkomiteen har præmieret to pro¬

jekter, som med enkle og få arkitektoniske
hhv. skulpturelle virkemidler giver stedet en

særlig prægnans.
Torvet afgrænses af et gennemgående ar-

kitektonisk-skulpturelt element, som sam¬
menbinder de to strøggader i et forløb med
porten, passagen, pausen og punktet. Eller
torvet gives ånd og bliver sted ved opstilling
af en stærktvirkende skulptur, som senere
kan generere torvets krop eller bygnings¬
mæssige ramme.

Pustervig
53 af konkurrencens 168 forslag har kon¬
centreret sig om Pustervig Torv. Blandt disse
er 7 projekter, som dommerkomiteen finder
har belyst dette torvs særlige mulighed som

byrum, funktion og udformning.
Dommerkomiteen finder her en række

forslag til ny terrænbehandling og belæg¬
ning på torvet. Dette er primært udsprunget
af et ønske om at lukke torvet for parkering
og gøre dette til et bilfrit åndehul i byen.

Dommerkomiteen finder et bilfrit torv

klart anbefalelsesværdigt, men stiller sig ge¬
nerelt undrende over for de mange forslag til
opretning af pladsen til mere eller mindre
vandret plan med alt, hvad dette indebærer
af ramper, trappeanlæg og støttemure, som
dels svækker torvet som byrum, dels vanske¬
liggør fodgængernes passage over torvet
(handicappede) og giver de historiske byg¬
ninger en dårlig terrænafvikling langs de
markante sokler.

Generelt har konkurrencedeltagerne kon¬
centreret sig om enten en udsmykning af tor¬
vets nordside med de to gavle og hegnsmur
eller givet forslag til en mindre nybygning
som galleri, café eller teaterscene m.v.

En stor del af de billedkunstneriske for¬

slag til udsmykning af gavlvæggene og de
skulpturelle forslag til etablering af vand¬
fald, vandrelieffer, fontæner og vandbas¬
siner finder dommerkomiteen generelt over¬
drevne og fremmede for den særlige iboende
byarkitektoniske kvalitet, som Pustervig
Torv rummer.

Forslag til en havearkitektonisk behand¬
ling af torvet virker også fremmed og vidner
om, at det grønne som byarkitektonisk ele¬

ment skal behandles med samme differentie¬
rede indsigt som byens øvrige elementer.

Et enkelt projekt har ved en særlig belæg¬
ning med reliefhuggede inskriptioner og
steler gjort torvet til ordets plads.

Blandt de indkomne projekter har dom¬
merkomiteen lagt særlig vægt på et projekt,
som gør Pustervig til teaterets, dansens og
musikkens torv.

Igennem indplacering af en enkel, høj af¬
valmet scenebygning i torvets nordside ska¬
bes et smukt, intimt og velafbalanceret fol¬
keligt byrum i Århus' historiske bykerne.
Rummets fint artikulerede vægge og gulv er

inspireret af barokkens Rom, men er Århus
så vedkommende.

Konklusion

Konkurrencen om 4 byrum i Århus har over¬
bevist konkurrenceudskriverne om, at be¬
handlingen af byens fællesrum skal gøres til
genstand for en meget omhyggelig planlæg¬
ning, hvor indhold, form og funktion ud¬
springer af det enkelte steds egenart, bykvar¬
terets historiske lag, arkitektur, monumenter
og funktion.

Byrummenes forløb fra sted til sted, kvar¬
ter til kvarter, bydel til bydel afspejler byens
kompleksitet og mange spændingsfelter.

Vore byer skal ikke fremstå som rumlige
og funktionelle generaliteter, med standar¬
diserede belægningsmønstre, gadeinventar,
kunstnerisk dekoration, maling og udsmyk¬
ning eller tilfældigt opstillede skulpturer og
monumenter.

Byen forbedres ikke ved at påtvinge den
miljø som generalitet: Den grønne by, fod¬
gængerbyen, den økologiske by, osv.

Konkurrencen bekræfter endvidere ud¬
skriverne i nødvendigheden af, at byens fæl¬
les rum bearbejdes af billedkunstnere, arki¬
tekter, planlæggere og landskabsarkitekter i
et samarbejde, hvor det arkitektoniske og det
billedkunstneriske taler deres tydelige sprog.
Ved fornyelse og forbedring af byens fælles¬
rum føjer tidens udsagn sig til det historiske
og åbner mulighed for fremtidens.

Konkurrencens resultat afspejler klart, at
der i et tættere samarbejde mellem den fri og
den bundne kunst opstår et langt mere diffe¬
rentieret og nuanceret syn på formgivningen
af det offentlige rum.

De 4 projekter, der er tildelt 1. præmier,
finder dommerkomiteen på overbevisende
måde med kunstnerisk og arkitektonisk kva¬
litet har bidraget til løsningen af det enkelte
byrum og i fællesskab har bidraget til at
fremme forståelsen for vore byrums behand¬
ling. Projekterne skønnes at være overor¬

dentlig realistiske og realisable, både hvad
angår anlæg og drift. Dommerkomiteen an¬
befaler projekterne til videre bearbejdning
og udførelse.
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Vesterbro Torv

Forslag tildelt 1. præmie på
75.000 kr. Udarbejdet af Ing¬
var Cronhammar, Herning og
arkitekter maa Jørgen Kreiner-
Møller og Erik Nobel, Køben¬
havn.
Model: Tømrermester Bjørn
Christensen, Århus. Foto: An¬
ders Bach Lauritzen - Poul Ib
Henriksen Fotografi, Århus.

Forslagsstilleren tager udgangs¬
punkt i Vesterbro Torv som en

plads præget af trafik og par¬

kering, der ikke indbyder til at
danne et torv i traditionel for¬
stand.

Man skaber derfor en ny ø,
et nyt markant volumen - en

Arc - til biler og mennesker.
Arc'en er et parkeringshus med
formmæssige referencer til ski¬
bet, hvalen og lokomotivet - et
stort skrog, der skærer sig ned i
torvets skrå flade mellem de
røde murmassiver. Der er ad¬

gang til det øvre dæk, som del¬
vis er møbleret med stoleræk¬
ker. Ved særlige lejligheder kan
bilerne fjernes, og der afholdes
f.eks. rockkoncerter.

Arc'en fremtræder som en

rå, skibsagtig konstruktion - et
sort stålskrog med enkelte mar¬

kante åbninger i facaden, der
om aftenen afgiver rødt lys for
at understrege den særlige
fremtoning.

Forslaget repræsenterer et
nyt bymæssigt udtryk - et tur¬
bulent fartøj, der giver såvel
Vesterbro som Århus en ny
rumlig dimension. Dommerko¬
miteen finder, at forslaget er et
enestående svar på opgaven.

1:1000

Arc'en fremtræder udvendigt som et sort stål¬
skrog med enkelte markante åbninger ifacaden.

Mellem arc'en og fortovet udføres en fri¬
skæring - en rende, der dækkes af en kraftig
metalrist. I renden løber der konstant vand, såle¬
des at arc'ens karakter affartøj understreges.

■ An arc made to look like a sea vessel, complete
with a black hulk and frontal openings. A rill
covered with a metalgrille is dug between arc and
pavement. This rill will be constantly full of
running water.

1..' ' ■'> trcØeø. 't&Mm
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1:1000

Vandpytten er i vor tid blevet bekæmpet så effek¬
tivt, at vi, når vi en sjælden gang støder på én,
straks viger tilbage, angste som vi er for at blive
strintet til ved en bils mellemkomst, og hvem ved
om det ikke er en kloak, der er stoppet til. Ja, når
jeg sigeh vi, er det selvfølgelig undtagen børnene.
- de springer naturligvis i.

■ Children enjoy jumping into pools, whereas
adults seem to fear them as if they are really
sewers.

Vesterbro Torv

Forslag tildelt 2. præmie på
60.000 kr. Udarbejdet af:
Landskabsarkitekt maa, mdl
Ulrik Kuggas Petersen, Køben¬
havn.

Forslagsstilleren pointerer, at
Vesterbro Torv er en plads for
bevægelse - en trafikplads - og
målet må være at skabe ople¬
velser for de, der færdes på
pladsen, såvel kørende som

gående.
Et stort samlende element

placeres derfor på torvet, som
en ø - i nogen grad afhængig
af det underjordiske parke¬
ringsanlæg, men med en æn¬
dret linieføring mod syd af tra¬
fikale årsager. Der foretages
endvidere små justeringer af
fortove, og i kontrast til den
eksisterende sydlige liniære be¬
plantning af søjleelm nyplantes
to solitære sølvpopler for at
accentuere pladsens henholds¬
vis højeste og laveste punkt.

Forslagsstilleren finder det
afgørende, at den nye midterø
får sin egen karakter, og fore¬
slår derfor en stor todelt skulp¬
tur af sten og vand. En vand¬
stråle overrisler den sydlige
højereliggende flade, som via
brudkanten fordeler vandet
ned på den lavereliggende
nordlige del. Denne hælder ind
mod brudkanten, og vandet
samles til en stor pyt. Stenens
buede kant mod nord kan an¬

vendes til ophold, mens »bør¬
nene plasker i pytten«.

Forslaget tager udgangs¬
punkt i en poetisk oplevelse -

en påpegning af det betyd¬
ningsfulde i netop et sted om¬

givet af biler og trafik at eta¬
blere en pause, som betjener
sig af en anden rytme og andet
substans end den altid pulse¬
rende, mekaniske trafik.

Skulpturen har yderligere
den kvalitet, at den fungerer
som måler for vejrliget. Skulp¬
turens størrelse og form som
en kæmpesten presser sig
stærkt virkende ud mod plad¬
sens vægge.
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Vesterbro Torv

Forslaget er svært tilgængeligt,
idet tegningerne kun ledsages
af en litterær beskrivelse af en

persons oplevelse af det ny Ve¬
sterbro Torv.

