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DL's generalforsamling 2006
DL's generalforsamling afholdes 24.
marts 2006 kl. 15 på Kvartercenter
Nordvest, Dortheavej 61, Kbh N.
Ud over selve generalforsamlingen
er der socialt fagligt samvær med
kollegaer og inspirerende input.
Indkaldelse og dagsorden udsendes
til DL's medlemmer med post hhv.
3 og 1 uge før generalforsamlingen.
Forslag til dagsorden skal være DL
i hænde senest 14 dage før gene¬

ralforsamlingen.
Referat udsendes digitalt via mail
og lægges på
DLs www.landskabsarkitekter.dk MM

DL NYT

DL medlem: Går du glip af noget?
Det gør du, hvis du ikke pr. e-mail,
modtager DL NYT, der kommer
ca. to gange om måneden. DL an¬

befaler, at alle medlemmer tilmel¬
der sig DL NYT. Her står der nyt
fra DL. Og der bringes også nyt fra
ind- og udland.
Hvis du ikke modtager DL NYT
går du derfor glip af både fagligt
relevant nyhedsstof, konkurrence¬
annonceringer, kursustilbud, kon¬
ferenceannonceringer, stillingsop¬
slag og meget andet af relevans for
dit faglige virke.
DL NYT vil, for de fleste nyhe¬
ders vedkommende, fremover er- -

statte Medlemsinformation, og
KUREREN udsendes nu kun to

gange om året med hhv. dagsorden
og generalforsamlingsreferat.
Når nyheden omhandler fagligt
stof sendes den til samtlige mail¬
adresser i mailinglisten. Omhandler
udsendelsen en stillingsannonce sen¬

des den udelukkende til de mail¬

adresser, der er private, dvs. ikke til
mails.hos arbejdsgivere.

Ønsker du derfor at modtage stil¬
lingsannoncer, skal du derfor sende
din private mailadresse til DL.
Husk i øvrigt at fortælle, hvis du
far en ny mail-adresse.
Tilmelding: send en mail med be¬
sked om, at du gerne vil sættes på
mailinglisten til
dl@landskabsarkitekter. dk
Maria Miret, DL
Skt. Peders Stræde 39 3. sal

1453 Kbh K

DL medlemsrabat ved træning
i fitness kæden S.A.T.S.

DL har et samarbejde med S.A.T.S.,
som giver DL's medlemmer rabat
ved træning. I 2006 kan du lave en
aftale om træning for 351 kr. pr.
måned (normalt 439 kr./md) og

4.212 kr. (normalt 5.268 kr.) kr.
for tegning af et helt år på én gang.
Mere om S.A.T.S.: www.sats.com

43. IFLA verdenskongres
i Minneapolis, USA
6. - 9. oktober 2006

Den 43. verdenskongres for land¬
skabsarkitekter afholdes 6.-9. ok¬
tober 2006 i Minneapolis, Minne¬
sota i USA med temaet er 'Green
Solutions for a Blue Planet'.

Læs mere om kongressen
http: //www. asla.org/meetings/am
2006/minneapolis.html MM

IFLA online Journal
IFLA har lanceret en ny hjemme¬
side med et online-tidsskrift, der
samler udpluk af artikler fra land¬
skabsarkitekturtidsskrifter i hele

verden i originalsprog og med et

engelsk resumé. IFLA online:
www.iflajournal.org MM

EFLA NEWS og IFLA NEWS
De seneste nyheder fra EFLA og
IFLA kan læses via DL's hjemmeside:
www. landskabsarkitekter, dk
under DL nyt. MM

Fieldwork-Landscape
Architecture Europe
Hvert tredie år foranlediger EFLA
udgivet en international bog om
landskabsarkitektur. Den seneste

'Fieldwork-Landscape Architecture
Europe' er netop udgivet i Rom
ved et symposium med deltagelse
af professor Meto J.Vroom fra
Foundation LAE og Teresa Andre¬
sen, EFLA's præsident.
Publikationens 43 eksempler på
aktuel europæisk landskabsarkitek¬
tur er udvalgt af en komité, ledet
af Michael van Gessel. Ud over

projektpræsentationerne bringes
essays of Lisa Diedrich, Malene
Hauxner, Hansjorg Kuster,
Lionella Scazzossi, Robert Holden,
Gertjan Jobse og Karin Helms.
Inf.: Lisa Diedrich (red.)
lisa. diedrich@t-online. de
www.landscapearchitectureeurope.com /

JoLA - nyt tidsskrift for
landskabsarkitektur

I et samarbejde mellem European
Council of Landscape Architecture
Schools (ECLAS) er udgivet et nyt
tidsskrift om landskabsarkitektur.

Se: http://le-notre.org/jola/ MM

Landskabsarkitekturbiennale

i Barcelona

Den 23.-25..marts 2006 afholdes

den 4. biennale om landskabsarki¬
tektur i Barcelona.

www. coac. net/landscape/defaultjw. html

Havebrugshistorisk Selskab
Tirsdag 21. februar kl. 19.30
At beskytte og benytte kirkegården v.

seniorrådgiver Susanne Guldager
Kirkegårdene er en ofte overset del
af kulturarven, og mange steder
er kirkegården i hastig forandring.
Med udgangspunkt i den nyud¬
komne bog 'Danske kirkegårde'
fortælles om både historiske og

nye kirkegårde.

Onsdag 8. marts kl. 19.30
Faglige udfordringer v. landskabs¬
arkitekt, prof. Ib Asger Olsen
En retrospektiv vurdering af de tre
emner, der gennem de sidste 40 år
mest har optaget Ib Asger Qlsen:
— Dialogen med landskabet
— Rumlig organisering af land¬

skabet med fleksible udbyg¬
ningsmuligheder

-Tidsfaktoren i planters vækst

Onsdag 22. marts kl. 19.30
Generalforsamling og foredrag om ba¬
chelorprojektet: Vedplantesamlingen i
Kelleriishaven v. Mona Chor Pedersen

og Rikke Thiirmann Thomsen
Haven indgår i en fredning, ejeren
ønsker en samling af sjældne træer,

og er rosenhaven bevaringsværdig?
Havebrugshistorisk Selskab
Dokumentationsafdelingen, DVJB
Dyrlægevej 10. 1870 Frederiksberg C

Rettelse

I Kristine Jensens artikel om Kalk-
riese i LANDSKAB 6-2005 er vi

afSchweingruberZulaufLandschafts-
architekten BSLA v. Rainer Zulauf
blevet gjort opmærksom på, at anlæg¬
gets landskabsarkitekter ved udførel¬
sen har været landskabsarkitektfirma

Integral Rudi Baur Lars Muller, .

Schweiz.
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Kongens Have I Odense, fra Den Danske Vitruvius 1749

Grønne Fags Dag 2006
Interessen for haver og havedyrk¬
ning er i disse år meget stor. Det
giver sig f.eks. udslag i mange Tv¬
udsendelser om havens indretning
og dyrkning, ligesom der i 2005
har været afholdt en konkurrence

om den nye villahave.
Havens sundhedsfremmende be¬

tydning er også dokumenteret fra
videnskabelig side, både i relation
til æstetiske oplevelser og det kon¬
krete'arbejde med havens elemen¬
ter og dens dyrkning. Endvidere
er der udarbejdet flere specialer
og Ph.D.-afhandlinger om forskel¬
lig brug af haver og om forskelli¬
ge personers og tidsepokers aftryk
i havernes form og indhold, som

fortjener udbredelse og diskussion.
Derfor sætter Have- og Landskabs-
rådet fokus på haven, som er årets
tema ved den grønne fags dag, der
afholdes 3. marts 2006 kl. 9.30 til

16.00 i Kvartercentret Nordvest,
København. Program for dagen:
www.hlr.dk MM

Kurser og seminarer forår 2006
ved Center for Skov, Landskab

og Planlægning
Center for Skov, Landskab og

Planlægning tilbyder i foråret 2006
følgende kurser og seminarer;

Nye udfordringer i kirkegårdenes
forvaltning
8. marls på Hotel Nyborg Strand
De kommende strukturændring

ger stiller nye krav til forvaltning
af landets kirkegårde. På årets kon¬
ference belyses de mange aspekter
omkring samarbejdet, f.eks. mel¬
lem store og små forvaltninger,
mulige samarbejdsformer, succes¬

kriterier m.m.

Ansvarlig: Susanne Guldager, sgu@
kvl.dk, i samarbejde med Forenin¬
gen af Danske Kirkegårdsledere m.fl.
Pris: 975 kr.

Tilmeldingsfrist: 9. februar

Nye skov- og parkplantninger i Skåne
i 7. maj på Alnarp
I Alnarp har man i flere år afprøvet
nye sammensætninger af træarter,
alternative udformninger af skov¬
agtige plantninger og forskellige
pleje- og etableringsmetoder.
Oplev en inspirerende ekskursion
om bynære skovplantninger og

træplantninger.
Ansvarlig: Anders Busse Nielsen,
bussen@kvl.dk
Pris: 900 kr.

Tilmeldingsfrist: 28. april

Verden i Danmark - mellem byplan¬
lægning og havekunst
2. juni i Dansk Arkitektur Center,
København

Konferencen, der er arrangeret i
samarbejde med DL, videregiver
erfaringer fra landskabsarkitekter,
der bidrager til at højne kvaliteten
i byplanlægningen ved at inddrage
landskabet som element.

Ansvarlig: Malene Hauxner,
mhau@kvl.dk
Pris: 2.200 kr. for abonnenter på
Videntjenesten og medlemmer af
Danske Landskabsarkitekter,
3.000 kr. for øvrige.
Tilmeldingsfrist: 1 .maj

Bytræarboretet i Hørsholm
— resultater og perspektiver
2i. juni hos Skov & Landskab,
Hørsholm

Bytræarboretet i Hørsholm giver
efterhånden spændende resultater.
Temadagen starter kl. 13.00 med
en kort præsentation. Efterfølgen¬

de er der besigtigelse, drøftelser og

perspektivering i bytræarboretet.
Ansvarlig: Palle Kristoffersen,
pkr@kvl.dk
Pris: 300 kr. for abonnenter, 550 kr.
for øvrige.
Tilmeldingsfrist: l.juni

Danske Parkdage
31. august-2. september i Næstved
Skov & Landskab afholder i sam¬

arbejde med Kommunale Park- og
Naturforvaltere 'Danske Parkdage'.
Ansvarlig: Thomas B. Randrup,
tbr@kvl.dk
Pris: se www.SL.kvl.dk.

Tilmeldingsfrist: 15. juni

Natura 2000 — drift og pleje
13.-14. juni på Korinth Kro, Faaborg
Hvordan plejes habitatarter og -

naturtyper og dermed vigtige leve¬
steder for dyre- og plantearter, så
disse kan opnå eller bevare en gun¬

stig tilstand? Dette belyses gen¬
nem en række indlæg fra eksperter
på området og ved feltbesøg, hvor
plejemetoderne demonstreres.
Ansvarlig: Rita Buttenschøn,
rmb@kvl.dk
Pris: 4.000 kr. for abonnenter,
5.300 kr. for øvrige.
Tilmeldingsfrist: 1. maj
Al tilmelding til bho@kvl.dk
Yderligere inf.: www.SL.kvl.dk

Fynske Planlæggere:
Forårets arrangementer 2006
Tirsdag 7. februar 2006 kl. 19.30 på
Odense Slot, indgang C
Boliger og mennesker
For første gang i flere årtier sker der
en markant nytænkning af parcel¬
huset som bolig for individ og sig¬
nal til omgivelserne, gennem fire af
landets anerkendte tegnestuer. Kolja

Nielsen fra Tegnestuen CEBRA
fortæller om deres nyfortolkning
af parcelhuset — som image og som

bolig. Salgschef Ole Villumsen fra
M2 A/S, der står bag projektet,
fortæller om markedsføringen.
www.m2as.dk og www.cebra.info

Henning Larsens Tegnestue
Onsdag 29. marts 2006 kl. 19.30 i
Focus Advokaters nye domicil på Odense
Havn, Englandsgade 25, Odense
Arkitekt Louis Becker fra Hen¬

ning Larsens Tegnestue fortæller
om opførelsen af den nye opera i
København og om andre projekter
i Danmark og i udlandet.
Louis Becker vil desuden fortælle
om udvidelsen af Moesgårdmuseet
ved Århus, hvor tegnestuen netop
har vundet en arkitektkonkurren¬

ce samt om det nu færdigopførte
byggeri til beboelse og med kon¬
tor til firmaet Focus Advokater

ved Odense Havn.

Kongens Have i Odense
Onsdag 3. maj 2006 kl. 19.30 på
Odense Slot, indgang C
Fredningen af Kongen Have er nu

gennemført. En renovering af haven
er nødvendig efter mange års ned¬
slidning, stormskader og efter op¬
førelsen af Fyens Stiftstidendes
Mediehus. Der er udskrevet en

konkurrence om fornyelse af den
historiske have. Otte prækvalifi¬
cerede hold deltager i konkurren¬
cen, hvor vinderen offentliggøres
30. marts 2006. Projektleder, land¬
skabsarkitekt Helle Baker, Park- og

Vejafdelingen, Odense Kommune
vil fortælle om processen og kon-
kurrénceprojekterne. Forhåbentlig
vil vinderen også deltage i mødet.
Al tilmelding:Jane Vestergaard,
tel. 65 97 31 20 eller jve@odense.dk
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NOSTALGI

Artiklerne i LANDSKAB 1-2006 handler i forskellig grad om minder og no¬
stalgi. Det kan være i affald, på kirkegårde, i gamle haver eller på tomter. Hvor¬
dan kan eller skal man gemme, bearbejde eller anvende minder? I hvor høj
grad bør man se bagud? Og hvorfor er der så udbredt en trang til at mindes og
ovenikøbet at 'genskabe' og rekonstruere fortid?

Fortidstrang kan ligge som en tung dyne hen over lyst til fornyelse, visio¬
ner og utopier. Hægen efter det forgangne kan overdøve rimelige krav om, at
man skal leve og være i sin samtid og stille sig i vejen for det nye og det frem¬
adrettede.

Det er i sig selv ikke underligt, at vi savner noget, der var engang, at vi me¬
morerer over fortiden, og at vi ønsker at skabe kontinuitet derfra og til nuet.
Men tendensen til at søge tilbage er overvældende stor. Kan denne retro-
tsunami skyldes usikkerhed og samfundets rappe forandringer? Hvor må for¬
tidsmindetrangen stoppe, og hvad skal man give videre?

Der er ganske mange, der har det godt og trygt med fortid. Inden for land¬
skabsarkitektur mærkes det i gentagne ønsker om rekonstruktion, forslag om
at skabe replica og pasticher. En restaurerende nostalgi kan dog hurtigt blive
begrænsende og lukkende.

Men i det omfang nostalgi giver anledning til refleksion, hvis den bliver et
vidnesbyrd om noget, der har været eller kan fungere som pejlemærke, kan det
berige og føre os videre.

I Odense, i konkurrencen om det nye rekreative område, Stige 0 efterly¬
stes bud på, hvordan lossepladsens historie kunne formidles i et kunstnerisk
udtryk og blive en refleksion over stedets fortid som vor tids køkkenmød¬
ding. Dette aspekt udmøntede sig stærkest i trediepræmieforslaget, hvor man
af Fynsregionens henfaldne gravsten forestillede sig opført varder på bakke¬
toppene.

