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DANMARKS HAVEKUNST ll-lll
Danmarks Havekunst II
Lulu Salto Stephensen
431 sider

I bind to beskrives perioden fra den romantiske
haves gennembrud i det tidlige 1800-tal frem til
2. Verdenskrig.

Danmarks Havekunst III
Annemarie Lund
440 sider

I bind III beskrives havens udvikling i perioden
fra efterkrigstiden frem til vore dage.

Begge bind er rigt illustrerede med ypperlige¬
gengivelser af planer og smukke fotos af
fotografen Keld Helme-Petersen.

Løssalg pr. bind:
Før 650 kr.- Nu: 399 kr.
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Vanddesign
til det offentlige rum

- Energibevidst rådgivning
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
- Vandbehandling

- Belysning
- Interaktion

- Stort vandlaboratorium

Fokdal
Springvand
Østerled 28 4300 Holbæk

Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk
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Innovasjonsprisen 2011:
landskapsarkitektur
Innovasjonsprisen for universell utforming
er en del av Regjeringens visjon om å skape
et universelt Norge innen 2025. Bak prisen
står Bårne-, likestillings- og inkluderingsde-
partementet, mens Norsk Designråd har styrt
selve prosessen. Tidligere miljøvernminister
og Venstre-politiker Guro Fjellanger ledet
årets jury, som foruten henne besto av sju av
landets fremste designere og arkitekter med
kunnskap om universeli utforming.

Østengen og Bergo vant kategorien for
landskapsarkitektur med Schandorffs plass.
Jurykjennelse: 'Utformingen av Schandorffs
plass er gjennomtenkt til minste detalj. Pias-
sen er tilgjengelig for alle. Den har gode, ned-
freste kontraster i stein, et funksjonelt og
estetisk fint gelender, naturlige ledelinjer,
merkede trappetrinn, elegant utjevning av
stor høydeforskjell og tiltalende hvileplas-
ser. Bruken av rustet stål fungerer godt mot
øvrige materialer og vegetasjon. Beplantning
med små busker gir god oversikt og et tilta¬
lende, luftig utseende. Den skulpturelle for¬
men på gangveien gir dette byrommet identi¬
tet, og bidrar til å skape en naturlig helhet av.
eldre bygninger og moderne byliv.'
http://Iandskapsarkitektur.no/ •
Se også LANDSKAB 3-2011

Sienapriset 2011
Sienapriset 2011 er i november tildelt Stortor-
get i Gavle.

Middelfart havenfront

funktioner, men formår samtidigt at få hav¬
nefronten til at fremstå som et samlet hele.

Belysningen karakteriseres som sjældent
stemningsfuld og velfungerende.

Armaturernes fysiske udtryk understøt¬
ter de arkitektoniske idéer, uden at der er gået
på kompromis med kvaliteten af lyset. Der er
brugt armaturer med store lampeskærme i
børneområdet, farvet lys på boldbanens net,
oplys på træerne og fiberlys ved kajkanten.
Der er ingen blænding, og der er et fint uhin¬
dret udsyn til Nørresundby på den anden side
afvandet.'
Pressemeddelelse: Dansk Centerfor Lys

Byplanprisen i 2011
Middelfart Kommune er tildelt Byplanpri¬
sen 2011. Der var tre nominerede til årets
pris: Thisted Kommune for "Det gode liv ved
kysten", Ringby-Letbanesamarbejdet for en
samlet byvision for et bælte omkring Køben¬
havn og Middelfart Kommune for havneom¬
dannelse med fast kurs.

Byplanprisen uddeles hvert år til en kom¬
mune, en region eller en organisation, som
har gjort en særlig indsats for at fremme gode
og smukke bymiljøer og landskaber. Prisen
er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og
Akademisk Arkitektforening.

Tildelingen begrundes bl.a. således: 'Mid¬
delfarts havneomdannelse er et eksempel
på en meget målrettet planlægning. Som i
mange andre byer stod man med en erhvervs-
havn, der var for lille og urentabel. I Middel¬
fart lagde man fra starten vægt på at skabe liv
på havnen, og man har gennem hele forløbet
holdt fast i, at man ønskede en blanding af for¬
skellige byfunktioner.

Havnepromenaden består foruden Kul¬
turøen af en lystbådehavn, boliger og erhverv.
Der blev bygget 30 private boliger på de
attraktive grunde, og i et tæt samarbejde med
bygherren blev de omgivende udearealer sat
i stand. Resultatet er blevet en transparent
havnefront, med blandet bebyggelse, rekrea¬
tive funktioner og parkering i kælder. Havne¬
fronten er et eksempel på en realiseret plan¬
lægning, der viser, at klare politiske visioner
forenet med et konstruktivt samarbejde med
private investorer og foreninger kan skabe et
positivt resultat.'
Yderligere inf.: Ellen Højgaard Jensen, Dansk
Byplanlaboratorium

Østengen og Bergo:
Schandorffs plass, Oslo

Til Sienapriset var i år nomineret følgende:
Blomsterdalen/Årstadalsparken, Stockholm
(Anders Jonsson, Andersson Jonsson Land-
skapsarkitekter), Hornsparken i det nordlige
Malmo (Nina Lindegaard, Malmo stad), Lil-
jeholmstorget I Stockholm (Nivå Landskaps-
arkitektur) samt omdannelse af Stortorget i
Gavle (Anders Jonsson, Andersson Jonsson
Landskapsarkitekter).

Juryen skriver bl.a. i sin motivering: 'Om¬
daningen av Stortorget i Gavle har gjorts med
ett stort grepp passande for den stora uppgif-
ten, vilket har gett gåvleborna ett centralt
stadsrum med stark egen identitet. Det forny-
ade torget pråglas av både aktualitet och håll-
barhet vilket galler såval den arkitektoniska
idén som kvaliteten i utforandet.

Torgets nya gestalt utgår från en overgri-
pande ordning. En tvårrandig våv, eller da-
mast som arkitekterna kallat den, av olika
granithållar år det nya golv som torgets liv
utspelar sig på. Den stora ordningens klarhet
återfinns också i delarnas raffinemang. Den
oppna ytan ar befriande tom men rik i inne-
håll genom detaljernas elegans. Monsterin-
delningens rostande fogar och rånnor av stål,
trågaller och ett konstnårligt tillågg med en

dragkedja (i våven) ger torget det hogkvalita-
tiva uttryck en offentlig plats ska ha. Fråmst
bland detalj erna står mobleringen, den våxer
ur markmonstrets geometri och bildar en

vågrorelse av olika sittmojligheter - från
vilka man kan blicka over håndeiser på tor¬
gets mitt.'
Som sponsor og i samarbejde med Sveriges Ar¬
kitekter tog Starka i 1987 initiativ til Sienapri¬
sen, der belønner svenske udemiljøerfor arki¬
tektur og god håndværksmæssig udførelse,
www.arkitekt.se/s68111
Se også LANDSKAB 5-2011

Den Danske Lyspris 2011
Den Danske Lyspris 2011 er tildelt Aalborg
Kommune og rådgiverteamet bag tilblivelsen
af Aalborg Havnefront. Landskabsplanen er
skabt af Vibeke Rønnows tegnestue, som nu
er en del af C.F. Møllers arkitektfirma og be-
lysningsrådgiverne er ÅF Lighting.

I begrundelsen for tildelingen siges det
bl.a.: 'Den nye havnefront i Aalborg er udlagt
til rekreative formål, og den emmer af liv til
langt ud på de mørke timer. Belysningen er
tilpasset havnefrontens forskellige rum og
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DL, Dansk Landskabsarkitektforening Strandgade 27A, 1. DK-1401 Kbh K Tel. +45 33 32 23 54
Daglig leder er Lilian S. Thomsen dl@landskabsarkitekter.dk www.landskabsarkitekter.dk

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

80 års jubilæum
DL har 80 års jubilæum mandag cl. 19, decem¬
ber, og det skal fejres med champagne, nye
æresmedlemmer, taler, musik, lidt mad og
masser af danske og internationale kollegaer.

Det er den dag præcis 80 år siden, en lille
håndfuld engagerede have- og landskabsarki¬
tekter stiftede Danmarks første selvstændige
havearkitektforening ved et møde på tilypto-
tekskaféen i København. Nu er vi mere end
en håndfuld, men stadig fulde af engagement
og faglig stolthed. DL er fortsat stedet, man
diskuterer landskabsarkitektur, stedet, hvor
den faglige fane og ambitionsniveau holdes
højt både indadtil og udadtil, stedet for net¬
værksdannelse og udveksling afviden, stedet
til at i talesætte alle fagets aspekter og ikke
mindst stedet for arrangementer af både fag¬
lig og social karakter. Og det er det vi fejrer -

os selv og faget.
Så kom og vær med til at festligholde

dagen, hvor vi også vil overrække præmier til
de bedste fotografer fra fotokonkurrencen i
forbindelse med Roadtrip - Nordisk Kongres
2011.

Mandag 19. december 2011 kl 16-23
Paradehuset,
Det KgI. Danske Haveselskabs have,
Pile Alle 4, 2000 Frederiksberg

IFLA 2012 49th World Congress
Landscapes in Transition
The International Federation of Landscape
Architects and The Institute for Landscape
Architecture in South Africa invite you to at-,
tend the 49th 1F LA World Congress 5 7 Sep¬
tember 2012, to be held at: The Baxter The¬
atre, Hosebank, Cape Town, South Africa.
Call for Abstracts and Early Bird regist ration
is now open.

The Academic team on the Local Organ¬
ising Committee invites landscape architects
and anyone from a related discipline with an
interest in landscape architecture to submit
research and/or a practice-related abstract
which address the Congress Theme Landsca¬
pes in Transition or Sub Themes Natural,,
Cultural and Urban Landscapes in Transition
and eagerly await responses from around the
world. To submit an Abstract please log on to:
http://www.ijhi20l2.com/index.php/abstracts

Important Dates: Pre Congress Tours: Sat¬
urday 1st and Sunday 2nd September; Coun¬

cil Meetings: Monday 3rd and Tuesday 4th
September; World Congress: Wednesday 5th,
Thursday 6th and Friday 7th September; Post
Congress Tours: Saturday 8th and Sunday 9th
September.
Early Bird Registration:
www.ifla20l2.com/index.php/registration

Sådan bliver du medlem af
Dansk Landskabsarkitektt'orening
Dansk Landskabsarkitektforening - DL er en
bred faglig forening for landskabsarkitekter,
iler analyserer, forvalter, skitserer, projekte¬
rer, beskriver og formidler.

Vi holder løbende arrangementer, hvor
der er mulighed for at mødes og netværke.
Her får du en faglig opdatering, møder nuvæ¬
rende, potentielle og gamle kollegaer, ser
medstuderende og får helt nye relationer.

Som medlem af DL får du bl.a.:
Retten til at bruge titlen MDL - en be¬
skyttet titel og et fagligt kvalitetsstem¬
pel
Et stort netværk af landskabsarkitekter

- Faglige og sociale arrangementer
Tidsskriftet LANDSKAB

- Et ugentligt nyhedsbrev
Rabat på bøger og magasiner, kurser og
studierejser

Sådan bliver du medlem afDL:
Du kan blive medlem, hvis du arbejder som
landskabsarkitekt. Du kan være nyuddannet
og måske jobsøgende, privat praktiserende,
tegnestueansat, offentlig ansat, forsker og un¬
derviser, landskabs- eller parkforvalter.

Du kan blive medlem, hvis du er stude¬
rende eller uddannet kandidat fra;

- Københavns Universitet LIFE inden
for landskabsarkitektur eller landskabsfor¬
valtning

Kunstakademiets Arkitektskole med af¬
gang i landskabsarkitektur på afd. I

Arkitektskolen Aarhus, Institut for By
og Landskab

En uddannelsesinstitution i udlandet med
status svarende til de danske landskabsarki¬
tektuddannelser og som er godkendt; af EFLA
ogIFLA

Send en mail til DL's sekretariat pkdl@
hmdskabsarkitvkter.dk, hvis du vil være med¬
lem. Hvis du arbejder som landskabsarkitekt,
men ikke er uddannet fra nogle af de nævnte

institutioner, kan du også blive medlem af DL.
Du skal bare indsende dit CV og eventuel-le
referencer t il DL's sekretariat.
Livs mere på www.Iandskabsarkitekter.dk
Karen Sejr

DL's rejselegat
for landskabsarkitektstuderende
I ivert år har studentermedlemmer af Dansk
Landskabsarkitektforening mulighed for at
søge DL's rejselegat, og som en del af aftalen
skal legatmodtageren skrive en kort rapport
eller rejsebeskrivelse.

I )isse fine re jsebeskrivelser syntes DL skal
komme andre til gode, og derfor har vi opret¬
tet en sektion på hjemmesiden, hvor forenin¬
gens medlemmer og øvrige med interesse i
landskabsarkitektur kan bente inspiration
fra tidligere studieture.

Sekretariatet har i år modtaget rejsebe¬
skrivelser fra to grupper af studerende fra KU
LIFE, og du kan her læse om deres oplevel¬
ser ifm. ture til henholdsvis Norge og Schweiz.

Du kan downloade rejsebeskrivelserne på'
www.landskabsarkitekter.dk/OM FORENIN¬
GEN/DL rejselegat LT '

Studieprojekter på DL's hjemmeside
DL giver nyuddannede landskabsarkitekter
mulighed for at præsentere deres bachelor¬
eller afgangsprojekt på foreningens hjemme¬
side. I øjeblikket vises et nyt projekt på DL's
hjemmeside, landskabsarkitektstuderende
ZitfVilhelm Hansens bachelorprojekt 'Identi¬
teten af Den Grønne Ring omkring Roskilde'.

Se denne og^ndre opgaver og læs, hvordan
man får vist sit bachelor- eller specialeprojekt
på www.landskabsarkitekter.dk/nyheder/
studieprojekter LT

Abonnementspriser LANDSKAB 2012
I Danmark 930 kr. inkl. moms og forsendelse.
Norden, Grønland og Europa og resten af
verden 584 kr. Priser uden for DK er eksklu¬
sive moms og porto, Løssalg 125 kr. inklusive
moms, eksklusive porto.
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Arkitektur på kanten af landskabet
Hvordan skaber man en turistattraktion, der
også kan fungere som en katalysator for er¬
hvervs- og turismeudvikling?

Det har Norge skabt et ambitiøst bud på
med satsningen Nasjonale turistveger: 18
udvalgte vejstrækninger gennem den nor¬
ske natur, der skal vække rejselyst, give gode
køreoplevelser og være med til at styrke
erhvervsliv og bosætning i de norske yder¬
områder.

Udstillingen DETOUR.DK er skabt af
Norsk Form i samarbejde med Statens veg-
vesen - Nasjonale turistveger. Udstillin¬
gen i DAC er støttet af Realdania, Den Nor¬
ske Ambassade i København, visitnorway.dk,
Nordisk Ministerråd, Christie og Fjord Norge.
DETOUR.DK vises indtil 31. december 2011

Åben man-søn kl. 10-17. Onsdag åben kl. 17-21.
Gratis adgang til udstillingen i dette tidsrum
Dansk Arkitektur Center

Strandgade 27B. 1401 København K.
www.dac.dk

Udstillingen 'Steder med sjæl'
Ydmyge husmandssteder, storslåede herre¬
gårde, rå fabrikker og hverdagens etagehuse.
Bygningskulturarven rummer alt fra små, yd¬
myge skure til prægtige palæer og knejsende
fyrtårne. Udstillingen 'Steder med sjæl - hvor
er kulturarven i din kommune?' sætter fokus

på den byggede kulturarvs mange facetter og
formidler, hvad, hvordan og hvorfor vi bevarer
historiske bygninger og miljøer i Danmark.

Kommuner kan gratis låne udstillin¬
gen og dermed bidrage til at øge interessen
lokalt, dér hvor kulturarven er. 'Steder med
sjæl' består afet fast indhold, men der er også
mulighed for, at de enkelte kommuner kan til¬
føje et lokalt perspektiv.

Udstillingen 'Steder med sjæl' er ét led i
Realdania og Kulturarvsstyrelsens femårige
indsats Bygningskultur 2015, der bidrager
til øget opmærksomhed på Danmarks byg¬
ningskulturarv. Det sker ved at beskrive de
fredede bygningers 'bærende værdier' og ved
at skabe ny viden, nye netværk og nye vaerk-
tøjer til kommuner, der ønsker at sikre beva¬
ringsværdige bygninger og helheder.

Som en del af initiativet gennemgår og
beskriver Kulturarvsstyrelsens 'fredningska-
ravane' landets fredede bygninger kommune
for kommune. Det er første gang siden byg¬

ningsfredningsloven blev vedtaget i 1918 og er
en historisk indsats for bygningskulturarven.
www.bygningskultur2015.dk

Moviums vinterkonferens: 26 januari
Livet i staden 2012

Nu år det dags for Moviums årliga vioterkon-
ferens och motesplats for alia som forskar om,

planerar och forvaltar stadens utemiljoer.
Bland forelåsarna finns såvål svenska som in-
ternationella talare, som var och en ger sin
syn på vad som skapar kvaliteter i den urbana
livsmiljon. Det år Helga Fassbinder, Foundati¬
on Biotope City, Amsterdam, Holland; Mattias
Litstrom, Utopia Arkitekter AB, Stockholm;
Gregory Trefry, Come Out & Play Festival,
New York City, USA; Bjorn Hellstrom, Tyréns
AB & Konstfack, Stockholm; Piet Oudolf,
Hummelo, Holland; Marit Jansson, SLU i Al-
narp, tillsammans med Agneta Persson och
Lisa Ostman från Lunds kommun.

Helga Fassbinder,statsvetare och stads-
planerare med Berlin, Wien och Amster¬
dam som arbetsfålt, anlagger det stora per¬
spektivet når hon talar om grona stader. Hon
menar att det vi brukar tånka på når vi pratar
om stader, det vill saga hus och infrastruktur,
står dår som forstenade reliker från en forgån-
gen tid. De bar inte minsta spår av vår egen tid
och de utmaningar vi står infor med hotande
miljoforstoringar och klimatforåndringar. 'Vi
måste borja se på staden som en del av natu¬
ren for att kunna losa problemen långsiktigt',
sager He'lga Fassbinder.

Piet Oudolf år internationellt erkånd och
verksam trådgårdsdesigner från Holland som
arbetar i den lilla skalan och gor det mycket
medvetet med naturen som forebild. 'Se hur
naturen gor nar den upprepar sig och efter-
likna det. Tank på formen och texturen, låt det
luddiga, mjuka bådda runt spiror, knappar och
bollar', sager han.

For Gregory Trefry, initiativtagare till
Come Out & Play-festivalen i New York; år
stadens former och strukturer en inspiration
når han designar sina lekar och spel som tar
plats i urbana miljoer. Den byggda stadens
parker, gator och torg blir en spelplan i ver-
klig storlek och stadens, invånare blir spelets
pjåser och aktorer. Genom att behandla hela
kvarter och parker som enorma lekplatser
engageras månniskor i sin stad, de blir till en
aktiv del av den. 'Staden ar då inte långre ett

okånt objekt. Du kan påverka den, istållet for
att bara bli påverkad', sager Gregory Trefry.

