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bæredygtigt landskab med recycljngplast
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P. Matmos A/S og Grøn Vækst er to
selvstændige virksomheder med

to vidt forskellige specialer.
Men virksomhederne er bundet sammen

af fælles værdisæt og ejerkreds.
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Fra overrækkelsen ses fra
venstre Charles Bessard og

Nanne de Ru, Powerhouse

Company, Kent Martinussen,
DanskArkitektur Center, kul¬
turminister Uffe Elbæk, Dan
Stubbergaard, COBE og be¬
styrelsesformand i Nykredits
Fond Steen E. Christensen

Nykredits Arkitekturpris
Nykredits Arkitekturpris på 500.000 kr. til¬
deltes i år arkitektfirmaet COBE. Dan Stub¬

bergaard modtog prisen, der er den største ar¬

kitekturpris i Skandinavien.
COBE har bl.a. gjort sig bemærket med

opførelsen af Kulturhuset og Biblioteket
Nordvest, der er blevet et mangfoldigt og
socialt samlingssted på Bispebjerg. Aktuelt
arbejder tegnestuen med den nye Nørreport
Station og med at planlægge udviklingen afet
af Skandinaviens største og mest ambitiøse
byudviklingsprojekter i Nordhavn.

Samtidig uddeltes Nykredits Motivations-
pris på 100.000 kr. til Powerhouse Company.
Den franske arkitekt Charles Bessard og hans
hollandske partner Nanne de Ru valgte i 2005
at etablere tegnestue i København og tæller i
dag blandt nogle af de internationale arkitek¬
ter, der er begyndt at markere sig herhjemme.

En særlig hæderspris på 50.000 kr. blev
overrakt til arkitekt Kent Martinussen, der
i sit virke som administrerende direktør for
Dansk Arkitektur Center har sat arkitekturen

på den politiske dagsorden og haft en central
betydning for de sidste 10 års udvikling af den
nordiske arkitekturtradition. Han har des¬
uden givet unge arkitekter muligheder for at
blive set og hørt i ind- og udland.

Nykredits Fond uddeler årligt i alt 4-8 mio.
kr. Fondensformål er atyde støtte tilfremme
afinitiativer indenfor dansk erhvervsliv, især
byggesektoren, og andreformål med tilknyt¬
ning til Nykredits virksomhed. Nykredits Fond
yder også økonomisk støtte til initiativer af
forskningsmæssig og kulturel art samt almen¬
nyttig karakter.

Stedet tæller
Danmarkskortet forandres radikalt i disse år.
Den økonomiske vækst koncentreres i de
større byer, mens en del yderområder kæm¬
per med afvandring, en bygningsmasse i
forfald og mangel på arbejdspladser. Men
yderområderne rummer muligheder ogpo-
tentialer, der venter på at blive udnyttet.

Stedet Tæller er en Realdania-kampagne,
der frem til 2016 støtter konkrete, fysiske pro¬
jekter i Danmarks yderområder. Det er formå¬
let, at kampagnens projekter skal være med til
at udvikle og udnytte de stedbundne potentia¬
ler, der kan bidrage til at styrke livskvaliteten
i yderområder.

Realdania har i denne kampagne afsat i alt 115
mio. kr. til at støtte konkrete, fysiske projekter
samt afsat midler til formidling afviden og in¬
spiration til aktører i yderområder.

Stedet Tæller bygger videre på de positive
erfaringer fra partnerskabsprojektet Mulig¬
hedernes Land og fra konkrete projekter, som
Realdania tidligere har støttet. Det gælder
for eksempel herregården Knuthenlund på
Lolland, hvor en stærk tradition for mejeri¬
produkter kombineret med økologi, traditi¬
onelt håndværk og lokal forarbejdning dan¬
ner afsæt for innovativ fødevareproduktion
og nye arbejdspladser i historiske omgivelser.

Eller Klitmøller, der har gjort Jammer¬
bugtens bølger til omdrejningspunktet for en
surferstrand i verdensklasse, samtidig med at
det oprindelige fiskermiljø er bevaret. Filoso¬
fien er at tage udgangspunkt i de unikke sted¬
bundne potentialer som afsæt for bæredygtig
udvikling - og dermed få det enkelte områdes
særlige kvaliteter frem.
www.stedet-taeller.dk

Publikation: Steder i landskabet
Det fysiske indgreb kan skabe kontakt mellem
menneske og landskab. Naturen er et af yder¬
områdernes stærkeste potentialer. Med pub¬
likationen Steder i Landskabet er det målet at

vise, hvordan oplevelsen af naturen forbedres
ved at arbejde nænsomt og omhyggeligt med
det sted, hvor menneske møder natur.

Gennem 30 cases fra hele verden gives for¬
skellige bud på, hvordan det fysiske indgreb
kan skabe kontakt mellem menneske og natur
- som en ordløs formidling af et ganske sær¬

ligt sted og en invitation til eftertanke eller
udforskning.

Udover rækken af inspirationscases sæt¬
ter syv fagpersoner ord på emnet. Landskabs¬
arkitekt Ellen Braae skriver om stedernes
landskab, biolog Michael Stoltze om kulturen
i naturen og arkitekt Jan Olav Jensen om dia¬
logen med topografien. I artiklen Stort og småt
skriver arkitekt Allan de Waal om udformning
og placering, Annemarie Lund relaterer i Et
punkt et sted i landskabet til follies, og kunst¬
historikeren Margrethe Floryan reflekterer
over vandringer og walkscapes, mens direk¬
tør Thomas Martinsen skriver om emnet i et

oplevelsesøkonomisk lys.
Publikationen skal inspirere, men formid¬

ler også Realdanias tilgang til de konkrete ste¬

der, som skal udvikles gennem Stedet Tællers,
fokusområde Steder i landskabet.
Steder i landskabet kan bestilles hos

info@bygn ingsarv.dk
Publikationen koster 50 kr. inkl. porto, eksp.,
gebyr og moms
Publikationen kan downloades som pdfvia
www.stedet-taeller.dk

Konkurrence: Steder i landskabet
Realdania og Naturstyrelsen inviterer tegne¬
stuer og rådgiverteams til at byde ind på at
løse opgaven med at etablere små, enkle arki¬
tektoniske indgreb på 10 særlige steder i det
danske landskab. Det sker som en del af Real¬

dania-kampagnen Stedet Tæller. Formålet er
at vise nye veje til, hvordan arkitektur i lille
skala, men i høj kvalitet, kan bidrage til ople¬
velsen af landskabet og den danske natur.

I april offentliggjorde Realdania og Natur¬
styrelsen de 10 særlige steder i den danske
natur, der er udvalgt i kampagnen Stedet Tæl¬
ler. Realdania har afsat 33 mio. kr. til realise¬

ring afankomst- og formidlingsfaciliteter, der
skal forbedre oplevelsen af naturen på disse
udvalgte steder i landskabet. Det kan være en

bænk, en bro, en udsigtsplatform, et ankom¬
stareal - eller noget helt andet - som skaber
adgang til eller ordløst formidler naturen. Nu
følger en invitation til tegnestuer eller sam¬
mensatte rådgiverteams om at byde ind på at
løse opgaven på ét eller flere af de udvalgte
steder.

Der et tale om 10 separate projekter uden
økonomisk eller brugsmæssig sammenhæng.
På grund af ønsket om diversitet og projekter¬
nes forskellige karakter forventes det, at råd-
givningskontrakterne tildeles forskellige til¬
budsgivere.

De udvalgte Steder i landskabet er:
- Råbjerg Mose i Vendsyssel
- Rubjerg Knude i Vendsyssel
- Hanstedreservatet, Thy,
- Knudeklinten på Fur
- Stevns Fyr, Sydøstsjælland
- Ballum Sluse, Sydvestjylland
- Filsø, Vestjylland nord for Oksbøl
- Tipperne Fuglereservat, Ringkøbing Fjord
- Kalø Slotsruin, Kalø Vig
- Hammersholm helleristningsfelt, Allinge

Deadlinefor indlevering afmateriale er i
midten afaugust.
Læs merepå www.stedet-tæller.dk
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Karen Sejr, nyformandfor DL. Foto Inger Grønkjær Ulrich

Dansk landskabsforenings
bestyrelse 2012-13
Efter DL's generalforsamling er en ny besty¬
relse tiltrådt: Bjørn Ginman, Bo Holm-Niel¬
sen, Caroline Andersen, Jacob Kamp, Karen
Sejr, Nina Due og Stine Bærentzen som ordi¬
nære medlemmer; Helle Post og Maja Johan¬
sen som suppleanter og Marie Damsgaard/
Henriette S. van Deurs som studenterrepræ¬
sentant. Bestyrelsen har efterfølgende kon¬
stitueret sig med Karen Sejr som formand og
Caroline Andersen som kasserer.

Referat fra generalforsamlingen kan hen¬
tes fra DL's hjemmeside: OMFORENINGEN/
Om bestyrelsen/Generalforsamling.

Foreningensfokus 2012-13
Virksomhedsplanen med de 4 fokusområder
blev præsenteret i LANDSKAB 2-2012 og kan
hentes fra DL's hjemmeside: OMFORENIN-
GEN/Om bestyrelsen/Virksomhedsplanen.

Bestyrelsens tovholdere
For at bibeholde de gode takter i arbejdet med
en dynamisk og effektiv bestyrelse fortsættes
samme struktur med en række 'ambassadør¬

poster', der danner ramme for de mange op¬
gaver, der ligger i DL. Hver ambassadør er ho¬
vedansvarlig for sit område, men suppleres af
den øvrige bestyrelse, som fortsat er kollektivt
ansvarlig for bestyrelsens dispositioner. Am¬
bassadørens og den øvrige bestyrelses arbejde
foregår i samarbejde med daglig leder af for¬
eningens sekretariat Lilian Thomsen.

Eksterne relationer v. Karen Sejr
Holder kontakt til de netværk og foreninger,
der arbejder i det samme faglige felt som DL.

Internationale relationer v. Karen Sejr
Bestyrelsens kontakt til DL's internationale
udvalg. Desuden tovholder i samarbejdet med
de nordiske landskabsarkitektforeninger.

PR og kommunikation v. Bjørn Ginman
Varetager DL's ansigt udadtil og arbejder for
sammenhæng mellem det, vi siger og det, vi
gør. Arbejder med udvikling af hjemmeside,
nyhedsbrev, Facebook-profil og strategi for
fastholdelse af en positiv medlemsudvikling.

Uddannelse v. Bjørn Ginman
DL's kontakt til uddannelsesstederne.

Faglige og sociale arrangementer v. Nina Due
Foreningens primære aktivitetsplatform. Her
varetages opgaven med at arrangere årets fag¬
lige og sociale begivenheder.

Interntforeningsarbejde v. Caroline Andersen
Foreningens daglige drift. Holder tråd i de lø¬
bende opgaver, herunder LANDSKAB samt
DL's engagement i Landskabsprisen.

Præsentation afbestyrelsesmedlemmer
Karen Sejr: Genvalgt til bestyrelsen. Jeg er ud- •

dannet 1994 som landskabsarkitekt fra KVL

(nu KU). Startede min karriere i Friluftsrådet,
har arbejdet på et par private tegnestuer og i
Københavns Kommune. Jeg har en efterud¬
dannelse i strategisk kommunikation fra Dan¬
marks Journalisthøjskole og har de seneste år
arbejdet ved Skov & Landskab, KU som kom¬
munikationskonsulent. Her har jeg ansvar for
markedsføring af landskabsarkitektuddannel¬
sen, pressearbejde og formidling af nyheder,
arrangementer o.l. Interesserer mig bl.a. for
landskabsarkitektens rolle, når det gælder ud¬
vikling af fremtidens klimastærke byer. Jeg
har også særlig fokus på fagets mangfoldighed
og mener, at der skal være plads til mange for¬
skellige slags landskabsarkitekter i forenin¬
gen. Endelig er jeg optaget af at få skabt en¬
gagement og aktiviteter ude omkring i landet
- og altså ikke kun i hovedstadsområdet.

Caroline Andersen: Ikke på valg i år. Jeg er
uddannet fra KVL (nu KU) i 2000 og har siden
været privatansat, de seneste syv år hos GHB
landskabsarkitekter i København, hvor jeg er

sagsarkitekt og hovedsagelig har beskæftiget
mig med udsatte boligområder, borgerind¬
dragelse, institutioner og leg. Har fra 2003
til 2010 siddet i LANDSKAB's redaktionsud¬

valg - henholdsvis som valgt medlem og som
bestyrelsens repræsentant.

Mit engagement i bestyrelsen går hoved¬
sagelig i retning afat styrke foreningens funk¬
tion som et fagligt og socialt netværk, der
styrker den faglige stolthed og bidrager til
meningsdannelse og debat både indadtil og
udadtil. Jeg ønsker desuden at arbejde for, at
DL bevarer sin rolle som et relevant forum for

landskabsarkitekter, uanset om faget udøves
på det private arbejdsmarked eller i den
olfentlige forvaltning.

Jacob Kamp: Ikke på valg i år. Jeg er ud¬
dannet fra KVL (nu KU) og ÉNSP i Versailles,

har 13 års erfaring som skitserende og pro¬
jekterende landskabsarkitekt startende hos
Peter Holst tegnestue og videre fra min tid
som sagsarkitekt hos Vilhelm Lauritzens teg¬
nestue. I de seneste otte år har jeg med min
tegnestue, 1:1 Landskab, beskæftiget mig med
snart sagt alle elementer af faget, fra de store
konkurrencer henover præmierede projekter
til det procesorienterede med eksperimen¬
telle workshops til det formidlende gennem
debatindlæg, som medlem af LANDSKAB's
redaktionsudvalg og som DL's delegat i IFLA
gennem seks år.

Nina Due: Ikke på valg i år. Uddannet land¬
skabsarkitekt fra KU 2008 og har siden været
ansat hos GHB Landskabsarkitekter. Under
min studietid arbejdede jeg på tegnestue hos
Carsten Lassen og var et semester på tegne¬
stuen Thébaud Urbanisme et Paysage i Paris.

Via faglige og sociale arrangementer øn¬
sker jeg at arbejde for en udadvendt og synlig
forening, som kan promovere landskabsarki¬
tektur, og samtidig vil jeg styrke sammenhold
og tilhørsforhold for foreningens medlemmer.

Bjørn Ginman: Jeg er nyvalgt i bestyrel¬
sen, uddannet landskabsarkitekt fra arkitekt¬
skolen i København og har siden min afgang
i 2003 arbejdet som skitserende, projekte¬
rende, diskuterende og tilsynsførende land¬
skabsarkitekt. Jeg har en bred erfaring som
udøvende landskabsarkitekt både på land¬
skabs- og bygningstegnestuer og inden for
de fleste typer af landskabsopgaver, konkur¬
rencer og problemstillinger. Har bl.a. arbej¬
det hos Schønherr Landskab, Hou+Partnere
Arkitekter og er nu hos Arkitema Plan &
Landskab.

I bestyrelsen vil jeg varetage områder in¬
den for kommunikation og uddannelse og er

bestyrelsesudpeget til LANDSKAB's redak¬
tionsudvalg. Min interesse ligger i bredden
i faget og i, at DL skal være en organisation
for alle landskabsarkitekter, uanset om man

er uddannet fra KU, arkitektskolerne i Århus
eller København eller for den sags skyld, om
man kalder sig landskabsarkitekt, bygningsar¬
kitekt eller planlægger. Endvidere har jeg en
særlig interesse for landskabsarkitekturen i
de andre nordiske lande og dette samarbejde.

Bo Holm-Nielsen: Nyvalgt i bestyrelsen
efter 1 år som suppleant. Uddannet i 2010 fra
KU. Har tidligere arbejdet hos Thing & Wainø
og for Gentofte Kommune. Er i dag partner i
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DL's bestyrelse, maj2012. Foto Lilian Thomsen

arbejdsfællesskabet Zoffmann-Holm Land¬
skabsarkitekter. Mine faglige interesser er
byplanlægning ogbyrumsprojekter, ogjeg har
speciel stor interesse i planlægning af post¬
industrielle landskaber. Dette genererer ofte
komplekse problemstillinger, ogjeg har der¬
for en stor interesse for at arbejde tværfagligt.

Hvorfor DL? DL er blevet mere åben for at

optage bredere og er imødekommende for
tværfaglige relationer. DL har over de sidste
seks år udviklet sig til at være mere synlig i
pressen, men også i folks bevidsthed, og denne
udvikling vil jeg gerne være med til at videre¬
udvikle og styrke, også ud over landets grænser.

