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Guide til
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Ar 1000-2000

Søren Ryge Petersen, Politiken:
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interesse for vore grønne omgivelser.
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Pressen skrev:
»Man kan ikke forestille sig
nogen smukkere bog om
emnet.«

HENRIK STEN MØLLER

POLITIKEN

»Pragtfuldt værk. Andet bind
af Danmarks Havekunst bliver

folkeeje.«
WEEKENDAVISEN

»Et magnifikt værk.«
KUNSTHISTORISK TIDSSKRIFT

»Det grundigste og mest
sammenhængende værk vi har
om Danmarks havekunst.«

SØREN RYGE PETERSEN

POLITIKEN

DANMARKS HAVEKUNST I-
Hakon Lund Lulu Salto Stephensen Annemarie Lund
bind i

Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til præromantisk tid.

BIND II '

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den romantiske haves gennem¬
brud i begyndelsen af 1800-ta I let og til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th.
Sørensens tidlige værker.

BIND III

Redaktør Annemarie Lund behandler efterkrigsperioden med C.Th. Sørensen og
funktionalismens gennemslag i havekunsten. Arbejdet ændrer karakter til at omfatte
et bredt spektrum af opgaver fra store strukturelle træk i land og by til villahaver.
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Undertegnede ønsker at bestille
O Danmarks Havekunst l-lll. Pris: 1800,- kr.

O Danmarks Havekunst Bind I. Pris: 650,- kr.

O Danmarks Havekunst Bind II. Pris: 650,- kr.
O Danmarks Havekunst Bind III. Pris: 650,- kr.
Prisen er inklusive moms excl. porto.

(Udfyldes med blokbogstaver)
Navn: .-. ;

Gade/vej: ;

Postnr.: ,... By: ...'.
O American Express O Eurocard
O Visa O Dankort

Kortnummer:.

Kontrolcifre: Udløb måned/år: .

O Mastercard O JCB

O Girokort bedes tilsendt

Dato:.

24,5 x 34 cm

lait 1286 sider.
Indbundet i helshirting

Pris komplet:
1800,- kr.

Pris løssalg:
650,- kr.
pr. bind

(4$ POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Underskrift: ; ...., Tlf: .-...

OPLYSES KORTNUMMERDATA ANBEFALES DET AT SENDE ORDREN I LUKKET KUVERT

ARKITEKTENS FORLAG

Strandgade 27 A
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LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127
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www.svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
E-mail: lr@thatsleif.dk

GÅRDRENOVERING
NYANLÆG

VEDLIGEHOLDELSE

dl Konference om

NYE LANDSKABER

DL afholder en endags konference
med temaet 'Nye landskaber'.
Konferencen afholdes fredag den
31. oktober i Kulturhuset Islands

Brygge, Islands Brygge 18, 2300
København S.
Konferencen fokuserer på nye land¬
skabelige planlægningsstrategier,
eksemplificeret gennem udvalgte
projekter fra Holland, Tyskland og
Danmark.
De nye planlægningsstrategier bely¬
ses inden for tre emneområder:

-Transformering af nedlagte
industrilandskaber

- Nye byrum
- Nye boligområder
I de senere år har vi set, at forskelli¬
ge nye strategier til planlægning af
byrum og boligområder er udviklet
med forbillede i markante tyske og
hollandske projekter. Hvordan kan
disse nye planlægningsstrategier
inspirere og udvikle de projekter, vi
arbejder med?
Det er kernespørgsmålet i DL's kon¬
ference, hvor indlæg fra forskellige
vinkler vil søge at beskrive de nye
planlægningsstrategier.
Alle er meget velkomne til at delta¬
ge i konferencen
Skriftlig tilmelding til konferencen
senest 23. oktober til DL.

Tilmeldinding er bindende.
Pns ekskl. moms er 1.800 kr. for
medlemmer af DL, 2.300 kr, for ikke-
medlemmer af DL. Landskabsarki¬
tektstuderende, som er medlem af
DL, kan deltage for 500 kr.

Program:
9.30 Registrering
10.00 Introduktion v. DL's formand,
landskabsarkitekt MDL PLR Lise Schou
10.15 Omdannede industrilandskaber;
nye strategier for omdannelse af ned¬
lagte industriområder v. landskabs¬
arkitekt MAA Ph.d. Ellen Braae
11.00 Transformation of given
Landscapes v. Landscape Architect +
Architect Tilman Latz, Latz+Partner,
Tyskland
11.45 Byliv og boligdrømme; læsning
af kulturstrømninger fra 1880 til i dag
v. mentalitetshistoriker mag.art.
Martin Zerlang, KU ,

12.30 Frokost
13.30 Konstruerede landskaber
v. arkitekt MAA Lars Bendrup,
TRANSFORM
14.15 Omdannelse af Københavns

byrum. Krav om høj kvalitet, overhol¬
delse af budget og tidsplaner og
grundig borgerdialog skaber sammen
med den politiske virkelighed et
spændingsfelt, som fordrer nye meto¬
der og strategier. Indlæg v. parkchef,
landskabsarkitekt MDL Jon Pape,
Københavns Kommune
15.00 Dialogorienterede strategier
for dannelsen af nye byrum v.
arkitekt MAA PAR Ph.d. Helle Juul,
Juul & Frost
15.45-16.15 Diskussion og opsamling
v. landskabsarkitekt MDL
Anker Madsen
Se også
www.landskabsarkitekter.dk

Tilmelding
DL's sekretariat: Maria Miret.
Sankt Peders Stræde 39, 3. sal
DK-1453 København K
Tel. 33 32 23 54. Fax 33 91 48 22
dl@landskabsarkitekter.dk

Danske Landskabsarkitekter, DL,er
medlem af European Foundation for
Landscape Architecture, EFLA og af
International Federation of Landscape
Architects, IFLA.

IB ASGER OLSENS FRATRÆDER
SOM PROFESSOR
I anledning af Ib Asger Olsens fra¬
træden som professor ved Sektion
for Landskab, KVL den 1. oktober
2003 afholdes reception med faglige
indlæg fredag 26. september fra kl.
14.00 i aud. 3-14 og tilstødende hal,
Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg.
Ib Asger Olsen introducerer en anto¬
logi om fagets videnskabsteori i et
indlæg om landskab og videnskab.
Dorthe Jørgensen, lektor i idéhisto¬
rie ved Århus Universitet gæstefore¬
læser om 'landskabets stemme'
Aile er velkomne MM

TILLYKKE MED DAGEN
60 år
Torben Schønherr, 18. november
Jane Schul, 25. november

50 år

Henning Looft, Århus Kommune,
10. november
Peter Møller, Svendborg Kommune,
27. november

DL NYT - DL-SPONSORFORUM
På det seneste møde i DL-sponsor-
forum drøftedes udvikling og afhol¬
delse af kurser, seminarer og fyr¬
aftensmøder.
Tilbudene skal ses som et længere
forløb, hvor et fyraftensmøde kan
være appetitvækker til mere omfat¬
tende ekskursioner og seminarer.
DL-sponsorforum har fået et nyt
medlem, og det er Birkholm Plante¬
skole A/S.
DL-sponsorforum består nu af de
fem sponsorer:
Birkholm Planteskole A/S
Byggros A/S
Louis Poulsen Lighting A/S
ProDana Seeds A/S og
RGS90
DL byder Birkholm Planteskole
hjerteligt velkommen. MM

ISIiOJ ...fordi sikkerhed
betaler sig!

HEGN SIKRING ADGANGSKONTROL
Pressegitter • Maskinafskærmning • Rækværker • Gelænder

ISHØJ A/S • Den Danske Trådvarefabrik

Industrivangen 2-6 • 2635 Ishøj • • Tlf.4373 2233 • Fax 4373 2282
Vemb afd. Mejerivej 2 • 7570 Vemb • Tlf.9748 1733 • Fax 9748 1248
Vejle afd. Boulevarden 36 • Jerlev, 7100 Vejle Tlf.7586 4066-Fax 7586 4141
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HENRIK JØRGENSEN LANDSKABSARKITEKTER
Annemarie Lund

Tegnestuen Henrik Jørgensen Landskabsarkitekter er
fem år gammel og beskæftiger i dag tre landskabs¬
arkitekter. Den ligger i Københavns centrum, på femte
sal med udsigt til byens mange tårne, lys og luftig,
hævet over byens larm og trækroner.

Henrik Jørgensen er uddannet fra Sektion for
Landskab, KVL i 1987. Han startede for sig selv
efter at have arbejdet ti år på flere andre tegnestuer,
bl.a. hos Malene Hauxner, Domus, Andreas Bruun,

Jeppe Aagaard Andersen og Stig L. Andersson.
Tegnestuens arbejdsfelt er ganske bredt, men ho¬

vedparten af opgaverne har indtil videre været anlæg
ved institutionsbyggeri og omkring boligbebyggelser.
De fleste opgaver er løst som underrådgivning for
større arkitekttegnestuer, men herudover direkte for
kommuner og boligselskaber.

Henrik Jørgensen mener, at vilkårene for de små
tegnestuer har ændret sig betydeligt de seneste 15 år.
Især peger han på, at den digitale udvikling, en veri¬
tabel revolution, har gjort dagligdagen langt nemmere
— med mailkommunikationen som det vigtigste. På
define tegnestue er tegningsarkivskabe historie, og

brevpapir og fax er også ved at blive det. Ligeledes
letter mobiltelefon og digitalkamera i høj grad den
daglige arbejdsgang. Informationsniveauet øges dra¬
stisk, og skridt og køreture kan spares.

Henrik Jørgensen synes, faget landskabsarkitektur
bliver taget mere alvorligt i dag end tidligere. Der er
en udbredt og generel anerkendelse af, at mennesker
har brug for grønne omgivelser - i en eller anden form.
Langt flere end tidligere ved, hvad en landskabsarki¬
tekt er, hvad man for ganske få år siden næsten altid
måtte forklare. Og heldigvis er mange villige til at be¬
tale for rådgivning.

En af de store udfordringer eller ligefrem en for¬
pligtigelse, som Henrik Jørgensen ser for tegnestuerne
i de kommende år, er fastholdelse af kyndig Qg velover¬
vejet brug af planter. Biologisk funderet og samtidig
arkitektonisk anvendelse af plantematerialet bør være
et kerneomåde i landskabsarkitektur - også selv om
resultaterne først indfinder sig år eller årtier efter pro¬

jektets aflevering. Det er, siger han, desværre svæxt for
mange at acceptere i tider, hvor vi er vant til at alt går
stærkt, og hvor vi først og fremmest bliver bedømt på
her-og-nu-resul tater.

Et andet vigtigt område er professionalisering på det
juridiske område, det gælder bl.a. den temmelig kom¬
plicerede tilbudslov, EU's udbudsregler, regler om til¬
gængelighed samt en arbejdsmetode til kvalitetssikring
af entreprenørens arbejde. Mht. sidstnævnte, mener
Henrik Jørgensen, at vi heldigvis er på vej til at få et

brugbart værktøj fremfor det bureaukrati, som det
har været længe.

Det er også vigtigt, at landskabarkitekterne bliver
dygtigere til styring af entreprenørerne, der er blevet
meget store og meget professionelle. Desværre, mener
Henrik Jørgensen, er de også blevet mere kyniske
som en konsekvens af den konkurrence, som de selv

konstant er udsat for.

Henrik Jørgensen håber, at der vil være nye arbejds¬
områder for landskabsarkitektur og landskabsarkitekt¬
medvirken, og at faget kan gribe nogle af de mulighe¬
der, der ligger i befolkningens øgede fritid og lavere
pensionsalder kombineret med en mærkbar stigende
haveinteresse. Privathaven må kunne dyrkes langt ud
over det stade, som den befinder sig på i dag. Tegne¬
stuen var i sommer i Rostock for at se EGA-verdens-

haveudstillingen, og det gjorde stort indtryk at opleve
de tusindvis af haveglade mennesker. Hvis man kan
nå ud over landskabsarkitekternes egne grænser er

markedet enormt.

I tegnestuens daglige arbejde søger man bl.a. at
tilføre projekterne en 'landskabelig ånd', hvilket skal
opfattes som markante elementer, der er forskellige
fra sted til sted, og som skiller sig ud fra et ofte stærkt
bygningsarkitektonisk udtryk. Som eksempler på så¬
danne særlige plantningselementer nævner Henrik
Jørgensen de store tilplantede espalierer og de brede
blåvioletblomstrende lupinbælter i boligbebyggelsen
Dronningens Vænge i Sorgenfri.

Lupinbælter i Dronningens Vænge,
Sorgenfri, 2001. Henrik Jørgensen
Landskabsarkitekter v. Henrik Jørgen¬
sen i samarbejde med landskabsarki¬
tekt Christine Waage Rasmussen
• Lupin belts at Dronningens Vænge,
Sorgenfri, 2001. Henrik Jørgensen
Landskabsarkitekter, with Henrik
Jørgensen in collaboration with
landscape architect Christine Waage
Rasmussen

Tegnestuen 2003: Arendse Kjærulff-
Schmidt, Elisabeth Høigaard Vilstrup
og Henrik Jørgensen
• Office 2003: Arendse Kjærulff-
Schmidt, Elisabeth Høigaard
Vilstrup and Henrik Jørgensen
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Et andet eksempel er det lille gårdrum i Lundsgade,
København, hvor stor frodighed er skabt med lav, vin¬
tergrøn bundplantning, tværstillede sætstykker af espali¬
ervægge med klematis og kaprifolie samt en fem-seks
letløvede træer.