Utover inspirerande forelåsningar visas
också spånnande utstallningar. Några av de
just nu storsta svenska stadsutvecklingspro-
jekten staller u't. Lunds kommun ståller till¬
sammans med SLU och Movium ut Hela sta¬

den! - argumentfor en gronblå stadsplanering.
Information och anmålan:
http://www.movium.slu.se/utbildning/kurs-
Info. cfm ?kursID=234

t

Visionært byudviklingsprojekt
i Ringkøbing
Over de kommende 30 år udvikler Ringkø¬
bing-Skjern Kommune i samarbejde med Re¬
aldanias datterselskab Realdania By en helt ny
bydel med 1.100 attraktive boliger. Byudvik¬
lingsområdet ligger naturskønt ud til Ring¬
købing Fjord og grænser op til den sydøstlige
kant af byen. Partnerne danner til formålet
arealudviklingsselskabet "Ringkøbing K".
Partnernes ambition er, at byudviklingen i
det kystnære område både skal have kant og
være af høj kvalitet.

Sammenhængen mellem by og natur bli¬
ver konkret styrket af et unikt naturgenop¬
retningsprojekt i den sydøstlige del af arealet.
Det nye rekreative område skal forbindes med
hovedstinettet i Ringkøbing og de smukke
omgivende naturområder. Naturgenopret¬
ningsprojektet øger dermed den nye bydels
rekreative værdi - ikke alene for beboerne,
men for hele byen og dens besøgende.

Et bærende princip for byudviklingen er,
at den nye bydel skal være bæredygtig i ordets
bredeste forstand - dvs. miljø- og ressource¬
mæssigt, social- og sundhedsmæssigt og øko¬
nomisk. Det betyder bl.a. at den nye bydels
energi- og forsyningssystemer som minimum
skal leve op til fremtidens krav om energiop¬
timering, C02-neutralitet, vandafledning m.v.

Samtidig skal det nye boligområde bestå
af en blanding af leje-, andels- og ejerboliger,
som varierer i størrelse og pris. Det vil gøre
boligerne tilgængelige for både unge, børne¬
familier og ældre.

Til grund for projektet ligger en partner¬
skabsaftale mellem Ringkøbing Kommune og
Realdania By, som bygger på syv fælles visi-
onspunkter for projektet.
Læs mere på www.RingkoebingK.dk,
www.RKSK.dk og www.RealdaniaBy.dk
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NORDISK KONGRES 2011
Annemarie Lund

Landskabsarkitektforeningerne i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark har arrangeret
nordiske kongresser siden 1930'erne. Næsten tredive er blevet afholdt. De fleste har været vel¬
lykkede og gode. Enkelte, som den rallende karavane tværs gennem Danmark i år, har ligefrem
været forrygende og vil stå klart som en fagligt lysende og socialt sammenkittende oplevelse.

Nordisk kongres 2011 var et overdøvende mix af indtryk: Flokken af landskabsarkitekter
siddende, lyttende til teoretisk tunge foredrag i forskellige landskabelige scenografier; det lav¬
mælte kor af samtaler i bussen; vandrende smågrupper i mørkgrønne alléer, gennem glitrende
vandspejl, ved daggry langs diget.

Kongressen, Roadtrip 2011, er søgt afrapporteret her i LANDSKAB 8-2011.1 samme kro¬
nologiske rækkefølge som arrangementet - og i flere spor som selve kongressen. Ulrik Kuggas
indleder med en form for opsamlende 'rejserapport'. Han fremhæver, at netop selve kongres¬
sens form automatisk inspirerede alle seks forelæsere til at 'reflektere over forholdet mellem
det nært sansede og det fjernt tænkte'.

De seks forelæsere har kondenseret deres forelæsninger til seks korte artikler. Refleksio¬
ner fra kongressens deltagere er placeret ind imellem, undertiden som kommentar til forelæs¬
ningens indhold, andre gange bare som generel refleksion. 'Hvordan kan det være, at vi har så
konserverende en tilgang til vores landskab?', 'Kunne man forestille sig at koble energiafgrøder
med store infrastrukturelle anlæg?' 'Studieturen gjennom det danske landskapet minner meg
om korleis dei mennesklege faktorane bidrar til å forme landskapet; det er i aller høgste grad
politisert' eller 'Tænk, hvis vi kunne betragte landskabet ud fra en egnethedsanalyse og placere
funktionerne med respekt for stedets karakter'.

I tilknytning til kongressen blev afholdt en fotokonkurrence, hvor der indkom 115 bidrag.
De tolv præmierede præsenteres naturligvis, men en hel del andre er også anvendt til at illu¬
strere turen. De indfanger væsentlige, sanselige sider af landskabsarkitektur, som det ikke altid
er nemt at beskrive med ord, herunder lysets forskellige farver, grader af skygge, luftens varme
eller kølighedsamt - næsten - duften af hav og den intense, susende lyd af lettende stære.

Afslutningsvis og med spørgsmålet 'Er der nogle af de gamle med? (ja, det var der) funde¬
rer Caroline Andersen over, hvilke fordele en blanding af flere aldersgruppe giver i en sådan
faglig sammenhæng. Hun konkluderer: 'Det er vanskeligt at undgå at få noget nyt med hjem,
fordi der uundgåeligt vil være mennesker med andre erfaringer, andre referencer og en anden
vinkel, som kommer på tværs af den magelige rutinetænkning, der ellers er så nem at hvile sig
på. Der er en frugtbar dynamik i at blande aldersgrupper, fordi det også blander mennesker på
forskellige stadier af deres faglige virke. Det bliver muligt at skabe kontakt opad og nedad, dele
erfaringer og input afvidt forskellig kaliber til fordel for både dem med tungt skyts og dem, der
kun lige er i gang med at tage sigte.'

Læring udendørs og bevægelse er generelt aktuelle emner i tiden. Og det giver endnu mere
mening, når det gælder landskabsarkitektur. Landskabsoplevelser, fornemmelse for størrel¬
ser, rum og skala fås bedst ved at bevæge sig gennem selve landskabet. Det kræver øvelse og en
ganske veludviklet grad af forestillingsevne at begribe en have eller et projekt ud fra en fugle-

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney perspektivisk plan. Prøv bare at se bare på opmålingen af Bregentved s. 209. Men vandringen
Møllers Fond til almene Formaal, Danmarks gennem parken og i tillæg hertil Henrik Oxvigs forelæsning 'Midt i landskabet' gav en ganske
Nationalbanks Jubilæumsfond af1968 og . anderledes, både mental og kropslig forståelse af stedet. Som Henrik Oxvig udtrykte det: 'Rum
Statens Kunstfond takkesfor generøs støtte ikke er en abstraktion, men en funktion afvor bevægelighed... 'Rum er således et tvetydigt felt,
til Roadtrip 2011 og tilLANDSKAB 8-2011 hvor positioner ændres, og synspunkt bliver scene. AL
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REJESTRYGNING - UNDER EN SKARP SORT
Ulrik Kuggas

SOL

...så det ALLE OP I BUSSEN, råber manden
med den mellemstore megafon, og kongres¬
sen ruller ud i skarp sol i Strandgade. Halv¬
fjerds landskabsarkitekter - fra fire lande, i
to lag (dobbeltdækkere er bare mere sexede),
på vej ud på for længst glemte landeveje tværs
gennem DK, for at se, lugte og røre. Og over¬

veje; om det stadig giver mening, at se, lugte
og røre, eller om vi lige så godt kan overgive
os endegyldigt til Powerpoint and The Clouds.

...der er så Vestvolden, så stille og tyst og
lidt glemt, måske fordi den aldrig blev brugt.
Fra Ellen Braaes lille forelæsning foran Ejby-
brobunkeren bed jeg mærke i en optagethed af
skismaet mellem overblikket og oplevelsen,
som det bl.a. kommer til udtryk i legenden
om Ikaros og Daidalos. Sidstnævnte (fade¬
ren) skabte labyrinten på Knossos, som i høj
grad må have budt på sansemættede oplevel¬
ser (ikke mindst efter Minetaurus blev lukket
ned i den) og førstnævnte (sønnen) kom for
tæt på solen, da han under sin flugt, båret af
de vinger, faderen havde konstrueret, lod sig
beruse af farten og det olympiske overblik.
Når det skal fremhæves i denne rejserapport,
er det, fordi jeg vil påstå, at selve kongressens
form - hands-on i realtid - automatisk inspi¬
rerede de indforskrevne foredragsholdere
til at reflektere over forholdet mellem det
nært sansede og det flernt tænkte. Samt ikke

mindst tidens betydning. Slutteligt citerede
Ellen det hollandske arkitektikon Rem Kool¬
haas for følgende betragtning om forholdet
mellem arkitektur og tid: "Arkitektur er ikke
en begyndelse, det er heller ikke en afslutning,
det er en fortsættelse". Yes - præcis som en
bustur.

...og hvad har slottet Bregentved med
kunsthistorikeren Henrik Oxvig at gøre? Ja,
umiddelbart ikke så meget, men det er hel¬
ler ikke pointen. Pointen er, at stående hér,
med slottet spejlende sig i de blanke vandfla¬
der, kan Henrik Oxvig ikke undgå at fbrholde
sig til, at han står netop hér og ikke i et lysfat¬
tigt auditorie. Og derfor peger han, i mangel
af laserpen og lærred, tilbage på et højt slankt
træ og fortæller vigtige pointer om rumop¬
fattelsens historie med udgangspunkt i dette
træ. Og han er givetvis også inspireret af situa¬
tionen, eller skulle man sige tableauet, da han
fortæller, at man i geografikredse for tiden er

meget skeptiske over for skalabegrebet, og at
der er udbredt kritik af den opfattelse, at den
globale skala er kompleks, mens den nære
skala er simpel.Og at det muligvis forholder
sig lige omvendt, at globaliseringen fører til
forsimplinger, mens mangfoldigheden fin¬
des i det umiddelbare. Og hvis ikke det er ren

og skær benzin på bussen, så må I kalde mig
Mads.

...apropos tableauer, så bliver det ikke bedre
end den norske landskabsarkitektprofessor
Rainer Stange, oplæsende et essay, med frisk
vind i håret og Storebæltsforbindelsen i bag¬
grunden. Rainer havde gjort sig den ulejlighed
at skrive et essay til lej 1 igheden, omhandlende
en rejse, han selv foretog kort tid før gennem
Europa. Om essayet vil jeg nævne, at Rainer
ved sin gengivelse af oplevelsen ved at rejse
på motorcykel og ikke mindst oplevelsen ved
at køre i tiltagende tåge på motorcykel, hvor
alt intensiveres, flugtede kongressens tema
med stor elegance. Rainer Stange sluttede sit
indlæg med at proklamere, at han mener vore
nordiske riger bør genforenes med Goteborg
som hovedstad! Hmm. Måske skulle vi bare

begynde med Landskab.
...forholdet mellem tid og landskab kom

yderligere i fokus på Glorup, hvor Anja Qvist
Boserup og Liv Oustrup viste frem og ind¬
bød til åben diskussion om den nye helheds¬
plan. Haven med de meget lange lindealléer
har altid fascineret landskabsarkitekter, men
hvordan forynge de nu 25 meter høje grønne
vægge, uden rummet går tabt? Og skal man
reetablere broen over slugten, når nu det til¬
bageværende tårn står som en smuk ruin?
Mange spørgsmål blev kastet op i luften.

Normalt kommer man ikke så tæt på slot¬
tet, at man kan få adgang til den centrale

Ellen Braae, Ejbybrobunkeren. Foto Margrethe Holmberg; Henrik Oxvig, Bregentved. Foto Lucy Cauldery; Rainer Stange, Storebæltsbroen. Foto Margrethe Holmberg
Ellen Braae, Ejbybro bunker. Photo Margrethe Holmberg; Henrik Oxvig, Bregentved. Photo Lucy Cauldery; Rainer Stange, Great Belt Bridge. Photo Margrethe Holmberg
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veranda, men her stod jeg og nød den lange
udsigt ned i haven med et af Dansk Land¬
skabsarkitektforenings yngre medlemmer -

lad os kalde ham Peter (navnet er redaktio¬
nen bekendt). "Ja", sagde Peter: "Her stod jeg
også for nogle år siden, men da var hele haven
indhyllet i tågedis, og der gik får på plænen".

"Hmm", sagde jeg: "Det er sjovt, men det
lyder fuldstændig som billederne fra Land¬
skabs nummer om dansk havekunst fra 90'-
erne". "Aha", svarede Peter.

Så opstod en lille pause. Man bliver let
stille, når man står på netop dét sted.

Til sidst brød han tavsheden med følgende
indrømmelse: "Øh, måske er det i virkelighe¬
den der, jeg har det fra".

Hertil ville jeg gerne have skrevet: "Læs
Landskab - som at være der selv", men et
efterfølgende faktatjek viste, at også jeg tog
fejl. Nummeret er ganske rigtigt fra 1990,
men det er eij udgave afArkitekturDK, ikke
Landskab.

Erindringsforskydninger findes i alle ge¬
nerationer og er hyppigt forekommende i
arkitektkredse.

...bussen gjorde holdt adskillige gange
flere på vores vej mod vest. Vi besøgte grus-
gravsområdet ved Tarup-Davinde, hvor Lise
Bendix redegjorde for, hvordan man har vide¬
reudviklet produktionslandskabet med stor

urn* I jt*
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indlevelse i naturens pionerprocesser og -

synes jeg - har undgået sentimental rekon¬
struktion. Vi gjorde holdt i det uforanderlige
Christiansfeld; det herrnhutiske bysamfund,
der ved sin tilblivelse var en fremmed fugl
og også er det i dag. Smukt, og mange vil sik¬
kert mene forbilledligt, men er det kun mig,
der føler lidt uro ved museale mønstersam¬

fund, der bliver berømte for deres honning¬
kager. Videre besøgte vi Slotfelt, den reno¬
verede lade (Realdania igen igen) på kanten
af marsken, for til sidst at slutte af med den
ultimative feets-on oplevelse ved Vadehavet
med rejestrygning, champagne og sort sol for
de morgenfriske. Overalt blev der holdt fore¬
drag og oplæg, også en del flere end jeg har fået
med her.

På en kongres der strækker sig over flere
dage, er der i reglen indlagt en udflugt. Denne
kan være af en vis faglig relevans; men funge¬
rer typisk som et frikvarter fra de mange seri¬
øse foredrag, der udgør den egentlige kerne.
Arrangørerne afDL's Roadtrip havde valgt at
gøre selve udflugten til kongressens tematiske
omdrejningspunkt.

Set ud gennem bagruden fungerede de
indslag bedst, hvor foredragene blev holdt i
det fri og allerbedst, hvor foredragsholderne
gjorde brug af scenariet og afstod fra det gud-
dommelige'overblik. Da Christina Capetillo
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Vadehavet. Foto Mari-Liis Månnik. Præmieret

The Wadden Sea. Photo Mari-Liis Månnik. Prize winner

(af alle) i Slotfelts mørke lade måtte kæmpe
med en håbløs storskærm og ditto mikrofon,
tror jeg således, det var et vink fra de højere
magter om at føre formen igennem og trække
stikket helt ud.

At ikke alt fungerede lige godt, eller sagt
på en anden måde, at noget var sublimt min¬
deværdigt og andet ikke, skal ikke tages som
udtryk for, at arrangementet fejlede. Tvært¬
imod tror jeg, de fleste oplevede de tre dage
som et spændende og vellykket eksperiment.
Også de højere magter. Ellers havde solen
næppe valgt at skinne fra en skyfri himmel.
Ulrik Kuggas, landskabsarkitekt mdl

Anne Tietjen, Christiansfeld. Foto Lucy Caudery; Slotfelt lade. Foto Sara Berg; Louise Fabian og Jacob Kamp, Vadehavet. Foto Anka N. Sonne '
Anne Tietjen, Christiansfeld. Photo Lucy Caudery; Slotfelt barn. Photo Sara Berg; Louise Fabian andJacob Kamp, The Wadden Sea. Photo Anka N. Sonne
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MONUMENTETS FORBANDELSE
- ELLER OM AT 'GØRE LANDSKAB'

Ellen Braae

Sammendrag af Ellen Braaes forelæsning
ved Ejbybrobunkeren på Vestvolden
- første stop på DL's Roadtrip
Her står vi så, et sted på Vestvolden, som ikke
er hvilket som helst sted, men netop dette
sted, som her og nu former vores oplevelse!
Det er imidlertid ikke kun on site betragtnin¬
ger i øjenhøjde, vi som arkitekter og land¬
skabsarkitekter lægger til grund for de be¬
slutninger, vi foretager om bearbejdninger af
et givet sted. Vi benytter også tegninger. Teg¬
ninger, hvorigennem vi på en gang repræsen¬

terer/afbilder og producerer arkitekturen.
Inden for landskabsarkitekturproduktionen
benyttes især en bestemt form, nemlig den
planimetriske. Og med den er vores betragt-
ningsvinkel pludselig ændret, så vi befinder os
et sted højt oppe i luften, pågod afstand, hvor¬
fra vi kan kikke ned.

Landskabsarkitekten er - og med bille¬
der lånt fra mytologien - både Ikaros, der på
afstand ser det hele under ét, og Daidalos,
der oplever stedet i øjenhøjde og med hele
kroppen som erkendelsesinstrument. De
fløj ganske vist begge to, men som labyrin¬
tens ophavsmand lader jeg her Daidalos per¬
sonificere det nære perspektiv. Men stedet
er mere end dét. Det er formet af vores rela¬
tioner til stedet og dets relationer, det være
sig den nære kontekst, former, funktioner,
materielle såvel som immaterielle, ligesom
stedet selv virker ud over dets matrikulære

afgrænsning. Stedet er med andre ord ikke
kun noget i kraft af'sig selv' (hvis der findes
noget sådant?). Begrebet genius loci, som tid¬
ligere florerede blandt landskabsarkitekter,
er, hvis man skal tage det bogstaveligt: at et
sted besidder en indre, essentiel værdi, gan¬
ske uafhængig afden subjektive værditilskriv¬
ning, og vel ikke andet end en trosbekendelse
til det metafysiske. Og endelig kan vi til vores
forståelse af, hvad et sted er, tilføje en tids¬
mæssig dimension - fortid, nutid, fremtid - og
det hele begynder at blive ganske komplekst.

Den fjerde dimension vægter også arkitek¬
ten Johannes Exner, når han ved restaurerin¬
gen af Koldinghus sammenligner dette byg¬
ningskompleks med Karen Blixen og spørger,
hvem Karen Blixen er - den 17-årige Karen
Dinesen eller den 77-årige Karen Blixen-
Finecke. Svaret er naturligvis dem begge •- og
alle dem ind imellem. Pointen er her, at for at

få indblik i et sted er det berigende at se på det
som et produkt af tid og de kræfter, der over
årene har indvirket på det.