I Esbjerg tog kunstprojektet Tivoli-transformation udgangspunkt i det sted,
hvor EsbjergTivoli lå fra 1885 og ca. 100 år frem. En væsentlig del af projektet
bestod i samtaler, at få folk til at fortælle — både gode og dårlige minder. Pro¬
jektet gik ud på at fa folk til at tale sammen om det sted, de bor, og de redi-j
gerede samtaler blev afspillet, bl.a. i en gammel maskinfabrik. Kunstprojektet
skulle være såvel budskab som udgangspunkt. Blomstersåningen blev en mani-,
festation af samtalerne, et udråbstegn, et en påpegning af, at det har været an¬

derledes, og at der kan ske forandringer.
Mindebehovet er ligeledes til diskussion ved begravelsespladsen i Grønne¬

have Skov. Hospitalet ved Nykøbing Sjælland er under afvikling, og kapel og

kirkegård er, ligesom størstedelen af hospitalets bygninger, sat til salg. Begra¬
velsespladsen ligger gemt af vejen mellem høje træer, med spor, der går langt
tilbage — en bronzealderhøj. Kan begravelsespladsen for det psykiatriske hospi¬
tals patienter virkelig risikere at blive sløjfet, eller må den bevares?

I den sydlige del af Løgumkloster, i en vindblæst egeplantning ligger en

ydmyg kirkegård, skabt som begravelsesplads fo'r russiske, belgiske, og franske
ø krigsfanger, der her havde været i tyskernes fangelejr. I skovlysningen markeres

gravene af ganske ens, korsformede steler på den bare jord. Denne mindelund
blev nogle år efter Genforeningen købt af en kreds af lokale danskere, og i dag
passes stedet med pietet af det lokale menighedsråd og kommunen, der hvert
år den 11. november minder de døde.

At fortiden fylder afspejles også i bogudgivelser. I Europas store haver —Atlas
over historiske planer beskrives haverne i relation til én udvalgt tidsepoke og
én særlig smuk haveplan; vederkvægende beretninger, men altså en fast¬
frosset situation. Virkelighedens haver forandrer sig imidlertid, som det kan
opleves i bogen om Gisselfeld: 500 år i en dansk have - Tusinder af hænders arbejde.
Her kan vi minutiøst gennemleve havens lange udvikling og kan ikke undgå
at tage stilling til havens fremtid. I et lille, uprætensiøst hefte Guide till odefini-
erade platser i Lund udpeges steder, som rummer en blanding af sjæl, minder og
henfald. Det er også en nostalgisk romantisering - af tomter, banespor, forladte
kolonihaver'og tilgroede frugtplantager. Men ved at pege på de nedbrydnings-
processer og udviklingsmuligheder, der ligger i sådanne tomter, anskueliggøres
det, hvorfor stederne har noget særligt over sig. AL
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KONKURRENCE OM STIGE 0

Odense Kommune udskrev i juli 2005 en ind¬
budt projektkonkurrence om forslag til en re¬
kreativ udnyttelse af Stige 0, der ligger nord for
Odense i Odense Fjord. Øen er et tidligere losse¬
pladsområde, der nu af Odense Kommune plan¬
lægges inddraget til et attraktivt fritidsområde.
Efter afholdelse af en prækvalifikation blev seks
firmaer indbudt til at deltage i konkurrencen.

Odense Kommune har med konkurrencen

ønsket at fa belyst Stige Ø's fremtidige udnyt-
telsesmuligheder efter at deponeringen af affald
på øen er ophørt, og deponeringen er afsluttet
med en såkaldt slutafdækning. I dag fremstår øen
som et smukt, bakket landskab med fine kig til
fjord og kanal og med storslåede udsigtsmulig-
heder ud over landskabet fra de højeste punkter.
Stedet byder på mange rekreative udfoldelses¬
muligheder, og konkurrencen har netop skulle
belyse disse inden for nogle fa, overordnede ret¬

ningslinier med fokus på begreber som leg, na¬

turoplevelse, rekreation m.m. Konkurrenceom¬
rådet omfattede Stige 0, Stige 0 Nord og den
nord for liggende Koholmen.

Mulighederne for omdannelser er underlagt
de restriktioner, der følger af at området støder
op til et EU-udpeget fuglebeskyttelses^ og habi¬
tatområde. Også Naturbeskyttelseslovens strand¬
beskyttelseslinier og skovbyggelinier har skullet
respekteres. Hertil kommer, at der har været en
række tekniske bindinger i opgaven. Eeks. har
man ikke måttet foreslå større terrænomdannel¬
ser, idet man herved kunne bryde det sikker¬
hedslag, der ligger over det. gamle affaldsdepot.
Endvidere har man skullet respektere eksiste¬
rende foranstaltninger til opsamling af giftig ud¬
sivning (perkolat) udformet som bl.a. omfangs-
dræn placeret langs kystlinien hele vejen rundt
om den tidligere losseplads, og endelig har man
skullet indpasse de gasopsamlingsinstallationer,
der er etableret til opsamling og udnyttelse afgas¬

udsivning fra det organiske affalds nedbrydning.
Der var ikke fastlagt en endelig økonomisk

ramme for opgavens realisering. Deltagerne skulle i
første omgang udarbejde forslag, der ville kunne
realiseres inden for en økonomisk ramme på 12-
15 mio kr. ekskl. moms og med et årligt drifts¬
budget på 2-3 mio kr. ekskl. moms.

Uddrag af dommerkomiteens betænkning
De seks indkomne forslag har gennem deres for¬
skellighed givet dommerkomitéen et godt og al¬
sidigt grundlag for at vurdere de muligheder,
som området kan udvikles til. Programmet ef¬
terlyste forslag, hvorigennem området kan ud¬
vikles til et spændende og aktivt fritids- og na¬

turområde, men samtidig også til et helt specielt
sted, hvor øens og lossepladsens historie kan for¬
midles i et kunstnerisk udtryk.

Programmet bad om, at forslagene skulle ta¬

ge hensyn til områdets kulturgrundlag, forstærke
identiteten og respektere de miljømæssige bin¬
dinger. Landskabsplanen skulle overordnet re¬

spektere stedets terræn, beskrive og visualisere
den fremtidige arealdisponering, inkl. såvel eksi¬
sterende som ønsket, ny bebyggelse, beplantede
områder, legeområder m.m.

De seks forslag er indbyrdes meget forskel¬
lige. Det gælder mængden af indgreb og bear-
bejdningsgrad, såsom bymæssighed contra rustik
landlighed, tilsigtet formløshed contra meget
formfast landskabsbearbejdning af områdets ter¬
rænformationer og kystlinier. Ligeledes adskiller
forslagene sig indbyrdes i den måde, de forhol¬
der sig til kanal og fjord på.

Endelig divergerer forslagene i deres måde at
forvalte landskabet på, både i de tilplantede dele
som i de åbne græsarealer. Forslagene spænder
fra tilplantning af størstedelen af området med
forskellige former for skovtræer over selvsåede,
pletvist forekommende kratlignende bevoksnin¬
ger til mere havemæssige forsøgsplantninger.

Dommerkomitéen finder, at de forslag, der
prioriterer såvel at udnytte den unikke og umid¬
delbare forbindelse til kanal og fjord som bakke¬
dragenes højder - et terræn, der'i Odenses flade
landskab også er enestående, bedst løser opgaven.
Det gælder forslag 1, forslag 3 og forslag 6.

Dommerkomitéen efterlyser dog en grundi¬
gere belysning af områdets relation til vand, li¬
gesom bearbejdningsmulighederne af den eksi¬
sterende, sydlige del med sejl-.og rosport kun er

mangelfuldt belyst, og kajak- og kanoernes mu¬

lighed for at benytte fjordsiden er ej heller opti¬
malt udnyttet. Flere forslagsstillere har dog fore¬
slået fine broer eller trædæk ud i jorden. .

Hovedparten af forslagene viser gode trafik- og

parkeringsløsninger, med udnyttelse af eksiste¬
rende veje og stier. 1 varierende omfang fore¬
slås der gangveje, der følger kystlinien. Meget
radikalt har forslag 3 angivet en omlægning af
adgangsvejen, så den følger kanalsiden, og end¬
videre har man foreslået en udgravning, så den
eksisterende sø bliver en del af Qorden, og Stige
0 dermed fremhævet som ø.

Der er i forslagene varierende former for
belægninger og ønsker om lyssætning, fra det
meget urbane med in-situ-støbte betonstier til
ganske uprætentiøse grusstier. Dommerkomité¬
en foretrækker generelt ikke en for høj grad af
urbanitet, men ønsker samtidig, at en del af sti¬
nettet skal være fremkommeligt for kørestole —

både til fjordsiden og til enkelte bakketoppe.
Anløbshavnen for turbåden er næsten en¬

stemmigt placeret ud for formalingsanlægget,
hvilket dommerkomitéen bifalder.

De seks forslag forholder sig helt forskelligt
til graden af tilplantning. Forslag 2 tilplanter alt
op til kote 15, med dansk løvskov, og forslag 4
placerer store skovbræmmer af hhv. skovfyr på
vestvendte skråninger og løvtræer på de østvend¬
te sider. Noget mere behersket er der i forslag 3
angivet egeplantninger udelukkende mod kanal¬
siden, såledas at fjordsiderne friholdes, mens for¬
slag 1 lægger en eksperimentel mosaikbeplant¬
ning af bl.a. tjørn, pil og sommerfuglebuske i de
østvendte lavninger mellem højene.

To forslag friholder overvejende landskabs¬
formen for beplantning. I forslag 5 forestiller
man sig, at store flader dækkes med marehalm,
tytte-, sort- eller blåbær, mens forslag 6 peger

på, at forskellige former for spontan vegetation,
tornede krat, formet af faregnav, ville kunne gi¬
ve øen karakter.

Dommerkomitéen har indgående drøftet gra¬
den af øens tilplantning og enstemmigt vurderet,
at bakkeformationerne ikke ønskes sløret, og at
kun mindre dele ønskes tilplantet, såvel af visu¬
elle som af økonomiske grunde.

De seks forslag viser stor bredde i anvendel¬
sen af øen. Idérigdommen er stor med hensyn til
forslag til anlæg såsom idrætsbaner, kolonihaver,
varme bade, gasflammer, omfattende stendigean-
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læg, amfiteatre, terrænomdannelser af bakketop¬
pe, opsætning af kunst.

Enkelte af forslagene arbejder med en pla¬
cering af badesøer med damp eller oppumpet
saltvand eller deciderede ressourcekrævende ba¬

deanlæg, placeret hvor terrænet er højest, nem¬

lig på bakketoppene. Dommerkomitéen finder
hverken disse idéer realistiske eller som en egent¬

lig kvalitativ forbedring af området.
Derimod kunne dommerkomitéen have øn¬

sket sig en større refleksion over en måde at be¬
tone stedets 'fortid' som vor tids køkkenmød¬

ding på. Forslag 6's beskrivelse fremhæver og

bruger dette aspekt med omtanke, idet der fore¬
slås opført varder som en kunstnerisk illustration
af brug/genbrugstanken.

Dommerkomitéen har skønnet det vigtigt,
at det kommende sociale liv ikke spredes ud
over hele øen og derved fortyndes. Som det så
slående formuleres i forslag 6, ønsker man ikke
en 'rekreativ offentlig park', der er 'tom i no¬

vember', men forestiller sig et nyt landskab. Der¬
for har dommerkomitéen foretrukket forslag,
der har koncentreret idérigdom og ny bebyg¬
gelse og samtidig har kunnet give planen hie¬
rarki og pauser.

Konklusion

Et flertal i dommerkomitéen bestående af for¬

manden Lars Chr. Lilleholt, rådmand Søren

Thorsager, udvalgsmedlem Per Berga Rasmus¬
sen, byplan- og miljøchef, arkitekt MAA Jørgen
Boe og arkitekt MAA MDL Hanne Bat Fin¬
ke peger på forslag 1 som det "forslag, der mest
overbevisende formår at opfylde programmets
ønsker. Dette forslag udpeges som vinder og til¬
deles en 1. præmie.

Et mindretal bestående af park- og vejchef,
landskabsarkitekt Per Glad, børn- og ungekul¬
turkoordinator, designer Julie Kjær-Madsen og
landskabsarkitekt MDL Annemarie Lund stem¬

te for forslag 3 som vinder. Forslaget tildeles en
2. præmie.

Dommerkomitéen var enig om, at forslag 6
indeholder så store kvaliteter - om end ikke rea¬

liserbare i denne sag - at man vil tildele dette
forslag en 3. præmie.

Dommerkomitéen bestod af medlem af Miljø- og Teknik¬
udvalget Lars Chr. Lilleholt (fmd.), rådmand Søren Thors¬
ager, Børn- og Ungeforvaltningen, udvalgsmedlem Per Berga
Rasmussen, Miljø- ogTeknikudvalget, børn- og Ungekultur¬
koordinator, designerJulie Kjær-Madsen, Kultur- og Social¬

forvaltningen, park- og vejchef, landskabsarkitekt Per Glad,
Miljø- ogTeknikforvaltningen, Byplan- og Miljøchef, arkitekt
MAA Jørgen Boe, Miljø- og Teknikforvaltningen samt fag¬

dommerne udpeget afAA arkitekt MAA MDL Hanne Bat
Finke og landskabsarkitekt MDL Annemarie Lund

Rådgivere for dommerkomitéen var konsulent Bjarne Chri¬
stensen, Danmarks Idrætsforbund; Kurt Due Johansen, Dan¬
marks Naturfredningsforening;for Odense Kommune: projekt¬
leder Karin Dyhre, landskabsarkitekt Mogens Christiansen,
landskabsarkitekt Ulf Løbner-Olesen, Per Christensen,
Mette Kromann og konsulent Peter Ørting.
Dommerkomitéens sekretær var arkitekt MAA Bent Kolind,
Akademisk Arkitektforening
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Forslag tildelt i. præmie på 150,000 kr. Udarbejdet
afPreben Skaarup Landskabsarkitekter, Preben Skaa¬
rup, Stefan Darlan Boris, Michael Jørgensen, Jette
Nikolajew, Anne Vium Skaarup, Mogens Dueholm.
Rådg. ing. Moe & Brødsgaard, Per Lautrup-Nissen.
Billedkunstner Eva Koch

Ønsket om at fastholde 'stedets fascinerende
åbenhed' sammenholdt med ikke at låse Stige
Ø's foranderlighed i forudbestemte udtryk og
funktioner danner afsæt for forslaget. Det ufær¬
dige landskab skal i sig selv være inspiration nok
og -stille sig selv til rådighed for både rekreativ
udfoldelse og naturoplevelser i gensidig dialog .

Forvandlingen af sted og indhold over tid be¬
skrives som en vigtig del af oplevelsen på øen.

Med et enkelt hovedgreb — et rekreativt
bånd moc} kanalen og et biotopbånd langs fjord
- siden slås tonen an. Et angrebspunkt midt på
kanalsiden danner i form af bebyggelsen 'Rød¬
husene' samlingssted omkring det ny anløbssted
for Svanen. Herfra udgår al aktivitet, og her mø¬
des man og udveksler grej. Koncentrationen af
bebyggelse virker velvalgt i forhold til både at
skabe synergieffekt mellem forskellige bruger¬
grupper og samtidig skabe en bebyggelsesmæs-
sig identitet i et relativt nedtonet udtryk, der
kan virke som et præcist rødt punkt, underord¬
net den grønne bakkekulisse.

Bakketoppene udformes som hvælvede bakker
bag tre meter høje volde, der ikke umiddelbart
afslører sit indhold. Oplevelsen af rummene in¬
defra vil således stå i kontrast til det store, åbne
rum med udstrakt horisont på den anden side
af volden. Disse steder benævnes ø-aser og te¬
matiseres efter deres beliggenhed og terrænbe¬
handling som hhv. eventbase, stjernebase, lege¬
base, vandbase og actionbase. Specielt legebasen
med hatbakker placeret ned over bakkeskrånin¬
gerne virker på én gang oplagt, original og i pagt
med stedet og integrerer som det eneste forslag
legepladsen på en bakketop - således en ople¬
velse for de mindste i stor skala.Vandbasen, deri¬
mod, synes ikke at være i tråd med den øvrige
projektånd, hvor anlægstekniske anstrengelser til
oppumpning af saltvand til en bakketop ikke står
mål med det omgivende, tilgængelige vandskab.