»Torvet havde travlt. En uen¬

delig strøm af biler blev slynget
rundt i fordelingsmaskinen,
alle de travle mennesker skulle

hjem til aftensmaden. Rødt,
grønt, femogtyve til Viborg,
tredive til Silkeborg. Eller bare
Brabrand? Rødt, grønt. Tyve til
Randers.

I morgen gik det den anden
vej igen. Otteogtredive tusinder
biler hvert døgn. Han får næ¬
sten ondt af Vesterbro Torv.

Hvordan får det styrke til den¬
ne præstation, hver dag undta¬
gen søndag, hvor skriget fra
den lange lørdag knap ringer
ud, før mandag morgen melder
sig Han havde aldrig
Set den før. Underligt indad¬
vendt er den der bare, det er,
som om den underordner tra¬

fikken, bagatelliserer den, som
var den ældgammel. Da han
kommer nærmere, opdager
han, at hele fladen, der hidtil
har udgjort centrum i centrifu¬
gen, synes skrællet af, eller må¬
ske sprængt bort? Den sorte fi¬
gur svæver ikke, men viser sig
at tilhøre en større helhed«.

Figuren er pågående og rej¬
ser sig fra bunden af den gamle
parkeringskælder. Installatio¬
nens sammensathed holdes på
plads af en gennemgående
rampe, som i sin begyndelse
indejiolder en sort boks, man
skal igennem. I denne boks er
larmen fra torvet lukket helt
ude ligesom øjnene kun lang¬
somt registrerer det svage lys.
På denne baggrund opleves den
videre vandring gennem instal¬
lationen som en parallel til det
vibrerende pulsslag, som torvet
frembringer.

Forslaget udmærker sig ved
en omsætning af torvets rytme
til form, en påvisning af bevæ¬
gelser til nye bevægelser og alli¬
gevel en parallellitet til torvet,
som installationen i sin tidsty¬
piske fragmentering er udtryk
for.

Forslag tildelt 3. præmie på 20.000 kr. Udarbejdet af arkitekt¬
studerende Berit Sys Christensen, Jan Haaning, Dorthe Keis,
Morten Sjørvad og Jørgen Søndermark, Århus.
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Vesterbro Torv

Forslag tildelt 3. præmie på
20.000 kr.

Udarbejdet af landskabsarki¬
tekt maa, mdl Torben Schøn-
herr, Århus. Medarbejdere: Ar¬
kitektstuderende Cathrin Borg
og Louise Schønherr.

Forslaget fortolker Vesterbro
Torv som en ø midt i trafikkens

hastighed og larm. Det er for¬
slagsstillernes hensigt at styrke
denne tolkning af stedet.

Derfor foreslås, som det
også er tilfældet i andre besva¬
relser, en fast og rolig form
midt på pladsen.

I dette forslag et hus. Et hus
midt på torvet. Et hus som Ba¬
silikaen i Vicenza.

Dommerkomiteen finder
ideen præcis og klar til stedet.

Det føles rigtigt på dette torv at opføre et hus. Et hus, som ligger midt på torvet og siger:
Her er torvet med huset på.
Som Covent Garden Market i London.
Som Rådhuset i Vicenza.
Som vejehuset i Gouda.

Et hus med en ganske høj underetage, 3.5-4 m, et hus på søjler, en overdækket markedsplads, om sommeren åben,
om vinteren lukket. Og ovenpå måske et stort smukt rum, en restaurant, en dansesal, en arbejdsplads, et rum for
byens foranderlighed. Huset står på sin ø i en enkel granitbelægning, der kan godt være ophold mod Nørre Allé.
P-kælderen bevares, overfladeparkering fjernes.
m Having a house here feels right, an eloquent house as in Covent Garden; a house with a high groundfloor held
up by columns, open in summer, closed in winter. Upstairs perhaps a dancehall, a variable space. Towards Nørre
Alléperhaps a broad pavement. No parking above ground.
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Vesterbro Torv

De »selvgroede« lun¬
de, der vedligeholdes
som stævningssfcov, er
et vigtigt element i for¬
bindelse med »funda-
mentsresterne«, et bil¬
lede på kontraster og

flygtighed, - på for¬
vandling og lys. Mure¬
ne er tjæredefor at
opnå en tættere og
mere tør overflade
samt en nem vedlige¬
holdelse. Farve og ma¬

terialeudtryk er natur¬
ligvis også væsentlig.
De flexible lygtestan¬
dere skal sikre et be¬
skedent lysniveau de
nødvendige steder.

■ Important elements:
traces offoundation;
'self-grown' groves;
tarred walls: modest

lighting.

Vesterbro Torv

Forslag tildelt 3. præmie på
20.000 kr. Udarbejdet af
landskabsarkitekt Steen A. B.

Høyer, Flørsholm.

»Målet er ikke at danne en ny
helhed, forstået som sam¬

men-hængende design, men
at afbalancere det eksiste¬
rende udtryksfuldt ved hjælp
af nogle enkelte tilføjelser:
1. De «selvgroede» lunde.
2. Fundamentsresterne - de

tjærede betonbænke.
3. De fleksible lygtestandere.

Disse elementer er placeret
i forhold til det eksisterende
rum og i bevidstheden om, at
en god plads er det samme
som enkle og behagelige op-

holdsmuligheder. Bænke og
træer anbragt, hvor der er sol,
vind og mennesker«.

Forslaget er et af fire, der
ved enkelte tilføjelser frem¬
hæver nogle af de vigtigste
elementer i havekunsten,
nemlig træet som en levende,
voksende ting i byen, oplevel¬
sen af det vandrette mod ter¬

rænets fald, genkendelsen af
byens inventar. Elementer, der
ses og genkendes, når man

bevæger sig gennem byen.
Nøgleordene er flygtighed,
bevægelse, lys og stabilitet.
Forslaget fremhæves for at
have bragt disse elementer ind
i debatten om pladsernes
fremtid.

Telefontorvet
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Pustervig
Forslag tildelt 1. præmie på
75.000 kr. Udarbejdet af land¬
skabsarkitekt maa, mdl Ellen
Braae og arkitekt maa Lars
Nicolai Bock, Århus.

Forslaget har som baggrund,
at pladsen Pustervig udtryk¬
ker en fortættet historisk for¬
tælling, som det også er til¬
fældet med pladser i mange
andre middelalderbyer.

Den ret lille plads giver
mulighed for et intenst liv,
som det også udfolder sig på
pladsen i dag. Pladsen som
en levende scene præciseres
gennem forslaget om en flad
scenebygning i pladsens nord¬
lige side. Ved sin højde og sin
konkave form fremtræder
scenebygningen som en klar
rumlig pendant til Borgpor¬
tens tunge bygningskrop over¬
for mod syd.

Historisk refererer den kon¬
kave bygning til barokkens
rumskabende kulisser. Både
den nye scenebygning og

Borgporten danner en klar
afskæring i de middelalder¬
lige husrækker, og ved højde,
ringe dybde, konkav form og
afvalmet tag skabes en nær¬
mest elegant scenevæg til
Pustervig Plads.

For den klare forståelse af

pladsens historiske forudsæt¬
ninger, dens rumlige udtryk
og levende brug tildeles forsla¬
get en 1. præmie.

LANDSKAB 1 -1993

Ved at bygge et ganske smalt hus som afslutning på den nordlige karré opstår en dialog med Borgporten, hvor det
nye hus, sin størrelse til trods, formår at danne et modspil til dominansen, ganske som David mod Goliat, uden at
der hér skal udpeges nogen vinder.

Situationen på Pustervig minder om de rumligeforhold ved Piazza Garibaldi i Sabionetta. Nemlig spillet mellem
to overfor hinanden placerede bygninger i en mere anonym kontekst.

Borgportens konveksitet opsamles afen konkav form, dannet af en skærm; en klar kontrast til massivet.
■ A narrow house marks the end ofthe northern block offlats, and communes with Borgporten (castle gate). David
versus Goliath with no winner. The Pustervig situation is like that on Piazza Garibaldi in Sabionetta: the 'game' of
two opposing buildings in an anonymous context.



Mulighedenfor at skabe det tomme
rum, et rum, der forceredes som en
ørken en varm sommerdag, som en
ismark en vinterdag, forår med
knaldende lys, eller en søndag mor¬
gen, hvor du selv og sin pose med
rundstykker er rummets eneste
skulptur. Og følelsen kan opstå.
Hér er der intet. Hér er fravær af
alt, og derfor mulighedfor - alt.
■ Creating empty space, like a
desert on a hot summer's day -on a

Sunday morning, a straypedestrian
with a paperbag containing rolls
will be the only sculpture.
Absence - and endless possibility.

Forslag tildelt 1. præmie på
75.000 kr. Udarbejdet af
landskabsarkitekt maa, mdl
Torben Schønherr, Århus.
Medarbejdere: Arkitektstude¬
rende Cathrin Borg og Louise
Schønherr.

D,et foreslås at skabe et park-byrum i stor skala. Al tværgående trafik afbrydes. Trafikken afvikles som hidtil ens¬
rettet, blot med den forskel, at man ikke længere krydser, men kører rundt om det store rum.

Parkrummet indbyder til mange aktiviteter, men væsentligst er dette: At kunne bevæge sig i et rum af så store
dimensioner og modtage den følelse, det giver.

■ A park on a large scale; no traversing traffic, rather, one-way traffic circuiting. Most important will be thefeeling
of having a large space in which to move.

1:4000

Ingerslevs Plads og Boulevard
Forslaget forstærker den stor¬
hed og monumentalitet som

kendetegner Ingerslevs Boule¬
vards grønne byrum.