Den amerikanske landskabsarkitektur¬

tænker, J.B. Jackson har en betragtning om,
at der grundlæggende findes to typer af for¬
mende kræfter: de autoritative og politisk
begrundede kræfter, som etablerer og opret¬
holder en orden, og i modsætning hertil de
informelle, lokale eller vernaculare kræfter,
som ikke resulterer i nogen 'enhedsstiftende'
eller stabil orden.

Man kan beskrive Vestvolden med disse

optikker. Dens tilblivelse i 1886-94 som en
del afKøbenhavns befæstning var i høj grad et
politisk, enhedsstiftende projekt - omend det
nær havde udløst en opstand. Denne stabile
enhed eksisterede, indtil anlægget blev opgi¬
vet som militært anlæg i 1920, hvorefter det
gled ud af de autoritative kræfters synsfelt.
Derefter begyndte de stedsnære og 'uautorise¬
rede' kræfter at forme landskabet: pensionist-
kolonihaver i Husum, restaurant på Kastrup¬
fortet og private villaer, tegnet af arkitekten
Mogens Lassen, på Christiansholmsfortet
hører til de mest synlige, men også selvtrådte
stier, haveaffald og huler hører til denne kate¬
gori. Men hertil kommer naturens egen og
absolut ikke 'enhedsstiftende' indvirkning i
form afvækst og forfald foruden en mængde
andre mere eller mindre flygtige påvirknin¬
ger. For ganske nylig er Vestvoldslandskabet
igen blevet genstand for 'politisk' interesse,
nemlig med Kulturarvsstyrelsen, (Skov- og)
Naturstyrelsen samt Realdanias intentioner
om at gøre hele Københavns Befæstning til
en "attraktion i verdensklasse". No more, no

less. Sammen med de involverede kommu¬
ner har de været drivkræfter i at redefinere

anlæggets fremtidige identitet. Og i den nye
orden er der ikke er plads til de lokale og flyg¬
tige tilegnelser af landskabet. Karen Blixen er
på vej til igen at blive 17 år. Samtidig udfolder
en anden uniformerende kraft sig på Vestvol¬
den i forlængelse afnaturfredningen fra 1996.
I den pligtige plejeplan kan man f.eks. læse,
at der netop her, omkring Ejbybrobunkeren,
skal være Dunkelwald, som det ordret kaldes,
under hensyntagen til stedets dyre- og plan¬
teliv, som i den vérnakulare periode bl.a. er
kommet til at omfatte en betragtelig flager-
muse- og morkelbestand.

For at gøre en lang historie kort kommer Vest¬
voldens fremtid til at forme sig i spillerummet
mellem reetablering af det oprindelige vold¬
anlæg og hensyn til opretholdelse afvækst- og
livsbetingelser for områdets flora og fauna. To
politiske agendaer, der som Ikaros har over¬

ordnede, ordensskabende hensigter - og som
måske netop savner en øjenhøjdebetragtning
som korrektiv. Under alle omstændigheder
indskrænker de mulighederne for vernacu¬
lare tilegnelser, som Vestvolden hidtil har
haft i rollen som 'overskudsrum'. Det bliver
fremover ganske enkelt sværere for drenge¬
ne uforstyrret at bygge sig en hule eller ryge
nogle smøger.

Vestvolden er et landskab formet af såvel
Daidalos som Ikaros; et landskab, hvis mang¬
foldighed er skabt over tid og af de mange
aflejringer, fortolkninger, tilegnelser og an¬
vendelser, som den bærer spor af. Daidalof og
Ikaros repræsenterer ikke alene to grundlæg¬
gende optikker i forhold til et sted; de udgør
også to typer afkræfter, nemlig de to, som J.B.
Jackson omtaler. På den ene side de autori¬

tative, ordensskabende og på den anden de
informelle og stedsnære. Tilsammen udspæn¬
der de et felt af konflikter og hensyn, kvalite¬
ter og omstændigheder, som landskabsarki¬
tekten i sit arbejde må forholde sig til.
Ellen Braae, landskabsarkitektmaa, professor,
Skov & Landskab, Københavns Universitet
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Ejbybrobunkeren. Foto Mari-Liis Månnik. Præmieret
Ejbybro bunker. Photo Mari-Liis Månnik. Prize winner

Refleksion I: Lag på lag
Det er let at give sig hen, når man ser vores
land på tværs. Vi har vidunderlige, oplevelses¬
rige natur- og kulturskabte landskaber: leve¬
steder, scenerier eller rum for væren, som vi
betragter, erkender eller eksisterer i.

Vi har en konserverende tilgang til det,
vores landskab. Beskyttelse af naturtyper,
der kræver en for længst ophørt landbrugs¬
drift. Naturfredninger uanset, at den biolo¬
giske proces er noget nær det eneste, vi ikke
kan sætte helt i stå. Og nationalparker, der
skal "omfatte enestående ogværdifulde natur¬
områder og landskaber".

Oplevelsen af vores land på tværs sæt¬
ter billeder på det enestående. Den forladte
bunker ved Ejbybro, halvt indbygget i Vest¬
volden, der fortæller om et nærmest banalt
verdenssyn. Storebæltsbroen, der opleves
endnu mere monumental fra strandkan¬

ten, og markerer vores evne til at overvinde
afstande. Eller det voldsomme, skårede og
arrede landskab efterladt af grusgravere ved
Tarup-Davinde.

Men det er ikke disse landskaber, der
foreslås som nationalparker. Uanset, at det
må være det kulturbærende, der vidner om
det nationale, og det fortællende, der lærer
os, hvad den danske nationalitet er rundet af,
så er det netop ikke de landskaber, der bærer
de tydeligste præg af vores nære fortid, som
vi skatter.

Jeg ved godt, at ikke alle oplever Ejby-
brobunkerens halvt overgroede indgang som
smuk, og at det kræver viden at genlæse de
gennemlevede historier i sådan et landskab.
Mange mennesker oplever rod, forstemthed,
følelse af uhygge og spild, mens andre end
ikke ser, at det område, de færdes i, byder på
glimt af historiske lag og fortællinger.

Igen og igen bekræftes jeg i, at hver en

krog afvores land har sin egen charme, skøn¬
hed eller særegenhed. Jeg håber, at vi frem¬
adrettet forstår at skatte disse perler, ikke
gennem konserverende udpegninger, men

gennem udvikling og fortsat brug, hvor vi
bevidst og med sikker hånd skriver til de lag
afbrug, som hele vores land er formet af.
Liv Oustrup, ph.d., landskabsarkitektMDL
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Ejbybrobunkeren. Fotos Sara Berg (tv.), Trine Plambech (herunder)
Ejbybro bunker. Photos Sara Berg (left.), Trine Plambech (below)

Refleksion II: Diskussion af fagets idé og
formål
Stor ros til DL's bestyrelse for initiativet til en
alternativ kongres og så med godt vejr.

Jeg har altid haft stor glæde af fagligt til¬
rettelagte ture i forskellige lande. Dels kom¬
mer man ned i materien, dels er man blandt
fagfæller og kan diskutere fagets idé og for¬
mål.

Turen her fokuserede næsten helt på re¬

staurerings- og renoveringsprojekter, som
vel også udgør fagets primære opgaver i disse
år. Opgaverne fordeler sig fra slots- og herre¬
gårdshaver, hvor målet som regel er at restau¬
rere den forfaldne have som en kopi af den
oprindelige have, til mere fornyende løsnin¬

ger i parker og boligbebyggelser. Man mang¬
lede måske projekter med nye eksperimen¬
terende former, som mange også tumler med
i dag. En diskussion om dagens paradigme,
hvor form synes vigtigere end funktion, kunne
have været interessant.

Naturparkens idé om at fastholde afgræn¬
sede landskaber i en tidligere kulturform er
vel udmærket, men vil som i USA nødvendig¬
vis give en polarisering mellem det beskyt¬
tede landskab og resten, hvor der er frit spil.
Måske er det nødvendigt på baggrund af de
store kapitalkræfter, der huserer. Men tænk,
hvis vi fortsat kunne betragte hele landskabet
ud fra en egnethedsanalyse og placere funkti¬
onerne med respekt for stedets karakter.

En behandling af landskabet med nye store
elementer som skove til støtte for anlæg af
stor skala burde også høre til fagets kompe¬
tence, ud over beskyttelsen af landskabet.

I turen var der indlagt teoretiske foredrag
mellem de fysiske mål for at løfte det faglige
udbytte. Umiddelbart er det en fin idé, men
sanserne er indstillet på oplevelse afden fysi¬
ske verden. I hvert fald fik jeg for lidt ud af
forelæsningerne, når man er opslugt af de
smukke landskaber og de problemstillinger,
der er.

Men flot tilrettelæggelse og stor omsorg
for deltagerne.
Ib Asger Olsen, prof., landskabsarkitekt MDL
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MIDT I LANDSKABET
Henrik Oxvig

Bregentved. Foto Anka N. Sonne Bregentved. Photo Anka N. Sonne

Th. Arkitekt Joseph Guiones opmåling afBregentved med bygninger, have og alléer,
1776. 935x 785 mm. Bregentvedgodsarkiv. Fra Danmarks Havekunst I. Nordøst tv.

Right. ArchitectJoseph Guione's survey ofBregentved with buildings, gardens and
avenues, 1776. 935x785 mm. Bregentved estate archives. From Danmarks Have¬
kunst I. Northeast, left

Sammendrag af Henrik Oxvigs forelæs¬
ning i Bregentved park - andet stop
Vi trådte ind i parken på Bregentved Gods fra
parkeringspladsen mod nord.

1 1700-tallet ankom man til godset fra
øst. Da A.G. Moltke i 1760'erne lod N.H. Jar-

din anlægge haven i fransk barokstil, blev
den domineret af tre alléer af lindetræer, der
udgik som tre akser i en såkaldt gåsefod fra en
rotunde mod øst.

Når man dengang ankom til godset, var det
via denne rotunde. Her steg man om til slot¬
tets finere kareter for standsmæssigt at køre
det sidste stykke mod hovedbygningen ad
gåsefodens midterste akse. Gåsefodens nord¬
lige akse løber mod det område, hvor vi trådte
ind i anlægget. Dens sydlige akse har sit point
de vue syd for og fjernere end slottet i en obe¬
lisk, placeret på en høj med et halvcirkulært
bagtæppe af tætplantede lindetræer.

Vi kom så at sige til anlægget fra siden og
bevægede os' på tværs afde tre akser. Til højre
lå slottet på den anden side af et romantisk¬
landskabeligt vandspejl. Vi passerede den
midterste akse ved i en halvbue at bevæge os
om en plæne, der afbrød aksens rette bevæ¬
gelse fra rotunden mod slottet. 11700-tal-
let blev man også ført i en bue halvvejs om

208

denne plæne, når man i karet var på vej ad
aksen mod hovedbygningen. Midt på plænen
oplevede vi Simon Carl Stanleys (1703-61) sta¬
tuegruppe Kidnapningen afSabinerkvinderne,
der ligesom forbilledet, skabt af Giambologna
i 1570'erne, udgør en såkaldtflgura serpentina
ved at slynge sig om sig selv. Skal man opleve
en slynget figur med flere fronter, skal man

bevæge sig rundt om den.
11700-tallet blev man i karet kørt halvvejs

om skulpturen, før man fortsatte ad broen
over vandet ret frem mod slottet. Vi ople¬
vede statuens slyngning til fods. Bevægelsen
på tværs af akserne betød, at vor halvbue om

plænen - og om statuen - var en anden end
dengang, man ankom i karet.
' Vi var på vej mod en bro syd for den akse,
der løber fra rotunden mod obelisken. Den

bro, vi skulle til, befinder sig uden for barok¬
anlægget i et område præget af den roman-
tisk-landskabelige h'ave, som blev anlagt i
1830'erne og som sine steder også marke¬
rer' sig i barokanlægget. Det var på broen, jeg
skulle holde mit foredrag om rum og skala. På
broen kunne jeg stå lettere hævet, således at
jeg havde dialogisk overblik over tilhørerne,
som kunne stå lidt nede på grusstien, der
leder op til broen.

Jeg kendte primært Bregentved Gods fra pla¬
ner. På planerne havde det været bemærkel¬
sesværdigt, at akserne i barokanlægget ikke
løber fra slottet mod uendeligheden, som vi
for eksempel kender det fra André Le Notres
anlæg ved Versailles fra 1660'erne.

1 grunden er Bregentved at karakterisere
som rokoko: Akserne løber ind i anlægget og
afgrænser et lokalt felt i naturen, hvori slottet
ligger indfoldet og placeret for enden af den
midterste af de tre udefrakommende akser,
der løber fra rotunden.

De to andre akser, som peger mod punk¬
ter på hver side afslottet, tjener i det perspek¬
tiv til, at slottet som det midterste fokuspunkt
indlejres, situeres. Men anlæggets størrelse
overraskede mig. Det var mindre, tættere. Jeg
havde ikke forestillet mig akserne så snævre.

Og Stanleys statuegruppe - som blot er halv
så stor som Giambolognas forlæg - ville have
haft en bedre afstandsvirkning, om den havde
været større.

Le Notre-receptionen har for længst og
overbevisende vist, at også han forstod at
arbejde med det lokale, situerede, og at han
allerede i Vaux-le-Vicomte fra 1650'erne, men

også i det senere Versailles, havde arbejdet
med forståelse for, at akser ikke blot er sigte-
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linjer, men tillige promenader, og at man ved
at spadsere ad en akse når et kontrapunkt,
hvorfra man kan se tilbage.

Le Notres anlæg blev imidlertid tidligt
identificeret med filosoffen Descartes. For
Descartes er rum at forstå som projektion af
en tanke. Rummet er ideelt, homogent, iso¬
tropisk, kvantificerbart, utvetydigt og skal i
sandhed gribes af vor rationalitet, hinsides
ethvert synspunkt. Dybde er for Descartes
blot et resultat af mangler ved perceptionen.
Dybde eksisterer, fordi mennesket ikke er
Gud. Men ved rationalitet kan vi få adgang til
Guds universelle position, for hvem alle syns¬

punkter er umiddelbart tilgængelige og lader
sig indplacere i et koordinatsystem. Descartes
opfandt koordinatsystemet, Og man har ment,
at Le Notre fandt et absolut ideal i at skabe en

analogi til Descartes' rumforståelse med sine
haveanlæg. Med Versailles skulle Solkongen
være sikret et guddommeligt overblik over
havens rum.

Men som enhver anden arkitekt konfron¬
teres Le Notre med problemet at iscenesætte
det konkrete blik, bundet til krop og sansning,
og som for altid vil være kendetegnet ved,
hvad Descartes karakteriserede Som mangler.
Nyere Le Notre-litteratur har påpeget, at hans

havekunst rent faktisk forstod at gribe dette
mangelfulde ved vor sansning som en chance.
Le Notres havekunst er således åndsbeslæg-
tet med det rum, Descartes-kritikeren Mau¬
rice Merleau-Ponty har italesat i det 20. år¬
hundrede, og som lader os forstå, hvad vi alle
umiddelbart oplever, nemlig at rum ikke er en
abstraktion, men en funktion afvor bevæge¬
lighed. Dybden, som for Merleau-Ponty ikke
er den tredje, men den første dimension, er di¬
mensionen for kroppens muligheder. Rum er
således et tvetydigt felt, hvor positioner æn¬
dres, og synspunkt bliver scene. Og dybden
er selve reversibiliteten af dimensioner, der
udfolder sig med kroppens bevægelser og får
mening gennem betydningen ved vore hand¬
linger.

Allen S. Weiss 1 har påpeget, hvorledes
både Vaux-le-Vicomte og Versailles åbner
sig og bliver forståelige, hvis de ikke blot ana¬

lyseres fra et fugleperspektivisk blik på pla¬
nerne, men med opmærksomhed på det situ¬
erede, hvor blik bliver til modblik, synspunkt
til scene. Le Notres anlæg skaber steder.

Jeg stod på broen foran gruppen af tilhø¬
rere og var klar til at tale om udfordringen,
det er at lade de rum, vi skaber, bære af den
erfaring, vi alle umiddelbart gør, men ofte ser

bort fra, som var der tale om en begrænsning,
der skal overvindes ved overblik og systema¬
tisk planlægning. Spørgsmålet, jeg ønskede
at drøfte, var, hvordan vi planlægger med
fornemmelse for det konkrete, begrænsede,
som kendetegner rigdommen ved et sted, og
som kun lader sig koordinere af et system,
hvis systemets koordinering finder sted med
indlevet fornemmelse for særegne mulighe¬
der ved det, der skal koordineres her, nu. Jeg
kaldte dét, systemet skal koordinere, for ska¬
laer, og jeg talte i flertal, da jeg hermed søgte at
påpege, at der er tale om relationer, men ikke
mellem abstrakte, geometriske enheder, ikke
mellem proportioner, men mellem levende -

og oplevende - elementer. Ligesom det blik på
himlen i vandspejlet, jeg havde fra broen, hvor
jeg talte til en forsamling af tilhørere, der så,
hvad der var bag mig, og som jeg i det øjeblik
ikke selv kunne se.

Henrik Oxvig,, kunsthistoriker, lektor ved
Kunstakademiets arkitektskole, København

1. Jeg tænkerpå Allen S. Weiss' to, fremragende essay¬

samlinger, henholdsvis Mirrors of Infinity, New York
1995, og Unnatural Horizons, New York 1998
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Bregentvedpark. Fotos Rebecca Deutsch (herover), Maja Johansen (nederst tv.), Trine Plambech (nederst th.)
Modstående side. Foto ZiffHansen
Bregentvedpark. Photos Rebecca Deutsch (top), Maja Johansen (bottom left), Trine Plambech (bottom right)
Oppositepage. Photo ZiffHansen
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JEG HAR KJØRT INN I HORISONTEN
Rainer Stange

Utdrag fra essayet "Jeg har kjørt inn i ho¬
risonten" - tredie forelæsning, ved Store¬
bæltsbroen
En av sterkeste måtene å bevege seg fort på
gjennom landskapet er å kjøre motorsykkel,
siden alle landskapsopplevelsene blir sterke-
re. For noen år siden kjørte jeg over den brede
monumentale Øresund. Den bratte stignin¬
gen på broen er en sterk, uventet kontrast til
det flate Danmark. Tett tåke lå over Øresund
den augustmorgenen, slik at jeg ikke kunne
se så langt, verken foran, under eller over

meg, bare stålvaierne som ga meg følelse av å
være inne i en utendørskatedral. Jeg fikk det
for meg at jeg bokstavelig talt var på vei opp i
himmelen, og som om jeg verken var på bak¬
ken eller på sjøen eller i himmelen, men et
slags sted mellom elementene eller nettopp
kjørt inn i horisonten.