Biotopbåndet er placeret langs fjordsiden
ogbevæger sig ud og ind mellem bakkedale. Det
beskrives at skulle have en variation af eksten¬
siv og intensiv pleje. Den intensive pleje knyt¬
ter sig til et rotationsprincip, hvad angår møn¬
stre af slåning og frekvensen deraf. Udover dette
'høstprincip' beskrives et podningsprincip, der
skal introducere et mere designet landskab og

udfordre det traditionelle natursyn - således ved
afprøvning af ikke naturligt/forventet forekom¬
mende vækster på stedet. Det foreslås, at der over

tid eksperimenteres med forskellige biotoper,
der skal frembringe forskellige landskabsbilleder,
både varierede plantebilleder eller monokultu¬
rer. Tiltaget skal ses som en del af forvandlings-
billedet og som den særlige oplevelse på øen.

Stenfyld i dele af øens eksisterende grøfter som

grundlag for dyrelivet supplerer de beplant-
ningsmæssige tiltag i biotopbåndet, som dom¬
merkomitéen bifalder. Dommerkomitéen bifal¬

der derimod ikke de åbne grøfter parallelt med
kystlinien, bl.a. pga. udsivende perkolatvand.

Forslaget fremhæves for sin uddybende frem¬
stilling af og indlevelse i de nøgne og rå bak¬
kers iboende inspirationskilde for udfoldelse og
for at fastholde øens menneskeskabte topografi
som noget særligt og markant i kontrast til fjord¬
landskabet. Der anvises muligheder for at mær¬
ke stedet og dets menneskeskabte mystik. For¬
slaget rummer en på én gang respektfuld tilgang
til øen, samtidig med at den gængse opfattelse af
'naturlighed' udfordres — og samtidig med at det
gør sig fri af velkendte, urbane virkemidler.

Som udgangspunkt virker biotopbåndet med
forsøgsplantninger relevant og rigtigt på net¬
op en gammel losseplads. Her er vækstmediet i
konstant forandring, og man kan ikke som ud¬
gangspunkt tale om egentlig naturlighed. Me¬
toden forekommer dog noget fortænkt og lidt
selvmodsigende, når landskabet som udgangs-

"WP tø

U LANDSKAB 1 2006



Actionbasen er en udbygning af det eksisterende
voldanlæg på toppen af den. nordligste bakke.
Her bringes grejet op, her rigges til og her
varmes op inden det går ud over kanten
- på mountainbike, i handglider eller under en

paragliders store, farvede skærm.
Ud i den fantastiske udsigt over fjorden.
• The Action Base is an extension of the existing
embankments on top of the northernmost hill.
Here equipment is dragged up, rigged out and
warm-ups take place before leaping out over the
edge — on mountain bikes, from hang gliders or
under the large, colored canvas of a para glider.
Out into the fantastic view over the fiord

punkt designes bevidst med indførsel af varia¬
ble plantemønstre og samtidig søges camoufle¬
ret. En realisering af biotopbåndet vil kræve en

nærmere undersøgelse af mulighederne på ste¬
det, og det vil være nødvendigt med en tæt dia¬
log med bygherren om tilrettelæggelsen af de
driftsmæssige muligheder og begrænsninger.

Projektet indeholder ingen væsentlige pro¬
blemer i forhold til de plan- og miljømæssige
bindinger, der ligger som programforudsætninger.

Udover en natursti langs fjorden samt et
trædæk i vandkanten på østsiden af øen rummer

forslaget ikke et overbevisende bud på den fysi¬
ske relation til vandet, ligesom behandlingen af
det sydlige område kun perifert er behandlet.

Et flertal i dommerkomitéen bestående af

formanden Lars Chr. Lilleholt, rådmand Søren

Thorsager, udvalgsmedlem Per Berga Rasmus¬
sen, byplan- og miljøchef, arkitekt MAA Jørgen
Boe og arkitekt MAA MDL Hanne Bat Finke
finder, at dette projekt — fordele og ulemper ve¬

jet op imod hinanden — bedst imødekommer
programønsket om at skabe et multifunktionelt,
rekreativt frirum midt i fjorden, hvor vægtnin¬
gen af naturoplevelser og rekreative funktioner
er fordelt ligeligt.

Forslaget udpeges som vinderforslag med hen¬
stilling om at inddrage dommerkomiteens be¬
mærkninger inddrages i den videre bearbejdning.

Tv. Langs med fjorden og i bakkedalene
udlægges et naturlandskab, der indgår i
et inspirerende samspil med rekreative
aktivitetslandskaber og landskaber til for¬
dybelse og stille fascination
Th. Stige 0 er kontrasternes landskab,
på én og samme tid aktiviteternes og na¬

turoplevelsernes landskab.
• Left: Along the fiord and in the dale,
a natural landscape will, be laid out, one
that will function in an inspiring inter¬
play with recreational activity landscapes
and landscapes for introspection and
quiet fascination.
Right: Stige Island in a landscape full of
contrasts, both a landscape for activity
and for experiencing nature
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Forslag 3/85058 tildelt 2. præmie på 100.000 kr.
Udarbejdet af GBL, gruppen for by og landskabsplan¬
lægning; projektgruppe:Jacob With, Sødde Clemmen¬
sen, Torben Gade.
Creo Arkitekter AIS, Helge Bonde Eriksen, Lotte
Haag Jensen, Rytis Gélombickas, Uffe Johansen,
Hans Toksvig Larsen.
NIRAS, rådg. ing. og planlæggere, Inge Olsen.
Naturama Svendborg, Thomas B. G. Berg.
Museumsdirektør Peter S. Meyer, Trapholt

Forslaget adskiller sig på væsentlige punkter fra
de øvrige forslag, idet der foreslås ret store ind¬
greb i øens form mod fjorden, og ved at forsla¬
get på flere punkter er meget 'bestemmende' og
overvældende urbant i sin karakter. Man sigter
mod at etablere en kultur-ø. Forslaget tager ud¬
gangspunkt i, at Stige 0 i dag kan karakteriseres
véd fem landskabselementer: kystforløb, stran¬

deng, kanalens rum, de fem høje og skov.
For at løsrive øen fra fastlandet og gengive

den sin ø-karakter foreslås det, at der omkring
landfæstet udgraves og ændres på kystlinien, så¬
ledes at den eksisterende sø inddrages i fjorden.
Endvidere omformes den fjordvendte kystlinie
for at forbedre adgangen til vandet, dvs. øens

stejle brinker flades ud, og der etableres en ræk¬
ke udsigtsbroer og'hylder'.

Trafikmæssigt foreslås det, at adgangsvejen
omlægges, så den umiddelbart efter den lille bå¬
dehavn og roklubben bøjes ud mod kanalsiden.
Den gamle vej gennem skoven overgår deref¬
ter til sportslige aktiviteter. Langs kanalen fore¬
stiller man sig en forholdsvis urban promenade,
hvor der med 250 meters mellemrum placeres i
alt fem bygninger. Den midterste og største læg¬
ges i tilknytning til anløbshavnen og nær mvjl-
tikulturhuset, der er den tidlige formalingsbyg-
ning. Endvidere foreslås en svingbroforbindelse
fra Stige by til øen.

.Forslaget ønsker at skærme mod den nye af¬
faldsplads vest for kanalen. Derfor foreslås der
plantet en trærække af store gråpopler, og der
plantes også egebræmmer som ryg i kanalrum¬
met på enkelte af øens vestvendte skråninger.
Derimod friholdes lavningerne mellem bakker¬
ne og fjordsiden.

I genbrugstankens ånd og som markering af bak¬
ketoppene forslås der anlagt et forløb af stengær¬
der, opbygget af gabionsmure med genbrugstegl.
Højens toppe bearbejdes til præcise geometriske
jordformer, alle med mulighed for aktiviteter og

udvalgte far en kunstnerisk bearbejdning. Det
øst-vestgående legebånd er velplaceret.

Dommerkomitéen ønsker at fremhæve fle¬

re stærke sider ved forslaget. Dette gælder især
styrkelse af ø-fornemmelsen ved udgravning og

omlægning af adgangsvejen, og endvidere styr¬
kelsen af forbindelsen til vand, både på kanal-
og på Qordsiden med flade brinker og broer ud
i fjorden. Hertil kommer en behersket og vel¬
overvejet tilplantning.

Dommerkomitéen mener, at de store ud¬
gravninger vil være vanskelige at realisere.

Ligeledes tager man afstand fra forslagets
noget overgjorte bymæssighed, især den meget
urbane promenade langs kanalen. (Dette træk
svækker efter komitéens opfattelse forslaget og
forekommer at være i strid med den vigtige
sammenhæng med omgivelserne). Endelig fin¬
der dommerkomitéen, at bygningsaktiviteten er

spredt på for mange bygninger. Placeringen af
beplantning og det øst-vestgående legebånd er
derimod god.

Et mindretal i dommerkomitéen bestående
af park- og vejchef, landskabsarkitekt Per Glad,
børn- og ungekulturkoordinator, designer Julie
Kjær-Madsen og landskabsarkitekt MDL An¬
nemarie Lund pegede på dette forslag som det
bedste, bl.a. begrundet i forslagets grundlæggen¬
de, stærke helhedsgreb (vejforløb, våndtilgang og

beplantning).

I forslag 3 fremhæves Stige 0 som en ø — ved ud¬
gravning og omlægning af adgangsvejen
• In Proposal 3, Stige Island is emphasized as an island
by excavations and the rerouting of the access road
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I forslag 6 markerer stenvarder fem af bakketoppene.
Varderne tænkes opbygget ved at genanvende henfaldne
gravsten i Fyns-regionen
• Left. In Proposal 6, cairns mark five of the hilltops.
The cairns will be constructed from recycled abandoned
gravestones from the Funen region

Forslag 6/03000 tildelt 3. præmie på 50.000 kr.
Udarbejdet af Møller & Grønborg Arkitekter og

Planlæggere, Carl Bro Gruppen og Steen A. B. Høyer.
Projektgruppe: Dennis Lund, Katrina Wiberg, Steen
Høyer, Signe Høyer Frederiksen, Jørgen Mikkelsen

Stige Ø-laboratorium er overskriften på kon¬
kurrencens mest ambitiøse forslag, der på én
tekstside side formår at præcisere sit formål og
indhold. Forslagsstillerne erklærer således: 'Den
kendte tivolisering og formelle havekunst har
ingen plads her'.

Hele øen betragtes som et monument i sig
selv, der skal fungere som et tværvidenskabeligt
eksperiment sidestillet med almindelig rekrea¬
tion på stedet.

Øen inddeles i afgræsningsfelter på 150 x
150 meter bestående af en hegnstruktur af hvide
stolper. Netinddelingen refererer til det globale
UTM-net og kan forstås som projektets ønske
om at relatere sig til omverdenen i mere teo¬
retisk henseende. Den konkrete funktion er at

fremhæve dramatikken i bakkernes irregulæ¬
re formationer og at holde fareafgræsningen på
plads. En billig og enkel drift tegner således øens

rumlige forskellighed.
Udover en beskrivelse af den fremtidige ø

som et 'færøsk' overdrev af græs og tjørnekrat,
foreslås en genanvendelse af henfaldne gravsten
i Fyns-regionen til at bygge varder, der tænkes
placeret på 5 bakketoppe. Varderne af gravsten
vil kunne relativere menneskets liv til stedet og
efterlade et — alt efter hvem der ser - tanke¬

vækkende smukt udtryk. Stedets gasudvikling
skal omsættes til flammer, der hvor gassen fos¬
ser ud gennem varderne. En bakketop friholdes;
her udgør udsigten mod nordøst alene oplevel¬
sen. Ligesom indhegnes og overlades ét felt af
den overordnede netinddeling til egen udvikling
uden menneskelig indblanding — et studie og en
lære i sig selv, hvor landskabet i kraft af sin egen

vegetationsudvikling selv formidler øens land¬
skabshistorie.

Højene tematiseres til forskellige formål såsom
fugleobservatorium, 'stjernehøj', 'himmelhøj' og

'cirkushøj' på en stor skrånende multifunktionel
grusflade på sydsiden af flyveaskedepotet.

To høje adskiller sig dog væsentligt: Den ene er
den fredede 'skovhøj' beliggende i det fredede
ø-felt og den anden er'hyrdehøjen'lige nord for
den nuværende hovedindgang, der tænkes an¬

vendt til et administrativt og driftsmæssigt gård¬
anlæg med udsigt til Ijorden.

Indeholdt i ønskerne til øen som et leven¬

de laboratorium er perspektiverne for de næste
30 år. Stedet tænkes — qua sin forsøgsvise fri¬
tagelse for nuværende restriktiv zoneinddeling
- at kunne danne eksempel på en ny type kul¬
turlandskab, hvor bebyggelse af forskellig karak¬
ter kan indeholdes i et sammenhængende land¬
skab. I det langsigtede tankesæt kan 'hyrdehøjen'
indeholde boliger, 'skovhøjen' kan på sydsiden
suppleres med iværksætterboliger og på Nordsi¬
den kan bygges en ny tids 'Sorthusene' ved fo¬
den af hhv. 'snegle-' og 'cirkushøjen'.

En særlig styrke ved forslaget er dets ind¬
fangeise af konteksten, anskueliggjort i hånd¬
tegnede silhuetter og enkelt formuleret som en

beliggenhed midt i en horisontal natur omgi¬
vet af tekniske anlæg som Fynsværket og Lind-
øværftet. Bedømmelsen igennem har dette for¬
slag bidraget til en interessant drøftelse af øens

identitet og potentiale som et forsøgssted, der
med inddragelse af forskellige forskningsinstitu¬
tioner i Danmark ville kunne give lossepladsøen
i Odense Fjord en national betydning. Forslaget
har desuden skabt grundlag for en relativering
mellem de øvrige konkurrenceforslag. Fremstil¬
lingen af forslaget er i tråd med sig selv, hvad
angår ønsket om at tilvejebringe en særlig efter¬
tænksom identitet som forsøgsstation; men med
sit sorte, lidt magiske 'penselstrøg' er det lidet til¬
gængeligt for lægmand.

Dommerkomitéen har vurderet, at forslagets
konsekvens og særlige kunstneriske tilgang trods
alt ikke var overbevisende nok i sin detaljering,
og at en succesfuld realisering ville være afhæn¬
gig af for mange forskellige eksterne forsknings¬
institutioner - og at den planmæssige udfordring
lå for langt væk fra programønskerne.

X

. ._r-
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Forslag 4/78484. Udarbejdet af Algren & Bruun,
Svend Algren, Anne Galmar,Jens Linnet
Tegnestuen Schul & Co,Jane Schul, Jonas Maria Schul
EKJ rådg. ing.
Arkitekt René Kural

Legepladskonsulent Gert Olsen
Galleri Nicolai Wallner

Ønsket om at udvikle en særlig type moderne
park, hvor formidlingen skal være i højsædet og
stedets inventar bære præg af kunstnerisk tilste¬
deværelse og designmæssig høj standard er for¬
slagets hovedpointe. Aktiviteterne på øen kædes
sammen med en aktiv involvering af odensean-
ske foreninger, skoler og kulturinstitutioner som
en vigtig del af det idémæssige grundprincip,
ligesom der stilles forslag til en rutemarkering
mellem Odense by og Stige 0.