Alle småelementer, som kun¬
ne svække det 21 x 500 meter

store parkrum fjernes. I hver
side plantes 2x2 rækker linde¬
træer, og hele arealet belægges
med gult grus.

Rummets monumentalitet

udspændes mellem et stort,
tomt, svagt krummet, sort gra¬

nitplan på Ingerslevs Torv og
et fint smalt hus til kunst ved
Harald Jensens Plads.

Monumentalitet mellem
tomhed og fylde.

Her får det mangfoldige liv
sin afgørende ramme.

Forslaget tildeles 1. præmie
for dets originale præcisering
af det monumentale, grønne

byrum.
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Ingerslevs Plads og Boulevard
Pladsen ligger i kanten af den
med karreer bebyggede del af
Århus - et overgangsled. Stedet
og dets karakter, udspringer af
Kampmanns og Ambts plan
fra 1898. Pladsen var her an¬

bragt som et skæringspunkt
mellem to akser, Dalgas Ave¬
nue og Ingerslevs Boulevard,
højt beliggende med et kik ud
over vandet af den tragtfor¬
mede Dalgas Avenue - et sær¬
deles væsentligt og markant
træk.

Ingerslevs Boulevard gen¬

plantes, og der opstilles et
kvadratisk tårn ved boulevar¬
dens afslutning mod Harald
Jensens Plads og et tilsvarende
ottekantet murstensmonument

ved trærækkernes afslutning
mod Ingerslevs Plads.

Tårnmonumenterne er trans¬

parente med portåbninger i
Boulevardens centrale akse.

Ingerslevs Plads udlægges
som et stort næsten tomt by¬
rum. På pladsens flade opstil¬
les i skæringspunktet mellem
Ingerslev- aksen og udsigtsak¬
sen mod vandet og Samsø et
skulpturelt objekt, som spejler
og kobler skæringen af de to
akser. Objektet fastholdes i sin
position på pladsen af en kur¬
vet løvskærm.

Dommerkomiteen fremhæ¬
ver forslaget for dets fine byar-
kitektoniske betragtninger og
en stilfærdig og karakterfuld
skulpturel og arkitektonisk be¬
arbejdning af projektets enkel¬
te elementer.

Forslag tildelt 2. præmie på
40.000 kr. Udarbejdet af land¬
skabsarkitekt maa, mdl Ellen
Braae og arkitekt maa Lars
Nicolai Bock, Århus.

Ingerslevs Plads anlægges som et stort, næsten tomt rum - sammenholdt afet stort svagt hvælvet »gulv« afgranit.
Ipladsens nordside plantes en enkelt række af træer. Træerne danner en krum klippet skærm - der i sin konkave
form opsamler »ekkoet« fra landskabet og vandet.
■ IngerslevsPlads: an almost emptyspace united by a lightly curvedgranite 'floor'. A single row of trees on the north
side, a concavity sucking the 'echo' of landscape and water.

#3 k
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Skiven starter med at gribefat ipas¬

sagen ud mod Søndergade. Videre i
forløbet gennemskæres den af to
portåbninger inden knækket intro¬
ducerer en ny retning. Skiven fort¬
sætter passageforløbet og bevægel¬
sen langs pladsrummet, hvori der
placeres ni træer, som følger plad¬
sens kvadratiske belægning.
■ A disc opens on to Søndergade
and is cut through by two portholes
until a new direction is intro¬
duced. The motion continues along
the square, in that nine trees are

planted.

Telefontorvet
Forslag tildelt 1. præmie på
75.000 kr. Udarbejdet af arki¬
tekter maa John Jeppesen og
Sanne Elkcer, København.

Projektet bygger på en grund¬
læggende idé om arkitektonisk
at markere passagen mellem de
to strøggader og give fodgæn¬
gerstrømmen en række visuelle
oplevelser undervejs. Dette sker
ved at introducere et bymæs¬
sigt nyt element i området i
form af en skive, der markerer
forbindelsen mellem de to

strøggader.
Projektet præmieres, fordi

det viser, at løsningen på ste¬
dets kaos kan være er enkelt

svar, en mur og en trægruppe.
Muren, der starter lavt i por¬

ten ved Søndergade, stiger mod
Busgaden, så oversiden præcist
tegner retningen i rummet og
understøttes af murens svage
knæk. Muren eller måske ski¬
ven bliver pladsens bagtæppe
og har i sig dele af torvets in¬
ventar.

Forslaget sammenbinder by¬
ens passager og styrker bevæ¬
gelsen mellem strøggader hen¬
over pladsen og frem til trafik¬
gaden.

Muren er et stykke byinven-
tar, der i sin form og funktion
forbinder skulpturen og plan¬
keværket. Pladsens gulv er lagt
i et kvadratisk mønster, der un¬

derstreger pladsens retninger
og har materialeholdning, der
beriger det enkle i forslaget.

Projektet løser på overbevi¬
sende måde opgaven, den rum¬

lige afgrænsning af Telefon¬
torvet.

HElrs ; iJiJr« lit 2J
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Telefontorvet

Forslag tildelt 2. præmie på
40.000 kr. Udarbejdet af Ole
Videbæk, Ribe.

»Det vidtstrakte gamle hus
med de utallige fløje og til¬
bygninger indeholdt adskillige
store, indbyrdes forbundne væ¬
relser. Men som det jo må være
tilfældet med en bygning, der
er så besynderligt konstrueret,
var der en mængde små afkro¬
ge og aflukker, den rest, der
ikke var blevet indarbejdet i
helheden.«

Med dette citat af Edgar Al¬
lan Poe karakteriserer forslags¬
stilleren Telefontorvets forhold
til Århus by - torvet, som en
rest af byen, og som aldrig har
fået nogen kærlighed. Et sted,
hvor husene ikke danner ram¬

me om torvet, men som lukker
sig om sit eget indhold. Et torv,
som ikke er tillagt noget ind¬
hold.

Det vigtigste er derfor ikke,
mener forslagsstilleren, at ind¬
ramme torvet med pæne faca¬
der, men at give torvet ånd, før
end det gives krop.

Forslagsstilleren ønsker der¬
for at tilføre torvet en form,
som er så klar og mægtig, at
man aldrig vil kunne forveksle
Telefontorvet med noget andet
sted i byen. Formen er en tvil¬
lingekegle hævet op på en
mandshøj base, med en kegle¬
diameter på 7 m og en kegle¬
højde på 14 m. Både base og
kegler er muret op af mørk-
brændte teglsten.

Den store form er uden
funktionel sammenhæng med
pladsen, den er der bare.

Forslaget udmærker sig ved
sine originale betragtninger .

over torvet og ved sin kraft¬
fulde skulptur, smukt fremhæ¬
vet af den grafiske fremstilling.
En skulptur, som dommerko¬
miteen finder lever op til den
kvalitet, som forslagsstilleren
efterlyser, og som i sit materia¬
levalg desuden tilføjer kunst¬
værket en ekstra dimension ved
sin erindring om byens bygge¬
stene.

Som de ægyptiske obelisker, der i barokken blev genrejst i et kaotisk Rom, og om hvilke en vis orden siden begyndte
at udkrystallisere sig, således lægges tvillingekeglerne som et krystal på det kaotiske torv.

Forslagets tidshorisont er lang. Forslagets mål er at give kimen til en grundlæggende ændring af torvet. En
ændring far kaos til orden, fra tomhed til indhold. En proces, som vender huse og mennesker mod torvet.
■ The first crystal ofa future order, twin cones, like the Egyptian obelisks erected in chaotic, baroque Rome, are
set up. The aim is to sow the seedfor complete change ofthe square, from chaos to order, from emptiness to content.
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Nyt og gammelt i Wien
Af Susanne Guldager

Under overskriften »Griinderzeit - Griin der
Zeit« var en lille gruppe fagfolk i maj 1992
forsamlet i Wien til et IFLA-symposium for
at beskæftige sig med byfornyelse og by¬
udvikling.

Symposiets titel signalerer en faglig opti¬
misme. I Wien forventer man da også en ny

vækstperiode - en ny Griinderzeit. Det var

hensigten med symposiet at ruste faggrup¬
pen til mødet med nye udfordringer - at lære
af fortiden løfte den historiske arv og forme
fremtiden - et altid aktuelt og ambitiøst pro¬

gram.
Første Griinderzeit i Wien i 2. halvdel af

1800-tallet skabte det Wien, vi kender i dag,
med byparker, ringgader, de første regulerin¬
ger af Donaufloden og det grønne bælte med
Wienerwald. I denne periode voksede be¬
folkningen i Wien fra 500.000 til 1.2 millio¬
ner. I forbindelse med den voldsomme vækst
var man fremsynet nok til hvert år at an¬

lægge nye parker, legepladser og alleer. Bag¬
grunden var en social og politisk forståelse
for betydningen af disse anlæg båret frem af
den landsfaderlige kejser Franz Josef samt
en stærk vilje til planlægning.

Det er en periode, hvis resultater man med
rette er stolte af, men som på kongressen fik
alt for megen plads.

Anden Griinderzeit forventes at fordoble

byens indbyggerantal fra de nuværende ca. 2

millioner til 4. Baggrunden er Wiens forven¬
tede rolle som center i det nye Europa.

Er den første Griinderzeit overhovedet
relevant for den anden, kan man spørge?