Begrepet "perspektiv" kommer fra latin
"perspicere" og betyr "gjennombore ellerpene¬
trere med blikket" og betyr blant annet:

- Sted hvor alléer av bygninger, skulpturer
eller trær, som danner ét sammenløp av linjer i
etpunkt, konvergens, mot etpunkt i det uende¬
lige, eller helt enkelt skal gifølelsen av dybde

Der mastene, vaierne og veilegemet dan¬
ner at sammenløp av linjer i et punkt, kon¬
vergens, mot et punkt i det uendelige, og gir
følelsen av dybde. Det er denne dybden jeg
finner så interessant, og som gjør at jeg elsker
alléer, avenyer og perspektiver. Aksene med
fondmotivet eller dybden har vært upopulær i
modernismens tidsalder, siden de gir assosia-
sjoner til eneveldenes barokk, men som abso-
lutt overlever i veiens, gatenes og her i broens
lineære logikk. Den lineære veien sammen
med stålvaiernes monumentale rom skaper
et sterkt perspektiv. Storebæltsbroen er sub¬
lim på grunn av sin størrelse på 70 m høyde
og 18 000 m lang og som gjør den til største
byggverket i Norden.

Samtidig som terrorbombe sprengte
regjeringskvartalene i Oslo og massakren
foregikk på Utøya, startet ferien i fredelige
Portugal. Planen var å reise på tvers gjennom
kontinentet i tog fra Lisboa til Biarritz i fran¬
ske Baskerland med sine evigvarende, store
bølger, etperpetuum mobile, videre til Euro¬
pas hjerte og origo i Marais i Paris, deretter
København, Køln og Oslo.

Den store stormen i 1999 førte til omfat¬
tende ødeleggelse dé gamle trærne i Versail¬

les. Stormens herjinger var en utløsende fak¬
tor for at store deler av hagene rundt slottet
kunne rekonstrueres til en 1600-tallsversjon.
Hele anlegget med byen, slottet, parken og
kanalene er en iscenesettelse av og en monu¬
mental komposisjon av de fire elementene.

Versailles er interessant i dagens tema
siden vannspeilene først og fremst er skapt
for å reflektere skyenes drift over himme¬
len. Forestillingen "Grandes eaux noctur¬
nes", "Storslått vann i mørket" henspiller til
de opplyste fontenene og fyrverkeriene, og
gjendikter temaene på Solkongens store fes¬
ter på siste halvdel av 1600-tallet, men nå med
moderne teknologi.

"Serenade Royale de la Galerie des Glaces"
utspilte seg i selveste speilsalen med tidsrik-
tige musikk framført 'med 1600-talls instru¬
menter og danser.

For første gang forstod jeg Versailles' innerste
og egentlige vesen, fordi speilsalen samtidig
ble opplyst av sola fra hagesiden og reflektert
av tusenvis av prismer i lysekronene. Klok-
ka 20:30 presis stod sola lavt i aksen på den
store kanalen og de to store speildammene re-
flekterte lyset tilbake i Speilsalen. Fra parken
frarhstod slottet av sandstein fra Oise som et

gullslott. Etter hvert som mørket fait på ble
alle fontenene satt på, det ble spilt musikk av

Luly i parken og ildfontener som akkompag-
nerte musikken. Buskettene var nå blitt re-

staurert og fikk denne natta et helt moderne
uttrykk med laser, lys og røyk. Det hele ble av-
sluttet med fyrverkeri, først forsiktig og enkle

, i hvitt og etter hvert som mørket ble dypere
blått, ble det hele tiden skutt opp nye raketter
i alle farger til hele himmelen var dekket av lys
og parken ble røyklagt av kruttrøyk.

Danmark framstår som et eneste stort kul¬

turlandskap omgitt av hav, sjøer, fjorder og
belter på alle kanter. Landet ligger nærmest
og flyter som lave, omvendte skåler i havene,
som på en sensommerdag er vennlige og
vakre, og lyset er dobbelt, den kommer først
fra sola og himmelen, men blir reflektert fra
vannspeilene som omgir landet. Den franske
landskapsarkitekten Michel Corajoud, sier at;
"Landskapet, det er der hvor himmelen møter
bakken", og der er horisonten. Dette er et
nasjonalt karaktértrekk for Danmark. Mens
Norge har karaktér, har Sverige stil, Finland
har sisu eller utholdenhet, Island råhet, så er
min påstand at Danmark har raffinement; slik
det nettopp står i nasjonalsangen; Danmark
er et yndig land!

Så går reisen videre til Oslofjorden; her
er det mer landskap og mer naturjordene er
mindre, den gule sola legger seg flatt på bak¬
ken som en sterk lampe, og gir meget lange
skygger, henger over horisonten lenge før
den går ned. Reisen gjennom Europa er over

og en bombet hovedstad og et land i sorg ven¬
ter oss. Vi går ut av toget på Oslos sentralsta-
sjon, og lurer på om alt er som før; men det
er det ikke; rundt Domkirken, ligger det en
hel åker av roser, lys og norske flagg. Når vi
svinger inn på Youngstorget ser vi det at alle
vinduene er kledd igjen med piater. Hele den
store regjeringsblokken, et høyhus på 20 eta-
sjer, sosialdemokratiets symbol fra 1956 og
statsministerens kontor er dekket med hvit

plast. På toppen av selveste regjeringsbygget,
lyser to røde lamper mot den grå himmelen,
som et minnesmerke over datoen som kom¬
mer til å gå inn i den nordiske historien; fre¬
dag den 22.7.2011.

' Rainer Stange, landskapsarkitekt MNLA,
Dronninga landskab, professor ved Oslo Arki¬
tektskole
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Horisontens betydning. Foto Rebecca Deutsch. Præmieret
The importance ofthe horizon. Photo Rebecca Deutsch. Prize winner

Refleksion III: Felles kulturkrets
Det er deilig å være norsk i Danmark sier re¬
klamen. Det stemmer, også når en er på road-
trip med Dansk Landskabsarkitektforéning og
som bonus møter gode og hyggelige kolleger
fra hele Norden.

Da er man seg i landskapet. Som land-
skapsarkitekter skaper vi områder og are¬
naer for å være utendørs. Derfor er det å
undres over hvorfor det ikke er flere som hol¬
der bevegelige konferanser, hvor også fore¬
dragene holdes i friluft. Hvem trenger.power-
point når innledere kan vise til det de snakker
om rett for nesen på en eller de skaper bilder
i våre hoder.

Storebæltsbroen er imponerende, der den
nærmest spenner fra intet til intet, så lavt lig¬
ger landet. Det står i kontrast i et norsk hode,
der en kan komme ut fra et hull i berget, for å
sveve over et langt juv i det utroligste vær, for
igjen å forsvinne i et nytt bergpå motsatt side.

Været og naturkreftene viser seg fortsatt,
og for evighet, å være sterkere enn menneske
som ved Vadehavet der dikene må forhøyes

for å sikre det innen forliggende land. En beti¬
melig påminnelse, når en tror teknikken kan
løse alt.

Det var et stort spenn i tid og rom i det
som ble presentert, men mye av det vi så har
sine røtter fra den gang Norge/Danmark var
ett. Den felles kulturkrets som dette var den

gang, glemmer nok mange. Derfor er også
dansk byplan og hagekunst også en del av det
norske frem til 1814 og vel så det. Embetsstan-
den, med bl.a. jurister, teologer og offiserer
hadde nesten alle sin utdannelse fra Køben¬
havn og sirkulerte om i riket. Slik spredde de
ideer fra en felles kultur, som igjen fikk sine
impulser utenfra. Alt beveger seg. Derfor er
det hyggelig å se "våre" forbildene in situ. Det
meste er i litt mindre format i Norge, der det
blir omskapt i norsk lokal byggeskikk, som

også varierer rundt om i Norge.
Dog, det mest unike må vel være grav¬

lunden i Christiansfeld. Det er et sterkt og
talende landskap, som en åpen .bok kan det
avléses. Det vitner om tro, nøysomhet, disi-
plin, kontinuitet og ikke mist fellesskap, inn-

ordning, fjernt fra den individualisme som i
dag preger våre gravsteder.

Der slo stedets ånd nesten pusten ut av et
hastig menneske fra det 21. århundre.
Tore Edvard Bergaust, landskapsarkitekt
MNLA,Norges IFLA-delegat
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Landdistriksudvikling. Foto Trine Plambech
Rural district development. Photo Trine Plambech

Refleksion IV: Energiafgrøder i landskabet
Rejsen på tværs af Danmark gav en lille for¬
smag på, hvordan de nye energiafgrøder på¬
virker landskabet. Horisonten i det sydvest¬
lige Jylland er mange steder forsvundet på
grund af de mange majsmarker, som man
ikke kan kigge henover fra en almindelig per¬
sonbil. Man kigger i stedet ind i en væg af de
helt ens planter - uden perspektiv, forskel i
skala eller mulighed for at fornemme terræ¬
nets bevægelser under planterne, sådan som
man for eksempel kan det i en kornmark med
spor efter traktoren.

Udover majs er pil blandt de energiafgrø¬
der, vi fremover kommer til at se meget mere
til i det agrare landskab. Planterne er flerårige
og høstes cirka hvert 3. år. De optræder såle¬
des i højder lige fra 20 cm til 5 meter. Pil vil
altså i nogle stadier lukke landskabet endnu
mere, end majsmarkerne gør det. Det forven¬
tes, at energiafgrøder fremover skal dække
mere end 65 % af Danmarks behov for vedva¬
rende energi, og hvis vi ikke skal ende med at
lukke hele landskabet af med pil, majs, pop¬

pel mv., bør vi overveje, hvor og hvordan vi
bedst indpasser energiafgrøderne i det dan¬
ske landskab.

Et vellykket eksempel på en større plant¬
ning med energipil kan ses umiddelbart nord
for Storebæltsbroens landfæste på Sjælland.
Beplantningen opleves oppefra, i høj hastig¬
hed. Den store ens flade med energipil ople¬
ves her somjen homogen og rolig flade, i fin
kontrast til det store infrastrukturelle anlæg.

Kunne man forestille sig at koble de nye

energiafgrøder med store infrastrukturelle
anlæg, jernbanestrækninger eller ledningstra-
céer, og måske tænke i nye energilandskaber,
hvor energiafgrøderne kobles med vindmøller,
solfangeranlæg, paraboler, telemaster m.v.?
Ved at tænke flere elementer sammen med
bevidste pauser i beplantningen brydes ener¬
giafgrødernes todimensionelle udtryk, og der
tilføjes den dybde og rumlighed i landskabet,
som de tensformige plantninger ikke byder på.
Nee Rentz-Petersen, arkitektMAA, ph.d.,
forskningsadjunkt, Kunstakademiets Arkitekt¬
skole, København
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Modstående side. Tarup-Davinde. Refleksion V: Politiske landskap
Foto ZiffHansen. Præmieret Pådennorske vestkysten har vi slåst om kvar
Oppositepage. Tarup-Davinde. vi skal bygge nye 420-kV kraftlinjer, slik at vi
Photo ZiffHansen. Prize winner kan bygge bærekraftige samfunn, som bruker

energi produsert av vatn i fritt fall, vind eller
andre naturkrefter vi menneske har temma.

Dei lokale kommunestyre har blitt fråtatt den
formelle muligheita til sjølv å bestemme kvar
dei vil ha linjene. I ny plan og bygningslov frå
2008 blei denne denne myndigheten tatt ut.
Konsesjon til bygging av kraftlinjer blir no
berre gitt med heimel i Energilova, som er ei
sektorlov forvalta av Olje- og energideparte-
mentét, dvs. staten.

I min heimkommune Gaular, vedtok kom¬
munestyret å legge ei 420-kV kraftlinje gjen-
nom nokre mindre såkalla INON-områder

(Inngrepsfrie naturområde i Norge; dette er
område som ligg meir enn ein kilometer frå
tyngre tekniske inngrep som større kraftlin¬
jer, vegar og vassdragsreguleringar). Dette
gjekk i mot staten sin faginstans, Norges vass-

Tarup-Davinde. . drags- og energidirektorat, si innstilling, som i
Fotos Trine Plambech (øverst), henhold til gjeldande lowerk, avtalar og kon-
Sara Berg (tv.) vensjonar skal unngåå legge nye kraftlinjer
Tarup-Davinde. nettopp i slike område.
Photos Trine Plambech (top), ' Saka.blei klaga inn til departementet, slik
Sara Berg (left) energilova gir muligheit til. Der fekk Gau-
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lar kommune medhald, slik at den fore-
slåtte linjetraséen blei flytta vekk frå blant
andre n'asjonal turistveg og ei større handfull
med berørte innbyggarar. I staden blei .altså
mengda med urørte naturområde redusert
og ei hyttegrend får linja over torvtaka sine.
Tidlegare ordførar Jenny Følling hadde i siste
runde møte med energiministeren frå sitt eige
parti, Senterpartiet. Miljøverndepartemen-
tet v/miljøministeren frå Sosialistisk venstre¬
parti måtte ironisk nok gi tapt for lokalpoli¬
tikken.

Den svenske folkemusikaren Ale Moller
fortalde meg ein gong, om då han spelte med
den greske musikaren Mikis Theodorakis, og
om korleis landskapet bidrar til ulike stem-
ningar i musikken. Der dei greske musika-
rane var fulle av driv, åpne og pågåande, van
til intenst gateliv heile natta, søker nordiske
musikarar kontemplasjon og speler ein meir
melankolsk folkemusikk der modale og meir
stemingsfulle toneartar dominerer. Det mas¬
sive landskapet og det kaldare klimaet, gjer
musikken meir inadvendt. Kanskje er men-
neska også slik som musikken.

Dette minner meg om den europeiske
landskapskonvensjonen og korleis den defi¬
nerer 'Landskap' som "eit område, slik folk

oppfattar det, viss særpreg er eit resultat av
påverknaden frå og samspelet mellom natur¬
lege og/eller mennesklegefaktorar".

Studieturen gjennom det danske landska¬
pet minner meg om korleis dei mennesklege
faktorane bidrar til å forme landskapet; det
er i alier høgste grad politisert; eit resultat av
kven som til ei kvar tid vil noko. Og politikk er
som kjent "å ville".

Som landskapsarkitektar har vi ein unik
muligheit til å forme denne viljen. Difor har
også forholdet mellom vårt fag og politikk
opptatt meg ei tid. I Nederland skaper dei
natur til erstatning for dei få kvadratmetarane
som må gi tapt. Den same viljen kunne vi sjå
ved Vadehavet. Naturen blir verna og bruken
tilrettelagt for at vi menneske skal få komme
dit ogvasse, spise småkreps og telle krabber,
slik det ligg i menneska sin natur å gjere. Og
ved Storebælt rager brua høgare enn det høg¬
ste "bjerg"; it's human nature.

Difor vil eg framheve Tarup-Davinde som
eit ypperleg eksempel på vår tids landskaps-
syn. Når vi har henta ut sand og andre res-
sursar, ser vi her korleis vi ikkje berre kan
gjenskape landskap, men også skape eit nytt
naturliknande landskap som ikkje var der før.
Dette står i kontrast til Bregentved der natu¬

ren er iscenesatt som om vi kan kome oss fri
frå naturen, medan krangelen ved Ejbybro-
bunkeren går høgt om kva eit opprinneleg
landskap er og i kva grad vi kan tilbakeføre
det til noko som var eller noko som var tenkt.

Som det ultimate politiske landskap, vil eg
peike på Grosstrasse i Reichparteitagsgelande
i Nuremberg i Tyskland. Der planla og gjen-
nomførte nazistane sin årlege samling der dei
pleia sin syke ideologi. Langs oppmarsgata
står det i tribunene i dag store trær. Dei har
tatt over for menneska og helsar stille der dei
står mellom dei velta granittblokkene.

Så kva gjer eg då tilbake i Bergen. Planleg-
ger gater og byrom og lokkar menneska frå
mine heimtrakter til byen. Kva skjer då med
landskapet heime? Lar vi det gro igjen, slik at
vi som bur i byen kan få litt meir natur å sjå frå
bilvinduet, slik det norske prosjektet "nasjo-
nale turistveger" legg til rette for?

Landskapet er i høgste grad politisk.
Bård Magnus Fauske, landskapsarkitekt
MNLA, visepresident, Norske landskaps-
arkitektersforening
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DEN GRÆNSELØSE BYS MULIGHEDSRUM
Anne Tietjen

Sammendrag af Anne Tietjens forelæs¬
ning 'Den grænseløse bys mulighedsrum
- en ny tilgang til by- og landskabsudvik¬
ling fjerde forelæsning, Christiansfeld
I kølvandet af Storebæltsbroens åbning i 1998
formulerede Transform Arkitekter en pro¬
vokerende vision. I kraft af motorvejnettets
udbredelse kombineret med danskernes in¬
dividuelle mobilitetsadfærd, mente arkitek¬
terne, at det var muligt at betragte hele Dan¬
mark som ét 'urbant felt'. Motorvejenes store
H forbinder de fem største byer i Danmark,
to tredjedel af den danske befolkning og den
næststørste by i Sverige, Malmo.

H-byens lære
H-byen er en opfordring til at se på vores om¬

givelser på en ny måde - baseret på de fysi¬
ske forandringer og forandringer i brugen af
byens rum, som vi kan iagttage omkring os.

H-byen, Transform Arkitekter 1999

For at kunne skabe en by, som er i overens¬
stemmelse med, hvordan byen virker i dag, er
vi nødt til at frigøre os for forudfattede ideer
om og billeder af, hvad der er 'en god by', og
hvad der er 'et godt landskab'H-byen afslø¬
rer klart afgrænsede byer omgivet af smukke
Morten Korch-landskaber som en anakroni¬
stisk drøm. Dette budskab skal ikke misforstås
som en opfordring til uhæmmet byudvikling
langs motorvejene og i det åbne land. H-by¬
en tilbyder blot en forståelsesramme, inden
for hvilken det bliver muligt at se, undersøge
og udvikle nutidens grænseløse urbane land¬
skaber. Samtidig er projektet et eksempel på
en ny tilgang til by- og landskabsudvikling,
som har vundet frem inden for de seneste år.

Denne tilgang bygger på en forståelse afbyen
som en kompleks, dynamisk størrelse, hvor
det hverken er muligt eller ønskeligt at skabe
en definitiv orden. Til gengæld kan vi løben¬
de forbedre ordenen imellem de enkelte ele¬
menter2. Byudvikling bliver dermed grund¬
læggende til en transformationsopgave med
afsæt i de eksisterende strukturers og sociale
aktiviteters mulighedsrum. By- og landskabs¬
arkitekter bør med andre ord udforske udvik¬

lingsmuligheder frem for at diktere løsninger.
Stedet er nøglen til formuleringen af udvik¬
lingsstrategier på en ny måde: Ved at væve
frem og tilbage mellem iagttagelse og projekt¬
udvikling, kan vi på samme tid definere lokale
opgaver og relevante interventioner.3

Stedsundersøgelsen i centrumfor
designprocessen
Samme tilgang finder-man i to studenterpro¬
jekter for et forstadsområde ved Aarhus. Her
ville de studerende undersøge, hvordan man
med udgangspunkt i en stedsundersøgelse
kan pege på lokale udviklingsmuligheder4.