Af markante 'hårde' elementer kan nævnes det lan¬

ge granittæppe på Jemtelands Plads. Her spænder en

mørkgrå chausséstensbelægning som gulv fra side til
side uden kantsten og fortov. Det tværstribede mid¬
terfelt, granitløberen, består af store, dvs. Iangsmalle
granitfliser i to væsensforskellige grå farver.

I Skovlunde Plejecenter udgøres stedets særlige ele¬
ment af en serie parallelle bronzevandspring og granit¬
kar, placeret mellem orangerøde dagliljer i lavt bund¬
dække.

I løsningen af opgaver sigter tegnestuen altså mod at
skabe relativt enkle rammer og med enkle virkemid¬
ler, det gælder ikke mindst ved byrumsomdannelser.
I forslaget til Drechsels Plads, København brydes den
stribede belægning af cirkulære, let forhøjede bede til¬
plantet med gråpopler. Gråpoppel, der relativt sjæl¬
dent anvendes, er valgt, fordi det som fritvoksende,
fuldkronet træ med sine elefantgrå, runkne stammer

og gråhvide løv er usædvanlig stout og karakteristisk.
Ved Hunderupskolen i Odense er som beplant-

ningselement valgt en firerækket frugtlund. Den skal
bestå af såvel æble- og pæretræer som blomme- og

kirsebærtræer og skal give tyngde og sødmefuld varia¬
tion omkring de mere nøgterne skolebygninger.

Et gennemgående træk i tegnestuens planløsninger
er kombinationen af retlinede stier og rektangulære
opholdspladser i kontrast til et mere løst og tilsynela¬
dende vilkårligt planteudtryk.

Eksempler herpå er skitsen til en form for strand¬
have ved en kommende boligbebyggelse på Teglhol¬
men samt en renovering af et større gårdrum på Fre¬
deriksberg, som skal anlægges i 2004.

I strandhaven på Teglholmen har stier, betonplinte
og plankedæk retlinede eller rektangulære former,
mens tværliggende sandklitter, brudflisebelægning og

plantninger antager mere flydende former.
Også i gårdrummet til karré 27, Yrsavej, forbinder

200 meter lange, retlinede og smalle stier funktionelt
port og køkkenopgange, mens plantningerne består
af løst placerede .småtræer mellem lavere busk- og

bunddækkeplantninger.
Tegnestuen ønsker at arbejde med stemninger som

appellerer til menneskets sanser og instinkter, og det
meget gerne ved brug af en del flere planter, end hvad
vi gør i dag - og med enkle, stærke rammer, som! kan

tåle en vis grad af slid og påvirkninger, som uvæger¬

ligt kommer fra brugerne.
Henrik Jørgensen finder ligeledes, at det er vigtigt

at kæmpe for høj materialekvalitet, så anlæggene der¬
ved sikres meget længere levetid og et fortsat smukt
udtryk. Dette lykkes desværre i al for sjælden grad,
selv om det ikke er dyrere, hvis man ser langsigtet på
det. Uheldigvis er anlægskonti og driftskonti oftest
fuldstændig uafhængige størrelser. Således var det
meget glædeligt, at bygherren fandt flere midler til
Jerptelands Plads, således at den blev realiseret med
granit i stedet for de betonfliser, den ellers var plan¬
lagt med.

Tegnestuen arbejder ligeledes for langtidsholdbar¬
hed og årelang medvirken i anlæggene, således at de
over årene sikres bedre, og at de udvikles i henhold til
målsætningen ved projekteringen eller sikres nye mål.
Landskabsarkitekter har ikke været dygtige nok til
kæmpe for en fortsat indflydelse på anlæggenes ud¬
vikling, f.eks. ved fortsatte konsulenttilsyn. Det ikke
tilstrækkeligt med en skriftlig plejeplan, men man er

nødt til at tage fat i de folk, som konkret arbejder
med beskærersaks og slåmaskine. AL
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Denne side:

He/over. Islands Brygge, Drechsels Plads for PLH Arkitekter as.
Th. Teglholmen, Boligbebyggelse i Sydhavnen for Bystrup Arkitekter AS.
Skitse til strandhave samt refencefotos - gården åbner sig mod vandet.

Modsatte side:
Øverst tv. Holbæk Havn, forslag tildelt 1. præmie i indbudt konkurrence.
Modelfoto. Henrik Jørgensen Landskabsarkitekter v. Elisabeth H. Vilstrup
i samarbejde med landskabsarkitekt Niels Lutzen. Forventes færdigt
2004.
Nederst tv. Gårdanlæg, Karre 27 på Frederiksberg for SBS byfornyelse.
Forventes færdigt i 2004.
Th. Hunderupskolen, Odense. Forslag tildelt 1. præmie i indbudt
konkurrence i samarbejde med KHR arkitekter, Frede Nielsens Tegne¬
stue og Skanska Danmark. Henrik Jørgensen Landskabsarkitekter.
Forventes færdigt i 2003

• This page:
Above: Islands Brygge, Drechsels Plads for PLH Arkitekter AS
Right: Teglholmen, housing scheme in the Sydhavn area for Bystrup
Arkitekter AS. Sketch of beach park and reference photos - the park
opens toward the water

Opposite page:
Above left: Holbæk Harbor, proposal awarded first prize in closed
competition. Model photo. Landscape architects: Niels Liitzen and
Henrik Jørgensen Landskabsarkitekter. Planned completion: 2004.
Bottom left: Courtyard at Karré 27 in Frederiksberg for SBS urban
renewal. Planned completion: 2004.
Right: Hunderup school, Odense. Proposal awarded first prize in
closed competition in collaboration with KHR arkitekter, Frede Nielsens
Tegnestue and Skanska Danmark. Landscape architect: Henrik Jør¬
gensen Landskabsarkitekter. Planned completion: 2003
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JEMTELANDS PLADS, LUNDSGADE OG LUNDEHAVEN
Henrik Jørgensen

Jemtelands Plads - tidligere Jemtelandsgade, ligger
ved Nathanaels Kirke på Amager, hvor den forbinder
Holmbladsgade og Prags Boulevard. Som en del af
kvarterløftindsatsen i Holmbladsgadekvarteret var det
intentionen, at området mellem Jemtelandsgade og

Chr. Svendsens Gade skulle omdannes til et af by¬
delens nye livgivende kultur- og mødesteder. Blandt
andet blev en ældre industribygning i Jemtelandsgade
ombygget til kvartershus med bibliotek, café, sam¬

lingslokaler og ungdomsskole. I forvejen fandtes kir¬
ken med tilhørende menighedshus og præstebolig.
Jemtelands Plads blev anlagt i 2002 efter et toårigt
projektforløb med nært samarbejde med kvarterløft¬
organisationen, beboerudvalg og Københavns Kom¬
mune.

Pladsen

Ved formgivningen af pladsen skulle tre væsentlige
punkter opfyldes. Det var vigtigt at imødekomme de
mange krav om praktiske funktioner, bl.a. mulighed
for ensrettet kørsel, vareleverancer til erhvervsejendom¬
me, ølbiler tæt til caféen og skraldebiler til portene.

Vigtigt var det også at skabe et sted med en markant
identitet, som kunne bidrage til, at pladsen blev til
noget særligt netop for dette kvarter og medvirke til
at skabe en mere positiv stedsopfattelse for bydelens
beboere. Det skulle være et visuelt roligt sted med
kun få effekter - en pause i Holmbladsgades virvar af
budskaber, farver og materialesammenstød.

Pladsen er indrettet med et opholdsareal udformet
som en lang stribet løber udlagt i pladsens generelle
belægning af chaussésten. Ved udformningen af løbe¬
ren hentede vi inspiration ved fjeldmotiver fra Jåmt-
land i Sverige. Et spor i chausséstenene viser vej for
en ensrettet køretrafik mod Holmbladsgade.

Store robiniebeplantede cirkler skærmer for udsig¬
ten mod betonboligblokkene mod nord, skaber mere

intimitet på pladsen og ansporer stitrafikken på Prags
Boulevard til en omvej ind på pladsen. Cirklernes
flader blev anlagt med fast grus til brug for petanque¬

spil, men er senere desværre forsøgt tilplantet med
vedbend.

Belysning af pladsen sker ved fem høje pladslamper
med indirekte lys, der suppleres af wireophængte
københavnerlamper i de tilstødende vejbelysninger
og væghængte Focuslamper ved indgangsdøre i be-
boelseskarréen.

I gaderummets vestside, ved de fire
opgange, er opsat espalierer med
klatreroser. Den gennemgående
mørkgrå chausséstensbelægning
fortsætter til pladsens nordlige
ende, hvor robinietræer er placeret
i tre cirkler
• On the left side of the street space,
next to the four entrances, there
are trellises planted with climbing
roses. The dark grey sett stone pav¬
ing continues to the north end of
the square where there are three
circles of locust trees

Store rustikke espalierer langs pladsens vestside signa¬
lerer ønsket om en vis grad af privathed fra karréen,
som udgør pladsrummets vestvæg. Espaliererne er

beplantet med kraftigtvoksende klatreroser.

Materialer

Materialerne i belægningstæppet er jetbrændt lysgrå
og grå kinesisk granit samt poleret sort kinesisk
basalt. Rammen består af 90 x 90 x 20 cm store ele¬

menter. Fyldet består af aflange formater i 10, 15, 30
og 50 ems bredde, og de er 18 cm tykke. Mange af
stenene er således tykkere end de er brede.

De kløvede chaussésten er af indisk granit, mens
de savede er af sort kinesisk basalt. Kantelementerne

ved cirklerne er udført af kløvet lys kinesisk granit.
Lamperne er franske Elysée-lamper, som forhandles

af Jacobsson.
Træerne er almindelige robinietræer, og klatreroser¬

ne ved espaliererne er Rosa 'New Dawn'. Espaliererne
er konstrueret af varmgalvaniseret stål, rustfrit stål og

lærketræsplanker.
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Jemtelands Plads, Jemtelandsgade 3, København S. Anlagt: 2002
Bygherre: Kvarterløjtsekretariatet og Københavns Kommune
Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen Landskabsarkitekter v. Henrik Jørgensen, Jens Dybbro og Elisabeth Høigaard Vilstrup
Anlægsgartner: Kommune Teknik København

Referencer er hentet fra Sylmassivet i Jemteland - med farvespil og kontraster mellem sne og klipper. Det tværstribede midterfelt består af store, men smalle granitfliser i
to grå farver. Belægningen spænder fra side til side uden kantsten og fortov
• The inspiration here was garnered from Sylmassivet in Jemteland - with its play of colors and contrasts between the snow and the rocks. The cross-striped middle area
consists of large, narrow granite pavers in two shades of grey. The paving spans from side to side with out curbing or sidewalks

1:500
" "
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Reference fra Queensland, Australien
- med vegetation, der giver en over¬
raskende frodighed trods de barske
vilkår mellem klipperne
• Inspiration from Queensland,
Australia - with vegetation, that
provides a surprising lushness despite
the harsh conditions between the
rocks

Gårdanlægget tilhører boligselskabet Boligkontoret
Danmarks hovedsæde på Østerbro i København. Det
fungerer delvist som adgangsområde for boligselska¬
bets besøgende og anvendes i godt vejr af de ansatte i
frokostpauserne.

Anlægget
Tegnestuen blev kontaktet da ejendommen i 1999
var ved afslutningen af en større bygningsmæssig re¬

novering. Bygherren var egentlig godt tilfreds med
det lille asfalterede gårdrum, men når det alligevel
skulle graves op i forbindelse med anlæg af ny kloak,
ønskede man at fa et lidt grønnere anlæg. Man fore¬
stillede sig en ny belægning med enkelte bede langs
facaderne.

Forslaget lagde vægt på udover at løse de mange

funktionskrav og skabe et præsentabelt indgangsom-
råde - at opnå en meget stor frodighed. Intentionen
var, at gårdrummet skulle være en grøn oase som en

kontrast til det tæt bebyggede kvarter. Princippet for
indretningen var, at gården udlagdes som et stort

planteareal, hvor der kun var de absolut nødvendige
befæstelser. Ved at minimere de belagte arealer, kunne
besparelserne anvendes til brug for en højere kvalitet i
de valgte materialer. Fliserne ændredes til natursten

og mulden til sphagnum. Alle faste materialer såsom
hegn, espalierer, granit, skifer fik ligesom facaderne
varmgule farver, så der herved skabtes en farvemæssig
sammenhæng i gården. Surbundsplanter blev valgt
for udover at skabe en blomsterrig oase - trods alt at
have en kontrolleret vækst i det lille gårdrum. Gavl¬
espalierer blev beplantet med kraftigtvoksende slyng¬
planter, og der blev plantet enkelte Turtuosa-robinia,
som udvikles til små lette træer med skærmagtige
kroner. Herudover blev fortrinsvis plantet moderat¬
voksende, stedsegrønne surbundsbunddækkeplanter.