Stine Bærentzen: Som nyvalgt medlem af
DL's bestyrelse vil jeg arbejde for at sikre et
velfungerende fagligt netværk for virksom-
hedsindehavere, måske via DL under Danske-
ARK. Endvidere synes jeg, det er vigtigt, at DL
er med til at sikre, at de tidligere medlemmer
af PLR får gode muligheder i DanskeARK.

Jeg har været selvstændig i fem år med
egen tegnestue, hvor jeg med ansatte bl.a. har
løst byrumsopgaver og arbejdet med kirke¬
gårde. Tidligere har jeg været ansat som sags-
arkitekt hos Knud W. 0. Larsen og projektan¬
sat i Københavns Kommune.

Helle Post-, Nyvalgt suppleant. Uddannet
landskabsarkitekt fra KU, 2010. Jeg har godt
20 års bred erhvervserfaring med projekte¬
ring. Jeg har en stor faglighed omkring bl.a.
brugerdialog, kvalitetssikring, tværgående
samarbejde samt præmisser som politik,
organisering, økonomi, regler, rammebetin¬
gelser med mere. Mine faglige kompetencer
og interesser inden for landskabsarkitektu¬
ren spænder bredt og omfatter bl.a. en stor
kærlighed til haver, planter og deres anven¬
delse, endvidere grønne, smukke og bæredyg¬
tige byer, herunder LAR, samt forvaltning af
naturen. Arbejder for tiden som designlærer
på produktionshøjskolen i Brøndby.

I mit arbejde i DL's bestyrelse ønsker jeg
at udfordre, udvikle og anvende mine land¬
skabsmæssige kompetencer og interesser.

Maja Johansen-. Nyvalgt suppleant i besty¬
relsen. Uddannet fra KU i 2008. Har senest

arbejdet med parkstrategier, områdeforny¬
else, grønne helhedsplaner og lokalplaner
i Faaborg-Midtfyn Kommune. Har kørt en
række projekter på KU med fokus på rekrut¬
tering af studerende, forandringskommuni-
kation og virksomhedskontakt. Kommuni-

kationsvinklen giver en naturlig interesse for
borgerinddragelse i almindelighed. Har fokus
på de rammer, som landskabsarkitekter sæt¬
ter for brugere, og de rammer lovgivning,
kommuneplaner og lokalplaner lægger for
landskabsarkitekters arbejde. Er interesseret
i at profilere foreningen ved at hjælpe med¬
lemmerne til at påvirke verden omkring sig
og vil deltage i faglige samarbejder, der styr¬
ker professionen nationalt og internationalt.

Henriette Schønheyder van Deurs-, I 2011
valgt som suppleant for Marie Damsgaard,
som er bestyrelsens studenterrepræsentant.
Jeg studerer landskabsarkitektur på 4. år på
KU og har i gennem hele min studietid været
aktiv i studenterforeningen FLS (Forenin¬
gen af landskabsarkitekturstuderende). Jeg
er netop kommet hjem fra udvekslingsophold
på Amsterdam Academy ofArchitecture, og
som en del af opholdet har jeg desuden været
i praktik hos tegnestuen B+B. Jeg vil fungere
som bindeled mellem DL og de studerende,
og arbejde på at gøre DL mere synlig på land¬
skabsarkitekturstudiet.

LANDSKAB's redaktionsudvalg
Efter DL's generalforsamling består redak¬
tionudvalget af: Ulrik Kuggas (fmd.), Bjørn
Ginman og Charlotte Horn (begge udpeget
af DL's bestyrelse), Liv Oustrup (genvalgt),
Anne Refshauge (nyvalgt), Jacob Fischer
(suppleant) samt Lulu Salto Stephensen.

De nordiske udvalgsmedlemmer er Malin
Blomqvist, Finland; Ulla R. Pedersen, Island
(nyudpeget af FILA); Anne Tibballs, Norge og
Camilla Anderson, Sverige.

Runde fødselsdage
75 år: Jette Abel, 7. juli
Svend Algren, 19. september
70 år: Peter Holst 8. september
60 år: Kjell Nilsson, 2. september
50 år: Jacob Fischer, 29. juni,
Berit Charlotte Kaae, 5. juli
Jette Christensen, 12. september
Berit Jacobsen, 16. september

Faglig event med Martha Schwartz
Den 20. april samledes omkring 150 land¬
skabsarkitekter hos GH form i Borup til fag¬
dag om træ, metal og overfladebehandling
- og den internationalt berømmede land¬
skabsarkitekt Martha Schwartz.

Dagen startede med en spændende rundvis¬
ning på GH Forms jernstøberi. Direktør for
Dansk Designcenter Nille Juul Sørensen bød
herefter velkommen med tankevækkende

oplæg om vores overbrug afverdens ressour¬
cer, og at "mega cities og udkantsdanmark er
en realitet". Der skal tænkes nyt og innovativt.
Specialister fra Danmarks Teknologiske Insti¬
tut i Taastrup og FORCE Technology Brøndby
svarede på spørgsmål og fortalte om, hvordan
materialerne opfører sig ved bl.a. klimapå¬
virkning og forskellige overfladebehandlinger.

Efter en hyggelig fagsnak over en god fro¬
kost forelæste Martha Schwartz. Hun gen¬
nemgik en række af sine projekter og tan¬
kerne bag. Marthas banebrydende kombina¬
tion af landskabsarkitektur, kunst og urbani¬
sering i storbyer verden over har gjort hende
til et ikon i international landskabsarkitektur.

Christian Wolff fra GH Form afsluttede

dagen med et oplæg om støbejern som pro¬

jektorienteret materiale, hvor han også kunne
præsentere nogle vellykkede eksempler på,
hvordan kunst og kulturformidling er brugt
i materialerne.

Arrangementet var planlagt i et samarbejde
mellem GHform og DL

Dansk Landskabspris 2012
Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN),
Dansk Landskabsarkitektforening (DL) og
Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE
ARK) søger projekter til Dansk Landskabs-
pris 2012. De tre organisationer ønsker med
prisen bl.a. at sætte fokus på landskabsarki¬
tekturen og forvaltningen af landskabet. Med
æren følger en samlet sum på 50.000 kr.

Årets tema er drift og pleje. Man kan ind¬
stille egne eller andres projekter, personer,

organisationer, offentlige og private virksom¬
heder inden for alle kategorier af landskabs¬
arkitektfaget. Prisen uddeles i år til land-
skabsprojekter, der i særlig grad har fokus på
de udfordringer, som følger efter at etable¬
ring har fundet sted: Hvordan fastholdes og
udvikles projektets kunstneriske og funktio¬
nelle intensioner udtrykt i et levende mate¬
riale? Projekter, hvor plejen er indarbejdet
på en kvalitativ og innovativ måde, der sikrer
balancen mellem anlæggets udtryk, anven¬
delse og konstante udvikling.
Læs mere og om indstillings/ristpå
www. landskabsarkitekter, dk

A42 LANDSKAB 4 2012



♦

HELT VILDT
Annemarie Lund

Længslen efter at kunne bevæge sig i områder uden for mange bindinger, i områder der fore¬
kommer uplanlagte, ufærdige og samtidig med uendelige muligheder og uden begrænsninger
bliver mere og mere udtrykt i takt med, at vi konstant er hægtet op på nettet, telefonen, face-
book, twitter m.m. Jo flere bindinger man er spundet ind i, desto mere længes man mod noget
uforudsigeligt og løjseragtigt ubestemt.

Et lille hæfte, med sort/hvide, lettere uldne fotografler fascinerede mig, da det kom i 2005:
Guide till odefinieradeplatser i Lund, en rejse til tomme grunde, wasteland, opgivne nyttehaver
og forladte bygninger. En lille snes eksempler var udvalgt og beskrevet afLara Almargegui i for¬
bindelse med en udstilling i Lunds Konsthall. Steder, som i den kulturhistorisk rige by Lund af
en eller anden årsag havde unddraget sig planlægning. Mulighedernes steder kaldtes de. Nogle
var opstået som restarealer mellem infrastruktur, andre var forladte industriområder. Og en
hel del var oversete grønne områder, hvor brugerne nu ønskede at bibeholde det opståede, men

egentlig utilsigtede vildsomme præg. Et naturpræg, der anskueliggør naturens forandringspro¬
cesser - udvikling såvel som forfald. Alene stedernes betegnelser kan initiere drømme: Vastra
industrisporet, område for tradgårdsavfall, odemark og stenhuggartomten.

Siden er lysten til det spontant tilkomne vilde og på tomten fundne blevet forstærket og
udgør nu en hel bevægelse. Verden i Danmark-konferencen As Found i København 2010 viste
eksempler, der tog udgangspunkt i materialer og strukturer, netop fundet på stedet. En bygge¬
grund kan ses som en slags genbrugsplads, hvor en arkæologisk tilgang kan berige. Se bare årets
Serpentine Gallery Pavilion (Herzog & de Meuron og Ai Weiwei), hvor søjle- og murrester fra
forrige års pavilloner inkorporeres, og også regnen er medspiller - som sø på taget. Og Into the
Wildvar titlen på og temaet for sidste efterårs Oyster Seminar i Stockholm. En ny bog, skrevet
af Anna Jorgensen og Richard Keenan, hedder Urban Wildscapes. I bogen udfoldes begrebet
teoretisk, og det fremhæves, med eksempler fra hele verden, at disse marginaliserede steder er
langt mere væsentlige og nyttige i byens planlægning, end man regner med.

Debatten om by og natur i LANDSKAB afspejler samme tendens. I dette nummer skriver
Katrine Harving Holm fra Berlin om eksempler på Stadtwildnis. Ordet bruges om vegetations-
stykker i parker og andre grønne områder, som ser ud til at passe sig selv. Det behøver ikke at
være en biotop og kaldes heller ikke natur. Man iscenesætter disse byvildnis, lægger stier ind og
anvender dem som elementer i landskabsarkitektur. Stadtwildnis bruges tillige til markedsfø¬
ring af Berlin som en kreativ og kulturel by - ækvivalent til byggetomter, der brydes op af selv¬
såede træer og buske. Naturpark Siidgelande, Park am Gleisdreieck og Park aufdem Nordbahn-
hof ligger alle på tidligere baneterræn. I Naturpark Siidgelande lå området hen i 50 år og groede
delvis til ved naturlig succession, bl.a. med særlige steppeagtige græsser. Disse områder får en
ret anderledes og speciel vegetation, med betegnelser som ruderal vildstaudebund eller bane¬
vildnis. Og brugerne foretrækker ofte Stadtwildnis frem for klippede plæner og gængse bede.

I debatindlægget Efter naturen beskriver Stig L. Andersson, hvorfor procesurbanismens
vision om at skabe en byudvikling, der baserer sig på naturens processer er så vigtig for tegne¬
stuen SLA, også selv om visionen ikke kan nås her og nu. Ved at holde overliggeren højt, udvik¬
les og forbedres projekterne. Samme resultater var ikke nået uden denne vision.

Interessant nok og meget vedkommende er temaet for Dansk Landskabspris 2012 drift og
pleje. Man fokuserer i år på landskabsarkitektur set i sammenhæng med forvaltning af land¬
skaber, specifikt udviklingen af det levende materiale. Det er ofte hårde betingelser og svære
udfordringer, der følger efter aflevering af et anlæg. Prisuddeler, dvs. Kommunale Park- og
Naturforvaltere, Dansk Landskabsarkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder, efterly¬
ser eksempler på plejens potentiale. Dvs. anlæg, der både illustrerer, hvordan det er lykkedes
at fastholde og udvikle projektets kunstneriske og funktionelle intentioner, men som samtidig
gennem kvalitativ og innovativ pleje holder balancen mellem anlæggets udtryk, anvendelse og
konstante videreudvikling. Ikke så lidt, og endnu mere, hvis man gennem drift og pleje vil stile
mod det moderne vilde.

Spørgsmålet er, hvad landskabsarkitekter med deres indsigt i naturprocesser og mere eller
mindre håndfast vedligehold kan bidrage med. Jeg håber noget ganske særligt; her er en mulig¬
hed for at lade landskabsarkitekturen foretage et tigerspring i langt græs. Noget helt vildt. AL
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PROMENADEBÅNDET I VALLENSBÆK
Susanne Grunkin

Vinterbillede under anlægsfasen Winterphoto during implementation phase

ken er kendetegnet ved forskellige boligfor¬
mer - lejligheder, rækkehuse og parcelhuse
- med forskellige ejerforhold. Bag Firkløver¬
parken, en nyere almennyttig boligbebyggel¬
se, som JUUL | FROST Arkitekter ligeledes
står bag, havde kommunen planer om, at en
strimmel jord skulle transformeres til at blive
et 'sted'. Formålet var at skabe et fremtidigt
samlingspunkt netop på tværs af ejerforhold
og sociale skel. Disse ambitioner blev indar¬
bejdet i en masterplan for området tilbage i
2004. For Vallensbæk Torvevej blev der her¬
efter, også af JUUL | FROST Arkitekter, ud¬
arbejdet en strategi, hvis formål er at styrke
kommunens indre struktur og profil og her¬
med skabe bedre sammenhæng mellem kom¬
munens nordlige og sydlige del.

Et levende mødested
12010 blev midlerne til at realisere Promena¬

debånd-projektet fundet. Det nye fælles mø¬
dested tilbyder forskellige anvendelsesmu¬

At skabe sammenhæng
Vallensbæk Kommunes byudvikling har
været lidt speciel i og med, at én af fingre¬
ne i Fingerplanen deler byen i to dele med
et åbent landskab - og den oprindelige lille
landsby - midt imellem. Det har efterladt den
nordlige del afVallensbæk, Nordmarken, med
et reduceret tilhørsforhold til det øvrige Val¬
lensbæk, hvor størsteparten af kommunens
byliv og byfunktioner befinder sig. Nordmar-

ligheder - alt afhængigt af alder, interesser
og livsform.

Det 300 meter lange parkstrøg ligger midt
i mellem rækkehuse med tilhørende småha¬
ver og fællesarealer, tilhørende henholdsvis
rækkehuse og de almennyttige boliger. Pro¬
menadebåndet er delt op i forskellige sekven¬
ser, der både giver mulighed for rekreativt
ophold og fysiske udfoldelser. Det hele bin¬
des sammen af et langsgående, slynget bevæ-
gelsesbånd, hvis belægning fletter sig med
sekvensernes forskellige belægninger.

I den sydlige ende omkring Blomsteren¬
gen danner et 46 meter langt spejlbassin et
naturligt samlingspunkt med siddepladser
for ophold i sol såvel som skygge. Centralt i
forløbet er der placeret fitness-faciliteter til
de fysisk aktive og chill-out bænke for folk,
der ønsker at slappe af. Der er græsarealer til
leg og ophold, samt grusflader til petanque og
andre udendørs spil, der kræver hårde over¬
flader.

Promenadebåndet er udviklet som et in¬

kluderende, urbant mødested i Vallensbæk
Kommune. Det kan indtages uafhængigt af
interesser, temperament, alder og etnisk til¬
hørsforhold. I dette urbane rum udfolder

forskellige livsformer sig simultant, mens de
sundhedsmæssige aspekter er tilgodeset ved,
at kroppen bliver udfordret af faciliteter for
fysiske udfoldelser. Promenadebåndet er et
fortættet mødested for Vallensbæks borgere
og besøgende i kommunen.
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At se og blive set - i skumringen
To see and be seen - at dusk

BH Uformelle mødesteder
Informal meetingpiaces

det for at bortkøre dem blev de genplaceret og
bringer nu historien videre. Det er også lykke¬
des at bevare de gamle træer. Den naturlige
skovbund skaber naturpræget frodighed både
uden for Promenadebåndet og i asfaltfladen,
hvor det er vokset op i de råt skårne cirkler
rundt om træerne.

24-7: forskellige tidspunkter/
forskellige brugere
Som et 24-7 byrum er Promenadebåndet et
eksempel på, hvordan brugere indtager stedet
på forskellige tidspunkter. Tidligt om morge¬
nen møder man folk, der lufter hunde samt
motionister, der samles omkring fitnessred-
skaberne. Om formiddagen er stedet destina¬
tion for de lokale dagplejere, som snart får sel¬
skab af Områdets småbørn og deres forældre.
Større børn kommer så 'rullende' til, og i af-

Den nordlige ende afPromenadebåndet er be¬
lagt med asfaltflader, hvor man kan stå på rul¬
leskøjter, skateboard, løbe, lege, klatre, spille
- eller bare sidde og kigge. Overalt i Prome¬
nadebåndet bliver man udfordret af felter i
buede former, cirkler, bølger og buler, som
danner små rum i rummet. Den nye beplant¬
ning består af hovedsageligt af kirsebær, pil
og platan. Træernegamle træer er brugt som
virkemiddel til at understøtte sekvensernes

rumligheder og karakter.