Siden 1960'erne er landsbyen Tilst vok¬
set mere og mere sammen med forstæderne
til Aarhus by. Ved det centrale vejkryds blev
Bilka etableret som det første supermarked
uden for byens centrum i 1970.1 dag tiltræk¬
ker erhvervsområdet langs hovedvejen med
dets beliggenhed tæt på motorvejen E 45 kun¬
der fra hele regionen. Områdets fysiske struk¬
tur fremstår stærkt fragmenteret og opdelt i
monofunktionelle enklaver. Ydermere opde¬
ler erhvervsområdet og den befærdede hoved¬
vej området i en nordlig og en sydlig del.

Story trails
Projektet Story trails viser Tilst-området som
et sammenhængende urbant landskab. Kim
Møller og Anne Ulrik fremhæver tre rumlige
elementers potentiale, der skaber en fælles
identitet - de åbne grønne områder, den nord¬
syd gående landevej, som forbinder de histori¬
ske landsbyer Tilst og True, og det centrale er¬
hvervsområde. Mens planlæggerne igennem
områdets historie primsert har fokuseret på
at anlægge nye bebyggelsesen klaver, dirigerer
Story Trails opmærksomheden til friarealerne
imellem dem, hvoraf flere ér blevet til overs

som 'restarealer' efter udbygningen. Møller og
Ulrik forslår at etablere en ringsti imellem de
eksisterende grønne områder og en opgrade¬

ring af landevejens strækning mellem Tilst og
True til en bymæssig 'Tilst Boulevard'. Stien
og den opgraderede vej skal ikke blot forbed¬
re tilgængeligheden til grønne områder og
centrale byrum på et funktionelt plan. Ideen
er også at forbinde "lokalhistorie, stemnin¬
ger, eksisterende bygninger og programmer,
fremtidsvisioner og eksisterende tendenser i
forstaden." Langs stierne vil man kunne ople-

, ve et landskab i kontinuerlig transformation.
Møller og Ulrik formulerer en rumlig for¬

tælling om den eksisterende situation, som
fremhæver oplevelsesmæssige og anvendel¬
sesmæssige potentialer. På denne måde iden¬
tificerer projektet en robust og samtidig åben
ramme for områdets fremtidige udvikling,
der levner plads til æstetisk og programma¬
tisk udvikling over tid, og ikke mindst til med-
skabelse ved lokale borgere.

Public Shopping
Projektet Public Shopping fokuserer på er¬
hvervsområdet og især på shoppingcenteret
med Bilka ved det centrale vejkryds. Med ud¬
gangspunkt i registreringer på stedet og stati¬
stiske data er det Jan Tanakas bærende hypo¬
tese, at dette område fungerer som et centralt
offentligt rum både lokalt og regionalt. Shop¬
pingcenteret alene tiltrækker 4 mio. kunder
om året (11.000 om dagen). Her er restaurant,
bager, slagter, en bank, apotek, en trælasthan¬
del og et havecenter. Bilka fungerer også som
lokalt mødested og lejlighedsvis hang-out for
en regional kundegruppe. Men området sav¬
ner anerkendelse og artikulering som offent¬
ligt rum: Adgangen er begrænset til betalen¬
de kunder, og shoppingcenterets indadvendte
karakter isolerer det fra de lokale omgivelser.

Baseret på denne analyse, foreslår Tanaka
at udvide og integrere Bilka med et offentligt
bibliotek. For at åbne den lukkede arkitek¬
tur op mod omgivelserne forslås udvidelsen
spredt over flere mindre bygninger med en
række mindre pladser imellem dem. Her¬
udover skal biblioteket og handelsarealerne
integreres på tværs af stueetagen. I sammen¬
stødet mellem de to funktioner - således er

kongstanken - kan nye ikke-planlagte akti¬
viteter opstå. Samtidig skabes en flydende
overgang mellem udendørs- og indendørs-
arealerne. Endelig er der skabt fri adgang for
alle, idet biblioteket er frit tilgængeligt og ikke
blot for købere.

220 LANDSKAB 8 2011



'Story Trails', Kim Møller og Anne Urik 2007 'Story Trails', Kim Møller andAnne Urik 2007

LEARNING WHILE YOU SHOP. THE NEW LEARNIIS
ZONE IS INFILL BETWEEN THE MERCHANDISE.
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'Public Shopping', Jan Tanaka 2007 'Public Shopping', Jan Tanaka 2007

Hvad (landskabs)arkitektur kan gøre
De to projekter for Tilst eksemplificerer,
hvordan stedsundersøgelsen kan danne
grundlag for formuleringen af udviklings¬
strategier i den grænseløse by. De viser også,
at samme sted, afhængig af (landskabsarki¬
tektens fokus, genererer forskellige problem¬
stillinger og udviklingsmuligheder. Visionen
eller udviklingshypotesen er en forudsætning
for stedsundersøgelsen og omvendt. Stedsun¬
dersøgelsen har med andre ord kreativ karak¬
ter; den er en integreret del af designproces¬
sen. Endelig er de to projekter eksempler på
udviklingsstrategier, som søger at forbedre
relationer (ordenen) mellem eksisterende
elementer på tværs af forskellige skalabe¬

tragtninger. Frem for at fokusere på hvordan
byen burde se ud, spørger forfatterne hvad ar¬
kitektoniske indgreb kan gøre - de betragter
deres projekter som strategiske interventio¬
ner i en dynamisk udviklingsproces.
Anne Tietjen, arkitekt MAA, ph.d.

Noter

1. Nielsen 71, Hemmersam P. 2004. Imagining the
H-City: Denmark as one urbanfield. In: Nielsen T.,
Albertsen N„ Hemmersam P. (red.) 2004. Urban Mu- .

tations - periodization, scale, and mobility. Aarhus:
Arkitektskolens Forlag: 148-161
2. Se Sieverts, T. 2007. Von der unmoglichen Ord-
nung zu einer moglichen UnOrdnung im Entwerfen
der Stadtlandsehaft. DISP, Vol. 169, Issue 2:5-16

3. Tietjen, A. 2011. Stedskonstruktioner. In: Clemmen¬
sen, T.J. (red.) 2011. Grænseløse byer - Nye perspek¬
tiver på by- og landskabsarkitekturen. Arkitektsko¬
lens Forlag 2011
4. De to Omtalteprojekter er udarbejdet indenfor ram¬

merne afet semesterforløbfor 3.-5.års studerende ved
Arkitektskolen Aarhus, By og Landskab i 2007.

Læs mere om tilgangen og eksempler herpå i
Anne Tietjens bog Towards an Urbanism of
Entanglement: Site explorations in polarised
Danish urban landscapes. Aarhus: Arkitektskolens
Forlag 2011
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Christiansfeld.
Foto Trine Plambech. Præmieret

Christiansfeld.
Photo Trine Plambech. Prize winner

Christiansfeld.
Fotos Rebecca Deutsch (th.), Mari-Liis Månnik (nederst)

Christiansfeld.
Photos Rebecca Deutsch (right), Mari-Liis Mannik (bottom)

Refleksion VI: Ett bestik i Christiansfeld
Efter en promenad genom Christiansfeld når-
mar jag mig tillsammans med en lost sam-
manhållen grupp nordiska kollegor den yt-
terligt stramt utformade stadskyrkogården.
Jag kånner en svag doft av kalfe, inte den dår
doften av kaffe upphållt i en kopp eller dof-
ten som uppstår nar en kaffetermos oppnas.
Det ar doften av sjålva kaffeberedningen rost-
ningen och malningen, de dår dofterna som
forekommer sjalva kaffedrycken som sådan.

Christiansfeld, en forverkligad utopi om
en stadsplan formad konsekvent ner till varje
detalj utifrån en vision om en ideal livssitua¬
tion och overtygelse om forutsåttningarna for
ett harmoniskt liv. Det år svårt att inte drab¬
bas av den återhållna, sparsmakade och este-
tiskt fintonade utformningen som genomsy-
rar hela miljon oavsett om vi besoker torget,
kyrkorummet, flickskolan eller vandrar långs
gaturummen.

Det år precis når vi går in på kyrkogården i
Christiansfeld som jag kånner doften av kaffe.
Det visar sig att en kollega kopt en påse kaffe
vid det lilla torget som vi just passerat, och
fått det malt samtidigt. Jagblir intresserad: År
kaffet rostat i Christiansfeld? Har kaffet också
fått samma finståmda och strama smak som

allt annat i Christiansfeld? I en globaliserad
vårld år kaffets rostning, beredning och ser¬

vering fortfa'rande starkt kulturpråglat. Jag
går till kaffebutiken: och mycket riktigt det

år sk. Gammeldawsjava kaffe med en mycket
enkel etikett dår det bara står: Christiansfeld
kaffen. Stadens ytterligt konsekventa och stil-
rena utformning och realisering under sent
1700-tal, har i samma anda funnit en plats i
dagens samhålle som en kulturskyddad stad
och ett turistmål dår till och med kaffet sma-

kar Christiansfeld.
I den gamla flickskolan får vi en forelfis-

ning om forhållandet mellan stad och land.
Anne Tietjen målar upp en bild av något som
kallas H-city: En stadsutveckling i Danmark
som formas med motorvågssystemet som

grund.Vi ser bilder på ensliga landskap med
skyskrapeståder i bakgrunden. Jag ser det
amerikanska efterkrigstidens utveckling så
som den beskrivs bla i Jane Jacobs klassiker
The Death and Life ofGreat American Cities.
Kontrasten till den realiserade utopi som vi
faktiskt sitter mitt i kunde inte bli storre. I
min personliga vårldsbild år en livskraftig
stad dår bilen får en allt mindre roll en reali¬
serbar utopi och den amerikanska staden med
villaområden utan trottoarer långs vågarna,
kopcentrum omgivna av enorma fålt av parke-
rlngsplatser och ett obefintligt kollektivtrafik-
system en stadsbyggnadsmåssig misår.

Det år hår jag vill tala om terroir. Precis
som for vin år terroir viktigt for kaffet. For de
vinodlande fransmårinen år terroir heligt.
Det har byggt upp hela det franska klassifi¬
ceringssystemet. Terroir handlar om alla de

lokala forutsåttningarna på vingården: geolo-
giska skiktningar, vattenådrar, vindar, soltim-
mar, dimma, kåll-luftsfickor, marklutningar
och hojdnivå. Allt detta gor naturligtvis varje
vingård unik. Andra odlare år mycket kri-
tiska till begreppet och anser inte att druvan
och vinet kan ta så mycket smak av den terroir
den våxer i. Jag ser det som ett uttryck for en
vision och vilja att skapa något unikt som inte
kan massproduceras och skapas var som helst.

Terroir skulle kunna vara ett begrepp for
landskapsarkitekter som inte barabetecknar
jordmånen som odlingsforutsåttning, utan
den specifika jordijiånen for stadsbyggnad.
Jordmånen for stadsbyggnad handlar våldigt
mycket om kulturen hos de månniskor som
ska bo i staden, likvål som de geotekniska eller
klimatologiska forutsåttningarna. Det finns i
stora delar av den amerikanska kulturen en

våldigt stark kånsla for att åga den mark och
det hus dår man bor, vilket har bidragit till
den utveckling dår många stadscentrum har
forslummats. Den mer tåta staden forutsåt-
ter nån form av flerbostadshus och ett mer

kollektivt ågande av marken och det hus dår
man bor.

I de elevarbeten som Anne Tietjen visar
ser jag att eleverna forsoker anpassa detta
H-city som håller på att våxa fram till den
danska terroir som de år en ofrånkomlig del
av. Ett kopcentrums parkering bryts upp med
byggnader med offentlig service som biblio-
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tek, kulturhus etc. Ett bilorienterad stadsplan
overlagras med gång och cykelstråk som ska
skapa ett underlag for småskalig kommers
som kafeer od. Det ar dock långt kvar till att
också kaffet har en smak av stadsplanen och
den specifika terroir. Det handlar om att land-
skapsarkitekter och stadsplanerare ska vara
finsmakare och ytterst lyhorda for varje spe¬
cifik, lokal situation. Dår det finns mojlighe-
ter att skapa något unikt. Inte ett nytt Chris¬
tiansfeld, men något lika sårpråglat så att vi i
framtid kan saga det hår vill vi ska leva vidare.

Jane Jacobs klassiker The Death and Life
ofGreat American Cities var en av de skrif¬
ter som gav upphov till stadsbyggnadsinrikt-
ningen New Urbanism som utvecklats framfo-
rallt under 1980-talet. Foretrådare for denna
inriktning skulle såkert uppskatta Christie
ansfeld stadsplanering. Jag menar att vi ska
vara forsiktiga med denna uppskattning: Det
år inte formen, skalan, material eller organi¬
sationen som år det vi ska inspireras av, eller i
vårsta fall kopiera. Men det år hur denna stad
våxt fram, med utgångspunkt i just de månnis-
kor som ska bo dår. Når vi planerar de nya stå-
derna eller stadsomvandlingar så bor vi forst
fråga oss hur vi vill leva våra liv. Det år vad
Brodremenigheden gjort, den kristna rorei¬
sen från Tyskland som byggt Christiansfeld.

Priserna på bostader i Europas stadskår-
nor såger något om den livsstil många av oss
drommer om på den hår sidan om Atlanten.

Ekologisk och lokalproducerad mat år en
annan del av samtida livsstil på stark fram-
marsch. Jag ser på den gamla planen for
Christiansfeld: En forhållandevis tåt bebyg¬
gelsestruktur med blandad anvåndning omgi¬
ven av ett band av kokstrådgårdar innan de
stora fålten tar vid. Det år inte konstigt att vi
attraheras av denna lilla bosåttning. Når små-
stådernas centrum forsvinner och ersåtts av

villamattor och kopcentrum utslångda på fål¬
ten framstår Christiansfeld alltmer idyllisk.

På senare år har nåsta ism inom stads-

byggandet snabbt vunnit terrång, och tagit
upp retoriken mot den stad som new urba¬
nism anhångare vill bygga. Landscape urba¬
nism har sina foretrådare i Nordamerika och
år ursprungligen ett svar på den situation
som råder for majoriteten av de amerikan-
ska ståderna. James Corner som bla forfattat
essån Terra Fluxus, som beskriver landscape
urbanism kvaliteter, påpekar att denna teori
inte i forstå hand år avsedd for Europa. En
kårna i landscape urbanism år dock att ut-
nyttja naturens processer i staden for tex
hantera dagvatten. En annan forespråkare,
Charles Waldheim menar att landscape urba¬
nism program uttryckligen vill kritisera new
urbanism. Når denna akademiska tuppfåkt-
ning blir trottsam vill jag vara kritisk till alia
sorters teorier med anspråk på sanningar som
kan ersåtta de rådande. Att istållet som prak¬
tiker lyssna till varje enskild plats, dess ter:

roir pch så lyhort som mojligt finna åven de
subtila tonerna.

Jag smakar på min Christiansfeld kaffe:
En fyllig smak med vis sot bårighet och en
lång eftersmak - vilket avspeglar en småska¬
lig framstållning och mild rostning.
Håkan Johnsson, landskapsarkitektLÆR/
MSA, Topia Landskapsarkitekter
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ET SAMTIDSLANDSKAB
Christina Capetillo

Sammendrag afChristina Caperillos fore¬
læsning - femte forelæsning - i Slotfelt
Vor tids landskab er ikke et landskab med
klare modsætninger mellem natur og kultur
- det er et sammensat landskab, hvor kultu¬
ren, fra at udgøre civilisatoriske øer, omgivet
af en ubehersket natur, har udviklet sig til at
være en kraft, der modsvarer naturen - med
den franske filosof Michel Serres ord: "vi eksi¬
sterer endelig i naturens målestok."1

Menneskets forhold til naturen har igen¬
nem historien forandret sig - vi har forstået
naturen forskelligt til forskellige tider. Kul¬
turlandskabets overlejringer af forskellige
tiders funktioner og strukturer synliggør
historiske skift i vores natursyn 2- dvs. de
overordnede forståelser i form af objektive
ordner og subjektive meninger, der forekom¬
mer evidente, men som set udefra er vilkårlige
og afspejler tankegangen på et bestemt sted til
en bestemt tid.

Vores natursyn er i stadig forskydning og
forvandling på samme måde som landskabet,
der biologisk og geologisk set er i uafbrudt for¬
andring. Landskabsgrundlaget, det geologisk
betingede landskab, er underlag for den dyna¬
miske omdannelse, som konstant finder sted.

I et statistisk billede af Danmarks 43 560 km2
er to tredjedele af landskabet landbrugsare¬
aler. Kunstige overflader dækker 10 %, mens
skov udgør 12 %. Tørre områder som heder
fylder 4 %, mens vådområder og søer dæk¬
ker 8 % af det danske areal. Af de førnævnte

kunstige overflader består tre fjerdedele af
bymæssige bebyggelser som f.eks. villakvar¬
terer, boligkomplekser og industriområder.
Infrastruktur som motorveje, motortrafikve¬
je, mindre veje, jernbaner, landingsbaner og
broer dækker lidt over 2 %, mens den sidste
halvanden procentdel opgøres som dæmnin¬
ger, råstofområder, tekniske arealer, kirkégår-
de, sportsanlæg og rekreative områder.

De kunstige overflader udgør nye typer af
landskaber - tekniske og konstruerede land¬
skaber - som sammen med plantager og gen¬
oprettede vådområder er en del af den men¬
neskeskabte natur, som traditionelt ikke har
været medieret gennem landskabskunst, men
som i senere tid er blevet fokus for opdagelse
og fortolkning.

I landskabsbilledet af Danmark 2011 er

naturen blevet til spor i kulturen - satellitbil¬
lederne viser os en overflade med enklaver af

bebyggelser, fortætninger af skove og planta¬

ger, områder med dyrkede marker, inddæm¬
mede arealer på kanten af havet - alt sam¬
men koblet til hinanden af infrastrukturens
strømme.

Nye kunstige landskaber ses som en del
af den nye natur, som billedhuggeren Willy
Ørskov kalder det: "Mange vil i denne tætnede
objektverden, de ser sig omgivet af, se en ny
"natur", ligeså urimelig, ubegribelig og nådes¬
løs som den oprindelige virkelige natur."3

Ørskov beskriver jordkloden som et total¬
felt for menneskelig manipulation.

Naturen er blevet udgrænset af kultu¬
ren, og en omvending har fundet sted - fra de
civilisatoriske øer i den altdominerende ube¬
rørte natur til fragmenter af natur omgivet af
en kulturtilstand.

Det sammensatte landskabsbillede kalder

på et udvidet naturbegreb, der kan rumme alle
disse nye landskabelige rum og tilstande - en
fælles forståelsesramme omkring forandrin¬
gerne i relationen mellem natur og kultur.