Materialer

Adgangsterrasse og stier er belagt med Opdalskifer,
Lys og Ottaskifer, Rust, mens gavlterrasse er belagt
med varmgule indiske chaussesten. Opholdsterrasser
består af lergrus, som er kantet af et kraftigt stålprofil.
Gavl- og fritstående espalierer består af henholdsvis •

lægter og rustne armeringsnet, mens hegn er udført
af sivmåtter. Træ og sivmåtter er behandlet med
varmgul træbeskyttelsesmiddel. Belysning består ud¬
over yæghængte Focuslamper af Bega-pullertlys.
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Gårdanlæg Lundsgade 9, København 0. Anlagt: 1999
Bygherre: Boligkontoret Danmark s.m.b.a
Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen Landskabsarkitekter v. Henrik Jørgensen
Anlægsgartner: HLA AS
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Gårdrum ved Lundehaven Plejecenter, Skovlunde Torv 7, Skovlunde. Anlagt: 2002
Bygherre: Ballerup Kommune
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitekter AS
Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen Landskabsarkitekter v. Henrik Jørgensen i samarbejde medprofessor Steen Høyer
Kunstner: Finn Reinbothe

Anlægsgartner: Have og Landskabsservice AS og Finn Poulsen I/S

Byggeriet ligger ved Skovlunde Torv og består af pleje¬
center og ældreboliger i tre etager. Bygningerne slut¬
ter sig om et aflangt gårdrum, der blev udformet med
sammenhængende flisebelægninger afbrudt af store

bede, som fremtræder som udsparinger i fladen.
Beplantningen består af frodige staudebede med

birke hist og her. Overgangen mellem plejecenter og

ældreboliger blev markeret med en vandkunst bestå¬
ende af lange granittrug og bronzedyser som efter et

tilfældighedsprincip doserer vand til trugene.
Henrik Jørgensen, landskabsarkitekt mdl
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TO PARKER I BARCELONAS PERIFERI
Anne Galmar

I de seneste år er en serie af nye parker og byrum blevet
anlagt i Barcelonas periferi. Mange af dem kan i design¬
mæssig styrke og kvalitet fuldt ud måle sig med de
velkendte Barcelona-byrum, selv om de har et meget
anderledes udtryk. Initiativet til anlæggelsen af disse
nye byparker kan ligesom deres høje kvalitet i høj grad
tilskrives institutionen 'Mancomunitat de Municipis
de l'Årea Metropolitana de Barcelona' (MMAMB).
MMAMB koordinerer det samlede anlæg af byrum
og parker i hele forstadsområdet og har samtidig sin
egen projekteringsafdeling, hvor mange af disse pro¬

jekter udarbejdes. Med udgangspunkt i en samtale med
Ramon Torra, chef for MMAMB's afdeling for byrum,
beskriver denne artikel institutionens organisation,
funktion og visioner. Desuden gennemgås parkerne
'Fontsanta' og 'Riera Canyado' (vinder af Rosa Barba-
prisen på biennalen 2001), som begge er tegnet i
MMAMB's regi.

Demokrati og det offentlige rum —

planlægning i Barcelona fra 1976 til i dag
Udgangspunktet for MMAMB's eksistens som insti¬
tution i dag skal søges i den første samlede plan for
udvikling af Barcelona som metropol, 'Pia General
Metropolitå' fra 1976, som inkluderede både Barcelo¬
na og de omgivende forstadskommuner. I årene med
Francos styre (1939-75) havde en egentlig byrums-
politik været totalt fraværende. Fra styrets side blev
offentlige pladser og byrum opfattet som en trussel,
idet de indirekte rummede en invitation til forsam¬

ling og dermed demonstrationer og protest. Samtidig
var Barcelona vokset eksplosivt, og resultatet af denne
ukontrollerede vækst var forstadsområder med ringe
bymæssig kvalitet: en høj bebyggelsestæthed og man¬

gel på by- og parkrum. 'Pia General Metropolitå' var
derfor en reaktion på den akutte situation i forstæ¬
derne samt på den anti-byrumspolitik, der havde
præget Franco-tiden. Visionen var kort sagt at skabe
'en by for demokratiet', og her spillede anlæg og

opgradering af offentlige rum en central rolle. Snarere
end at fokusere på at anlægge enkelte lokale projekter
var 'Pia General Metropolitå' dog et styringsredskab.
Planen var via lovbestemmelser og klassificering af
zoner i stand til at kontrollere den fortsatte vækst

samt at overtage de fa områder, der i postindustriali¬
seringen va'r blevet tilovers i Barcelonas periferi, med
henblik på at anvende disse områder til offentlige
faciliteter fra skoler til parker.

'Pia General Metropolitå' blev udarbejdet og forvaltet
af 'Gobierno Metropolitano', som var et fælles styre
for hele Barcelona inklusive forstadskommuner. Den¬

ne politiske institution blev i 1987 opløst på grund af
uoverensstemmelser omkring vægtningen af magten i
Katalonien. De enkelte kommuner, der tidligere hav¬
de været organiseret under det fælles styre i 'Gobierno
Metropolitano' dannede derfor i 19^7 den frivillige
sammenslutning MMAMB for at fortsætte og udvikle
det arbejde, der under fælles styring var startet med
'Pia General Metropolitå'.

Fra 1987-92 udarbejdede MMAMB hovedsagelig
mindre projekter som renovering af gaderum og eksi¬
sterende parker. I løbet af 90erne udarbejdedes mange
større projekter, hvoraf en del tager afsæt i tilovers¬
blevne mellemrum mellem forstadens bygninger og

infrastrukturer, og disse mellemrum bearbejdes i pro¬

jekterne landskabeligt og rumligt.
I udviklingen fra 'Pia General Metropolitå' fra 1976

til i dag er man gået fra planlægning karakteriseret af
styring og regulativer til planlægning præget af egent¬

lige projekter, og MMAMB har i dag en vigtig pro¬

jekterende funktion. Der er dog ingen tvivl om, at
'Pia General Metropolitå's organisation af et fælles¬
kommunalt netværk og visionen om, at demokrati og

offentlige rum er forbundne størrelser, har været en

forudsætning for MMAMB's eksistens.

MMAMB — organisation og ressourcer
MMAMB er den frivillige sammenslutning af de 31
kommuner, der udgør Barcelona Metropol. De enkelte
kommuner bidrager økonomisk i forhold til deres
ressourcer og modtager støtte i forhold til indbygger-

Barcelona metropol udgøres af 31
kommuner. Kortet viser projekter
udført i MMAMB's regi.De be¬
skrevne parker Fontsanta og Biera
Canyado ses hhv. nordvest og nord¬
øst for Barcelona by
• The Barcelona metropolitan area
consists of 31 municipalities.
The map shows the location of
project areas done by MMAMB.
The parks shown are Fontsanta to
the northwest and Biera Canyado to
the northeast of Barcelona.
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Luftfoto af Fontsanta:
Tv. i billedet første fase af parken
anlagt 1995, th. slugten med model¬
lering af det oprindelige terræn
• Aerial photo of Fontsanta:
Left in photo, the first phase of the
park established in 1995, to the
right, the ravine with modeling of
the original terrain

Th. I den østlige del af Fontsanta-
parken er den oprindelige slugt be¬
varet, men de stejleste skråninger er
blevet modificeret og forstærket
ved jordpåfyldninger
• Right; In the eastern area of
Fontsanta park, the original ravine
was preserved, but the steepest
slopes have been modified and
reinforced with landfill

tal, hvilket i praksis betyder en financiel omrokering,
hvor Barcelona betaler til forstæderne. Dette er ikke

kun en solidarisk indsats over for forstæderne, men

også en fremtidssikring, idet Barcelonas fortsatte vækst
er helt afhængig af forstæderne. For eksempel udvides
Barcelonas lufthavn p.t. i kommunen Hospitalet de
Llobregat syd for byen, og det nye kulturområde
'Forum 2004', som er under opførelse, ligger på begge
sider af floden Besos, og dermed til dels i kommunen
Sant Adriå de Bes6s nord for byen - to kommuner,
der begge er relativt fattige og tætbefolkede.

De enkelte projekter besluttes for 90% vedkom¬
mende lokalt i kommunerne, hvorefter MMAMB søges
om støtte. Denne støtte ydes som 'teknisk assistance',
hvilket vil sige, at MMAMB bekoster projektforslag,
projektering og tilsyn. I enkelte tilfælde ydes også støtte
til anlæg, men den tekniske assistance er ofte en næsten

lige så stor udgiftpost som det fysiske anlæg. I alle tilfæl¬
de forpligter kommunen sig til drift og vedligeholdelse,
og da projekterne ofte er faseopdelte, forpligter kom¬
munen sig desuden til at anlægge de videre faser.

MMAMB's afdfeling for offentlige rum har en vel¬
fungerende projekteringsenhed bestående af landskabs¬
arkitekter, arkitekter, ingeniører og agronomer. Ideén
bag denne fælleskommunale projekteringsenhed er, at
man her har muligheden for at akkumulere en viden
og erfaring, som ville være svær at opnå i de enkelte
kommuner, hvor der kun udføres et begrænset antal
projekter.

MMAMB — strategi og visioner
MMAMB's indsats rummer i dag mange forskellige
projekttyper, fra store infrastrukturelle anlæg til større

og mindre parker og byrum, og spænder samtidig
skalamæssigt fra'at koordinere den samlede indsats i
hele området til at udføre detailprojektering af de en¬
kelte projekter. Ramon Torra, som er chef for afdelin¬
gen for byrum, formår på samme måde i en samtale
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Samlet plan for Riera Canyado, det anlagte område ses i farver
• Comprehensive plan for Riera Canyado. The project area is shown in color

at bevæge sig fra teoretiske betragtninger over storskala
og 'territorium' til konkret at forholde sig til eksempler
på detailløsninger i de enkelte projekter.

For MMAMB er det vigtigt at agere homogent i hele
det metropole område. De fleste projekter i MMAMB s

regi bliver besluttet lokalt og støttes af MMAMB ud
fra en vægtning af, hvorledes for eksempel den ønske¬
de park forholder sig til det generelle mønster af rekrea¬
tive områder i forstadens masse. Området anskues som

en sky, hvor den punktmæssige indgriben har effekt
på den omgivende masse, idet byrummenes kvalitet
antages at smitte af på det omgivende kvarter..

Snarere end at udføre storskalaprojekter er strategi¬
en at tilføre kvalitet til små afsides hjørner. Potentia¬
let for 'kvartersløft' findes her i opgraderingen af det
offentlige rum.

Forstaden som 'territorium'

Det er MMAMB's intention at videreføre den høje
kvalitet fra Barcelonas byrum til forstæderne, uden at

forstadens byrum af den grund skal ligne Barcelonas.
Forstadens karakter er fundamentalt anderledes, og

derfor skal de offentlige rum apteres anderledes. Des¬
uden er forstaden et område i stadig forandring, også
i brilgen af det offentlige rum som 'socialt fællesrum'.
Forstadens offentlige rum skal i sin udformning være
rammen om mødet mellem mennesker fra forskellige
grupper og kulturer og samtidig modstå en hårdhæn¬
det brug.
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Tv. Det videre forløb af det udtørrede, endnu
ikke bearbejdede flodleje af Riera Canyado
Nederst. Luftfoto af Riera Canyado: forrest
parkens fortsættelse som bredt beplantet for¬
tov, bag motorvejen selve parken i flodlejet
• Left: The continuation of the dry, unculti¬
vated Riera Canyado riverbed.
Below. Aerial photo of Riera Canyado. In the
foreground, the park's continuation as a wide
landscaped pathway. Behind the highway is
the park itself on the Riera Canyado riverbed



I den sydlige del af Fontsantaparken, hvor terrænet har et jævnt lille fald,, er der store græsflader og skyggegivende træer
• In the southern part of the Fontsanta park, where the terrain slopes evenly downward, there are large areas of grass and shade trees
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Fontsanta - grusflade, gabionsmur
og afvandingsrist
• Fontsanta - gravel area, gabion
walls and drainage grate

Barcelonas byrum er typisk udhulninger i bymassen,
konstruerede rum, som er præcist defineret af den
omgivende tætte by og karakteriseret ved hårde over¬

flader. I modsætning hertil kan forstadens offentlige
rum være mere 'landskabelige' og rumme elementer af
det, vi associerer med natur. Beplantningen er et vig¬
tigt element, og den knapt så intensive brug tillader,
at man kan have bløde, permeable flader i stedet for
hård belægning.

Hvor det klassiske byrum er visuelt afgrænset som

et mere eller mindre lukket rum, opleves forstadens
rum sjældent som afgrænset og har ofte en visuel for¬
bindelse til det omgivende land, hvilket giver stedet -
og projektet - en større skala. I stedet for at lukke sig
om sig selv skal projekterne til forstadens offentlige
rum og parker visuelt række ud mod omgivelserne og

dermed udvide grundens dimensioner.
Mange af parkerne i Barcelonas periferi er anlagt

på tidligere 'ikke-steder', steder som for eksempel på
grund af deres topografi har ligget som uanvendelige

mellemrum i forstaden. 'Fontsanta' og 'Riera Canyado'
som gennemgås i nærværende artikel, er begge områder
med tidligere vandløb. Vandløbene var blevet rørlagt,
hvilket i Riera Canyado efterlod et udtørret flodleje
og i Fontsanta en dyb slugt, som siden blev anvendt
som losseplads.

I begge tilfælde er stedernes identitet blevet sløret,
og de fremstod som udefinerede tomrum eller 'sår' i
forstadens landskab. Derfor er det projekternes sigte
at genopdage stedernes identitet ved i projektet at for¬
tolke og koble stedets oprindelige identitet og historie
med dets fremtidige funktion.

