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Med Dorte Mandrups første arbejder skete der et
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I dag har Dorte Mandrup opnået international
anerkendelse, og hun befinder sig med en lang række
afsluttede værker blandt de absolut bedste arkitekter
i Danmark.

Bogen præsenterer de sidste arbejder i tekst, tegning
og fotos, med kommentar af arkitekt og lektor
Merete Ahnfeldt-Mollerup og et interview med Dorte
Mandrup ved journalist Synne Rifbjerg.

Portræt: Dorte Mandrup Arkitekter udgives i en
dansk/engelsk udgave.

Redaktion og layout: Martin Keiding og Per Henrik Skou
22,8 x 30,8 cm, 64 sider

200,00 kr

Arkitektens Forlag
Pasteursvej 14, 4. sal (6. etage)
DK-1778 København V

sgr@arkfo.dk
www.arkfo.dk

ISBN 9788774073666

• vedligeholdelse
• nyanlæg,
• renovering
• plantning,
• beskæring
• totalentreprise
• snerydning
• kloak

Wech

Tlf: 3968 0655 • Fax: 3968 1127 • Mesterlodden 13, 2820 Gentofte
www.svenbech.dk • svenbech@svenbech.dk

GrawTek

vejen til en grønnere verden

Taghaver
- med unikke egenskaber:
lette og miljøvenlige materialer

tilbageholder store mængder vand

mulighed for vertikal beplantning

kan designes med kuperet terræn
^ kan tilplantes med planter og træer

begrænsede vedligeholdelsesudgifter •

1-4 '■ v- T

Kl,. rfi.'-
—

Landsdækkende
i

...

Anlæg og taghaver
for den kræsne *

,

*.

[,
til tiden - •,. ynø

' *
.

l-- -

Tlf. 59 59 53 42 • www.pmalmos.dk

Tlf.: *45 70 20 20 71 ■ www.growtek.dk



NLA Høstkonferanse:

Enkelt og bra
17. september
NLA Vestfold ønsker velkommen

til vakre Larvik og Farris Bad, et

spahotell i internasjonal klasse. I
inspirerende omgivelser ved sjø-
kanten, ønsker vi å rette faglig fo¬
kus mot prosjekter med enkelhet
og folkelighet som mål. Hva har
gjort hvert av disse prosjektene til
vellykkede oppholdssteder?

Program
Fra Askeladd til prins? Byutvikling
i en norsk by: Jan Arvid Kristen¬
gård, Larvik kommune
Historien om Indre havn, fra fer-
jeleie til folkepark: Øyvind Riise
Jensen, ordfører i Larvik
Bærekraft og langsiktighet i pro-

sjektering: Maren Hersleth Holsen,
daglig leder i ECOBOX
Prags Boulevard, prosjektpresenta-
sjon: Kristine Jensen, KJ Tegnestue
Gehlske byrom, prosjektpresenta-
sjoner: Lin Christina Skaufel, Gehl
Architects

Media som aktør i byutvikling:
Svendsen og Bache, Østlandspos-
ten

Faglig vandring (m. forfriskninger)
Festmiddag på Farris Bad

Faglige vandringer:
Etter at det faglige programmet er

ferdig, blir det befaringer i Lar-
viksområdet. Informasjon og på-
melding til de ulike turene fas ved
ankomst.

Arrangør: NLA Vestfold
Morten Klokkersveen,

klomor@jbv,no
Eva Preede,
evapre@vegvesen.no
www. landskapsarkitektur.
no/?nid=53116

Dansk Landskabspris 2010
20. september
I lighed med sidste år uddeler
Danske Landskabsarkitekter (DL),

Kommunale Park og Naturforval¬
tere (KPN) og Praktiserende Land¬
skabsarkitekters Råd (PLR) i 2010
en landskabspris på 50.000 kr.
Temaet for årets Danske Land¬

skabspris er 'kotering' med pro¬

jekter, der i særlig grad viser land¬
skabsarkitektfagets fornemmelse
for læsningen af de landskabeli¬
ge forhold og den efterfølgende
formning af terrænet.

Prisjuryen er i år sammensat af:
Billedkunstneren og fotografen
Mads Gamdrup. billedhuggeren
Sophia Kalkau, landskabsarkitekt
mdl Lars Poulsen (DL), landskabs¬
arkitekt mdl Charlotte Horn

(KPN), landskabsarkitekt mdl, maa

Jacob Fischer (PLR). PLR ved
landskabsarkitekt mdl, maa Knud
W.Ø. Larsen er sekretær for 'Dansk

Landskabspris 2010'.
Prisjuryens medlemmer har i som¬
merens løb gennemgået de indstil¬
lede projekter, som forberedelse til
en møderække i august måned.
Prisen vil blive offentliggjort og

uddelt på KPN's årsmøde i Kol¬
ding, mandag 20. september 2010.
www.p-l-r.dk

Extra Oyster!
Liv och dod i staden

24.-25. september
Staden år vårt hem.Vi fods, lever
och dor i staden.Vi formas som

individer i motet med andra man-

niskor och vår livsmiljo.Tilisam¬
mans deltar vi i mångder av verk-
samheter, fester och evenemang.

Sveriges Arkitekters akademi for
"landskapsarkitektur inbjuder till ett
extra Oyster som speglar livet och
doden i staden och ger exempel på
hur vi arbetar med dessa frågor.
En chans att traffa kollegor från
våra nordiska grannlander.

Program
Fredag 24 september
09.30 Registrering
10.00 Inledning Tomas Eriksson,

ordforande Sveriges Arkitekters
akademi for landskapsarkitektur
10.15 Gunnar Ericson, stadstråd-
gårdsmåstare i Malmo — 24 tim¬
mars staden

11.00 Agneta Hammer/Kristoffer
Nilsson, planeringsarkitekt - om

Helsingborg H+ — en miljon nya
kvadratmetrar stad

11.45 Curt Persson, landsantikva-
rie Norrbottens museum - om

Kirunas stadsomvandling
14.00 Karin Soderling, projekt-
ledare, Stockholms Kyrkogårds-
forvaltning och Stig L Andersson,
landskapsarkitekt från juryn pre¬
senterar vinnaren i tavlingen om
en ny begravningsplats påjarvafål-
tet i Stockholm

14.45 Astrid Goransson, konstnar —

konst i staden, konst i Karlshamn
15.30 Dan Hallemar, landskapsar¬
kitekt och skribent - nya parker i
Sverige, en expose
16.15-17.00 Samtalsstafett mellan

deltagande forelåsare
18.00 Treviig kvåll med mingel
och middag

Lordag 25 september
Studiebesok i Malmo och kanske

Helsingborg
Priser: Fullbetalande Heldag 2.000
Skr. Heldag med middag 2.500 Skr.
Studenter Heldag 250 Skr. Heldag
med middag 500 Skr. Inkl. moms
Plats: Orkanen, Malmo Hogskola,
Nordenskioldsgatan 10, Malmo
Anmål dig: http://www.arkitekt.se/
s55729

Konference: Samtidskunst,

leg og midlertidighed som
redskaber for byudvikling
14. oktober

I de seneste år har vi set en op¬

blødning af faggrænsen mellem
kunst og planlægning. Mange sam-
tidskunstnere skaber værker der

går i dialog med det offentlige rum

og det offentlige liv. Samtidig er
der en interesse blandt planlæggere

for at arbejde med det inddragen¬
de og midlertidige i det offentlige
rum. Fælles for de to tilgange er, at
de bidrager til at reformulere ste¬
ders brug og adfærd gennem leg,
iscenesættelse og involvering.
Netop det temporære og det kul¬
turelle anses for at kunne agere

løftestang for udvikling af byom¬
råder. Legen kan skabe liv, engage¬
ment og involvering - det samme
kan kunsten. Krydspunktet mel¬
lem de to kan tilbyde anden måde
at opleve byrummet på. Midlerti¬
dige kunstneriske og iscenesætten¬
de indgreb kan tilføre nyfortolken¬
de aftryk og bidrage til at udvikle
bylivet.
Konferencen vil have et tværfag¬
ligt snit, som indtænker både den
planstrategiske, den landskabsarki-
tektoniske og den kunstkuratorir
ske tilgang til byrum, byliv og by¬
udvikling.
Konferencen arrangeres som et

samarbejde mellem landskabsarki¬
tekt Bettina Lamm, Skov & Land¬
skab, KU og kurator Charlotte
Bagger Brandt, RÅDERUM - kon¬
tor for samtidskunst, og er støttet
af Margot og Thorvald Dreyers
Fond.

Tid: 14. oktober

Sted: Lokale 23.0.50, Søndre Cam¬

pus, Københavns Universitet Ama¬
ger, Njalsgade 76, København S
Pris: 800 kr.

www.sl.kvl.dk/KurserOgEfteruddan-
nelse/Kurser/

DL's høstmode: Træer i byen
29. oktober

Træer i byen bliver temaet for årets
store debatarrangement. Træer i
byen er en meget konkret måde at
sætte 'den bæredygtige by' til dis¬
kussion. Temaet træer i byen åbner
op for mange relevante problem¬
stillinger og dermed diskussioner
med relevans for netop vores fag¬
lighed.
www.landskabsarkitekter.dk
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FUNKTION
DESIGN
KVALITET
Inventar til det offentlige rum
formgivet af førende arkitekter
og designere.
Fremstillet af holdbare kvalitets
materialer i bedste håndværks¬
mæssige standard.

Affaldskurve Bænke Cykelstativer Miljøstationer Overdækninger Pullerter Rygehuse Træbeskyttelse

outdoor

www.inventarrum.dk tlf.:+45 75564700 Håndværkervej 14 DK-7000 Fredericia
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4 fokusområder og 2 temaer -

et arbejdsprogram for den nye

bestyrelse
DL's nye bestyrelse afholdt i juni
den første af årets to planlagte
'temalørdage'. Her brugte vi tiden
på at diskutere os frem til et ar¬

bejdsprogram for de kommende
års bestyrelsesarbejde. Hvor skal vi
bruge energien? Hvilke emner er

væsentlige for netop DL at beskæf¬
tige sig med og bringe på banen?
Hvor syntes vi, foreningen og faget
har brug for en saltvandsindsprøjt¬
ning og et kærligt spark i ...

Resultatet af dagen blev nedenstå¬
ende 4 fokusområder og 2 temaer.
De 4 fokusområder beskriver, hvor
vi helt konkret vil lægge vores
indsats i foreningsarbejdet, og de
2 temaer, hvad vil vi beskæftige os
med i arrangementer, indlæg, fore¬
læsninger, diskussioner både in¬
ternt og eksternt.

FOKUS 1

DL skal have flere medlemmer

Hvorfor
DL skal udvikle sig ti] I OK HAN¬
GEN for landskabsajkitekti i i
Danmark.Vi skaUh#f
grafisk og ansaj^Kes sl-ed-
ning blandt j^^femr^^^^^|li
dette vil gi^pnere m^^^^^H'se
større fa^lij: bredde, fjert- ambli-
sadørcr for faget og slabe endl u

bedi^HjMfced for .ti udnytte ug
udvjjk li- de i n i \ ,vi k, i I< >n i rin¬

gen i høj grad er.

Endelig er DL's økon
grad bundet op på an

lemmer, så flere medl Immer kaa i
være med til at give DL den øko¬
nomiske platform, der skal til for

havn - hvorfra der i øjeblikket ik¬
ke er så mange medlemmer. Dette
skal ske gennem en styrkelse af tit¬
len MDL og den faglige profil.
Desuden vil vi intensivere oplys¬
ningen om foreningen i studenter¬
miljøet på de tre skoler for at til¬
trække flere studentermedlemmer.

Endelig vil vi gennemgå og simpli¬
ficere optagelseskriterierne, så de
af vores fagfæller, der reelt arbejder
som landskabsarkitekter uden at ha¬

ve afgang fra den helt 'rigtige' ud¬
dannelse, lettere optages i DL.

FOKUS 2

DL skal fastholde sine medlemmer

Hvorfor
DL skal fortsat være en levende

forening i udvikling, derfor skal vi
sammen gøre DL til den forening,
som vores medlemmer ønsker, og
skabe tilbud, som landskabsarkitek¬
ter ikke kan undvære.

Hvordan

Vi vil her have et stort fokus på
arrangementer af alle typer, da vi
tror, at det er her DL kan gøre en
forskel. Det er her medlemmerne

mødes både socialt og fagligt, her
vi bliver klogere til debatarrange¬
menter og forelæsninger.
Vi har en ambition om mindst et

arrangement om måneden i de
kommende år, og disse skal både
være mindre og uformelle, i samar¬

bejde med andre foreninger, fagligt
tunge og sjove og festlige.
Endelig vil et stort fokus være på
at få skabt en succesrig nordisk
kongres i 2011.Vi vil derfor lave
et stående festudvalg, som kan væ¬
re med til at arrangere både faglige
og rent sociale møder.
Desuden vil vi videreudvikle

hjemmesiden og nyhedsmailen, li¬
gesom der foregår et arbejde med
Arkitektens Forlag om at lave et
endnu bedre LANDSKAB.

FOKUS 3
I

>nii i høj
tallet af B ed- DL skal styrke sine faglige netværk

at gøre foreningen endnu bedre.

Hvordan

Vi Vil først og fremmest arbejde
for, at de, der naturligt 'burde' væ¬

re medlemmer af foreningen, også
bliver det, det vil sige uddannede
landskabsarkitekter - også fra ar¬
kitektskolerne i Århus og Køben¬

Hvqrrfor
DL er en lille forening, og vi skal
udnytte de samarbejdspotentialer,
der er i de beslægtede foreninger.

Hvordan

Vi vil i de kommende år styrke og
formalisere vores samarbejde og
relationer med følgende:
Danske Byplanlæggere, Praktise¬
rendes Landskabsarkitekters Råd,

Landskabsarkitekternes Forening/
LAF, Kommunale Park- og Natur¬
forvaltere, Akademisk Arkitekt¬
forening, Danmarks Naturfred¬
ningsforening, Dansk Kunstnerråd,
Fonden for Træer & Miljø og Ho¬
vedstadens Forskønnelse.

Desuden vil der være et fortsat ar¬

bejde med at styrke og videre¬
udvikle det stærke nordiske sam¬

arbejde samt det internationale
samarbejde med EFLA/IFLA.

FOKUS 4

DL skal styrke sin synlighed

Hvorfor
Vi skal styrke vores synlighed ud¬
adtil, både i forhold til beslægtede
organisationer, den generelle of¬
fentlighed og det politiske niveau.
Hvis ikke vi skal tale landskabet og
landskabsarkitekturens sag, hvem
skal så?

Hvordan

Vi vil udnytte og videreudvikle
Tænketanken, som en generator for
høringssvar, debatter og artikler.
Vi vil styrke den faglige profil og

markering udadtil gennem et fo¬
kus på og kontakt til det politiske
niveau - herunder stadsarkitekter¬

ne i København, Århus og Aalborg
— samt en øget synlighed i pressen

gennem indlæg, kronikker m.v. -
med fokus på 'den aktuelle saa' og
vores 2 temaer.

TEMA 1

Træer i byen
Træer i byen er en meget konkret
måde at sætte 'den bæredygtige by'
til diskussion:

Skal vi have flere træer?

Hvordan skal vi passe på den;
har?

Hvordan skal de beskæBW
Hvor er der plads til flere?
Hvilke gammelkendte og nye arter

egner sig?
Hvordan er træerne med til at

aefinere byrummenes arkitektur?
Temaet træer i byen åbner op for
mange relevante problemstillinger
og dermed diskussioner med rele¬
vans for netop vores faglighed.
Træer i byen bliver temaet for årets
store debatarrangement i efter¬
året (sæt kryds i kalenderen fredag
d. 29.10!), og bestyrelsen vil ud¬
over at have fokus på temaet i flere
mindre og uformelle arrangemen¬
ter også skrive kronik og indlæg
om emnet for derigennem at få
det på den offentlige dagsorden.

TEMA 2

Ud på landet
DL har de senere år koncentreret

sig mere og mere om byens rum,
men vi må ikke glemme de ud¬
fordringer, der ligger ude i det åb¬
ne land. I en tid med 'grøn vækst',
nationalparker, kæmpevindmøl¬
ler, industrialisering af landbruget,
naturgenopretning, nedrivning af
landsbyer osv. er det vigtigt, at vi
med vores landskabsARKITEKTO-

NISKE faglighed diskuterer og itale-
sætter de udfordringer og løsninger,
vi finder vigtige i det åbne land.
Det åbne land bliver også temaet
for Nordisk Kongres 2011, hvor
DL er vært. Her skal vi ud af byen
og ud i landskabet og møde aktø¬
rer og fagfolk på en rullende kon¬
gres, der lægger et tværsnit igen¬
nem Danmark.

Bestyrelsen vil derudover have fo¬
kus på temaet i kontakten med vo¬
res samarbejdspartnere, det politi¬
ske niveau og forsøge at få vores
vinkel på problematikkerne sat på
dagsordenen blandt politikere og i
den offentlige debat.

DL - mødestedet og netværketfor alle
Min personlige vision for DL er, at
det bliver STEDET, man diskute¬
rer landskabsarkitektur, det naturli¬
ge møde- og netværkssted for ALLE
landskabsarkitekter i Danmark.

.skal være stedet, hvor vi holder
den taglige fane og ambitioner højt
både indadtil og udadtil, hvor der

pladl til alle aspekter af faget.
Jeg ser'i høj grad DL som en faci¬
litated, en facilitator for netværks-

mnelse udveksling af viden, en
rfacilitator til at italesætte alle fa-

Bter både med hinandenienen og en facilitator
ementer af både faglig og
ikter. DL skal være mø¬

destedet, hvor tegnestueverdenen
møder jer i den offentlige 'virke¬
lighed', stedet, hvor de, der be¬
skæftiger sig med byens rum, mø¬
der og lærer af dem, der arbejder
med det åbne land, stedet, hvor
havearkitektens lille skala møder

planlæggerens store.
Vi har en faglighed tilfælles, og den¬
ne skal styrkes igennem mødet og

synliggøres for resten af verden - for
vi har meget at bidrage med.
Jeg håber, at det arbejdsprogram,
vi har lagt i den nye bestyrelse, kan
være et skridt på vejen henimod et
stærkere, klogere og sjovere DL og
dermed en ditto landskabsarkitektur.

facob Kamp, formand i DL
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Oslo Arkitekturtriennale 2010

Oslo Arkitekturtriennale 2010 set¬

ter søkelys på arkitekturpolitikk
for morgendagen. Hvilken arkitek¬
tur skal gi rammer om våre liv i ti¬
årene framover?