Historien føres videre

Centralt i området stod en lund af gamle
træer, som viste sig at være resterne afen op¬

rindelig have til en bondegård, som havde lig¬
get på stedet. Gården hed Ploumansminde,
og da udgravning til bærelag fandt sted, op¬

dagede man fundamenterne til gården. I ste¬



Ejerskab - en beboerplanter
Ownership - a tenantplants

Promenaden passerer gennem lunden
Thepromenadepasses through the grove

Tv. Promenaden passerer cirkler afeksisteren¬
de skovbund

Left. Thepromenadepasses circles ofexisting
forestfloor

tenskumringen er Promenadebåndet et sam¬

lingspunkt for dé unge teenagepiger og -dren¬
ge, mens voksne par kommer forbi på deres
aftentur.

Set i et byrumsstrategisk perspektiv hand¬
ler det om at foretage et lokalt indgreb med
tanke på, hvordan det kan gavne den omgi¬
vende by. Og strategien har opfyldt et stort
behov for beboerne i Vallensbæk Nordmark.
De har fået et tilhørsforhold til et lokalt

byrum, hvor alle kan føle sig velkomne..
Susanne Grunkin, landskabsarkitekt mdl

Promenadebåndet, Vallensbæk Nordmark
Udført: 2010-11
Bygherre: Vallensbæk Kommune
Landskabsarkitekt: JUUL \ FROSTArkitekter.
Medarbejder: Susanne Grunkin, landskabs¬
arkitekt mdl, sagsarkitekt, Janus Døssing,
arkitekt maa, projektleder
Anlægsgartner: Anders Matthiessen ApS
Foto: Janus Døssing, Susanne Grunkin
Areal: 5.100 kvm
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PARKERNA VID EIRASTRANDENI HELSINGFORS
- ett mångsidigtfriluftsområde vid havsstranden
Aino-Kaisa Nuotio

Heliga Birgittaspark, utsikt mot havet en vacker sommardag. Det ser annorlunda ut når det år storm, då kan vågorna bli 5-7meter hoga. Stenmurar årfinsk natursten
Heliga Birgittaspark, view toward the sea on a beautiful summer day. During a storm the waves can reach 5-7 meters in height. Stone wall ofFinish stone

Ett nåstan en och en halv kilometer långt
friluftsområde bestående av åtta parker
och två områden for parkering och vin¬
terforvaring av båtar blev klart i slutet av
2011 vid Eirastranden i Helsingfors. Om¬
rådet år totalt 10,5 hektar. Kostnaderna
uppgick till ca 10 miljoner euro. Målet var
att skapa hogklassiga men låttskotta gro-
nområden med havskånsla

Eirastrandens tre parker i Helsingfors fick
utmårkelsen Årets Miljokonstruktion 2011:
"Pilgrimsparken, Heliga Birgittas park och
Strandbergsparken utgor en naturlig och
hogklassig forlangning av Brunnsparkens
och Eira strands parkområden. Det tidigare
impedimentet. vid stadens utkant ar nu en

elegant, trivsam, stadsaktig havsstrandsmil-
jo som inbjuder till promenader och visteise.
Eirastrandens parkområden forbattrar betyd-
ligt mojligheterna till rekreation for narom¬

rådets invånare, helsingforsbor och turister
i en miljo av utomordentligt god kvalitet dår
atmosfaren och ståmningen lockar till besok".

Juryn ansåg att vinnaren av tavlingen
Årets Miljokonstruktion 2011 var ett utmårkt
exempel på miljobyggande som visar forstå¬
else for platsens anda och ar tydligt och konse¬
kvent. "Eirastrandens parkområden utgor en

naturlig del av Eiras gamla och nya bostads-
kvarter och kompletterar på ett utmårkt sått
Brunnsparkens och Havshamnsstrandens
friluftsområden. Genom bra planering och
forstklassigt miljobyggande har ett maritimt
frilufts- och fritidsområde skapats på impedi¬
ment som uppkommit till foljd av jårnvågs-,
industri- och lagringsverksamhet".

Trådgårdsforbundet r.f. och Byggnadspro-
duktionsindustrin (BTT) stod som arrangorer
for tavlingen Årets Miljokonstruktion. I tåv-
lingsjuryn ingick forutom representanter for
Trådgårdsforbundet och Byggproduktindu-

strin RTT r.f. åven representanter for Fin¬
lands Arkitektforbund, Finlands landskaps-
arkitektforbund, miljøministeriet, Finlands
Kommunforbund, Gronmiljoforbundet, Sten¬
industriforbundet och pressen. Syftet med
tavlingen Årets Miljokonstruktion år att
gora miljolosningar av god kvalitet kånda. De
ska genom bra planering och forverkligande
skapa en estetiskt och funktionellt hållbar och
bra miljo. Priset delades ut for 21:a gången.

Detaljplanen for bostadsområdet vid
Eirastranden godkåndes år 2004 varefter
bostadsbyggandet inleddes. For planeringen
av parkerna anordnade Helsingfors stad en

anbudstavling år 2006 som vanns av Ram¬
boll Finland Oy tillsammans med Arkitekt-
byrå Pertti Pååsky Oy.

De forstå parkerna borjade byggas år 2008
och planerna for de sista parkerna blev klara
2009. Eirastrandens friluftsområde var nås¬

tan helt klart hosten 2011.
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Klosterparken

Pilgrimsparken I M
'■ Å"1 * ■

\ tStrandbergsparken [Havsparken
* ^Fredrik Stjernvallspark

'Såljagarplanen

Ursins klippas park

Heliga Birgittaspark
Eirastrandgeneralplan, Ramboll

Eirastranden beach generalplan, Ramboll

Heliga Birgittaspark, utsiktfrån havet mot land
Heliga Birgittaspark, viewfrom the sea toward the city

VRJ-Group/VRJ Etela-Suomi har ansvarat
for Pilgrimsparken och Heliga Birgittas park.
De ovriga parkerna har anlagts av Stara Vastra
stadstekniken som ingår i Helsingfors stads
byggtjanster.

Såljagarplanen
Saljagarplanen ar den minsta, 0,23 hektar, av
områdets parker och ligger mitt bland hoghu-
sen. Parken, som arbelagen ovanpå det funk¬
tionella parkeringshuset, slutfordes 2008 och
var den forstå parken som stod fardig. Områ¬
det består av en spelplan av konstgrås, en lek-
plats och en trådgård.

Utmaningar i samband med planeringen
och byggandet var kraven på takets barighet
samt awikelserna i den privatabyggarens pla¬
nering av hojdnivåerna mellan hoghuset och
parkeringshuset. Man var tvungen att anpassa
parkens planer till de hojdnivåer som fram-
kom under arbetet.

Klosterparken
Klosterparken, som ar 0,6 hektar stor, utgor
kvarteret Eirastrandens norra och ostra

grans. Innan parken anlades avlågsnades for-
orenad mark ner till tre meters djup. Trots att
den fororenade marken avlågsnades lyckades
man bevara de gamla lindarna. Parken år i hu-
vudsak en stor gråsplan.

Pilgrimsparken
Pilgrimsparken, som år belågen vid gatan
Eirastranden, bildar tillsammans med He¬
liga Birgittas park som grånsar till stranden,
en hojdpunkt i stadsbilden. Pilgrimspar¬
ken år 0,9 hektar stor. Ett centralt inslag i
Pilgrimsparken år den nåstan 800 m2 stora
vattenbassången med kanter av natursten.
Bassången forenar området med strandzo¬
nen. Tre av bassångens kanter år formen av
ett halvt parallellogram som går av och i en
fåltstenbelagd strand.

Bassångens geometriska kanter och murar
som man kan sitta på år av 80 cm bred mas¬
siv, rodsvart migmatit från Måntsålå med po¬
lerad yta.

På sommaren lever och krusar sig bas¬
sångens stora vattenyta med vinden. På
vintern livas den tomma bassången upp
av utvalda fåltstenar i olika i fårger på den
tomma bassångens botten. Det finns upp-
skattningsvis 38 000 stenar i bassången. Vat-
tenmångden, 250 m3, cirkulerar under nio
timmar och renas i pumpstationens filtre-
ringssystem som år belåget under jorden.
Vattnet år nåstan lika rent som i simhallar.

Bassången livas upp av skulptøren Jussi
Heikkilås konstverk i stål som skildrar on

Gråhara.

Heliga Birgittas park
Heliga Birgittas parks enkla, moderna, ge-
nomtånkta planering ger plats for havsland-
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Heliga Birgittaspark, skyddsråcke av transparent armeringsnåt
Heliga Birgittas park - transparent reinforcement

IHeliga Birgittas park ar bara bånkarna belysta, man har monterat led-Iampor i bånkarna Heliga Birgittaspark is illuminated at night solely by LED lamps in the benches

skap och tillåter en både mångsidig och aktiv
anvåndning av parken. I parken finns moj-
lighet att uppleva havets ståmning och mor-
ker eftersom endast parkens huvudgång ar
upplyst. I ovrigt har man uteslutande anvant
specialbelysning i parken. Jussi Heikkilas
konstverk i stål belyses med strålkastare,
LED -lampor finns i bånkarna och i nåtracket
som år avsett att bevara det oppna havsland-
skapet. Råckets nåtelement framhåvs i mor-
ker genom LED-lamporna som monterats i
råcket.

Heliga Birgittas park ar 2,1 hektar stor,
.byggd på fyllnadsmark och grånsar till vatt-
net. Det centrala gronområdet utgors av ett
dynamiskt format gråsområde. På stranden
kantas planteringarna i anslutning till grå¬
set av en krokt mur i granit och av en våg dår
det står bånkar och granitblock som inbjuder
besokaren till att såtta sig.

Från vågen langs stranden kommer man
via trappor till bryggans avsats och vattnet. De

runda naturstenarna på strandslånten låm-
par sig också att sitta på. Muren år av rod gra¬
nit från Vederlax. De låga murarnas fasader
ar kluvna och ytan ovanpå brånd. Ytorna på
de hoga murarna år brånda och de stora sten-
blocken på strandsidan som vetter mot havet
år grova och bår tydliga spår av borrning.

Arbetet med Heliga Birgittas park inled-
des med marksanering vilket var fallet med
nåstan alla parker vid Eirastranden. Den
storsta utmaningen vid bygget av parken var
sjålva byggarbétet av den 70 m långa bryggan.
Arbetet utfordes under vattenytan. Vid stran¬
den av Heliga Birgittas park år sjogången star¬
kast i Helsingfors och av den anledningen var
bryggans element robusta. De våger 29 ton
per styck. Den starka variationen i havsvat-
tennivån och ett gammalt tryckavlopp intill
bryggkonstruktionen gjorde dessutom byg-
gandet extra utmanande. Tryckavloppet stod¬
des med en pontonvågg under den tid då bryg¬
gan uppfordes.

Att anlagga en sandstrand, som var ett onske-
mål från invånarnas sida, var också en utma-
ning eftersom vågorna holl på att skolja bort
den under byggnadstiden. Stora naturstenar
placerades i havet for att bryta vågorna som
slog mot stranden och skoljde bort sanden,

Våxtligheten i Heliga Birgittas park består
av olika grås, enar, havtorn samt veronika.
Storsta delen av gråset och veronikan anlades
med perennmattor från en finlåndsk plant -

skola, Satakunnan Taimitukku. På onske-
mål av de boende finns få tråd eftersom man

ville bevara den oppna havsutsikten. Tråd
finns i forstå hand på gatsidorna. Vid gatan
Eirastranden finns en allé med tre rader av

amerikanska håggkorsbår (Primus pensylva-
nica) och på Årtholmsgatans sida våxer nåver-
håggar (Prunus maackii) och olika korsbår
(Prunus ssp.). Med perennmattorna har rik-
ligt med olika lokvåxter planterats.

De strånga havsforhållandena år ganska
utmanande for våxtligheten på Eirastran-

108 LANDSKAB 4 20X2



t

Heliga Birgittaspark, en trådrad ligger mellan
cykel- och gångvågen langs Eirastrandgatan
Heliga Birgittaspark, the bicycle andpedestrian
path runs parallel to Eiranranta street

Heliga Birgittaspark, mattorav Veronica och prydnadsgras Heliga Birgittas park. Veronica plants and decorative grasses

den. De forstå åren har dock visat att valet av

vaxter har varit lyckat. Till nastan hundra pro-
cent har våxterna frodats.

Strandbergsparken
Strandbergsparken år till sin form trekantig
och en halv hektar stor. Den år belågen mel¬
lan Docksgatan som leder till Eirastranden
och den hoga naturstensmuren på Havsgatan
som loper runt Eirastrandens gamla kvarter.

Detta område planerades till hundpark. I
samband med att den fororenade jordgrun¬
den sanerades låmnades bergsytan synlig
och havslandskapet forblev oppet. Några oar
av våxter omgårdade av ett lågt staket var pla¬
nerat att fungera som inhågnad for små och
stora hundar. Vid vågen till hundinhågnaden
anlades en blomsterång som de boende upp-
skattade sårskilt mycket. For dem som rastar
hundarna byggdes regnskydd med glasvåg-
gar i inhågnaden. Bånkarna år som i ovrigt på
Eriksstrandens område av svart stål. Princi-

pen vid valet av bånkar var att bånkarna på
stranden och i hundparken år helt i stål och
på ovriga stållen har de svarta stålbånkarna
ryggstod och sittdelar i pagwood-trå.

Havsparken
Havsparken år den nåst storsta av Eirastran¬
dens parker. Dess yta omfattar 2,3 hektar. I
parken finns en oppen gråsplan, en strandpro-
menad, två oppna platser och en boulebana
med motionsredskap. Mellan de funktionel¬
la områdena och gråsområdet har en spikrak
parkgång byggts dår den gamla jårnvågen till
hamnen gick.

På pladsen for den planerade boulebanan
har gamla tråd planterats i rutmonster. De
tråd som år i gott skick har man planerat att
spara och de i dåligt skick har man planerat
att ersåtta med nya, stora tråd. Under bygg-
nadsskedet stod det dock klart att tråden hade

planterats i ett tunt våxtunderlagsskikt under
vilket det fanns asfalt. Av den hår anledningen

var man tvungen att byta ut våxtunderlaget.
Den gamla lekplatsen genomgick också en

fullståndig forvandling. Den gamla inhågna¬
den av vresrosor avlågsnades och utsikten till
havet oppnades. For att skydda mot havsvin-
den byggdes på granitmuren ett genomskin-
ligt staket som avgrånsar lekplatsen.

På strandpromenaden byttes enbart mob-
lerna ut. Belysningen våntar på att fornyas.

Fredrik Stjernvalls park
Fredrik Stjernvalls park som boende i Eira
brukar vistas i och dår det fanns gamla syre¬
ner var i mycket dåligt skick. I samband med
upprustningen stråvade man efter att bibe-
hålla de gamla syrenerna och parkens atmos-
får. Man kompletterade med fler syrener och
dessutom planterades rikligt med nåvor (Ge¬
ranium) i fårdiga perennmattor. Alia perenn-
planteringar skyddades med låga skyddande,
for åndamålet konstruerade staket. Fredrik

Stjernvalls park år en halv hektar stor.
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En korridorgenom Havsparken år
anlagd ovanpå den gamla Hamn-
banansjårnvågsvall
The corridor in Havsparken lies
above the old harbor railway tracks

Utsiktj'rån Pilgrimsparken mot havet Viewfrom Pilgrim Park toward the sea

Ursins klippas park
Ursins klippas park år en av de åldsta parker-
na i sodra Helsingfors. Dår Anns naturstrand
av klippor, grås att vistas på, gammal våxtlig-
het (sårskilt olika rosor och syrener) samt
mojligheter till skateboardåkning, basket och
bangolf. Parken år 2,2 hektar stor. Parkens ka¬
raktår bevarades. Stranden som skoljts bort av

vågor stenlades helt på nytt med bruten sten.

Kombinerad parkeringsplats for bilar och
vinterforvaring av båtar
Vid Eirastranden har det alitid funnits vinter¬

forvaring av båtår. I planen som godkåndes
2004 anvisades vinterforvaringsplatser for

av båtar på nybyggda parkeringsytor. I plane-
ringsskedet kom rikligt med reaktioner både
for och emot båtarna.

På det våstra parkeringsområdet lig¬
ger vinterforvaringsplatserna for de storre
båtarna och på det ostra området får endast
små båtar forvaras. Idrottsverket organiserar
vinterforvaringen av båtar i Helsingfors. Det
våstra parkeringsområdet har blandats upp
med miljodesign och oar av våxtlighet omgår-
dade av murar. Man har planterat brydnads-
grås, enskilda små havtornsbuskar (Hippop-
hae rhamnoides "Hikul") och klibbalar. Det
ostra parkeringsområdet grånsas av en inhåg-
nad av buskar.