Litteraturhistorikeren Svend Erik Larsefi
beskriver i sin bog Naturen er ligeglad 4 - om

naturopfattelser i kulturel sammenhæng
hvordan naturforståelser i vor kultur mani¬
festeres gennem vor praktiske omgang med

224 LANDSKAB 8 2011



naturen; vor lovgivning for naturen, hvor kon¬
ventioner og love organiserer vore handlinger
i naturen, og vore billeder af naturen, som

giver os en kulturel og individuel identitet.5
De æstetiske billeder, vi skaber, place¬

rer os i forhold til naturen og danner en fæl¬
les kulturel horisont. Naturen går fra at være
land til landskab gennem billeddannelsens
mediering - gennem at udpege noget frem for
noget andet, tilegner vi os landskabet.

"Landskabets historie er den bevægelse,
hvori bestemte områder af jorden efterfølger
hinanden i at blive gjort synlige gennem æste¬
tisk opdagelse", skriver den tyske filosofJoa¬
chim Ritter.6

Ved som sansende betragter at forholde
sig til områderne og stederne og billedliggøre
dem opstår de som landskaber. Naturen gøres
nærværende, landskabet bliver et billede, vi
kan forbinde os til.

Grundideen i det fotografiske projekt Et
samtidslandskab er at synliggøre en række
menneskeskabte steder, som hverken er gen-
nemkultiverede landbrugslandskaber i brug
eller naturlandskaber, som friholdes for brug.
Motivkredsen i Et samtidslandskab udgøres af
plantager, råstofgrave, inddæmmede områder

ogjorddepoter - landskabstyper som indgår i
den igangværende forvandling af det danske
landskab.

Nedlagte stenbrud og andre råstofgrave
udtrykker en kraft og egensindig skønhed, der
på en og samme gang er vild og reguleret. De
er landskabelige steder med anderledes pro¬
cessuelle og tidslige kvaliteter - entropiske
kulturlandskabsspor. Det er ikke en forfalds-
tiltrækning, de udøver. De står snarere for
en frisætning - frie af deres funktionalitet og
proces. De er noget i sig selv, en ny og ukendt,
sammensat tilstand i mellem at være i vækst

og at være forladt.
De store jordanlæg i forbindelse med de¬

ponering og anlægsarbejder er nye landskabs¬
typer, der med sine kolossale størrelser og
dimensioner indsætter en anden skala i rum¬

met og opleves som monumenter mod land-
skabsfladen og horisonten.

Kulturpræget i plantager og skovrejsnin¬
ger bryder med forestillingen om et oplevel¬
sesrigt og udtryksfuldt naturpræget land¬
skab. Men kulturskovenes forskellige grader
af orden og rumlig struktur gør dem dragende
i deres homogenitet, rationalitet og mangel på
motiv.

Det er projektets intention at bidrage til
en udvidelse af vort natursyn ved at skildre
denne type af endnu ikke velkendte steder,
som ikke rummer storslåede udsigter eller
er stemningsfulde dramatiske landskabelige
højdepunkter, men er steder, der er karakte¬
riserede af en æstetisk anonymitet - en mo-
tivløshed.

Udgangspunktet er således ikke landska¬
ber af episk karakter, men nøgterne senmo¬
derne halvnatur- og produktionslandskaber.
Steder, der er anderledes end symbollandska¬
ber som Møns Klint, Dybbøl Banke og Him¬
melbjerget, der er en del af nationalfølelsens
ikonografi.7

Deponiet, granitbruddet og plantagen
bryder med de gængse normer for naturkva¬
litet - defineret som vildhed, oprindelighed,
autenticitet og kontinuitet8, men idet de ikke
er skabt i billedet af et andet landskab og ikke
giver sig ud for at være andet eller mere, end
de er, udtrykker de en ægthed.

De kan ses som symbiotiske figurer - blan¬
dede legemer - der i deres kraftfuldhed indgi- *
ver en tro på muligheden af en ændring i vor
opfattelse af forholdet mellem natur og kultur.
Et samtidslandskab spænder fra det flygtige
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og flade slettelandskab af vand og sand ved
Vadehavet, hvor trækoste markerer vejen
igennem det genkommende oversvømmede
landskab til stenbruddene i den bornholmske

granithorst, sammensat af menneskeskabte
brudlinjer og geologiske lag. Det fotografiske
arbejde er i form af et fotografisk snit tværs
over landet - fra Vesterhav til Østersø, fra
hav til hav. For at skildre de forskellige årsti¬
der forløber optagelserne over et år. Fotografi¬
erne er således skabt i en kronologisk og topo¬
grafisk rækkefølge - fra vinterens frostvejr i
vest til sommerlyset mod øst.

Projektet er tænkt som en sammensat
billedserie - det er intentionen, at fotografi¬
erne bliver mere end enkeltbilleder. De skal
ses som en helhed, hvor ligheder og forskelle
på tværs af landskaber træder frem og bliver
synlige.

I sin form afspejler serien den fragmen¬
tariske karakter, som landskabet har, sådan
som det er opdelt i en mosaik af marker, skove,
bebyggelsesenklaver, industriområder m.m.

Hprisonten fastlåses igennem hele serien,
som den fælles konstans, de mange forskellige
brudstykker af landskaber forholder sig til.

Fragmenter af fortællinger opstår i en læsning
på tværs af snittet - om hvordan dele af land¬
skabet er i en proces af opbygning, af vækst
- som de nye skovplantninger og krat, mens
andre dele er i en proces af nedbrydning, som

landbrugsanlæg og havnebygninger.
Andre sekvenser og sammenstillinger for¬

tæller om møderne mellem det forarbejdede
og det rå, det præcise og det diffuse, om på den
ene side, struktur, rationalitet og geometrisk
præcision og, på den anden side, entropi, ero-,

sionog opløsning.
I Et samtidslandskab er det det tidslige

sammenfald mellem stadier af natur i kultu¬
ren og kulturspor i naturen, som undersøges i
en række af fotografierne.

Det er ikke det ruinøse i f.eks. stenbrud¬
det eller det overgroede vildtvoksende skov¬
område, men tilstedeværelsen af både kon¬
struerende og nedbrydende kræfter, som er
central, idet den skaber en umedieret blandet
tilstand, der er helt særegen for dette øjeblik
i samtidslandskabet.

Om få år vil tilstanden være forandret. I

råstofgraven vil tilvoksningen tiltage for til
sidst at udviske kultursporene; i vadelandska¬
bet vil grøblerenderne vokse sammen og den

drænede mark fremstå som alle andre mar¬

ker; plantagen vil være udvokset og omlagt
til naturnær oplevelsesskov; jorddepotet vil
være fyldt op og retableret som rekreativt
område.

Det sammensatte øjeblik i dette landskab
er forbi, men gennem æstetisk billeddannelse
er det muligt at fastholde det temporale nu
som "en ø i tidens strøm."
Christina Capetillo, fotograf, arkitekt MAA,
ph.d, adjunkt, Kunstakademiets Arkitektskole,
København

Artiklen er et uddrag afph.d.-afhandlingen DET
SAMMENSATTE. Samtidslandskabets fotografi/ra
2010.

Detfotografiske værk Et samtidslandskab er en del af
udstillingen Steder. Danmark under forvandling, der
visespå GI. Holtegaard og Sophienholm 12. november
2011 -15. januar 2012
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LANDSKABET ERFARET, KONSTRUERET
OG PRAKTISERET
Louise Fabian

Sammendrag af Louise Fabians forelæs¬
ning - sjette forelæsning, ved Vadehavet

Landskabsbegrebet sendt til røntgen¬
analyse
Er et landskab en mental indramning af en

hjort ved en skovsø? Eller af nogle køer, der
græsser ved bredden af en å, der går gennem
et bakket, frugtbart landskab? De fleste for¬
binder begrebet landskab med specifikke vi¬
suelle klicheer. Enkeltelementerne er ganske
vist udskiftelige. Nordmænd kan skifte hjor¬
ten ud med en elg, færinger erstatte køerne
med får, og bayrerne hæve bakken til et bjerg
og placere sne på toppen. De fleste nationer
er i det populærkulturelle billedreservoir ble¬
vet synonyme med specifikke udsnit af de na¬
tionale landskaber, såsom Englands bølgede
rurale landskab, det østrigske bjerglandskab,
de norske fjelde og den argentinske pampas.
Disse privilegerede udsnit af de nationale
landskaber bliver synekdoker, der cirkule¬
rer og genkendes globalt. Ofte som nationa¬
le landskabsideologier, der anvendes kultur-
konserverende som symboler på en forestillet
kontin'uitet og, for det rurale landskabs ved¬
kommende, som vidner om tidligere genera¬
tioners forarbejdning af de arvede omgivelser.

Begrebet landskab henviser både til en
konkret tredimensionel håndgribelig reali¬
tet og er et tolkningsmæssigt, emotionelt og
symbolsk fænomen. Men landskabet er ikke
dels derude og så i vores bevidsthed. Det er i
vores bevidsthed, fordi vi fysisk og handlings¬
mæssigt er placeret i det som handlende erfa¬
rende situerede individer. Landskabet angår
ikke blot den visuelle perception af hjorten
ved skovsøen og de dertil forbundne symbol¬
ske konnotationer. Det er ikke blot noget, vi
betragter og beundrer, men noget vi prakti¬
serer, konstruerer, forvalter og multisenso-
risk erfarer.

Der er fra forskellige sider og med forskel¬
lige bevæggrunde (Olwig 2002; Mitchel 2002;
Tilley 2004) blevet opfordret til en restau¬
rering af landskabsbegrebet. Men hvad er
bevæggrundene for at ville sende landskabs¬
begrebet til røntgenanalyse og efterfølgende
rekonstruktion? Visse teoretikere har, som

vi skal se i det følgende, ment, at landskabets
ideologiske implikationer har været under¬
belyst. Derudover har problemet med meget
landskabsteori været, at det tager udgangs-
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punkt i forestillingen om mennesket som en
opretstående statisk figur, der står og skuer
ud over et landskab, hvor alt, der er værd at
tale om, følgelig foregår gennem blikket. Som
alternativ vil jeg foreslå en omgang med land¬
skabsbegrebet, der har sans for landskabets
multidimensionalitet som et på en gang erfa¬
ret, konstrueret og praktiseret fænomen.

Den kritiske kulturgeografis genbetænk-
ning af landskabsbegrebet er motiveret af et
ønske om at vise, at landskabet er andet og
mere end en uskyldig æstetisk indramning.'
Tim Edensor og Kenneth Olwig har eksempel¬
vis udforsket de stærkt konservative under¬
toner i dyrkelsen af en særlig udgave af det
rurale England (Edensor 2002; Olwig 2002).
De ikonisk dyrkede landskabsideologier bli¬
ver genkommende reproduceret, praktise¬
ret og til tider ironisk genforhandlet i popu¬
lærkulturen. Den idylliserende og eksklusive
version afdet engelske landskab reproduceres
i populærkulturelle TV-serier og børneduk¬
kefilm fra 'Landsbyhospitalet' til 'Postmand
Per'. Der konstrueres i de nationale landskab¬

sideologier en særlig privilegeret relation
mellem udvalgte dele af de nationale landska¬
ber og forestillingen om folkets og nationens
essens og moralske habitus. Det sås eksempel¬
vis, da Norge, som led i den nationale oprust¬
ning, efter det blev en selvstændig stat, trak
på fjeldlandskabet og livet i fjeldene som det
særligt norske, privilegerede affektive refe¬
rencepunkt.

Landskabsbegrebets leksikalske arv
Den betydning, de fleste i dag tillægger land¬
skabet, eksempelvis i de ovenfor beskrevné
visuelle klicheer, er forbundet med en udvik¬
ling i landskabsbegrebet, der fandt sted om¬
kring det 16. århundrede. Men ordet landskab
er present i den europæiske diskurs lang tid
forinden. Dets tidlige engelske og diverse
tidlige germanske udgaver såsom landseipe,
landschaften og landtschap refererede oprin¬
deligt til et landområde under identificer¬
bart herredømme. I forlængelse af denne be¬
tydning finder vi den i Nordeuropa udbredte
anvendelse af termen landskab til at referere
til en administrativ inddeling af land med til¬
hørende juridisk og politisk repræsentation.
Begrebet landskab konnoterer altså oprinde¬
ligt meget mere end sceneri. Det er bærer af
en række politiske konnotationer og bliver

tidligt forbundet med begrebet land, forstå¬
et som nation. Begreberne landskab, land og
natur - og de dermed associerede værdilade¬
de konnotationer - er sammen med begre¬
ber som sceneri og 'countryside' del af en dis¬
kurs omhandlende folk og sted, der begyndte i
Europa i løbet af renæssancen, og som igen og
igen dukker op i den europæiske idéhistorie.

Det engelske ord 'country' transforme¬
res parallelt med landskabsbegrebets udvik¬
ling gradvis fra at referere til et politisk sam¬
fund funderet på en fælles lov til at referere
til landskabssceneriet på landet, 'the coun¬

tryside' (Olwig 2002). Countryside-sceneriet
blev værdsat for dets æstetiske potentiale og
for den kulturelle status, der blev tillagt såvel
besidderen af et landsted med dertilhørende

udsigtspunkt som den, der havde rang og posi¬
tion, der muliggjorde kontemplativ vandring
rundt i disse landskaber. Den eleverede bolig ,

på landstedet, fra hvilken herskabet kunne
beskue landskabsscenariet, var også et mag-
.tens rum.

Landskabet somjomfruelig paradisfanta¬
si og forestillet geografi
I det tidlige 17. århundrede begyndte holland¬
ske landskabsmalere at anvende landskabs¬

begrebet til at referere til de scenerier, deres
malerier skildrede. Den sceniske brug af land¬
skabsbegrebet ses også hos periodens teater¬
scenografer og landskabsarkitekter. Sir Ernst
H.J. Gombrich fremkom i The Renaissance

theory ofArt and the Rise ofLandscape (1953)
med tesen om den revolutionære opkomst i
det 16. og tidlige 17. århundrede af en ny genre
kaldet landskab. Gombrich gør opmærksom
på, hvorledes vi udvælger og redigerer, når vi
betragter et landskab og beskriver i Illusion
andArt - A study in thepsychology ofpictorial
representation (1959), hvorledes forestillingen
om det 'uskyldige øje' er en myte.

W.J.T Mitchell radikaliserer imidlertid

pointen omkring øjets manglende uskyld og
gør opmærksom på, at det visuelle landskabs-
paradigme ikke bare handler om, at vi altid
udvælger, hvad vi fæstner blikket på, men at
æstetiske idealiseringer og repræsentationer
af landskabet ofte har en politisk slagside. Den
historiske opkomst af landskabet som et nyt
visuelt paradigme er ifølge Mitchell tæt for¬
bundet med imperialismen (Mitchell 2002:
9). De største bevægelser inden for land-
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skabsmaleriet fandt sted i koloniale centre,
som Kina, Japan og Rom samt i det 16. og 17.
århundredes Holland og Frankrig og i det 18.
og 19. århundredes Storbritannien. Mitchells
tese er, at den harmoni, der søges i landskabet,
kan læses som en kompensation for den fakti¬
ske vold, der gennemføres på stedet.

I forbindelse med etableringen af det bri¬
tiske imperiums overherredømme i the South
Pacific ser vi, hvorledes området i såvel skrift¬
lige som visuelle medier blev fremstillet som
en scene, der var jomfruelig åben for fremti¬
dig udvikling og ibrugtagning. Sammenfal¬
dende hermed ses en fornyet interesse i den
landskabelige repræsentation af moderlan¬
det hos eksempelvis John Constable og J.M.W.
Turner.

Ulig Indien, Kina og Mellemøsten havde
the South Pacific ikke nogen arkaisk urban,
imperial civilisation, og ulig Afrika var der,
bortset fra Australien, ikke store landmas¬
ser utilgængelige for de britiske aktører. De
spredte polynesiske kulturer blev fremstillet
som de sidste refugier for præhistoriske, præ-
civiliserede mennesker og følgelig som tabula
rasa for europæiske landskabsfantasier.
Skræddersyede til imperialismens diskurs og
erobringslogik, der så sig selv som udtryk for
en uundgåelig, progressiv historisk udvikling,
hvor kulturen og civilisationen naturligt eks¬
panderer. Ifølge Mitchell er slægtskabet mel¬
lem landskab og imperialisme ikke noget, vi
udelukkende kan tilskrive en hedengangen
tidsalders imperiale erobringsambitioner.
Han foreslår, at vi tænker landskabet som et
omfattende netværk af kulturelle koder, sna¬

rere end som en særlig genre inden for maler¬
kunsten (Mitchell 2002:13).

I Mikael Niemis postkoloniale hjem-
stavnsroman Populærmusikfra Vittula erfarer
vi landskabets værdihierarki gennem roma¬
nens protagonist Matti:

Med tiden gik det opfor os, at voresfødeby
egentlig ikke tilhørte Sverige. Vi var nær¬
mest kommet med ved et tilfælde. Som et
nordligt vedhæng. Noget øde mosejord,
hvor der tilfældigvis boede nogle menne¬
sker, som kun delvisformåede at være sven¬
skere. Vi var anderledes. Lidt mindre værd,
lidt dårligere uddannet, lidt mere åndsfat-
tige. Vi havde ingen rådyr eller pindsvin
eller nattergale. Vi havde ingen rutche-

baner iforlystelsesparker, ingen trafiklys,
ingen slotte og ingen herregårde. Vi havde
kun uendeligt mange myg, tornedalsfinske
eder og kommunister (Niemi 2000:49).

Den nordsvenske udørk Pajala kan ikke præ¬
sentere de samme finkulturelle objekter eller
den samme kanoniserede landskabstype, med
dertil hørende landskabsæstetiske praksis¬
former, som dens sydligere beliggende store¬
brødre:

Det var en mangelfuld opvækst. Ikke i ma¬
terielforstand. Vi havde nok til at klare osv
Men i identitetsmæssigforstand. Vi var in¬
genting. Voresforældre var ingenting. Vores
forfædre havde betydet nul og niks iSveriges
historie. [....] Voresflækker varfor små til at
være medpå kortene. [...] Vigik med kasket
inden døre. Viplukkede aldrig svampe, holdt
os langt vækfra grønsager og holdt aldrig
krebsegilde (Niemi 2000:49-50).

Pajalaboerne befinder sig som hybride identi¬
teter i et sprogligt ingenmandsland i et struk¬
turelt system, hvor dem, der skriver skole¬
bøgerne eller er værter i radioen og udpeger,
hvilke landskabstyper og landskabspraksisser,
der scorer højst på finkulturens skala, fasthol¬
der en hierarkisk repræsentation af rummet.

Landskabet som materielt praksisrum
Men landskabet er ikke bare noget, der kan af¬
kodes som tegn, det er også et materielt prak¬
sisrum. Det er karakteristisk, at Matti både
beskriver både mangelen på énkeltelemen-
ter fra landskabet såsom herregårde, rådyr
og pindsvin og særlige værdiladede praksis¬
ser i landskabet såsom at plukke svampe eller
holde krebsegilde.