Fra 22. september til 3. oktober
blir det flust med muligheter for
faglig påfyll og sosiale opplevelser.
Det blir et tettpakket program
med bl. a. utstillinger, installasjoner,
folkemøter, debatter, film, foreles-

ninger og byvandringer, samt kon-
feranser med profilerte gj ester fra
inn- og utland.
http: //www. norskform. no /
Temaer/Utstillinger/Artikler/
Snart-arkitekturtriennale-i-Oslo/

MANmadeENVIRONMENT

MANmadeENVIKONMENT er

tittelen på hovedutstillingen un¬
der Oslo Arkitekturtriennale 2010.

Utstillingen er en stormønstring
av ny nordisk landskapsarkitektur
Og setter søkelys på hvordan fag¬
området kan bidra til en bærekraf¬

tig utvikling.
Miljø- og klimautfordringer er
helt sentrale problemstillinger i by-
og regionsutvikling verden over.

Landskapsarkitektur har et stort

og ofte ubenyttet potensial i mø-
te med disse utfordringene. Faget
kan levere ressursbevisste løsninger
og alternative planleggingsmodel-
ler i en framtidsrettet arkitektur¬

politikk.
Utstillingens budskap formidles
gjennom et bredt spekter av nyere
nordiske landskapsarkitektur-pro-
sjekter presentert innenfor en peda-
gogisk og faglig ramme. Fellesnev-
neren er at alle prosjektene møter
fremtidens utfordringer med nyska-
pende innfallsvinkler, i et nordisk
og internasjonalt perspektiv.

MANmadeENVIRONMENT er

et nordisk samarbeidsprosjekt le¬
det av Dansk Arkitektur Center

og Norsk Form, med bidrag fra de
andre nordiske landene; Sverige,
Finland og Island. Utstillingens
tittel er utviklet i forbindelse med

en Realdania-støttet forunder-

søkelse i 2008 og uavhengig av/
parallelt med Oslo Arkitekturtri¬
ennale. Utstillingen MANmade¬
ENVIRONMENT skal etter vis¬

ning i Oslo videre til København,
før de andre nordiske landene står

for tur i 2011.

23. september - 21. november 2010
DogA, Norsk Design- og Arkitektursenter
Hausmanns gate 16
N-0182 Oslo, Norge
Tel. +47 23 29 26 30

norskform@norskform.no

Rapport fra IFLA World
Council 2010, Suzhou, Kina
25. og 26. mai 2010
Årets World Council samlet re-

presentanter fra alle verdens hjør¬
ner. Fra Norden stilte MARK ved

Emilia Weckman, DL ved Anja
Boserup Qvist og NLA ved Tore
Edvard Bergaust, som i tillegg had-
de fulJmakt fra SA.

Årets World Council-papirer had-
de lite dramatikk i seg. Det er bu¬
siness as usual, og ting beveger seg
sakte fremover. Bistand og kvali¬
tetssikring ved opprettelse av flere
uddannelsessteder i ulike verdens¬

deler, samt anerkjennelse av titte¬
len landskapsarkitekt er et konti¬
nuerlig arbeid.

Tilvekst

Organisasjonen vokser og i år ble
3 nye organisasjoner godkjent og

tatt opp som medlemmer.
Polen — (Polish Association of

Landscape Architects - SAK);
Romania - Romanian Landscape
Architects Association - ASOP);
Tyrkia — Chamber ofTurkish
Landscape Architects - CLA/
CTLA)

Synliggjøring
Synliggjøring av profesjonen og
samarbeid med andre profesjons-
organisasjoner styrkes, bl.a. ved at
det som oppfølging av fjorårets
workshop, ledet av Jacob Kamp fra
DL, nå er opprettet en Communi¬
cation Committee.

IFLA har nå Memorandum of Un¬

derstanding med:
• UIA - International Union of

Architects
• WFEO - World Federation of

Engineering Organizations
og har videre samarbeid med:
• ISOCARP - International Soci¬

ety of City and Regional Planners
• IFRAP - International Federati¬

on of Parks Administration
• ICOMOS — International Com¬

mittee on Monuments and Sites
• UNESCO - United Nations

Educational, Scientific and
Cultural Organization
• World Heritage Center
• UNEP - UN Environment

Program me
• UN Habitat

I tillegg er nå sekretariatet flyttet
inn i nye lokaler i Brussel, hvor det
er samlokalisert med bl.a.

The European Council of Spatial
Planners.

Det ble lagt frem en oversikt over
alle komiteer, Task Force, koordi¬
natorer og representasjoner. Som et
middel for å fa litt mer orden i ko¬

miteer og utvalg ble det vedtatt et
sett med Terms of reference for hhv.

• IFLA Young Professionals'Ad¬
vocate

• IFLA International Committee

Education
• IFLA Congresses & Conferences
Coordinator
• IFLA Communication Com¬

mittee
• IFLA International Task Force:

Global Landscape Convention
(GLC)

Det ble påpekt at arbeidet primært
skulle være nettbasert og at refe¬
rater fra alle typer komiteer og ar-

beidsgrupper skal være tilgjenge-
lig for ethvert medlem på IFLAs
webside.

Konstitusjon og regler
Disse ble gjennomgått, med min¬
dre endringer. De skaper knapt en
mer progressiv organisasjon.Til det
kreves det en større gjennomgang
- synes Nordens representanter.
Detter gjelder ikke minst valgre-
glene til ExCo.Valgene bør gjen-
nomføres under World Councilfor

å unngå alt rot, videre bør person¬

lige medlemmer kunne velges inn
og at medlemmer til ExCo velges
uten binding til nasjonal organi-
sasjon.
Videre bør det være, som for Ex¬
Co, en begrenset periode som et

delegat kan sitte som representant
fra et land. Et stort antall gjen-
gangere over et par 10-år skaper
sjelden dynamisk fremgang, videre
blir det etter hvert svært fa kan¬

didater som kan bekle posisjoner
i ExCo. Det må vel karakteriseres

som innavl.

Det er et håp at de nordiske land
kan fremme et forslag om endin-
ger, som kan fremmes via IFLA til
neste World Council.
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KOTERING

Annemarie Lund
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Ribe Domkirkeplads.
Modelfoto, kirke og landskab, 2. fase.
Forslag udarbejdet af Kristine Jensens Tegnestue
• Ribe Cathedral Square.
Model photo, church and landscape, 2. phase
Proposal by Kristine Jensens Tegnestue

Kotering er et ord, der ligger underligt i munden. Det smager af fornuft og teknik og la¬
der egentlig ikke en umiddelbart forstå, at det også er et overfladerelief, der er tale om,
eller at det er en overfladeform, der skal skabes, så den er smuk og spændstig — ud over at
være praktisk vandafledende.

Man kan prøve at forestille sig en terrænform, man kan fa hjælp af kurver, snit og di¬
verse programmer, men svært er det. Det viser virkeligheden; pukler, skuldre, lunker, blot¬
tede sokler, umotiverede opspring eller blot kedelige konvolutflader. Når de landskabsar¬
kitektstuderende i firserne skulle lære koteringens svære kunst, sang de klagende, og med
meget direkte lån fra Shubidua:Jeg har et punkt med fire koter, et på hvert sit sted. Sådan
starter det ofte, når man konfronteres med de mange bindinger, både i de fysiske omgivel¬
ser og i form af tilgængelighedskrav, der så absolut skal overholdes.

Mestring af koteringens svære kunst er det tema, der fokuseres på ved udvasjgelsen
af projekter til årets landskabspris, som sidst i september uddeles for anden gang af Dan¬
ske Landskabsarkitekter, Praktiserende Landskabsarkitekters Råd og Kommunale Park- og
Naturforvaltere.Det vides altså ikke endnu, hvilket projekt prisen går til. Men prisudskri¬
verne har efterlyst 'projekter, der i særlig grad viser landskabsarkitektfagets fornemmel¬
se for læsningen af de landskabelige forhold og den efterfølgende formning af terrænet'.

Tæft for kotering er også en meget afgørende parameter i de projekter, der gengives på
de følgende sider. Det er belagte arealer, ikke bølgende jordformer. Alligevel drejer det sig
langt fra blot om ensartede, mirerette fald. Både dobbeltkrumme felter, vippende planer,
konkave hulninger og konvekse hvælv er i spil, når terrænformerne fastlægges.

I hjørnet af den vinkelformede bygning ved BRF-kredit er det, der kunne have været
en lidt tam og stort set vandret plads blevet til noget ganske andet. Hovedgrebet i udform¬
ningen er en let foldning af fladen. Store, svagt skrånende trekanter vrikker let i forhold til
hinanden, hvorved der opstår en delikat foldet flade. Hvert felt er kantet med en bred gra-
nitbort, og sammenføjningen, den dobbelte granitbort, tillader niveauspring og giver plads
til vandstråler og liniedræn. Samtidig hæver pladsen sig fri af det omgivende gadehjørne.

I konkurrencen om Ribe Domkirkeplads var udformningen af terrænet endog meget
udslagsgivende. Domkirken kan i dag opfattes som at ligge i et hul, og dette problem blev
foreslået løst ganske forskelligt. Dommerkomiteen vurderede, at løsninger, der gav mest
mulig plads nede omkring kirkesoklens plateau, var at foretrække.Tre forslag skitserede
hver på sin måde en overbevisende terrænform, hvor domkirken kom til at stå majestæ¬
tisk i rummet og på en stedsspecifik varieret flade, og de blev valgt til viderebearbejdelse.
1 den anden fase videreudvikledes de foreslåede terrænformer, og konsekvenserne efter¬
vistes på flere forskellige måder: i papmodeller, i længde- og tværsnit og i diagrammer vi¬
sende pladsens skiftende hældninger. Alt sammen for at man bedst muligt kunne danne sig
begreb om den foreslåede fremtidige form.

1 konkurrencen om Stændertorvet var det givne areal relativt plant. Dommerkomiteen
har i denne bedømmelse koncentreret sig om 'væg-til-væg-tæppe'-forslag, der støder op
til alle torvets facader, således at torvet kan opfattes som en helhed både i fladen og rum¬

ligt. Om vinderforslaget siges det, at det 'overordnede greb samler alle de historiske ele¬
menter omkring én stor flade... Belægningen følger terrænet og lægger sig som et tæppe
over hele fladen. Fladens bløde forløb og brostenens slidte karakter danner ikke kontrast
til de omgivende bygninger, men understreger dem.' Man fornemmer terrænbevægelsens
betydning som knoglen under huden.

Og når det regner, viser vandet vejen nedad. AL
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FORPLADS TIL BRF-KREDITS HOVEDSÆDE

Karen Nørgaard

Forplads til BRF Kredits hovedsæde, Klampenborgvej 205, Kgs. Lyngby
Udført: 2009
Bygherre: BRF Kredit
Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen Landskab as. Medarbejdere: Karen
Margrethe Krogh, landskabsarkitekt maa, mdl, Jane Mortensen, landskabs¬
arkitekt mdl, Elisabeth Vilstrup, landskabsarkitekt mdl
Ingeniør: Alectia as

Entreprenør: F.J. Poulsen Anlægsgartneri as

Fotos: Henrik Jørgensen Landskab as



Bevæger man sig ad Klampenborgvej i sydvestlig
retning, finder man på venstre hånd, lige inden
man når til Lyngby Kulturhus og Lyngby Stor¬
center, den nye forplads ved BRF Kredits Ho¬
vedsæde på hjørnet af Kanalvej.

Pladsen er BRF Kredits nye ansigt mod by¬
en, og den er indrettet, så den fremstår inviteren¬
de, rolig og moderne med elementer som skala-
mæssigt spiller sammen med både bygningen og
de store naboer. Før fornyelsen virkede pladsen
afvisende, rodet og lidt tilfældigt bearbejdet til
trods for brug af gode, gedigne materialer.

Hovedgrebet i den nye udforming af plad¬
sen er en let foldning af et antal store, belagte og

svagt hældende felter, der stiger inde fra pladsen
og ud mod fortovet. Herved dannes der en lav
kant, som afgrænser pladsen mod omgivelserne,
uden at den visuelle forbindelse går tabt. På den
måde skærmes der på enkel vis af for biler og

cyklister.
Indgangspartiet har skabt den centrale ret¬

ning i pladsens nye udformning, og som fodgæn¬
ger bliver man helt naturligt ledt mod indgangen,
lige meget hvilken retning, man ankommer fra.

Pladsen er belagt med små og mørke mosaik¬
sten, der giver pladsen en smuk, ensartet og rolig
overflade, men som i vådt vejr giver pladsen et
andet, mere mættet, næsten sort udtryk.

Et hævet felt er blevet et stort, frodigt bed,
der skifter udtryk med årstiderne og er beplantet
med prydgræsser, tulipaner og prydløg.



i

t
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Alle felter er kantet med en bredere granitbort.
Den dobbelte granitbort tillader niveauspring
og foldninger og giver også plads til pladsens
vandkunst og liniedræn.

Pladsen er møbleret med enkle elementer i

en skala, der passer til bygningen, og som har en
vis vægt i samspillet med det omgivende byrum.

Skjult i belægningen — i folden mellem to fel¬
ter — sender fem dyser vandstråler op med va¬
rierende højde og intensitet. Vandet fra dyserne
opfanges igen i liniedræn i belægningens folder.
Aften og nat belyses vandkunsten nedefra og bi¬
drager til, at den bliver et effektfuldt, dynamisk
og tiltrækkende element på pladsen døgnet rundt.

En skulpturel gruppe af højtvoksende robinie¬
træer i det største mosaikstensfelt er, ligesom be¬
det med prydgræsser, et frodigt tilskud til pladsen.

Pladsens primære belysning består af otte
høje mastelamper i ubehandlet støbejern, som
i farve spiller sammen med facaderne, og hvis
enkle udtryk bidrager til pladsens karakter. Up-
lights på robinierne og strejflys over de centrale
ganglinier mod hovedindgangen fra spots ind¬
bygget i prydgræsbedets granitkanter bidrager,
yderligere til pladsens særlige stemning i døg¬
nets mørke timer.

Den nye udformning af BRF's forplads ska¬
ber en mere markant adgang til hovedsædet og

giver Lyngby et moderne, robust og elegant nyt
byrum.
Karen Nørgaard, landskabsarkitekt maa
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INDBUDT KONKURRENCE: RIBE DOMKIRKEPLADS

Konkurrencen er afholdt i henhold til EV-direktiv 2004/18/EF (Udbudsdirektivet) som en var projektkon¬
kurrence i to faser. Arkitekt KristineJensens Tegnestue og Schønherr Landskab KS blev udpeget på forhånd og
de fire øvrige deltagere gennem prækvalifikation. Alle seks hold har modtaget et vederlag på 60.000 kr. for 1.
fase. De tre teams, der gik videre til 2. fase, modtog alle et vederlag på 175.000 kr.
Dommerkomitéen har bestået afJohnny Søtrup, borgmester, Esbjerg Kommune,fmd.for dommerkomiteen; Hans
Peter Svendler, direktør, Realdania; Tage Rosenstand, menighedsrådsformand; Marianne Kofoed, projektleder,
Realdania; Hans Kjær, formand for styregruppen, direktørfor Teknik og Miljø, Esbjerg Kommune;Jens Torkild
Bak, domprovst, Ribe Domprovsti. Fagdommere udpeget afAA var Hanne Bat Finke, landskabsarkitekt mdl,
maa og Annemarie Lund, landskabsarkitekt mdl. Rådgiverefor dommerkomiteen var Torben Hartung, ingeniør,
planlægger Vej & Park, Esbjerg Kommune og Per Birkelund, projektchef i COWI. Anne-Mette Bølling, arki¬
tekt maa og konkurrencerådgiver i AA har været konkurrencens og dommerkomiteens sekretær

Konkurrencens bedømmelseskriterier var bl.a.
at respektere de arkæologiske vilkår samt mid¬
delalderbyens og domkirkens historiske og kul¬
turelle betydning, at skabe en værdig og stilfuld
ramme om Ribe Domkirke, at styrke domkirke¬
pladsen som Ribes centrale byrum, at skabe bed¬
re visuel og fysisk sammenhæng mellem dom¬
kirke, domkirkeplads og det omgivende rum og
at muliggøre en stor grad af anvendelighed.

Uddrag af dommerbetænkningens
generelle bemærkninger, 1. fase
Projektkonkurrencen om en arkitektonisk ny¬

tænkning og renovering af Ribe Domkirkeplads
har givet dommerkomiteen en udmærket belys¬
ning af opgaven. De seks forslag er væsensfor¬
skellige og blotlægger hver på deres måde stedets
potentialer og problemer.

' Dommerkomiteen har haft konkurrencepro¬
grammets bedømmelseskriterier in mente ved
læsning og tolkning af forslagene, herunder over¬
holdelse af den økonomiske ramme. Ud over at

vurdere helhedsgreb og projekternes terrænmæs-
sige løsning, herunder skråninger, ramper, trapper
og 'tramper', har der været fokus på belægnings-
mønster, belægningsart samt trafikafvikling, par¬

kering, beplantning, belysning og aptering.
Bedømmelsen af første fase har dog kon¬

centreret sig om forslagenes koncept/vision og
den terrænmæssige bearbejdning omkring dom¬
kirken. Tilslutning til de omgivende veje og til
randbebyggelsen langs Torvet har også været i
fokus. Domkirken kan i dag opfattes som at lig¬
ge i et hul, og de seks forslag foreslår dette pro¬
blem løst på meget forskellig vis.