Designparametre og økologi
Selv om hvert enkelt projekt angribes forskelligt med
udgangspunkt i stedets identitet, så giver intentionen
om at ville agere i et stort område med relativt begræn¬
sede økonomiske midler projekterne nogle begræns¬
ninger eller fælles spilleregler. Disse spilleregler har
sammen med forstadens karakter og dynamik ført til
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formulering af et sæt klare designparametre: Projektet
skal have en klar og stærk struktur, som er fleksibel
for ændringer i funktion og brug, uden at projektet
derved mister sin styrke. Dyre detaljer og 'filigran' fra¬
vælges til fordel for enkle detaljer, som kan klare den
hårdhændede brug i forstaden. Hård belægning mini¬
meres, og mængden af konstruerede elementer redu¬
ceres, til fordel for permeable overflader og bæredygtig
beplantning. Der kræves kort sagt en generel robust¬
hed fra projektets struktur og store skala til den en¬
kelte detailløsning. Desuden forsøger MMAMB at

give de forskellige parker en gennemgående identitet
ved at. følge en slags 'designmanual' for aptering og

møblering.
Samtidig vægtes det økologiske aspekt. De perme¬

able overflader tillader, at overfladevandet filtreres og

genoptages i stedet for at blive ledt væk til kloak, og

beplantningen vælges, så den passer til stedets hydro¬
logi og ikke kræver unødig pleje og vanding. Frem
for at anlægge store græsplæner, som med deres stærkt
grønne overflader virker fremmede i det tørre spanske
landskab og desuden kræver megen vanding i hele
sommerperioden, anlægges 'tørre' engplantninger, der
er grønne i foråret, og som man lader stå tørre i som¬

mer- og efterårsmånederne.

&s

Fontsanta. Niveauforskellen mellem

græsfladen og de grusbelagte ter¬
rasser optages af gabionmure og

beplantede skråninger
• Fonsanta. The difference in grade
between the grass areas and the
gravel-covered terraces is resolved
by landscaped slopes and gabion
walls

Samlet plan af Fontsanta, skygge¬
lund og terrasser tv. mod vest,
th. mod øst den bearbejdede slugt
• Comprehensive plan of Fontsanta,
shade grove and terraces to the left
toward west. To the right toward
east, the cultivated ravine
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Herunder. I Fontsanta formidler en svag modellering af terrænet overgangen mellem byens udglattede teræn og slugtens skråninger
Nederst tv. Beplantningen i slugten er dels en 'tør' engplantning af forskellige græsser, dels træer og buske plantet i kileformede grupper på skråningerne
• Below: At Fontsanta, a slight modeling of the terrain resolves the transition between the city's smooth terrain and the sloping ravine walls
Below left: The landscaping in the ravine is partly a "dry" meadow vegetation of different grasses, and partly trees and bushes planted in wedge-shaped groups on the slope

Th. Parkeringsarealet langs slugten
i Fontsanta er skærmet af hække
• Right. The parking area along the
ravine at Fontsanta is screened off
by hedges

'Fontsanta' — 'heling af et sår' i landskabet
Parken 'Fontsanta', som udgør 12 ha, er tegnet af
Manuel Ruisånchez og Xavier Vendrell for MMAMB
og ligger i Sant Joan Despl, sydvest for Barcelonas
centrum. Grunden er præget af en dyb slugt, til dels
opfyldt, med op til 30 meters niveauforskel, hvor der
tidligere løb et nu rørlagt vandløb (Fontsanta = hellig
kilde). I områdets vestlige del ligger Sant Joan Despis
kirkegård, og en sti langs vandløbet var tidligere den
mest brugte forbindelse mellem landsbyen og kirke¬
gården. På grund af områdets naturgivne topografi er
det aldrig blevet bebygget, og med rørlæggelsen af
vandløbet, som tidligere havde givet området en sval
og frodig karakter, blev stedet reduceret til en tør, dyb
slugt. Slugten lå som et 'sår i byen og forhindrede de
forskellige bydele i at vokse sammen og blev desuden
i en årrække brugt som losseplads for uorganisk affald.
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Med sin landskabelige bearbejdning af slugt og skrå¬
ninger og sit forsøg på at inkorporere stedets historie,
som rummer både vandløbet og funktionen som losse¬
plads, fungerer projektet derfor som en 'heling'.

Fasedeling
MMAMB overtog i 1991 den vestlige del af området,
som blev renset og forseglet, og i 1995 blev den første
af fire planlagte faser anlagt omkring den eksisterende
kirkegård, hvor den oprindelige slugt var fyldt op, og

op mod et stort sportsanlæg mod nord. Herefter fulgte
den videre bearbejdning af den østlige del af området,
hvor der er lavet en del jordpåfyldning for at modifi¬
cere og afstive de stejleste'skråninger. Relativt stejle,
koniske jordformer støtter skråningens sider, og i slug¬
tens bund er anlagt mere flade jordformer, der opta¬

ger skråningernes tryk. Foreløbigt sidste fase blev ud¬
ført med beplantningen af slugten og skråningerne i
1999.

Lunden, terrasserne og slugten
— Fontsantas tre landskabstyper
En vejbro, hvortil parkens hovedadgang og parkering
kobler sig, krydser grunden og deler den i to. Den
vestlige del af parken er mod syd en stor, jævn græs¬

flade med tæt beplantning af skyggegivende træer.
Græsfladen er rumligt opdelt af lave bambushække,
og de skyggefulde rum indbyder til ophold. Skygge¬
lunden og græsfladen fortsætter hen langs kirkegården
som er adskilt fra parken af et tæt beplantningsfilter.
Græsområdet gennemskæres af stier, som mod syd gri¬
ber fat i det eksisterende gadenet, og mod nord bliver
til ramper, der leder op til de højereliggende terrasser.
Niveauforskellen mellem græsfladen og terrasserne

optages af beplantede skråninger og gabionsmure.
Terrasserne er grusbelagte og bruges til leg og ophold.

De er beplantet med det gulblomstrende træ 'Tipuana
tipu', som med sit fine lysegrønne løv kontrasterer de
brun-grå farver i grus og gabioner. Det terrasserede om¬

råde 'folder' sig omkring det store sportsanlæg og griber
herved fat i bydelen nord for parken.

Parkens to dele er forbundet af en meget bred pas¬

sage under vejbroen. I den østlige del af parken er den
oprindelige, bevarede slugt bearbejdet. I forlængelsen
af passagen - i slugtens bredeste del - er en stor jævn
flade til boldspil eller optræden, omkranset af terras¬

ser. Herfra bliver slugten smal og en lille sti zigzagger

Terrasserne i Fontsanta er beplantet
med grupper af det gulblomstrende
træ Tipuana tipu
Tv. Betontrappe og gabionmur
• The terraces at Fontsanta are

planted with groups of yellow-
flowering Tipuana tipu trees
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I Riera Canyado er flodlejets oprindelige terræn bibeholdt, og niveauforskellen optages til den ene side af terrasser og gabionmure, til den anden side af en blød skråning
• At Riera Canyado, the riverbed's original terrain was preserved and the change in grade resolved on one side by terraces and gabion walls, and on the other side by a gentle slope
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sig i slugtens bund i vandets spor. Slugtens fortid som

losseplads er tolket i projektet: De tilførte jordmasser,
som afstiver skråningerne, er udformet, som var de
vippet ud over kanten og læsset ned ad skråningen,
og træer og buske er plantet i store kileformede grup¬

per, der 'flyder' ned ad skråningen. Som bunddække¬
plantning er anlagt en tør engplantning af naturligt
forekommende græsser, der ikke behøver vanding og

med sit rodnet forhindrer erosion.

'Territoriet'generobret
'Fontsanta's hovedstruktur er ikke så klar og letaflæselig
som i den lineære park 'Riera Canyado', men til gen¬

gæld mere fleksibel i forhold til at kunne koble sig
med det omgivende vej- og stisystem. Parken opleves
som rummende tre landskabstyper, lunden, terrasserne

og slugten, der hver har deres klare identitet, men op¬
leves alligevel som et sammenhængende område på
grund af stiforløbet og en gennemgående beplantning
af ahorn og ask.

Som i 'Riera Canyado' er detaljeringen fraværende.
Belægningsmaterialet er hovedsageligt grus, med en¬
kelte flisebelagte stier. Hovedrollen spilles af beplant¬
ningen, som dels definerer de tre landskabstyper, for
eksempel i kontrasten mellem skyggelundens græs og

bambus og den tørre engplantning i slugten, dels i de
store beplantningslinier, som binder parken sammen.

Med anlægget af parken Fontsanta er et ubrugeligt
'ikke-sted' blevet gjort tilgængeligt. Territoriet er ble¬
vet generobret, og Sant Joan Despl - som i mellemti¬
den er vokset sammen med Barcelona - har faet sit

åndehul tilbage. Hvor området før var en barriere
mellem to bydele, er det i dag med de mange stifor¬
bindelser blevet til en del afbyens.net. Parken bruges,
som de forskellige områder indbyder til. Den fasedelte
udbygning har kun styrket projektets struktur, og otte
års intensiv brug har ikke slidt synderligt på denne
robuste park.

'Riera Canyado', infrastruktur og park
'Riera Canyado' er tegnet af Isabel Bennasar for MMAMB
og er beliggende i Badalona, nord for Barcelona, mellem
motorvejen A-19 og hovedvejen B-500. Første fase,
som er anlagt i 1999 udgør 4,6 ha, er ca. halvdelen af
det samlede projekt.

Parken er anlagt i det udtørrede flodleje (riera = flod¬
leje), hvor den nu rørlagte flod 'Canyado' med sine
lejlighedsvis store vandmasser har eroderet en bred kløft.
Baggrunden for parkens eksistens var anlægget af en ny

vej, også planlagt af MMAMB, der skulle forbinde de
to hovedveje B-500 og N-2 og lede den gennemkø¬
rende trafik udenom Badalonas centrum. I stedet for

at anlægge én bred vej valgte man at adskille vejens to

spor og lægge dem på hver side af flodlejet og imellem
de to spor at gøre plads til en lineær park i den kløft,
som er skabt af floden.

Flodløbet og den lineare park
I bearbejdningen af området fra udtørret flodleje til
park spiller stedets oprindelige karakter en vigtig rolle.
Niveauforskellen mellem den omgivende by og bunden
af kløften er bibeholdt. Til den ene side, mod den ek¬
sisterende bebyggelse, strammes terrænet op til terras¬
ser af beton- og gabionmure, hvorimellem et forløb
af ramper formidler niveauforskellen. Til den anden
side, mod det endnu ikke bebyggede industriområde,
modelleres terrænet til en bl^d skråning. Rampefor¬
løbet er forbundet med fortovet langs den eksisterende
bebyggelse i parkens to ender, hvor fortovet løber ind i
parken mellem betonmurene. Snittet gennem det lineæ¬
re forløb formidler og tolker historien om flodens løb
og erosionen.

De forskellige terrasser, eller striber, som er defineret
i snittet, er behandlet forskelligt: De øverstliggende,
som er tæt på bebyggelsen, er tørre og 'golde', med
sparsom beplantning og overflader i grus, beton og

farvet asfalt som en klar kontrast til bunden af slug¬
ten, hvor frodigheden findes i striber beplantet med
hasselnød og græs.

Parken er lineær, både i den store skala, hvor den

følger det oprindelige flodleje og forbinder byen med
området Ca l'Arnus, hvor eksisterende haver i nær¬

meste fremtid skal omdannes til park, og i den lille
skala, hvor de forskellige overflader væves sammen af
gabionmure og beplantning. Resultatet er et dynamisk
rumforløb, der genskaber vandets bevægelse gennem
området.

En robust perle
I 'Riera Canyado' er der ingen dyre løsninger, men til
gengæld en subtil brug af billige belægningsmaterialer.
Materialerne mødes enten skarpt og direkte eller blot
formidlet af for eksempel en afvandingsrist. Parken
opleves som et robust anlæg, men samtidig med en

delikathed i materiale- og farvesammensætning og i
kontrasten mellem belægning og beplantning.

Selv om parken i høj grad rækker ud over sit eget

område, både visuelt med lange sigtelinier og fysisk
med fortsættelsen som et bredt beplantet fortov syd
for motorvejen, hvor parken kobler sig med området
Ca l'Arnus, opleves parken ikke som optimalt forbun¬
det med sine omgivelser. Den stærke lineære hoved¬
struktur bliver projektets handicap, idet strukturen
kun har givet plads til to adgange, en i hver ende.
I forhold til den umiddelbare tilgængelighed mangler
der tværgående adgange fra den eksisterende bydels

Pause i bevægelsesforløbet - fra
bænkene placeret langs murene
opleves Riera Canyado-parken på
tværs som lagdelt «
• Pause in the sequence of movement
- from the benches along the walls,
the park is experienced crosswise,as
layered
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Parken fortsættes som et bredt beplantet fortov syd for motorvejen og kobler sig med området Ca l'Arnus.
Den farvede asfalt fra fortovet løber ind i parken og væves af betonmurene sammen med de andre overflader til et dynamisk forløb
• The park continues as a wide, landscaped pathway, south of the highway and connects to the Ca l'Arnus area
The colored asphalt on the path runs into the park where concrete walls weave it together with the other surfaces in a dynamic sequence

gadenet vest for parken. Konsekvensen af den mang¬
lende tilgængelighed er, at parken ikke bliver så meget

benyttet, som den burde. Parken, der i sin struktur

indbyder til, at man bevæger sig igennem den, bliver
i stedet en park, man går langs med og kigger ind i.
Desværre, for 'Riera Canyado' er en robust perle af
en park, som kan tåle at blive brugt.