Den storhed og konsekvens, der lå bag den
første vækstperiode, skaber respekt, men de
forudsætninger, der dengang var til stede
eksisterer naturligvis ikke i dag. Parkerne
blev dengang anlagt som kompensation for
trange forhold i de hastigt etablerede nye

boligområder.
Og parkerne kom af et kejserligt, adeligt

eller borgerligt overskud og blev af denne
overklasse åbnet for folket. Borgerskabets
sociale forståelse, planlægningsviljen og den
arealreserve, der netop dengang - i 1800-
tallets slutning - var bragt tilstede ved for¬
svarsanlæggets opgivelse, var lykkeligt sam¬
menfaldende omstændigheder, som også i
andre hovedstæder resulterede i planer og

muliggjorde parkanlæg.
I dag er den sociale dimension stadig aktu¬

el, men har ændret karakter. Det er ikke mere
i så høj grad lys og luft, men social kontakt
og aktivitetsmuligheder, der er brug for.
Dertil kommer den økologiske dimension,
en altoverskyggende problemstilling, der
endnu ikke på overbevisende måde har fun¬
det fysisk udtryk.

Wiens planlægningsrådmand Dr. Hannes
Swoboda har formuleret en overordnet mål¬

sætning således: »Es gilt, den Grundstein
fiir eine zweite Griinderzeit, mit okologi-
schen und sozialen Dimensionen, zu legen«.
Smukt formuleret - og meget lidt konkret.

Byen har mangeartede aktuelle planlæg¬
ningsopgaver. Byfornyelsen i de ældre bolig¬
kvarterer, blandt andet fra første Griinder¬
zeit, omfatter installation af elementære
faciliteter som bad og toilet i de ofte meget
små familieboliger. Regulerings- og na¬

turgenopretningsarbejder med relation til
Donau udføres for at forbedre miljøet. I
Wienerberg-området anlægges et stort re¬
kreativt område i en tidligere grusgrav nær

boligområderne. Og det meget velfunge¬
rende, kollektive transportsystem udbygges
bl.a. under den historiske bymidte.

Det er store og vigtige opgaver, som kræ¬
ver koordinering inden for rammerne af en
overordnet planlægningsstrategi.

IFLA-symposiet udsendte en kommentar
til den aktuelle situation. Heri fremhævedes:
klare politiske planlægningsmål, styrings¬
midler i form af lovgivning, »det grønne«
som strukturerende og identitetsskabende
element samt inddragelse af funktionelle,
æstetiske, klimatiske og økologiske aspekter
i en fremsynet planlægning. En planlægning
man i en by med så hæderkronede plan-
lægningstraditioner som Wien nok kunne
have forventninger til.
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Visioner og vilje til store planer synes i
højere grad at have kraft i forbindelse med
udviklingen af den nye delstatshovedstad i
St. Polten, Niederosterreich. Her tænkes
stort i forbindelse med udvikling og integra¬
tion af by og landskab.

Til belysning af emnet indeholdt IFLA-
symposiet også eksempler fra andre hoved¬
stæder, f.eks. planlægning og opbygning af
en helt ny by som Brasilia, eller omdannelse
og fornyelse af eksisterende bydele i Paris,
London og Frankfurt.

Fascinerende fandt jeg professor Peter
Latz' foredrag om arbejdet med at omdanne
et industri- og infrastrukturanlæg i Duis-
burg Nord i Tyskland til park. Den historiske
arv er her et forladt og stærkt forurenet
industriområde - fremtiden er Emscher
Park. (Landskab 1992/2). Gasanlæg, høj¬
ovne, jernbanespor, forurenet jord er det
landskabelige udgangspunkt. Peter Latz ar¬

bejder for at skabe en ny virkelighed, hvor de
sociale og økologiske principper skal stå en

prøve. Et herligt provokerende og befriende
fremadrettet indlæg, der fik sat drømmene i
relation til virkelighedens verden.

I forbindelse med symposiet og i kontrast
til de mange overordnede planlægnings-
indlæg blev den verdenskendte brasiliansk¬
tyske landskabskunstner Roberto Burle
Marx hyldet.

Symposiet åbnede en omfattende udstil¬
ling af malerier, litografiske værker og pla¬
ner i et til lejligheden skabt Burle Marx'sk
miljø af farvede belægninger, eksotiske
planter og fuglesang. Med et lysbilledfore¬
drag præsenterede den 83-årige kunstner
egne arbejder fra et langt liv, heriblandt
eksempler fra Brasilia skabt i samarbejde
med arkitekten Oscar Niemeyer.

I relation til symposiets tema skulle Burle
Marx - forestiller jeg mig - repræsentere det
økologiske aspekt. Hans arbejder er imidler¬
tid ikke direkte anvendelige som forbillede
for en økologisk udvikling i de europæiske
storbyer, dertil er de for egenartede og uover¬

sættelige.
Men interessen for planternes vækstbetin¬

gelser samt de biologiske og æstetiske bud¬
skaber, der ligger i hans arbejde med plante¬
materialet, er en rig og universiel inspira¬
tionskilde.

Mod symposiets slutning besøgte vi det
nyrestaurerede palmehus i Schonbrunn. Her
i den tropiske planteverden, som også er
Burle Marx', tog vi på passende vis afsked
med den sydamerikanske hædergæst.

Hvis man skal evaluere symposiet, og det
skal man vel, bl.a. for at få ideer og mangler
formidlet til arrangører af fremtidige kon¬
gresser og symposier må det være, at det
historiske ved disponeringen af emnerne fik
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1. Stadtpark, anlagt 1862 som den første offent¬
lige park i Wien
2. Ringstrasse med 4-rækkede alleer, anlagt ca.
1875

■ 1. Stadtpark of 1862, the first public park in
Vienna

2. Ringstrasse with 4-row avenues, est. c. 1875

for stor vægt og efterlod alt for lidt tid til den
nødvendige diskussion af fremtidens udfor¬
dringer og muligheder.

Det var en nærliggende faldgrube, for
Wien ånder historie. Arkitekt- og Ingeniør¬
foreningens lokaler i byens midte, hvor sym¬

posiet foregik, gør det ikke mindst. Fore¬
dragssalen, rigt udsmykket med træskæ¬
rerarbejder og malerier af hedengangne
forbundsformænd og fagfæller, gjorde den
historiske arv yderst nærværende. Desuden
var de forskellige indlæg så dårligt koordine¬
ret, at vi måtte igennem det historiske stof
mange gange, hvilket for deltagere med en
mere solidt kendskab til Wien må have være

meget frustrerende.
Der blev ikke udleveret resumé af fore¬

dragene, som vi er så vant til. Dette var et
savn, som der først blev rådet bod på her i
efteråret, hvor deltagerne fik tilsendt et
»Abstractband« indeholdende resumeer på
engelsk og tysk af de fleste indlæg.

Sproget eller den dårlige koordinering
med den næsten samtidige IFLA-konference
i Holland betød en meget lille forsamling
på 70 deltagere især fra det tysksprogede
Europa. Det var en skam, for spændende var

det, at møde kolleger fra Ungarn, Østrig,
Grækenland m.m.

Susanne Guldager, landskabsarkitekt MDL

3. Karlsplatz - efter omlægning ca. 1972
4. Landskabsgenopretning ved Donaukanalen
5. Kardinal Nagl park, parkanlæg i ældre bolig¬
område med mange indvandrere. Landskabsar¬
kitekt Sepp Kratochwill
6. Burle Marx

■ 3. Karlsplatz - after a change, c. 1972
4. Recreated landscape at the Danube Canal
5. Cardinal Nag! Park, part of a quarter that has
attracted many immigrant families.
6. Burle Marx



Fantasistederne medplads til at forsvinde for et
øjeblik, det må høre med til hverdagsmulig-
hederne.

m Ways to disappear, at leastfor a moment, must
be made available.

Af Lone van Deurs Om at arbejde med hverdagsanlæg

Drømmene om friluftsliv, rekreation, nytte og

hygge skaber meget forskellige billedforestil-
linger.
■ People's dreams of open air activity, recrea¬
tion, pleasure, and convenience create very dif¬
ferent mental pictures.

Nye arbejdsmetoder - nye resultater
Med byfornyelsens nogenlunde fornuftige
regler for finansiering og gennemførelse af
fælles friarealer, er der åbnet mulighed for,
at der kan skabes en ny slags haveanlæg. Der
er allerede udført en del, og mange flere skal
formodentlig gennemføres i sammenhæng
med de næste årtiers byfornyelse.

I starten, dvs. i 1970'erne, ryddede man
pænt op efter sig, når bag- og sidehuse var
blevet revet ned. Der kom lidt bedre styr på
skraldebøtterne, der blev sået lidt græs, lagt
lidt fliser, og så var det med friarealerne
klaret. Det var selvfølgelig en stor forbed¬
ring i forhold til de mørke snævre baggårde,
så i første omgang blev det betragtet som
godt nok. Efterhånden som det blev tyde¬
ligere, at der i disse friarealer lå nogle gode,
uudnyttede muligheder for at give boligerne
ekstra aktivitetsplads, blev forventningerne
og dermed kravene til udformning og ind¬
hold øget.

Beboersamarbejdet
Da det er friarealer, hvor brugerne er til
stede, når der skal planlægges, er det natur¬
ligt og nødvendigt at inddrage dem i plan¬
lægningsprocessen.

Nogle beboere øjner chancen for at få
drømmen om parcelhushaven opfyldt, mens
andre har ønsket sig en umådelig park med
»det hele« lige uden for køkkenvinduet.

Det er altid nødvendigt at kende sin byg¬
herres krav og ønsker, det forventningsbil-
lede, der ligger et eller andet sted, skal findes
og gennemdiskuteres, ellers kan det let ende
i uheldige misforståelser. Det kræver mange
samtaler med brugerne for at nå frem til et
fælles forventningsbillede. Men oveni de
mange, ofte meget konkrete funktionssty-
rede samtaler, er det vigtigt at huske, at det at
arbejde med form, flader, liv og funktion
også handler om følelser, ikke kun ens egne,
men også modtagerens følelser. Det er selv¬
følgelig fristende blot at holde sig til funk-
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tion og parkteknik, så er der vel altid nogen¬
lunde fast grund under projektet. Men, skal
både Hansens, Petersens og ens egne følel-
sesoplevelser også indgå i planen, så kan
parkteknikken ikke alene klare opgaven.