Arkæologi " | j

De arkæologiske vilkår samt historien og kirkens
betydning skal respekteres. Samtidig ønsker man
en nytænkende løsning, der kan gøre domkirke¬
pladsen til et nordisk ikon, et stedsbunden kul¬
turhistorisk og kulturelt vartegn. Hovedparten
af forslagene forstår og varetager denne balance¬
gang, mens enkelte fofslag efter dommerkomite¬
ens vurdering foreslår tiltag, der, snarere end at
skabe ro visuelt, vil forstyrre domkirkens værdi¬
ge dominans. Det gælder f.eks. forslag 2, der som

meget konkurrerende element indlægger en vo¬
luminøs skulpturrække øst for kirken, og for¬
slag 6, der med stålsøjler, vand og forskellige be-
lægningsmarkeringer indlæser en ny historie om

kongemagt, handel og havn på pladsen. Ønsket
om historiens aftryk giver sig til kende på meget
forskellig måde i forslagene, fra en nedtonet til¬
gang, der koncentrerer sig om at fa domkirken til
at stå i terrænet og en pietetsfuld genbrug af ek¬
sisterende gode sten til såkaldte 'fortidskikkerter'
og digital informationsteknologi.

Omgivende by
Domkirkepladsen skal visuelt, rumligt og også fy¬
sisk være i samklang med den omgivende by, ikke
mindst med den fragmenterede kantbebyggelse
på Torvet. Dommerkomiteen har vurderet, at for¬
slag, der indfører bakkede terrænformer som for¬
slag 6 eller runde former som forslag 4, er frem¬
mede for og i mindre grad lader sig indpasse i den
eksisterende bystruktur og derved ikke formår at
møde den omgivende bygningskant optimalt.

Byrumsinventar
Domkirkepladsen ønskes styrket som byrum. Den
skal være byens plads og kunne integrere byliv
og kirkens liv. Forslagene 1, 2, 4 og 6 angiver va¬
rierede forslag til vandinstallationer: vandtrappe,
spejlbassin, ny brønd, vanddyser, vandflade. Dom¬
merkomiteen har fundet, at forslag, der vælger en
stilfuld og værdig ramme om domkirken uden så¬
danne elementer, bedst løser opgaven, og at vand¬
arrangementer kan undlades, idet Ribe i sig selv
har vand nok andre steder.

Terrænform
Den fremtidige terrænform omkring domkir¬
ken beskrives i forslagene både som delvis uæn¬
dret med bevaring af dele af trapper og mure fra
H.C. Ambergs anlæg (2), som en rund skålform
(4), som mere liljeært skrånende former med va¬

rierende, men præcise skråninger, evt. med vink¬
lede trappeanlæg (1 og 3) og som en mere topo¬
grafisk tro og varieret skrånende form (5).

Dommerkomiteen er kommet frem til, at

løsninger, der giver mest mulig plads nede om¬
kring kirkesoklens plateau, er at foretrække, og

at lineære forløb i trappeanlæg eller belægnin¬
gens ledelinier vil give den kommende plads
størst ro og værdighed.

Alle forslag arbejder med trapper og ram¬

per i forskellige udformninger, hvilket giver fine
siddemuligheder og hjælper til at overvinde ste¬
der med bratte terrænspring. Belysning og apte¬

ring er velbeskrevet i forslagene.

Belægninger
Som belægningstype anviser forslagene hoved¬
sagelig forskellige former for granit: Pigsten,
marksten, chaussésten, brosten samt også nye

kvadratiske granitsten. For en dels vedkommen¬
de med genbrug af eksisterende belægning

Forslag 1 arbejder primært med savede nor-«
diske chaussésten i et mønster, der stråler ud fra
domkirken. Forslag 2 anvender både chaussésten,
brosten og kulbrændte klinker. Forslag 3 har og¬
så en belægning, der stråler retlinet ud, en blan¬
ding af eksisterende granitsten og granitkvadre.
Forslag 4, der også udstrækker pladsen længe¬
re mod syd, angiver en blandet granitstensflade,
der som muslingeskallens mønster stråler vinkel¬
ret ud fra kurvede forløb. Forslag 5 anviser ik¬
ke et belægningsmønster, men skitserer en blan¬
det granitbelægning, overvejende af chaussésten.
Forslag 6 er karakteristisk ved en sandstensbe-
lægning med ensartet øst-vestlig retning. Dom¬
merkomiteen værdsætter genanvendelse af de
bedste af de eksisterende granitsten, idet det og¬
så er historiefortælling. Men dommerkomiteen
finder, at chausséstenstørrelsen måske kan virke
for klejn og karakterløs på så stor en flade, og at
de ikke er så egnet til tung trafik som større be-
lægningsenheder (risiko for sætninger mv.).

Beplantning
De fleste forslag arbejder med en overvejende
belagt plads. To forslag indarbejder dog grønt i
fladen visse steder, forslag 2 som vedbendstri¬
ber i befæstelsen, forslag 4 som græs mellem be¬
fæstelse. Dommerkomiteen har ikke direkte fra¬

valgt disse elementer, men ikke fundet, at de i
den givne udformning var overbevisende.

Med hensyn til spørgsmålet, om der skal væ¬
re træer på den kommende plads, og i givet fald
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hvor mange og af hvilken karakter, giver ingen
af forslagene et helt overbevisende bud på.

Generelt finder dommerkomiteen ikke, at

spørgsmålet om træplantning er behandlet over¬
bevisende. Set i forhold til domkirkens mar¬

kante bygningsudtryk og den lavmælte, besked¬
ne randbebyggelse er den foreslåede beplantning
sparsom. Foreslåede småtræer samt eksoter som
robinie og platan er ikke velvalgte i dette vind¬
rige område. Forslagenes træplantning synes ikke
at kunne bidrage til, at der kommer karakterfulde,
værdige elementer i det fremtidige byrum. Set i
lyset af, at lind, tillige med ask og elm, kulturhi¬
storisk set her i landet næsten altid har stået om¬

kring kirker, og at det er meget fa steder i byer,
man kan fa plads til rigtig store træer, virker valget
af større solitære træer mest overbevisende.

Og i pagt med tidens bæredygtighedsbestræ-
belser kunne man ønske, at der værnes om de
eksisterende store træer, der har ælde og så di¬
rekte viser os tidens gang. Om de eksisterende
fire træer i øst, hestekastanje, bøg og to egetræer,
kan eller ønskes bevaret, afhænger både af kom¬
mende terrænforhold og det pågældende for¬
slags udformning.

Konklusion

Dommerkomiteen finder, at de seks meget for¬
skellige forslag er af høj kvalitet og løst med stor
indlevelse i det stillede program.

Alle forslagene ville kunne bidrage til at høj¬
ne den generelle standard og nytænker på for¬
skellig vis domkirkepladsen. Men ikke alle forslag
har i tilstrækkelig grad anskueliggjort, at der ska¬
bes en værdig og smuk ankomstplads foran dom¬
kirkens hovedindgang, ej heller at man naturligt
ledes fra omgivelserne ned mod denne indgang.

Dommerkomiteen har konkluderet, at plad¬
sens nye lag og særlige præg snarere skal komme
fra en stedsspecifik og klar udformning af terræ¬
net med tilhørende belægningsstruktur end fra
nye elementer på pladsen

Ud fra ovenstående har dommerkomiteen

ment, at forslagene 1, 3 og 5 bedst opfylder 1. fa¬
ses bud på et koncept og et hovedgreb, der frem¬
bringer en terrænform, som får domkirken til at
stå majestætisk i rummet og på en topografisk

varieret flade. Derfor indstillede dommerkomi¬

teen enstemmigt, at de tre forslag skulle videre¬
bearbejdes og detaljeres i 2. fase efter program¬
mets retningslinjer inkl. de tilsendte' generelle
og specifikke bemærkninger fra bedømmelses¬
komiteen samt bemærkninger fra dialogen 10.
marts.

Interessenter

Repræsentanter fra tre lokale foreninger blev in¬
viteret til at give kommentarer til projekterne.
Deres kommentarer har dommerkomiteen lyttet
til og taget i betragtning under bedømmelsen.

Uddrag af dommerbetænkningens
generelle bemærkninger, 2. fase
Efter afgørelsen af 1. fase præsenterede deltager¬
ne 10. marts 2010 deres forslag, og bedømmel¬
seskomiteen fik her mulighed for mere direkte
at spørge til og kommentere projekterne. Heref¬
ter udarbejdedes endeligt notat for 2. fases vide-
rebearbejdning med præcisering af vigtige ind¬
satsområder.

Dommerkomite og rådgivere har gennem
den dialogbaserede proces fået yderligere indsigt
i og forståelse af forslagenes indhold og funktio¬
nalitet, især set i forhold til programmets krav og
visioner. Ved præsentationen kunne forslagsstil¬
lerne samtidig redegøre for aspekter og disposi¬
tioner, der ikke tydeligt fremgik af plancher og

projektbeskrivelser.
De bearbejdede konkurrenceforslag blev en¬

deligt præsenteret 16. juni. Deltagerne medbrag¬
te deres papmodeller af hele pladsen, og disse
modeller har været en stor hjælp for dommer¬
komiteen, der i høj grad har koncentreret sig om

pladskoteringen, til at træffe beslutningen.
I 2. fases bearbejdning er de tre forslag alle

videreudviklet kvalificeret og veldokumenteret,
men i forskellig grad og dybde. 1 denne bear¬
bejdning har de tre forslag udviklet sig i noget

forskellig retning, og de indbyrdes forskelle og

efterfølgende konsekvenser er blevet tydelig¬
gjort, hvilket har bidraget til en god og nuance¬
ret diskussion i dommerkomiteen.

Alle tre forslag giver smukke, helstøbte arki¬
tektoniske bud på et værdigt og nutidigt byrum

med historiske referencer, og alle tre forslag sø¬

ger, om end på hver sin måde, at give domkirken
hovedrollen og at skabe ro, værdighed og rum¬

melighed omkring den.
Der er i bedømmelsen af 2. fase i særlig grad

lagt vægt på bearbejdning og verificering af de
enkelte forslags terrænudformning, belægnings-
typer, herunder overfladebearbejdning og be-
lægningsmønstre, trafikafvikling samt evne til
realisering. Værdighed, enkelhed, robusthed og
arkitektonisk afklaring er nøje vurderet.

Forslag er 1 er stilfærdigt og fint afdæmpet,
mens forslag 5 satser på at indføje nye spor og

markeringer som ciseleringer i belægningen og

på at gøre pladsen til én stor stenet flade, en 'mi¬
neralsk' plads.

Forslag 3 adskiller sig fra de øvrige ved me¬

get overbevisende at mediere mellem gammelt
og nyt og ved at afspejle en meget menneske¬
lig tilgang til opgavens løsning. 1 forslaget ska¬
bes på den mest overbevisende facon én samlen¬
de terrænform, hvor belægningsfladen spænder
rummet ud, mens brede og lave stenplinte gi¬
ver stedet ny identitet og en skulpturel, lavmælt
karakter. Stedet menneskeliggøres gennem plin¬
tenes siddemuligheder, sekunderet af grupper
af store lind og spidsløn, så det bliver en grøn

plads. Set udefra vil de fuldkronede træer på
pladsen tegne sig som en menneskeskabt oase
under domkirkens tårne i det flade marskland¬

skab. Artikuleringen af belægningsmønstre føjer
sig logisk og konsekvent til byens eksisterende
belægninger og knytter sig samtidig til kirkens
gulvmønstre som en lavmælt historisk reference.
Stenplintene ligger som store, affladede knaster,
der rejser sig op fra belægningen, og de har sam¬

tidig en trafikregulerende funktion.
Dommerkomiteen har derfor enstemmigt

valgt forslag 3 som vinder og indstiller det til
realisering.

De tre projekter er alle kontrolopmålt og

økonomiberegnet. I forhold til økonomiram¬
men, fastsat til 37 mio., ligger alle tre projekt¬
forslag inden for rammen. Dommerkomite og

rådgivere har vurderet, at alle tre forslag i en vi-
derebearbejdning vil kunne holdes inden for
den fastsatte økonomi.
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Uddrag af dommerbetænkning
Forslag nr. 3. Delt uinder affase 1. Udarbejdet afSchøn-
herr K/S (ophavsret). Medarbejdere: Torben Schønherr,
indehaver, landskabsarkitekt maa, mdl, Rikke Juul
Gram, tegnestueleder, landskabsarkitekt maa, Birthe
Urup Nygaard, landskabsarkitekt maa, Heidi Daggry,
multimediegrafiker, Esben Damgaard, praktikant arc.,
Poul-Henrik Skrce arkitekt maa

AF - Hansen & Henneberg, Allan Ruberg, Lighting
Engineer PLDA

Med henvisninger til Pantheon og II Campo
ønsker forslagsstillerne at skabe én stor plads til
både kirken og til byen. Referencerne henviser
til, at begge bygningers terrænomgivelser ender
i et vandret plan på det sidste stykke mod fun¬
damentet. I forslaget far byen og kirken således
hver sit planniveau bundet sammen af skrå fla¬
der, der vil antage varierende hældninger alt ef¬
ter de eksisterende koteforhold. Den sammen¬

hængende flade understreges yderligere af en
• samlende belægning, og man ønsker ikke at vi¬

dereføre gademotivet ind over pladsen; rummet
skal bæres af en egen identitet. Byens flade, hvor
man går og kører, starter med en pigstenssbe-
lægning, der tager de første 15-30 cm's fald og

skråner yderligere 20-25 promille mod kirken.
De skrå flader vil herefter skulle danne en over¬

gang mod den nye kirkeplads, hvor domkirken
vil stå på en stor, udvidet flade. Nede på kirke¬
pladsen arbejdes med et fliseformat, svarende til
gulvet i kirken, der 'trækkes med ud' på pladsen
mod syd som en større vandret flade. For yderli¬

gere at betone kirkens placering på fladen falder
belægningen langs kirkens fundament en smule,
før den møder selve pladsen. Den skrå flade mo¬

delleres efter de givne situationer.Ved hovedind¬
gangen formes terrænet som brede trappetrin og
mod syd ligeledes som et trappeforløb.

Trafikken reguleres på det øvre plan på de
gåendes præmisser, hvor færdsel generelt ledes af
f.eks. pullerter og andet inventar.

Forslaget ønsker at bevare og udvikle det ek¬
sisterende billede af større solitærtræer på pladsen.

Dommerkomiteen har drøftet skråningernes
arkitektoniske virkninger, der især på vest- og
nordsiden ikke har meget rum mellem byhusene
og kirken at udspændes i.

Dommerbemærkninger 2. fase
Som indstilling til det videre arbejde for 2. fase,
var der lagt vægt på pladsgeometriens anvende¬
lighed og arkitektoniske helhed samt ønsker om

at se beplantning og belægningskoncepter helt
udfoldet. Forslagsstillerne har arbejdet omhyg¬
geligt og særligt overbevisende med terrænud¬
formningen, der som resultat nu fremstår som

en sammenhængende flade, der på ganske natur¬
lig vis binder by og plads sammen. Den tidligere
lidt anstrengte pladsgeometri med referencer til
11 Campo i Siena er udfoldet til sin egen, enk¬
le geometri, der i høj grad arbejder på stedets
præmisser og har opnået at indarbejde de sted¬
bundne skævheder som et positivt islæt i kote¬
ringen. Sammenholdt med et uhyre velgennem¬
arbejdet belægningskoncept har denne finurlige

detaljering af koteringen frembragt en harmo¬
nisk pladsdannelse, der opfylder konkurrencens
mange ønsker på fornem vis.

Det er forslagsstillernes ønske, at by og plads
skal kunne opfattes som en sammenhængende hi¬
storie, der tydeliggøres gennem at lade den store

bevægede flade tilpasse sig de omgivende gade¬
rums indløb og omvendt lade gadernes bordur-
bånd løbe ind langs pladsens bykant. Kirkens
base/sokler skal være synlige fra de tilstødende
gader, hvis indløb sænkes for at optage lidt af ter¬

rænspringet og samtidig optages yderligere 30
cm fald langs husfacaderne i en knoldebrolæg¬
ning. Pladsen ved Hotel Dagmar er inddraget i
pladsrummet. Den samlede pladsdannelse vil her¬
efter kunne anlægges med en høj grad af tilgæn¬
gelighed for alle, hvor kun det stejleste område i
nordvest og trappen foran kirkens hovedinjjang
vil overstige hældningsgraden for kørestole.

Kirkens skala afspejles i belægningskoncep-
tet (forskellige nordiske granitter, jetbrændte og

stokhuggede) ved at lade kirkens gulv flyde ud
i 7 forskellige storformater i det nære område
langs kirkens sokkel, hvor hovedindgangen heri¬
gennem defineres i særlig grad. Brostensforma-
tet fletter herfra de store formater sammen med

den øvrige bybelægning og ender i det velkend¬
te bordurbånd langs facaderne i Ribe. Der af¬
vandes med punktvise brønde i en afstand af 2-3
meter fra kiskebasen.

Al parkering, permanent og midlertidig, er

placeret på sydsiden af kirken, hvor de perma¬
nente pladser er markeret med stålsøm - ikke

Ét sammenhængende rum • One coherent space Inventar leder trafikken • Street furniture directs the trafficÉn sammenhængende flade • One coherent surface
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Planudsnit, 2. fase • Plan detail, 2nd phase

permanente pladser markeres ikke. Der er her¬
ved opnået en entydig dirigering af parkerings¬
forholdene, ligesom biler ikke visuelt vil forstyr¬
re opfattelsen af pladsens-værdighed flere steder.
Trafikken ledes rundt om pladsen ved at belæg-
ningspartier 'skyder op afjorden'som siddeplin-
te, der ind mod kirken i siddehøjde løfter sig 40
cm over belægningen. Siddeplintene er i forsla¬
get udformet som tilfældige fragmenter med af¬
rundede hjørner, hvori der er foreslået placeret
grupper af træer.

Placeringen af træerne oven på plintene har
givet anledning til diskussion i dommerkomite¬
en, og dommerkomiteen finder ikke den nuvæ¬
rende form på plintene helt forløst. Anbefaling
gen er, at disse plinte i den endelige udformning
tildeles et udtryk, der måske mere diskret vokser
ud af belægningen, og hvor træerne kommer til
deres ret pladsmæssigt og står med et visuelt fod¬
fæste. Ideen med at lede trafikken med plintene
finder dommerkomiteen dog ganske interessant,
om end dette aspekt også vil kræve en nøje be¬
arbejdning i både antal og placering.