De umiddelbart etablerbare hovedstrukturer

er en massiv tilplantning af øen med hhv. løv¬
skov og fyrreskov, der skal skabe yderligere rum- *

lig diversitet på Stige 0. De rumlige kontraster
søges tillige understøttet af dyrknings- og op- ,

holdsplateauer. Ved den eksisterende hovedind¬
gang anlægges anløbsplads for turbåden Svanen
i et samspil med en særligt bearbejdet ankomst¬
plads med kiosk og mødelokale i et multihus.
Den eksisterende hal nedrives modsat i de øv¬

rige fem konkurrenceforslag. Som en vigtig del
af opfattelsen af øen som et særligt sted etableres
en egentlig broforbindelse til øen, der samtidig
giver mulighed^ for passage direkte ud i fjorden.
Der lægges en meget stor vægt på en renovering
og udbygning af infrastrukturen generelt, der i
det økonomiske overslag udgør 2/3 af den an¬
slåede anlægsramme. Stierne differentieres med
forskellige overflader af in-situbetonstøbninger,
grus og asfalt i forskellige farver. En asfalteret sti,
der omkranser hele øen, fanger bl.a. fire anløbs¬
broer ud i fjorden mod øst.

Under fem overskrifter — sansning, struktur,
omdannelse, kommunikation og aktion — beskri¬
ves en bred vifte af aktiviteter fra kunst til sport,
der tænkes implementeret på øen. Formidling
skal foregå ved skiltning og fysisk læring, hvor
bl.a. dyrkningshaver (herunder skolehaver) skal
indgå som et landskabstema, ligesom lokale nyt-

Forslagsstillerne fremmaner et billede af en bøl¬
gende skov, hvoraf græsklædte bakketoppe, der
afgræsses af får, stikker op. Man ønsker at etab¬
lere et landskab med tydelig forskel mellem
oppe og nede. Et slags sæterlandskab, hvor de
græsklædte toppe afgrænses af hegn. Skovdelen
etableres ved at plante en blanding af almindeligt
forekommende danske løvtræer, bl.a. fuglekirse¬
bær, hvidtjørn, aim. røn og ask. Efter plantnin¬
gen overlader man denne del af øen til 'naturlig
succesion', dvs. plantningen forventes at udvikle
sig uden speciel pleje og drift.

Man bevarer og reparerer det eksisterende
vej- og stinet. Parkering er placeret, hvor der i
dag ligger en sø. Anløbsbroen for turbåden er

placeret, noget sydligt i området, hvor vejen mø¬
der kanalen.

Herudover initierer man området i 3 aktivi-

tetspunkter: man renoverer formalingsanlægget
og indretter det til grejbank, koncerthus m.m.,
man bygger et fugletårn på den yderste spids
af Koholmen (uden for området, hvor man må
bygge), og man etablerer en lysning til teltsop-
slagning i den eksisterende skov sydligst i om¬
rådet.

Hertil foreslås - i efterfølgende etaper - an¬

læg af fem objekter på bakketoppene. Objekter¬
ne er dels kunst og dels brugsgenstande til f.eks.
klatring og skateboard, men for nogles vedkom¬
mende er det pågående bygningsværker. De be¬
nævnes efter deres hovedfunktion: dampen¬
de cirkler, vindfanger, udsigtsflader, himmelskål
samt overnatning, en samling mindre hytter med
overnatning for op til 50 personer.

Dommerkomitéen finder, at man ved at

indhylle øens markante terræn i en sammen¬

hængende skov mister en stor del af det, der er
stedets største kvalitet. Desuden er vand-land¬
temaet ringe udnyttet, og dommerkomitéen
kunne også ønske en bedre placering af anløbs¬
broen for turbåden.

Endelig undrer dommerkomitéen sig over, at
man i et område så tæt på vand og med store ter¬

rænbevægelser foreslår at lægge bassiner længst
væk fra naturligt vand og opbygge kunstigt ter¬
ræn at bevæge sig på, i stedet for at udnytte de
givne muligheder.

Forsjag 2. Bølgende skov, hvor græsklædte
bakketoppe afgræsses af får
• Proposal 2. Billowing forest, where grassy hilltops
are grazed by sheep.

Forslag 2/302523 udarbejdet af SLA A/S v. Stig L.
Andersson, Malin Blomquist, Jonas Rune Sangberg,
Lone Nielsen, Annelie Håkansson, Veronica Cheann,
Jan Støvring
COWI A/S, rådg. ing. v. Niels Riis, Henrik van Tol

Jørgensen, Reto Hummelshøj
Carlberg & Christensen v. Søren Møller Christensen

8 LANDSKAB 1 2006



tehaver skal medvirke til at 'befolke' øen. Be-

plantningstemaet indeholder udover skovplant¬
ninger også frugtlunde samt plantning af kastanie
og valnød i de eks. skovplantninger.

Kunstlys foreslås både af tryghedshensyn og
som en iscenesættelse af stedets natur, hvor bl.a.
en lyseffekt af dampende bade placeret på hhv.
nordlige og sydlige bakketoppe indgår som et

noget postuleret 'vulkanø-billede' i samspil med
gasflammer udsprunget af de eksisterende me¬

tangasser. Blandt mange aktiviteter foreslås det
åbne klasseværelse i landskabet, snit gennem los¬
seplads-lagene og skiftende skulpturudstillinger.
Derudover indgår en friluftsscene samt mindre
og mellemstore sportsanlæg. Byggefelter place¬
res i den sydlige del af øen, der ifølge forslags¬
stillerne vil kunne styrke det eksisterende miljø.

Der er flere modsætningsforhold mellem de
mange gode intentioner og forslagets konkrete
indhold. Det Indledende fokus på at udnytte ste¬
dets ressourcer og de mange foreslåede aktivite¬
ter, hvor bl.a. billedkunst og arkitektur spiller en
stor rolle, står i et vist misforhold, idet den klare
identitet ikke tegnes af selve projektindholdet.
Den massive tilplantning af øen finder dommer¬
komitéen uønsket, ligesom forslagets implemen¬
terede billeder af fynsk natur synes helt malpla¬
ceret.

Til gengæld bifaldes forslagets bearbejdning
af relationen til vandet, både idéen med en bro¬
ankomst og passage for sejlere samt de fire an¬
løbsbroer på østsiden af øen.

Forslaget virker alt i alt lidt uforløst i sin
mangfoldighed af komplekst sammensatte ak¬
tiviteter. De foreslåede aktiviteter med tilknyt¬
ning af instruktører og pædagogisk vinkling vil
fordre en intens koordinering og samdrift med
mange eksterne aktører, der gør projektets idé
meget sårbart i forhold til en realisering.

Forslag 5/29905. Udarbejdet afA.A.R.T., An¬
ders Tyrrestrup, Thomas W. Lee, Nina Buthke
Kristine Jensens Tegnestue Aps, Kristine Jensen,
Charlotte Baad Christensen, Sanne Loven
Søren Jensen rådg. ing.
Billedhugger Sophia Kalkau
Også dette forslag finder sin identitet i om¬
rådets bakkede terræn, og fokuserer på fem
bakketoppe, der formgives til præcise geo¬
metriske og cirkulære former: et krater, en

kuppel, en spiral, en gryde og en terrasseret
skråning. Hertil lægges to vandcirkler neden
for bakkerne, 100 meter i diameter, etable¬
ret med bløde bundmembraner og indehol¬
dende et saltvands- og et ferskvandsbad. I og

omkring cirklerne koncentreres de aktivite¬
ter, man ønsker i området.

Det eksisterende vej- og stinet bibehol¬
des med få ændringer. Formalingshallen om¬

bygges til multihus, og tæt ved placeres an¬

løbshavnen. Spredt over området er antydet
en placering af postkasserøde objekter, en

slags meget store møbler, der tænkes at kun¬
ne anvendes til omklædning, opbevaring, læ
og leg.

Hvad der ligger nord og syd for området
omtales ikke, men i modsætning til de øvrige
forslag er den østvendte kystlinie ganske om¬
fattende forandret og ved hjælp af en række
høfder, der skal fange og fastholde sand, flyt¬
tet mod øst. Forlagets beplantning tænkes at
udgøres af lavere buskvækster som krybepil,
tjørn og fyr samt en klitbeplantning såsom
havtorn og gyvel, marehalm m.m.

Dommerkomitéen finder, at forslagets
terrænbehandling af bakketoppene er enkel,
smuk og funktionel, og at koncentrationen
af anløbshavn og multihal er forslagets styrke.
Vandland-relationen er især mod øst behand¬

let meget formalistisk, og dommerkomitéen
tvivler på, at en tilladelse hertil ville kunne
opnås. Endelig finder dommerkomitéen, at
idéen onj at lade stedet blive en næringsfat¬
tig klit er et fejlgreb, når nu udgangspunktet
er en placering i et mildt fjordlandskab.

Forslag 4 • Proposal 4

Forslag 5. Odense klit • Proposal 5. Odense dune
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KRIGSFANGEKIRKEGÅRDEN I LØGUMKLOSTER

I. P. Junggreen Have og Niels Junggreen Have

I den sydlige ende af Løgumkloster, ude bag
industrikvarteret, ligger en vindblæst plantning
i landskabet. En smal grusvej fører hen til den
voldomkransede lille lund, der udelukkende be¬
står af egetræer. Vejen hedder Krigsfangevej, og
for enden af vejen findes en jernlåge, sat mel¬
lem to granitpiller. Går man gennem lågen, mø¬
des man af en sælsom genstand: en flere meter

høj obeliskformet sandsten med en fremmedar¬
tet figur øverst oppe; tilsyneladende en ridder¬
hjelm med stirrende tomme øjne, også hugget i
sandsten.

På denne december eftermiddag, hvor jeg
finder vej i tågen, ligger der en frisk krans ved
obeliskens fod. Af inskriptionen på monumentet
kan man læse på dansk, fransk og russisk, at det er
'Til minde om soldater, døde i lejren ved Løgum¬
kloster, forinden de allierede hæres befriende sejr'.
Den friske krans er lagt ned den 11.november.
På denne dato i 1918, kl. 11 om formiddagen,
Slev våbnene tavse i den europæiske borgerkrig.
De russiske, belgiske og franske soldater, der som

krigsfanger havde overlevet det hårde liv i lejren
ved Løgumkloster, fik deres frihed.

Deres døde kammerater ligger begravet på en
lille ydmyg kirkegård inde i lunden, bagved mo¬
numentet. Mellem krogede egetræer, der vel må
være omtrent firs år gamle, står nogle få ræk¬
ker gravminder. Jorden er bar, kun enkelte visne
blade ligger spredt over det lille areal, af størrel¬
se som en villagrund. Der er lagt små marksten
for at markere rækkerne af grave. Gravminderne
er helt ens gravsteler af en rustik beton, der skal
ligne sandsten. På forsiden ser man formen ud¬
folde sig til en slags malteserkors, og navnene på
de døde krigsfanger er hugget ind og malet op
med sort farve.

Det tyske militær satte de beskedne minde¬
sten over deres døde krigsfanger, og nogle af de¬
res kammerater opførte af mursten og cement
en obelisk. Nogle år efter genforeningen købte
en kreds af lokale danskere lunden og genopfør¬
te den forvitrede obelisk i sandsten.

De fleste begravede krigsfanger på kirke¬
gården er døde af plettyfus under en epidemi
i 1915. Jurgis Bukowskis var russisk statsbor¬
ger, men kom fra Litauen. Han havde, som en
del andre krigsfanger, slået sig ned i Sønderjyl-

Jurgis Bukowskis var russisk statsborger,
men kom fra Litauen.

Efter krigen slog han sig ned i Sønder¬
jylland og blev langt seneré, i 1965,
begravet i lunden •
• Jurgis Bukowskis was a Russian
citizen, but came from Lithuania.
After the war ended, he settled in
South Jutland and much later, in 1965,
was buried in the grove

10 LANDSKAB 1 2006



LANDSKAB 1 2006 1 1



land efter krigsafslutningen. Langt senere, i 1965,
blev han begravet blandt sine gamle kammerater;
den 10. november døde han, 47 år efter krigsaf¬
slutningen, på nær én dag.

I blæsten på den magre hedejord gror ege¬

træerne langsomt. Der er lav på stammerne,
og diget omkring lunden er bevokset med engel-
sødbregner. Her er ingen grus, grandækning el¬
ler sommerblomster, blot den bare jord, hvor
rummet dannes af de krogede egestammer.

Menighedsrådet og kommunen passer lun¬
den. Og hvert år på dagen den 11. november bli¬
ver de døde mindet, som det sker mange steder
i Sønderjylland og overalt, hvor 1. verdenskrig
har sat sine spor. Her i Løgumkloster våger den
tomme ridderhjelm over gravene.
I.P. Junggreen Have og Niels Junggreen Haveh
landskabsarkitekter mdl
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BEGRAVELSESPLADSEN I GRØNNEHAVE SKOV

Susanne Guldager

I en lysning i skoven mellem høje bøgetræer lig¬
ger begravelsespladsen - ydmygt gemt af vejen,
men stærk i sit udtryk. Anlægget rummer spor,
der går langt tilbage i historien, men det er som

begravelsesplads for Det psykiatriske Hospitals
patienter, det i dag er kommet i søgelyset.

Hospitalet er nemlig under afvikling, og kapel
og kirkegård er, ligesom størstedelen af hospita¬
lets bygninger, sat til salg.

Der blev anlagt begravelsespladser ved mange
af de statshospitaler, som blev etableret i 1900-

- tallets begyndelse. I tilknytning de psykiatriske
hospitaler har der været et behov, da en del pa¬
tienter ikke havde kontakt med deres familier.
På mange måder er det en trist historie, der knyt¬
ter sig til disse anlæg — en historie om udsatte,
udstødte eksistenser, som samfundet tog hånd
om med behandling i isolerede fællesskaber, som
f.eks. på hospitalet i Nykøbing Sjælland.

Hospitalets bygninger er tegnet af arkitekt K.N.
Varming og indviet i 1915. Bygningerne forde¬
ler sig over et ca. 50 ha stort område. Havean¬
lægget er tegnet af havearkitekten J.P.Andersen,
som var eksponent for den formelle havestil, der
i begyndelsen af 1900-tallet afløste den landska¬
belige have. Hele hospitalsanlægget er typisk for
sin tid, hvor offentlige institutioner ofte blev an¬

lagt som en komposition af selvstændige byg¬
ninger i parklignende omgivelser. Dette må¬
ske ud fra en tro, som i dag er blevet viden: det
grønne er godt for sundheden.

Begravelsesanlægget i Grønnehave Skov ligger
lidt for sig selv ca. 100 meter inde i skoven. An¬
lægget består af kapel og begravelsesplads med
godt 300 kistegravpladser, fortrinsvis for patien¬
ter, men enkelte ansatte og pårørende er også
begravet her. Der blev lukket for begravelser i
1968, og heller ikke kapellet benyttes mere, men

i modsætning til flere tilsvarende steder er kapel
og kirkegård stadig bevaret som en helhed.

Der hviler en særlig stemning over stedet,
som passeres, når man færdes på den smalle sti,
der leder fra hospitalet gennem anlægget til sko¬
ven og byen. Kapellet vest for stien i modsvares
af broncealderhøjen mod øst. Disse to fixpunk-
ter balancerer helheden. Patientgravene ligger
omkring gravhøjen i halvrunde buer. Alle gra¬
vene er ens, som vi kender det fra Hernhutter-
menighedens begravelsesplads i Christiansfeld,
fra krigergrave og mindelunde og fra vore da¬
ges fællesgravanlæg. På patientgravene er grav¬
mindet lidt hævet i forhold til jorden og med en
ensartet beplantning afVinca ved gravene, sup¬

pleret med bregner og vilde urter fra skoven.
Området med gravpladserne er indhegnét af

et stendige, som tegner den halvrunde form og
understøtter rummet. De høje træer danner 16ft,

vfftatA

Kapel og patientgrave. Foto Annemarie Lund • Chapel and graves. Photo: Annemarie Lund
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og det flimrende lys, der falder gennem træernes
kroner, skaber bestandigt skift i stemningen og
kontrast til den ophøjede uforanderlighed, som

synes at hvile over stedet.
Det afslappede plejeniveau bidrager til det

romantiske udtryk. Det, der gøres, er i hovedsa¬
gen det, der er nødvendige for at forhindre til¬
groning, Græsset på gravhøjen og i anlæggets
midte holdes i ave af skyggen fra de høje træer,
også grusfladerne, hvor gravstederne er placeret,
ligger i skygge. Den ekstensive, men velvalgte og
nænsomme driftsform, passer fint til stedet og
understøtter stemningen. Tiden kommer til ud¬
tryk, og sanserne aktiveres. Man indfanges af ste¬
dets særpræg og fornemmer, at noget væsentligt
er på spil. Her er rum — og stof til eftertanke.