Konst som en del av Eirastrandens parker
Av det tredelade verk som konstnår Jussi
Heikkilå skapat for Eirastranden finns tvål
Heliga Birgittas park och ett i Pilgrimspar¬
ken. Verken av syrebestandigt stål baseras på
tre oar i Finska viken. Gråhara, Tunnholmen
och Sommarn. Skulpturerna som har formen
av oar och figuren som skurits i ytan på skulp¬
turerna hånvisar till blåstång.

Gråhara år belåget ca sex kilometer soder
om Helsingfors, Tunnholmen hor till Borgå
och Sommarn till Ingå. Heikkilå tar i sin kon-
ceptuella konst stållning till tillståndet i natu¬
ren och miljon. Han iakttar tillståndet i natu¬
ren och månniskans forhållande till naturen.
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Lekplats i Havsparken. Området skyddas mot
havsvindarna av ett transparent staket
Playground in Havsparken. The area is sheltered
from the ocean winds by a transparentfence

Konstverk iPilgrimsparken Artwork in Pilgrim Park

I parken kring Ursins klippa står från tidigare
ett tolv meter hogt minnesmarke for att hedra
sjofarare och de som omkommit till havs. På
toppen av minnesmarket brinner en evig låga.
Aino-Kaisa Nuotio, projektchef, landskapsar-
kitektur, Ramboll Finland Oy

Eirastranden, Helsingfors
Byggår: 2008-11
Byggherre: Helsingfors stad
Landskapsarkitekt: Aino-Kaisa Nuotio, Eevaliisa Hård, Ramboll Finland Oy
Skulptur: Jussi Heikkila
Entreprendr: VRJEtela-Suomi (Heliga Birgittaspark och Pilgrimsparken),
Stara, Helsingfors stads Byggtjanster (andra parker)
Foton: Jussi Heikkila (Pilgrimparkens konstverk), Aino-Kaisa Nuotio (andrafoton)
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BERLIN: BYVILDNIS I LANDSKABSARKITEKTUR
Katrine Harving Holm

Naturpark Siidgelånde var et afdeførsteforsøgpå at bevare merefølsomme vildnis iparker. Mange nyereparker i Berlinforvaltes efter de sammeprincipper, men i områder
afmindre udstrækning. Billedet viser en stipå et hævetplateau, som skal skåne græssernefor at blive betrådt. Allefotos Katrine Harving Holm
Nature reserve Siidgelånde was one ofthefirst attempts topreserve especially sensitive wildgrowth in parks. Many newparks in Berlin are managed according to the same

principles, but at a smaller scale. Thephoto shows apath on an elevatedplateau, which should safeguard the grassfrom being walked on. Allphotos Katrine Harving Holm

I Tyskland er jeg stødt på et ord, jeg ikke har
hørt før: Stadtwildnis, byvildnis. Det bruges
om elementer af vegetation i parker og grøn¬
ne anlæg, som ser ud til at passe til selv. Det er
ikke natur, det er ikke en biotop, størrelsen er
variabel, og det er ofte utilgængeligt.

Når ordet vildnis kombineres med by,
opstår der et krav om et formål. Det er tan¬
ken, at de naturtyper, som forsvinder fra kul¬
turlandskabet, kan opstå i nye former i byer
og fungere som sekundære levesteder for de
dyr og planter, hvis naturlige biotoper ind¬
skrænkes og isoleres i kulturlandskabet.
Et andet formål med byvildnis er at gøre de
bevoksninger synsmæssigt tilgængelige, som
enten er for følsomme til at tåle intensiv brug,
eller som normalt er uden for rækkevidde for

byboere. Dermed søges at opnå et forhold og
en sammenhæng mellem byen og vildnisset.
Ved organisering, forbedrede adgangsforhold

og iscenesættelse bliver byvildnisset til et ele¬
ment, som bruges i landskabsarkitekturen.

Det særlige ved den måde, byvildnis bru¬
ges på i Berlin, er, at det både optræder ret
usentimentalt midt i boligmassen, i en rund¬
kørsel eller på et hjørne. Men det inkluderes
lige så ofte i mere formelle projekter. Man bli¬
ver opmærksom på byvildnisset gennem en
overflod af skilte, der giver selv det mindste
frimærke status som 'naturbeskyttet område'
eller direkte 'byvildnis'. Samme skilte kan og¬
så findes i de allerstørste parker, hvor en eng
eller et hegn kan få dette mærkat. Ved at sætte
skilte op kommer alle felterne uanset stør¬
relse til at hænge visuelt sammen og fornem¬
mes nærmest som et underlag, der vil komme
til syne, hvis man (jerner en vilkårlig fliSe.

Derfor er byvildnissets tilstedeværelse i
Berlin så massiv, og derfor giver det mening
at bruge det til markedsføring af Berlin. Ber¬

lin lever af at være en by, der giver plads til
det kreative, alternative og kulturelle. Der er
ikke langt fra billedet af den spirende kultu¬
relle undergrund til den forladte byggetomt,
som indtages af vilde træer og buske. Sig¬
nalet er ligeledes stærkt, hvis kvaliteten af
samme byggetomt afkommunen anerkendes
og omlægges til naturbeskyttelsesområde.
Oprettelsen og organiseringen af byvildnis
kan følges igennem mange sideløbende pro¬

jekter af forskellig karakter.

Naturpark Siidgelånde
Et af de første forsøg på at bevare mere føl¬
somme vildnis i parker er Naturpark Siid¬
gelånde (AG OkoCon/Planland, Berlin, 2000),
som stod færdig i 2000. Mange nyere parker
i Berlin er forvaltet efter de samme princip¬
per, men i områder af mindre udstrækning.
Naturpark Siidgelånde er den sydligste del af
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IPark am Gleisdreieck er der lavetforsøg med at etab¬
lere nye jordbundsforhold. Ved den sydvestlige ind¬
gang er udlagtjernbaneskærver, så de besøgende kan
følge med i, hvordan vegetationen indtager arealet.
Her er heller ikke almindeligtplænegræs, men vegeta¬
tion, der tåler tørke og næringsfattigjord
In Park am Gleisdreieck experiments were made to
establish new soil conditions. At the southwestern

entrance, railway ballast was laid out so the visitor
can witness how the vegetation gradually occupies the
area. Ordinary lawn grass was not employed here, but
a vegetation that can tolerate dry spells andpoor soil

IPark am Gleisdreieck er der rumfor en eksperimenterende kulturel og kunstnerisk scene kombineret medfelter afforskellige typer afvegetation.
Billedet viser et 'banevildnis', som er bevaret og gjort tilgængeligt med stier
In Park am Gleisdreieck there is roomfor an experimental cultural and artistic scene combined with areas ofdifferent types ofvegetation.
Thephoto shows a 'railway wilderness', which has been preserved and made accessible bypath

det enorme nedlagte baneterræn, som star¬
ter ved Schoneberger Ufer i nord. I godt 50 år
lå baneterrænet hen og groede delvis til. Da
jorden var belagt med jernbaneskærver, tri¬
vedes træer dårligt de første år, og mellem
områder af tættere vegetation var store lys¬
ninger med græsser, der tåler næringsfattig
og tør jord. Borgerprotester sikrede, at områ¬
det undgik at blive bebygget og i stedet blev
omlagt til naturpark og åbnet for offentlighe¬
den. Den nordlige og sydlige del af parken var
allerede tæt bevokset, og her fik den naturli¬
ge succession lov at fortsætte. Der bliver ikke
ryddet træer, heller ikke arter, der er invasive
eller ikke-hjemmehørende. I den midterste
del trivedes steppegræsser (Festuco-Brome-
fea-samfund) på de gamle jernbaneskærver.
Her blev registreret adskillige truede dyre-
og plantearter, og i det hele taget er der en så
stor artsrigdom, at man besluttede at bevare

og udvide lysningerne. Det indebar at holde
dem fri for selvsåede træer og buske og bygge
stier hævet overjorden, der tillod besøgende
at opleve steppevegetationen uden at betræ¬
de og dermed ødelægge dem. Med andre ord
fik det meste af området lov til at stå. Der blev
ikke taget hensyn til vegetationens æstetiske
værdier og arbejdet blev primært lagt i regi¬
strering af plante- og dyreliv, efterfulgt af en
plejeplan og ny infrastruktur.

Park am Gleisdreieck

Tilgangen til bynaturen i Berlin har siden æn¬
dret sig fra kun at lægge vægt på økologiske
aspekter til at fokusere på grønne områder,
som skaber rum for en eksperimenterende
kulturel og kunstnerisk scene. Et eksempel
herpå er en helt nyåbnet park, Park am Gleis¬
dreieck (Atelier Loidl, 2011). Denne park har
langt flere traditionelle parkfunktioner end

Naturpark Siidgelånde, og indeholder ba¬
sketballbaner, skaterområder, promena¬
der og tribuner. Men der er også gjort plads
til elementer af bevaret byvildnis. Den i par¬
ken ophængte plan afslører felter, som er be¬
stemt for 'afgrænsning med værdifulde åbent-
land strukturer', 'bestand afværdifulde træ/
engstrukturer', 'ruderal eng', 'banevildnis'
og 'ruderal vildstaudebund'. Med denne park
opnås ikke kun en række funktioner, men også
et varieret naturnært vegetationsbillede, som

bygger på den måde planterne selv har indta¬
get området på. Man vælger bestemte typer
af vegetation ud, som er særlig fine og rige på
arter eller rumligheder og bevarer dem. Men
der er også etableret nye typer, som det for ek¬
sempel er gjort ved den sydvestlige indgang.
Her er jernbaneskærver lagt ud i håbet om, at
de besøgende kan følge med i vegetationens
indtagelse af arealet.
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Th. og nederst. IPark an der Nordbahnhofer byens bygninger hele tiden nærværende
på grund den langstrakteform. Parkenfungerer som cykel- og gangstipå hver side af
et bånd afbrakmark og vildstauder og nyplantede birkelunde. De åbne områder i
midten afanlægget er indhegnet med rækværk, som man læner sig op ad og kigger
ind over bevoksningen. Stierpå hævedeplateauerfører over brakmarken hen til
pladserne med røde legemøbler i midten
Right and bottom: In Park an der Nordbahnhof the city's buildings are constantly
present due to the elongatedform. Theparkfunctions as a bicycle andpedestrian
path on each side ofa band offallow meadows and wildflowers and a newplanted
birch grove. The open areas in the middle ofthe scheme arefenced in with a railing,
which one can lean on and look out over the vegetation. Thepaths on the elevatedpla¬
teaus lead over the meadow to open areas with a redplayground scheme in the middle

Ved Hauptbahnhofligger ULAPpark, som blev renoveret i 2007. Det er en meget lillepark, hvis bedste element er trappen, hvor der vokser træer mellem trinene.
Den oprindelige trappe kan derfor ikke rigtig bruges mere, men harfået lov til at blive stående og er blevetforlænget i den ene side, så man stadig kan komme op til vejen
Near the Main Station lies ULAPpark, which was renovated in 2007and has a very modest size. Its most successful element is the stairway, where trees grow up between the
steps. Thus the original stairway is not really used anymore, but has been allowed to remain and has been extended on one side so it is stillpossible to ascend up to the road

Park auf dem Nordbahnhof
En lignende park i denne kategori er Park
aufdem Nordbahnhof (Fugmann & Janotta,
Berlin Btiro fur Landschaftsarchitektur und

Landschaftsentwicklung, 2011). Ligesom Stid-
gelånde og Gleisdreieck ligger den på nedlagt
jernbaneterræn og ligger som Park am Gleis¬
dreieck på et forhøjet plateau. Men på grund
af sin langstrakte form er byens bygninger
hele tiden nærværende, hvilket betyder, at
ideen om byvildnisset kommer bedre til sin
ret. Parken fungerer som cykel- og gangsti på
hver side af et bånd af brakmark og vildstau¬
der og nyplantede birkelunde. De åbne om¬
råder i midten af anlægget er indhegnet med

rækværk, som man læner sig op ad og kigger
ind over bevoksningen og ind mod centrum.
Rækværket iscenesætter byvildnisset på en
måde, der nærmere skærper interessen end
at udstille og lukke af, modsat Naturpark Siid-
gelånde hvor der er områder, den besøgende
ikke får adgang til..

Gør-det-selv parker
Der er en hel kategori afgrønne områder, som
er blevet til med en høj grad afborgerinddra¬
gelse. Her kan man også finde vildnis, som

dog ikke i sig selv nødvendigvis er så æsteti¬
ske at se på. Men det er interessant, at vildnis
vælges aktivt afborgerne frem for plæner og
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Østfor Berlin ligger Hellersdorf, som har været ramt afaffolkning med den konse¬
kvens, at børnehaven og skolen som lå mellem boligblokkene er blevet lukket og revet
ned. Istedet har beboernefået et rekreativ område, som egentlig bare er en brak¬
mark medfå stier og nyplantede træer
East ofBerlin lies Hellersdorf, which has sufferedfrom depopulation. This has re¬
sulted in the kindergarten and school, which lay between the housing blocks, had to
be closed and torn down. Instead the tenants now have a recreational area, which is
actuallyjust afallow meadow with afewpaths and newplanted trees

bede. Af den slags projektervil jeg kort nævne
Wriezener Freiraum Labor ved Warschauer-
strasse station ogMauerparks udvidelse mod
nord og Tempelhof, som alle ligger inden for
ringbanen. Ved Cottbusser Plats i Hellersdorf
findes en brakmark, som er opstået i forbin¬
delse med nedrivning af en børnehave og en
skole. Mellem boligblokkene ligger nu dette
sted, som med meget få stier og træplantnin¬
ger er omdannet til et rekreativt område.

Det fineste ved byvildnis er måske bare,
at man ikke nævner ordet natur. Et byvild¬
nis behøver ikke at være naturligt eller æste¬
tisk, men udmærker sig ved at passe sig selv.
Karakteren af byvildnisset bliver et resultat

af jordbunden, klimaet og iscenesættelsen.
Udtrykket svinger hurtigt mellem at være for
vagt, når afstanden til byen bliver for stor, til
at være for iscenesat, så byvildnisset virker
som et romantiseret naturbillede. Jeg synes,
det virker mest overbevisende som element
i landskabsarkitektur, når byvildnisset hæn¬
ger sammen med bymæssig bebyggelse, så
der opstår en kontrast mellem stringent by
og uordnet vegetation.
Katrine Harvirtg Holm, arkitektstuderende og
udvekslingsstuderendepå TUBerlin i vinter¬
semesteret 2011-12

Carlo W. Becker, Friedrich von Borries: Berlin
Urban Landscape Strategy. Topos, 2010, nr. 73
Constance A. Petrow: Hidden meanings, ob¬
vious messages: landscape architecture as a
reflection ofa city's self-conception and image
strategy. JoLA, spring 2011
Das Griine Berlin, SenatsverwaltungfiirStad-
tentwicklung Werkstatt Kommunikation, 2009

www.gruen-berlin.de
www.stadten twicklung. berlin.de

Iældre anlæg somfor eksempel Charlottenburg slotshave kommer ideen om byvildnisset også til udtryk. I den bageste del afparken modJungfernheide station er der etable¬
ret såkaldte 'Liegewiese', enge, man må liggepå. Det er saftige enge med højt græs og vilde selvsåede blomster. Særligtfor de gamleparker, hvis planteliv har væretforholds¬
vis uforstyrret, er derfor tiden storfokuspå atfinde og registrereplanter, som stammerfra tidligere haveanlæg eller enddafra tidligere kulturbrug
In older schemes such as the Charlottenburgpalace gardens the idea ofan urban wildgrowth is also expressed. In the rear ofthepark toward Jungfernheide station a so-called
'Liegewiese' has been established. It is a lush meadow with tall grass and wild, self-sownflowers. In the case ofthe oldparks, where theflora has been comparatively undis¬
turbed, there are now special efforts being made on finding and registeringplants that originatefromformerpark and garden schemes or evenfrom earlier cultivated areas
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SKOVREJSNING I ODSHERRED
- oplevelsesrige, energiproducerende og klimatilpassede landskaber
Lise Kloster Bro

Afgangsopgave vedAfdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole, vinteren 2011
Udarbejdet afLise Kloster Bro
Vejleder:prof. Steen Høyer, landskabsarkitekt maa, mdl
Censorer: Erik Brandt Dam, Ellen Braae, Lars Jensen
Tildelt VOLA-fondens rejselegat

Naturnær lysskov - eg med lærk og skovfyrNatural lightforest - oak with larch and Scotch pine

Sidingefjord, strandeng Sidingefjord, salt meadow

H

Hvad nu hvis vi levede i et samfund fri af
fossile brændsler, hvor skovene var en del
af den bærende energiressource, samti¬
dig med at de gav rum for rige naturop¬
levelser og et mangfoldigt dyre- og plan¬
teliv?