Beplantningen er et meget markant element
i forslaget, der som det eneste vover at kalde
domkirkepladsen for en grøn oase i kontrast til
den forblæste, sydvestjyske flade! Forslagets me¬

get ærlige illustrationer viser, at de store fuldkro-
nede træer giver pladsen en poetisk tiltræknings¬
kraft som opholdsrum uden at tage indkigget til
kirken under de opstammede træer. På modellen
virker træernes antal og placering mod øst dog
lige lovlig 'skovagtig', og det anbefales, at områ¬
det her ikke skygges helt væk. Eksisterende træer
kan bevares i den fremtidige kotering — indtil ti¬
den kommer for en udskiftning.

Forslaget skal have en stor ros for et fuldt
gennembearbejdet projektforslag, der ikké — ud¬
over de ovennævnte kritikpunkter - efterlader
nogen tvivl om projektets evne til realisering.
Projektbearbejdningen i 2. fase har frembragt et
enkelt, markant og indbydende pladsrum med
en fin fornemmelse af balancegangen mellem
det at give domkirken sin værdighed tilbage og

samtidig opnå et byrum, der skal imødekomme
og rumme mange forskellige nutidige aktivite¬
ter.

1:1000

Plan, 2. fase • Plan, 2nd phase hase
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Plan, 1. fase • Plan, 1. phase

Terrænudformningen benytter sig af to store
vinkelformede siddetrapper, der også adskiller
kørende fra gående, så der på sin vis bliver et øv¬
re rum og et nedre rum. Endvidere tænkes ind¬
lagt historiefortællinger i trappernes brede trin,

Belægningsretningen følger kirkens langsi¬
der, og belægningen består af et detaljeret sy¬
stem af naturstenstyper, der sammenføjes: en del
knoldebro og brosten samt i udstrakt grad større,

tilhuggede natursten.
Pladsen tilføres, med udgangspunkt i den om¬

givende bys beplantningsstruktur, en prægnant
beplantning af strategisk placerede solitære træ¬
er såsom spidsløn, stilkeg og amerikansk ask samt
to rækker af blommebladet tjørn, der samtidig ef
med til at markere kørebanens afgrænsning.

Dommerkomiteen finder forslaget godt
gennemarbejdet i alle detaljer og meget sobert,
men har i sidste ende valgt at satse på en ud¬
formning, som i højere grad vil give fornem¬
melsen af ét samlet byrum, og som således ikke
indebærer omfattende trappeanlæg. Disponerin¬
gen i to rum, hvor belægningen i køresporet er
markant anderledes i sit mønster set i forhold til

fladen nede omkring domkirken giver ikke den
ønskede fornemmelse af væg-til-væg-belægning.
Og ved bibeholdelsen af en terrænform, der in¬
debærer et 'oppe' og et 'nede', slipper man ikke
helt af med den eksisterende fornemmelse af, at

domkirken ligger dybt og afsondret, og det giver
heller ikke så et klart og overbevisende frirum
omkring domkirken.

Uddrag af dommerbetænkning
Forslag nr. 1. Delt vinder affase i.
Udarbejdet af Schul+Okra Landskabsarkitekter (op¬
havsret) v. Jonas Maria Schul og Martin Knuijt.
Medarbejdere:Jane Schul, DK, Rosa Nøss Bendixen,
DK, Andreia OPinheiro, NL, Andrew Van Egmond,
NL. Øvrige rådgivere: Johan Fogh, Fogh & Følner
arkitekter. Viggo Madsen Ingeniører

Ve.d at tilføre pladsen 'nye landskabelige bryd¬
ninger' opnås en hierarkisk forløsning af rum¬

met, hvor kirken står på en udvidet flade, og
hvor byhusene langs randen bliver en del af den
samlede plads. De nuværende stejle niveauspring
skubbes således væk fra domkirken og artikule¬
res i langstrakte siddetrapper mod nordvest og

sydøst, hvor terrænforskellene mellem byranden
og kirken er størst. De nye kanter føjer sig langs
byrandens form og tegner dermed et samspil
mellem by- og kirkerum, hvor både bykantens
forløb og kirkens rum er tilgodeset.

Der foreslås med reference til den gamle kir¬
kemurs placering en sænkning af de tilstødende
gader, således at niveauerne vil danne et natur¬

ligt forløb mod pladsrummet. Ud over at op¬
nå en kotemæssig tilpasning/overvindelse samt
en visuel pejling af domkirkerummet som midt¬
punkt i byen, vil soklerne på de sidste 20-25 me¬

ter i gaderne blive blotlagte, når tidens opfyld
afgraves. Ved Hotel Dagmar opstår herved en ny

kantning af pladsen, der vil bringe by og plads i
et arkitektonisk samspil.

Ud over sænkningen af gadeniveauerne hæves
niveauet tættest på kirkesoklen 10-20 cm med
en knoldebrolægning med fald mod en afvan-
dingsrende, der skaber overgang til pladsen.

Hele pladsen foreslås belagt med chaussésten
i nordiske kvaliteter, hvor trapper og ganglinier
udgøres af bordursten.

Trafikalt er det nye pladsrum indrettet som
et fælles trafikrum, hvor bilerne skal færdes på
de bløde trafikanters præmisser. Som det kan
tolkes af planløsningen, opstår der et nyt fredet
opholdsrum langs byrandens solside mod nord,
idet bilerne færdes på kirkepladsens nedre ni¬
veau. Den nye multifunktionelle plads er i øv¬

rigt sparsomt møbleret, idet der dannes mange

nye siddetrin på pladsen.
Hovedgrebet frembyder en meget enkel løs¬

ning på den eksisterende komplekse domkirke¬
plads, og forslaget giver den ro til kirken i plan¬
løsningen, som konkurrencen efterspørger. De
forsænkede gaderum og pladsdannelsen ved Ho¬
tel Dagmar er ligeledes en interessant løsning,
som er forslagets egentlige styrke.

Dommerbemærkninger 2. fase
I den videre bearbejdning har forslagsstillerne
især lagt vægt på tydeliggørelse af pladsens hie¬
rarki og identitet, trafikafvikling, belægningens
stoflighed og en bedre forplads ved kirkens ho¬
vedindgang. Det er ved udformningen vægtet

højt at skabe en scene for byliv, snarere end en

fastlagt scenografi.

Koncept • Concept
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Snit gennem kirkeforpladsen • Section through the church square
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Plan, 1. fase • Plan, 1st phase Modelfoto, kirke og landskab • Model photo, church and landscape

Uddrag af dommerbetænkning
Forslag nr. 5. Delt vinder affase 1.
Udarbejdet af Kristine Jensens Tegnestue (ophavsret).
Kristine Jensen, arkitekt maa, mdl, indehaver. Med¬
arbejdere: Line Krath, Kristine Holten-Andersen og

Signe WinterJensen, arkitekter maa

Forslaget ønsker med en præcis, men beskeden
tilgang at redefinere byens plads som et topogra¬
fisk centrum, hvor byens samlede gulv skal binde
by og kirke sammen. I argumentationen hedder
det 'at rummet ikke kunne blive stort nok', og at
det således ikke er tilstrækkeligt med en fladebe¬
arbejdning omkring kirken med tilhørende skrå
kanter. Det ny pladsrum skal snarere ses som en
erkendelse af den lavning i terrænet, som er be¬
varet pga. kirkens tilstedeværelse, og at den i dag
befinder sig i en lavning mellem to højdepunk¬
ter i bylandskabet. Denne anskuelse indebærer,
at terrænet reguleres jævnt rundt om kirken i en

skålform, hvor de laveste terrænpunkter i syd¬
vest-nordøst fortsat erkendes. Pladsen bindes

sammen af belægninger fra byhusfacaderne til
kirken i et jævnt koteret rum, hvor der i nord¬
vest på pladsens stejleste sted terrasseres i trappe-
kanter, ligesom der indføres en trappe mod syd.

Trafikken ledes rundt om pladsens tilpassede
skålform, der ved Grydergade optages i trin ned
mod kirkens nordvesthjørne. Der er indbygget
trinforløb på kirkens nordvesthjørne og langs
sydøstterrænet, men også et par enkelte ved kir¬
kens østlige ende.

Trafikken føres langs byranden, hvor Skolegade
ensrettes i nordgående retning og Rykind i syd¬
østgående retning.

På dette projektniveau arbejdes der med al¬
ternative belægningsvalg, herunder både chaus¬
sésten med en iblanding af op til 30 %'s genan¬
vendelse af eksisterende belægninger, og der er

tekstmæssigt gjort overvejelser om en differen¬
tiering af belægningen, hvor der f.eks. er parke¬
ringspladser.

Dommerbemærkninger 2. fase
Det viderebearbejdede forslag tager udgangs¬
punkt i domkirken som et 'korpus af assembla¬
ge', hvormed forslagsstillerne mener domkirkens
sammensatte arkitektur, frembragt af forskellige
tiders skønhedsopfattelse og dermed forskellige
arkitekturudtryk og materialeanvendelser.

Herfra hentes inspiration til en belægning,
der varierer i materialer og farvetoner.

På samme måde, som farverne i en akvarel
fader ud i styrke og glider over i andre farveto¬
ner, foreslås her en belægning rundt om domkir¬
ken med farveskift changerende fra gyldne, over

rødlige til grå nuancer. For at kunne opnå dette
arbejdes med såvel danske og svenske granitter
som tyske Weser-sandsten. I belægningen forslås
desuden nedlagt spor, en metallisk udsmykning,
der bl.a. kunne vise den tidligere kirkegårds af¬
grænsning eller konturerne af forsvundne byg¬
ningsanlæg. Belægningsretningen stråler ud fra
domkirken.

Genbrug af eksisterende granitsten er sympa¬

tisk, men problematisk i forhold til sortering og

opblanding med den foreslåede nye belægning.
Afgrænsningen mellem kørende trafik og blød
trafik tænkes reguleret ved pullerter og søm, en

løsning der måske vil være utilstrækkelig, ikke
mindst i det nordvestlige hjørne.

Terrænmæssigt har viderebearbejdningen
resulteret en mere afrundet stramt geometrisk
skålform, hvor de skrånende partier varierer i
hældning, nogle vurderes at være betænkeligt stej¬
le, set i sammenhæng med trafikafviklingen.

En del træer, fritvoksende som klippede, be¬
vares ved Hotel Dagmar, men den foreslåede
samlede beplantning med to grupper af klippe¬
de lind og to solitære lind er for sporadisk og

magter ikke at komme i dialog med domkirkens
dominerende korpus.

Dommerkomiteen finder forslaget spænden¬
de, men også lovligt kunstnerisk egenrådigt, bl.a.
forekommer den foreslåede farvegraduering af
belægningen noget særegen og en anelse søgt på
dette sted.

Ligeledes finder dommerkomiteen, at de
foreslåede metalspor er meget 2010-tidstypiske
og hurtigt vil virke overflødige. Dette forslag har
ikke, som der var mulighed for i 2. fase, trukket
terrænreguleringen et stykke ud i de tilstøden¬
de gader, hvilket vil give lidt stejlere hældninger.
Dette sammenholdt med den meget lidt tydeli¬
ge trafikafmærkning giver ikke en overbevisende
og sikker trafikafvikling.

Nuværende og fremtidige terrænforhold • Present and future terrain conditions

Øvre niveau
Byens gulv

Nedre niveau Kirkens gulv
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Hovedgreb • Concept
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Diagonalsnit, nordøst-sydvest • Diagonal section, northeast-southwest
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Plan, 2. fase • Plan, 2. phase
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Uddrag af dommerbetænkning
Forslag 4 udarbejdet af Spektrum Arkitekter Aps og

Kragh & Berglund Landskabsarkitekter A /S. Under¬
rådgivere: EKJ rådgivende ingeniører, Steffen Aarfing

Forslaget benævnes 'i takt med tid', og forslags¬
stillerne forsøger at hente nogle af kirkens og

pladsens mange fortællinger frem ved, samtidig
med at der rent fysisk skrælles jord af terrænet
ned mod kirken, at forestille sig, at der graves hi¬
storier frem. Forslagsstillerne kobler årringe til
billedet af en muslingeskal og viderefører dette i
valg og beskrivelse af belægningsmønsteret.

Man ønsker at skabe en enkel og sammen¬

hængende, lavmælt og smuk plads ved at ren¬
se ud. Man vælger at forme terrænet som en
blød skålform, hvor terrænkurvernes forløb her¬
ved tegner pladsens geometri som en organisk,
rundagtig form. Dette præciseres aflange, buede
trappeforløb i nordvest og sydøst netop de steder,
hvor niveauforskellene er for store til skrånin¬

ger. Forslagsstillerne mener, at den bløde skål¬
form vil lade domkirken med dens forskellige
stilarter og sidebygninger fremstå klarest og helt
frit på fladen.

Forslagsstillerne tolker den omgivende kar¬
rétypologi sådan, at Torvet mangler en reel syd¬
sidekant, og pladsen udvides, så den strækker sig
som en ensartet, kontinuerlig og belagt flade
længere mod syd til Sønderportsgade.

Belægningsmønsteret ligger væg-til-væg og
stråler ud fra domkirken. Det minier muslin¬

gens fysiognomi. Man genbruger og genlægger
alle pladsens chaussésten og brosten samt en del
marksten i et fint sammenvævet puslespil. Gang¬
linierne tænkes at bestå af nye, jævne granitfliser.

Domkirkepladsens historie og mange kultur¬
lag ønskes formidlet, og her bruges muslingeskal¬
len igen som billede. Analogt til pladsens kurve¬
billede lægges et tidsfølgebillede fra domkirken
— år 1100 — op til kantbebyggelsen — år 2000.

Forslaget er prisværdigt mere grønt end de
øvrige forslag. Man genetablerer, indarbejdet i
belægningen, en del græsarealer mod øst og syd,
og man bevarer de fleste af de store, eksisteren¬
de træer samt foreslår nye træer som platan og
robinie.
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Uddrag af dommerbetænkning
Forslag 6 udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter a/s
v. Jacob Fischer, landskabsarkitekt maa, mdl, indehaver

Forslaget kaldes 'et aftryk af Ribe', og forslags¬
stillerne finder i Ribes historie og landskabelige
placering anledning til at skabe små fortællin¬
ger, som lægges ind over pladsen. Forslagsstiller¬
ne analyserer pladsen omkring domkirken som
et komplekst sted og deres tolkning bliver en

løsning med varierede greb og mange indslag.
Således vippes terrænet ned i det nord-vestlige
hjørne, og der skabes her et dybdepunkt, en lil¬
le lavning med vand og høje stålmaster, illude¬
rende nærheden til havet og masterne som må¬
lestokke for byens kulturlag. At kongemagten
førhen anviste afmålte pladser til de handlende
illustreres med 'kridtstreger' på pladsen syd for
Domkirken. Overgangen ved Mellemdammen
sammenlignes med åens vadesteder, og vadeste¬
dets planker aftegner sig her i belægningen som
knækkede figurer, udført af sorte basaltstriber. At
Ribe har været en velhavende handelsby, giver
sig udtryk i, at belægningen tilføjes messingstyk¬
ker, der sammenlignes med tabte mønter trådt
ned i jorden.

Hovedgrebet består i at forme terrænet væ¬

sensforskelligt øst og vest for kirken. Mod øst,
svarende til, at landskabet som helhed stiger op¬
ad mod den jyske højderyg, modelleres terrænet
som en blød, lav sandbanke. I nordvest optager en

præcis, lang og vinkelformet trappe den ret sto¬
re niveauforskel. Også mod syd foreslås en sidde¬
trappe, således at rummet mod syd, vest og nord
til dels tegnes af lange trapper. Fladen omkring
domkirken trækkes ud, belægningen foreslås som
en stor sandstensflade med en gennemgående be-
lægningsretning, der vinkler svagt i forhold til
domkirkens længderetning, dvs. præcist øst-vest.

Beplantningen består af et eneste træ, en

lind, der placeres mellem domkirke og den tidli¬
gere processionsgang, nær turistindgangen. Eksi¬
sterende træer indgår ikke i planen.

Dommerkomiteen anerkender forslagsstil¬
lernes analyse og tolkning af Ribes landskabe¬
lige situation, men finder, at forslaget i for høj
grad skriver sin egen nye historie.

vadestedet-»overgå
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Uddrag af dommerbetænkning
Forslag 2 udarbejdet af Lene Tranberg Arkitekter i sam¬

arbejde med Steen Høyer. Ophavsret: Lene Tranberg, ar¬
kitekt maa og Steen Høyer. Medarbejdere: Sophie Sahl¬
quist og Mikkel Bøglt, arkitekter maa

Forslagsstillerne finder, at domkirken er trængt
i byrummet og ikke møder byen. Forslaget skal
skabe sammenhæng og ligeværdig orden i en

rumlig kontinuitet. Forslagsstillerne beskriver, at
domkirken har en særlig plangeometri, en for¬
mel orden, et rumligt særpræg og en speciel ma¬
terialitet og stoflighed. Ud fra samme fire punk¬
ter skal planen etablere relation mellem domkirke
og plads, skabe ro og orden samt forankring i tid
og sted. De fire punkter sammenfattes i et kon¬
cept, hvor terræn og pladselementer går sammen

og spejler domkirkens arkitektur.
Plandiagrammer angiver linier og elementer

udledt fra domkirkens plangeometri: ud for apsis
en linie, hvorpå der placeres fem skulpturelle ele¬
menter, ved Kathovedddøren et cirkulært bassin
korresponderende med kuplens hvælv.

De fem skulpturelle elementer er fem gra¬

nitblokke, der placeres langs en linie, hvis over¬
kant med små forgyldte halvkugler ligger i præ¬
cis samme horisontale plan. Da terrænet langt fra
er plant, betyder dette, at granitblokkene har for¬
skellige højder fra ca. 120 cm til 200 cm. Også
tværsnittene har forskellige dimensioner fra 160-
300 cm og form som rundpille, firpaspille og
korsform. De fem granitblokke, alle hugget i et

stykke, skal fa domkirken til at hvile i rummet.
Som det eneste af de seks forslag bevares en

hel del af H.C. Ambergs anlæg fra 1904. Omkring
domkirken bibeholdes de eksisterende granitmure
mod vest og nord, dvs. det præcise lodrette opspring.