Patienternes fællesskab afspejles i anlægget
i modsætning til personalets særstilling, der ud¬
trykkes i de individuelle gravminder på deres
grave. Et kapitel afpsykiatriens historie kan aflæ¬
ses her. Det er historien om dengang de psykisk
syge var i behandling og forvaring på hospitalet
ofte for livstid, og dengang man i sektionsrum-

met i det lille kapel sikrede sig materiale til hjer¬
neforskning og psykiatriens udvikling. På begra¬
velsespladsen har disse mennesker fået et smukt
og værdigt minde.

Begravelsesplads og kapel er i sin helhed ene¬

stående, men et salg truer anlægget, selv om det
er vanskeligt at forestille sig private købere. Hel¬
digvis bakker lokale kræfter op om en sikring
af anlægget og en fremtidig anvendelse til mu¬

seale formål. Roskilde Stiftsøvrighed har anmo¬
det Kulturarvsstyrelsen om fredning af kapel og

begravelsesplads som en helhed. Dette er anbefalet
af Nationalmuseum og konsulenter med gode ar¬

gumenter. Fremtiden vil vise om det lykkes.
Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdl,
seniorrådgiver Skov & Landskab

Herover. Plan over begravelsespladsen i Grønnehave
Skov, optegnet i 1964
Gravhøj og patientgrave. Foto Annemarie Lund
• Above: Plan of burial plots in Grønnehave Forest,
surveyed in 1964.
Gate and stonewall, grave mound and patient graves.
Photo: Annemarie Lund
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TIVOLITRANSFORMATION
FRA BYGGEGRUND TIL BLOMSTERBED

Anne Nielsen

'Nu tror jeg, der kommer til at ske forandringer'
— siger en forbipasserende kvinde, der i over 23
år har boet tæt ved en 3 ha stor grund i Vester¬
byen i Esbjerg. Hun henvender sig til os, der
med river og frøposer er i færd med at omdanne
en del af denne grund til et blomsterbed på 12 x
12 meter. Bedet er en del af et kunstprojekt,
skabt af en gruppe kunsthistoriestuderende fra
Københavns Universitet og studerende ved det
Kgl. Danske Kunstakademi som en del af en ud¬
stilling, Ekskursioner — bag hækken over gærdet, på
Esbjerg Kunstmuseum, sommeren 2005. Udfor¬
dringen lyder på at afsøge kunstens muligheder,
og Esbjerg by bliver valgt som udgangspunkt og
'materiale' for projektet. Vores gruppe tager ud¬
gangspunkt i det sted, hvor Esbjerg Tivoli en¬

gang lå.

Esbjerg Tivoli
En flok driftige håndværksmestre fra den eks¬
panderende nye købstad, Esbjerg, opfordrer i
slutningen af 1800-tallet byens flittigt benyttede
arkitekt, C.H. Clausen, til at tegne et forlystel¬
sesetablissement. Lidt nord for havnen åbner i

1895 Esbjerg Tivoli, der, foruden en restaurati-

onsbygning i bindingsværk med tårne og spir af
træ, består af karruseller, keglebane og kraftprø¬
ver, en musikscene og små pavilloner, hvor man
kan drikke kaffe. På stranden kan man leje ba¬
devogne, i hvilke man ved hjælp af en lille hest
kan blive trukket ud i de blå bølger. Hele an¬

lægget bliver senere udvidet med en teatersal,
en cirkusbygning (der kan rumme 1600 men¬

nesker) og en lille zoologisk have. 1 1928 bliver
Esbjerg havn udvidet nordpå, og etablissementet
kommer til at ligge bag havnens produktions¬
anlæg. Derefter aftager stedets popularitet, og i
1960erne er kun restaurationsbygningen tilbage.
I 1970erne forfalder stedet yderligere, og de sid¬
ste bygninger bliver revet ned i 1982. Siden har
grunden ligget øde hen.

Fra minder til handling
Samtaler med folk, som husker stedet, viser, at

det engang så fascinerende sted over årene ud¬
vikler sig til 'en møgbeskidt snask'. En væsent¬

lig del af projektet består i samtaler. Disse bliver
optaget og redigeret til et lydværk, som afspilles
på museet og i en gammel, nedrivningstruet ma¬
skinfabrik i Vesterbyen.

Projektet går ikke ud på at rekonstruere den san¬
de historie om Esbjerg Tivoli og dets skæbne,
men på at fa folk til at tale om det sted, hvor de
bor, og ikke mindst tale sammen om det. Kunst¬
projektet skal derfor heller ikke udelukkende
være et budskab, men fungere som et udgangs¬
punkt.

På trods af de sørgelige og til tider grote¬
ske historier, som vi hører om det gamle Tivoli,
er samtalerne med til at indgive folk glæde og
stolthed over deres bydel,Vesterbyen. I 23 år har
man set på den trøstesløse grund og ladet grund¬
spekulation og stive lokalplaner sætte dagsorde¬
nen. Det er måske på tide at se andre muligheder
og handle. Gennem samtalerne flyttes opmærk¬
somheden efterhånden til stedets nuværende si¬

tuation, og blomstersåningen bliver en manife¬
station af disse samtaler. Blomsterbedet skal blive

det udråbstegn, der skal minde om, at det har
været anderledes og pege på, at der igen kan ske
forandringer.
Anne Nielsen, stud. mag.

Deltagere i projektet er: Line Kjær Nielsen,
Gitte Ladegaard, Dorthe Muxoll, Rosemaria Rex,
Mette TrubergJensen, Anne Nielsen

Tv. På dette sted åbnedes i 1895 Esbjerg Tivoli.
Dengang lå grunden direkte ned til stranden.
I sommeren 2005 blev et stort kvadrat på
grunden tilsået med blomsterfrø
Th. På væggene i den nærliggende maskinfabrik
skrev vi brudstykker af er,indringer fra Esbjerg

Tivoli
* Left. At this place, in 1895, EsbjergTivoli opened.
At that time, the site bordered on the sea.

In the summer of 2005, a large square area on
the site was sown with flower seeds.

Right: On the walls in the nearby machine
works, we wrote fragments of memories from
EsbjergTivoli
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LANDSKABER I FLÆNG - EN KONFERENCE OM FREMTIDSUDSIGTER

Refereret afAllan de Waal

Da Vorherre smed de første beboere ud af para¬

diset, røg de langt ind i ørkenen. Og røgen ville
ikke engang stige til himmels, da børnene først
var født i smerte og brødbagningen påbegyndt i
ansigts sved. Adam betyder agerjord, Eva liv — og
så har vi balladen.

Så malede Th. Lundbye en kæmpehøj, og si¬
den er det gået støt ned ad bakke for det danske
landskab. Det svømmer i gylle, og byerne breder
sig på det åbne lands bekostning, hvis man skal
tro arealudlægningskortene i de endnu gældende
regionplaner.

Det må der gøres noget ved. Men hvordan
tackler man en udvikling, der først bliver synlig,
når den er overstået? Og hvad forstår man ved
land og ved by, ved natur og kultur? Sådanne sto¬
re og grundlæggende spørgsmål var baggrunden
for Danske Landskabsarkitekters symposium i no¬
vember 2005.

Den paradisiske have og gyllemarkerne er
den meget (!) korte version af teologen og
kunsthistorikeren Carsten Bach Nielsens indlæg
på symposiet. Langt op i historien er natur af det
onde, som kaos og trussel. Siden bliver den ube¬
rørte omgivelse langt mere attråværdig som

modstykke til det stærkt aktiverede landskab.
Derfor skal man som landskabsarkitekt lyt¬

te til mosset og være ydmyg som græsset for at
finde stilhed i omgivelsernes bevægelser, mente
Torben Schønherr.

Og det kan nok være nødvendigt, hvis man
skal tro foreningens forkvinde Hanne Bat Fin¬
ke, som ser kaos i landskabelige infrastrukturer,
langt mere end i bytænkningens orden.

Henrik Oxvig er kunsthistoriker med teo¬
retisk sigte. Han gjorde med den franske filosof
Gilles Deleuze opmærksom på en tredie position
i modsætningen mellem natur og kultur, nemlig
mødet mellem de to påståede antagonismer.

Relationen mellem dem er mere omfattende

end forskelle og ligheder, hævdede Oxvig, som
af skræk for totalitære lukninger af begreberne
natur og kultur vil holde betegnelserne åbne for
en fælles fornyelse.

De norske landskabsarkitekter Hettie Pisters

og. Kristine Synnes havde hver deres bud på krig
og katastrofer som landskabsgeneratorer.

Unægtelig en morbid tilgang, men effektiv som
borende synsmåde.

Pisters tog udgangspunkt i ruinerede bun¬
kers langs Vesterhavet og sammenholdt bombe¬
kraterne i Beirut med NY's Ground Zero. De

mange kulturelle lag som fysisk er kommet til
syne under ødelæggelserne minder om den na¬

turlige erosion af betonen i havet. Og driver pro¬

jekter frem somYusuki Obuchis kunstige energi-
producerende landskab i bølgende bevægelse på
vandet.

Synnes viste eksempler på amerikanske foto¬
serier, der med kritisk tilgang til industriel for¬
urening af Missisipi-floden og dens bredder alli¬
gevel afkaster visuelle scenerier af stor skønhed.
Tornadoen kan tilsvarende nå at blive bærer af

værdifulde landskabelige rekonstruktionsprojek-
ter, hvis situationen gentænkes fordomsfrit.

Berlin efter Murens fald er underlag for de
adhoc-projekter Klaus Obermeyer pragmatisk be¬
skæftiger sig med. Der er masser af offentlig plan¬
lægning, få resultater af den, men mange resulta¬
ter på trods af planlægningen, påstod Overmeyer.

I hybride tilgroede felter mellem byarealers
tidligere anvendelse og planlagte formål opstår
nu rumlige pioneraktiviteter, der formentlig vil
bide sig fast som en ny slags bylandskaber med
fritgående rideheste, en bystrand i Mitte, eller en

golfbane på tværs af industrihegn i Gleisdreieck.
Så hellere procesorienteret aktivitet end u-

realiserede masterplaner er feltråbet for Over¬
meyer og hans håndgangne mænd.

Det synspunkt var Rikke Munck Petersen
ikke uenig i. Eller rettere sagt er tankegangen
bærende for billed- og idédannelser i den pro¬
cesorienterede undersøgelse af Danmarks land¬
skabelige fremtid, hun gennemfører som ph.d.-
studerende på arkitektskolen i København.

Hun viste på symposiet registreringer af ud¬
valgte områder og by-og-land-overgange. Med
fotos af nye typologiske forekomster i transport
og'handel på bar mark overvejer hun tomhed og

fylde i en anden tankegang end gængse udnyt¬
telsesprocenter.

En park eller skov er eksempelvis lige så
fyldt som et parcelhusområde, for det er det åbne
landskab, der er den forfulgte tomhed i Rikke

Muncks univers. Derfor eftersøger hun også en

ny kategori som på én gang indeholder by og
land — helt i overensstemmelse med Henrik Ox-

vigs oplæg tidligere på dagen.
Ph.d.-fremlæggelsen gav anledning til dis¬

kussion. Velmeriterede landskabsarkitekter gerå¬
dede på stedet i uenighed om, hvorvidt en forstad
kan opfattes som landskab, eller om et landskab
er konstitueret ved fravær af støj. Og en tredje
mente, at manglen på forbilleder er svagheden
ved aktuel landskabsplanlægning.

Det var igen Lundbyes kæmpehøj, der duk¬
kede op på nethinden, selv om den netop er malt
på et tidspunkt, hvor det produktive landskab
med samdrægtige køer og mennesker er ved at

bryde sammen. Kunsten inddrager historisk set
altid truede landskabsformer i det æstetiske pan¬

optikon - som guldalderens bondeidyller tredive
år før andelsbevægelsen eller farehyrden på he¬
den, netop som opdyrkningen tager fart. Forbil¬
leder er med andre ord ofte bagbilleder.

Men uden at kunne pege på gode eksempler
og arkitektoniske refleksioner i den rigtige stor¬
skala er det på den anden side svært at fremme
adækvat landskabelig planlægning.

Eller skaber procestanken i sig selv billeder
og eksempler? Er figurer og matricer tilstrække¬
lige guidelines for dialoggrupper og svineavlere
i det åbne land?

På sin vis sluttede symposiet i en frugtbar
tvivl på et højere niveau, end da konferencen
begyndte. Paradis er tabt, men der er tid til at
vinde et mere realistisk.

Allan de Waal, arkitekt MAA
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Landskabsarkitekt Klaus Obermeyer, der bl.a. arbejder
som 'rumpioner' i Berlin, fremlagde eksempler på, at
muligheden for midlertidig anvendelse ofte fremkalder
usædvanlige og fornyende idéer.
Her ses badebåden i Berlin-Treptow og en bar ved
floden i Kreuzberg
• Landscape architect Klaus Obermeyer, who also
works as a 'space pioneer' in Berlin, presented exam¬

ples of how the possibilities of temporary usage often
evoke unusual and innovative ideas.
Here is the bathing boat in Berlin-Treptow and a bar
by the river in Kreuzberg
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BOGOMTALE

Bibelens planteverden
Hans Arne Jensen: Bibelens Planteverden. Forlaget
Rhodos, 2004. 120 s. 350 kr.

Bibelens Planteverden er et botanisk, tværviden¬
skabeligt værk, skabt af en enkelt person, der i
1968 i den daværende Statsfrøkontrollen blev

tændt på opgaven: at skrive et samlet værk om

Bibelens planteverden. Forfatteren er agronom,
lie. agro og har arbejdet først for Statsfrøkontrol¬
len og dernæst for Plantedirektoratet.

Bogen, eller snarere værket, blev udgivet før¬
ste gang i 1974 under titlen Bibelens Planter.
Den foreliggende udgave er udarbejdet efter den
ny bibeloversættelse af 1992, og efter der er gen
nemført omfattende nye arkæologiske udgrav¬
ninger i Israel og omkringliggende lande.

Bibelens Planteverden er først og fremmest et
botanisk værk, men er i høj grad også arkæo¬
logisk, kulturhistorisk og teologisk interessant.
Værket omfatter alle de i Bibelen nævnte planter,
ordnet alfabetisk efter dansk navn. Hver enkelt

art er beskrevet med dansk og botanisk navngiv¬
ning og som det særlige — med omfattende bi¬
belcitater og henvisninger. Det er et værk, som

synes uomgængeligt for praktiserende teologer,
og næsten obligatorisk for botanikere og ganske
interessant for almindelige kulturnørder.
Andreas Bruun, landskabsarkitekt MDL

En autentisk upplevelse
Andersson, S-I, Floryan, M, och Lund, A-M (red.):
Europas store haver. Atlas over historiske planer.
Arkitektens Forlag, Kopenhamn 2005, 168 s.
995 Dkr. Bokenfinns iiven i en engelsk utgåva.