Skovrejsning i Odsherred bringer med en
samlet landskabsstrategi landskabet proak¬
tivt ind i omstillingen til et mere bæredyg¬
tigt samfund. Projektet tager afsæt i klima¬
debatten og en aktuel politisk målsætning
om at fordoble det danske skovareal i løbet

af en skovgeneration. Den nuværende til¬
gang til skovrejsning udfordres ved at afsøge
spændingsfeltet mellem en pragmatisk jord¬
brugstilgang og en rumljg perceptiv tolkning
af landskabet. Projektet bidrager således med
en æstetisk refleksion omkring skovarealer¬
nes udstrækning og placering i landskabet
på baggrund af analyser af regionale og loka¬
le forhold, både nutidige, geologiske og set i
et kulturhistorisk perspektiv.

Odsherreds karakteristiske randmoræ¬
nebuer og lavbundsarealer danner ramme
for projektets landskabelige indgreb. Det ene

bueslag står tydeligt frem i terrænet, mens det
andet mindre markante bueslag accentueres
af et nyt markant skovbryn, der placerer sig i
det bagvedliggende dødislandskab. Den tætte
skov opløser sig gradvist til lysninger og min¬
dre lunde og orienterer sig mod strandengen
og den genvundne ijordmunding, der hviler i
sin naturlige vandbalance. Skoven er natur¬
nær lysskov, der med sin frodige underskov
og forskelligtaldrende løvtag skaber en atmo¬
sfære af intimitet, liv og nærvær.

Skovlandskabet danner rammer for nye

bosætninger. Bosætninger, der ligger i over-
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1. Randmorænestrøg
2. Dødislandskaber . •
3. Lavbundsarealer

1. Lateral moraine area

2. Kettle hole landscapes
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Illustrationsplan Illustratedplan
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gangen fra tæt skov, til lysninger og lunde; og
også på lysåbné højdedrag med skoven som
ryg og udsigt over et storskalalandskab.

Den nuværende intensive dræning af
Lammeijordens lavbundslandskab nedtrap¬
pes, og et ferskvandsspejl opstår, klar til at
tage imod vekslende regnmængder. På de
mindst fugtige jorder i Lammeijordens syd¬
vestlige del bliver markblokkenes struktur
gentolket via energiskove, der forskyder sig
som stempler op og ned over tid og skaber
et midlertidigt dynamisk landskab formet af
forskudte høstdynamikker. På den sydvest¬

lige bred af søen etableres algebassiner, der
omsætter næringsstoffer fra energiskovens
drænvand til blå biomasse, hvorefter det ren¬
sede vand bidrager til ferskvandsspejlet.

De nye skove bliver en integreret del af
fremtidens landskaber i en ny vandbalance.
Lammefjordens horisontale rum gives verti¬
kalt modspil i form af vindmøllerækker, der i
deres landskabelige placering forholder sig til
det store randmorænebueslag, Lammefjords-
dæmningen og Iseijordens store vandrum.

Landskaberne som helhed vil kunne pro¬
ducere strøm, der svarer til 60.000 hushold¬

ningers årlige elforbrug, varme svarende til
10.000 husholdningers årlige varmeforbrug
og reducere ca. 8.700 danskeres C02-udled-
ning i fht. varme og energi produceret i dag.

Sammenholdt med Odsherreds eksiste¬
rende skove vil de nye skovlandskaber bringe
Odsherreds skovandel op på 26,7% og giver
således et repræsentativt billede af de skov¬
landskaber, vi kan skabe for fremtiden.
Lise Kloster Bro, landskabsarkitekt,
medstifter afhabitats

1 S
J

| Eksisterende skovområde Existingforest area

!S£ Eksisterende skovbebyggelse Existingforest buildings
Eksisterende bebyggelse Existing buildings

H Nyt skovområde Newforest area

| Energiskov Energyforest
| Vådeng Wetland

AlgebassinerAlgapools
+ Bebyggelse på højdedrag Building scheme on a ridge

Ny skovbebyggelse Newforest buildings
Skovsøer Forestponds
Vindmøller Windmills
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REFSHALEØEN - FRA VÆRFT TIL REKREATIV 0
Maika Moerner Jensen

Afgangsopgave ved Afdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole, vinteren 2011
Udarbejdet afMaika Moerner Jensen
Vejleder: prof. Steen Høyer, landskabsarkitekt maa, mdl
Censorer: Erik Brandt Dam, Ellen Braae, Lars Jensen
Projektet kan sespå Kunstakademiets Arkitektskoles udstilling: Udvalgte afgange, efteråret 2012

Refshaleøen og Margretheholmen er ble¬
vet til en ny rekreativ destination i Kø¬
benhavn. Det er et område, der tilbyder
en ny type rekreative rum, som med sine
unikke kvaliteter supplerer Københavns
eksisterende rekreative rum. Og det er et
område, hvor nyttehaver, frugttræer, dy¬
refolde og oprensningslandskab kan for¬
midler det industrielle landskab på en ny
måde. Stedet integreres igen i byens væv,
som en del af byens blå og grønne rekre-
ationsmønster og forbinder Refshaleøen
og Margretheholmen med resten afbyen,
både fysisk og mentalt gennem omdan¬
nelsen

Potentialet i Refshaleøen og Margrethehol¬
men udfoldes gennem etableringen af et fro¬
digt og varieret grønt landskab samt et aktivt
rekreativt program. Gennem en bearbejdning
af terrænet er der skabt et nyt grundlandskab,
og midlertidig bebyggelse understøtter øens

nye programmer. Øens eksisterende forure¬
ning bliver samtidig minimeret ved hjælp af
det samme landskab.

På de grønne tilgængelige overflader, som
ikke er forurenet, placeres nyttehaver, frugt¬
træer og dyrefolde. Frugttræerne blander
sig med den eksisterende pionerbevoksning,
og derved dannes en eng- og overdrevsland-
skabskarakter.

Forureningsproblematikken
En forudsætning for at udvikle Refshaleøen
er at løse forureningsproblematikken. For at
agere bæredygtigt bliver denne problematik
løst lokalt. Forureningen skyldes den tidlige¬
re industri, der har været på stedet, og består
primært af tungmetaller.

Områder medforureningsklasse log 2
Forurening er ikke kraftigere, end at menne¬
sker og dyr sikkert kan færdes på arealerne.
Forureningen betyder dog, at det ikke er til¬
ladt at placere hverken boliger eller institu¬
tioner på områderne. Metoden, der anvendes
til rensning afjorden, er fytoremediering. Tre
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Formodentligforurenet
Presumably polluted

Nyttehaver, dyrefolde ogfrugttræer
Kitchen gardens, animalpens andfruit trees

Funktionsdiagram
Function diagram

Terrænbearbejdning
Terrain treatment

forskellige slags planter til fytoremedierings-
processen bliver brugt: pil, elefantgræs og rør¬
græs. Disse planter har alle den egenskab, at
de også kan bruges til biomasseproduktion.
Biomassen kan så derefter anvendes på Ama¬
gerværket eller på Amagerforbrændingen til
energiproduktion. Oprensningslandskabets
beplantningsmønster står i kontrast til nytte¬
havernes og foldenes frodige og varierede ka¬
rakter og kobler Refshaleøen og Margrethe¬
holmen sammen.

Områder medforureningsklasse 3 og 4
Forureningsklasserne 3 og 4 er farlige for dyr
og mennesker. Derfor bliver denne forurening

overdækket med jord. For at skabe oplevel¬
ser i landskabet bliver der placeret så meget
jord, at der skabes et nyt bakkelandskab. Jor¬
den hertil kommer fra det eksisterende ter¬

ræn, som bearbejdes, og på den måde ska¬
bes der nye visuelle forbindelser, stisystemer
samt plads til nye aktiviteter. Beplantningen
på bakkerne består af kastanjetræer, som ac¬
centuerer bakkernes form.

Aktiviteterpå kanten
I dag er det offentlige program og adgangen
til store dele af områderne på Refshaleøen
stærkt begrænset. Ved at åbne området op og
etablere et stisystem samt en promenade på

øen kan der undervejs opleves mange forskel¬
lige typer landskab og aktiviteter.

Containeren som et midlertidigt
bebyggelseselementpå øen
Ved at indføre et bebyggelseselement som
containeren kan man styrke den karakter, der
allerede findes på stedet, og samtidig skabe en
variation i skala i forhold til den eksisterende

struktur. Containerne placeres langs kanten
af øen og kan rumme mange forskellige slags
funktioner.
Maika Moerner Jensen, landskabsarkitekt

Bakker og kastanjetræer Hills and chestnut trees
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KONKURRENCE: REYKJAVIK WETLANDS

Idekonkurrencen Reykjavik Wetlands, ud¬
skrevet af Nordens Hus i Reykjavik, er afslut¬
tet, og der er fundet en vinder. 1. præmien
tildeltes tegnestuen Landmotun, og 2. præ¬
mien blev delt mellem et dansk forslag, ud¬
arbejdet af Katrine Binzer og Anne Fischer
Stausholm samt medarbejdere Lucy Caudery
og Lone Langer, og et islandsk forslag, udar¬
bejdet afAgnes Nilsson, Andrea Tryggvadottir
& Gudny Arna Eggertsdottir.

Konkurrenceområdet ligger i Reykjavik,
og er den sydlige del afen grøn kile, der stræk¬
ker sig fra centrum til indenrigslufthavnen
og deles af hovedvejen Hringbraut. Nord for
Hringbraut bliver kilen til parken Hljom-
skålagardur, som omfatter søen Tjornin, hvor-
udtil bl.a. rådhuset er placeret. Syd for Hring¬
braut ligger konkurrenceområdet, omgivet af
Islands Universitet og Nordens Hus. Området
er delvist udlagt til naturreservat omfattende
vådområdet Vatnsmyrin.

Der blev i dommerkomiteens bedømmelse

lagt vægt på, hvordan konkurrenceområdet
foreslås forbundet både med sin urbane kon¬
tekst på den anden side af hovedvejen og med
de vigtige institutioner i de nære omgivelser.

Landmotuns forslag forbinder de to grøn¬
ne områder med en bred Nordlyspromenade,
der føres under Hringbraut og tillader menne¬
sker, vand og natur at passere frit. Et kultur¬
tårn er placeret, hvor aksen til universitetets
gamle hovedbygning krydser Nordlysprome¬
naden. Tårnet fungerer som landmark i det

åbne landskab og giver mulighed for en god
udsigt. Derudover skal det bruges til at for¬
midle viden om vådområder. Nordlysprome¬
naden deles op med to 'kanaler', som nord for
Kulturtårnet omgives af naturnær bevoks¬
ning. Den sydlige kanal, der slynger sig fra tår¬
net til Nordens Hus, er forsynet med kulørt
belysning, der efter mørkets frembrud lyser
en væg op og vækker associationer til nord¬
lys. Promenaden kommer desuden til at fun¬
gere som en grænse mellem vådområdet og de
rekreative arealer.

De rekreative arealer i det åbne område
mellem universitetet og Nordlyspromenaden
udformes som en park, hvor hovedarten er det
lave islandske birketræ. Den massive plant¬
ning skal skabe frodighed og læ og lysninger,
der kan bruges til forskellige formål.

Naturreservatet tillægges større betyd¬
ning med en ny, svævende træbro, som skal
slynge sig hen over området fra gangbroen
over Hringbraut til Nordens hus. Stien bliver
belyst med en dæmpet rød belysning, som
ikke forstyrrer dyr og planter. Stien forsynes
med oplysningsskilte, og i udkanten af reser¬
vatet placeres to fugleobservationshuse.

I dommerbetænkningen er der lagt særlig
vægt på forslagets klare og logiske løsning af
forbindelsen mellem Vatnsmyrin og Hljom-
skålagardur. Også tegnestuens arbejde med
belysning, som visuelt sammenkæder Nor¬
dens Hus, konkurrenceområdet og koncert¬
salen Harpa, fremhæves.

Andenpræmien er delt. Det ene forslag er ud¬
arbejdet af Katrine Binzer og Anne Fischer
Stausholm samt medarbejdere Lucy Caudery
og Lone Langer. I deres forslag er vådområdet
udvidet, således at kvaliteterne ved vådområ¬
det kommer til at omfatte hele konkurrence¬
området. Vandet indgår i hele forslaget som
et æstetisk, formgivende og aktivitetsgivende
element. Et nyt system af åløb og vandhuller,
forbundet til det oprindelige vådområde, op¬
samler og renser regnvand fra faste overflader
både fra konkurrenceområdet og fra univer¬
sitetets opland, før det løber igennem natur¬
reservatet.

Det åbne område indrammes af volde,
opbygget af tørv og lavasten, samt pilekrat
til beskyttelse for støj og vind. I forslaget
betragtes universitetsbygningen Askja, Nor¬
dens hus, de nye aktivitetsområder og det fre¬
dede område som fire elementer, der bør væg¬
tes ens. Tilsammen danner de en helhed, og
hver for sig er overgangen mellem bygning og
natur detaljeret behandlet og giver mulighed
for iagttagelse af naturen kombineret med
oplevelser afkulturel karakter.

I bedømmelsen roses forslaget for hånd¬
teringen af regnvand, sit fleksible design og
de gode forbindelser til omgivelserne, ikke
kun til bygningerne, men også til en skole¬
have nærved.

Det andet forslag er udarbejdet af Agnes
Nilsson, Andrea Tryggvadottir & Gu<3ny Arna
Eggertsdottir. Forslaget er inspireret afAlvar

Forslag tildelt 2. præmie, udarbejdet afAgnes Nilsson, Andrea Tryggvadottir &GudnyArna Eggertsdottir
2ndprize winningproposal, designed by Agnes Nilsson, Andrea Tryggvadottir & Gudny Arna Eggertsdottir
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Aaltos originale idé om et stisystem udgående
fra Nordens Hus, hvis forløb refererede til et
landskab formet af smeltevand fra en glet¬
scher. Stierne er i forslaget vævet ind i land¬
skabet og inddeler felter bestemt for forskel¬
lige bevoksninger og aktiviteter. Fra nordvest
mod øst ændrer området gradvist funktion fra
at give plads til fritidsaktiviteter til naturre¬
servat. I bedømmelsen fremhæves forslagets
inkluderende karakter, samt at mange af ele¬
menterne i høj grad er realiserbare.
KHH

http://reykjavikwetlands.com/proposaIs

Th. og'øverst. Nordlyspromenade og helhedplan.
Forslag tildelt 1. præmie, udarbejdet afLandmotun v.

Adalheidur Erla Kristjånsdottir, Aslaug Traustadottir,
Kristbjorg Traustadottir, Porhildur Porhallsdottir,
landskabsarkitekterFILA i samarbejde med Eva
G.Pdrvaldsdottir og Rosa Dogg Porsteinsddttir
Right and top: Northen lightspromenade and compre¬

hensiveplan. 1stprize winningproposal, designed by
Landmotun v. Adalheidur Erla Kristjånsdottir, Aslaug
Traustadottir, Kristbjorg Traustadottir, Porhildur
Porhallsdottir, landscape architects FILA in collabo¬
ration with Eva G.Pdrvaldsdottir and Rosa Dogg Por¬
steinsddttir
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Forslag tildelt 2. præmie, udarbejdet afKatrine Binzer og Anne Fischer Stausholm.
Medarbejdere Lucy Caudery og Lone Langer. Hovedplan og visualisering affugleskjul
2ndprize winningproposal, designed by Katrine Binzer andAnne Fischer Stausholm.

Assistants Lucy Caudery and Lone Langer. Main plan and visualization ofbird sanctuary



KONKURRENCE: VIBORGS HISTORISKE BYKERNE

Konkurrencen om forbedringerne af adgan¬
gen til Viborgs historiske bykerne er afsluttet.
Konkurrencen "Tilgængelighed i historiske
bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv" blev
udskrevet af et partnerskab mellem Realda¬
nia, Bevica Fonden, Vanførefonden, Arbejds¬
markedets Feriefond og Viborg Kommune.