Forslaget ønsker at bevare et grønt præg og
etablerer vedbenddække som striber i befæstel¬

sen. Ved kirkens hjørner og på pladsdannelserne
foreslås plantet hvidtjørn. De to eksisterende ege¬

træer bevares.

Dommerkomiteen er imidlertid ikke blevet

overbevist om, at linien med granitblokke vil gav¬
ne og afklare området og har foretrukket forslag,
der breder arealet omkring domkirken ud frem
for at beholde det eksisterende terræn.

Domkirkens grund¬
struktur samt domkir¬

kens struktur afsat som

elementer i byens rum
• The cathedral's plan
structure and the

cathedral's physical
structure plotted as
elements in the urban

space
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ÅBEN IDÉKONKURRENCE: STÆNDERTORVET I ROSKILDE

Stændertorvet er Roskildes vigtigste bytorv, placeret helt centralt i den historiske bykerne som bindeled mellem gågadens puls og domkirkens majestætiske ro. Byrådet ind¬
bød i 2009 til en idékonkurrence om torvets fremtidige udformning, så torvet kunne indgå i den bymidteplanlægning, som kommunen fortsat er i gang med.
Tanken var ikke en detaljeret plan for torvet, hvor alt var beskrevet og målsat, men snarere en helhedsplan, en idéskitse, som slog tonen an og viste en hoveddisponering.
Til konkurrencen indkom 47 forslag.
Dommerkomiteen har bestået af.TorbenJørgensen (A),fmd. Teknik- og Miljøudvalget; Peter Madsen (V), Teknik- og Miljøudvalget; Birgit Pedersen (F),fmd. Kultur- og

Idrætsudvalget; Lars Lindskov (C), næstfmd. Kultur- og Idrætsudvalget; Ingelise Hansen (B), Økonomiudvalget; Christian Holtet (0), Økonomiudvalget; Esben Da¬
nielsen, Roskilde Festival; Torben Stevold, Handelsstandsforeningen i Roskilde bymidte; Marianne Levinsen, fagdommer; Dennis Lund, fagdommer Som rådgiver ved¬
rørende de kulturhistoriske elementer i konkurrencen har dommerkomiteen været bistået afAnne Mette Rahbæk, Kulturarvsstyrelsen. Konkurrencens sekretær har været
arkitekt Bo Bundesen, konsulent for Roskilde Kommune.
Dommerbetænkningen er godkendt af dommerkomiteen. Redaktion: Dennis Lund og Bo Bundesen. Illustrationer: Forslagsstillerne, ivww.roskilde.dk/staendertorvet

Uddrag af dommerbetænkning
Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen har taget udgangspunkt i program¬
mets fem bedømmelseskriterier: et overbevisende

koncept og robust etapeplan; samspil mellem tor¬
vets historie, moderne byrumsaktiviteter og over¬

gangen til omgivende byrum; torvets indretning
mhp. aktiviteter og sæsonforhold; at styrke en liv-
lig'byrumskultur; torvets integrering af den nød¬
vendige trafikbetjening og parkering.

Trafikken
Undervejs i bedømmelsen har det vist sig, at nog¬
le kriterier har været .mere tungtvejende end an¬

dre, hvilket først er blevet klargjort i løbet af selve
bedømmelsesprocessen. Således har man ved vur¬

deringen lagt betydelig vægt på, at man ikke ker¬
ner al trafik og parkering fra torvet, selv om man
som udgangspunkt gerrte ser et torv helt på de
bløde trafikanters præmisser. Men eftersom Stæn¬
dertorvet er en del af hele bymidteplanlægningen
og den trafikplanlægning, der hører til, har man

vurderet, at en total fredeliggørelse af torvet på
nuværende tidspunkt ikke vil være hensigtsmæs¬
sig. Man har derfor fokuseret på de forslag, som
både tillader en gennemsivning af trafikken og gi¬
ver mulighed for en vis parkering.

På sigt vil det være muligt at opnå en velfun¬
gerende bymidte, også uden trafik på Stændertor¬
vet. Især den nord/syd-kørende trafik kan anvises
andre veje, mens det er mere besværligt og kræ¬
ver større foranstaltninger helt at Ijerne den øst/
vest-kørende trafik langs palæmuren og Fondens
Bro. Men netop denne overgang mellem torvet

og nordsiden er et meget følsomt sted. Det er her
langs torvets varme og lyseksponerede side med
de historiske anlæg, at torvet helst skal nå ud i
alle hjørner og ikke afskæres af et vejanlæg. Der¬
for har komiteen ved vurderingen gennemgåen¬
de fundet mest sympati for forslag, der nedtoner
det trafikale langs denne side af torvet.

Sammen med afvejninger af trafikal art har
man også vurderet, om etapeplaner kunne udvik¬
les for torvets realisering. Men her må man nok
erkende, at torvet i langt de fleste tilfælde vil lide
under en stykvis udbygning, selv om det må med¬
gives enkelte forslag, at de kan udvikles i etaper.

Den uprogrammerede flade
På samme vis som trafikdiskussionen har fyldt en

del, har også torvets brugbarhed eller fremtidige
anvendelse været i søgelyset. Efter forskellige af¬
vejninger er man enedes om, at de forslag, som

udlægger en mere 'stilfærdig' torveflade, uden for
mange fast etablerede .kantsætninger, plinte, in¬
stallationer, armaturer, bassiner, beplantningsele-
menter og pavilloner er at foretrække, således at

torvedage, musikevents, parkering, løse caféområ¬
der, udstillinger og julemarked kan tage plads på
skift og i samspil alt efter årstid, vind og vejr samt

arrangementets størrelse og karakter.

De historiske referencer
Men også den historiske indlevelse i stedet har
været meget på tale og er et af de væsentlige
bedømmelseskriterier. Netop fordi selve tor¬
vet med sine omgivelser er så historietungt, har
man fundet det legitimt at lede efter forslag og

ideer, som trækker historien ind på torvet el¬
ler på anden måde gør den nærværende. Blandt
de historiske referencer har man i dommerko¬

miteen særligt lagt vægt på Skt. Laurentiiruinen,
som man anser for at være enestående, kirke¬
tårnet, det gamle rådhus samt relationen til Det
Kgl. Palæ, som ligger lidt tilbagetrukket og har
en hjørneposition i forhold til torvet. Når dom¬
kirken ikke nævnes i denne sammenhæng skyl¬
des det, at denne bygning trods alt ligger med en
vis afstand til torvet og har en sidelæns placering,
hvorfor dens betydning mere er som det altdo¬
minerende monument for hele byen end som et
lille stykke facade til torvet.

De 47forslag
Blandt de 47 indkomne forslag er der forståeligt
nok en del lighedspunkter, bl.a. i forhold til tra¬

fikafviklingen, til torvets programmering eller ik-
ke-programmering, til relationen til palæhaven,
til busterminal eller ikke-terminal osv. Men skal

man søge en form for kategorisering, kan man

sige, at to hovedkategorier tydeliggøres. På den
ene side de forslag som bevidst/ubevidst søger at
distancere sig fra omgivelserne og gør torvet til
en lokal begivenhed, at være sig selv nok. På den
anden side de forslag, som søger at indordne sig i

byens kontekst og dermed gribe omverden. Tor¬
vet bliver i sidstnævnte situation platformen for
de historier, spor og begivenheder, som stedet al¬
lerede rummer og har indoptaget i århundreder.

De to hovedkategorier
Den første gruppe er langt den mindste og om¬
fatter kun 6-7 projekter. Disse indfører enten en
stor halbygning midt på torvet (hvorved torvet
helt forsvinder), opsætter større terminalbygnin¬
ger eller udformer torvepladsen med en geome¬

tri, der ikke er i stand til at møde byrummet^
vægge — snarere tværtimod. På nær et enkelt for¬
slag (3. præmie afAnders Abraham) har disse ikke
vundet genklang ved bedømmelsen.

Hovedparten af forslagene har derimod be¬
stræbt sig på at tilpasse sig bybilledet. I denne
gruppe søger de fleste projekter at indrette torvet
med henblik på forskellige arrangementer. Men
de samme projekter viser også trafikken respekt.

Majoriteten af forslagene indretter sig således
på den funktionalitet, som i store træk er situati¬
onen i dag. For disse forslag er der således mere
tale om en nyindretning af torvet. Man far nok
et nyt torv, men stadig et todelt torv, hvor op-
holdsdelen tydeligvis indskrænkes som følge af
trafikken i øst og nord. Hvor dette skel mellem
trafik og torv er udført meget kategorisk, opstår
en for synlig todeling af torvet, som ikke er fal¬
det i dommerkomiteens smag.

En mindre del af forslagene forsøger at ud¬
brede torvets opholdszone til et 'væg-til-væg-
tæppe', der møder alle torvets facader. Også dis¬
se forslag føjer sig for det meste og lader bilerne
slippe over torvepladsen. Det er kun ganske fa
forslag, der helt overlader torvet til de bløde tra¬
fikanter. Det er måske fordi, der trods alt er nog¬
le væsentlige funktioner omkring torvet, som

lejlighedsvis nødvendiggør lidt trafik, og at det
trafikale spørgsmål desuden er betonet i konkur¬
renceprogrammet.

Væg-til-vægtæppe-forslagene besidder den
fordel, at trafiklinierne nedtones i belægnings-
fladen, således at man kan opfatte torvet som en

helhed både i fladen og rumligt. Det er denne
gruppe af forslag dommerkomiteen i al væsent¬

lighed har koncentreret sig om.
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DIAGRAM OVER KOBLINGEN MELLEM PLADSER OG PARKER

Forslag tildelt 1. præmie • First prize proposal

STÆNDERTORVET I ROSKILDE Blandt 'væg-til-væg-forslagene' er nogle fa, som

forsøger at holde torvepladsen åben ved kun at
installere meget få elementer, som bryder eller ac¬

centuerer torvefladen. Disse forslag gør tydelig¬
vis meget ud af at nedtone den trafikale funk¬
tion. Det sker på en måde, så indtrykket af 'hel'
plads ikke brydes. Disse forslag finder konjiteen
fornyende, idet de både imødekommer de aktu¬
elle behov for færdsel og peger i retning af en

fremtid, hvor bymidtetrafikken måske kan læg¬
ges uden om torvet. Dommerkomiteen har lagt
vægt på, at torvet bør fremstå som torv, gerne
med et åbent og til dels uprogrammeret udtryk,
fordi dette muliggør fleksibilitet både for torve¬
handel, udstillinger, musikscene, sportsbegivenhe¬
der, uformelle arrangementer, udeservering og en
større eller mindre grad af midlertidig parkering.
Dette er Stændertorvets tradition, og denne flek¬
sibilitet ønskes bibeholdt.

Uddrag af dommerbetænkning
Forslag tildelt 1. præmie på 125.000 kr.
Udarbejdet af Camilla Hornemann, Stine Henckel
Schultz og Claus Harboesgaard Pryds
Forslaget etablerer en form for 'grundrum', det
mest basale rum man kan tænke sig på stedet. Et
torv som tåler alt vejrlig, sommer og vinter; et
torv, som uden moderne nykker underordner sig
den usædvanlige historiske ramme, Der er tale
om ét rum, et torv, som strækker sig ud til alle
facader og endog ved sit belægningsmønster og

Qernelse af de smålige entré-forhold ved palæ¬
porten inddrager hele det historiske palækom¬
pleks i Stændertorvet, hvilket det ikke er i dag.
En torveflade, der endvidere går om hjørnet ad
Fondens Bro og derved peger frem mod dom¬
kirken og således også inddrager denne solist i
orkesteret af historiske musikanter.

Dette er forslagets overordnede greb: At
samle alle de historiske elementer omkring én
stor flade, en flade der samtidig lader en vide, at
dette sted er noget særligt til forskel fra al den
virak, handel, trafik og effekter, som udgør byli¬
vet flere andre steder i Roskilde. Dette sted er i

normaltilstanden ikke byens puls, men dens pau¬

se, opholdsstedet og samtidig den uprogramme-
rede scene for alskens temporære aktiviteter.
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Forslag tildelt 1. præmie. Stændertorv set fra byen • First prize proposal. Assembly square seen from the town

Hovedgrebet etableres ved at anvende et og sam¬
me belægningsmateriale over hele torvet, bro¬
sten. Man genanvender simpelthen de sten, som

ligger i dag, hvilket i sig selv er sympatisk. Med
denne hoveddisposition gør forslaget opmærk¬
som på, at det ikke er torvet, men omgivelser¬
ne der bør være i centrum. Det er palæområdet,
den gamle række af byhuse, kirketårnet (fra Lau-
rentiiskirken), det gamle rådhus og udsigten til
domkirken, der er solisterne i dette byrum, mere
end det er selve torvefladen.

Belægningen følger terrænet og lægger sig
som et tæppe over hele fladen. Fladens bløde
forløb og brostenen« slidte karakter danner ikke
kontrast til de omgivende bygninger, men un¬

derstreger dem.
Belægningsmønsteret er udformet således,

at der opstår tre torve på torvet. Hvert af dis¬
se torvefelter fastholdes af et ankerpunkt: Dels
to nye pavilloner (som kan huse pølsevogn, café
m.m.) og dels trægruppen ved tingstedet. Hvert

af disse vertikale og markante elementer nagler
det enkelte torvefelt til den store flade. Imellem

disse flader opstår nogle 'ganglinier', som peger
mod indgangen til Danske Bank, mod gågaden
og mod passagen mellem det gamle rådhus og
kirketårnet. Disse markeringer er i sig selv en fin
ciselering af torvefladen. Som det fremgår, er de
nye pavilloner i udtryk tunge og enkle. Som tor¬
vefladen i øvrigt er de en del af det uforander¬
lige. Pavilloner, trækransen og fontænen er med
til at rumopdele torvet.

Forslaget rummer ligesom i dag mulighed
for passage af kørende trafik. Med sømbeslag an^

giver det placering af ca. 50 parkeringspladser,
og taxi og bus kan holde på pladsen. Cykelpar¬
keringen består ikke af lette stativer, men er gra¬

nitblokke med slidser, blokke der rejser sig i be¬
lægningen. Blokkene kan desuden anvendes som

uformelle siddeplinte. I belægningen er kirkeru¬
inen markeret, og der er en lysskakt ned til rui¬
nen med adgang hertil.

Det samlede udtryk er overbevisende og eks¬
tremt enkelt i sin udformning, næsten pint til
det helt undseelige, men alligevel med stor virk¬
ning, fordi mange andre steder i byen 'råber op'.

Dommerkomiteen har dog en enkelt anke
ved forslaget, idet man ikke finder nedtagnin¬
gen af palæmuren relevant. Kulturarvsstyrelsen
har specielt gjort opmærksom herpå, og komi¬
teen er enig i, at en åbning i den østlige del af
muren er velkommen, men en total fjernelse vil
ikke gøre palæhaven mere attraktiv og ej heller
kvalificere torvet.

Det viste system af mobile stadepladser er

naturligvis en mulighed, men strengheden og

monotonien, der herved fremkommer, er måske
at sætte livet i for faste rammer! Netop projek¬
tets hovedgreb bør kunne give mulighed for til¬
fældighedernes spil i lidt højere grad.

Ved en videreudvikling af forslaget frem
mod et detailprojekt bør man også se nærmere

på belysningen.
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Forslag tildelt 2. præmie • Second prize proposal

Uddrag af dommerbetænkning
Forslag tildelt 2. præmie på 75.000 kr.
Udarbejdet a/TueTrærup Madsen. Digital opsætning:
Ture Slot Bundgaard
I modsætning til 1. præmieforslaget er dette for¬
slag mere en sammensat komposition end ét stort
greb. På den måde er de to forslag forskellige. Til
gengæld er kompositionen meget overbevisende,
og der er tale om et yderst kompetent arbejde, der
også røber sans for detaljens betydning.

Kompositionen består af en stor granitflade
lagt i et enkelt og retningsbestemt mønster, en

slags kelimtæppe. Tæppet er så stort, at det udgør
hovedparten af torvet. Det er denne flades form¬
givning og mønsterets retninger, der så at sige sty¬
rer torvet. Til dette tæppe knytter sig nogle ele¬
menter, som hver især løser specifikke opgaver på
torvet. En enkel trærække langs tæppets østside
danner en let skærm mod den tungere bygnings¬
facade bagved og filtrerer tillige indtrykket af den
trafik, som kører langs østsiden af torvet - både
privatbiler, taxi og busser.

En lang 'catwalk', lagt som en kostet beton¬
flade, skaber en tydelig linie fra palæporten og
helt frem til gågaden, hvor catwalken ender i et
lille spejlbassin og et par granitskulpturer, som

samtidig møblerer torvet. Catwalken markerer
den utvetydige betydning af det lidt tilbagetruk¬
ne palækompleks.

I torvets sydvestlige hjørne indlægges et min¬
dre trappeanlæg, hvis opgave er at optage terræn¬
springet til gågaden og samtidig markere vigtig¬
heden af den historiske flade som kirkeruinen,

udgør. Dette lille 'anneks' bidrager således både
til det historiske miljø, optager de skæve retnin¬
ger mellem torv og gågade og danner uformelle
siddepladser på torvet. Feltet inkorporerer tillige
den smukke fontæne. Og midt på det store ke¬
lim-tæppe præciseres det gamle tingsted med nye,

tunge siddemøbler udført i granit.
. Imellem den store granitflade (kelim-tæp¬

pet) og torvets vægge udspændes alle mellemrum
med chausséssten, som ligger i plan med tæppet

og derfor understreger, at dette felt ikke kun er
forbeholdt den kørende trafik. Forskellen mel¬
lem den kørende og gående trafik angives såle¬
des kun ved belægningsskift og markeringssteler.

Det betyder, at dersom torvet en dag skulle bli¬
ve bilfrit, vil belægningsforskellen ikke virke una¬

turlig, men blot danne en bred bort omkring ke¬
lim-tæppet.