En atlas over de vackraste trådgårdsritningar som

Europa har att bjuda. Det var projektet som CTh
Sørensen hade tånkt sig. Idén vaknade någon
gång på 1950-talet. Atlasen blev aldrig forverk-
ligad Under hans livstid, men nu har den anlånt.
Sven-Ingvar Andersson, Sørensens eftertradare
på lårostolen vid Konstakademien i Kopenhamn,
år initiativtagaren. Han har dessutom skrivit tex-
terna tilisammans med konstvetaren Margrethe
Floryan. Annemarie Lund har varit redaktor.

Det år en storstilad bok med atlasens typiska
form; stor, kvadratisk. Oppnar man den finner
man en låttlåst ordning, varje ritning har fått ett

uppslag vardera, inklusive text. Det år enkelt,
tydligt och lått ta till sig. Sårskild uppmårksam-
het har som sig bor når det gåller kartor ågnats
åt sjålva reproduktionen. Atlasen år tryekt med
så hog kvalitet som det har varit mojligt och
man har åven lagt vikt vid att avfotograferingen
av varje enskild ritning ligger så nåra originalet
som det har gått.

Ritningen år alltså det viktigaste i denna
bok. 68 styeken har det blivit, fordelade på 15
lander. Tyskland (11 st), England (12 st) och
Frankrike (14 st) år i majoritet, Danmark år re¬

presenterat med 4 projekt; nåmligen det for en
svensk så forvillande triumviratet av Frederiks¬

berg, Frederiksborg, Fredensborg och så som
en hommage mojligen, C Th Sørensens egen De
Musikalske Haver som epilog. Från Sverige finns
Haga, Drottningholm och Skogskyrkogården.

Om urvalet år råttvist eller inte betyder nu
mindre. Det år ritningen i sig sjålv som har varit
forfattarnas utgångspunkt, inte vad den represen¬
terar i form av inflytande, kultursfår eller epok.
Ritningen ska vara vacker, det år kriteriet.

Vad betyder då ordet vacker i sammanhanget?
Jo, tre saker, såger Sven-Ingvar Andersson når vi
samtalar på telefon. For dét forstå ska ritningen
locka till låsning. For det-andra ska den vara

autentisk. For det tredje ska den vara utford av

konstnåren sjålv. Det som i upprinnelsen var Sø¬
rensens projekt har forstås utvecklats en del på
de tre decennier som har passerat sedan hans
dod. Atlasens geografiska område har utvid-
gats osterut, formodligen delvis beroende på att

Margrethe Floryan har det specialintresset. Dess¬
utom har materialet forflyttats långre fram i ti¬
den, men det fårskaste exemplet har åndå nått
vad som rimligen år en mogen medelålder och
år från 1954. Vad det beror på kan man fundera
over. Kanske år vi idag inte så intresserade av att

gora vackra planer långre?
Boken inleds med ett citat från Sørensen. Dår

slås fast att trådgårdskonst år en konstart som år
mer beslåktad med litteratur, musik och måleri
ån med arkitektur.Trådgårdskonsten har bildkon-
stens frihet på ett sått som arkitekturen inte har.
Den har inte de funktionella betingelserna som
trots allt begrånsar arkitekturen, kan man ana ,i
citatet, trådgårdskonsten rymmer andra mojlig-
heter av att vara en fritt skapande verksamhet..
Den år konst och ska bedomas som konst. Det

låter sjålvklart. Men man kan åndå fundera over

vad den då inte blir bedomd som. Social nyttig-
het? Spelpjås i stadsbyggnaden? Låkemetod for
sargade landskap? Det dår låter som gammaldags
noteringar idag kanske, men når C Th Sørensen
gjorde sitt uttalande någon gång på 1970-talet var
hans statement såkert radikalare och mera pole-
miskt ån vad det forefaller idag.

Trådgårdskbnsten brukar benåmnas som ett

foranderligt skådespel. Trådgården byter skep-
nad med tiden, med årstiderna, med årtiondena,
trådgården upptråder i skiida skepnader i gry¬

ningens mjuka ljus jåmfort med skymningens
långa skuggor. Nya ågare foråndrar vad som ur-

sprungligen varit tånkt, trådgårdsmåstare skoter i
trådgården fram karaktårer som kanske aldrig var
avsedda. Det sågs att det tar melian fem och tio
år for en trådgård att overgå från att vara tråd-
gårdskonstnårens verk till att bli trådgårdsmåsta-
rens. Kanske år det så, men om detta handlar in¬
te denna bok. I ett forord signerat prins Henrik
slås fast att vi hår istållet far mota de ursprung-

liga tankarna, de som tidens lopp inte har kunnat
foråndra. Våljer vi att uteslutande betrakta plan-
ritningen så våljer vi också bort tiden. Vi våljer
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Th. Francesco Saccardo, Plan af Orto Botanico. 1887.
Akvarel. © Universitå degli Studi di Padova, Biblioteca dell'Orto Botanico,
Padova. Nord nedad

Nederst. Fredrik Magnus Piper, Plan af Stourhead. 1779. Blyant, blæk, tusch og
akvarel. © Kungliga Akademien for de fria Konsterna, Stockholm. Nord opad
• Francesco Saccardo, Plan of Orto Botanico. 1887.
Watercolor. © Universitå degli Studi di Padova, Biblioteca dell'Orto Botanico,
Padova. North down

Fredrik Magnus Piper, Plan of Stourhead. 1779. Pencil, ink and watercolor. ©
Kungliga Akademien for de fria Konsterna, Stockholm. North up

dårmed också bort forvaltaren, våljer bort kom-
mande ågare, valjer bort verkligheten. Vi valjer
istållet abstraktionen, så som den såg ut vid ett
enda tillfalle och på en enda plats. Och den plat¬
sen år sannolikt inte ute i trådgården. Den plat¬
sen år formodligen inne i trådgårdskonstnårens
ateljé. Eller som forfattarna i den foljande intro¬
duktionen uttrycker det: 'I det ogonblick som
Charles Bridgeman, Fredrik Magnus Piper eller
Karl Friedrich Schinkel med hjalp av blyerts,
tusch och akvarell fastlade sin trådgårdskonst-
nårliga avsikt på ett stycke papper, så var den
konstnårliga avsikten i allt våsentligt fullbordad.'

Och vi våljer kunden, kan tillåggas. I texterna
till ritningarna forekommer påfallande ofta be-
skrivningar av trådgårdsarkitektens uppdrags-
givare och samspelet mellan dem bagge.

Dokumentet for det konstverk som upp-
hovsmannen har signerat år alltså planritningen.
Dår ligger essensen for att forstå, dår ligger den
rena, obesudlade tanken, den som sedan forånd-
rats, forvanskats eller i sanningens namn mojli-
gen också forbåttrats. Men den lycka eller olycka
som den byggda trådgården på så sått moter till-
hor det kommande och år dårfbr inte trådgårds¬
konstnårens mandat, forstår vi. Trådgårdens bud-

skap och tånkta upplevelse finns i planen, den år
det dokument som avspeglar trådgårdskonstnå¬
rens konstnårlighet.

Det år sjålvfallet en exklusiv instållning. Och
det år en exklusiv bok. Den innehåller det båsta

av det båsta, som dessutom behandlats på båsta
mojliga sått. Planen till Real Alcazar, daterad
1759, ligger dår sjålv på sin sida, med gulnat pap¬

per och slitna, trasiga kanter. Den beromda Stour-
/learf-planen från 1779, framstålld av Fredrik
Magnus Piper, har den fårgmåssiga ljushet och
låtta anslag som man onskar sig av just det slags
trådgård, drommen om de arkadiska ångderna.
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Har stalls också frågan om plånritningens cen-
trala position på sin spets, Piper gestaltade ju inte
parken, det gjorde agaren och tradgårdsamatoren
Henry Hoare. Men Piper framstållde sjalva pla¬
nen, aven om trådgården då i allt våsentligt re-

dan Var byggd.
Den sårdeles stiliga planen over Charlotten-'

hof utanfér Berlin, ritad av Peter Joseph Lenné
år 1825, finns representerad. Hår ser vi vågsys-
temet och vattendragen som ritsar svepande,
eleganta linjer vilka våver monster emot och
ifrån varandra, de solbelysta gråsfålten som bil¬
das dåremellan omsom oppnar sig och smalnar
av.Vegetationen ar for ovanlighetens skull i dessa

historiska planer återgiven med individuell ka¬
raktår, de smala popplarna, de bredkroniga ådellov
tråden, frukttråden på rader. Det år en presen-

tationsritning. Hår finns också Edwin Lutyens
plan over Great Warley i Essex, en plan han gjorde
1894, strax fore den mera beromda Hestercombe.

Mycket har bleknat, annat har gulnat, streck-
en forefaller valhånta men proportioneringen
år vålavvågd. Det år ingen presentationsritning.
Det år en skiss och den har skissens provande
osåkerhet. Den ger en kånsla av autenticitet.

Kanske år det trots allt olikheterna mellan

de skiida planernas uttry'ck och anspråk som år
mest fångslande i denna hogst personliga bok.

Plan afWilhelmshohe. Ca. 1780. Blyant og tusch.
© Staatliche Museen Kassel, Graphische Sammlung.
Nord th.
* Plan ofWilhelmshohe. Ca. 1780. Pencil and ink.
© Staatliche Museen Kassel, Graphische Sammlung.
North Right

Man lockas dårmed till blåddring. De eleganta
vrickningarna i den mest axiala av alia trådgårdar
dårfor att den har en så lång axel men just inget
mer — Wilhelmshiihe i Kassel (1780), visar att hår
har vi att gora med en trådgårdskonstnår med
ett stort mått av esprit, den långa axeln till trots.
Men betrakta då trådgårdsritningen på uppslaget
fore, Schonbrunn från 1780. Den perfektionistiska
framstållningen och jåmna indelningen av ba-
rockplanen år val åndå alltfor forutsågbar? Hår
har vi att gora med en riktig torrboll, den dår
Franz Boos, vem han nu var. Eller den stackars
Carl Hårleman som ritat planen over Saint
Cloud. Han har suttit nere på Le Notres kontor
i Paris och kopierat planer av måstaren som han
sedan baxat hem dem till Stockholm men - han
var verkligen fumlig med pennan, Hårleman.
Vilken tur for hans sjålvfortroende att han lade
nåsan i vådret strax innan Piper kom och visade
sin suveråna teknik, vilken vi också far njuta av
i atlasen ett antal uppslag senare. Och man hittar
forstås sina personliga favoriter. Min år kanske
planen over Botaniska Trådgården i Padua, upp-
ritad 1887, några hundra år efter att den cirkel-
runda muren byggts. Bilden år nåstan som en
kosmisk projektion, ett oantastligt emblem som

slåppts ner i en jordisk verklighet med dess fu¬
tiliteter av vågar, kanaler och hus. Eller vad sags
om engelsmånnen, de år for lustiga.Tånk att de
har tolv planer med och hålften av dem år gra-

vyrer av olika slag. Det år typiskt, en engelsman
vågar aldrig visa strupen.

Vilken bra idé, en atlas med Europas vack-
raste planer. En klar, redig och låttbegriplig
grundtanke som sedan kan fordjupas och goras
hur intressant som helst. Lite grand som Le Notres
eget valspråk faktiskt, Unité et Varieté. Enhet och
variation. 'Det år en sann frojd att ha en teckning
som den hår återgivna i handen', skriver forfat-
tarna i introduktionen. Den frojden vet jag inget
om, jag har aldrig hållit i en sådan. Men med bo-
ken i hand kan jag fa något av den kånslan formed-
lad. Det år en bok som inspirerar tanken att vandra
på många olika sått.Jag har redan borjat gora en
lista over de 68 planer som jag sjålv hade valt.
Thorbjorn Andersson, skribent, landskapsarkitekt
och professor
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Peder Oxes ege fra midten af 1500-tallet og Frands Lyckes buegang. Herunder Gisselfeld. Maleri af C.V.M.Jensen, 1839
• Peder Oxe s oaks from the middle of the 1500's and Frands Lycke's tree arcade. Below: Gisselfeld, painting by C.V.M.Jensen, 1939

.

500 år i en dansk have

Annie Christensen: 500 år i en dansk have-Tusinder

af hænders arbejde. Forlaget Rhodos, 2004. 252 s.
350 kr.

I bogen følger vi ganske minituøst udviklingen
af Gisselfelds have — fra der var et kuperet over-
drevslandskab med mindre søer, spredte træer

og smålunde, moser og eliekrat til haven, som
den fremstår i dag. Forfatteren har udredt ha¬
vens historie ved grundigt at ge'nnemstøve arki¬
ver. Rigsarkivet kunne bidrage med oplysninger
om de første 250 år, herunder beskrivelser af de
omfattende terrænforandringer, og Gisselfelds
eget arkiv, startende i 1754, kunne fortælle om
de næste 150 år. Mere end 400 pakker indehol¬
dende regnskaber, bilag og breve er blevet gen- ,

nemtrevlet. De seneste 100 år belyses dels ved
samtaler med havens gartnere, dels gennem for¬
fatterens eget indgående kendskab.

Gisselfelds have er gennem årene blevet udvidet
gentagne gange, har transformeret sig og derved
gennemgået så at sige alle havekunstens epoker:
renæssance, barok, romantik. Udviklingen og de
utallige igangsatte arbejder beskrives i bogen kro¬
nologisk, i kapitler opbygget efter de ejere, der
har resideret - ofte magtfulde og betydende
mænd som Peder Oxe og Frederik III.Via tekst
og udførlige oversigtstegninger kan man, med
fornøden tålmodighed, følge 'slagets gang'.

Også store digtere har opholdt sig på Gis¬
selfeld: N.S.F. Grundtvig, Chr. Molbech og H.C.
Andersen, som fik ideen til eventyret om den
grimme ælling efter i sommeren 1842 at have
besøgt haven.

Undertitlen Tusinder af hænders arbejde og de
meget omfattende plantelister - såvel for have
som for drivhuse - indikerer, hvor megen gart-
nerisk indsigt og dagligt slid, der har været nød¬
vendig. Højdepunktet af denne viden og kun¬

nen ville jeg gerne have været forundt at opleve.
Ældre landskabsarkitektekter har gentagne gan¬

ge med beundring og næsten ærefrygt fortalt
om deres gartnerelevtid her. Men sådan er det
slet ikke i dag - og har ikke været det længe.

Haven er i højeste grad truet kulturarv.Annie
Christensen skitserer i sit efterord to scenarier.

Det korte: propperne trækkes ud af det sindrige
slusesystem, vandet finder sin egen vej, og områ¬
det bliver igen græsningslandskab.

Eller man vælger den landskabelige haves
udtryk og igangsætter uden at slette de histori¬
ske spor en indsats, der tager vare på stedets have¬
kultur, f.eks. at vedligeholde sluse, dæmninger
og søer, at pleje Frands Lyckes lindebuegang og
Hans Schacks lindeallé samt løbende at rydde og

nyplante. Bogen er en smukt og overbevisende
plæderen for haven ved Gisselfeld og for have¬
kultur i det hele taget.
AL
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SUMMARY

Stige Island competition, p. 2

In 2005, Odense Municipality
sponsored a project competition
for the recreational use of Stige Is¬
land. The island was previously
a refuse dump, which is now

planned for conversion to an at¬
tractive recreational area.The goal
of the competition was to explore
possible future uses for Stige Island
now that it no longer is being used
as a dump and has been covered
with earth.Today, the island is a

beautiful, rolling landscape with
a fine view of the fiord and canal

and with magnificent viewing pos¬
sibilities over the landscape from
the highest places. As a whole, the
six proposals are extremely differ¬
ent, both in terms of the degree of
change and treatment as well as

the urban contra rustic ruralness,
intentional formlessness contra

formal landscape treatment of the
areas terrain and coast lines.The

proposals also differ in terms of the
way they relate to the canal and
the fiord. And finally, they differ
in the way they manage the land¬
scape, both in the planted areas as

well as the open meadows.The
proposals range from planting a

major part of the area with dif¬
ferent types of forest trees, to
self-sown occasional thicket-like

growth, to more garden-like ex¬

perimental landscaping.
The jury decided that the pro¬

posal that gave priority to exploit¬
ing the unique and immediate
connection to the canal and fiord,
like the height of the hilltops — a

terrain, which with Odenses flat

landscape is quite exceptional, as
the best solutions of the problem.
This is true of proposal 1, proposal
3 and proposal 6. The jury request¬
ed a more extensive description of
the area's relation to the water, as

well as they found the possibility
of treating the existing southern
area with sailing and rowing sports
not sufficiently described, and the
kayak and canoe's possibilities to
use the fiord side are not optimally
exploited either.