Inspiration til stillingtagen
Både MMAMB's vision og den måde, den bliver givet
form og udtryk på i de to beskrevne parker, rummer

elementer, man kan lade sig inspirere af. Projekterne
giver et velartikuleret bud på, hvordan forstadens an¬

derledeshed kan gøres til en kvalitet, og på hvordan
'ikke-stederne' gives en identitet. På samme måde som

Barcelonas byrum har været en formmæssig inspiration
for danske projekter, bør forstadens nye byparker in¬
spirere til en revurdering af de glemte mellemrum -

ikke-stederne' - som også findes i det danske forstads¬
landskab - og har krav på en stillingtagen.
Anne Galmar, arkitekt maa

MMAMB's publikation L'Espai Public Metropolita
1989-1999 omtaler projekterne på engelsk, fransk og

spansk. MMAMB's webside er www.amb.es
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NOTER

Parkpris 2003
Ved en reception 29. august i Orangeriet til Fredensborg
Slot blev Parkprisen 2003, bestående af et diplom samt
æren, tildelt Slots- og Ejendomsstyrelsen for udvikling og

fornyelse af de kongelige slotshaver i perioden fra 1987
og frem til nu, altså i Ole Stattaus tid som haveinspektør.
Parkprisen har været uddelt to gange før, i 1984 og i
1987, til hhv. Odense Kommune og Lyngby-Taarbæk
Kommune.

Parkprisen kan tildeles en kommune, et amt, en

statslig grøn forvaltning, foreninger eller organisationer
for initiativer, som både er udtryk for nytænkning og

videreudvikling af den danske parktradition. En traditi¬
on der bl.a. holder fast i landskabets og byens identi¬
tet og egenart - og som gerne tilføjer arkitektur, bære¬
dygtighed og brugerinddragelse som nye dimensioner.
Der lægges vægt på, at planlægningsprocessen er base¬
ret på et helhedssyn, hvor alle relevante forhold som

funktion, miljø, arkitektonisk kvalitet, natur og kul¬
turmiljø er inddraget.

DLs formand Lise Schou betonede i sin tale, at man

med uddelingen af parkprisen ønsker at sætte fornyet
fokus på parkpolitik i Danmark: Begrebet parkpolitik
blev introduceret i Danmark i 1931 af C.Th. Sørensen

med bogen Parkpolitik i Sogn og Købstad, som blev
sendt til datidens 1400 kommunalråd. Hans budskab

var, at bymennesket har brug for en natur, der er til¬
gængelig på bylivets betingelser - deraf udtrykket park
- og at det er en samfundsopgave at sørge for, at alle
har bedst mulig adgang til den - deraf ordet politik.
Godt 50 år senere, i forbindelse med udgivelsen af
den næste bog om parkpolitik, sagde Sven-Ingvar An¬
dersson - der sammen med Annelise Bramsnæs og Ib
Asger Olsen var denne bogs forfattere: 'Når det er så
vigtigt at bruge ordet parkpolitik, er det for at under¬
strege alvoren. Politik drejer sig om at tage væsentlige
beslutninger; det drejer sig om helhedsbetragtninger,
og om at opnå nogle bestemte mål. Politikerne må
tvinges til at arbejde seriøst med parkerne og tage be¬
slutninger. Måske var det allerbedst, om der 'blev ar¬

bejdet partipolitisk med parkerne..I dag er parkpoli¬
tik en realitet. Vi har en række forbilledlige eksempler
på landskabsplanlægning varetaget af fremsynede po¬
litikere og dygtige landskabsarkitekter. Ligesom vi i
dag må handle langsigtet for at sikre fremtidige gene¬
rationers adgang til og forståelse for vores fælles land¬
skabelige grundlag: Vi har regler for kystbeskyttelse,
som har friholdt vore kyster og strande for bebyggelse.
By- og landzoneloven har sikret, at byudviklingen er

sket inden for rammer, der adskiller og definerer byen i
kontrast til det åbne land, og fredningslovgivning kan
bevare naturformer og kulturlandskaber. Et af de næste

punkter på den parkpolitiske dagsorden må være en

lovgivning, der kan sikre bevarelse af historiske haver
og parker på lige fod med historiske bygninger.

I bymæssig skala arbejdes der parkpolitisk med
sammenhængende grønne og blå strukturer i forbin¬
delse med byrenovering, omdannelse af havne- og

industriområder og nye boligbebyggelser. Landskabs¬
planlægning er nødvendigvis en langsigtet affære. Det
er på grund af fremsynede initiativer fra forrige årtu¬
sinde, at vi i dag tager dét for givet, som mange uden¬
landske gæster finder bemærkelsesværdigt: at vi ikke
har store reklameskilte på markerne langs motorve¬

jen, at vore strande og kyster er frit tilgængelige -

både i visuel og i fysisk forstand, at bygningsmasserne
ikke breder sig uden for bygrænserne, at det åbne land
med horisonten findes, og at det stadig er de 1000 år
gamle kirker og endnu ældre gravhøje, der ligger som
store skulpturer på de markante punkter i landskabet.
Lise Schou afsluttede med at sige: Når vi i dag plan¬
lægger fremtiden for den lille plet på planeten, som vi
har et særligt ansvar for, skal vi huske, at en positiv
udvikling af vort fysiske miljø og vor landskabelige
kulturarv ikke sker uden en bevidst, målrettet og ved¬
varende indsats.

Diplomet blev overrakt af Peter Bjørno Jensen, for¬
mand for SK, som i sin tale bl.a. fremhævede, at Slots-

og Ejendomsstyrelsen administrerer nogle af de mest

benyttede offentlige parker, og at det medfører, at sty¬
relsen har stor betydning som parkforvalter. Netop
gennem forvaltningen af de kongelige slotshaver har
Slots- og Ejendomsstyrelsen vist, hvordan haver og

parker kan bevares, fornys og nyttiggøres. Der lægges
vægt på det historiske, men skabes også nye oplevel¬
ser. Styrelsen har ved sit valg af eksperimenterende og

fornyeride teknik samt materialevalg inden for områ¬
det vist, hvordan en vigtig' del af den danske kultur¬
arv kan bevares, og Slots- og Ejendomsstyrelsen har
på forbilledlig vis arbejdet med bevarelse og fornyelse
af gartnertraditionen for at kunne nå den høje faglige
kvalitet i drift og pleje af haverne, herunder langsigtede
vedligeholdelsesplaner. Slots- og Ejendomsstyrelsen
har bl.a. stoppet brugen af pesticider på deres arealer
og har i den forbindelse foretaget den nødvendige ud¬
vikling af metoder og processer. Slots- og Ejendoms¬
styrelsen har ved restaurering af slotshaverne vist mod
og dygtighed, som har resulteret i markante resultater.

Diplomet er udarbejdet af land¬
skabsarkitekt Sonja Poll med inspi¬
ration fra et broderiparterre i barok¬
haven ved Frederiksborg Slot, og
gengiver Frederik den 4.'s kronede
monogram. Fra venstre ses Finans¬
minister Thor Pedersen, Peter Bjørno
Jensen og fise Schou
• The diploma was designed by
landscape architect Sonja Poll, and
was inspired by the "embroidery bed"
in the Baroque garden at Frederiks¬
berg Palace with Frederik IV's crowned
monogram. From Left: Finance minister
Thor Pedersen, Peter Bjørno Jensen
and Lise Schou.
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Restaureringerne er foretaget med stor faglig kompe¬
tence og offentlig positiv bevågenhed, og borgere og

brugere er løbende informeret om slotshaverne gennem

smukke, informative pjecer, sagde Peter Bjørno Jensen.
Finansminister Thor Pedersen takkede for prisen,

og sagde, at udvikling og nyttiggørelse er centrale be¬
greber i Slots- og Ejendomsstyrelsens forvaltning af
den historiske arv. Det kan betyde, at stederne tilføres
en moderne fortolkning. De historiske anlæg skal be¬
vares ikke kun for anlæggenes egen skyld, men for
vores alle sammens skyld. Haveanlæggene har til alle
tider har været under udvikling, og der findes derfor
ikke et entydigt svar på, hvad det præcis er for haver,
vi skal bevare. Slots- og Ejendomsstyrelsens træffer valg,
så de enestående haveanlæg bevares med størst mulig
historisk fortælleværdi — for nuværende og for kom¬
mende generationer. Det gør styrelsen ud fra overord¬
nede planer, som ikke bare vedrører de enkelte anlæg,
men alle de gamle kongelige haver som en helhed.

Slots- og Ejendomsstyrelsens strategi for haverne er

netop, at styrelsen tænker på tværs af lokaliteterne.
Dermed kan vi sikre, at danskerne til enhver tid kan

opleve den europæiske havekunsts historie, eksempli¬
ficeret i velholdte, veldrevne og velformidlede danske
haveanlæg, sluttede Thor Pedersen.

Juryen bestod af Barbara le Maire Wandall, davæ¬
rende formand i DL; Peter Bjørno Jensen formand i
Stads- og Kommunegartnerforeningen, Marianne
Levinsen udpeget af Akademirådet; Bjarne Furhauge
fra Friluftsrådet samt Palle Kristoffersen fra FSL.

Der indkom otte forslag til parkprismodtagere, som

juryen alle hver på sin måde fandt kvalificerede. Ud over

vinderen var det Gram Kommune, Herning Kommune,
Vordingborg Kommune, Randers Kommune, Holstebro
Kommune, Solrød Kommune og Københavns Kom¬
mune. Det var derfor ikke helt ligetil for juryen at nå
frem til den endelige prismodtager, og juryen gav og¬
så hædrende omtale til Gram og Herning kommuner.

Gram Kommune, der er en forholdsvis lille kom¬

mune, har på forbilledlig måde af egne midler fornyet
Gram Slotspark til glæde for borgere og brugere af ha¬
ven. Fornyelsen er sket med respekt for havens historie
og rummer en fin bearbejdning med plads til udvikling
på lang sigt ud fra kulturelle og miljømæssige hensyn.

Herning Kommune fremhæves for sin langsigtede,
vellykkede og helhedsskabende parkpolitik på alle ni¬
veauer i kommunens forskellige anlæg, ligesom kom¬

munen arbejder med differentierede plejestandarder,
naturpleje og naturgenopretning.

Juryen ønsker tillige med uddeling af Parkprisen til
Slots- og Ejendomsstyrelsen at lade det være en inspi¬
rationskilde til, at der sættes mere fokus på restaure¬

ring og bevaring af herregårdshaver. AL
*

Prof. emeritus Magne Bruun udnævnt til hædersdoktor
Professor emeritus Magne Bruun blev i 2002 udnævnt
til hædersdoktor ved SLU, Sveriges landbrugsuniversitet
med tilhørende hat, ring og diplom. Magne Bruun, der
er bosat i Ås, Norge, har i såvel nordisk som interna¬
tionalt perspektiv bidraget til udvikling og forankring
af emneområdet landskabsplanlægning. I begrundelsen
for tildelingen blev det bl.a. fremhævet, at hans engage¬
ment og støtte helt tilbage fra 1970erne til udvilding af
faget landskabsplanlægning ved SLU - såvel som lærer
og som sagkyndig i øvrigt — har betydet meget. AL

Legat til Lulu Salto Stephensen
Ved en højtidelighed i Det Medicinske Selskab i
København modtog kunsthistoriker, fil. dr. Lulu
Salto Stephensen i august et legat på 150.000 kr. som

anerkendelse for sit arbejde og ikke mindst bogen
Havekunst 11. Legatet er en uddeling fra Ørelæge Valde¬
mar Klein og Læge fru Johanne Kleins Legat, der ud¬
deles til en kunsthistoriker hvert femte år og de øvrige
år til læger. AL

i

Konference om fremtidens byrum
Omkring 200 deltog i den konference om fremtidens
byrum, som Miljøministeriet ved FSL og Landsplan¬
afdelingen havde indbudt til først i september. Begrebet
byrum skal her forstås bredt, det er ikke alene midt¬
byens torve og pladser, men i lige så høj grad parker,
skolegårde og randområdernes idrætsarealer.

Planchef Niels Østergård sagde i sin velkomst, at
man med konferencen havde større ambitioner end at

få en god debatdag, man ønskede især at lægge spiren
til nye veje, det være sig i lovgivning, administration
eller samarbejdsformer.

Som dagens ordstyrer, journalisten Connie Hede¬
gaard så rigtigt slog fast i sin afsluttende opsummering,
så fik vi denne dag 14 indlæg leveret af 14 mænd:
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Om formiddagen lagde miljøministeren ud med sine
synspunkter, derefter gav tre interesseorganisationer
hver deres bud på mangler og forslag til nytænkning,
så fulgte en borgmesterpaneldebat og endelig et fore¬
drag kaldet 'om farven grøn', men omhandlende langt
mere. Om eftermiddagen blev vi præsenteret for by-
rummenes potentialer set fra flere vinkler: sundhed,
kunst, kultur og fra en byggende virksomheds synspunkt.
Derefter blev det urbane landskab belyst som plan¬
lægningsmulighed og sidst rent praktisk, hvordan det
efterfølgende skal passes. Dagens sluttede med endnu
en paneldebat og opsummering. Alt i alt en meget

veltilrettelagt og varieret konference.
Miljøminister Hans Chr. Schmidt fremhævede i

sin tale, at regeringens mål er at skabe attraktive byer
med gode fælles byrum, og at man må forvente mere
— ikke mindre - planlægning. Landsplanafdelingens
overflytning til Skov- og Naturstyrelsen skal således
opfattes som en styrkelse, ikke en stækning. Som gode
eksempler på byomdannelse nævnte han åbningen af
Århus Å, Grenå bymidte og Vejles arkitekturpolitik.
Hans Chr. Schmidt mener, at det er en kommunal op¬

gave at skabe gode og livlige byer. Men er lokalplan¬
instrumentet tilstrækkeligt, spurgte han. Med udgangs¬
punkt i den seneste tids diskussion om fredning og

retten til at rejse fredningssager, sagde miljøministe¬
ren, at han havde haft et positivt møde med Danmarks
Naturfredningsforening. Realdania-kampagnen blev
fremhævet som foregangseksempel for fokusering på
byens rum. Friarealer, der gavner børns udfoldelses¬
muligheder, har miljøministeren bevågenhed, men
mere og ny viden skal indhentes, bl.a gennem FSL. .