Beplantningen er afmålt. Foruden trærækken
er der mindre grupper af uægte akacier. Desuden
foreslås to mindre åbninger midt på murstykket
ind til palæhaven, hvilket synes oplagt som over¬

gang mellem urban flade og frodig have. (Mindre
åbninger, som her anvist, har Kulturarvsstyrelsen
ikke tænkt at modsætte sig).

Denne torvekomposition, der er i stand til
at trække de vigtigste historiske elementer ind i
torverummet, at optage den skæve geometri og

terrænspringet mellem torv og gågade og des¬
uden respektere den kørende trafik uden at ska¬
be et egentligt trafikrum, vidner om et indgåen¬
de studium af stedets fysiognomi, en indlevelse
som er mere end almindelig. BEPLANTNING PA TORVET
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Uddrag af dommerbetænkning
Forslag tildelt delt 3. præmie på 50.000 kr.
Udarbejdet afJWH Arkitekter. Medvirkende: Niels
Boldt, jan W. Hansen, Erik Nygren, Mikkel Lind¬
skov Petersen, Aron Davidsson, Tony Minlt Van Diep
Forslaget har et vist slægtskab med 2. præmie¬
forslaget i dele af sin komposition. Man kan sige,
at de to forslag har lidt af den samme tænkning
som udgangspunkt. Også dette projekt er tænkt
som en sammensat komposition.

Kompositionen består af tre større elementer:
platformen, båndet og hellen. Båndet er en lø¬
ber, der kommer fra palæporten og afsluttes ved
gågaden. Den er påmindelsen om palækomplek¬
sets betydning. Næsten parallelt med båndet lig¬
ger øst for en helle eller refuge, som er en mar¬

kering i fladen, der samtidig indeholder en enkelt
trærække. Hellens funktion er at opsamle 'løse'
elementer som pølsevogn o.l. for derved at undgå
for spredte og tilfældige småbygninger. Træræk¬
ken udgør en overstander til de løse elementer
samt skærmer af mod trafik og bygningsfacaden
i øst. At helle og bånd ikke er parallelle skyldes
formentlig, at det ene element retter sig efter ak¬
sen i palækomplekset, mens det andet flugter med
bygningsfacaden i øst. Endelig er der det tred¬
je element, platformen, der er et kvadrat udlagt
i torvets gulv og med det ene hjørne 'fastholdt'
i tingstedes centrum. Platformen ligger som en
fri figur uden at optage retning fra omgivelserne.
Dens isolerede placering understreges ved, at fla¬
dens vandrette plan ikke følger torvets naturlige
fald, hvorved små lysninger på op til 20 cm opstår.
De tre elementer foreslås etableret som mørke¬

grå asfaltflader nedlagt i gulvet, som spænder ud
over hele torvet og alene består af brosten. Som
et blueprint af historiske spor og linier indlæg¬
ges tillige støbejernsbånd, som udgør en souvenir
fra en svunden tid. Hellen, trærækken, båndet og

platformen samt tingstedet med trægruppen ud¬
gør de rum- og zonedannende elementer på tor¬
vet. Torvet far herved en opdeling og støtte for
placering af siddepladser, som almindeligvis efter¬
spørges af byens borgere. Forslaget er som sagt i
slægtskab med 2. præmieforslaget. Det besidder
nogle af dettes kvaliteter, men er ikke udført med
samme arkitektoniske sikkerhed.
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Uddrag af dommerbetænkning
Forslag tildelt delt 3. præmie på 50.000 kr.
Udarbejdet afAnders Abraham
Forslaget tilhører den lille gruppe af forslag, som
indretter torvet som en begivenhed i sig selv. For¬
slaget er præmieret af to grunde. Den ene anled¬
ning er, at dette forslag fremstår som et utvetydigt
korrektiv til flertallet af de øvrige besvarelser, der
mere underordner sig stedets karakter end udfor¬
drer det. Herved minder forslaget om, at der er
andre måder at anskue torvet på, måder som løser
op for torvets formelle æstetik og indfører en ny.
Den anden grund til præmieringen er, at fodsla¬
get inden for sin egen æstetik er udført meget ar¬
tistisk og endda igennem sin møblering af torve¬
fladen skaber symbolske billeder, der leder tanken
tilbage til urdanske helleristninger. På denne vis
skabes torve i torvet.

Forslaget ser sig selv som det livlige kuriosum
i domkirkens skygge. Det legende torv, hvor til¬
fældige begivenheder tager form og forsvinder i
en uartikuleret strøm.

Forslaget er opbygget af syv lag, som trans¬

parent overlejrer hinanden. Bunden er udlagt i
chausséssten, der har en let sinusform. Fladen fik¬
seres af et koordinatsystem med angivelse af en

række koordinatpunkter, der ligger i et stort grid-
system. Punkterne udgør forankringspunkter for
et system af overdækninger, således at det meste af
torvet kan overdækkes. I fladen indlægges en rute,
som i sit krøllede forløb passerer en hvidtjørn og
et æbletræ samt tangerer andre steder på pladsen,
som kan give ophold. Ruten er markeret ved en
alu-liste i belægningen. De eksisterende elemen¬
ter som springvand, træer/tingsted og belysning
lades uberørte. Foruden disse elementer indføres

større og mindre skulpturelle elementer, der alle
har strenge geometriske former, hovedsagelig be¬
stemt afcirklen og som derved indkapsler sig selv,
men også giver mulighed for at bevæge sig fra et

podie til et andet.
Forslaget er artistisk fremstillet og afviger på

mange måder fra næsten alle andre forslag. Det
præmieres både for sin egen æstetik, sin kompo¬
sitoriske styrke, den indbyggede historiske refe¬
rence og for modet til at tænke anderledes end
flertallet af forslag.
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BOGOMTALE

A New Nature

Anders Abraham: A New Nature — 9 Architectural

conditions between liquid and solid. The Royal Danish
Academy of Fine Arts, School of Architecture Pub¬
lishers, 2009. 578 sider. Pris 500 kr.
ISBN: 978-87-87136-88-4

A New Nature er en imponerende stor bog, ba¬
seret på Anders Abrahams ph.d.-afhandling og

projekter, han efterfølgende har udført med ud¬
gangspunkt i sine teoretiske og praktiske erfa¬
ringer, opnået gennem ph.d.-projektets proces.

Det er et vildt inspirerende værk for den,
som har lyst og vilje til at sætte sig ind i et aka¬
demisk værk fyldt med flotte illustrationer og-
interessante beskrivelser. Det er ikke en bog,
som kommer med endegyldige guidelines til,
hvordan man kan planlægge. Derimod præsen¬
teres kreative arbejdsmetoder, som det så er op
til den enkelte at udvikle og benytte i sit kon¬
krete arbejde.

Inspirationen til arbejdet frem mod A New
Nature fandt Anders Abraham dels i Detroit,
hvor han oplevede, at alt handler om produk¬
tion, og at fabriksbygninger udgør byens monu¬
menter. Alt var opbygget omkring transforme¬
ring/omdannelse af materialer, lige så vel som

byens struktur. Og dels i New York, hvor han
oplevede, at byen ikke havde nogen fast form,
men snarere kunne ses som en fysisk masse i en
konstant fysisk transformationsproces.

Jeg ser umiddelbart Anders Abrahams ar¬

bejdsmetoder som en mulighed for at arbej¬
de med følgende spørgsmål: Hvordan planlæg¬
ger man, når fremtiden ikke nødvendigvis ser
ud som nutiden, hvordan sikres sammenhæng?
Hvordan planlægger man i en situation uden
store landskabelige og arkitektoniske værdier at
forholde sig til? Hvordan planlægger man i en

situation, hvor den fysiske verden konstant går
i retning af kaos pga. manglende stillingtagen
til steder og situationer? Svarene leder Anders
Abraham efter gennem studier af filosofi og vi¬
suel kunst.

En af hans teser bygger på den franske fi¬
losof Jean-Francois Lyotards karakteristik af, at
den verden, vi lever i, består af en sum af 'små

historier' efter de 'store historiers' død. Tabet af

en overordnet, guidende fortælling er centralt
for arkitektur og for os som mennesker. Vi bli¬
ver nødt til at finde en ny basis for arkitektur
og skabe et nyt fundament for vores eksistens.
Jeg forstår dette som tabet af bl.a. modernite¬
tens insisteren på, at mennesket er indgivet en

guddommelig ret til herske over naturen, ligeså¬
vel som fortællingerne om hirakierne i byer, ha¬
ver og bygninger, der f.eks. kendes fra barokken.

I en situation, hvor by og land smelter sammen,

og fortid og fremtid kombineres i et entropisk/ka-
otisk landskab, er det nødvendigt at se på sammen¬

hænge. Da der ikke længere er en stor, ledende for¬
tælling, men mange små fortællinger, handler det
om at se på sammenhængen mellem dem.

Med udgangspunkt i analyser af værker in¬
defor de visuelle kunstretninger, som efterfulgte
minimalismen i 1960'erne og 1970'erne, 'Anti-
Form' og 'Process Work', har Anders Abraham
udført forskellige modelforsøg. Her studerer han
tilblivelsen af form ved en variation i de tre sty¬
rende fænomener; tilblivelsesproces, materiale
og omstændigheder/form.

Det er noget særligt at blive inviteret inden¬
for i Anders Abrahams kreative arbejdsunivers.
Hans arbejdsproces fremgår klart af de mange
illustrationer. Det er tydeligt, hvordan hvert en¬
kelt forsøg er udført som en proces med et tæt
samspil mellem det konkrete forsøg og de te¬
oretiske overvejelser. Skitser af tanker omkring
forsøgene og affotograferinger af forsøgene gi¬
ver et fint indblik i arbejdsmetoderne. Samtidig
giver beskrivelserne en god forklaring såvel på
de konkrete handlinger som de bagvedliggende
teorier og idéer om, hvad elementerne i forsø¬
get kan være spejlinger af i den virkelige verden,
.såsom love, normer og forskellige fysiske tilstan¬
de/situationer. Den abstrakte karakter gør, at
tankerne får lov at køre derudaf. Illustrationerne

er så fine, at man får lyst til direkte at omsætte
dem i planlægning. Beskrivelserne og illustratio¬
nerne af arbejdsprocesserne er så igangsættende,
at jeg får lyst til at gå direkte i værkstedet og for¬
søge at gøre Anders Abraham historierne efter.

Alle opslag med illustrationer er så rene, at
de uden videre kunne hænges op på væggen.

Desværre går det en gang imellem ud over læs¬
ningen, da beskrivelsen af illustrationerne nog¬
le gange findes adskillige sider fra illustrationen.
Ligeledes er det synd, at flere illustrationer efter
hinanden nogle gange har samme illustrations-
tekst. Man får altså ikke serveret en beskrivelse af

forskellen på den ene og den anden illustration.
Imidlertid kan det også ses som en fordel, da
tydningen så bliver op til læseren, hvilket i høj
grad er med til at starte kreative tankeproces¬
ser omkring at omsætte idéerne i konkrete pro¬

jekter.
Alt i alt en fantastisk bog for den, som søger

visuel inspiration. Og et stort akademisk værk at
sætte sig ind i for den, der har lyst til det.
Asbjørn Morsing Thomasen, landskabsarkitekt mdl

Skitsemodeller

og skitse
• Sketch models
and sketch
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IN MEMORIAM Th.J. Palle Schmidt i Ulkerup Skov
Modstående side, fra venstre.

Popler ved højhusene i Sorgenfrivang.
Poppel, lærk, avnbøg og tjørn ved Gren¬
husene i Hvidovre.

Ege ved Kingohusene i Helsingør.
Haven i Ulkerup.
Alle fotos Agnete Muusfeldt, fra
Grøn form — Grønt modspil
• Right.J. Palle Schmidt in Ulkerup Forest
Opposite page, from left:
Poplars by apartment houses in Sorgenfrivang.
Poplar, larch, hornbeam and hawthorn by
the Grenhusene scheme in Hvidovre.
Oaks by the Kingohus housing scheme in
Helsingør.
Garden in Ulkerup.
All photos Agnete Muusfeldt, from
Grøn form — Grønt modspil

Professor Jørn Palle Schmidt
14. august 1923 — 24. juni 2010

'Mennesker er i høj grad som de personer, de
omgås!'. Sådan var nogenlunde ordene fra land¬
skabsarkitekt Jørn Palle Schmidt én af hans sid¬
ste dage. Måske var det derfor, vi var så mange,
der efterstræbte hans berigende selskab. Palle var

et ædelt menneske, der rummede stor visdom

og robusthed. Han var også en levemand og hu¬
manist, der nød naturen, den gode mad og vine.
Og ikke mindst skønne kvinders selskab. Natur,
mad, vin, ja sågar kvinder skulle være af ypper¬
ste kvalitet, gerne sprudlende af vitalitet, fro¬
dighed og diversitet. Han foretrak dog det enk¬
le, men mangfoldige, frem for det opulente og
snobbede. Her var ingen fine fornemmelser eller
akademisk hovmod. Dette til trods for, at Palle
var én af Danmarks største landskabsarkitekter,
som blandt andet blev udmærket med arkitekt¬

fagets højeste anerkendelse C.F. Hansen Medal¬
jen i 2003.

Palle blev født i København 14. august 1923
som søn af prokurist Lauritz Schmidt og Valborg
Clément. Palle Schmidt blev uddannet gartner i
1942, siden uddannet til cand. hort. i 1950. Efter
at have været ansat nogle år hos landskabsarkitekt
Aksel Andersen i Gentofte Kommunes Park¬

afdeling, startede han sin egen tegnestue i 1952.
Særligt Aksel Andersen, men også G.N. Brandt,
fik stor betydning for Palles virke. Alle tre var de
af den gamle skole og skønånder i ordets bed¬
ste betydning.

Palle blev i 1965 ansat som ekstern Ijektor
på Den Kgl.Veterinær og Landbohøjskole, hvor
han var professor fra 1972 til 1993. Palle virke¬
de i en lang årrække desuden som censor ved
Arkitektskolen i Aarhus og ved Kunstakademi¬
ets Arkitektskole i København. Han agerede og¬
så en tid som formand for Danske Landskabsar-r

kitekter, var rådsvalgt medlem af Akademiraadet
og dertil medlem af indtil flere af Akademira-
adets udvalg (bl.a. landskabs- og havekunst, by-
og landskabsplanlægning, kirkekunst). Han var
medlem af Frøkildeudvalget, Klonkildeudvalget
og Statens Kåringsudvalg for Landskabsplanter.
Og af PlantGruppen, hvor han nærmest egen¬

hændigt stod bag udarbejdelsen og udgivelsen af
Plant og Plej, som fik stor betydning for de grøn¬
ne fag. Gennem de sidste mange år var Palle des¬
uden inspirator for og deltager i Landskabsværk-
stedets arbejde med revitalisering af landsbyer og

herregårde, med stiplanlægning, skovrejsning, te¬

rapihaver, konkurrencer mv.

Palle elskede sit fag og gav det en stærk per¬

sonlig og erfaringsbaseret pondus. Hans arbejde
med planter og jord startede, da han som blot
femårig fik et stort havestykke af sin haveinteres-
serede far. Her kunne han indrette sig med små
træer og buske, kringlede stier og sirlige plante-
bede samt holde kaniner i bur. Og det fortsatte
til det sidste, hvor han på sit sygeleje stort set dø¬
de med pennen i sin hånd - knap 87 år gammel.
Sådan skal vi også mindes ham - med utrættelig
arbejdsiver til det allersidste. Kæmpende for et

grønnere og frodigere Danmark. Ikke for plan¬
ternes og grønne fagfolks skyld, men til glæde
for menneskeheden. Palle ønskede nemlig, at
mennesket åbnede sit sind for den iboende kraft
i jord, vand og planter.

For Palle var ord lig handling. Det gjaldt bå¬
de hans virke som underviser og professor ved
Landbohøjskolen, hvor han prægede generatio¬
ner af landskabsarkitekter med sin udtalte for¬

ståelse for naturen og plantelivets cyklus. Men
også som forsker og forædler, hvor han blandt
andet udførte et omfattende udviklingsarbejde
af plantemateriale og omkring traktose. Og ik¬
ke mindst som skabende landskabsarkitekt, hvor
han med næsten umenneskelig tålmodighed
gennem et helt liv, med stor entusiasme og faglig
dygtighed bestræbte sig på at bringe plantelivets
mangfoldige og frodige verden ind i de asfaltbe¬
lagte jungler, som vi kalder for byer. Det gjaldt
også de større vejanlæg, som Palle stod bag, men
måtte kæmpe hårdt for blev føjet smukt til land¬
skabet samt forskønnet med robuste og vitale
plantninger. Det gjaldt stort set alt, hvad Palle
førte ved, så blev resultatet betagende smukt, vi¬
talt og frodigt. Det kan man selv læse mere om i
Annemarie Lunds monografi om Jørn Palle Sch¬
midt, bogen Grøn form - Grønt modspil.

For Palle var naturen, skoven, landskabet,
planten uhyre vigtig. Elementer, der desværre

ofte negligeres i vort samfund, hvor mange poli¬
tikere og økonomer primært lægger vægt på den
målbare præstation. Men for Palle skulle menne¬

sket gives plads til fordybelse og afstresning. Og
det skal gerne understøttes af en for mennesket
naturlig grøn ramme. Her kan mennesket nem¬

lig finde hvile og ro via milde sanseindtryk fra
flora og fauna, drømme i det fri eller selv have
fingrene i mulden. Også det at nyde fra naturens
eget spisekammer og leg og bevægelse fandt han
vigtigt for menneskets velbefindende.