Det er nødvendigt at holde fast i, at der
kun er én, der tegner planen. Tonen må
findes og klangen skal være ren, ingen små
falske fløjt henne hos fru Andersen, fordi
hun bød på kaffe, og hun så godt kan lide
japanske kirsebær: »De lyserøde, som blom¬
strer så skønt om foråret.«

Men processen er lang. Der skal ordentligt
og engageret lyttes til tankerne om vasketøj,
cykler, skøjteløb og hængekøjer, grillpølser,
naboer der støjer, stikkelsbær, sandkasser,
græsplæner - det er forspillet - bilparkering,
kompost, skygge, solbadning, snerydning,
affald, rabarber, pærer, gynger og karrusel¬
ler og mormors kolonihave, naboens kat og
de fremmedes dårlige vaner, Svendsens
uartige unger, porte og nøgler, roser i alle
farver - takt og tone er der ikke meget af,
men melodien skal findes, og alle skal kunne
synge med på omkvædet.

Forventningerne
Drømmen om det fuldendte skal være til
stede hver gang, der tegnes, som ædelstenen
der funkler og fryder. Når det gælder disse
hverdagsanlæg, skal den ædle sten nok være
som en smuk sten fra stranden, robust og
karakterfuld og venlig i formen, men dog
med glød og spændende detaljer.

Et brugerorienteret hverdagsanlæg skal
rumme kolonihavens poesi og fællesanlæg¬
gets snusfornuft, og dertil skal der være

plads til alt det, som ingen endnu har fundet
på. Fantasistederne, som fandtes i de gamle
sorte baggårde, skal kunne genfindes. Der
skal kunne kortes af og lægges til, males huse
og bygges badetårne, uden at anlæggets sjæl
lider overlast.

Vi kan ikke bare gøre, ligesom vi plejer.
Det er nødvendigt, at der findes nye arbejds¬
metoder og herigennem måske et nyt form¬
sprog.

Modens strøm - hvorhen?
Enhver tid arbejder udfra sine muligheder
og drømme, det bliver til stilarter, som efter¬
tiden vurderer og analyserer. Moden er som
en bølge, der ruller. Den formes af den fore¬
gående og skaber begyndelsen til den næste.
Ser man bevægelsen tilstrækkelig langt fra,
er mønsteret tydeligt, men befinder man sig
midt i, ligner det kaos. Lige nu, hvor et år¬
hundrede nærmer sig sin afslutning, hvor
teknikken kan præstere det mest utrolige, og
hvor forvirringen breder sig, er det godt at
holde fast i tilværelsens strøm af almindelig¬
heder, gribe dem, respektere dem og tilføre
dem form og poesi.

Bygherre:
Byfornyelsesselskabet
København

Anlagt: 1992
Anlægsgartner:
Sven Bech A/S

Klerkegade på Østerbro
Den Winterfeldske- og den Treschowske stiftelse, som daterer sig til
perioden 1755-1860, blev bygget som aftægtsboliger for ældre kvin¬
der, der havde tjent i de store huse. I tilknytning til de små lejligheder
var anlagt en fin have med rosenbede omkransede af klippede buks¬
bomhække, duftende syrenbuske og sommerblomster i plantekruk¬
ker. En hel lille verden for sig, hvor orden, ro og skønhed var de
væsentligste faktorer.

Nu er husene ombyggede til moderne lejligheder, der i overvejende
grad beboes af unge mennesker. Der var dog enighed om, at den fine
stemning fra de gamle damers have skulle genskabes, så her er stadig
spadserestier, flagstang, buksbom og lavendel i en ny og mere slid¬
stærk udformning.
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Peblinge Dosseringen på Nørrebro
Den lange smalle karré rummer efter sane¬

ringen en række forskellige rum, der knyttes
sammen gennem snævre passager. Det er ro¬

lige små pauserum eller entréer, hvor byens
larmende aktivitet er lukket ude, og hvor der
er plads til fredelig eftertænksomhed. Her
spiller detaljen stor rolle, man er tæt på det
hele og oplever samspillet mellem bygninger,
planter og belægningsflader.

Hvert rum har fået sit særlige udtryk.
Slyngplanternes gule høstfarver spiller sam¬
men med bygningernes gulkalkede vægge,
den gamle, slidte brolægning og hyldetræet
skaber en mørk og lidt gammeldags atmo¬
sfære, og de blåmalede hegn og blomster¬
bedene henvender sig igen på en helt anden
måde til beboerne.

Det har været en vanskelig tilvænnings-
proces for beboerne at dele de intime gårde
med genbohusene, som tidligere var skjult
bag høje plankeværker. Men stedets nye mu¬

ligheder har alligevel været tilstrækkelig
overbevisende til, at beboerne ikke har kastet
sig ud i store ændringer.

Bygherre: Byfornyelsesselskabet København
Anlagt: 1988
Anlægsgartner: J+B Byggeproduktion

1:800
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Friarealplanen, som den blev forelagt beboerne.
■ Originalplan for renewal.

meinungsgade

Store dele af bebyggelsen i kareen blev nedrevet i forbindelse med den
gennemførte saneringsplan.
■ A largepart ofthissystem ofblocks was clearedaccording to Copenhagen
redevelopment plans.

Bygherre: Byfornyelsesselskabet København og Lejerbo
Anlagt: 1992
Anlægsgartner: J+ B Byggeproduktion

Meinungsgade
I 1985 blev der godkendt en saneringsplan
for et område ved Meinungsgade på Nørre¬
bro. Planen indeholdt bl.a. et forslag til ud¬
nyttelse af de ryddede grunde, som tidligere
var tæt bebyggede med meget dårlige boliger
mange skure, garager og småværksteder.

De bevarede huSe fik pålagt forskellige
istandsættelses- og forbedringsopgaver, og
en bygherre til at afslutte gadebebyggelsen
blev søgt. Det er en lang, og for udeforstå-
ende helt ubegribelig lang, proces, der med
den godkendte plan tager sin begyndelse.

Efter at de er blevet istandsat og ombygget
år efter år, så lidt i den ene ende af karreen
og så lidt i den anden, efter at huse er blevet
handlede, og beboere er flyttet ud og ind,
nåede man i 1990 til et punkt, hvor det vir¬
kede rimeligt at begynde at tænke på ud¬
formningen af det store gårdrum.

Beboerhøring i skitsefasen
I mellemtiden havde byfornyelsesloven er¬
stattet den gamle saneringslov, og hele ar¬

bejdsproceduren omkring udarbejdelsen af
gårdanlæg havde fundet en form, der inde¬
holdt en struktureret dialog mellem plan-
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Det nyanlagte anlæg præges afhegn, affald-
shøje og regnvandssystem, samt forventninger
om liv og samvær.

m Fences, mounds made with refuse, a rainwater
circulation device, and fresh, social expectations
are all important aspects ofthe new development.

læggere og beboere. Dertil var der sat focus
på de såkaldte byøkologiske planlægnings¬
principper, og nybyggeriet var blevet en
kendt størrelse, så der var på flere punkter et
andet udgangspunkt, end det der dannede
grundlag for skitsen i saneringsplanen.

En skitse til indretning af gården blev ud¬
sendt til samtlige beboere, ca. 220, samt en

indbydelse til en fælles snak om skitsen,
tidsplanen og det fortsatte arbejde. 22 be¬
boere mødte op, desværre en ringe og ujævn
repræsentation, nogle ejendomme mødte
talrige op og andre ejendomme sendte ingen
repræsentanter.

Hovedprincipperne i planen var en »ryg¬
rad« udført som en platanplantning, hvor¬
til servicefunktionerne knyttes, nærområder
langs facaderne, en stor boldbane, som
kunne omdannes til parkeringspladser (et
kompromis med Københavns Kommune) og
legearealer som små øer i et landskab.

De økologiske tiltag var: opbevaring af
brokkeaffald indbygget som bakker, god
plads til dyrkningshaver med tilhørende
kompostplads, god plads til affaldssortering
og opsamling af tagvand tilknyttet et nedsiv¬
ningsanlæg.

Skitsen blev drøftet, de centrale spørgsmål
drejede sig om aflukning af gårdanlægget,
parkering til nybyggeri og retten til private
haver. Ingen i forsamlingen var særlig inter¬
esserede i det byøkologiske aspekt, dog blev
det synliggjorte vand genstand for megen

bekymring, ja det udløste nærmest mord¬
anklage fra enkelte børnefamilier. På mødet
blev der nedsat et beboerudvalg, en slags
kontaktgruppe, der fremover skulle være

beboernes talerør.
Skitsen blev rettet til, de private zoner

gjort større, legearealerne mere mangfoldige
og det omstridte vand lagt frit og åbent, så
de kunne overvåges.

Den reviderede gårdskitse blev udsendt til
gårdudvalget med en 14-dages indsigelses¬
frist. Ingen kommentarer.

Gennemførelse
I forbindelse med udførelsen flyttede der
folk ind i nybyggeriet, entusiastiske nytilflyt¬
tere, der, efter de var færdige med at hænge
gardiner op, begyndte at kikke ud af vin¬
duerne. Fantasifulde, begavede folk med stor
lyst til at snakke og planlægge friarealer.
Gårdudvalget skiftede sammensætning og

ændringsforslagene udviklede sig som en

slags knopskydning, en idé førte straks vi¬
dere til 4 nye ideer. Det kan være ubegribeligt
svært at forstå, at en plan ikke bare kan laves
lidt om her og der og så alligevel være den
samme plan.