Vinderforslaget er udarbejdet af hoved¬
rådgiver Schønherr A/S i samarbejde med
Creo Arkitekter, Trafikrevision og prof. Mar¬
tin Zerlang. I udbudsfasen deltog endvidere
SLA i samarbejde med Public Arkitekter og
2+1 Idébureau. Team Schønherr A/S skal fun¬
gere som totalrådgiver i udførelsen af projek¬
tet. Det er ét blandt flere projekter i det inter¬
nationale samarbejde League of Historical
and Accesible Cities, der koordineres af det
europæiske fondssamarbejde European Foun¬
dation Centre (EFC). I det internationale
samarbejde sættes fokus på, hvordan man
kan bevare kulturarven og samtidig sikre, at
den kan opleves af alle. Udover fysiske for¬
bedringer af tilgængeligheden til den histori¬
ske bykerne efterlystes der endvidere i Viborg
også en sammenhængende formidling af det
historiske bymiljø og de praktiske dagligdags
funktioner. Denne formidling forventedes at
kunne overskueliggøre funktioner, historie og
aktiviteter for borgere og besøgende.

Vinderforslaget "tilgængelighed for alle"
sammenkæder væsentlige gader, parkrum og
pladser uden blindgyder, så den besøgende
på egen hånd kan tilrettelægge sin tur rundt
i byen. Forslagets primære fokus lægges på
belægningsrenovering og trafikregulering på

Nytorv og i Nytorvgyde med afsæt i den igang¬
værende gågadefornyelse. Med finjusterin¬
ger og tilretning af den eksisterende kotering
på pladser og i gade- og stiforløb og elemen¬
ter som ledelinjer i bordursten, pauserum og
hvilereposer øges tilgængelighed og sammen¬
hængskraft.

I bedømmelsen af forslaget bemærkes det,
at forslaget meget konkret illustrerer, hvor
meget man kan gøre for tilgængeligheden
med småjusteringer, belægningsskift, trinud¬
ligning og lignende. Forslaget indeholder også
en ny adgangsløsning til Skovgaard Museet
fra Domkirkepladsen. Terrænet på pladsen
sænkes lokalt omkring indgangen til museet,
hvilket giver niveaufri adgang til bygningens
kælderniveau - under forudsætning af, at der
laves en ny trappeløsning op til den hævede
hovedindgang. Dommerkomiteen udtrykker,
at netop denne løsning "som princip knytter
bygningsarkitektoniske forbedringer og løs¬
ning af en almindelig, tilgængelighedsmæssig
udfordring sammen på en fin måde".

I dommerkomiteens samlede bedøm¬
melse fremgår det, at løsningen indeholder
"en overbevisende tilgang til løsning af tilgæn-
gelighedsmæssige udfordringer i en historisk"
og videre lyder det: "Man tilpasser sig med
andre ord det historiske bymiljøs stoflighed og
tilføjer kun nye lag på steder, der med fordel
vil kunne opgraderes til bedre byrum, gader
eller adgangssituationer eller til arkitekto¬
niskhelhed."

I bedømmelsen bemærkes det dog, at der
stadig i forslagene fra begge deltagere i anden

runde savnes en løsning på, hvordan de for¬
midlingsmæssige og fysiske tiltag kan spille
sammen på en nytænkende måde.
Det vindende forslags formidling er baseret på
en applikation til smartphones, der udvikles
specielt til blinde og svagtseende. I det andet
forslag er udgangspunktet det traditionelle
bykort, som udvikles og tilpasses i en form,
der kan anvendes på tværs afbåde digitale og
fysiske platforme.
KHH

Th. Vinderforslag. De to billeder er etfør- og efterbill-
ede af trappen op til Latinerhaven og er et eksempelpå
de minimalejusteringer afafden eksisterende koter¬
ingpåpladser og igade- og stiforløb, som forslaget be¬
nytter sig af
Right. Winningproposal. The two illustrations are be¬
fore and afterpictures ofthe stairway up to the Latin
park, and are an example ofthe minimal adjustments
ofthe existing levels ofthe squares and the street and
path network that theproposal employs

Tv. Vinderforslag. Nytorv, visualisering
Left. Winningproposal. Nytorv, visualization
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Vinderforslag udarbejdet afhovedrådgiver SchønherrA/S i samarbejde med Creo Arkitekter, Trafikrevision og prof. Martin Zerlang.
Helhedsplan. Gennem en sammenkædning afvæsentlige gader, parkrum ogpladser uden blindgyder giverforslaget mulighedfor,
at den besøgendepå egen hånd kan tilrettelægge sin egen tur rundt i byen
Winning proposal designed by chiefconsultant Schønherr A/S in collaboration with Creo Arkitekter, Trafikrevision andprofessor Martin Zerlang.
Comprehensiveplan. By linking the most important streets, park spaces and squares without dead-ends, theproposal offers the opportunityfor visitors,
on their own, toplan individual walks around the city
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SØREN HARBOE 80 ÅR: DEN GAMLE MAND OG SØEN
Jacob Fischer

"Jeg har ikke haft tid til at få bådene i van¬
det," undskylder Søren og nikker ned mod den
lille privathavn for enden afhaven, hvor de to
træbåde skulle ligge og skvulpe i skyggen af
to bonsaiklippede elletræer. "Jeg har haft så
travlt..." Søren har været pensioneret i 10 år,
men har ikke haft tid til at savne landskabs¬

arkitektfaget.

Er der ikke ind i mellem nogen, der spørger dig
til råds om deres have? "

Jo, men de gør alligevel ikke, som jeg siger -

ret irriterende..."

Jeg er taget til Holte for at få en snak med
Søren Harboe, tidligere partner i Ginman
Harboe Borup Landskabsarkitekter. En snak
om at gå på pension og forlade faget efter i
mange år at have været toneangivende land¬
skabsarkitekt.

Huset i Holte er let og sprødt som et japansk
tempel, svævende over skrænten i bunden af
haven. Før Søren for 35 år siden byggede sit
hus, var grunden en skov af bjørneklo. Siden
har haven indgået i en foranderlig proces, der
nok kan virke lidt tilfældig. Men de sirligt fa-
conklippede æbletræer, der danner en kom¬
position afblomstrende parasoller, afslører,
at dette ikke bare er en lysning i skoven. Det
er en gennemtænkt have, hvor det forfinede
kontrasterer det barske i et poetisk møde. Det
lånte landskab danner mod nord et let bryn af
ask og hæg, der forstærker det lange perspek¬
tiv, som ender langt ude på den anden side af
Furesøen. Indimellem glider en robåd forbi og
fastsætter skalaen. Den er stor.

Søren serverer fragilité på terrassen. Han
skænker op i de store tekopper, slukker be¬
tænksomt sin mobiltelefon og stikker den ned
i de løse brune fløjlsbukser.

"Den er klogere end jeg selv," skæmter han
og henviser til sin nye Iphone.

Blandt landskabsarkitekter er derfor tiden en
kamp om, hvem der kan råbe højest og sætte sit
heltpersonligefingeraftryk i det offentlige rum.
Er det en ny tendens, at vi vil skabe spektaku¬
læreprojekter?
"Ja, det synes jeg. Tegnestuen voksede op med
den funktionelle tradition, og vi tilstræbte
næsten det anonyme. Det, vi lavede, skulle
danne en ramme for livet. Vi skulle ikke opfin¬
de en eller anden forestilling for folk, som de
ikke selv kunne deltage i. Men der lå nu allige¬
vel meget personlighed i projekterne. Selv om
de var beherskede i deres formsprog, kunne
man altid se, hvem forfatteren var. Vi var da
kunstnere - på den beskedne måde..."

Du har sagt, at i landskabsarkitektens samar¬

bejdsforhold med arkitekter og ingeniører, er
det ingeniøren, der indkasserer honoraret, arki¬
tekten, derfår æren, mens landskabsarkitekten
løser opgaven. Det lyder som sagt afen gammel
bitter mand, er du det?

"Nej da, overhovedet ikke, det var sagt i sjov,
men der er da lidt sandhed i det. Jeg har f.eks.
mødt ingeniører, der mente, at landskabsar¬
kitekten blot var et unødvendigt og fordyren¬
de led."

Procesorientering og borgerinddragelsefylder
mere og mere i vores arbejde - er det nye disci¬
pliner indenforfaget?
"Der er intet nyt under solen. Jeg har haft man¬

ge saneringssager med udvalgsmøder om af¬
tenen. Jeg syntes, det var skægt. Jeg har altid
godt kunne lide at have med mennesker at
gøre. Man bliver ikke en god landskabsarki¬
tekt uden forståelse for mennesker og uden at
erkende, at det er for deres skyld og ikke ens

egen, at opgaverne skal løses. Alt inden for
vores fag er en proces, intet nyt i det."

"Hvad fanden stiller jeg op med alle de lys¬
billeder...?" udbryder han pludselig. "Der er

omkring 6.000. De ligger inde under sengen."
Der er billeder af 1960'ernes store visio¬

nære projekter: Albertslund Syd, Solbjerg
Have og Strandlund, hvor man troede på det
gode sociale liv. Billeder fra Vallensbæk Mose
og Kongsholmparken, hvor bjerge af slagger
og overskudsjord blev til smukke rekreative
arealer, hvor børn kunne lege, og unge kunne
kysse.
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Der er billeder fra de eksklusive sager på
Slotsholmen, hvor brostensbelægninger blev
projekteret med 2 cm's kurver. Billeder af
projekter, der ikke tåler at blive genset, fordi
driftsplanerne ikke er blevet fulgt og beplant¬
ningen lemlæstet. Billeder fra prestigeprojek¬
tet Abi Nawas i det nu sønderbombede Bagh¬
dad. 6.000 billeder, der alle udgør brikker i
en stor fortælling om en af landets største og
mest produktive tegnestuer, der igennem 35
år løste over 1.000 opgaver.

Hvadgjorde Ifor atfå opgaverne?
"Vi var sgu så forkælede, brugte ingen tid på
markedsføring. Første gang jeg hørte ordet
akkvisition, anede jeg ikke, hvad det betød.
Tænk, al den tid tegnestuerne bruger på at
skaffe opgaver i dag. Den tid kunne man i ste¬
det bruge på at lave gode projekter. Det tåbe¬
lige tjenesteydelsesdirektiv, som gør, at der i
dag konkurreres på pris fremfor kvalitet. Jeg
finder det besynderligt, at tegnestuerne skal
gøre reklame for sig selv for at få opgaver. Jeg
kommer til at tænke på udtrykket; at være,
ikke at foregive."

Hvordan var indtjeningen?
"Honoraret var som regel godt, vi fulgte ho¬
norarreglerne, men vi tjente nu ikke meget:
vi tegnede det hele op for at kunne præste¬
re det ypperste. Vi havde desuden den opfat¬
telse, at det næsten var umoralsk at tjene for
mange penge. Lidt halvrøde var arkitekterne
jodengang.

Hvad er så det vigtigste ved voresfag?
"Det er sgu et svært spørgsmål..." Efter en kort
tænkepause kommer det lynende skarpt: "Jo,
samtidig med, at vores fag er et kunstnerisk
arbejde, så er det også en social disciplin. Det
vigtigste er, at det, man laver, er i samklang
med tiden og med de mennesker, der skal
bruge det."

Så vaf spørgsmålet alligevel ikke sværere,

og nu skal bådene have finsk tjære og i vandet.
Tillykke med de 80 år for resten.
Jacob Fischer, landskabsarkitekt mdl, maa

Efter Naturen

Jeg vil gerne takke for interessen for, hvad
SLA og jeg arbejder med. Det er ikke alle for¬
undt at få så mange faglige kommentarer med
på vejen. Vi er glade for, at så mange har taget
fat i vores projekter ogvisioner om at skabe en
anden urban udvikling end den, der er almen
praksis. En anden udvikling, som er baseret
på viden om naturens processer, og hvordan
de kan bruges til at formulere en metode, der
ser det urbane som et system, en enhed, frem¬
for en samling af strukturer til en helhed. Det
er igennem kritisk faglig interaktion, at faget
lever og udvikler sig.

De mange og fagligt relevante kommenta¬
rer kan vi i SLA bruge konstruktivt til at skær¬
pe argumenterne for vores metode og vision,
for at de punkter, der giver anledning til mis¬
forståelser, kan uddybes og forklares bedre.

Så vidt jeg kan se, handler de fleste faglige
kritikpunkter af SLA's virke og af procesur¬
banismen om forholdet mellem "det man

siger" og "det man gør". Jeg vil gerne knytte
nogle kommentarer til netop dette, da det
ikke er noget, jeg tidligere har udtrykt mig
omkring. Hverken i forhold til procesurba¬
nisme eller i andre sammenhænge.

For at kunne hæve overliggeren for kva¬
litet er det afgørende at have et mål om at nå
over den. Vi kalder det en vision. Procesur¬

banismen er sådan en vision og en metode,
der skridt for skridt forbedrer resultaterne.
Som i alle visioner er der mange forhindrin¬
ger på vejen mod målet. Dette gælder i særlig
grad for den praktiserende arkitekt. Forhold
som økonomi, omverdenens vanetænkning,
egen manglende forestillingsevne, lovgiv¬
ning, politik, myndighedernes sagsbehand¬
ling og programmer skal afbalanceres og gør,
at vi aldrig når helt i mål. Og det er netop hele
pointen med envision: Indfrier man den, har
ambitionen ikke været høj nok. Man kan også
sige, at der er en indbygget lovmæssighed om
distance mellem vision og resultat; mellem
formuleringen af mål og de mange produkter,
der kommer i kraft af, at man arbejder frem
mod målet. De konkrete produkter og pro¬

jekter må således altid og nødvendigvis halte
efter visionen. Men samtidig er det også klart,
at resultaterne aldrig var blevet opnået, hvis
ikke visionen havde været der.

Det er således ikke overraskende, at vores

projekter, og især de udførte, ikke opfylder

procesurbanismens mange ambitiøse mål.
Men de nærmer sig målet. Vi lærer gennem
vores arbejde med stoffet og overfører viden
og erfaringer fra projekt til projekt, skærper
vores argumenter og præciserer, hvad vi har
opnået.

Med Bymilen har vi således nået et stort
skridt videre i undersøgelsen af, hvordan kli¬
matilpasning og regnvandshåndtering kan
tage sig ud. Kritikken i LANDSKAB 1-2012
rettes særligt mod beton som værende ikke-
bæredygtigt. Det er ikke vores opfattelse.
Beton er meget mere bæredygtigt end andre
materialer, der kunne have været brugt til
samme formål og funktion som ved Bymilen.
Beton kan recirkuleres. Det kan genanvendes.
Beton skilles fra jern og begge dele kan indgå
i nye produkter. På den måde er beton på vej
til at kunne blive et cradle-to-cradle produkt,
der ser mere på sammenhænge end de enkelte
leds bidrag til f.eks. C02-emissionen ved pro¬
duktionen. Der er rigeligt afgrundmaterialet.
Vi er ikke ved at løbe tør for eroderet bjerg¬
materiale i verden. Havde det været mere

'bæredygtigt' at bruge græs i stedet for beton?
Måske. Men dette var ikke kompatibelt med
projektets program, myndighedernes krav og
tilgængelighed. Sådan er vilkårene. Det ved
enhver praktiserende arkitekt.

Og sådan forholder det sig med alle vore
projekter. Med Sønder Boulevard nåede vi
langt i måden at skabe sociale relationer,
fleksibel brug og økonomisk værdistigning
i de omgivende boliger. Mest konsekvent er
visionen blevet udfoldet i vores mange større
planlægningsopgaver, som vi har gennemført
i løbet af de seneste år, som den C02-neutrale
bydel Brøset i Trondheim, udviklingen af den
helt nye bydel Dynge-land nord for Bergen,
det midlertidige brownfield-areal i Frederi¬
cia C og den igangværende byudvikling i Søn¬
derHavn i Køge samt flere andre. Disse er alle
nyere projekter, hvor vi gør brug af tidligere
indhentet viden og erfaring i samarbejder
med andre faggrupper. Ingen af disse projek¬
ter svarer 1:1 til procesurbanismens visioner
og idealer. Men samtidig ville ingen af projek¬
terne være blevet til noget uden dem.

Vi er meget taknemmelige for faglig kri¬
tik, for udveksling af ideer og erfaringer, for
indsigtsfulde råd og for samarbejder, hvor
viden deles, om hvordan vi forbedrer vilkå¬
rene for et sundt og et klimatilpasningsegnet
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liv i byerne ved at lade naturen og dens pro¬
cesser forme byen til en enhed. Vores sene¬
ste kontakt med den amerikanske kunstner
Michael Singer er et eksempel på, hvordan vi
i SLA videndeler for at nå længere frem mod
målet.