Palle ønskede til det sidste en større forstå¬
else for, at den kunstneriske kraft og påvirkning,
der rummes i det bløde, livgivende og forander¬
lige, som have- og landskabsarkitekturen har så
store muligheder for at bibringe, skulle styrkes
med kraft og vælde i vores samfund. Palle var

selv en foregangsmand. Gennem hele sit liv og
virke beskæftigede han sig med planlægning af
grønne uderum til gavn og glæde for mennesker.
Og han elskede også selv at glæde andre. Såle¬
des er vi nok mange, der med stor varme husker
vores besøg i hans smukke bolig i Ulkerup. Her
stod det på faglige samtaler, ofte hjulpet på vej
af Palles hjemmebagte brød med tandsmør og
marmelade, gerne flere skiver og serveret til en

kop stærk te. Og når tiden løb af med os, hvad
den heldigvis ofte gjorde, så blev man inviteret
på veltilberedt mad af den enkle, men fornem¬
meste slags. Kogekunsten havde han blandt an¬
det lært af sin mor, som var af fransk afstamning,
men også af sin interesse for god dansk mad. På
koldere dage gik turen også ofte til den lille sau¬

na, indrettet i et tidligere hønsehus i haven, hvor
samtalen blev ført videre med en kold øl eller

god whisky i hånden. Nu må vi så forsøge at ta¬
ge handsken op, både med hensyn til kampen for
det grønnere Danmark, men også med at glæde
andre. Det bliver ikke nemt uden Palle ved vo¬

res side.

Æret være Jørn Palle Schmidts minde!
Jørgen Nimb Lassen, forstkandidat,
Landskabsværkstedet
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Erik Hagens: Det åbne land, 1989.
Polykrom akvatinte på papir, 980 x 1594 mm.

Jørn Palle Schmidts samling
• Erik Hagens: The open landscape, 1989.
Polychrome aquatint on paper, 980 x 1594 mm.

Jørn Palle Schmidt's collection

Professor (Jørn) Palle Schmidt
Sagen er jo den:
Under fremlæggelsen af sager (ofte ulykker) i
Akademiraadet og dets udvalg sad Palle Schmidt
tit og virrede med hovedet. Lidt fremme i for¬
handlingen tog han ordet og sagde: 'sagen er jo
den', hvorefter han afslørede et enormt lokal¬
kendskab og klar forståelse af politisk tæft og

mangel på samme.

'Sagen er jo den, at de mest elementære ar¬

kitektoniske, landskabelige og planmæssige præ¬
misser ikke er tilgodeset'. Sådan var det tit, og
dette klarsyn blev ofte sagens afklaring og af¬
slutning.

På en 'besigtigelsesrejse' rundt i Danmark
kom vi (Akademiraadets landskabsudvalg) en
sen aften til Kirke Henneby Kro. Vi havde be¬
stilt værelser, men ingen mad. Palle Schmidt gik
i køkkenet og forklarede kokken, at Akademi¬

raadet var statens æstetiske rådgiver, at alle arbej¬
dede con amore, og at rådet ingen penge havde,
men at vi gerne ville have en tre retters menu,

og at vi havde 80 kroner pr. mand.
Pragtfuld middag!.
På den samme rejse så vi på vindmøller syd

fo'r Nibe, et virvar af møller uden overordnet
landskabsidé.

Vi kørte hen til en lille gård, Palle bankede
på døren, og konen kom efter nogen tid ud. Om
hun havde synspunkter på vindmøllens place¬
ring i landskabet - og den der stod ganske tæt på

gården — nej , men den ødelægger fjernsynet,
jeg kan kun se video, sagde hun og gik tilbage til
fjernsynet, og vi kørte videre.

Forståelsen for forskelligheden, diversite¬
ten, ikke kun den biologiske, men også den sam¬

fundsmæssige, var en grundlæggende forudsæt¬
ning for Palles verdensbillede.

Det klare udsagns betydning kom frem i de
to landskabsmemoranda, som han var ophavs¬
mand til i Akademiraadet.

Klarest blev det i udsagnet om en påtænkt
motorvej over og gennem Vejle Ådal. Kort efter
den store fredning (Danmarks største) planlagde
Vejdirektoratet en motorvej gennem den nu fre¬
dede ådal.

På Akademiraadets vegne og som statens

rådgiver i æstetiske spørgsmål formulerede Pal¬
le problemstillingen således: 'hvis det ikke kan
eftervises, at de landskabelige værdier er større
efter anlægget af vejen end før, kan fredningen
ikke ophæves. Overfredningsnævnet var enigt,
derfor har vi i dag en Vejle^ord bro.

Palle Schmidts humanistiske verden strakte

langt, hans omsorg for andre var stor, hans om¬

sorg for samfundet var intens, og hans virke som
landskabsarkitekt dækkede alle områder og me¬
re til.

Danmark har mistet endnu en af de helt sto¬

re, først Sven Hansen, senest Sven-Ingvar An¬
dersson og nu Palle Schmidt.
Jeppe Aagaard Andersen
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SUMMARY

Arrival plaza for BRF-Krcdit's
headquarters, p. 102
Karen Nørgaard

The concept behind the new de¬
sign of the plaza is based on a slight
folding of a number of large, paved
and slightly sloping areas that rise, in
from the plaza and out toward the
sidewalk. In this way a low edge is
formed, which separates the plaza
from the surroundings without los¬
ing sight of the visual connection.
The entrance provides the central
direction in the new design. The
plaza is paved with small, dark mo¬
saic stone, which give the area a

beautiful, homogeneous and com¬

posed surface, but in rainy weather -
a different, almost black expression.
All the areas are edged with a wide
granite curb, which allows chang¬
es in grade and folds and also gives
space for a fountain and linear drain.
A group of acacia trees in the largest
mosaic area, like the bed filled with
decorative grasses provides a lush
contribution to the plaza.

Closed competition:
Ribe Cathedral Square, p. 106
The competition was a project com¬

petition divided in two phases, with
six participating offices. The judge¬
ment criteria included a respect for
the archaeological conditions and
the medieval city and the cathedral's
significance in a historical and cul¬
tural context, to create a worthy and
distinguished framework around Ri¬
be Cathedral, to strengthen the ca¬
thedral square as Ribe's central ur¬
ban space, to create a better visual
and physical connection between
the cathedral, the cathedral square

and the surrounding spaces and to
allow a greater degree of usage.

The major emphasis in the eval¬
uation of the first phase was placed
on the proposals' concepts and the
treatment of the terrain around the

cathedral. Today the cathedral can be
seen as lying in a hollow. The future
terrain form around the cathedral is

described in the proposals both as

partially unaltered with the preser¬
vation of parts of the stairs and walls
from H.C. Amberg's scheme (2), as a
round bowl-form (4), as more linear
sloping forms with varied but pre¬
cise slopes, possibly with an angled
stairway (1 and 3) and as a more to¬

pographically loyal and varied slop¬
ing form (5).

The jury finally decided that the so¬
lutions that provided the most space
down around the church base's pla¬
teau were the most favorable and

that the linear sequence of the stair¬
way or the paving's directional lines
would give the future square the
greatest composure and dignity. In
terms of the paving, the propos¬
als primarily suggest different types
of granite. Most of the proposals
worked with an almost totally paved
square. The jury decided that pro¬

posals 1, 3 and 5 were the best to

satisfy the first phase's requirements
for a concept and a general approach
that would allow the cathedral to

stand majestically in the space and
on a topographically varied surface.

In the second phase, the three
proposals were further treated in a

qualified fashion, but in different de¬
grees and depth. In this treatment
the mutual differences and the sub¬

sequent consequences were clari¬
fied. In the judgement of the second
phase, special emphasis was placed
on the treatment and verification of

the individual proposal's terrain for¬
mation, paving types including sur¬
face treatments and paving patterns,
traffic planning.

Proposal 3 differs from the oth¬
ers due to its very convincing me¬
diation between the old and new,

and its reflection of a very human¬
istic approach to the solution of the
problem. The proposal creates a con¬

vincing, coherent terrain formation
where the paving surface spans the
entire area of the space, while wide,
low stone plinths give the place a
new identity and a sculptural, sub¬
dued character. The place is human¬
ized by the plinths' seating opportu¬
nities, supported by groups of large
lime and Norwegian maple so it be¬
comes a green square. Seen from a
distance the large crowned trees on
the square will appear as a manmade
oasis under the cathedral towers in

the flat salt meadow landscape. The
articulation of the paving patterns

logically and consequently respects
the tow^nV existing paving and at
the same time relates to the church's

flooring patterns as a subdued his¬
torical reference. The stone plinths
lie like large, flattened protrusions
that rise from the paving, and al¬
so have a traffic regulating function.
The jury has thus selected proposal
3 as the winner and recommended

it for realization.

Open concept competition:
The Assembly Square in
Roskilde, p. 117
The Assembly Square is Roskilde's
most important city square and lies
in the center of the historical city
core as a connecting link between
the pulsing pedestrian street and
the cathedral's majestic composure.
In 2009, the city council arranged
an open concept competition for
the future design of the square, so
that it could be included in the city
center planning that the municipal¬
ity is working on at the moment.
The idea was to find a comprehen¬
sive plan, a concept that would be
the basis for future development
and provide an overall framework.

The jury based their work on
the competition program's five
judgement criteria: a convincing
concept and robust phase plan; in¬
terplay between the square's history,
modern urban space activities and
the transition to the surrounding
city spaces; the square's furnishing
with regard to activities and seasonal
conditions; to strengthen a lively ur¬
ban space culture; the square's inte¬
gration of the necessary traffic and
parking. The jury placed emphasis
on the ability of the square to ap¬

pear as a square, preferably with an

open and partially un-programmed
expression as this would allow a

higher degree of flexibility.
The first prize winning pro¬

posal by Camilla Hornemann, Stine
Henckel Schultz and Claus Har-

boesgaard Pryds establishes a type
of'basic space,' the most basal space

imaginable at this place. A square
that can tolerate all types of weath¬
er, summer and winter; a square,

which without modern fads respects
the unusual historical setting. It is a

space, a square, that reaches out to
all the facades and even with its pav¬

ing pattern and the removal of nar¬
row access conditions at the palace
gateway, includes the entire histori¬
cal palace complex in the assembly
square, which is not the case today.

The overall expression is con¬

vincing and extremely simple in its
design, almost reduced to utter ti¬
midity.
www.roskilde.dk/staendertorvet

In memoriam, p.124
Jørgen Nimb Lassen:
Professor Jørn Palle Schmidt, born
August 14,1923 passed away on

June 24, 2010. Palle Schmidt was
educated as a gardener and later re¬
ceived his degree in horticulture
in 1950. After a period of employ¬
ment with landscape architect Aksel
Andersen, he started his own office
in 1952. In 1965 he was appoint¬
ed as external lecturer at the Royal
Danish Veterinary and Agricultural
University, and from 1972 to 1993
as professor. He served as president
of the Society of Danish Landscape
Architects, was an external examin¬
er at the architect schools, member
of several of the Academy Council's
committees as well as committees

in the area of plant breeding, where
he carried out extensive research in

plant material and traktose. But it
was especially as landscape architect
that he with great enthusiasm and
professional expertise brought hor¬
ticulture's diversity and lush world
into our cities.

Jeppe Aagaard Andersen:
During the presentation of issues
(often unfortunate ones) in the
Academy Council and its commit¬
tees, Palle Schmidt often sat and
shook his head. A bit into the dis¬

cussion, he would rise and say: 'the
fact is,' after which he revealed anj

enormous local knowledge and
clear understanding of the political
flair or lack of the same.' The fact

is that the most basic architectural,

landscape and plan premisses have
not been addressed.'This was how

it often was, and his clear-sighted¬
ness often led to the clarification

of the issue and its termination.

The understanding of dissimilar¬
ities, the diversity not only the bio¬
logical but also the social aspects was

one of the basic conditions for Pal-

le's view of the world.

The importance of the clari¬
fied statement was revealed in the

two landscape memoranda, which
he was responsible for in the Acad¬
emy Council.

Palle Schmidt's humanistic

world was wide reaching, his con¬

cern for others was great, his con¬
cern for society was intense and his
work as a landscape architect cov¬
ered all areas and even more. Den¬

mark has lost yet another of the re¬

ally great personalities, first Sven
Hansen and most recently Sveri-
Ingvar Andersson, and now Palle
Schmidt.

Pete Avondoglio
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ANNONCE

Lys fremtid
med LED
Udendørsbelysning på gader, veje og i parker står bag en væsent¬
lig del af energiforbruget i Danmark. Det skønnes, at omkring en

tredjedel af Danmarks udendørsbelysning i dag er baseret på gam¬
mel og ineffektiv belysningsteknologi, som kan dateres helt tilbage
til 1960'erne. Nye LED-løsninger kan nedbringe energiforbruget
med helt op til 85 %.

Danmark skal, ligesom resten af EU, øge energi¬effektiviteten med 20 % frem mod 2020. En

gigantisk opgave, der kræver; at alle trækker
på samme hammel: Det offentlige, energiselskaber; råd¬
givere, arkitekter; ingeniører; private virksomheder og

besluthingstagere. Og i det store regnskab er lys en af
de store miljøsyndere - lys tegner sig for omkring 20 %
afverdens samlede elforbrug.

Spar på energien med
den rigtige udendørsbelysning
Sammenlignet med traditionelle lyskilder er
LED-baseret hvidt lys garant for et lavere ener¬

giforbrug, der både kan sés på bundlinjen og på
C02-regnskabet. Samtidigt kan LED-belysning for¬
skønne omgivelserne rent æstetisk, øge trygheden
og højne sikkerheden på landets veje.

"Dagslys er noget af det vigtigste i vores liv. Det er

dynamisk, overraskende, smukt og skaber liv. Men
det er ikke konstant, og derfor er vi som mennesker
afhængige af alternativer; der kan hjælpe os med at
overvinde mørket. Et rigtig godt alternativ er LED-
baseret hvidt lys," siger Henrik Handschuh, Nordic
Segment Marketing Manager; Outdoor; Philips
Lighting.
Et par af kvaliteterne ved det LED-baserede hvide lys
er den unikke farvegengivelse og den højere opfat¬
telse af lysets styrke. Begge dele betyder; at det bliver
lettere at skelne og genkende genstande, farver; for¬
mer og mennesker fra hinanden - både på korte og

lange afstande. Ud over en æstetisk værdi kan det
også have en præventiv effekt i forhold til kriminalite¬
ten. Og så er der massive energibesparelser at hente.

Landets byer halter efter
I mange af landets byer er der noget at tage fat på.
Her er problemet nemlig, at en stor mængde foræl¬
det lysteknologi til udendørsbelysningen er med til
at sluge langt merf el, end hvad der reelt er brug
for Og i det store klimaregnskab er problemet til at
få øje på. Philips' egne undersøgelser visen at byer i
dag er ansvarlige for omkring 70 % af det samlede
energiforbrug.
- Samlet set kan vi i Europa opnå årlige besparelser
på omkring 4,3 milliarder euro og samtidigt nedbrin¬
ge udledningen af C02 med 28 millioner ton. Men
det kræver; at landets kommuner får lagt nogle am¬
bitiøse belysningsplaner; forklarer Henrik Handschuh.
Philips Lighting har efterhånden en del konkrete
danske og internationale eksempler på, at en god
LED-løsning til udendørsbelysningen har ført til mas¬
sive energibesparelser Et af eksemplerne finder man

på Fanø.

PHILIPS
sense and simplicity

DEN RIGTIGE VEJ ...

Vejen mellem Ullerslev og

Flødstrup ligger i åbent land.
Det er en af årsagerne til, at
vejen er ubelyst. Men cykel¬
stien langs vejen er belyst for
at gøre den mere sikker, og
for at cyklisterne kan over¬
skue stiens forløb. Derfor
er det vigtigt, at belysningen
kan styres, så bilister og om¬

kringboende ikke generes af
lyset. Det er også væsentligt
at undgå "lysforurening" -

altså overflødig og utilsigtet
belysning af omgivelserne. Og
naturligvis er det også et mål
at begrænse energiforbruget
og dermed C02-udledningen
mest muligt.

Mini Iridium LED

Mini Iridium LED er et lille

og miljøvenligt armatur, som
er velegnet til renovering af

eksisterende lysinstallatio¬
ner. Ved at udskifte de gamle
kuffertarmaturer, der anven¬

der omkring 90W, med Mini
Iridium LED opnås et langt
lavere energiforbrug - i ar¬
maturets levetid anvender
det gennemsnitligt kun 26W.
Herudover er der opnået
et højere belysningsniveau,
mindre spildlys og bedre
regelmæssighed af lyset på
cykelstien.

Driftsleder Søren Oest-

Jacobsen, Nyborg Forsyning &
Service, fortæller:

"Vi forsøger at holde
os godt orienteret og
blev derfor hurtigt op¬
mærksomme på det nye
armatur. Det har et for¬
nuftigt elforbrug, og

den præcise styring af
lysspredningen var også
noget, vi kiggede efter.
Holder levetiden på ca.
50.000 lystimer, bliver
der rundt regnet 12 år
imellem, at vi skal røre
ved det enkelte armatur,
hvis der ikke sker noget
uforudset. Tidligere var
levetiden ned på kun
omkring 16.000 timer.
I forhold til de gamle
kviksølvlamper sparer vi
mere end to tredjedele
af elforbruget, og får
samtidigt bedre lys."

Alene på strækningen mel¬
lem Ullerslev og Flødstrup
er besparelsen over I 1.000
kWh om året. I C02 er be¬

sparelsen lidt under 10 tons
om året.

FAKTA:

BYGHERRE:

Nyborg Forsyning &
Service A/S

BELIGGENHED:

Nyborg Kommune, cykel¬
stien mellem Ullerslev og
Flødstrup

ANVENDTE
ARMATURTYPER:
42 stk. Mini Iridium LED,
BGS45I LXMLWW
31 Wil NSO CO GR
60/76P

BELYSNINGSDESIGN:

Nyborg Forsyning &
Service A/S og Philips
Lighting

BELYSNINGSLØSNING:
Installationen i Ullerslev
består af 4 meter høje
master med en indbyrdes
afstand på 41 meter

ENERGIBESPARELSE:
Ved at udskifte de gamle
kuffertarmaturer der
anvender omkring 90W
med Mini Iridium LED,

som i armaturets levetid

gennemsnitligt kun anven¬
der 26 W, opnås der et
langt lavere energiforbrug.
I C02 er besparelsen lidt
under 10 tons om året.



nåle møter under WC. Disse har

tidligere aldri hatt noen formell
status.