KL ved Kurt Hockerup indledte interessorganisati-
onernes indlæg. Han kommenterede det udleverede
debatoplæg med at sige, at det ikke bragte meget nyt,
men dog gav overblik. Han mente, at lovgivningen,
herunder lokalplanredskabet, var tilstrækkeligt og fast¬
holdt, at kommunerne er ansvarlige for byernes planlæg¬
ning, og at KL ikke er indstillet på yderligere overvågning.
Derimod påpegede han værdien af mere lokal dialog
med borgerne, og det under flere forskellige former.

I modsætning hertil fremlagde Lars Mortensen, for¬
mand for Friluftrådet, en konkret ønskeliste til politiske

•initiativer. Bl.a. sagde han, at det er en stor forringel¬
se, at en række bestemmelser med krav til friarealer er

fjernet fra bygningreglementet. Han fremhævede, at
Friluftsrådet kan levere både moralsk som økonomisk

støtte, men ønskede en styrket statslig indsats, der af¬
stikker rammer for, hvad kommunerne skal gøre. Vi¬
dere bør lovgivningen, især fredningslovgivningen ud¬
bygges, så byens grønne områder, såsom parker med
almen rekreativ, men ikke speciel naturmæssig værdi,
kan få en beskyttelse mod bebyggelse. Den aktuelle
sag med tiltænkte bebyggelse af Kgs. Have i Odense

*

blev givet som eksempel på denne problemstilling,
mens kolonihaveloven blev givet som eksempel på et

vellykket nyere lovinstrument.
Også Svend Andersen, formand for Have og Land-

skabsrådet havde en længere ønskeliste. Han opfordre¬
de også til mere statslig styring og efterlyste bl.a. en

bynaturstyrelse. Også han nævnte Kgs. Have i Odense.
En tilhører, Steen B. Hansen sparkede her spørgs¬

målet ind, om hvorfor Danmarks Idrætsforbund ikke
var blevet inviteret til at deltage i hele arrangementet.
Det kom der vist ikke rigtig noget velbegrundet eller
forståeligt svar på.

Første borgmesterrunde bestod af korte, kontante
indlæg fra hhv. Ove Dalsgaard, Ballerup; Gert Schou,
Grenå, Flemming Christensen, Vejle og Jon Pape
København (substitut for Søren Pind).

Ove Dalsgaard, Ballerup, gik ind for borgerglæde,
lokal identitet, kunst som i Egebjerggård og Østerhøj¬
området. Han vil styrke det lokale særpræg og borger¬
inddragelse, bl.a. ved markvandringer og et netbaseret
borgerpanel. Ove Dalsgaard efterlyste en byfornyelses¬
lov for erhvervsområder under forandring.

Jon Pape, vicedirektør i Københavns Kommune,
plæderede for at højne kvalitet og modvirke tivolisering
af det offentlige rum, at skabe bedre tilgængelighed
samt at medtænke drift og miljø. Han sagde, at em¬
bedsmandens rolle nu i høj grad er som konsulent og

vejleder. Af opmuntrende eksempler nævnte Jon Pape
det nye havnebad ved Islands Brygge, men kommu¬
nen savner støtte til de områder, der ligger umiddelbart
op til f.eks. de nye ringbane og metroområderne.

Gert Schou, Grenå, beskrev Grenås nyligt renove¬
rede pladser og gågader.

Flemming Christensen, Vejle, betonede, at det er

vigtigt at sætte handling bag alle de gode intentioner,
og det kræver økonomi. En samlet strategi for byens
udvikling har faet stor bevågenhed i Vejle, og fremti¬
dens byrum skal- være robuste og kunne anvendes
døgnet rundt. Derefter diskuteredes forskellige måder,
hvorpå kommunerne kan inddrage private investorer

Friluftsrådet vil:
— støtte arbejdet med bedre grønne

byrum for derigennem at sikre byens
borgere, ikke mindst børn, unge og
aldre borgere, en mulighedfor
daglige oplevelser medfriarealer
— arbejde for, at der udarbejdes
parkpolitiske strategierfor alle
danske byer
— arbejdefor, at der i Naturbeskyt¬
telsesloven indføjes en paragrafom

fredning afbyens grønne områder
— opfordre til, at der etableres en

byforvaltningspulje, som skal sikre
udviklingen afnaturen i byen,
hvilket vil kunne fremmeprivate
investeringer i byrumsprojekter
— arbejdefor og støtte en styrkelse
afforskningsfeltet 'byens grønne
områder' med sarligfokus på
børnenes vilkår, sundhedsfrem¬
mende tiltag og borgerinddragelse
i forvaltningen
— fortsat ivarksatte og støtte tiltag i
lighed med kampagnen 'Byens grønne
steder- grønneglader', nårformålet
er at sikre, forbedre og udvikle de
rekreative muligheder i byen
-fortsat ivarksatte og støtte grønne,

padagogiske initiativer, bynare na¬
turskoler og bynar naturvejledning
— støtte arbejdet med at sikre bedre
udendørs faciliteter, grønne lege¬
pladser og grønne skolegårde
— opfordre til, at derfremmes en
bedre dialog mellem offentligeforval¬
tere og borgerne således, at borgerne
far øget lokalt medejerskab og en¬

gagement'i byens grønne områder
— udarbejde et idé- og inspirations¬
materiale om borgernes engagement
i byens grønne områder, eksempel¬
vis på baggrund afen afholdt
idékonkurrence
— opfordre til, at der etableres et
samarbejdsforum med deltagelse
afreprasentative kommuner og
relevante natur- ogfriluftsorgani¬
sationer under formandskab af
Miljøministeriet. Opgaven er at
gennemføre etpraktisk orienteret
udredningsarbejde øm mulighe¬
derne for at sikre og udvikle byens
grønne områder
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Frederiksberg nye bymidte ved Stig
L. Andersson, realisering 2004-2005
• Frederiksberg Nye Bymidte city
center by Stig L. Andersson,
realization: 2004-2005

Have & Landskabsrådet opfordrer til:
- Tværministerielt udvalg til kon¬
kret opfølgning afudredningsar¬
bejdet om fremtidens byrum
- Behov for statslig myndighedpå
have- og landskabsområdet. Ram¬
mer, koordination og optimering
afindsatser til sikring afnationale
resultater
- Fredningsmæssig ligestillingfor
byens parker og rum med natur og

bygningsområder
- Sikring afmidler til udvikling,
planlægning og investeringer på
området
- Pligt til udarbejdelse aflangsig¬
tede grønne strategiplaner i kom¬
munerne. Større KL indsats på
området. Det grønne og 'teknik'
ligestilles/sammentankes
- Sammentankning afoffentlige
og private byrum og grønt. Børns
(og voksnes) bolignære indgang til
'bynatur' og udendørsliv. Flersidig
anvendelse og medejerskab
- Øget grøn og planlægningsmæs-
sigforskning og statistik til sikring
afoptimal og langsigtet holdbare
indsatser. Forskning i privathave-
kulturens betydning, udvikling og

muligheder
- Støtte til og igangsætning af
kampagner og udviklingsprojekter
(tkolegårde, nærmiljøudvikling,
grønne steder, flersidige formål
Ianvendelser)

som medfinancierende. Fra salen tilkendegav Per Glad,
Odense, at at KL burde give nogle anvisninger eller
regler, når nu staten mener, at det ikke er nødvendigt.

Herefter gav landskabsarkitekt Stig L. Andersson sit
bud på, hvordan byens rum kan blive bedre. Stig L.
Andersson mener, at den største fornyelse i byerne de
senere år stammer fra landskabsarkitektur. I stikords¬

form blev det, der videre er brug for, illustreret, i et

billedmæssigt smukt show med eksempler fra ind- som

udland, og pointerne givet med slogans som: plads til
alle, bolignære byrum, byrum som mødested, byrum
med variation, fremtidens trafikafvikling, integreret
byliv, kiss and ride by day and night, sikker smutvej
hjem, grønt er godt, vedkommende natur, byrum med
ny herlighedsværdi, ventil for fysisk aktivitet, lokal ar¬

kitekturværdi, byrum i hvile, små indgreb - stor virk¬
ning. To byer i Frankrig, Lyon og St-Etienne blev frem¬
hævet for deres byrumspolitik. Det drejer sig især om at
ville afsætte midler, vælge rådgivere og en særlig byg¬
herreinstans, så byrummene kan reaktiveres og revita¬
liseres og det inden for meget kort tid, ofte bare 14
måneder pr. projekt. Afslutningsvis gav Stig L. Andersson
to råd om, hvad han anser for allervigtigst, og det var:

anvend faglig ekspertise og prioriter politisk.
Byrummenes potentialer blev belyst ud fra sundhed,

kultur og erhverv. Prof. Bengt Saltin viste med tyde¬
lig statistik, dvs. med amerikanske og finske diagram¬
mer og kurver, at fysisk aktivitet er alfa og omega for
helbredet. Så lidt som 30 minutters daglig spadseretur,
og altså ikke nødvendigvis hård idræt, er tilstrækkeligt.
Fysisk inaktivitet ligger på 1. pladsen som sundheds¬
fare, efterfulgt af rygning, for højt kolesteroltal, for¬
højet blodtryk - overvægt ligger bare på 5. pladsen.
Bengt Saltin gik ind for de nemme måder, der for¬
holdsvis let kan lægges ind i hverdagslivet, hvis der er

nogenlunde nærhed og tilgængelighed til egnede steder,
dvs. cykling, jogging, gang. Det inaktive menneske,
homo sedentarius, er en stor trussel.

Prof. Bjørn Nørgaard kom derefter på talerstolen,
først meget munter ved tanken om alle de gode inten¬
tioner, udsigt til penge, bedre billige boliger, mange

sponsorer, men mon det passer, spurgte han så? Nej,

mente han, i dagens Danmark bruger vi flere og flere
penge privat- på os selv og færre i de fælles byrum.
Det er tendensen, som græshopper fortærer vi alt og

efterlader intet. Bjørn Nørgaard efterlyste de alminde¬
lige kedelige gader, byrum og huse. Der er behov for
pauser, og man skal huske også bymæssigt at tænke i
rytmer og helheder. Kunsten har den evne, sagde han,
at den kan tænke noget, der ikke er, og kunst har en

metode og måde at erfare verden på. Bjørn Nørgaard
ville sætte det statement til diskussion, om man skal
være fri for smagsdommere, skal alting ske lokalt?
Vilkårlighed er ikke det samme som demokrati. Vort
komplekse samfund kræver en stor grad af planlæg¬
ning, og Bjørn Nørgaard ønsker stærke planlove, men

tolket smidigt. Modernismen opfatter byen som en

maskine, sagde han, men byen skal også give erindring
og historie. Der skal være fixpunkter, der bliver ståen¬
de, og som man kan orientere sig efter. Byen fortæller
mange generationers historie, derfor skal Niels Juel
monumentet absolut heller ikke flyttes, sagde han direk¬
te henvendt til Jon Pape. Vi har en forpligtigelse til at
tænke langt, vi er nødt til at bruge færre ressourcer på
os selv og flere ressourcer på de fælles byrum.

Generaldirektør Chr. Nissen, DR, pegede med ud¬
gangspunkt i opførelsen af DR-byen i Ørestad Nord
på, at visse arealer åbenbart ligger i et tomrum mellem
flere instanser. Selv om man håber på at gøre Ørestad
Nord til en livlig bydel og vil undgå, at området bliver
et nordisk Tete Défense, har det vist sig, at hverken
kommune, Ørestadsselskab, stat eller private tager

specielt ansvar. Der er derfor dannet en Ørestadsnord-
gruppe, der arbejder på at gøre bydelen levende bydel
og med videnudveksling, bl.a. ved en form for fælles,
åbne kantiner (se også crossroads.copenhagen.dk).

Prof. Jens Kvorning lagde ud med'at betragte Kø¬
benhavn oppefra, hvor grundstrukturen tydelig ses at
være givet af vandveje som havneløb, fæstningsgrave
og søer. Han forestiller sig, at man ved ny bybygning
kunne udstikke nogle store, markante træk og i højere
grad herindenfor lader byen vokse selv. Jens Kvorning
hævdede, at byerne forandres mere via måden, vi bru¬
ger dem på, end ved, at vi bygger dem om. Dette blev
uddybet med eksempler i Paris og Barcelona. I ældre
storbyer falder hele flager af bylandskab ud, når f.eks.
industriområder forlades. Disse steder skal derefter

revitaliseres og genintegreres, da da oftest har ligget
som afsondrede enklaver.

Prof. Thomas Randrups indlæg, der skulle bringe
os ned på jorden igen, beskæftigede sig især med drift
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IN MEMORIAM

af grønne områder, og Thomas Randrup pegede bl.a.
på behov for bedre sammenhæng mellem de admini¬
strative niveauer. Dertil kommer, at de negative kon¬
sekvenser af grønne områders udlicitering ikke disku¬
teres tilstrækkeligt, mente han og opfordrede desuden
til øget tværsektorielt samarbejde.

Fra borgmesterpanelet afrapporteredes, hvad der
for hver især havde været dagens vigtigste emner. Det
var bl.a. måder, hvorpå kommunerne kan skaffe sig
medfinanciering og ønsker om flere statslige puljer.
Desuden repeteredes behovet for yderligere lovgivning,
f.eks. en ny byfornyelseslov eller en udvidet frednings-
lov, der også kan omfatte almene grønne områder, og

ændret lokalplanlægning. Også et 'Griinflacke-princip
efter tysk forbillede eller ændret byggesagsbehandling
blev fremhævet at kunne gavne byens fælles rum.