Nu hvor 60 % afverdens befolkning lever
i urbane konstruktioner, ser vi det som af¬
gørende at få byudviklingen til at lære af
naturen, dens processer og udviklingshisto¬
rie gennem mere end 4 milliarder år. Det gør
vi gennem tilpasning, som er en bedre beteg¬
nelse end bæredygtighed, da tilpasning hen¬
viser til en proces og en forbedring fremfor
at sikre, at noget, som vanskeligt kan bestå,
består. Består, på trods af, at ændringer i mil¬
jøet som f.eks. øget regnvand og C02-belast-
ninger tilsiger, at vi må ændre på byens udtryk
og brug og på vores hidtidige opfattelse af
naturen som noget, der skal beskyttes eller
fredes. Nej, den skal aktivt inddrages. Og vi
skal lære af dens evne til at tilpasse sig. En
robust plan er den, som evner at tilpasse sig
frem for at bekæmpe ændringer og stå stand
mod dem.

I mine studieår i Japan lærte jeg om den
manglende sammenhæng mellem dele, som
jeg ellers i det danske uddannelsessystem
havde lært hang sammen. Det er ikke en lov¬
mæssighed, at dét, man logisk resonerer sig
frem til, er hele sandheden. I læren om Zen
findes værktøjer til at nå frem til større erken¬
delse end den, der er umiddelbart synlig, og
som ligger uden for ens almene forestilling
om sammenhæng. Værktøjerne'består over¬
vejende af hverdagshandlinger, som at feje
gulvet og ordne grøntsager, samt tekster som
koans, der er korte digte. Digte, som kortslut¬
ter ens logiske tankerække. Et eksempel er
"lyden af én hånd, der klapper". I et kort øje¬
blik synes man at fatte betydningen, måske
høre lyden. Dette kaldes satori, dvs. for blot i
samme nu alligevel ikke at have forstået noget
overhovedet.

Ti års søgning i den dybe skov
I dag mild latter
Ved bredden afsøen

(et zen (oplysnings-) digt)

Min jesuitskoletid blev således noget udfor¬
dret, da jeg i Japan lærte, at det perfekte er
menneskeskabt og umuligt at nå, og at det

skønne findes i naturen, i det uperfekte. At
naturen er fyldt med fejl, og at det er dem,
man lærer af og dem, der giver værdi, lige¬
som Asger Jorn skriver om i bogen Naturens
Orden. Disse små fejl og afvigelser er også
dem, der gør naturen tilpasningsegnet. Det
ordnede, opstillede og perfekte står for fald.
Stig L. Andersson, landskabsarkitekt mdl

Till redaktionen for tidskriften LANDSKAB

Jag vill tacka for det fina Stockholmsnum-
ret som vi fick på vårt bord for några veckor
sedan. Hela numret år oerhort intressant,
ni tar ett grepp om, och recenserar samtida
svensk landskapsarkitektur på ett mycket
professionellt sått och med en mangd olika in-
tressanta perspektiv, med mycket ros och lite
ris. Det kanns våldigt inspirerande, uppfris-
kande och nyttigt att få denna feedback från
er i Danmark!

Detta foranleder mig att fundera vidare på
dagslåget for den nordiska landskapsarkitek-
turen. Jag ser en inressant och positiv utveck-
ling inom vårt amnesområde i alia nordiska
lander, men dessvårre tycker jag vi inte når ut
med detta. Varken nationellt eller internatio-

nellt, Danmark undantaget.
Vi har i Sverige en avsaknad av ett liknade

forum som LANDSKAB nu når våra tidskrif¬
ter Utblick Landskap senare Area las ner for
dryga 10 år sedan. Det vore dårfor hogst onsk-
vårt om LANDSKAB kunde utvecklas vidare
och bli ett samnordiskt forum med livaktiga
diskussioner, debatter och projektredovis-
ningar kring nordisk landskapsarkitektur.
Det skulle betyda mycket och vara vitalise-
rande for åmnesområdet om ett tydligt fons-
ter mot vår omvarld kunde skapas, nu når en

dynamisk utveckling sker i alia våra nordiska
lander. I detta sammanhang står ju också våra
utbildningar infor utmaningar och ett behov
av storre oppenhet dår en grånsoverskridande
utveckling kommer att bli betydelsefull. Dår
skulle åven en gemensam tidskrift kunna
spela en betydelsefull roll.
Goran Lindberg, landskapsarkitekt LAR/MSA,
delågare Nivå landskapsarkitektur Stockholm,
lektor Landscape Design Studio,
Arkitektskolan KTH

LANDSKAB igen et nordisk tidsskrift?
På DL's generalforsamling 23. marts fortalte
betyrelsen om planer for, at LANDSKAB igen
blev et nordisk tidsskrift.

1. januar 1981, samtidig med at Preben
Skaarup overtog redaktørposten efter Karen
Permin, ophørte LANDSKAP med at være
nordisk og blev et rent dansk tidsskrift. Og
stavemåden ændredes fra LANDSKAP til
LANDSKAB. I to år havde det nordiske sam¬

arbejde været formaliseret med en redaktion
fra Finland, Sverige, Norge og Danmark samt
en fælles nordisk redaktion.

Før det gik mange år med et uformelt sam¬
arbejde mellem de fire lande.

Trygve Sundt fra Norge begrunder det
ophørte samarbejde i LANDSKAP 8-1980
s. 169 og Preben Skaarup i LANDSKAB 1-1981
s. A3. Årsagerne var økonomi, tyngende for¬
maliteter og stofområder, som havde et enkelt
lands interesse.

Denne erfaring, og erfaring med land¬
skabsarkitektuddannelse på tværs af de nordi¬
ske landegrænser, taler for enkle, ubureaukra¬
tiske løsninger. Når de organisationsmæssige
besværligheder kommer til at fylde mere end
det faglige indhold bliver folk kørt trætte!

Mit forslag er derfor, at LANDSKAB for¬
bliver et dansk tidsskrift, gerne med endnu
større opmærksomhed end i dag over for stof
af fælles interesse fra Norge, Sverige, Island
og evt. også Finland. Evt. med en udpeget kon¬
taktgruppe fra hvert land. Sproget skal være
norsk, svensk eller dansk. Bedaktørens skøn,
ikke en aftalt fordeling efter et retfærdig¬
hedsprincip, bør efter min mening styre stof¬
mængden fra de enkelte lande.
Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt mdl
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IN MEMORIAM

Knud Preisler
24. juli 1918 - 17. februar 2012
Knud Preisler er død 93 år gammel, efter et
langt og fagligt betydende liv. Han nåede både
at drive en velrenommeret, privat tegnestue
i 1950'erne og senere bestride et offentligt
embede med titlen kongelig haveinspektør
gennem mange år. I tillæg hertil deltog han i
Dansk Havearkitektforenings arbejde, i den
danske del af IFLA's udstilling i London 1948,
i det Kgl. Haveselskabs Jubilæumsudstilling
med små særhaver i 1955 og også i den of¬
fentlige debat med skriftet: Vejplantninger: et
strengt landskabelig-gartnerisk indlæg i dis¬
kussionen om vejtræproblemet (Fællesrådetfor
havekultur og landskabsgartneri, 1950).

Ulempen ved så langt et otium, som han
nåede at få, er imidlertid, at man risikerer at
glide helt ud af fagfællernes bevidsthed, ikke
mindst i en historiebevidstløs tid. Men goog-
ler man Søllerød Park og Preisler, kan man dog
straks få at vide, hvad Preisler tænkte, den¬
gang han først i 1950'erne med arkitekterne
Eva og Nils Koppel arbejdede med planlæg¬
ningen af den smukke og værdsatte bebyg¬
gelse. Og det ligger ikke så langt fra dagens
tanker om byvildnis: Preisler ville så vidt
muligt bibeholde stedets poesi og kogleri,
bevare dets stemning afuberørthed og frodig
natur. Her fandtes beplantningsmæssige vær¬
dier i form af en gammel haves store træer,
tætte krat af sjældne buske og levende hegn.
Ikke noget, der havde indfundet sig selv, men
en fin gammel park, tegnet til en bankdirektør
af havearkitekten Erik Erstad-Jørgensen. En
snes lave boligblokke blev nænsomt indplace¬
ret omkring en central grønning, og søområ¬
det bevaret med sit naturpræg.

Knud Preisler uddannede sig gartnerisk
grundigt, som det dengang var sædvane, først
i gartnerlære 1934-38, så som havebrugskan¬
didat fra KVL i 1941 og dernæst prøven i Have¬
kunst ved Kunstakademiets Arkitektskole i
1943. Efterfølgende arbejdede han både hos
C.Th. Sørensen og Georg Boye, hvor han i 1949
var med til at vinde 1. præmie i konkurrencen
om Østre Kirkegård i Næstved.

Samme år startede han tegnestue, de før¬
ste årvar det i kompagniskab med Axel Thom¬
sen, der senere blev markant stadsgartner i
Odense. Bl.a. rejste de rundt og regulerede
præstegårdshaver og fik herved også en del
opgaver med kirkegårdsudvidelser.

Alléen i Sorgenfri Slotshave blev som så mange andre
nedskåret ogforynget i1960'erne. Foto 2001
The avenue in the Sorgenfri Palace gardens, like so

many others, was cut back and regenerated in the
1960's. Photo 2001

Udover Søllerød Park tegnede Knud Preis¬
ler i 1950'erne flere andre projekter, hvor Eva
og Nils Koppel var arkitekter: Egegård Skole,
Buddinge Skole og Gladsaxe Gymnasium.
Knud Preislers synspunkter om enkelhed i
kompositionen og konsekvens i plante- og
materialevalg stemte godt overens med ægte¬
parret Koppels arkitekturopfattelse. Omkring
Egegård skole skabtes gedigne omgivelser af
høj kvalitet og med få virkemidler: store grup¬
per af platantræer, brede bøgehække, plæner
og gråsorte belægninger. Anlæggene skulle
være 'karske, men langt fra karrige', som han
udtrykte det i et dejligt interview med Karen
Permin her i LANDSKAB i 1989.

I sit lange virke som kongelig havein¬
spektør, fra 1960 til 1987, kombinerede Knud
Preisler respekten for den kulturhistori¬
ske arv med det gartnerisk som kunstnerisk
mulige, og haverne opnåede i hans tid en høj
gartnerisk standard, samtidig med at de blev
forynget og videreudviklet.

Knud Preisler tildeltes i 1982 Eckersberg
Medaillen, og motivationen lød: "Haven er et
sårbart kunstværk. Det tager lang tid at bygge
en have op, og når den er færdig i visse dele, er
den allerede ved at brydes ned i andre. Have¬
kunst kan derfor kun forvaltes ved en kunst¬
nerisk indleven i processen og ved en krea¬
tiv medvirken i forandringerne. Haverne ved
Fredensborg, Frederiksborg, Rosenborg og
ved de øvrige kongelige slotte kunne nemt -

ligesom de fleste herregårdshaver - være gået
tabt som kunstværker på grund af forsøm¬
melser eller forkert pleje. Men de strutter af
vitalitet. Det gør de takket være Knud Preis¬
lers forvaltning. Han har forstået at kombi¬
nere respekten for det kulturhistoriske med
det gartnerisk forsvarlige og det kunstnerisk
mulige. Eckersberg Medaillen tildeles land¬
skabsarkitekten Knud Preisler i anerkendelse
af hans medskabende forvaltning af de kon¬
gelige lysthaver." Mange har stadig glæde af,
hvordan Preisler som landskabsarkitekt har

arbejdet succesfuldt med både det naturpræ¬
gede og med det gartnerisk styrede. Alt efter
sted, muligheder og behov. AL

Søllerød Park i dag. LandskabsarkitektPeter Thorsen,
senere Landskabsværkstedet har udarbejdetpleje- og

udviklingsplaner
Søllerød Park today. Landscape architect Peter Thor¬
sen, and Landskabsværkstedet worked out a mainte¬
nance and developmentplan
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Det har været med en vis spænding og en utålmodig
nysgerrig forventning, at man har imødeset Søllerød
Parks færdiggørelse. Har man nu givet de rigtige råd,
eller har man været med til at ødelægge den forhen så
fortryllende og fængslende naturpark? Charmen ved
Krags Mose, som arealetforhen blev kaldt, låjo netop
i dens uberørthed. Der kom ingen mennesker her, skov¬
stierne groede til, og underkrattet bredte sig, og på den
store slette i midten voksede græsset frodigt og blev
mandshøjt, ja, her var der sandelig poesi og kogleri.
Og gik man en sommerdag over sletten gennem det
høje græs, faldt tanken lettere på vestens prærier end
på et lamt villakvarter i Søllerød. Hvordan ville det
nu gå, når her blev opført 550 lejligheder, og der kom
1200 mennesker, hvor meget af „mosens" stemning
kunne der blive tilbage? Et stod os ved planlægningen
klart, man måtte beholde den lukkede karakter, man
måtte værne om de gode skov- og kratagtige randplant¬
ninger, som der allerede forefandtes. Det lykkedes
arkitekterne at få lagt en bebyggelsesplan, som netop
på en heldig måde lod de eksisterende plantninger i
fred. Der er nok binet fældet træer for al gøre plads
til bygninger eller veje, men det har ikke været nød¬
vendigt at lave huller i samlede plantninger.
Som situationsplanen viser, ligger bebyggelsen mod
nord og søen, omgivet af skov, mod syd. Det kunne
måske have været fristende at skabe en større kontakt
mellem sø og bebyggelse ved atforetage store udhugnin¬
ger og få græsset fra sletten til at gå helt ned til
søbredden. Det er imidlertid ikke gjort her, idet vi
har ment, at det ville svække den stemning af uberørt¬
hed og frodig natur, som nu findes ved søen.

Knud Preisler

FraArkitekten M8/9-1956From Arkitekten M8/9-1956



SUMMARY

Thepromenade strip in Vallensbæk, p. 102
Susanne Grunkin
The promenade strip was developed as an
urban gathering place in Vallensbæk Munici¬
pality. It can be used regardless of interests,
temperament, age and ethnical background.
In this urban space a number of different
life styles can be simultaneously manifested,
while health aspects are satisfied by facilities
for physical exercise.

The 300-meter long park strip lies in
between row houses, with adjacent small
gardens, and common areas that belong to
the row houses and the public housing. The
promenade strip is divided up in different
sequences that are tied together by a long
winding bike and pedestrian path. At the
southern end, a 46-meter long reflecting pool
offers a natural gathering place with a seat¬
ing area. In the center of the scheme there
are fitness facilities for the physically active
and benches for those who just want to relax.
There are grassy areas for play and relaxation
as well as gravel areas for pétanque and other
outdoor games that require a hard surface.

Theparks along Eirastranden beach
in Helsinki, p. 106
Aino-Kaisa Nuotio
At the end of 2011, a seaside recreational area

almost 1.5 kilometers long and spanning more
than 10 hectares was established along Hel¬
sinki's Eiranranta. It consists of eight parks
and two parking/winter storage areas for
boats. The cost was about 10 million euros.

The aim was to create high-quality, easily
maintained seaside green areas.

After a long process, the land-use plan
for Eiranranta's new residential area was

approved in 2004. The City of Helsinki orga¬
nized competitive bidding for the planning of
the parks in 2006. The competition was won
by Ramboll Finland Oy. The construction of
the first parks began in 2008 and in autumn
2011, the Eiranranta recreational area was
almost entirely complete.

Berlin: Urban wilds in landscape
architecture, p. 112
Katrine Harving Holm
In Germany I came across a word that I had
not heard before: Stadtwildnis, (Urban wilds).
It is used to signify elements ofvegetation in
parks and green schemes that appear to main¬
tain themselves. They are not nature, they are
not biotopes, the size varies and they are often
inaccessible.

The presence ofurban wilds in Berlin is so
abundant that it makes sense to employ this in
the marketing of the city. Berlin lives on being
a city that allows room for creative, alterna¬
tive and cultural activities. There appears to
be a relationship between the image of the
budding cultural underground and the aban¬

doned building lot, which has been usurped by
wild trees and bushes.

One of the first attempts to preserve the
most sensitive wild growth in parks is the
Naturpark Siidgelande (AG OkoCon/Plan-
land, Berlin, 2000). Naturpark Siidgelande
is on the southern end of an enormous aban¬
doned railway yard. For more than fifty years,
the railway yard lay empty and had become
overgrown with self-sown vegetation. Public
protests ensured that the area avoided being
built on and instead was reserved as a natural

park and open for the public.
The approach to urban nature in Berlin

has since changed from not only emphasizing
the ecological aspects to also include a focus
on green areas, which create spaces for an
experimental culture and the artistic scene.
An example of this is Park am Gleisdreieck
(Atelier Loidl, 2011). This park has far more
traditional park functions than Naturpark
Siidgelande.