The proposals include a num¬

ber of different ideas about paving
and lighting, from the extremely

urban, with in-situ cast concrete

paths to quite unpretentious gravel
paths. In general, the jury was not

looking for a high level of urban¬
ity, but still felt that part of the
path network should be accessible
for wheelchair users — both toward

the fiord and some of the hilltops.
The jury unanimously decided

that the hill formations should not

be camouflaged and that only a
few areas should be planted.

The jury also felt it was im¬
portant that the future social life
in the area was not spread out over
the entire island. As was stated in

proposal 6, the goal was not a

'recreational public park,' which
would be 'empty in November.'
Therefore, the jury favored pro¬

posals that had a concentrated wealth
of ideas and new buildings, and
still involved a hierarchy and pauses.

A majority of the jury chose
proposal 1, as the most convincing
in satisfying the goals stated in the
competition program. This proposal
was awarded 1st prize. A minority
chose proposal 3 as the winner,
and thus it was awarded a 2nd

prize. The jury agreed that propos¬
al 6 contained so many qualities
that it was awarded a 3rd prize.

Prisoner of war cemetery in
Løgumkloster, p. 10
I.PJunggreen Have and NielsJunggreen
Have

At the southern end of Løgumklo¬
ster lies a windblown area in the

landscape. A narrow gravel road
leads to the small, stonewall-bor-
dered oak grove. The road is called
Krigsfangevej (Prisoner of war

road), and at the end of the road
there is an iron gate between two

granite posts. If one proceeds
through the gate one meets a mys¬
terious object: a several meter

high sandstone obelisk topped by a

strange figure; apparently a knight's
helmet with empty, staring eyes.
An irtscription on the monument
reads, in Danish, French and Rus¬
sian, that it is "In memory of the
soldiers who died at Løgumkloster,
before the allied armies' liberating
victory," On November 11, 1918
at 11:00 A.M., all weapons were-

silenced in the European war. The
Russian, Belgian and French sol¬
diers, who as prisoners of war had
survived the hard life in the camp
at Løgumkloster, were given their
freedom. Their dead comrades lie

buried in a small, modest cemetery
in the grove, behind the monument.
Between the gnarled oak trees, lie
several rows of grave markers. The
ground is bare and there are small
field stones that mark the rows of

graves.The grave markers are iden¬
tical concrete gravestones, which
should resemble sandstone. From

the front, they look like Maltese
crosses, and the prisoner's name is
engraved and painted.The German
army placed these modest grave¬
stones for the dead prisoners. Some
years after the reunion of North
Slesvig with Denmark in 1920, a

group of local Danes purchased
the grove. Most of the prisoners of
war buried in the cemetery died of
typhus fever during an epidemic
in 1915.The local parish council
and the municipality maintain the
grove, and each year on November
11, memorial ceremonies are held
there, as they are in many other
areas of South Jutland and places
where World War I left its traces.

Cemetery in Grønnehave
Forest, p. 13
Susanne Guldager

In a clearing in the forest between
tall beech trees lies a grave yard.

The scheme reveals traces from far
back in history, but today, its func¬
tion as a cemetery for the psychi¬
atric hospital's patients is most evi¬
dent. The hospital is in the process
of being closed down, and the
chapel and cemetery, like most of
the hospital buildings are put up
for sale. The Cultural Heritage Ad¬
ministration has applied for the
protection of the chapel and cem¬

etery as a unity. The hospital's
buildings were designed by archi¬
tect K.N.Varming about 1915, and
are spread out over ca. 50 hectares.
The park scheme was design by
garden architect J.P.Andersen.
The hospital scheme is typical of
its time, when public institutions
were often planned as a compo¬

sition of independent buildings
in a park-like setting. Cemeteries
were often established at many of
these state hospitals. The cemetery
scheme and chapel lie ca 100 me¬
ters in the forest and contain ca

300 coffin burial plots, primarily
for patients, but some of the staff
and relatives are also buried here.

Burials were stopped in 1968.The
patient graves lie in semicircular
arcs around a bronze age barrow,
and all graves are identical. The area

is surrounded by a stone wall,
which describes a semicircle.

Tivoli transformation, p. 16
Anne Nielsen

The bed is part of an art project
created by a group of art history
students from Copenhagen Uni¬
versity and students from the Royal
Danish Academy of Fine Arts as

part of an exhibition at the Esbjerg
Art Museum in summer 2005.

Our proposal was based on the
area slightly north of the harbor
where Esbjerg Tivoli was located
in 1895. On the beach, one could
rent bathing wagons, which could
be pulled out into the sea. Later,
a theater, circus building and a
small zoo were added. In 1928,

Esbjerg Harbor expanded toward
north, and the area came to lie
behind the harbor's industrial fa¬

cilities. Thus it lost its popularity
and in the 1960's, only the restau¬
rant building remained, and dur¬
ing the 1970's it fell even more in¬
to disrepair. The last building was
torn down in 1982, and since then
the site has been vacant. A signifi¬
cant part of the project consisted
of interviews that were recorded

and edited to create a sound track

that is played in the museum and
in an old machine works. For the

last 23 years, people have looked
out on the empty site. The sowing
of flowers would be a manifesta¬

tion of these interviews. The flow¬

er bed should be the exclamation

point, which would remind one

that things were quite different
here before, and to remember that
changes can again occur.
Pete Avondoglio
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Priser fra Foreningen til
Hovedstadens Forskønnelse

Foreningen til Hovedstadens For¬
skønnelse har i efteråret 2005 ud¬
delt tre priser, to hædrende og en

'citronpris' med disse motiveringer:
Foreningen til Hovedstadens For¬
skønnelse tildeler sit diplom for
2005 til Amager Strand.
Amager Strand hædres for et ene¬
stående resultat af en årelang pro¬
ces for at tilføre denne i mange

år forsømte del af hovedstaden et

overdådigt, rekreativt anlæg. Den
to kilometer lange laguneø byder
på en stor variation af anvendelses¬
muligheder. Den langstrakte beton
på det hvide sand vedkender sig
sin rå 'amagerske' beliggenhed
og giver mindelser om Beirut el¬
ler Algier. Beplantningen er et
kapitel for sig selv. Og vi taler ik¬
ke om pæne små plæner, men om
en storslået plan, som det vil tage
mange år at realisere fuldt ud. De¬
signet er fremragende.
Ansvarlige for projektet: Amager
Strandpark I/S: Københavns Kom¬
mune, Frederiksberg Kommune og
Københavns Amt; Rivieraudvalget;
Hasløv & Kjærsgaard, arkitekter;
NIRAS, rådgivende ingeniører;
DHI, institut for vand og miljø;
Punktum Design, grafisk design;
Hoffmann A/S, hovedentreprenør;
Sund & Bælt Partner A/S, bygher¬
rekonsulent.

Foreningen til Hovedstadens For¬
skønnelse tildeler sit diplom for
2005 til Kastrup Søbad.
København har med Kastrup Søbad
fået en fornem, skulpturel og le¬
vende bygning, der på en overra¬
skende måde har løst den svære

opgave, det er at opføre en ny bade¬
anstalt langs byens dyrebare kyst¬

linje. Med en næsten 100 meter
lang bro forbindes Amager Strand
og Søbadet, der i en cirkelformet,
sneglehuslignende konstruktion på
lette ben og med et mylder af ind¬
vendige platforme, gradvis stiger
op af havet og giver helt nye mu¬

ligheder for udspring, ophold og

udsyn. Det hele er udført i azobé-
træ, en afrikansk træsort, der er

modstandsdygtig over for saltvand,
og som kun bliver smukkere med
tiden. Forsyningsledninger for el,
vand og kloak er ført i havbunden.
Søbadet - som er gratis — har siden
indvielsen 30. maj 2005 været en
overvældende succes. Også ved
nattetide, hvor badet står frem i

lysende silhuet på den smukkest
tænkelige måde.
Ansvarlige for projektet: Tårnby
Kommune; Fredrik Pettersson,
MAA, White Arkitekter A/S;
NIRAS A/S; Københavns Dykker¬
entreprise A/S.
Citronprisen 2005:Vi troede vi
hørte forkert, da rygtet sagde, at
konkurrencen om ny belægning
på Købmagergade var blevet aflyst
- men nej, det var sandt! I korte træk:
Bygge- og Teknikforvaltningen
satte en indledende prækvalifika¬
tion i gang forrige vinter, hvor 8
tegnestuer gav deres overordnede
bud på løsninger. Men inden den
konkurrencen nåede at komme

i gang, bleV den afblæst, fordi et
flertal i Bygge- og Teknik-udvalget
underkendte indstillingen fra for¬
valtningen. Mindretallet, bestående
afVenstre, Det RadikaleVenstre,
Enhedslisten .og Dansk Folkeparti,
bragte dog sagen videre til Økono¬
miudvalget. Her Var man enige om
at godkende konkurrencen. Det
plejer at betyde, at sagen går igen¬
nem i Borgerrepræsentationen.

Men nej, et flertal i Borgerrepræ¬
sentationen afviste planerne. Dette
betyder, at flere partier har stemt
forskelligt i forløbet: Socialdemo¬
kratiet, SF og Konservative. Me¬
get forvirrende. Ikke mindst fordi
alle - uden undtagelse - medgav
at belægningen er både grim, ned¬
slidt, pinlig og farlig.
Som udenforstående almindelige
borgere ved vi naturligvis ikke, hvil¬
ke taktiske overvejelser, man gør

sig inden for murene på Rådhuset.
Men vi gætter på at: Det flertal
- skiftende - der har kunnet sam¬

les imod planerne, primært har gå¬
et på at hindre bygge- og teknik¬
borgmesteren i at 'vinde en sag'.
Holder det gæt stik, så er det ud¬
tryk for en primitiv og for byen
skadelig tænkning!
Nu har borgmesteren faet et andet
navn og tilhører, hvilket i denne
forbindelse sandsynligvis er mere

interessant, et andet parti — og der¬
for ser vi frem til at sagen straks
sættes i gang igen.
Vi mener at det er rådhusets op¬

gave at sørge for, at der er belæg¬
ninger på gader og stræder, der er

funktionelle, sikre, smukke, og som

skaber sammenhæng i byen.
Belægninger behøver ikke at være
hverken pompøse eller dyre.
I Købmagergade er det de fine
gamle huse og gadens krogede for¬
løb, der er det vigtige. Ikke gulvet.
Forvaltningen, Vej & Park, vil ger¬
ne og kan efter vores mening sag¬
tens løse denne opgave. Det er kun
et spørgsmål om vilje — og viljen
sidder'i Borgerrepræsentationens
lomme.

Så mens de ansvarlige endnu sid¬
der på deres taburetter, benytter vi
denne lejlighed til at pointere, at
studehandler burde være bandlyst
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i denne slags sager, som gælder al¬
menvældet. Foreningen til Hoved¬
stadens Forskønnelses Citronpris
går i år til den samlede Borgerre¬
præsentation - med særligt henblik
på de taktiske metoder, ringe ar¬

gumenter og fuldstændig horrible
afstemninger, der er gået ud over

Købmagergades (om)belægning.

Tirsdagsrækken på
Kunstakademiets Arkitektskole

Tirsdage frem til marts 2006 hol¬
des kl. 16.00 i Festsalen, Meldahls
Smedie afholdes en forelæsnings¬
række, hvoraf resterer:

7. marts: Industrialismen og dens
byer v. prof. Jens Kvorning
1'4. marts: Eksotisme og historicis¬
me v. arkitekt MAA Allan de Waal

21. marts: Paris - det 19. århundre¬

des hovedstad v. prof. Carsten Thau
28. marts: Amerikansk arkitektur

og byudvikling omkring 1900 v.
lektor Henrik Oxvig
Festsalen, Meldahls Smedie
Philip de Langes Allé, 35 Kbh K

Nordjydske Planlæggeres
forårsprogram 2005
15. februar: Aktuelle planlægnings-
temaer i udlandet

7. marts: Havnetunnel på langs af
Københavns Havn

22. marts: Planlægningsprocessen
på Eternitfabrikken
22. marts: Generalforsamling
5. april: Harbourscape workshop
20. april: Udflugt til Halkær Ådal
11.-13. maj: Studietur til Malmø
24. maj: Nye metoder i landskabs¬
planlægningen inkl. vand-ramme-
direktivet

8. juni: Sommerudflugt til
Frederikshavn

A6 LANDSKAB 1 2006

Se også: www.landskabsarkitekter.dk/
medlemmer/newsattach /Foraarspro-
grammet2006.doc

På vej mod digital
terrænmodellering
Center for Skov og Landskab ved
KVL har besluttet at indføre Auto¬

desk Civil 3D som undervisnings¬
program for kommende landskabs¬
arkitektstuderende.

KVL på Frederiksberg i Køben¬
havn blev grundlagt i 1858 og er i
dag Danmarks eneste universitet
med speciale i landbrugs- og vete¬
rinærområdet. KVL tager udgangs¬
punkt i det danske jordbrug og
den grundforskning, der er for¬
bundet med jordbrugserhvervet.
Filosofien er, at de studerende får
det bedste med fra den traditionel¬

le skole kombineret med banebry¬
dende forskning og de nyeste un¬

dervisningsværktøj er.
For landskabsarkitektstuderende

betyder det fra sommeren 2006, at
Autodesk Civil 3D indføres som et

9-ugers europæisk kursusforløb for
cirka 50 studerende.

Formålet er at lære de studerende

at bruge Autodesks platform til di¬
gital terrænmodellering, der i kraft
af brugen af det såkaldt triangule¬
rede net tilføjer en helt ny dimen¬
sion til arbejdet med terræn.

Information i virtuelle træer
Traditionelt set har landskabsana¬

lyser og -beregninger, d.esignover-
vej eiser og visualiseringsforslag ta¬

get udgangspunkt i 2D-tegninger
baseret på analoge kurver, mens
Autode'sk Civil 3D's triangulerede
net skaber en intelligent og dyna¬
misk terrænmodel med et væld af

iboende informationer. Det kan

f.eks. være analyser af afvanding,
jordberegning eller visualisering
gennem perspektiver. Det er med
til at give landskabsarkitektens 3D-
model intelligens, og fordi objek¬
terne og dermed også modellen
bærer på disse værdifulde data, be¬
riges terrænmodellen samlet set

mange gange i forhold til tidligere.
Autodesk Civil 3D's dynamiske og

sammenhængende modeller gør

desuden, at eksempelvis skråninger,
sektioner, veje, flader og punkter
kender hinandens måde at optræde
på. Flytter landskabsarkitekten på
en centerlinie eller en kurve, vil
alle tilhørende skitser, modeller og

analyser således øjeblikkeligt blive
opdateret. Det giver de studerende
på KVL en lang række nye arbejds¬
muligheder, der meget vel kan
være med til at ændre den måde,
landskabsarkitekter tænker og ar¬

bejder på.
IT-underviser på KVL, Ian Jørgen¬
sen, forklarer: 'KVL er på europæ¬
isk plan langt fremme, når det gæl¬
der digital terrænmodellering.
Vi har gennem nogle år under¬
vist med LDDT, men uden nogen

egentlig forhandler og support.Vi
er derfor meget glade for, at NTI
CADcenter har valgt at satse på
Civil 3D på det danske marked,
fordi kombinationen af de stude¬

rendes evne til at tage nye teknolo¬
gier til sig og programmets mange

muligheder over nogle år kan give
branchen det nødvendige skub i
retning mod 3D-modellering.
Det triangulerede net giver os en

dynamisk model over terrænet i
stedet for kurvernes statiske be¬

skrivelse, og det ser jeg som en

meget stor fordel for de studeren¬
des forståelse af landskabsmodelle-

ring'.