Niels Østergård sagde, at han især var glad for at
høre at regeringen lægger vægt på kvalitet og håbede,
at konferencen bliver startskud til en mere sammen¬

hængende planlægning. Herefter opsummerede Connie
Hedegaard dagens bidrag, og direktør Niels Elers
Koch afrundede dagen med glad forventning om ny

viden, når nu FSL knyttes tættere til KVL. AL
'Debatoplæg om fremtidens byrum', 36 s. kan købes for
55kr. fra Miljøministeriet, www.frontlinien.dk
Debatoplægget kan også bentes på
http://www.skovoglandskab.dk/fremtidens_byrum
hvor man tillage kan deltage i debatten

Sociolog, fil. dr., seniorforsker Jens Schjerup Hansen
9. juli 1940 — 6. august 2003
Jens Schjerup Hansen var et usædvanligt vidtfavnende
menneske, både fagligt og menneskeligt. Han vil blive
savnet som en skarpsindig, faglig inspirator og som

en varm og humoristisk kollega.
Jens blev uddannet som sociolog i den periode i slut¬

ningen af 1960erne, hvor sociologien blomstrede, og

nye faglige retninger, metoder og emner så dagens lys.
Han bidrog aktivt til den faglige udvikling allerede som

studentermedhjælper på Statens Byggeforskningsinstitut,
og han blev fast ansat i instituttets byplanforsknings¬
afdeling, da han i 1972 afsluttede universitetsstudiet
med en magistergrad.

I den første halvdel af sin ansættelse arbejdede Jens
med de boligsociale sider og konsekvenser af forstæder¬
nes planlægning og af byfornyelsen. I midten af 1980erne
kastede han sin interesse på den spirende byøkologiske

bevægelse og udgav i 1989 det banebrydende værk:
Natursyn og planlægning. Her viste han, hvordan skif¬
tende natursyn har påvirket måden, vi planlægger og
former vore omgivelser på, og påviste, hvordan en sti¬
gende interesse for økologi og æstetik ville præge plan¬
lægningen fremover.

Jens var søn af landskabsarkitekten Sven Hansen og

havde fra ham en stor interesse for byens og boligens
friarealer, både de nutidige og de historiske. Fra be¬
gyndelsen af 1990erne og frem til sin død rittede Jens
med stor entusiasme sit arbejde i instituttet mod ud¬
forskningen af friarealernes udformning. Han var bl.a.
med til at udarbejde publikationerne 14 byhaver og

15 friarealer, som omhandler resultatet af renoverings¬
indsatser i hhv. byfornyelsens gårdanlæg og i etage¬

boligbebyggelsernes friarealer.
Jens tilrettelagde i en del år sammen med bl.a.

kunsthistorikeren Lise Bek fra Århus Universitet og

arkitekten Gregers Algreen-Ussing fra Kunstakademiets
Arkitektskole en række spændende forskerseminarer på
Sandbjerg Slot, hvor by- og landskabsplanlægning blev
diskuteret ud fra emner som rumopfattelse, naturop¬

fattelse, landskabsæstetik og kulturmiljø. Indlæggene
fra seminarerne samlede Jens til udgivelse i en række
antologier, der giver et godt indblik i, hvad der rører sig
i planlægningens bagland. Sideløbende arbejdede Jens
med kort- og arkivstudier omkring bl.a. udvikling af
haver i og omkring byer i Østersøområdet i det 17.
og 18. århundrede.

Jens erhvervede sig den filosofiske doktorgrad
(fil. dr.) ved Nordisk Institut for Samfundsplanlægning
i Stockholm med emnet: 'Kulturens syn på naturen'.
Bogen Koldinghus Slotshave, der skildrer dronning
Dorotheas have som Danmarks første renæssancehave,

udgjorde en del af afhandlingen.
Forankringen i praksis fandt Jens gennem et engage¬

ret lokalpolitisk arbejde omkring udviklingen af Chri¬
stianshavn.

Jens' seneste år var præget af den fremadskridende
sygdom, men på trods heraf fortsatte han ufortrødent
sit arbejde og deltog til det sidste med ildhu i debatten
om nye projekter og satsninger sammen med sine kol¬
leger i og uden for instituttet. Hans sidste, inspireren¬
de bidrag til'en undersøgelse af friarealindsatsen i de
syv første kvarterløftområder blev skrevet i hånden på
hospitalet.

Vi er mange, der vjl savne Jens' skæve smil, hans kon¬
struktive kritik og hans små skarpkantede kommentarer.
Karen Attwell og Claus Bech-Danielsen, By og Byg
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Henrik Jørgensen landskabsarkitekter, p. 121
Annemarie Lund

The office, Henrik Jørgensen Landskabsarki¬
tekter, which is five years old, finds it chal¬
lenging to observe an expert and well-con¬
sidered use of vegetation. A biology-based
and architectural use of plant material should
be a cardinal point in landscape architecture.
In the office's daily work, effort is made to
imbue the projects with a "scenic spirit,"
which should be seen as distinctive elements
that differ from place to place and stand out
from the often strong architectural expression.
As an example of this kind of vegetational
element, Henrik Jørgensen points to the
large planted trellises and the broad, belts
of blue-violet lupin at the Dronningens
Vænge housing scheme. Another example is
the small courtyard on Lundsgade street in
Copenhagen, with its rich lushness. A typi¬
cal, distinctive "hard" element is the long
granite stairway on Jemtelands Plaza. When
solving problems, the office seeks to create
relatively simple surroundings with simple
means, such as at Drechsels Plads, where
the striped paving is interrupted by circular,
slightly raised beds planted with grey poplars.
Another example is at Hunderup school,
where a square grove of apple, pear, plum
and cherry trees provide a heaviness and
vigorous variation around the more prosaic
school buildings. A repetitive feature in the
office's plan solutions is the combination of
straight paths and rectangular seating areas
in contrast to the more loose and apparent¬
ly arbitrary landscaping impression.

Jemtelands plads, Lundsgade and
Lundehaven, p. 124
HenrikJørgensen

As part of the neighborhood improvement
efforts in the Holmbladsgade quarter, the
intention was to convert the area to one of
the quarter's new, life-giving cultural, meeting
areas. One of the features was the conversion
of an old industrial building on Jemtelands-
gade street to a neighborhood center hous¬
ing a library, café, assembly rooms and a
youth school. The square was designed with
a seating area shaped as a long, striped run¬
ner in the square's main sett stone paving.
In the design of the runner, we were inspired
by the rock motifs from Jamtland in Sweden.

Large rustic trellises along the west side
of the square signal the need for a certain
degree of privacy from the row' of buildings
that make up the west wall of the square.

In the Lundsgade courtyard scheme, the
intention was to create a green oasis in con¬
trast to the densely built quarter. The design
principle implied that the courtyard was

planed as a large planted area, only paved
where necessary.

The care center and pensioner housing at
Skovlunde Torv border an oblong courtyard,
covered with cement pavers interrupted by
large, vigorous perennial beds and occasion¬
al birch trees. The transition between the

care center and the pensioner housing is
marked by a fountain consisting of a long
granite trough and bronze jets.

Two parks on the outskirts of Barcelona,
p. 129
Anne Galmar

In recent years, a series of new parks and Urban
spaces have been established on the outskirts
of Barcelona. Many of them have a quality
and design equal in caliber to the well-known
Barcelona city spaces, though with a totally
different expression. The initiative for these
new city parks, as well as their high quality
can be credited to the institution "Manco-
munitat de Municipis de l'Area Metropoli-
tana de Barcelona" (MMAMB). MMAMB
coordinates the establishment of all the city
spaces and parks in the entire suburban area
and has its own project department, where
many of these projects were designed. The
basis for MMAMB's existence as an institu¬
tion can be traced to the first comprehensive
plan for the development of Barcelona as a

metropolis, "Pla General Metropolitå" from
1976, which included both Barcelona and
the surrounding suburban municipalities.
During Franco's regime (1939-75) there was
no city space policy. The regime considered
public squares and spaces to be a threat, as

they indirectly invited gatherings and thus
demonstrations and protests. At the same
time, Barcelona had grown dramatically and
the result of this uncontrolled growth was
suburban areas with a low urban quality: a
high building density and lack of urban spaces
and parks. "Pla General Metropolitå" was thus
a reaction to the acute situation in the sub¬
urbs as well as the Franco anti-urban space
policies. Thus the vision was to create "a city
for democracy," and with this the establish¬
ment and improvement of public spaces
played a central role. Via ordinances and
zone classification, the plan provided a con¬
trol of the continuing growth as well as the
opportunity to take over the few areas that
remained after the period of postindustrial-
ization in the outskirts of Barcelona and use

them for public facilities such as schools
and parks.

Between 1987-92, MMAMB primarily
produced small projects like the renovation
of street spaces and existing parks. During
the 1990s, a number of larger projects were
done, some of which were based on the
remaining interspaces between the suburban
buildings and infrastructure, and these gaps
were treated in the projects both spatially
and in terms of landscape.

MMAMB intends to ensure the same high
quality in the suburbs as in Barcelona's city
spaces though with their own character. Bar¬
celona's are typically hollowed out spaces in
the urban mass - constructed spaces that are

precisely defined by the surrounding dense
city and characterized by hard surfaces. In
contrast to this, the suburban spaces can be
more "landscapelike" and contain elements
that we normally associate with nature. The

vegetation is an important element, and the
moderate usage allows soft, permeable sur¬
faces instead of hard paving.

Many of the parks in the outskirts of Barce¬
lona are established on former "non-places,"
places, which due to their topography have
existed as unusable voids in the suburbs.

' "Riera Canyado" and "Fontsanta," which
are reviewed in this article, are both sites of
former rivers. The rivers have been diverted
into conduits, which in the case of Riera
Canyado left a dry riverbed, and at Fontsanta,
a deep ravine, which was later used as a

garbage dump.
The problem of acting in a large area with

limited financial means implies that there are
limitations or a common set of rules in these

projects, which together with the character
and dynamics of the suburbs led to the estab¬
lishment of a clear set of design parameters:
The project should have a strong, clarified
structure, which would allow changes in func¬
tion and use without weakening the project.
Expensive details and "filigree" were avoided
in favor of simple details that can tolerate the
heavy-handed usage in the suburbs. Hard
paving was minimized, and the amount of
constructed elements was reduced in favor
of permeable surfaces and sustainable land¬
scaping.

Ecological aspects were also considered.
The permeable surfaces allow rainwater to
be filtered and recycled, and the vegetation
was chosen to harmonize with the place's
hydrology and not require extensive care and
watering. Instead of establishing large areas
of grass, which with their bright green sur¬
faces would appear alien in the dry, Spanish
landscape, and also require extensive water¬
ing during the summer, it was decided to
establish "dry" meadow vegetation that is
green in the spring but is allowed to dry
out in the summer and autumn months.

"Riera Canyado" was designed by Isabel
Bennasar for MMAMB and lies in Badalona,
north of Barcelona, between highway A-19
and the main road B-500. The first phase,
which was established in 1999 consists of
4.6 hectares, which is about half of the total
project. The park lies on the dried out
riverbed (riera = riverbed), where the now

culverted Canyado river, with its occasional
flooding, had eroded a wide ravine.

The "Fontsanta" park, which consists of
ca. 12 hectares, was designed by Manuel
Ruisånchez and Xavier Vendrell for MMAMB.
It lies in Sant Joan Despl, southwest of Bar¬
celona's center. The site is characterized by a
deep ravine, which has been partially filled
creating a thirty-meter change in grade,
where the former river now runs in a culvert
(Fontsanta = holy spring). Relatively steep,
conical earth forms retain the sides of the
ravine, and in the bottom, there are flat earth
forms, which absorb the load of the slopes.
The western part of the park, toward south,
is a large grassy area with a dense growth of
shade trees. The grass area is subdivided by
low bamboo hedges, and the shaded spaces
invite leisure activities.
Pete Avondoglio

Landskab 6/03



FYRAFTENSMØDE OM
PLÆNEGRÆSSER

Gå-hjemmøde med DL-sponsorforum
Sted: KVL, Sektion for Landskab, 2. sal
Tid: 6. oktober 2003 kl. 16.00-18.00
Præsentation af program v. lektor
Torben Dam, KVL
Fagligt indlæg ved produktchef
Asbjørn Nyholt, Prodana Seeds A/S:
Plænegræs i mangfoldige situationer
- Funktionskrav til sportsgræs og
brugsgræs i grønne anlæg
- Fremtoning afhænger af jordbund,
pleje og græsvalg
- Forædling af plænegræs (værdi¬
afprøvning)
- Hovedarternes karakteristika
- Hvilke typer af græsfrø bruger
man hvor?
- Frømængder, spireprocenter og
det færdige resultat.
Spørgsmål og diskussion

FYRAFTENSMØDE OM ÆSTETIK
OG LYSKVALITET I FORBINDELSE
MED UDENDØRS BELYSNING

Gå-hjemmøde med DL-sponsorforum
Sted: Louis Poulsen Lighting,
Nyhavn (Showroom)
Tid: 13. november 2003 kl. 16.30-21.00
Emne: Æstetik og lyskvalitet i for¬
bindelse med udendørs belysnings-
anlæg.
Mødet indledes med en kort gen¬

nemgang af forskellige lyskvaliteter.
Efterfølgende bliver man kørt rundt i
København for at besigtige forskel¬
lige belysningsanlæg.
Efter busturen afsluttes mødet i Louis
Poulsens showroom, hvor de enkelte
anlæg fordele og evt. ulemper
debateres.
Showroomet vil være åbent for DL's
medlemmer fra kl. 16.00.
16.30 Introduktion v. Louis Poulsen

Lighting: Hvad er lyskvalitet?
18.00 Afgang med bus til udvalgte
steder i København.
20.00 Mødet afsluttes i Nyhavn med
afsluttende debat.