A similar park in this category is Park
auf dem Nordbahnhof (Fugmann & Janotta,
Berlin Biiro fiir Landschaftsarchitektur und

Landschaftsentwicklung, 2011). Just like
Siidgelande and Gleisdreieck it is located on
an abandoned railway property and similar
to Park am Gleisdreieck on an elevated pla¬
teau. However due to its elongated form, the
city buildings are omnipresent, which implies
that the urban wilds concept seems to work
better here. The park offers bicycle and pedes¬
trian paths on either side of a strip of fallow
meadows and wild flowers as well as a newly
established birch grove.

The best feature ofurban wilds is perhaps
simply the fact that one does not use the word
nature. Urban wilds do not need to be natural
or aesthetic, but are best characterized by not
needing maintenance. The character ofurban
wilds is the result of soil conditions, the cli¬
mate and the orchestration. I feel that it is
more convincing as an element in landscape
architecture, when the urban wilds are tied to
a city building mass, so there arises a contrast
between the stringent city and the disordered
vegetation.

Afforestation in Odsherred, p. 116
Lise Kloster Bro

Degree project from Afdeling 1, The Royal
Academy ofArchitecture, 2011: The afforesta¬
tion in Odsherred, employs a total landscape
strategy in a proactive sense to involve the
landscape in the development of a more sus¬
tainable society. The project is based on the
climate debate and a current political goal of
doubling the Danish forest area in the course
of a forest generation. The current approach
to afforestation is challenged by exploring the
tensions between a pragmatic agricultural ap¬
proach and a spacious perceptive interpreta¬
tion of the landscape. Thus the project con¬

tributes an aesthetic reflection on the extent

of the forested areas and location in the land¬

scape on the basis of analyses of regional and
local conditions, but current, geological and
seen in a cultural historical perspective.

Refshaleøen -from shipyard to recreational
island, p. 118
Maika Moerner Jensen

Degree project from Afdeling 1, The Royal
Academy ofArchitecture, winter: Refshaleøen
and Margretheholmen have become a new
recreational area in Copenhagen. It is an area
that offers a new kind of recreational space,
which with its unique qualities supplements
Copenhagen's existing recreational spaces. It
is an area where vegetable gardens, fruit trees,
animal pens and decontamination landscapes
can mediate the industrial landscape in a new

way. The place is once more integrated in the
fabric of the city, as part of the city's blue and
green recreational pattern and connects the
two islands to the rest of the city, both phys¬
ically and mentally through its transforma¬
tion.

Competition: Reykjavik Wetlands, p. 120
The concept competition for Reykjavik Wet¬
lands, arranged by Nordens Hus in Reykjavik
is now finished. The first prize was awarded to
the architecture office Landmotun. In its eval¬
uation the jury emphasized the way in which
the competition area is proposed connect¬
ed to Reykjavik's city center as well as to im¬
portant institutions in the surrounding area.
Landmotun's proposal connects two green
areas with a wide 'Northern Lights Prome¬
nade.' A cultural tower, which serves as a land¬
mark in the open landscape is placed where
the axis of the university's old main building
crosses the Northern Lights Promenade. The
promenade also serves as a border between
the wetlands and the recreational areas.

Competition: Viborg's historical city center,
p. 122
The competition: "Accessibility in a histori¬
cal city center - new directions to Viborg's
cultural heritage" concerning the improve¬
ment of access to Viborg's historical city cen¬
ter is completed. The winning proposal was

designed by Schønherr in collaboration with
Creo Arkitekter, Trafikrevision and professor
Martin Zerlang. The proposal links impor¬
tant streets, park spaces and squares, with¬
out dead-ends, so the visitors, on their own
can plan individual walks around the city.
With small adjustments and trimming of the
existing levels of the squares and the street
and path network as well as elements such as

guide lines of granite slabs, relaxation spaces
and landings, the accessibility and cohesion of
the place are enhanced.
Pete Avondoglio
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Design: Jens Møller-Jensen. ALBERTSLUND MINI LYGTE LED udsender et symmetrisk og.blændfrit lys.
Overskærmen medvirker til at nedadrette lyset, ud over at den afskærmer lysudsendelsen opad.
Lysudsendelsen er diffus og komfortabel, takket være de hvidmalede reflektorer. Lysudsendelsen er
op og nedadrettet i forholdet 25/75%. Det opadrettede lys sørger for at belyse nærområdet omkring
armaturet og det nedadrettede sørger for den brede lysdistribution.

louis
poulsen
www.louispoulsen.com



Bænk i beton
elegant og vedligeholdelsesfri!

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

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

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

Vi har et stærkt sortiment i borde og bænke,
som egner sig til steder med stor trafik så som

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

Lajers, unikt møbeldesign
HOUSE of DREAMS, Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk,

tlf. 7027 2263, www.lajers.dk

Modtagne publikationer
Signe Marie Rohde og Christian Andersen
(red.): Steder i landskabet. Realdania, 2012.
Maren Korsgaard: Bær - Velsmagende vita¬
minbomber. Koustrup & Co., 2012.96 s., 99 kr.
Anemette Olesen: Spiselige blomster - Øjen¬
fryd og velsmag. Koustrup & Co., 2012. 96 s.,
99 kr.
Nielsen & Nielsen: Mynte - Et frisk pust. Kou¬
strup & Co., 2012.96 s., 99 kr.
Jane Schul: Roser - Hårdføre skønheder. Kou¬

strup & Co., 2012.96 s., 99 kr.
Giinther Waldorf: Vintergækker - hvid magi.
Klematis, 2012.160 s., 200 kr.
Hans Peder Christiansen: En haverejse til
Sydengland. Klematis, 2012.160 s., 300 kr.

Legater fra Karin og Georg Boyes Fond
Karin og Georg Boyes Fond har på sit møde
den 23. februar 2012 uddelt støttebeløb til fire

studierejser, to bogprojekter og digitalisering
af gamle fagblade.

En gruppe på omkring 50 landskabsarki¬
tektstuderende har fået et stort bidrag til en

studierejse til Schweiz og Strassbourg. Rejsen
er en del af kurset 'Tema i landskabsplanlæg¬
ning' ved Skov & landskab, KU.

Foreningen af Landskabsarkitektstude¬
rendes har fået et bidrag til en studietur for 20
studerende på tværs af årgangene. Rejsen går
til New Delhi, Indien, hvor målet er havekunst
og landskabsarkitektur: parker i byen samt
Taj Mahal og en naturpark uden for byen.

En gruppe på fire landskabsarkitektstu¬
derende og en nyudannet landskabsarkitekt
har fået et bidrag til en studierejse til Polen og
Ukraine i maj måned for at studere landska¬
ber og forholdet mellem menneske og natur.
De fire studerende er Karl Johan Baggins,
Martin Hjerl, Jens Nyboe Andersen og Tho¬
mas Werth Jensen og den nyuddannede er
Nicklas Antoni Rasch.

Landskabsarkitekt Karin Kragsig Pesc-
hardt har fået et bidrag til et kursus- og stu¬
dieophold i New York' ifm. sit ph.d.-studie om
landskabsarkitektur og folkesundhed.

Dansk Landskabsarkitektforening har fået
et beløb til et projekt, hvor ældre numre af
LANDSKAB (og forgængeren HAVEKUNST)
skal digitaliseres.

Jens Linnet og Adam Bang har fået bidrag
til en bog om landskabsarkitekt Svend Algren
og hans arbejder Endelig har Bettina Lamm
fået et bidrag til en bogudgivelse i forbindelse
med forskningsprojektet Playscapes - bevæ¬
gelsesinstalla tioner i by- og landskabsrum.

Fonden giver støtte til landskabsarkitekt¬
studerendes grupperejser, yngre landskabs¬
arkitekters studierejser og publikationsvirk¬
somhed inden for fagområdet. Fonden er
oprettet efter tidligere professor på Landbo¬
højskolen Georg Boye og hans hustru Karin
Boye. Fonden har uddelt bidrag siden 2007.

Fondens bestyrelse består af repræsen¬
tanter fra Skov & Landskab, KU, Kommunale
Park- og Naturforvaltere, Dansk Landskabs¬
arkitektforening og Danske Anlægsgartnere.

Afvanding
i polymerbeton

■ Komplet system
■ Optimal funktion
■ Med og uden fald
■ Lang

holdbarhed

■ Til alle
belastningsklasser

Komplet system med render,
sandfang og brønde i polymerbeton

samt et totalprogram i riste...
DANSK PRODUKTION & DANSK KVALITET

poiv/nn
POLYSAN A/S Industrivej 17 DK-5672 Broby

Tlf. +45 62 66 12 21 www.polysan.dk

A44 LANDSKAB 4 2012



♦

É&»

, i*..'* *"■.
~

'ft* ^

; S> - - ,

Landskabsarkitekt Landscape Visions
Anlægsgartnerentreprise OK grøn anlæg as

OK grøn anlæg as har udført en omfattende renovering af Botanisk
Have. Alle havens stier og opholdspladser er renoveret og gjort
mere tilgængelige. Vi har bl.a. sat 143.000 mosaiksten i hånden
og bygget en granittrappe, der bugter sig over 42 meter. Desuden
har vi omlagt enkelte områder i haven, heriblandt staudehaven, og
etableret en ny formidlingshave. Den 140 år gamle have har ikke
været smukkere i din levetid - hvornår har du sidst besøgt den?

Byggetid 201 1-2012

Samlet entreprisesum 12.000.000 ekskl. moms

Bygherre Universitets- og Bygningsstyrelsen

OK grøn anlæg as er Østdanmarks grønne entreprenører. Fra vores
base på Midtsjælland er vores over 150 engagerede medarbejdere
i gang med projekter, der giver smukkere omgivelser og større livskvalitet
for brugerne i virksomheder, boligselskaber, stat og kommuner.
Læs mere om vores referencer på ok-as.dk

Botanisk Have
- bedre formidling og tilgængelighed

Adresse København
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Udendørsmøbler fra Spanien
Zenzo Group ApS i Hillerød er dansk impor¬
tør af produkter fra det spanske firma Santa
& Cole fra Barcelona. Firmaets udendørska-

talog på ikke mindre end 264 sider er det en
ren fornøjelse at gennembladre, ikke mindst
fordi repertoiret er så omfattende (udendørs-
belysning, bænke, belægninger, cykelstativer,
blomsterkummer og papirkurve), men også
fordi den grafiske udformning er smuk, over¬
skuelig og informativ.

Afsnittet med udendørsbelysning er med
sine 60 sider langt det største, og hver eneste
armatur er præget et bemærkelsesværdigt
design i gode materialer og med en gennem¬
tænkt lysfordeling.

Som inspirationskilde til anlæg af karak¬
terfulde byrum, have- og parkområder samt
landskabsrum er kataloget en fortrinlig støtte.
www.zenzo.dk

A46

PRODUKTNYHEDER
Defølgendeproduktnyheder er udvalgt af
Jørgen Hegner Christiansen, arkitekt MAA,
redaktør afHFB, fra nyhedsspotten på Håndbog
For Bygningsindustriens hjemmeside www.hfb.dk

Frø til græsplænen
Efter et par år med svære vinterskader i plæ¬
negræsset har den forgangne vinter været
mere nådig mod plænerne. Men der er stadig
behov for eftersåning og nyanlæg, og her kan
der være inspiration at hente i det nye katalog
fra Hunsballe Frø.

Blandt nyhederne kan nævnes 60/40 Sta¬
dion Turf til eftersåning af boldbaner, der med
sit indhold af 40% engrapgræs, ud over det
sædvanlige rajgræs, giver bedre vinterfast¬
hed og mindre sneskimmel. En anden nyhed
er Kant-Turf, der er sammensat af græsser,
der ikke breder sig ved hjælp af udløbere. Det
er en stor fordel i nærheden af belægninger,
blomsterbede samt på områder, hvor græsset
er uønsket.

Endelig er Blokhus-Turf ny i sortimentet,
som et supplement til de eksisterende græs¬
blandinger til vejrabatter og ekstensive are¬
aler. Blandingen er specielt sammensat af
tørketolerante arter og egner sig derfor sær¬
deles godt til tørre sommerhusgrunde, græs¬
tage m.m.
www.hunsballe.dk

Flytbart udendørsarmaturfra BEGA

Nyt katalog fra BEGA
Den tyske producent af udendørsarmaturer
m.m. BEGA har udsendt sit katalog for 2012,
og ikke overraskende er de mange nyheder
præget af det minimalistiske og stringente
kvalitetsdesign, man er vant til fra den kant.

Særlig interessant er den nye linje af flyt¬
bare udendørsarmaturer (s. 52-63), både som

floodlights og som spots til LED og halogen.
Alle leveres med 5 m kabel og stik i sikrings-
klasse IP 65 og IP 67.

Et enkelt armatur er beregnet til placering
direkte på jorden, men ellers er serien forsy¬
net med jordspyd eller skrueholder.

Kataloget kan downloades fra BEGA's
hjemmeside: www.bega.com eller bestilles
hos firmaets danske repræsentant
www.Iightmakers.dk og www.bega.com
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Fra Nola. En række nyheder
til det offentlige rum.

Nola Industrier AB Headoffice: Repslagargatan 15b 118 46 Stockholm +46(0)8 702 19 60 Showroom: Skeppsbron 3 231 20 Malmfl +46(0)40 17 11 90 www.nola.se



Nyheder og gode tilbud - www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget).
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

AT BYGGE
med øje for fremtiden

At bygge med øje for fremtiden
Ulrik Stylsvig og Anne Beim
Pris: 250 kr.

Architectural Intertextuality
Khaled al-Sultany
Pris: 300 kr.

UDGIVELSE TIL AUGUST

Energi + arkitektur
Solar City Copenhagen
Pris: 275 kr.

BESTSELLER

Klima
og

arkitektur

>*»«« i«.
Il Sl»

DREAMWORLDREALWORLD

ARKITEKTUR DK 06 2011

Klima og arkitektur, 2. rev.

Red. Torben Dahl (ansv.) og

Winnie Friis Møller
Pris: 350 kr.

Livet mellem husene

Livet mellem husene

Jan Gehl

Pris: 248 kr.

Tilbud i webshoppen: 186 kr.
Ved køb inden 1. juli

Arkitektur DK 06 2011

Red. Kjeld Vindum
Pris: 250 kr.

Tilbud i webshoppen: 175 kr.
Ved køb inden 1. juli

|CA/?/jv

Arkitekturen på Carlsberg
Red. Martin Keiding
Pris: 288 kr.

Tilbud i webshoppen: 216 kr.
Ved køb inden 1. juli

DREAMWORLDREALWORLD

Architecture by Svendborg
Architects

Pris: 280 kr. -

Tilbud i webshoppen: 203 kr.
Ved køb inden 1. juli

Med himlen som loft

Malene Hauxner

Før: 450 kr.

Nu: 250 kr.



Nyheder - www.arkfo.dk/shop
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

DA VERDEN VAR DNG
modernisme og industriel arkitektur i Frankrig
Georg K.S. Rotne Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag

DA VERDEN VAR UNG
modernisme og industriel arkitektur i
Frankrig

□m en periode i det 20. århundrede, hvor der eksisterede en

drøm om, at kunst og videnskab kunne forenes i moderne
arkitektur, der kunne føre til en bedre verden. På baggrund af
en revolution i kunsten og industriens store, tekniske land¬
vindinger skulle arkitektur være midlet til at skabe en verden
styret af fornuft og retfærd. Arkitektur var ikke alene æstetik,
men også etik. I den første del af århundredet var Frankrig
foregangsland inden for kunst og industri, og bogens fire
hovedpersoner, Pierre Chareau, Fernand Leger, Le Corbu-
sier og Jean Prouvé, repræsenterer tiden ved deres værkers
kunstneriske kvalitet inden for arkitektur, billedkunst og

konstruktion.

Forfatter Georg K.S. Rotne
Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag
148 sider, 19,5 x 25 cm, softcover, rigt illustreret

Pris: 250 kr

MESTERVÆRKER
enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder

En hyldest til en meget vigtig periode i dansk arkitektur - og

i særdeleshed til de danske arkitekter i verdensklasse, som

gav os nogle helt nye bud på, hvordan et moderne enfami¬
liehus kan udformes. Michael Sheridan beskriver 14 arkitek¬

toniske mesterværker i perioden 1950-19f32. Husene er teg¬
net af 11 danske store arkitekter, heriblandt Jørn Utzon, Arne
Jacobsen, Jørgen Bo og Vilhelm Wohlert, Hanne Kjærholm,
Erik Christian Sørensen og Halldor Gunnløgsson. Mestervær¬
ker afsluttes med biografier om de 11 førende arkitekter, som

tegnede husene. Rigt illustreret med mere end 500 fotos og

tegninger. Anmeldt i Arkitekten 02-2012.

BESTSELLER - NU I 2. OPLAG

Forfatter Michael Sheridan

Strandberg Publishing.
336 sider, 26 x 28 cm, hardback

Pris: 498 kr.
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