Landskabet som praksisrum er tæt for¬
bundet med landskabets materialitet. Vi ser,

hører, berører og smager landskaber i kraft af
deres materialitet. Erfarer underlaget under
vores fødder, gennem at vores fodsåler berø¬
rer det. Sneen knirke-knager i frostvejr. Det
lyder og mærkes anderledes at betræde slud,
grus, asfalt eller græs. Lyden vidner også om
materialiteten, idet eksempelvis sne, vind og
stenvægge dæmper lyden. Materialer er dyna¬
miske, skiftende,'i forvandling og i bevægelse.
De kan vokse og nedbrydes og herigennem
manifestere processer.

Vi er som erfarende, sansende kroppe ind¬
fældet i landskabet, som vi derfor uundgåe¬
ligt har en fortolkende og handlende relati¬
on til. Vores erfaringer - også den æstetiske
landskabserfaring - af landskabet er formid¬
let og muliggjort gennem vores kropslighed.
Vi bevæger os igennem, opholder os i og erfa¬
rer landskaber ved hjælp af kroppens fortro¬
lige omgang med omgivelser, de er mere eller
mindre skabt til at kunne overleve i. Vi er ikke
kun betragtere afet landskab, men også hand¬
lende agenter i et landskab.

Friluftslivets handlende omgang med
landskabet
Vi kan anvende friluftslivets handlende om¬

gang med landskabet som eksempel. Frilufts¬
liv med en stor grad af kinetisk erfaringsdan¬
nelse såsom klatring, kajakroning, cykling og
sejlads muliggør, at udøveren kan erfare sit fy¬
siske tilhørsforhold til verden og genopdage
og modificere sit kendskab til såvel omgivel¬
sernes som egne egenskaber. I bjergvandrin¬
gen sænkes den hastighed, hvormed krop- ♦
pen kan bevæge sig frem. Hvert enkelt skridt
kan komme til at kræve ens opmærksom- >

hed. Individet interagerer med naturen gen¬
nem en konkret handling. Når vi surfer, sejler
i kajak og klatrer på en klippevæg, forstår vi
havets, flodens, bjergvæggens og tyngdekraf¬
tens egenskaber og materialitet kropsligt og
handler i umiddelbar forlængelse af denne
forståelse. Fortolkningen udleves og udvik¬
les i handling.

Samtidig med at mennesket praktiserer
bjergverdenen,gennem et multisensorisk
møde, er det også en sociokulturelt formidlet
aktivitet. Parallelt med at de fortolkningsko-
der, vi lægger ned over landskabet transfor¬
meres, ændres også de måder, vi agerer i land¬
skabet. Friluftslivets udøvere er i omgangen
med landskabet påvirkede afkulturelt skabte
fortolkningsmåder, som de til dels reproduce¬
rer. Måden, hvorpå man såvel udøver som for¬
søger at legitimere friluftslivet som en privile¬
geret form for omgang med naturen, veksler i
forskellige historiske epoker.

Vi må altså i vores forståelse af landskaber
udforske både materialiteten i repræsentati¬
onen og repræsentationen i materialiteten.
Både fortolkningens omsætning i handling og
handlingens omsætning i fortolkning. Land¬
skaber er verden selv, men landskaber kan
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samtidig tjene som metaforer for verden. Et
træ er både et træ og Træet. En sti både en sti
og Stien. Landskabets betydning er flertydig
og kompleks. Det kan på samme tid være habi¬
tat, økonomisk ressource, vidne om historiske
forløb, geologiske forhold og ideologi og være
sceneri for æstetisk kontemplation. Når man
først er opmærksom på landskabets polyfone
betydningsdimensioner, bliver det også tyde¬
ligt, at ethvert sted har en kontekst. Landska¬
bet er et på en gang multisensorisk erfaret,
konstrueret og praktiseret fænomen.
Louise Fabian, adjunkt, ph.d. Institutfor Filo¬
sofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet
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Vadehavet. Foto Rebecca Deutsch. Præmieret Vadehavet. Foto Rebecca Deutsch

The Wadden Sea. Photo Rebecca Deutsch. Prize winner The Wadden Sea. Photo Rebecca Deutsch

Vadehavet. Foto ZiffHansen The Wadden Sea. Photo ZiffHansen

230 LANDSKAB 8 2011



Vadehavet. Foto Birgitte Ravn Knop The Wadden Sea. Photo Birgitte Ravn Knop

Vadehavet. Øer i havet - søer i havet. Foto Jacob Fischer. Præmieret
The Wadden Sea. Islands in the sea - ponds in the sea. Photo Jacob Fischer. Prize winner

LANDSKAB 8 2011 231



Refleksion VII: Suget
Oplevelsen afsort soler en af de meget fine og
stærke oplevelser, som det er næsten umuligt
at gengive i ord. Det bedste ord jeg kan sætte
på oplevelsen, er "sug". Når den store sværm
af stære letter over rørskoven i morgentågen,
lyder der et samlet sug. Lyden er ikke bare en
lyd, men for mig, som oplever, er det en følelse
i hele kroppen af et sug.

Som menneske og landskabsarkitekt bli¬
ver jeg meget lille og meget ydmyg herude i
det flade landskab med det store himmelrum
havets nærhed og solen, der stiger, tågen der
letter, og stærene der svæver i store flokke.

Bemærkningen efter den fantastiske ople¬
velse, som kom fra et par af de morgenfriske
landskabsarkitekter "nu skulle der lige være
en vogn med noget kaffe", satte oplevelsen i
relief. Nu skulle det her føleri lige afbalance¬
res med lidt humor.

Kan det tænkes, at vi landskabsarkitekter
kan transformere den smukke landskabelige
oplevelse til landskabsarkitektur? Nogle vil
måske hente en rent æstetisk inspiration i bil¬
ledet af formationen af dots i tilfældig orden
vekslende mellem fortætning og diffusitet
(man kan lige se det for sig i thermoplast).
Andre vil måske forsøge at skabe vådområ¬
der og på den måde forsøge at skabe betingel

ser for at tiltrække flere fugle andre steder i
landet. I lørdags så jeg et lignende fænomen
i mindre format i solnedgangen over et våd¬
område skabt inden for de sidste 10 år syd for
Køge ås.

Personligt tror jeg mest af alt, at ople¬
velsen er med til at skærpe vores evne til at
sanse. Ikke bare syns-, høre-, lugte- og føle¬
sansen, men hele den samlede oplevelse af at
v&re til. stede med kroppen og mærke noget
stort og stærkt.

Både Henrik Oxvig og Louise Fabian
nævnte i deres forelæsninger den fænome¬
nologiske tilgang til et værk og et landskab.
Og det er jo præcis det vi står overfor her ude
i Vadehavet. Der findes naturvidenskabelige
analyser og forklaringer af fænomenet sort
sol. Men når vi oplever det med vores krop,
tolker jeg det som en fænomenologisk tilgang.

Med denne oplevelse, kan vi måske .føje
.endnu en facet, en nuance til vores sam¬

lede sansende og observerende tilgang til en

opgave. Og derved styrke vores egen fænome¬
nologiske tilgang til de rum, vi skal omforme.
Måske bliver vi en smule bedre til at være til
stede og sanse og opfange og fortolke stedets
egenart, stedets ånd.
Margrethe Holmberg, landskabsarkitektMDL

Sort sol. Foto Margrethe Aas
Black sun. Photo Margrethe Aas
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Foto Trine Plambech Photo Trine Plambech

Precis nar dagen bryterfram
Vandrar kongressdeltagarna ut till Vadehavet
Tekst/foto Håkan Johnsson

Just at the break ofdawn
The conferenceparticipants wander out onto the Wadden Sea tidalflats.
Text/photo Håkan Johnsson

Refleksion VIII: Danmark på tværs
Den lille fåreflok ved Ejbybunkeren tog imod os med
sol imellem Vestvoldens træer, fredag formiddag.

Den store fåreflok på havdigets skrånende græs¬
flade ned mod Vadehavet tog afsked i den allerførste
dæmring, søndag morgen.

1 to intense døgn havde vi gjort Danmark på tværs,
fra det ene menneskeskabte anlæg til det næste: Her¬
regårdshaver, Storebæltsbro, grusgravsrenovering
m.m. og opdyrket den særlige form for agtpågivenhed,
som er helt nødvendig, når oplevelsen afvores faglige
virkelighed skal kombineres med filosofiske foredrag.

Foran skovtykningen ved en af de fine, gamle broer
i Bregentved park talte Henrik Oxvig om: "Rumopfat¬
telsen og skalabegrebet i historisk perspektiv."

Og på den yderste spids af kysten ved Korsør, foran
Storebæltsbroens vældige pyloner talte Rainer Stange
om: "Horisontens betydning." Og således fortsatte vi
frem gennem landet. Det var uhyre praktisk med de
uddelte klapstole, når vi ellers huskede dem. Paraply¬
erne blev der ikke meget brug for.

Den Nordiske Kongres 2011 vil stå længe i erin¬
dringen. For sine faglige oplevelser, for sin veloplagte
tilrettelæggelse og for det gode humør, som fulgte os
hele vejen.

Tak til de ihærdige arrangører, som gjorde det så
godt og til vare sponsorer, som gjorde det muligt at
Samle så mange om turen.
Sonja Poll, landskabsarkitekt MDL
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ER DER NOGLE AF DE GAMLE MED? Mar^m^enStiger

Caroline Andersen idet 6PPna landskapets
Vita ljus

Tekst/foto Håkan Johnsson

The marshland tide

Rises

In the open landscape's
White light

Text/photo Håkan Johnsson

Er der nogle af de gamle med? Deltagerlisten
scannes med interesse, inden årets Roadtrip
på tværs af Danmark sætter i gang. Og ja, der
er nogle af de gamle med. Og en hel del af de
unge. Og temmelig mange af dem midt imel¬
lem. Hvem, der tilhører hvilken gruppe, kom¬
mer an på, hvem der spørger, og nogen fast de¬
finition på, hvem der er hvad, findes heldigvis
ikke. Men sikkert er det, at Dansk Landskabs¬
arkitektforening opfatter det som et mål i sig
selv at kunne samle landskabsarkitekter om

faget på tværs af generationer og uddannel¬
sesår.

Og hvorfor er det så egentlig et succeskri-
terie? Hvad er det der sker, når faglige diskus¬
sioner og oplevelser bearbejdes i en gruppe,
der ikke har studieår, løntrin eller brillestyrke

til fælles? Og gør det en forskel for oplevel¬
sen, om den deles med direkte ligestillede
eller med mennesker på andre livs- eller fag¬
stadier?

At kunne sammensætte et fagligt arrange¬
ment, der tiltrækker og begejstrer en mang¬
foldig gruppe fagfæller, må i sig selv være
en succes. Den spraglede deltagergruppe på
årets Roadtrip viser, at det faglige indhold er
så rigt, at det er relevant på mange forskellige
niveauer. Faget, landskabsarkitekturen, kom¬
mer i en sådan gruppe til at fungere som plat¬
form for selve begivenheden, men også for de
møder, der sker mellem mennesker, og bliver
derved det helt centrale omdrejningspunkt.
Det er vanskeligt af undgå at få noget nyt med
hjem, fordi der uundgåeligt vil være menne¬

sker med andre erfaringer, andre referencer
og en anden vinkel, som kommer på tværs af
den magelige rutinetænkning, der ellers er så
nem at hvile sig på.

Der er en frugtbar dynamik i at blande
aldersgrupper, fordi det også blander men¬
nesker på forskellige stadier af deres faglige
virke. Det bliver muligt at skabe kontakt opad
og nedad, dele erfaringer og input afvidt for¬
skellig kaliber til fordel for både dem med
tungt skyts og dem, der kun lige er i gang med
at tage sigte. Et moderne ord er netværk. To
gammeldags ord er nysgerrig imødekommen¬
hed. Begge dele dækker over det at skabe sig
kontakter, der rækker ud over egen formåen.

At søge sammenhængskraft på tværs af
dem, der har oplevet Den Kolde Krig, og dem,
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Iparkens utkant
Står grinden oppen

Motfatten
Tekst/foto Håkan Johnsson

On the edge ofthepark
The gate is open

Toward thefields
Text/photo Håkan Johnsson

der ikke var gamle nok til at se Golfkrigen på
TV giver, også den bonus, at takt og tone ned¬
arves. Det skaber kontinuitet, og det er ube¬
tinget en fordel og en måde at sikre en stadig,
faglig evolution fremfor en fortidsforkastende
dans mellem nye ideer og synspunkter. •

Der er dog, heldigvis, områder, hvor den
faglige konsensus i multigenerations-idyl-
len får et par sprækker, hvor der er markant
forskel, og hvor meningerne ser ud til i over¬
vejende grad at dele sig efter dåbsattest. De
historiske haver. Snakker vi rekonstruktion
eller fornyelse? Og hvad dækker de begreber
egentlig over? Er de unge helt uden respekt
for historien, eller er det netop respekt, der
får dem til at søge efter nye tilgange? Diskus¬
sionen bliver ikke afsluttet, mens hjulene rul¬

ler hen over landet, og formentlig heller ikke i
den umiddelbare fremtid. Selv om den fælles
referenceramme er solid, er der trods alt ste¬
der, hvor perspektivet ses fra vidt forskellige
vinkler. Men med fødderne i et lunt Vester¬
hav er horisonten igen stor. Det er vanskeligt
at være uenige om en lille bid af en storslået
natur.

Det var godt, at der var nogle af de gamle-
med.
Caroline Andersen, landskabsarkitekt MDL,
bestyrelsesmedlem i Dansk Landskabsarkitekt¬
forening

Alletrådens

Svarta lugn
Samtalets

Tysta skugga
Barockparkens

Gamla kartstreck

Tekst/foto Håkan Johnsson
Præmieret

Avenue trees'

Dark calm

The call's

Silent shadow

The Baroquepark's
Old map lines

Text/photo Håkan Johnsson
Prize winner
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SUMMARY

Shrimping - under a sharp black sun, p. 202
Ulrik Kuggas
...OK, EVERYONE ON THE BUS, roared the
man with the megaphone, and in the bright
sun the conference rolled out onto Strand¬

gade. Seventy landscape architects from four
countries, on two layers (double deckers are

simply more sexy), on our way out onto the
long forgotten highway, across Denmark to
see, smell and touch; and consider if it still
makes any sense to see, smell and touch, or if
we might just as well finally surrender to Pow¬
erPoint and The Clouds.

...Then there is the Vestvolden defense

embankment, so calm and quiet and a bit for¬
gotten, perhaps hecause it was never used.
From Ellen Braae's short lecture in front of
the Ejbybro bunker I became absorbed in
the schism between the general idea and the
experience, as it, for example is expressed in
the legend of Ikaros and Daidalos. The latter
(the father) created the labyrinth on Knossos,
which to a great degree must have offered sen¬
suous experiences (especially after Minetau-
rus was locked into it) and the former (the
son) got too close to the sun during his escape,
borne on the wings that his father had built
and had become intoxicated by the speed and
the Olympian overview. When I have cho¬
sen to emphasize this in this travel report, it
is because I would maintain that the confer¬
ence form - hands-on in real time - automati¬

cally inspired the assigned lecturers to reflect
on the relationship between the near sensed
and the distant imagined. And especially the
meaning of time. In conclusion Ellen quoted
the Dutch architect Rem Koolhaas' following
consideration of the relationship between
time and architecture: "Architecture is not a

beginning, nor is it an ending, it is a continu¬
ation." Yes-just like a bus trip.

...and what does the Bregentved palace
have to do with art historian Henrik Oxvig?
Well, offhand not very much, but that is not
the point. The point is that, standing here
with the palace reflected in the smooth water
surface, Henrik Oxvig could not avoid relat¬
ing to the fact that he was standing just-thete
and not in a dim auditorium. And therefor
he pointed, due to the lack of a laser pen and
screen, back to a tall, slim tree and related a

number of important points about the his¬
tory .of spatial perception based on this tree.
And he was no doubt also inspired by the situ¬
ation, or perhaps one should say the tableau,
when he mentioned that in geography circles
at the moment there is a great deal of skepti¬
cism about the concept of scale, and that there

is a wide criticism of the notion that the global
scale is complex while the near scale is simple.
And that perhaps it is just the opposite, that
globalization leads to simplification while
complexity can be found in the immediate
surroundings.

... apropos tableaus, it couldn't have been
better when the Norwegian landscape archi¬
tecture professor Rainer Stange, recited an

essay, with a strong breeze in his hair and the
Great Belt Bridge in the background. Rainer
had taken the trouble to write an essay for
the occasion that described a journey he
had made recently through Europe. With
regard to the essay, I would like to mention
that through his narration of the experience
of traveling by motorcycle and especially his
experience of riding through a mounting fog
where everything was intensified, Rainer ran
a parallel to the conference theme with great
elegance. Rainer Stange concluded his speech
by proclaiming that he felt our Nordic king¬
doms should be reunited, with Goteborg as
the capital! Hmm. Perhaps we should just
start with Landskab.

...the relationship between time and land¬
scape was further brought into focus at Glo¬
rup where Anja Qvist Boserup and Liv Oustrup
showed us around and invited to an open dis¬
cussion on the new comprehensive plan. The
garden with the extremely long linden alleys
has always fascinated landscape architects,
but how does one rejuvenate these 25-meter
tall green walls without losing the spatial
effect? And should one reestablish the bridge
across the ravine, when the remaining tower
stands like a beautiful ruin? Many questions
were aired.

Normally one does not get close enough
to the palace to enable access to the central
veranda, but here I stood and enjoyed the
long view down into the garden with one of
the Association Danish Landscape Architects'
younger members - I will call him Peter (the
editor has his real name). "Yes," said Peter. "I
stood here some years ago, but the entire gar¬
den was blanketed in fog and there were sheep
grazing on the lawn."

"Hmm," I said: "That's funny, but it sounds
exactly like the photos in Landskab's issue
on Danish garden art from the 90's." "A ha"
replied Peter.

Then there was a brief pause. There is a

tendency for calmness when one stands at
this spot.

Finally he broke the silence with the fol¬
lowing admission: "Oh, maybe it was actually
there that I saw it."

To this I would like to have written: "Read
Landskab - like being there in person," but a

subsequent fact check proved that I was also
wrong. The issue is from 1990, but it was Arki¬
tektur DK, and not Landskab.

Memory lapses occur in all generations
and frequently in architectural circles.

... The bus stopped several more times on
our way toward west. We visited the gravel pit
area near Tarup-Davinde, where Lise Bendix
related how one has further developed the
production landscape with a great sympa¬
thetic insight in nature's pioneer processes
and in my opinion, avoided a sentimental
reconstruction. We stopped at the immuta¬
ble Christiansfeld; the Moravian village soci¬
ety, which when established was a strange
bird and still is today. Beautiful, and many
will surely feel exemplary, but is it just me
that feels a bit uneasy with this museum-like
ideal society that has become famous for its
gingerbread? Further on we visited Slotfelt,
the renovated barn (Realdania again again) on
the edge of the marshlands, and finally, jvith
the ultimate/eef-o/2 experience at Vadehavet
(Waddén Sea) with shrimping, champagne
and black sun for the early birds. Throughout
the journey there were lectures and presenta¬
tions, more than I have mentioned here.