Louis Poulsen Lighting vil være vært
ved en let anretning.
Tilmelding til DL's sekretariat
inden 10. november:
Tel. 33 32 23 54. Fax 33 91 48 22
dl@landskabsarkitekter.dk

, MM

KURSUS OM ANLÆGSGARTNERI
Dato: 23/9, 7/10 og 21/10 - 2003
Sted: KVL, Rolighedsvej 23, 3. sal,
1958 Frederiksberg C

DL tilbyder sammen med KVL tre
selvstændige temadage om anlægs¬
gartneri som efteruddannelse til
travle praktikere, som ønsker ny inj

spiration.
Målet er at give en grundlæggende
forståelse for de basale spørgsmål
samt at komme ud og se produktion
af produkter og tale med de perso¬
ner, der har ansvaret og dermed den.
mest detaljerede viden om de enkelte
produkter - nemlig producenterne.
De kan bedst og mest inspirerende-
fortælle om baggrund og anvendel¬
sesmuligheder med udgangspunkt i
produktionen. At besøge produktions¬
steder, bygge- og oplagspladser
giver mulighed for direkte sansning
af materialernes karakter.
De tre selvstændige temadage ind¬
går i KVL's ordinære kursus i anlægs¬
gartneri. Hver temadag kan indledes
med forelæsninger på KVL, Rolig¬
hedsvej 23, Sektion for Landskab,
hvorefter man kører i bus til produ¬
center, byggepladser og færdige
projekter. Ved hver temadag vil der
deltage ca. 30 KVL studerende samt
max. 15 eksterne deltagere.

23/9 - Jord og grus
Specifikation af jord- og grusmateri¬
aler til terrænbygning og opbygning
af bæredygtige stibelægninger.
Besøg i Frederiksberg Have, grus¬
grave, kompostplads samt på bygge¬
pladser, hvor materialet anvendes.

7/10 Granit på Bomholm
Besøg i RGS90's granitbrud på Born¬
holm, hvor produktions- og forar¬
bejdningmetoder beskrives.

21/10 Tegl og klinker
Introduktion til anvendelsen af tegl
og klinker som belægningsmateriale
med besøg på steder, hvor materia¬
let er anvendt og produceres.

Endeligt program vil ligge på
http://kursus.kvl.dk/anlaegsgartneri/

Tilmelding
Der skal foretages særskilt skriftlig
tilmelding til hver enkelt af de tre
temadage og til salonaften til
DL's sekretariat, Maria Miret
Sankt Peders Stræde 39,3
1453 København K eller e-mail til
dl@landskabsarkitekter.dk

Tilmelding er bindende.
Kursusledere på temadagene er:
Lektor Torben Dam, toda@kvl.dk og
lektor Jens Balsby Nielsen, jbn@kvl.dk

For deltagelse i hver af de tre tema¬
dage beregnes 500 kr. ekskl. moms.
Prisen dækker deltagelse i temadag,
program og baggrundslitteratur.
Frokost og drikkevarer medbringes.
Deltagelse afregnes med DL's sekre¬
tariat. Der er ingen indkvartering,
men DL kan være behjælpelig med
bookning af hotelværelse.
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DANSK BYPLANLABORATORIUM
Det 53. danske byplanmøde
2.-3. oktober i Rønne med udflugter
til hele Bornholm og Christiansø.
Forelæsere: politisk kommentator
Karsten Madsen, forfatteren Katrine
Marie Guldager og koncerndirektør
Hans Kirk, Danfoss A/S.

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81. Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk www.byplanlab.dk

KURSUS IBYGGEJURA
Danske Anlægsgartnere afholder
kursus i byggejura 8. oktober 2003.
Kurset vil bl.a. belyse ttlbudsloven,
AB92 og Danske Anlægsgartneres
Standardforbehold.

Tilmelding: Danske Anlægsgartnere,
Line Poulsen
Sankt Knuds Vej 25
1903 Frederiksberg C
Tel. 33 86 08 60. Fax 33 860 850

lipo@danskeanlaegsgartnere.dk
www.danskeanlaegsgartnere.dk

3RD EUROPEAN BIENNIAL ON
LANDSCAPE OF BARCELONA
The European Biennial on Landscape
has become a reference point for
landscape design in Europe. After
Hemaklng Landscapes (1999) and
Gardens In Arms (2001) as their
respective themes the 3rd European
Biennial on Landscape of Barcelona
has the theme Only with Nature.
Selected projects will be exposed
from 20 November till 11 December
2003.
The symposium takes place on 27
28 and 29 November 2003.

Co-ordination and contacts:

3rd EUROPEAN BIENNIAL.
ON LANDSCAPE OF BARCELONA
Piaza Nrva 5
08002 Barcelona Spain
Tel.+34 93 30145 72
biennal@coac.net

http//www coac net/landscape

UDSTILLINGEN
SVEN INGVAR ANDERSSON -

HAVEKUNSTENS IDÉ'
I STOCKHOLM
Indtil 5. oktober 2003 vises udstillin¬

gen 'Sven-lngvar Andersson - have¬
kunstens idé' i

Kungliga Akademien for de fria Kon-
sterna, Fredsgatan 12, Stockholm.
Information: Beate Sydhoff, sekretær
Tel.+46 8102208
beate.sydhoff@konstakademien.se
og Eva-Lena.Bengtsson
Tel.+46 8232945

eva-lena.bengtsson@konstakademien.se
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Jakob Inox Line
W Christmasvej 20
DK • 7000 Fredericia
T• +45 70 20 98 40
F» +45 75 94 12 58
www.inoxline.dk

Rustfrie løsninger
med wire og net.

Rekvirer gratis
kataloger på
www.inoxline.dk
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UDDANNELSE
I PARKFORVALTNING
Skov & Landskab, Skovskolen, er i
gang med at udvikle en ny diplom¬
uddannelse i parkforvaltning og sti¬
ler mod første optag af studerende i
sept. 2004. Parkforvaltning dækker
her planlægning, projektering, anlæg
og navnlig drift af grønne områder.
Diplomuddannelsen er videreuddan¬
nelse for voksne på et mellemlangt
videregående niveau, og de poten¬
tielle studerende er medarbejdere
inden for parkforvaltning (offentlig
eller privat).
Optagelse på studiet forudsætter, at
man i forvejen har min. en kort videre¬
gående uddannelse som f.eks. jord¬
brugsteknolog og herefter har haft
min. to års relevant erhvervserfaring.
Til målguppen hører også skov- og
landskabsingeniører, biologer, arkitek¬
ter, ingeniører, agronomer og forst¬
kandidater.
De studerende kan evt. kombinere
et fuldtidsjob med diplomstudiet, og
uddannelsen finansieres gennem
deltagerbetaling og taksametertilskud.
Den studerende kan tage ét modul eller
hele uddannelsen. Undervisningen kob¬
les til den studerendes arbejdshver¬
dag og bliver dermed bedst muligt
anvendelsesorienteret for den enkelte.
Uddannelsen forløber over 2-3 år og
svarer til et års fuldtidsstudie

(60 ECTS-point). Slutniveauet svarer
til en mellemlang videregående ud¬
dannelse og er dermed adgangs¬
givende til en kandidatuddannelse -

eller efter 2 års relevant erhvervs¬

erfaring en masteruddannelse,
begge inden for fagområdet.
Skov & Landskab, Skovskolen, gen¬
nemførte i 2002 en sondering af be¬
hov for målrettet parkuddannelse,
der viste, at især nedenstående bør
prioriteres højt i diplomuddannelsen
i parkforvaltning: projekt- og drifts¬
styring, ressourcestyring, kvalitets¬
styring, licitation (udbud/tilbud) samt
anlæg og pleje af parkelementer.
I uddannelsen vil også indgå: organi¬
sation (f.eks. organisationsformer og
omstillinger), tværfagligt samarbejde
og kommunikation samt samspil mel¬
lem offentlig og privat virksomhed.
Information: projektleder Karsten Kring
KK@SKS.DK

NYHEDSBREV FRA
DANSK DESIGN CENTER
Dansk Design Center udgiver et gratis
nyhedsbrev om design i det offentlige
rum 'DESIGN:helt enkelt'. Det nye
nummer har fokus på byrum.
Læs mere på: www.ddc.dk/Offentlig
_sektorAema_design.html eller
www.ddc.dk/ClubODCvirtual
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Skov å Landtkab

Skov & Landskabskonferencen 2004

Den årlige Skov & Landskabskonference afholdes
næste gang:

Onsdag den 28. januar 2004
på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
på Frederiksberg

Konferencen vil byde på:
• Fællessession med et aktuelt debatemne
• Faglige sessioner med seneste nyt fra forskningen

inden for skov, pyntegrønt og jagt, by og parker
samt det åbne land.

Bemærk ny dato og nyt sted. ' , -

Reserver dagen allerede nu og mød kollegerne til fag¬
ligt samvær.

Program og frist for tilmelding m.v. annonceres i slut¬
ningen af året.

Skov og Landskab er et center for forskning, undervisning, formidling og rådgi-
ving vedr. Skov, Landskab og Planlægning. Centret er et forpligtende samarbej¬
de mellem tre selvstændige institutioner: Den Kg. Veterinær- og Landbohøjskole
(KVL), Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL) og Skovskolen.

Kirkegårdsleder
ved Set. Nicolai Kirke, Køge

Stillingen som kirkegårdsleder ved Køge Kirkegårde og
Krematorium er ledig og ønskes besat snarest muligt.

Kirkegårdene ved Køge Kirke omfatter 3 kirkegårde og
et krematorium med omgivelser. Der er et velfungeren¬
de personale af gartnere og gartneriarbejdere på kirke¬
gårdene foruden administrativt personale på kirkgårds-
kontoret.

Kirkegårdslederen har over for menighedsrådet selv¬
stændigt ansvar for den daglige drift af kirkegårde og
krematorium i overensstemmelse med regulativer, lov¬
givningens almindelige og menighedsrådets særlige
bestemmelser.

Kirkegårdslederen vil have ansvaret for personaleledel¬
sen med reference til menighedsrådet, gennem kirke¬
værgen og menighedsrådets kirkegårdsudvalg.

Menighedsrådet lægger afgørende vægt på, at kirke¬
gårdslederen har evner til at indgå i et frugtbart, frem¬
adrettet samarbejde om at fastholde og udbygge kirke¬
gårdenes historiske æstetiske kvaliteter og atmosfære
og med viljen til aktivt og engageret at medvirke ved
planlægning og gennemførelse af initiativer til anlæg¬
genes stadige udvikling og forbedring.
Vi ønsker en kirkegårdsleder med en solid teoretisk og
praktisk baggrund.

Det vil være af den største betydning, at kirkegårdsle¬
deren er fleksibel, åben og imødekommende i samar¬
bejdet med såvel menighedsrådet som medarbejderne
ved kirken og ikke mindst med de mennesker medar¬
bejderne skal betjene i kirke og ved kirkegården.

Det er en betingelse for ansættelsen, at ansøgeren har
kendskab til bogføring og interesse for at arbejde med
tal og budgetmæssige sammenhæng, da kirkegårdsle¬
deren er ansvarlig for kirkegårdens og krematoriets
regnskaber, ligesom der forudsættes kendskab til edb
på superbrugerniveau.

Stillingen er en tjenestemandsstilling med folkekirken
som ansættelsesområde. Den aflønnes p.t. efter løn¬
ramme 34 for staten, folkeskolen og folkekirken med en
kvote på 100%. Der ydes et ikke-pensionsgivende til¬
læg på kr. 22.800,- pr. 1/10 1997.

Nærmere oplysninger om stillingen herunder udkast til
regulativ for stillingen kan fås hos menighedsrådets for¬
mand.

Det skal bemærkes, at ansøgere, der har uddannelse
som cand.hort. eller tilsvarende, vil blive foretrukket.

Ansøgninger bedes stilet til Køge Menighedsråd og
sendt til menighedsrådets formand Gertrud Thure,
Tøxensvej 19, 4600 Køge. Telefon 56 65 72 84

Ansøgningen bedes være formanden i hænde senest
den 24. oktober 2003 kl. 14.00.



Pressen skrev:

Søren Ryge Petersen,
Politiken:

„Guide til dansk havekunst er

en gave til hele folket - i hvert
fald til alle med øjne i hovedet
og bare en lille smule interesse
for vore grønne omgivelser."

Marie-Louise Paludan,
Weekendavisen:

„...et overblik og en systema¬
tisk vejledning har man

manglet Det er det, man har
fået med denne guide, som

også er forsynet med kort,
både over Københavns¬

området og resten af landet."
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Guide til Dansk
Havekunst er det hidtil
mest omfattende

opslagsværk om dansk
have- og landskabsarki¬
tektur. Mere end 500
værker er medtaget,
hvoraf 200 dokumenteres
omfattende med planer,
fotos og karakteriseren¬
de beskrivelser.
Guiden er kronologisk
opbygget begyndende
med middelalderens
haver. Alle anlæg beskri¬
ves i deres nuværende

fremtoning, og deres his¬
torie fortælles.
Guiden dækker hele lan¬

det, og er let læst med
få fagudtryk, der forklares
i en ordliste.
Guiden foreligger nu i en

opdateret engelsk
udgave.
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