Gårdudvalget gjorde et meget flot stykke
arbejde med at forklare, forhandle og stå
fast over for den store blandede beboergrup¬
pe, der selvsagt blev mere og mere vågen, ef¬
terhånden som planen lå i fuld størrelse uden
for vinduerne. Et af de bedste resultater af
dette intense arbejde var, at beboerne i løbet
af meget kort tid lærte hinanden at kende.
Det var herligt at høre deres indbyrdes snak¬
ke, som udviklede sig fra formelle friareal-
snakke til snak om job, madopskrifter og
fælles børnepasning.

Tilbage står, efter en meget lang tilblivel¬
sesproces, et stort nyt anlæg. Mange er para¬
te til at værne om det, og snakken går over de
alt for mange og alt for lige stakitter, som var
et kompromis, da usikkerheden fyldte for
meget. Men stakitterne er ikke trykimpræg¬
nerede og hækkene langs stakitterne kan
klippes, så privatliv og samvær kan udfolde
sig efter tid og type.
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Bygherre: Byfornyelsesselskabet København
Anlagt: 1992
Anlægsgartner: Teknisk Service, Københavns
Kommune

Korttidsanlæg i Absalonsgade
på Vesterbro
Under byfornyelsesarbejdet vil der nødven¬
digvis opstå mange tomme grunde, der må
ligge i kortere eller længere tid inden den
endelige plan for området kan gennemføres.
For dog at tilføre byfornyelsesområdet nogle
aktivitetsarealer, og for at undgå at der op¬
står parkeringspladser på de tomme grunde,
forsøges det at lave midlertidige anlæg, der,
når den permanente plan kan gennemføres,
flyttes til et nyt sted.

Vesterbro i København, må efter dansk
målestok befragtes som et hårdt område,
hvor der slides meget kraftigt på næsten
alting. Med dette som udgangspunkt samt
udfra et ønske om at arbejde med robuste,
billige og kendte materialer, blev bygnings¬
delene sveller, murbrokker, afdækningsnet,
snehegn, marksten og metalkurve med kraf¬
tigvoksende planter som pil, liguster og For-
sythia anvendt.

Det første af denne slags anlæg er udført i
Absalonsgade på Vesterbro i samarbejde
med brugerne. Der var ønske om en musik¬
scene, bede til blomster og urter, hundetoilet
og bålplads.

Arbejdet er udført af langtidsledige, og er
nu overdraget til områdets beboere, men skal
fortsat passes af langtidsledige.

Lone van Deurs, landskabsarkitekt MDL
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De fem norner, 1992. Brændt ler. Ole Videbæk. Krakamarken ■ Five Wise Women, 1992. Fired Clay. Ole Videbæk. Krakamarken

Noter
Krakamarken's landskab
Den jyske afdeling af DL har fået den gode
vane at arrangere flere besøgstilbud i løbet af
året. Jeg deltog i september i et arrangement
i Randers og på Brusgård.

Ca. 25 DL medlemmer fik en kort vel¬
komst med introduktion til Brusgård af
Preben Wittrup, skolens turistchef. Derefter
var der godt 1 times parkvandring i den sene
eftermiddags langsomt svindende lys.

Krakamarken er blevet til fra 1988 efter idé
af kunstneren Jørn Rønnau, der ligeledes
har stået for den overordnede beplantning,
græsmark samt klippede stier.

I løbet af foråret 1992 er der skabt en

række naturskulpturer, som kan besigtiges i
starten på den naturlige vækst og siden i ned¬
brydning, som er en integreret del af filoso¬
fien bag naturskulpturerne.

Parkeris indhold af skulpturer (eller ret¬
tere repræsenterede skulptører) styres af en
komité med bl.a. Jørn Rønnau, landskabs¬
arkitekt Preben Skaarup, Randers kommu¬
ne og Produktionshøjskolen Brusgård.

Grunden er på ca. 50 tdr. land, og indgan¬
gen markeres med to store afbarkede træste¬
ler. Den landskabsmæssige karakter er noget
diffus og virker mere tilfældig end behagelig
for et sted at denne karakter. Flere nyplan¬

tede skovgrupper er ligeledes »naturlige«,
forstået som særdeles tilfældige og uden op¬
fattelige referencer til stedet i øvrigt. De nye
naturskulpturer er for fleres vedkommende
meget spændende og skal ses på stedet, helst
nogle gange over et længere åremål.

Det er som at gå en 18 hullers golftur, dog
med en helt anderledes oplevelse, end hvis
turen havde været med køller på nakken og
med mange slag pr. hul.

I min erindring står endnu stærkt de flet¬
tede hegn af pil, den bulede jordsnegl, de tre
partikelspor og de flotte vidjefletarbejder, -

og ikke mindst det cirkulære smykke, en

ufærdig cirkel skåret ind i en skråning. Jeg
har lykkeligvis mulighed for at lægge vejen
forbi ofte og har allerede benyttet mig heraf.

Men selve parkudformningen, den over¬
ordnede organisering, - ja den er ikke til at få
øje på - og umiddelbart føles manglen af
styring og ledelinier som en stor svaghed ved
Krakamarken. At se kunst i landskabet er en

oplevelse. Men for de fleste bidrager en

logisk organisering til, at det kan huskes.
Som parken er lige nu, så bliver det mere

virkningen af »tilfældigt« placerede kunst¬
nerisk formede enkelværkef, der bliver stå¬
ende i erindringen.

Manglen på en bevidst landskabsarkitek-
tonisk bearbejdning og organisering er

åbenlys, og man kunne polemisk spørge:

»Hvorfor har deltagelsen af en landskabs¬
arkitekt i komiteen ikke sat sig tydeligere
spor i det nu åbnede skulpturlandskab?«

Der er flere klippede spor, som er blevet
anvendt ved etablering af kunstværkerne, og
der blev foretaget en kraftig styring af entre¬
prenørmaskinernes færdsel for ikke at øde¬
lægge den opnåede grad af balance mellem
klippet og uklippet græs. Desværre er valget
af stispor ikke godt nok til at give fornem¬
melse af parkens karakter.

De fleste skulpturer havde vundet ved, at
deres nære omgivelser havde været bevidst
bearbejdet såvel i form som valg af materia¬
ler, og området havde ligeledes fra starten
været mere besøgsvenligt ved en tydeligere
landskabsarkitektonisk bearbejdning.

Konsekvent klippede spor, gerne flere
kunstværker, ville afhjælpe manglen, men i
det nu anlagte, hvor det opfattelige hovedele¬
ment er terrænets form og græs, kræves der
måske mere end blot klipning for at give en
udbytterig parkvandring. For ustyret slid på
græsset vil føre til en mere kaotisk organise¬
ret park, og det er formodentlig ikke hen¬
sigten.

Og den nysgerriges ønske om at få noget
at vide om tankerne bag de enkelte værker
kunne imødekommes, hvis der blev udarbej¬
det en lille guide til hjælp ved vandreturen.

Lars Borgen, landskabsarkitekt, MDL MAA
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Summary

Four Urban Areas - A Competition
p. 1
The Committee for Decoration and the
Committee for Architecture, both sections
of the National Arts Council, with Århus
Council, Århus City Guild, and the DAL, in
June of 1992 invited proposals for renewal
of one or more Århus locations, namely
Vesterbro Torv, Ingerslevs Plads, Telefon¬
torvet, and Pustervig. The aim was to in¬
spire, and eventually to increase the quality
of these open areas. 168 proposals have
served to convince jurors that urban plan¬
ners endeavouring to create open areas else¬
where may benefit from this material. Ideol¬
ogies or principles of planning did not breed
good solutions here, rather, each of the four
areas in question tended to generate a unique
set of responses.

The committee found street furniture
minimised and disciplined, and the basic
qualities of an area marked and incre¬
mented. Each square will be recreated to
comply with whatever is presently there, and
with the relevant Danish tradition. The hap¬
piest solutions unite architecture and fine
art.

Vesterbro Torv

Generally, proposals suggest emphasizing
the large central island so that ample con¬
cord with both traffic and the builtup milieu
is allowed; an architectural or sculptural
object would significantly improve the
quarter.

This could be achieved through complete
recreation, London square style, or as in
Steen Høyer's proposal, but most contesters
suggest augmenting the island itself by erect¬
ing monumental sculptures or novel build¬
ings.

Ingerslevs Plads and Boulevard
This complex, first and foremost a beautiful
example of planned urban architecture,
springs from a Kampmann and Ambt plan
of 1898. All projects point to the square
being at the intersection of two axes, Dalgas
Avenue and Ingerslevs Boulevard, and to its
role as a point from which the water is in
clear view. In most projects, square and
boulevard are treated as a whole.

T\vo proposals have received awards, both
of which with little artistry suggest Ingers¬
levs Plads recreated as a whole, its floor and
shape forming one monument. Space as

absence is given sight, attraction and actuali¬
ty through the presence of people. The
boulevard will be emptied and replanted so
that architectural elements are almost vehe¬

mently enhanced. Simple covering will be
used - the square may be used as a market,
filled and emptied.

Telefontorvet
The committee awarded two proposals in
which few and simple architectural and
sculptural methods are used to charge and
intensify the site. The square is perimetered
by an architectural-sculptural element,
which unites two malls in a stretch including
passage, pause, point, and gate. The square
has been infused with spirit in the form of a

powerful sculpture, which later may re¬
generate the square's body or frame.

Pustervig
53 of the 168 submissions were devoted to

Pustervig Torv. The jurors were particularly
pleased by a project declaring Pustervig a

square created for dance, music, and theatre.
A tall, simple theatre will be built to the
north, and a lovely, intimate, and well-
balanced popular space is created inside cen¬

tral, historic Århus. Its delicately articulate
floor and walls took inspiration from
baroque Rome but are completely congruent
with Århus.

This urban space competition convinced
the organisers that local communal space
must be carefully planned; content, form,
and function must depend on the unique
character of each area, the history, architec¬
ture, and existing monuments of a particular
quarter - and on its rhythm.