At a conference that stretches over several

days, there is usually an outing. This can have
a certain degree of professional relevance,
but usually serves as a break from the many
serious lectures that make up the core of the
arrangement. The organizers of DL's Road
trip had chosen to make the outing the con¬
ference's thematic focus point.

. Seen in hindsight, the best presentations
were those held outdoors, especially those
where the lecturers employed the scenery
and refrained from inferring a divine over¬
view. When Christina Capetillo (ofall) in Slot-
felfs dark barn, had to struggle with a hope¬
less wall screen and ditto microphone, I felt
it was a signal from the divine powers to con¬
tinue the general form and pull the plug.

The fact that not everything functioned
equally well, or in other words, that some

things were sublimely memorable and others
not, should not be seen as an impression that
the arrangement was a failure. On the con¬

trary, I feel that most of those present experi¬
enced these three days as an exciting and suc¬
cessful experiment. Also, the divine powers.
Otherwise the sun would no doubt have not
chosen to shine from a clear blue sky.
Pete Avondoglio
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Byplanhistoriske noter, nr. 65 og 66
Byplanhistorisk Udvalg har netop udgivet to publika¬
tioner: Fra grænseløs optimisme til kritisk eftertanke
ogHistorisk indblik i byplankonsulenttegnestuernefra
60'erne og 70'erne.

I note 65 gennemgås forskningsprojektet 'Byplan-
konsulenttegnestuerne i 1960'erne og 70'erne', som

Byplanhistorisk Udvalg, med støtte fra Realdania,
har udført. Undersøgelsen bygger på interviews af en
række udvalgte tegnestuer og giver et billede af tiden
i 1960'erne og 70'erne og af de vilkår, under hvilket
dansk byplanlægning for alvor udviklede sig kvanti¬
tativt og kvalitativt. Note 66 er knyttet til note 65, idet
udgivelsen af begge publikationer er afsluttende led
i forskningsprojektet. Note 66 indgår som et supple¬
ment til de interviews, der er bearbejdet i Note 65.

I noterne man kan læse om den historie, der har
været grundlaget for de byer, som eksisterer i dag. De
mange eksempler viser, hvor stor indflydelse økono¬
mien og den politiske holdning har haft på den vir¬
kelighed, der omgiver os her i landet. Dispositions¬
planerne, der blev tegnet for at styre udviklingen af ,

de store byer, bremser det totale kaos den dag i dag.
Byplanlæggerne har i deres arbejde flere steder

set værdien i fortidens urbane udtryk og med deres
indsats reddet en del bykerner fra epokens ekspan¬
sive modeluner, der også dengang fik stærk inspira¬
tion fra udlandet.

Der findes i de to rapporter visionære eksempler
på planer og boligbebyggelser, som ikke er blevet til
virkelighed på grund af den visuelle træghed og den
selvsikre økonomiske/politiske magt, der altid er til
stede som en afgørende beslutningsfaktor.

Landskabets finkornede kurvatur og bevoksnin¬
gernes poetiske udtryk har imidlertid i langt de fle¬
ste projekter ingen chancer for at overleve. I begyn¬
delsen af epoken, hvor byggekranerne skulle køre på
vandrette spor, blev landskabet reduceret til restarea¬
ler. Senere er der nytænkende projekter, som føjer sig
efter landskabets udtryk, men ikke når til at respek¬
tere mangfoldigheden i naturens dynamiske væsen.
I dag er den grænseløse optimisme væk, og den gene¬
relle kritiske eftertanke lader vente på sig. I mellem¬
tiden vil det være en god idé at læse noterne 65 og 66.
Vibeke Dalgas (red.) og Hans Kristensen: Fra græn¬
seløs optimisme til kritisk eftertanke. Note 66. Dansk
Byplanlaboratorium, 2011. 96 s. 150 kr.
Vibeke Dalgas (red.), Peder Boas Jensen, Svenllleris,
Jens Clemmensen og Hans Kristensen: Byplankon-
sulenttegnestuerne i 1960'erne og 70'erne. Note 65.
Dansk Byplanlaboratorium, 2011. 210 s. 200 kr.
www.byplanlab.dk
Henrik Pøhlsgaard, landskabsarkitekt mdl
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NORDIC - JOURNAL OF ARCHITECTURE
Nyt internationalt tidsskrift for arkitektur- og designforskning.

NORDIC Journal of Architecture er det hidtil største og mest
ambitiøse fællesnordiske initiativ af sin art. Tidsskriftet har til

hensigt at stimulere nordisk baseret forskning inden for arkitektur,
design og beslægtede områder, og samtidig styrke kendskabet til
den internationalt. NORDIC er et nyt forum for arkitekturforskn¬
ing, men også for forskningens forhold til arkitekturens praksis og

til samfundet i bredere forstand. NORDIC redigeres af Mari Lend¬
ing, professor ved Arkitektur- og designhøjskolen i Oslo, under
vejledning af et internationalt editorial board. Ud over de egentlige
forskningsbidrag rummer Nordic hver gang refleksioner over og

analyser af udvalgte aktuelle projekter, samt nyfortolkninger af
ældre værker. Og naturligvis en række anmeldelser. Første num¬

mers tema beskæftiger sig under overskriften "As Found" med
interrelationerne mellem arkitekten, konteksten i vid forstand,
designprocessen og dens resultat. Gæsteredaktører på temaet er

Ellen Braae og Svava Riesto.

NORDIC udkommer 2 gange årligt. Tidsskriftet er engelsksproget. Abonnementer

og enkeltnumre kan bestilles på www.arkfo.dk/shop eller ved henvendelse til
Arkitektens Farlag, e-mail: eksp(aiarkfo.dk, tlf. 33 83 BS 70
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A SHIFT OF PERCEPTION

Sttfania Kenley

THE MAKING OF A CULTURAL
HERITAGE SITE

Karl Larten and Svrlnung Krokann Bern

THE OPTICAL UNCONSCIOUS



Th. Mikael Hansen parallel stråling, 1997

Grønne tage
For at imødekomme behovet for viden om

Grønne tage og tagterrasser har BYG-ERFA
samlet en række erfaringsblade, der hand¬
ler om emner som: Afvanding, beplantning,
dampspærre, fugtforhold, gennemsivning,
grønne tage, inddækninger, isolering, kon¬
dens, krydsfiner, membraner, opbygning,
skimmel, tætning, ventilation og vækstlag -

dvs. alle de steder, der forudsætter opmærk¬
somhed for at undgå efterfølgende gener og
problemer.

Mange af de beslutninger og valg, der
træffes under planlægning, projektering og
udførelse af et grønt tag, har afgørende ind¬
flydelse på såvel konstruktioners holdbarhed
som fugt- og indeklimaproblemer efter ibrug¬
tagning.

Et grønt tag udføres mest sikkert på en
betonkonstruktion og kræver en korrekt
opbygning - og ikke mindst en robust, vand¬
tæt, holdbar membran, da det oftest er om¬

kostningskrævende at fjerne jord på taget for
at kunne reparere en eventuel utæthed.

Herudover skal tagfladens opbygning til¬
passes bevoksning gående fra helt lave væk¬
ster af græs og urteagtige vækster over buske
til mindre træer.

Fonden BYG-ERFA har som formål, at
medvirke til øget teknisk kvalitet i byggeriet
gennem indsamling, bearbejdning og formid¬
ling af byggetekniske erfaringer til brug for
alle, der beskæftiger sig med projektering,
udførelse og bygningsdrift.

BYG-ERFA bladene redegør for konsta¬
terede byggetekniske problemer i praksis og
forklarer, hvordan disse kan udbedres i eksi¬
sterende bygninger og undgås ved fremtidigt
byggeri.

På byg-erfa.dk findes en oversigt over alle
BYG-ERFA-blade samt priser for abonne¬
ment, temamapper og erfaringsblade.
Inf.: https://byg-eifa.dk/groenne-tage-tagter-
rasser • "

Grønne tage fra Byggros
Byggros leverer systemer til grønne tage. I Kø¬
benhavns Kommune har man netop færdig¬
gjort et større skolebyggeri, hvor taget på en
del afbygningen er inddraget til grønne area¬
ler til leg og ophold.

Der er både en økonomisk gevinst og en
hel række andre fordele at opnå ved at udnytte

landets mange tagarealer til grønne områder,
hvad enten de kan benyttes til ophold eller ej.
Renere luft og en betydelig aflastning af klo¬
aksystemet er bare nogle af de fordele, der kan
hentes, hvis flere tage i byen bliver grønne.

Hos Byggros oplever man en stigende
interesse for systemer, som gør det muligt at
udnytte taget på en bygning til grønne arealer.
De kan enten fungere som udeareal til ophold
eller blot som et billigere alternativ til et for-
sinkelsesbassin eller andre metoder til afled¬

ning og opsamling af regnvand. Et grønt'tag
kan tilbageholde minimum 50% af den årlige
nedbør.

Der findes forskellige systemer til etable¬
ring af grønne tage, afhængig af om man vil
have en decideret have med træer, buske og
andre planter, eller om man blot vil benytte
taget til at forsinke større regnmængder - en

udfordring, der senest i København har vist
sig som et akut problem. En sidegevinst ved et
grønt tag er den naturlige omdannelse af C02
til ilt, regulering af luftfugtigheden og konti¬
nuerlig rensning af luften for skadelige partik¬
ler. Derudover virker taget ekstra isolerende
og lyddæmpende, både inde og ude.

Et nyt og innovativt byggeprojekt, hvor
et grønt tag indgår som et vigtigt og nøje gen¬
nemtænkt aspekt, er Tagensbo Skole i Køben¬
havn, tegnet afKjaer & Richter arkitekter. Ved
at udnytte dyrebare tagkvadratmeter til grønt
udeareal aflastes kloaksystemet og samtidig
skabes et attraktivt sted. På den nye Tagensbo
Skole skråner tagkonstruktionen nogle steder

så kraftigt, at der nærmest dannes en rampe
fra jordhøjde og op på taget. Her er både græs¬
arealer og flisebelægning. Det grønne tag skal
kunne anvendes til både boldspil, udeleg og en
andre skoleaktiviteter, men også som rekrea¬
tivt område for kvarterets beboere.

Rullegræs

Til det grønne tag er anvendt systemet Dia¬
dem fra Byggros. Systemet består af forskel-^
lige lag, der tjener hver deres formål. F.eks. er
der anvendt leca-sten og substratjord, som er
lettere end almindelig muldjord og dermed
mindre belastende for konstruktionen.

Nedenunder findes bl.a. et æggebakkelig-
nende dræn- og vandreservoirsystem, der kan
tilbageholde 18 liter vand per kvm. Græsset
gror i de 25-30 cm substratjord, og rødderne
suger vandet fra det underliggende reservoi¬
rsystem.
Inf.: http://byggros.com
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Vulgare: Paysage * Landscape * Peizazh *
Landschaft * Paisaje * Landschap *
Paisagem * Paesaggio * Landskab *
Der er altid fine nye eller gamle projekter at
se på hjemmesiden Vulgare-. landskabsarki¬
tektur, kunst, land art, landskab, have, park,
urbansime, public space, pladser, torve, uklas¬
sificerede emner, arkitektur, design, botanik,
fotografi, legeplads m.m.

Vulgare udformes af Thomas Barbey,
som bl.a. samarbejder sammen med Taktyk,
et fransk landskabs/urbanismekontor. Tho¬
mas Barbey har en mastergrad i fra The Nati¬
onal Fine Arts School of Paris-Cergy, 2002 og
diplom i Landscape design fra The National
School of Landscape Architecture, Versailles
2008.12007 skabte han www.vulgare.net som
et slags uformelt panoramavindue for land¬
skabsarkitektur.

I arkivet, der går tilbage til november
2008, kan man måned for måned finde, hvad
der har været bragt. Man kan også gå ind
under lande, der er pt. repræsenteret omkring
25. Frå Danmark er der en halv snes eksem¬

pler, bl.a Bakkegårdsskolen, Charlottehaven,
Nikolai, De geometriske haver i Herning, Aar¬
hus Universitet, plads ved Brøndby aktivitets¬
center, Jarmers Plads, City park i Ørestad,
SEB bang, Mikael Hansens parallel stråling,
Charlotte Amundsens Plads.

Der er også links til artikler, bøger og tids¬
skrifter (bl.a. LANDSKAB).
www.vulgare.net
www.barbeythomas.com

Oslo får botanisk gate
Etter modeli fra 1800-tallets Paris skal Oslo
nå få botanisk gate. Rainer Stange, partner i
Dronninga Landskap, er med på å tegne lan¬
dets største gatetreprosjekt i Bjørvika, som
skal stå ferdige i 2015. 'Det blir mange hårde
fiater i rekken av høyhus innerst i Oslofjor¬
den, hvor Operaen ligger. En trøst er at det
også blir mange trær. Trikk, trær og menne- '
sker i skjønn treenighet skal ha prioritet foran
bilene. Trær på brede fortau skal invitere til
et kontinentalt byliv med folk, fugler, kafe¬
er og fristelser i vinduer og salgsboder. Hele
seks hundre trær av seksti forskjellige sorter
skal fordeles. I Dronning Eufemias gate skal
man kunne vandre gjennom verden fra lund
til lund og lese om trærne på plaketter.'
http://landskapsarkitektur.no

Elegant beton
og helt vedligeholdelsesfrit...

HØJ KVALITET til en god pris -
Vores møbler er fremstillet i en meget eksklusiv beton,

som er helt vedligeholdelsesfri og nærmest uopslidelig....
og prismæssigt ligger vi langt under markedsniveauet.

Pris fra ca. 4.000 kr. excl. moms pr. stk.

*

1
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1 Element 2- buet betonbænk 1

w

1T
Element 1- betonbænk

I

VORES MØBLER er ekstremt slidstærke..
...og egner sig til steder med stor trafik så som

gågader, havnefronter, shoppingcentre, legepladser,
Lufthavne, tagterrasser og gårdhaver.

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

tlf. 2248 3123, www.lajers.dk
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Nyheder - www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 15% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget).
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

Dreamworldrealworld

Johnny Svendborg, Ellie
Stathaki med flere

Svendborg Architects
Pris: 290 kr.
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MONTAGEPOSITIONER
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Montagcpositioner
Charlotte Bundgaard
Arkitektskolens Forlag
Pris: 278 kr.

Grænseløse byer
Red. Thomas Juel

Clemmensen

Arkitektskolens Forlag
Pris: 240 kr.
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Nordic - Journal of

Architecture, Vol. 1
Arkitektens Forlag
Pris: 240 kr.

Kunst på stedet
Jane Løvschall Dolmer
& Trine Møller Madsen ■

Arkitektens Forlag
Pris: 250 kr.

Kunstner: Michael Mørk. Foto: Anders Sune Berg.

Glæden består ikke i at

eje - men i at skabe
Utzon & Utzon Center

Pris: 298 kr.

FIIEMBRINOHISF

PETER BERTRAM

Frembringelse
Peter Bertram

Kunstakademiets Arkitekt¬

skoles Forlag
Pris: 300 kr.

IDEERNE

HISTORIERNE

I
THE PENGUINS

Tiden med Utzon

Mogens Prip-Buus
Kunstakademiets Arkitekt¬
skoles Forlag
Pris: 180 kr.

Energi + Arkitektur
Flere bidragydere
Solar City Copenhagen
Pris: 240 kr.

Energimidt. Foto: Thomas Mølvig



Særtilbud fra Arkitektens Forlag - www.arkfo.dk/shop
Særtilbud i webshoppen ved køb inden 31. december. Se flere tilbud på www.arkfo.dk/shop.
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

The BIG Lab

Red. Martin Keiding
Arkitektens Forlag
Pris: 200 kr.

Særpris: 180 kr. (spar 40%).
Udløb: 31.18.

Arne Jacobsen

Carsten Thau & Kjeld Vindum
Arkitektens Forlag
Pris: 698 kr.

Særpris: 419 kr. (spar 40%).
Udløb: 31.12.
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Transformation

Red. Martin Keiding
Arkitektens Forlag
Pris: 288 kr.

Særtilbud: 173 kr. (spar 40%).
Udløb: 31.12.

Møbler med mening
Mirjam G.elfer-Jørgensen
Arkitektens Forlag
Pris: 945 kr.

Særpris: 567 kr. (spar 40%).
Udløb: 31.12.

C.TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

C.Th. Sørensen

Sven-Ingvar Andersson
& Steen Høyer
Arkitektens Forlag
Pris: 445 kr.

Særtilbud: 267 kr. (spar 40%).
Udløb: 31.12.

Arkitekturteorier siden

1945

Nils-Ole Lund

Arkitektens Forlag
Pris: 448 kr.

Særpris: 269 kr. (spar 40%)
Udløb: 31.12..

Snestorm på vej
Se flere arkitekturfotografier på www.arkfo.dk/shop

Snestorm på vej (BIGs 8-tallet). Foto: Jens Markué Lindhe.

Jens Markus Lindhe
Eksklusive signerede og nummerede arkitekturfotografier af
den prisvindende svensk-fødte fotograf Jens Markus Lindhe.
Lindhe har modtaget en række priser, heriblandt Bindesbøll
Medaljen, Margot og Thorvald Dreyers Hæderspris, Palle
Fogtdals Fotografpris og Nykredits opmuntringslegat samt
diplomer og udmærkelser fra Foreningen for bogværk.

Tryk på syrefrit 285 gr./m2 Hahnemiihle helmat Fine Art
papir. Format 297 x 420 cm med hvid kant til indramning.
Signeret og nummereret oplag.

Pris: 700 kr./stk.

Køb af kunst er fradragsberettiget for virksomheder. Læs mere herom på
Kulturministeriets hjemmeside http://www.kum.dk/Servicemenu/Stotte/
Kunstkob-gaver-og skattefordele/



Solar Light
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Ocus - nu med LED

Ocus er en serie robuste skotlamper, der i
sortiment og design passer flot ind i ny
som gammel arkitektur.

Ocus er nu opgraderet i nye LED versioner,
hvor LED-belysningens energibesparende
egenskaber, lyskvalitet, lange levetid og
'mulighed for lysstyring (sensor) fuldt kom¬
mer til rette og skaber den løsning som
passer til det miljø eller bygninger hvor be¬
lysningen indgår.

De nye LED-modeller er en 12W E27
(Philips MASTERLED) og en 20W (Philips
Fortimo), som ligeledes findes med og
uden sensor.

Sensor modellen har master slavefunktion,
og for. hele Ocus serien gælder det, at de
leveres med en korrosionsgaranti på 20 år
og en afskærmning i slagfast polycarbonat.

www.solar.dk

solar
stronger together