'En anden stor fordel, der også
kommer de studerende til gode, er
selve konsekvensanalysen af en ter¬
rænberegning. Når vi arbejder ana¬

logt med kurver, er hele processen

meget reversiv. En beregning har
en konsekvens, og afhængigt af ud¬
faldet må man tilbage og beregne
videre. Ved modelbaseret beregning
far man alle konsekvenserne for¬

ærende med det samme, og samti¬
digt giver terrænmodellerne os et
helt andet visuelt indtryk, som kan
være med til at belyse nogle for¬
hold, der ellers ikke ville komme
til syne', fortæller Ian Jørgensen.
En af de specialestuderende, der al¬
lerede har stiftet bekendtskab med

Autodesk Civil 3D, er Trine Jep-
sen. Hun har studeret den dynami¬
ske interaktion mellem objekterne
på et stadionprojekt i forbindelse
med DGI Landsstævne i Holbæk,
og hendes konklusion er klar:'Ci¬
vil 3D er et virkelig stort program
at gå i gang med. Det kan enormt

mange ting, og da jeg ikke selv har
haft noget forudgående kendskab
til logikken i programmet, er min
erfaring, at det kræver god under¬
visning og brug af programmet for
at fa alle finesserne med. Det rok¬

ker imidlertid ikke ved, at vi som

landskabsarkitekter kan bruge pro¬

grammet til at rykke ved græn¬
serne for skitserings- og projekte¬
ringsarbejdet.
Visualiseringsmulighederne og den
dynamiske objekthåndtering har
gjort det muligt for mig at afprøve
forskellige scenarier på projektet,
og håndtering af terrænet allerede
på skitseringsniveau giver afgjort
mulighed for at arbejde målrettet
med volumenberegning og jord¬
former. Det har tydeligt været med
til at effektivisere arbejdet', siger hun.



For Ian Jørgensen er introduktionen
af IT i undervisningen et resultat
af en længere proces. 'Ved Skov og
Landskab udvikler vi IT gennem
kurserne. Det starter gerne med
meget teknologitunge kurser, men
når teknologien er afprøvet, indgår
den blot som den måde, hvorpå vi
løser faglige problemstillinger. Vi er
så langt med 3D-terrænmodellering
nu, at fokus kan rettes mod faglige
problemstillinger, og det er udtryk
for, at vores arbejde med terræn-
CAD er ved at modnes', siger han.

Information om Autodesk Civil 3D:
www. nti. dk under CIS & Infrastruktur
Information om KVL: www.kvl.dk

Jacob Lange

Movium Fortbildning 2006
26 januari iAlnarp:
Moviums årtiga vinterkonferens:
Trend!

Vi diskuterar framtidsfrågor når
det galler utformning och skotsel
av stadens uterum, baserat på aktu-
ella projekt och omvårldsspaning.
Konferensledare: Goran Nilsson

14-16 mars kurs iAlnarp:
Stadstrådens biologi och vård —

grundkurs
Den populåra kursen i trådvård -

teori och praktik i lagom blandning.
Kursledare: Klaus Vollbrecht.

Seminarier i anslutning till Nordiska
Trådgårdar:
Movium anordnar två seminarier

under måssan, som pågår 23-26
mars i Alvsjo, i samverkan med
FOR - Fritidsodlingens Riksor-
ganisation.
24 mars - formiddag:
Lek åger rum!

Vi presenterar ett hogaktuellt Mo-
viumprojekt — en inspirerande po-

pulårvetenskaplig bok om plane¬
ring for barn och ungdomar.
Seminarieledare:Titti Olsson.

24 mars - eftermiddag:
Liira av trådgård
Vi diskuterar forutsåttningar for
skoltrådgårdsverksamhet och hur
vi kan fa pedagoger, planerare,
fastighetsforvaltare och andra att
samverka i skolgårdsprojekt.
Seminarieledare: Petter Åkerblom.

4-5 april kurs iAlnarp:
Stadstrådens biologi och vård -

fordjupningskurs
Nyheter inom trådvård och upp-

fbljning for dig som tidigare delta-
git i Moviums grundkurs.
Kursledare: Klaus Vollbrecht.

6-1 april kurs i Stockholm:
Hur argumenterar vi for den grona

utemiljon?
Ett samarrangemang med Forenin¬
gen Sveriges Stadstrådgårdsmåstare
- vi foljer upp tidigare genomfor-
da framtidsverkståder och disku¬
terar strategier for hur vi på ett in¬
novativt sått kan agera for parkens
samhållsnytta.
Kursledare: Sten Goransson och

Patrick Quist.

25 april seminarium i Stockholm:
Våxtetablering i gatu- och vågmiljoer
Val av våxtmaterial och våxtbåd-
dens konstruktion år av avgorande
betydelse for lyckad etablering i
gatu- och vågmiljo.Vilka åtgårder
skall vi prioritera vid projektering
och anlåggning for att få bast re¬
sultat? •

Seminarieledare: Kaj Rolf och
Bjorn Embrén.

4-5 maj seminarium i Coteborg:
Tåtortsnåra natur -for månniskornas
skull!

Hur gor vi for att få fler att upp-
tåcka glådjen att vistas i natur och
hur kan vi utveckla den tåtortsnåra

naturen och dess sociala vården?

Vi diskuterar erfarenheter från

projekt med naturpedagogik, na-

turvandringar for invandrare,
skolskogar och Gøteborgs socio-
topkarta. Samarrangemang med
Park- och naturforvaltningen i
Goteborgs stad.
Seminarieledare: Lars Johansson
och Goran Nilsson.

29-30 maj
Studieresa - Kyrkogårdar i Danmark
En inspirationsresa till danska kyr¬
kogårdar. Vi far se anlåggningar
med såvål traditionella som otradi-
tionella losningar på utvidgningar,
urngravplatser och minneslundar.
Vi granskar åven ytbelåggningar
och våxtval.

Reseledare: Ann-Britt Sorensen.

29 augusti seminarium och fåltdag i
Alnarp:
Skotsel av ytor med ångar och
hogvuxet grås
Praktiska råd for bestållare och

skotselentreprenorer!
Seminarieledare: Håkan Schroeder.

30 augusti seminarium iAlnarp:
Skotsel av bruksgråsytor
Med utgångspunkt från biologisk
kunskap om grås diskuterar vi olika
skotselaspekter, bland annat arbets-
organisation och val av maskiner.
Seminarieledare: Håkan Schroeder
och Cilluf Svensson.

7-9 september konferens i Vaxjo:
Skapande Uterum

Moviums årliga konferens for for-
valtare, planerare och pedagoger
som gillar kreativa utemiljoer for
barn och ungdomar. Samarrange¬
mang med Miljoresurs Linné,
Myndigheten for skolutveckling,
Centrum for miljo- och utom-

huspedagogik och Vaxjo univer¬
sitet.

Konferensledare: Petter Åkerblom.

21 september seminarium och
exkursion i Malmo:

Temadag om Grona tak
Senaste nytt om hur man bygger
och skoter grona tak. Samarrange¬
mang med Green Roof Institute.
Seminarieledare: Tobias Emilsson

och Louise Lundborg.

28-29 september i Kopenhamn:
Nordisk konferens om stadstråd
25-årsjubileum for skandinaviskt
trådvårdssamarbete! Återblick samt

workshops och exkursioner med
aktuella frågor. Samarrangemang
med Skov & Landskab, FAGUS
och nordiska trådforeningar.
Ansvarig: Palle Kristoffersen.

9-10 oktober seminarium & exkursion:

Kopenhamns parkpolitik som del i
stadsfomyelse
Vi besoker Kopenhamn dår det se¬
dan 2003 finns ett parkpolitiskt
program med det overgripande
målet att gora staden till en mer
attraktiv plats att bo i och att be-
soka. Projekt initieras och genom¬
fors i olika stadsdelar och de boen¬

de år involverade i hela processen.
Seminarieledare: Tiina Sarap och
Birgitte Kortegaard.

7-8 november tankesmedja i Uppsala:
Forvaltning av utemiljd — mojligheter
och utmaningar
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Samhållsforåndringar staller krav
på nya forhållningssått nar det gal¬
ler hur vi ska organisera och for-
valta vår utemiljo — vi låter goda
idéer floda!

Ansvarig: Goran Nilsson.

Poångkurser vid SLU
Info om distanskurser/kurser

låmpliga for yrkesverksamma:
www.slu.se /page. cfm ?page—3 32
Några exempel:

Kyrkogårdsfrågor
Inf.: ann-britt.sorensen@movium.
slu.se

Forvaltning av kyrkogårdens grona

kulturarv, 5 p.

Januari — maj 2006, Alnarp.
Forvaltning av kyrkogårdar, 5 p.
November 2006 - februari 2007,

Alnarp.

Barn och ungdom
Inf.: petter.akerblom@movium. ■

slu.se

Odling som pedagogiskt verktyg,
5 p.

April - oktober 2006,Torslunda.
Utomhuspedagogik, 5 p.

Augusti - oktober 2006, Koster/
Uppsala.
Skoltrådgårdskurs, 5 p.

September 2006 — juni 2007,
Ultuna.

Gron teknik

Inf.: angelika.blom@lt.slu.se
Grona tak i staden: design och
byggande, 5 p.
Hostterminén 2006, Malmo/

Alnarp.
Natursten - for anlåggning och
trådgårdar, 5 p.

September - november 2006,
Alnarp/Skåne.

Tradgård och hålsa
Inf.: anders.larsson@lpal.slu.se
Tradgård och park som rehabilite¬
ring, 10 p.

Januari — juni 2006, Alnarp.
Trådgårdsterapi, introduktions¬
kurs, 10 p.
Februari — juni 2006, Alnarp.

Landskapsarkitektur
Inf.: anders.larsson@lpal.slu.se
Trådgård, park, landskap - Bebyg-
gelsemiljons grona kulturarv, 10 p.

Januari — juni 2006, Alnarp.
Formlåra, Akvarellteknik - Att for¬
stå rum, 5 p.
Hostterminen 2006, Alnarp.

SLU: utbildning på hemmaplan
Movium hjålper till med uppdrags-
utbildning var som helst i landet.
Tillsammans med kunden diskute-

rar vi fram innehållet i utbildnin-

gen, Movium ansvarar for genom-
forande och 'kvalitetssåkring'.
Exempel på utbildning som vi er-

bjuder under 2006:

Framtidsverkstad — for visionar
utveckling!
Framtidsverkstad år en metod som

på ett spånnande och stimulerande
sått hjålper en organisation att av-

gora hur de vill skapa sin framtid
— idéer och visioner struktureras
till konkreta handlingsplaner.
Vi organiserar verkstaden tilisam¬
mans med kunden och erbjuder
'certifierade' verkstadsledare.

Vill Du veta mer?

Inger Olsson eller Goran Nilsson,
Movium, SLU, Box 54,
230 53 Alnarp
Tel. +46 40 41 50 00,
fax +46 40-46 08 45

inger.olsson@movium.slu.se

Ytterligare information formedias
via vår kurstidning Movium Ut¬
bildning, som utkommer med ca

10 nr/år. Smårre foråndringar av
innehåll och tidpunkter kan fore¬
komma. Detaljprogram finns åven
ca 2 månader fore kursstart på vår
hemsida: www.movium.slu.se

Kataloger og brochurer
Birkholm Planteskole a /s.

Sortimentskatalog — fra 2005
Plantekatalog med plantebeskri¬
velser. Indledning med fotografier
af steder, hvortil der er leveret by¬
træer m.m. Inkl. dansk-latinsk in¬

deks. 366 s.

Birkholm Planteskole A/S.

Farremosen 4, 3450 Allerød.
Tel. 48 17 31 26. Fax 48 14 09 86.

birk-holm@internet.dk
www.birk-holm.dk

P. Kortegaards Planteskole a/s
Sortimentskatalog 2005/2006
Velillustreret plantekatalog med
korte, instruktive plantebeskrivelser.
Indledning med fotografier af steder,
hvortil der er leveret bytræer m.m.

Inkl. dansk-latinsk indeks. 344 s.

Øvej 10, Kappendrup,
5500 Langeskov.
Tel. 65 97 26 56. Fax 65 97 30 84.

pkp@kortegaard.dk
www.kortegaard.dk

Plantekatalog 2005/2006
Vejenbrød Planteskole a/s
134 sider med prydplanter, træ¬
er, stedsegrønne, rhododendron
og azalea. Desuden roser, græsser,

bregner, slyngplanter, frugttræer
og buske.
Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal.
Tel. 48 28 01 77, fax 48 28 01 96.

vejenbroed-planteskole@mail.dk

Arkitektur som kunstart

Akademiraadet afholdt fredag 10.
februar 2006 en konference med

titlen: Hvordan fremmer vi arki¬

tekturen som kunstart? Med ud¬

gangspunkt i indlæg af Kristine
Jensen (fmd. for Akademiraadets
arkitektfaggruppe), Kent Martinus-
sen, Christoffer Harlang, Karsten
Ifversen, Kim Herforth Nielsen,
Dorte Mandrup-Poulsen, Anders
Abraham, Morten Holm, Lars Odd
Blaaberg, Jan Christiansen, Karoli¬
ne Prien Kjeldsen og Lars Gemzøe
diskuteredes om arkitektur har

problemer som kunstart.
Christoffer Harlang betonede, at
arkitektektur er en bunden, ikke
fri kunstart, idet den er begrundet
i en brug og bundet til et sted, og

at brugbarhed er mere end funk*
tionalitet - det er også psykisk til¬
fredsstillelse. j

Følgende fire spørgsmål blev dis¬
kuteret: Hvorfor er formidlingen
af arkitektur nærmest fraværende i

en moderne velfærdsstat som Dan¬

mark? Men er den virkelig det, der
har nok aldrig været så megen op¬
mærksomhed som nu, hævdede
bl.a. Karsten Ifversen fra dagbladet
Politiken.

Hvad kan man gøre for at stimu¬
lere og sikre, at den kunstneriske
og visionære del af arkitektur er i
samfundsmæssig fokus?
Er arkitekturens kunstneriske po¬
tentiale og innovative karakter
fuldt udnyttet i byggeindustrien?
Og hvorfor mangler vi en arkitek¬
turpolitik i Danmark? Departe¬
mentchef Karoline Prien Kjeldsen,
Kulturministeriet fortalte i sit ind¬

læg om det nyligt igangsatte arbej¬
de hen imod en arkitekturpolitik.
Inf: www.akademiraadet.dk/

konference/
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Denne bog handler om solcellernes
arkitektoniske potentiale og anven¬
delse i byggeriet. Bogen er først og
fremmest tænkt som inspiration for
bygherrer og rådgivere, men bogen
giver også kontant praktisk informa¬
tion.Bogen fortæller om solcelletek¬
nologiens fremtidige potentiale og
gennemgår de politiske initiativer og
forskningsprogrammer, der understøt¬
ter solceleudviklingen.

Flere forfattere

132 sider, 22,7 x 24 cm
ISBN 87 7407 342 7

PRIS 298 KR
Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet 10, 1.
DK-1415 København K
Tlf: +45 32 83 69 70
Fax: +45 32 83 69 41
e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk
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