New And Old In Vienna

By Susanne Guldager, p. 14
A select group of professionals under the
rubrik of 'Griinderzeit - Grun der Zeit'

(Foundation Time - 'Green' the Times) in
Vienna in May 1992 got together at an IFLA
symposium in order to discuss urban clear¬
ance, renewal and development.

The first Viennese Griinderzeit in the
second half of the 1800s lay the foundation
for the Vienna that we know today; urban
parks, ringroads, the first regulations of the
Danube, and the green belt which includes
the Wienerwald. The Viennese population
during this period rose from 500,000 til 1.2
mill. The present, second 'Griinderzeit' is
expected to double the population from c. 2
mill, to 4: Vienna is expected to become a

major European centre.
Examples from other capital cities were

given, among them the planning and build¬
ing from scratch of a completely new capital
such as Brasilia, or the clearing and

redevelopment of existing quarters in Paris,
London, and Frankfurt.

On Working With Utility Areas
By Lone van Deurs, p. 16
New rules for the innovation of Danish
towns and cities facilitate the financing and
completion of communal utility areas, in¬
cluding gardens. Residents will always par¬

ticipate in the planning, and lengthy negotia¬
tions are necessary, otherwise unfortunate
misunderstanding may arise, since many
dreams and assorted expectations are likely
to come to the surface. The planner must
harbour a dream of perfection. A utility gem
has power and character, but also a gleam,
and rousing details.

A Redeveloped Back Garden: Meinungs-
gade, Copenhagen
All residents, c. 220, received a sketch and an

invitation to discuss plans. The plan's main
elements were a string of plane trees, service
functions (bicycle sheds, rubbish collection,
etc.), terraces along house fronts, a large
green area, which might later be converted
to a car park - a compromise with the
Copenhagen council - and playgrounds as
small islands in a landscape. Ecological
measures: the preservation of debris in the
form of mounds, vegetable plots with com¬

post heaps, unobstructed space for sorting
refuse, and a device for collecting and using
rainwater. In a later version, terraces were

enlarged, and playgrounds made more versa¬
tile.

Klerkegade, Østerbro, Copenhagen
Houses belohging to a foundation have been
converted to flats, which tend mainly to at¬
tract young people. Builders and organisers
agreed to recreate the mood of old, so foot¬
paths, flagpole, box, and lavender in more
durable forms are in evidence.

Short Term Activity Area, Absalonsgade,
Copenhagen
While long term plans for urban redevelop¬
ment are being carried out, empty sites may
become a problem; this Vesterbro site, rather
than becoming an unofficial car park or
what is worse, has been made into a tem¬

porary community park.

Peblinge Dosseringen, Copenhagen
This long, narrow block after clearance
holds a number of different spaces united
through narrow passages, calm contempla¬
tive pauses or corridors where city noises
don't trespass. Detail is paramount; resi¬
dents feel the concord of buildings, plants,
and covering.

Ellen M. Pedersen
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BYPLANLÆGNINGEN I DANMARK 1938-92
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Kursus:

Nye byparker
Formålet med kurset er at give
deltagerne inspiration til at ar¬

bejde kreativt med byparkbe¬
grebet.

Det er meget sjældent, at der
anlægges nye byparker i Dan¬
mark. Byparken er næsten for¬
svundet ud af bybygningen og
er afløst af den grønne kile, der
i modificeret naturtilstand
medvirker til at strukturere by¬
ens vækst i forhold til det land¬

skabelige grundlag. Det grønne
element bliver derved til mel¬

lemrum i byens fysiognomi.
Som emne for havekunstne¬

risk bearbejdning er parken
derfor blevet glemt i en lang år¬
række. Heldigvis ser det nu ud
til at skulle ændres. En vigtig
impuls hertil kommer uden
tvivl fra det ambitiøse projekt
til Pare de la Villette i Paris,
som er realiseret efter Bernard
Tschumis konkurrenceprojekt.

Denne nye pariserpark har
påkaldt sig stor opmærksom¬
hed, men i de seneste år har
fagfolk også valfartet til Barce¬
lona, hvor man som led i by¬
fornyelsen har anlagt en række
fremragende nye byparker, der
i kraft af deres kvaliteter som

scene for bylivet er med til at
definere nye kvarterdannelser i
forstæderne.

Byparken har historisk set
været et selvfølgeligt arbejds¬
felt for landskabsarkitekter,
men efter en lang årrække,
hvor den faglige opmærksom¬
hed hos landskabsarkitekterne
har været koncentreret om ved¬

ligeholdelsesproblemer og na¬

turlige plantninger er en faglig
genopladning påkrævet, hvis
byparken skal fastholdes som

arbejdsfelt.
Kursets målgruppe er land¬

skabsarkitekter ansat i kommu¬
nale parkforvaltninger og på
private tegnestuer; men også
for arkitekter, som arbejder
med kommunal byplanlægning
vil kurset have stor interesse.

Indhold

Kurset vil præsentere de bedste
danske og udenlandske eksem¬
pler på nye parker og lægge op
til diskussion af funktion, ind¬

hold og form med udgangs¬
punkt i en gennemgang af by¬
parken som historisk begreb.

Kurset vil desuden indeholde
en øvelsesopgave, som skal
provokere deltagerne til at ar¬

bejde med det havekunstneri¬
ske aspekt i byparken.

Form

Kurset strækker sig over to
dage, hvor første dag byder på
en stramt planlagt forelæs¬
ningsrække, fælles middag, en

aftenforelæsning og diskus¬
sion.

Andendagen skal give delta¬
gerne lejlighed til at diskutere
byparkens muligheder og krav
sat i forhold til en konkret

øvelsesopgave.

Kursuslærere
- Introduktion, byparkens

historie, de nye udfordringer
v/Preben Skaarup

- Nye tendenser i europæisk
og amerikansk parkbygning
v/Annemarie Lund, landskabs¬
arkitekt, redaktør af »Land¬
skab«

- Pare de la Villette og
Bernard Tschumi v/Carsten
Thau

- De nye parker i Barcelona
v/Lars Gemzøe, arkitekt,
Kunstakademiets Arkitektskole

- Parkprojekter på en anden
måde (egen projekter) v/Mo¬
nica Gora, landskabsarkitekt,
Malmø. Har udført flere land¬
art projekter

- Aftenforelæsning: Kunst
og landskab v/Britt Smelvær,
dansk/norsk billedkunstner,
som har udført meget smukke
og spændende skulpturprojek¬
ter i parker og landskaber.

- Øvelsesopgave: Lektor
Leif Johannesen og lektor Ole
Mouritsen arkitekter MAA.

Tid

Onsdag den 12. maj 1993 kl.
9.00-21.00 og torsdag den 13.
maj 1993 kl. 9.00-17.00.

Sted og tilmelding
Arkitektskolen i Aarhus inden
5. april 1993.

Pris

3.900 kr.

dørsklinker

22 Forpladsen
Københavns

Rådhus.

\V

HASLE KLINKER "5c

Nyker Strandvej 2 ■ IJQ Box 10 ■ DK-379b.Hasle ■ Teleton 56 96 51 80 ■ Tefetøx 56 96 51 90
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DESIGN:
THYGE THYGESEN M.A.A.



Natur uden grænser - dansk
natur i globalt perspektiv
Skov- og Naturstyrelsen indby¬
der til et éndagssymposium om

naturovervågning lørdag den
27. marts 1993, kl. 9.00-17.00
på H. C. Ørsted Instituttet,
Auditorium 1, Universitetspar¬
ken 5, 2100 København 0.
Hovedtemaet er status og

udvikingstendenser for den
danske natur og dens planter
og dyr (siden den sidste status¬
opgørelse i 1988) set i et globalt
perspektiv.

På mange måder er Dan¬
mark gennem de senere år ble¬
vet et ringere område at være i
for vilde planter og dyr. Men
der er heldigvis også nogle ste¬
der, hvor det er gået den mod¬
satte vej, f.eks. har skarven,
knopsvanen og den spættede
sæl det strålende.

Naturen i verden kan be¬
skrives på samme måde. Også
her er forholdene blevet ringere
samtidig med enkelte eksem¬
pler på fremgang - nok til at vi
kan tro på, at udviklingen kan
vendes til det bedre.

Men hvad har et lille land,
der udgør mindre end l%o af
verden, egentlig at byde på?
Hvad er i en international sam¬

menhæng særligt værdifuldt
ved den danske natur? Indien
har sine tigre, Afrika sine løver,
giraffer og elefanter, Sverige
sine elsdyr og tjur - hvad har
Danmark, og hvad bør Dan¬
mark i særlig grad passe på.

Er andet, og på en måde om¬

vendt, spørgsmål er f.eks.
hvorfor skal Danmark passe på
urfuglen og klokkefrøen, når
der er masser af dem i vores

nabolande. Alle danske arter

på nær to små planter findes
også i andre lande. Gør det så
noget, at nogle af dem forsvin¬
der fra Danmark?

Deltagelse i mødet er gratis.
Tilmelding sker skriftligt
(navn, stilling, adresse, telf) til
Skov- og Naturstyrelsen,
Naturovervågningskontoret,
Haraldsgade 53, 2100 Køben¬
havn 0, tel. 39 2720 00.
Frokost kan bestilles ved ind¬

betaling af 90 kr. på Skov- og

Naturstyrelsens giro 5 55 50 51,
mrk. NO-årsmøde.
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Nordisk kongres i Island
Foreningen af Islandske Land¬
skabsarkitekter afholder 5.-7.

august den 24. nordiske kon¬
gres for landskabsarkitekter.

Kongressens kaldes 'Land¬
skabsarkitektur - at respektere
natur og historie'.