Etter at prosessen IFLA/ EFLA
Coming together nå er fullført,
ble det fra NLAs delegat tatt opp

spørsmål om ikke dette møtet bur¬
de få en mer formell rolle, da det
nå er slik at delegatene er blitt de
samme for alle organisasjoner bå¬
de til IFLA og IFLA-Er/EFLA,
som et middel i å styrke arbeidet i
IFLA-Er/EFLA.

Oppfølgingspunkt hvor Norden bør
være spesielt aktiv:
• Gjennomgang av Constitution ad
By-Law, dvs. generelle regelverk
• Forslag til nye valgregler
• Aktiv deltagelse i utarbeidelse av
Global Landscape Convention
• Bidra til Communication Com¬

mittee, som en videreføring av

Jacob Kamps gode initiativ.

Verdenskongress 2010
I forlengelsen av WC ble årets
IFLAs verdenskongress gjennom-
ført.

Det var en usædvanlig velbesøkt
verdenskongress med ca 2000 del¬
tagere. Det var noen gode key-no-
te speakers, litt vel mye på kinesisk
— men noe som ga muligheter til
å se Suzhous og Kinas mest kj en¬
te hager som er oppført på ver-
densarvlisten.

Verdenskongress 2011
Neste års Verdenskongress er i
Sveits, Zurich, 27. — 29. juni, med
tema From Urban Landscapes to

Alpin Gardens, se: http://www.
ifla201 l.com/
Så sett av datoen allerede, da det
virker som om komiteen har som

mål å innfri forventningen til
sveitsisk kvalitet og punktlighet.
Juni, 2010
Tore Edvard Bergaust
IFLA delegat, NLA

IFLA World Congress 2010
The annual IFLA World Con¬

gress is a professional congress to
be held in Zurich that is expected
to be attended by more than 500
professionals and over 100 students
from the fields of Landscape Ar¬
chitecture, Landscape Planning and
associated professions and research
from throughout the world to de¬
bate and discuss current topics and
exchange experiences.
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OK grøn anlæg
- grundlaget for
kvalitet i top

OK grøn anlæg as

Tlf.: 57 53 75 09

www.ok-as.dk

Inspirerende
udemiljøer anlægges
og vedligeholdes

Økonomi

IFLA har klart seg godt gjennom
til tross for den globale krisen.
Visepresidenten fra the American
region i flere år rapportert at de
ikke får utrettet så mye pga. man¬

gel av penger. (De amerikanske or-

ganisasjonene betaler ingen avgift
til den Amerikanske regionen) Nå
ønsket regionen at det skulle settes
av en egen pot med penger, som

regionene kunne søke om tilskudd
fra. Dette førte til et relativt harm¬

dirrende motinnlegg fra NLAs re-

presentant, som representant for en
av de organisasjoner som betaler
høyest avgift pr hode til IFLA og
i tillegg til EFLA. De fikk klar be-
skjed om at da fik de slutte å sutre

og begynne å betale en egen avgift
til sin egenregion.
Tilskuddspoten ble ikke opprettet.
Global landskapskonvensjon

Her har det unike skjedd at UN
bedt IFLA om innspill til en kon-
vensjon. Det ble her avholdt en

workshop, hvor det ble bestemt at
den europeiske legges som grunn-

lag og at det samles in erfaringer
med denne.

Kathryn Moore er valgt som koor¬
dinator for dette arbeidet.

Her bør Norden være en aktiv på¬
driver og bidragsyter.

Valg
Undertegnede var scrutinizer sam¬
men med Kathryn Moore for val¬
get til ledige posisjoner i ExCo/
styret ved valget i Rio i 2009.
Disse papirene ble ikke frembrakt i
Rio slik at gjennomgang først ble
gjort i januar 2010. Dermed kunne
det ikke rapporteres tilbake til WC
før i Suzhou.

Det ble rapportert om en del uro-
vekkende uregelmessigheter, men
at det var umulig å gi dette en til-
bakevirkende kraft.

2010-valget scrutinizer-rapport ble
gitt av Hal Moggridge. Årets scru-
tinizere underkjente 20 stemmer,
slik at antall gjelden stemmer ble
kun 25 stk.

Med hensyn til presidentvervet ble
det hhv. 13 til Desiree Menzies og
12 for Charlotte Buys.
For.å unngå mer trøbbel trakk
Charlotte Buys sitt kandidatur,
men det hele må sies å være hel¬

ler tvilsomt.

Håndteringen av det hele, men

mye rot også i utsendelse av lister,

valgsedler etc. ble tatt opp i mø¬
tet i den Europeiske region, med
forslag om misstillitsvotum overfor
general sekretær som ansvarlig for
valgene. Det ble løst med en offisi-
ell unnskyldning i plenum.
Forslag Om å endre valgreglene
slik at de blir mindre byråkratiske
ble heller ikke istemt, men dette
er noe Norden bør arbeid med vi¬

dere.

Nytt ExCo
Det nye styre, Executive Commit¬
tee består av:

Desiree Martinez — President fra

Mexico (SAPM), ny

John Weier, Treasurer — Luxem¬
bourg (ALAP), ny

Virginia Laboranti, Secretary
General - Argentina (CAAP), ik¬
ke på valg
Carlos Jankilevich,Vice President
Americas region fra Costa Rica
(ASOPAISAJE), ny
Alan Titchener,Vice Presient Asia
Pacific Region fra New Zeeland
(NZILA), ny

Nigel Thorn,Vice President Euro¬
pean region fra England (LI), ikke
på valg

Råd til det nye ExCo
Den avgårende presidenten, Diane
Menzies, hadde i sin rapport føl¬
gende anbefalinger i fht. en revi-
dert strategi for IFLA:
• en kort og fokusert strategi med
en grense på 8 formulerte punkt
• benytte seg av å gi IFLA med-
lemsorganisasjoner ansvar for å
gjennomføre relevante oppgaver/
prosjekt med korte frister, som et
middel til å få fortgang i arbeidet
• gi samarbeidet med UNESCO,
IUCN og UNEP større og strate¬
gisk oppmerksomhet, med mer ef¬
fektiv ressursutvikling
• at det utvikles strategier for regi¬
onene og medlemsorganisasjonene
for å ta en mer aktiv rolle innenfor

samarbeid, utdannelse og støtte til
praktiserende.
• at sponsorship gis større opp¬
merksomhet ved at det opprettes
en egen komité.

Da får en håpe at den nye ExCo
tar dette med seg videre i sitt arL
beid.

European Region meeting
Det har alltid vært avhold regio-



solarblUG
energy Solar Light

LED i klassisk design
Fremtiden også for udendørs belysning
ligger i LED-teknologien. De klassiske
parkarmaturer fra Siteco, Pilz, Lanterne
og City Light - kan renoveres og opgra¬
deres med det nye LED-modul.
Derved kan der reduceres med op til
65% af el-forbruget i forhold til konven¬
tionelle lyskilder.
Den modulære opbygning sikrer, at de
kommende mere moderne LED genera¬

tioner med højere ydeevne, kan instal¬
leres med lethed.

To lysfordelinger og to forskellige lys¬
farver er til rådighed, og er på den
måde den perfekte løsning til enhver
belysnings opgave.

www.solar.dk

solar
stronger together



There will also be a full support¬
ing programme, including excur¬
sions etc., both before and after
the Congress.

Aim of the Congress
The IFLA World Congress in Zu¬
rich aims to compare the differing
views on these focal areas, enable a

dialogue between the top-level ex¬

perts from throughout the world
and formulate the needs of the di¬

verse stakeholders. At the forefront

will be the debate on the general
concept of landscape, that will en¬

compass all facets of the environ¬
ment and the interaction between

man, nature and the landscape.
The Programme Committee is
hoping in particular for an inspir¬
ing exchange between landscape
architects currently working in re¬

search, planning or design.

Target audience
All practising landscape architects,
students and people working in '

landscape architecture, landscape

development, land use planning,
urban planning, architecture, con¬

struction, forestry and agricultur¬
al engineering, land art, Ministries
and Offices for the Environment

and Urban Development, De¬
partments for Parks, Gardens and
Open Spaces, the media.
Call for Abstracts starts
1. September 2010

The Landscape Architecture
of Gilles Clément

Alessandro Rocca (red.): Planeta¬
ry Gardens. The Landscape Architec¬
ture of Gilles Clément. Birkhaiiser,
2008. 263 s. 59,90 €. ISBN: 978-
3-7643-8781-5

This book is the first comprehen¬
sive English-language monograph
on the work of Gilles Clément.

As a trained gardener Clément has
taken the approach, which was de¬
veloped for his private gardens to

apply it in his large city parks, in¬
cluding Pare Citroen, the park at
the Grande Arche de La Défense,
and the museum park at the Mu-

sée du Quai Branly in Paris.The
high artistic caliber of his designs
is attested by exhibitions and in¬
stallations at the Canadian Cen¬

tre for Architecture CCA in Mon¬

treal and the Centre Pompidou,
where they stand beside the work
of Daniel Buren, Nan Goldin, and
others.

Supernatur
Malene Hauxner: Supernatur. Ikaros
Press, udkommer efteråret 2010.
384 s., ill. Dansk tekst.
ISBN: 978-87-92614-04-9

1 bogen beskriver Malene Hauxner
en udvikling i landskabsarkitektur
fra en hyldest til 'den naturlige na¬
tur' i 'The Summer of Love' i 1967

til en form for supernatur 1 2007.
I de forløbne 40 år har 'den na¬

turlige natur' udviklet sig til det,
Rem Koolhaas har kaldt superna¬

tur, dvs. en intensiveret og 'over¬
legen' udgave af naturen — nu blot
på metropolens præmisser.
Supernatur fremstiller perioden
1967-2007 og er en fortsættelse af

Malene Hauxners tidligere bøger
om have- og landskabslandskabsar-
kitekturs udvikling i det 20. århund¬
rede, Fantasiens Have (1993) og Med
himlen som loft (2002). De tre bind
giver tilsammen en fremstilling af
ideer og praksis i landskabsarkitek¬
tur fra 1930'erne til i dag - set fra
Danmark.

Visualisering af
landskabsarkitektur

Elke Mertens: Visualizing Landscape
Architecture. Functions, Concepts,
Strategies. Birkhåuser, 2009. 192 s.

59,90 €. ISBN: 978-3764387891

Drawings, models, simulations, and
films communicate the designers'
proposed ideas and solutions, but
they also convey their attitude to¬
ward the use of nature and the en¬

vironment.

With myriad possibilities — includ¬
ing computer programs as well as
hand drawings and models, which
continue to be widely used — and
strong competition in the field,
there is now a huge variety of vi-

♦

Særtilbud til
Landskabs abonnenter

NORDISK ARKITEKTUR

Bogen er inddelt i temaer, og hvert tema er belyst med eksempler hentet
på tværs af landegrænserne. Bogen er den første, der behandler den
nyere nordiske arkitektur under ét. Den internationale udvikling har
fremkaldt et behov for at genoplive tanken om Norden som det sted,
hvor den moderne arkitektur i modificeret form har overlevet. Bogen er

letlæselig og rigt illustreret.

Nils-Ole Lund

Dansk og engelsk udgave
320 sider, 23,5 x 29,5 cm, hardback, rigt illustreret
ISBN 9788774072591

Pris: 480 kr.

Abonnementspris: 33S kr. (spar 30 %)

Bestilling: Send mail med oplysning om bogtitel, navn, adresse og abonnementsnr. til info@arkfo.dk.
Tilbuddet er kun gældende til og med oktober 2010. De opgivne priser er ekskl. leveringsomkostninger.

GR0N FORM - GRØNT MODSPIL

Landskabsarkitekten Jørn Palle Schmidt har i sit virke med stor spænd¬
vidde skabt grøn form omkring bebyggelser ved at gentage, bearbejde
og variere de motiver, der kan uddrages fra landskabets plantninger.
Dette udmunder i et tankesæt, som næsten kan betegnes som "bedre
planteskik" i lighed med "bedre byggeskik".

Annemarie Lund

168 sider, 22 X 23 cm, indbundet, illustreret
ISBN 9788774073673

Pris: 375 kr.

Abonnementspris: 263 kr. (spar 30 %)
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ARCHITECTURAL STREET LIGHTING BY ALFRED PRIESS
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AUBRILAM
Designede træmaster o§ byrumsmøbler
Alfred Priess A/S introducerer nu et meget eksklusivt belysningsmasteprogram i træ fra
franske Aubrilam.

Aubrialm er Europas førende mærke indenfor træmaster. Produktprogrammet indbefatter
både master og byrumsmøbler og er specielt velegnet til parker og maritime miljøer.
Træmasterne vil også være et godt alternativ til det moderne byrum.

Masterne findes i mange forskellige varianter: koniske, cylindriske og kvadratiske. Masterne
har et meget højt æstetisk niveau og kvalitet og finish er i top. Der er tale om 100% håndværk
og kun de bedste materialer er anvendt. Træet er skovfyr fra Sverige og kun kærnen af træet
bruges for at sikre en høj kvalitet.

Levetiden på master af denne kvalitet er ca. 20-40 år alt efter omgivelser og vedligehold.

For yderligere inspiration se www.aubrilam.com eller kontakt salgsafdelingen hos
Alfred Priess A/S på tel.: 9744 1011.
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Alfred Priess A/S | Sevelvej 51 | DK-7830 Vinderup | Tel.: 9744 1011' | Fax: 9744 2868 | priess@priess.dk | www.priess.dk



UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Professor
Professor with special responsibilities within Design and Construction of
Urban Landscapes Adapted to Climate Change.

The University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Forest & Landscape,
Division of Parks and Urban Landscape,, wishes to appoint a professor with
special responsibilities in Design and Construction of Urban Landscapes Adapted
to Climate Change from 1 January, 2011, or as soon as possible thereafter.

The professorship is in a special category where the appointment is limited to a

5-year period, with the possibility of a 3-year extension. After the'expiry of the
employment period as professor, the applicant is ensured employment and
rémuneration as an associate professor.

The professor's duties will comprise research and teaching in development and
implementation of strategies for the protection and adaptation of cities towards
the effects of climate change, including extreme weather events as hurricanes
and rainstorms, drought, elevated temperatures and air pollution.

The appointee should have qualifications within two ore more of the
following areas:
• Effects of climate change in urban areas
• Climate change: Adaptation and mitigation strategies in urban areas and

development of resilient urban landscapes
• Urban ecosystem interactions and urban ecology
• Sustainable urban development
• Urban storm water management
• Rainwater harvesting and wastewater treatment
• Micro climate / human comfort.

Employment and remuneration will be according to the Agreement between
the Danish Ministry of Finance and the Danish Confederation of Professional
Associations. '

In order to apply for the post you must obtain the complete job advertisement.
The advertisement is available at

http://www.ku.dk/english/available_positions/vip/

The deadline for applications is 1 October 2010.

www.ku.dk/english

sual representations, with agreed-
upon rules but also a great deal of
freedom.

The book describes techniques
and evaluates them in terms of

their informative value and per¬
suasive power, illustrating its points
with analysis of examples from in¬
ternational firms.

A section deals with the workflow:

from the initial sketch through con¬

cept and implementation planning
all the way to the finished product.

Modtagere af Akademiets
medaljer 2010
Det Kongelige Akademi for de
Skønne Kunster, hvis virksomhed
udøves gennem Akademiraadet,
er statens rådgiver i kunstneriske
spørgsmål.Ved Akademiets Stif- «
telsesfest i marts 2010 overraktes

Akademiets medaljer.
C.F. Hansen Medaillen, den høje¬
ste udmærkelse, Akademiet kan til¬
dele en arkitekt, blev tildelt arki¬
tekten Erik Hansen.

Thorvaldsen Medaillen, den høje¬
ste udmærkelse, Akademiet kan til¬
dele en billedkunstner blev tildelt

billedhuggerne Elisabeth Toubro
og Morten Stræde.
Eckersberg Medaillen, for indsats af
høj kvalitet inden for den fri eller
den bundne kunst, blev tildelt ar¬

kitekten Thomas Carstens, arkitek¬
ten Anna Maria Indrio, arkitekterne
Nils Holscher, Mikkel Nordberg og

Claus Sivager samt billedkunstner¬
ne Kirsten Dufour, Finn Thybo An¬
dersen og Peter Callesen.
Thorvald Bindesbøll Medaljen,
for indsats af høj kvalitet inden
for brugskunst og industriel gra¬

fik, blev tildelt keramikeren Esben
Lyngsaa Madsen.
N.L. Høyen Medaljen, for indsats
af høj kvalitet inden for forskning,
fortolkning eller formidling af de
skønne kunster, blev tildelt kunst¬
kritiker og ph.d. Mette Sandbye.
www.akademiraadet.dk
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Stillingsopslag
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Professor
Professor of landscape architecture - planting design and
landscape technology.

The University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Forest
& Landscape, Division of Parks and Urban Landscape, wishes to
appoint a professor in landscape architecture - planting design
and landscape technology from 1 January 2011, or as soon as

possible thereafter.

The professor's duties will comprise research and teaching in
selection, establishment and maintenance of plants in challen¬
ging and rapidly changing growth conditions, including those
of the urban environment, and sustainable hard and soft urban

landscapes, such as sports areas, parks and streets. Additional
focus areas are subjects within terrain, soil, surfacing and pave¬

ment, green roofs and other constructions used in the urban
landscape.

The appointee should have qualifications within two or

more of the following areas:
• Landscape design experience on international level
• Selection, use and management of (urban) landscape plants
• Planning of sustainable and dynamic vegetation structures
• Design with plants in the outdoor environment
• Establishment and maintenance of outdoor plantings
• Use of natural and artificial materials in landscape

constructions
• Design and construction of outdoor elements and surfaces
• Processes and techniques for maintenance of green space
• Innovation and practice oriented research related to landscape

design and technology.

Employment and remuneration will be according to the Agree¬
ment between the Danish Ministry of Finance and the Danish
Confederation of Professional Associations.

In order to apply for the post, please refer to the complete job
advertisement. The advertisement is available at http://www.
ku.dk/english/available_positions/vip/

The deadline for applications is 1 October 2010.

www.ku.dk/engiish
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