Kongressen afholdes på Ho¬
tel Edda Laugarvatn, et lille
uddannelses- og turistcenter i
det sydlige Island. Stedet ligger
i 100 km's afstand fra Reykja¬
vik på grænsen mellem højlan¬
det og det kultiverede lavland,
og stedet er omgivet af berøm¬
te naturseværdigheder og histo¬
riske steder som Thingvellir,
Geysir, Gullfoss og Skalholt.

Program:
5. august - islandske vilkår:
Åbning v. FILA's ordfører Od-
dur Hermannsson og miljømi¬
nister Eidur Gudnason.

Natur/kultur v. landskabs-
ark. Reynir Vilhjålmsson og
Thråinn Hauksson.

Byggeskik og folketro v.
landskabsark. Kolbrun Th6ra
Oddsd6ttir.

Haveanlæg i 100 år, præsen¬
tation af den nye islandske ha¬
veguide v. landskabsark. Einar
Sæmundsen og Ragnhildur
Skarphédinsdottir.

Trender og tendenser v. land¬
skabsark. Aslaug Traustadéttir.

Planteanvendelse og vegeta-
tionsetablering v. landskabs¬
ark. Pétur Jonsson og horto¬
nom Olafur Njålsson.

Skovtur i ødemarken.

6. august - byernes friarealer.
Heldagseskursion til hoved¬
stadsområdet:

Hafnarfjordur v. landskabs¬
ark. Thrainn Hauksson og Pé¬
tur Jonsson samt byplanchef
Johannes Kjarval.

Fossvogs-kirkegård.
Laugardarlur, Reykjaviks by¬

park v. stadsgartner Johann
Pålsson og landskabsark. Th6-
rolfur Jonsson og Kolbrun
Thora Oddsdéttir.

Reykjaviks bymidte v. by¬
planchef Thorvaldur S. Thor-
valdsson og landskabsark.
Yngvi Thér Loftsson.

Byrum og parker - interna¬
tionale strømninger v. land¬

skabsark., lektor Per Stahl-
schmidt, Kbh.

7. august - planlægning i det
åbne land:

Konsekvensanalyser v. land¬
skabsark. Frida B. Edvardsdot-
tir.

Indgreb i det åbne land v.
landskabsark. Ragnar F. Krist-
jånsson.

Planlægning af større natur¬
områder v. landskabsark. Gisli
Gislason.

Eskursion til bl.a. gartner¬
skole, sommerhusområde, nati¬
onalpark. Herefter festmiddag.
Organisation: Einar E. Sæ¬
mundsen, tel. +354 144018, fax
+354 1642264; Pétur Jonsson,
tel. +3541677737, fax +354
1677736; Thrdinn Hauksson,
tel. +354 127255, fax +354
127297.

Kongresafgift: 1250 DKK
indtil 1.4.1993, herefter 1550
DKK.

Program rekvireres fra Ice¬
land Incentives, tel. +354
14100, fax + 354 141472.

Dan-Gro kompostmuld
Dan-Gro kompostmuld er
fremstillet af kildesorteret, rent
gren- og parkoverskud. Derud¬
over tilføres ca. 20% hestegød¬
ning fra sunde og raske dyr,
mask fra bryggerierne samt
valle fra ostefremstilling.

Dan-Gro kompostmuld
fremstilles efter madraskompo-
steringsmetoden, der - efter en

produktionstid på ca. 2 år -

sikrer en ensartet modnet kom¬

postmuld. Kompostmulden
indeholder ca. 20% humus¬

stoffer, en mængde mikroor¬
ganismer samt gødningsstoffer.

Dan-Gro kompostmuld er et
jordforbedringsmiddel. Kom¬
postmulden skal som ho¬
vedregel blandes op med den
eksisterende jord i forholdet
50:50. Kompostmulden har fle¬
re anvendelsesmuligheder,
hvoraf nogle beskrives
nedenfor.

Som jordforbedringsmiddel
lægges et lag kompostmuld på
10-20 cm's tykkelse ud og fræ¬
ses ned. Derved luftes jorden,
og kompostmulden tilfører den
dårlige jord liv og gødning.

Ved nyplantning kan kom¬
postmulden blandes med jor¬
den fra plantehullet i forholdet
50:50.

Ved eksisterende beplantnin¬
ger i vækst kan kompostmul¬
den udlægges i et lag på ca. 5
cm's tykkelse.

Brugt som topdressing læg¬
ges et lag på 2 cm's tykkelse ud
på græsplænen. Det skaber
gode vækstbetingelser for
græsset. Eventuelt blandes
kompostmulden med sand eller
fint grus. Derved opnås samti¬
digt en strukturforbedring.

Ud over gødning indeholder
komposten en rig og varieret
mikroflora. Denne er med til at

beskytte mod høje saltkoncen¬
trationer og sikrer samtidig en

fornuftig gødningsoptagelse.
Man kan udlægge et lag på
15-20 cm's tykkelse og ca. 40
cm rundt om træet.

Københavns Amt har gen¬
nem en årrække anvendt denne
metode for at opnå en større
overlevelsesevne og bedre
vækst hos vejtræerne.

Hvis kompostmulden udlæg¬
ges i et lag på ca. 15 cm's tyk¬
kelse, opnås en effektiv
ukrudtsbekæmpelse.

Dan-Gro kompostmuld er
hovedbestanddelen i en række

forskellige Dan-Gro produkter.
Dan-Gro vækstmedie er en

blanding af kompostmuld og

spagnum og kan anvendes som
vækstmedie til blomsterkum¬
mer, høj bede, i planteskoler
m.m. '

Dan-Gro topdressing er en

blanding af fintharpet kom¬
postmuld og grus og kan an¬
vendes som topdressingsmid-
deltil almindelige boldbaner.
Gruset strukturforbedrer, og

kompostmulden stimulerer
græssets vækst.

Dan-Gro super-muld er en

blanding af groftharpet kom¬
postmuld og grus. Super-muld
honorerer kravene om et ho¬

mogent muldjordsprodukt. Su¬
per-muld er let og luftig selv i
perioder med frost.

Kilde: Dansk Jordforbedring
Aps, Vadsby Stræde 6, Vadsby,
2640 Hedehusene. Tel.
42 99 50 20.



K. Riise Bundgaard i
■ VI BYGGER GRØNT

Anlægsgartnermester K. Riise Bundgaard Furesøgaard
Stavnsholtvej 1 77 3520 Farum TLF. 42 95 22 64

Telefax 42 95 22 91 Biltlf. 30 42 75 64
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 42 73 22 33
Telefax 42 73 22 82
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Den Danske Tradvarefabrik
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ANLÆGSGARTNER

»LILLE ROSENLUND«
ROSENLUNDVEJEN 3540 LYNGE TELEFON 42 18 82 66

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

lidøjetoften 49 ■ 2765 Smørum
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50

VI
BYGGER

L D A GRØNT

ILLEMANNs EFTF.

Østermøllevej 3
8380 Trige
Telefon 86 23 21 62
Telefax 86 23 21 60
Biltelefon 30 82 36 19

Plænegræs, Frø, Blomsterløg,
Dækafgrøder, Ukrudt- og

Plantebeskyttelsesmidler
Redskaber m.m.

m M mk.

AAF
AAGE PEDERSEN A/S

Indre Vordingborgvej 11
4700 Næstved

Tlf.: 53 72 20 60 Fax 55 77 14 55

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER
VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP
TELEFON 42 52 78 02

NYANLÆG • VEDLIGEHOLDELSE • GÅRDSANERING

L D A
Autoriseret

RASMUS JACOBSEN ApS
ANLÆGSGARTNER

ELLEGÅRDSVÆNGE 13 2820 GENTOFTE
31 65 23 05

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

MØLLESTRÆDE 12 . 3400 MILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Hoved- og fagentreprise ved alle former for terrænarbejder, jordbygning,
aut. kloak samt flise- og brolægning.
HLA organisation:

Ansvarshavende Frode Westh

Administration Planlægning og ledelse

HLA associerede virksomheder:

I Have- & Landskabspleje
Cl HLP ApS tlf. 42 25 18 42 I

1 Have- & Landskabsterrainaptering
Cl HLT ApS tlf. 48 24 06 08

• Græs- & Plantearbejder
• Pleje & vedligeholdelse
• Anlæg & renovering boldbaner

• Alle former for overbygning på terræn
• Skure, hegn, terrænmure og belægninger
• Legepladsudstyr, bænke m.v.

HLA struktur:
Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på såvel tra¬
ditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning og rådgivning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealsforbedring.

Eget udbygget K.S. - System

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre



ETSTORVÆRK
OMDET MODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

UDGIVET .MEDSTØTTE FRA DANMARKS NATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NY CARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDEN FORHAVE¬
KULTUR • NYKREDITSFOND • MARGOT OGTHORVALDDREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRER L. ZEUTHENSMINDELEGAT360sider

GennemillustreretifarverIndb. 475 kr.
Hft. 395kr.

Fantasiens Havehandler om det moderne gennembrud i havekunsten.
I virkelighedenbliverdet beretningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdette århundrede. Forfatteren placerer dansk havekunst i en europæiskforståelsesramme ogpåviser, hvordan et ændret livs-, skønheds- ognatursyn

afbildes i den modernehave, hvis pioner i Danmark var havearkitekten
G.N.Brandt.

Bogen er på 360 sider ogbeskriver den modernehave, som
den formedesimellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sig under
1930rnes kulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme fori50erne
at tage en nydrejning.FantasiensHave kaster nyt lys over det kompleks afændringeri

erkendelse, rumopfattelse etc., der førte til modernismen ihavekunsten
- men den er også et forsøgpå at rehabilitere modernismens have,
der i midtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen erantaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedesto mindreadministreresdet vældigestofvirtuostgennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG


