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C.TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

SVEN-INGVAR ANDERSSON OG STEEN HØYER

C.Th. Sørensen (1893-1979) blev
sin tids førende danske landskabs¬
arkitekt og regnes idag blandt ver¬
dens mest fremtrædende.

Han fornyede havekunsten ved at
lade sig inspirere af den avantgardi¬
stiske billedkunst samtidig med, at
han mere end nogen anden rettede
sin opmærksomhed mod den socia¬
le virkelighed.

Ingen opgave var for fin eller for lil¬
le for C.Th. Sørensen. Det var ham
der opfandt skrammellegepladsen,
gav forslag til ydmyge villa- og kolo¬
nihaver, men han engagerede sig
også i feudaltidens haver med aldrig
svigtende energi, dygtighed og fors¬
tåelse for livets rigdom og havekun¬
stens vidtspændende repetoire.
Bogens indføring i hans værker
viser, at inspirationen fra hans arbej¬
der rækker ind i fremtiden.

Pressen skrev:

Bogen er en af de fineste og medrivende
indføringer i havekunstens betydning, vi
har på dansk. Bør leeses af alle, der
arbejder inden forplanleegningssektoren.
Af hver eneste haveejer, som vi har over
en million af Og enhver, der bare holder
afgod kunst.
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DL JULEMØDE OM BADEKULTUR
OG BADESTRANDE
Ved DL's julemøde vil der være jule¬
hygge med tanker om sommer og
sol, og foredrag om badekultur og
badestrande i København.

Foredrag om badekulturen i
København igennem tiderne
v. Bjørn Westerbeek,
om Amager Strandpark v.
Vej & Park, Københavns Kommune og
om stranden ved strandpromenaden
v. John Bloch Pedersen.

Efterfølgende er der middag.
Prisen er 150 kr. pr. person.
Drikkevarer købes i baren.
Mødet afholdes

fredag den 30. november kl. 17.00 i
restaurant Sundet,
Strandvænget 45,
Svanemøllehavnen,
2100 København 0

Tilmelding til DL senest
27. november til Maria Miret,
Danske Landskabsarkitekter

Wesselsgade 2 st. 2200 Kbh. N
Tel. 35 34.68 33. Fax 35 34 68 23
dl@landskabsarkftekter

TILLYKKE MED DAGEN

70 år
Knud Green, 31. december

50 år

Petersen, Arne Vestergaard,
17. december

IFLA'S SEKRETARIAT
I VERSAILLES
IFLA's sekretariat i Versailles har fået

nye numre, fax +33 13 95 35 316 og
telefon med svarer +33 13 95 18 439.
Send også gerne information hertil,
som ønskes udbredt til IFLA med¬
lemmer.

Tali Bogen, IFLA Executive Secretary
4, rue Hardy. F-78009 Versailles
tali@iflaonline.org
www.iflaonline.org

IFLA NEWS

IFLA News har fået ny redaktør, som
afløser for Annemarie Lund. Den nye
redaktør af IFLA News er landskabs¬
arkitekt mdl Almudena Gonzales,
uddannet i USA, bosat i Danmark.
IFLA News nr. 47 er i produktion og
vil tilgængelig for DL's medlemmer
på nettet: www.iflaonline.com
På sidste World Council møde
enedes delegaterne, om, at
papirudgave af IFLA News kun
sendes til de respektive landes dele¬
gater og foreninger, men at
foreningerne indtil en Vis grænse
kan rekvirere ekstra kopier.
Et udvalg i IFLA undersøger pt, hvor¬
dan IFLA bedre kan anvende'nettet.
Ideer hertil, herunder mulige links
etc. bedes sendt til: Diane Menzies
IFLA Secretary General,
menziesd@kauri.lincoln.ac.nz

UDSÆTTELSE AF
IFLA KONFERENCE I BÉLEM
En i 2001 planlagt IFLA Western
regional konference i Bélem e.r
udsat til begyndelsen af maj 2002.
Information: Rosa Grenå Kliass,
rgkliass.ifla@uol.com.br

EFLA NYHEDSBREV
EFLA nyhedsbrev findes på
http://www.elanews.com med links
til mange sider samt konkurrencer,
landskabsarkitektforeninger m.m.

FORELÆSNINGSRÆKKE PÅ KVL

På Sektion for Landskab, KVL afhol¬
des i efteråret en forelæsnings¬
række: Byplanen og Landskabet.
Sted: KVL, Rolighedsvej 23, 2. sal
Auditorium 4.01.
1958 Frederiksberg

Resterende program:
Onsdag 21.11. kl. 17.00
Norra Flamnen, Helsingborg
-fra vision til gennemførelse
v. professor Ole Reiter, SLU

Onsdag 28.11. kl. 17.00
Byfornyelse i Kvartercenter Nord¬
vest v. arkitekt Sanne Maj Andersen

NORDJYSKE PLANLÆGGERE
Resterende program efterår 2001:

0nsdag28. november, kl. 16-18
'Seasideprojektet' - Julemøde.
Planlægger Anna Studsholt fortæl¬
ler om projektets baggrund, under¬
søgelser og resultater.
Mødet afholdes i 'Byens Rum' på
Aalborgs gamle rådhus, Gammeltorv.

Onsdag 23. januar 2002, kl. 16-18
Cyklens rolle i byen
Ingeniørhuset i Aalborg,
Boulevarden 4,2. sal.

Tilmelding: Helle Ekstrøm.
Ingeniørhuset i Aalborg
Boulevarden 4, 2. sal. 9000 Aalborg
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www.ida.dk
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Rødovre Rådhus set fra vest med den store plæne med grupper af taktfast placerede lindetræer
• Rødovre Rådhus set fra vest med den store plæne med grupper af taktfast placerede lindetræer



RØDOVRE RÅDHUSPLADS Sven-Ingvar Andersson

Det samlede anlæg med bygninger og omgivelser, som
Arne Jacobsen skabte for Rødovre Kommune i 1956
blev et overordentligt markant udtryk for hans puri¬
stiske funktionalisme. Former og materialer blev redu¬
ceret til det minimale. Gentagelsesmotivet var konse¬
kvent gennemført. Ubrudte flader dominerede.
Resultatet var meget stramt, hvad der ikke udeluk¬

ker en vis sprød elegance. Pladsen foran den 92 meter

lange rådhusfacade blev dækket med store betonfliser.
Den er 95 meter lang og 35 meter bred.

Parkering var indtil omlægningen den dominerende,
funktion. Desuden fungerer pladsen som adgangsrum
for rådhusets og bibliotekets ansatte og gæster. Dertil
kommer en del gennemgående fodgængertrafik mel¬
lem centret og bebyggelsen, flest fra rådhuset. Der er
en vis udendørs aktivitet ved det i 1989 opførte kulj
turhus Viften i pladsens vestligste hjørne. Det almene
indtryk var dog, at pladsen var tom og uanvendt.

Det strømmende folkeliv, der må have været en del af

.visionen fra 1956, og som kendes fra historiske torve

og pladser her og i udlandet, har ikke villet indfinde sig.
Det var på denne baggrund, at kommunen ønskede en

forandring, som med fuld respekt for Arne Jacobsens
arkitektur kunne give borgerne en fornemmelse af
venlig tilgængelighed.
Blandt efterladt skitsemateriale findes dokumenta¬

tion for, at Arne Jacobsen arbejdede med små variati¬
oner i pladsens udformning. Blandt andet har han, da
han tegnede biblioteket i 1969, tænkt sig en kanal i
mellemrummet mellem bibliotekets facade og alléen
af lindetræer. Den blev ikke udført, måske af økono¬
miske grunde, måske fordi Arne Jacobsen indså, at
kanalen ville komme til at ligge i skygge fra lindetræ¬
erne. Meningen var rigtig nok, at alléen skulle formes
på samme måde som træerne på Sankt Annæ Plads i
København, men de har fået lov til at udvikle sig frit
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Plads ved Rødovre Rådhus, Rødovre

Anlagt: 2001
Bygherre: Rødovre Kommune.

Landskabsarkitekt: Sven-Ingvar Andersson Aps. Medarbejder: Henrik Pøhlsgaard

Ny plan 1:1000. Nord til venstre • New plan, 1:1000. North to the left

forskellige åkander vil invitere til nærmere studium.
Kanalen er ført helt frem til kulturhuset, hvor er dan¬
net et særligt fint sted for udendørs servering mellem
facaden og en udvidelse af kanalen til et beplantet
bassin.
Den vigtigste virkning er dog den spejling af him¬

melen, som hele året vil gøre kanalen til en livgivende
streg på den ellers åbne flade.
Cirkulation og rensning af vandet opnås ved, at van¬

det pumpes op som et festligt springvand i kanalens
sydligste ende. Herfra flyder vandet først i skygge mel¬
lem trærækkerne og derefter gennem den solbeskinne¬
de kanal ned til bassinet foran kulturhuset, hvor det i
et brus forsvinder ned i et dramatisk hul i det nordlige
hjørne.
Til støtte for udendørs ophold ved kulturhuset op¬

føres en 1,7 m høj mur i pladsens ende imod nord.
En plantning af klatrehortensia vil gøre denne mur til
en grøn og blomstrende væg. Den taktfaste række af
lindetræer, der afgrænser det samlede anlæg mod nord,
føres helt frem til kulturhuset. Dermed færdiggøres
Arne Jacobsens oprindelige plan.
Afstanden mellem rådhusets facade og kanalen er 22

meter, hvad der også i fremtiden giver god plads til fol¬
kelige optog og kulturelle arrangementer af enhver art.
Parkering er bégrænset til gæsteparkering på et om-

Arne Jacobsens forslag fra 1969
med kanal op mod biblioteket
• Arne Jacobsen's proposal from 1969
with the canal along the library

til store fiildkronede træer. Det bør ikke beklages, efter¬
som deres grønne volumener bøder på pladsens ellers
sterile udtryk.
Kanalmotivet kendes fra andre anlæg fra Arne Jacob¬

sens hånd. Således løber et langstrakt bassin langs faca¬
den til en villa i Vedbæk, fra 1951 og gennemført i
fuld skala finder man kanalen i St. Cathrines College
i Oxford. I begge tilfælde er der også tilføjet frodige
vandplanter.

Forslaget blev at flytte kanalen, der er vist på biblio-
teksskitserne, ud på torvet og at udvide det bånd af
græs, der løber langs biblioteket, til at udfylde mel¬
lemrummet mellem lindetræer og kanal. Kanalen er

blevet-4,2 meter bred og 100 meter lang. Den under¬
ordner sig pladsens geometri, dels i sin stramme form,
dels i sin eksakte tilpasning til flisernes dimensioner.
Kanalen er kun 10 cm dyb i den ene side og 25 cm

i den anden. Langs'den dybere side løber yderligere
en 1 meter dyb forsænkning, som gør en frodig be¬
voksning med åkander mulig. Et gitter hindrer, at
børn kan falde i den dybe rende. Vandfladen udgør
kun 8% af området mellem rådhuset og biblioteket,,
men den vil have en stor virkning. Man vil få lyst til
at opholde sig langs kanalen.
Den lange stribe af åkander vil være en seværdighed

i sig selv - noget at komme til for at opleve, og de

146 Landskab 7/01



Landskab 7/01 147



råde ved rådhusfacaden nord for entrébaldakinen. Cykel¬
parkering ordnes i pladsens sydøstlige del, langs biblio¬
teket og området bag den ny mur i nord. Den originale
befæstelse af pladsens store flade er genetableret.
Projektet til Rødovre Rådhusplads blev vedtaget af

borgerrepræsentationen og godkendt af Det Særlige
Bygningssyn - rådhuset, biblioteket og pladsen er fre¬
det — og alt er blevet, sådan som det er tænkt.
Der har været et ualmindeligt godt samarbejde

med alle involverede, borgmester Erik Nielsen, kom¬
munens planlæggere og øvrige tjenestemænd, entre¬
prenører og naboen. Rødovre Centrum har bidraget
med en skulptur afEli Benweniste, og fra min tegne¬
stue har Henrik Pøhlsgaard deltaget engageret.

Himlen spejler sig j kanalen og belysningen glitrer i
vandfladen, når det bliver mørkt. Om sommeren in¬
viterer græsset til leg og ophold langs kanalen med
åkanderne.

Men der er plads til meget mere liv. Kulturhuset
Lygten burde have meget venligere åbningstider, der
kunne ordnes skiftende kulturudstillinger - hvad
med Rødovre skulpturtriennale? - der kunne være

loppetorv hver lørdag formiddag - med brunch? og
blæserkoncert om søndagen. Og skøjtebane på den
store flade om vinteren? Vent bare, det kommer.

Sven-Ingvar Andersson, landskabsarkitekt mdl, lar
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I

Spejling af himmelen vil hele året gøre kanalen til en livgivende streg på den ellers åbne flade.
Den lange stribe af åkander vil være en seværdighed i sig selv, og de forskellige åkander vil invitere
til nærmere studium.
• The reflection of the sky in the water throughout the year will create an animating line on the
otherwise open surface. The long strip of water lilies will be an object of interest in itself, and the
different types of water lilies will invite closer inspection.
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GÅRDRUM VED ROCKEFELLER INSTITUTTET

Da jeg i 1999 fik opgaven med at udføre en skulptur til
Rockefellerkomplekset, blev der også stillet nogle krav.
Man ville meget gerne have noget med vand. Der var
før en lille dam med ænder midt på pladsen med be¬
plantning rundt om. Derfor ville man også gerne stadig
have noget grønt, og så var det nødvendigt at bevare
de gode tilkørselsmuligheder ti) alle tre opgange, både
for varelevering og af hensyn til brandmyndighederne.
Det beløb, der var til rådighed, var så stort, at jeg her

kunne få mulighed for at få et længe næret ønske om
at lave en skulptur i granit opfyldt.

Selve skulpturen er i tre dele. Den første og største

(3,80 x 4,20 meter) er en port, som helt fremme ved
indkørslen byder velkommen. Den næste del er også
en port, og den sidste og mindste del kan minde om en
bautasten, der endnu mangler en indskrift. Betragter
man alle tre dele ude fra indkørslen, ser det ud som om

de tre dele kunne samles til een blok. Det kan virke,
som om de tre dele hver især er revet ud af denne blok

og så placeret et stykke fra hinanden. Dét havde selv¬
følgelig teknisk kunnet lade sig gøre, men da jeg ville

have siderne på de enkelte dele meget groft tilhugget
som kontrast til de polerede fronter, var det ikke nok
at save de enkelte dele ud af samme blok, men de
måtte hugges hver for sig. Endvidere er de to porte,
for at understrege deres asymmetriske, hver for sig me¬

get hældende former, sat sammen af hver tre blokke,
som i meget nøjagtigt lodret/vandret tilsnit hviler på
hinanden med inspiration fra det gamle Ægypten.
For at understrege skulpturens form og for at minde

om, hvordan formen er, når man står nede i gårdrum¬
met, har jeg i meget stiliseret form lagt vandbassinet,
flisebelægningen og til sidst beplantningen således, at
når man betragter helheden oppe fra etagerne i Rocke¬
fellerkomplekset, ser man skulpturens form gentaget.

Og ligesom granittens polerede og rå flader spiller
mod hinanden, har jeg ønsket at få den sammen virk¬
ning frem, når vedbenden, som i struktur minder om
den groft tilhuggede granit ses mod den blanke vand¬
overflade. Bassinets 'ben' er ligesom beplantningens
placeret på en usynlig linie, trukket mellem central¬
bygningens to længer. Så hvis man kunne rejse vand-
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Gårdrum ved Rockefeller Instituttet, Juliane Maries Vej 30, Købenbavn. Anlagt: 2000
Bygherre: Statens Kunstfond og Rockefeller Instituttet

Kunstner: Peter Bonnén

bassinet, flisebelægningen og efeubeplantningen op,
ville der opstå endnu tre asymmetriske porte, som
med sine modsatrettede former til sidst med skulptu¬
ren skaber et harmonisk hele.

På trods afmange tekniske problemer undervejs er

jeg selv meget godt tilfreds med projektets resultat.
Peter Bonnén, billedhugger



GADEN SOM KOM PA PLADS
— Westend, et kvarterpå Vesterbro fornyet ogforandret Lone van Deurs

Mange års søgen efter en afklaret, demokratisk og frem¬
adrettet løsning har nu fundet sin form og afslutning.
Westend er igen blevet en gade. I tilgift har den fået
sin egen plads, som nu i respekt for en personlig social
indsats har fået navnet Otto Krabbes Plads. Elendige
boliger og sorte, stinkende baggårde er omdannet til
arkitektonisk helstøbte og nytænkte lejligheder og lys¬
fyldte friarealer som rammen om det moderne menne¬

skes private og sociale liv.

En bydel opstår
Vesterbro, den snorlige adgangsvej fra land til by, den
historiske indkørsel for landmænd og senere også for
Frederiksberg-hoffets karosser, fik sit navn i 1616 som
en anerkendelse af at den nu blev brolagt og dermed
løftede sig fra at være et hjulspor til at blive en fornem
og præcis adgangsvej til staden København.
En god, farbar vej indbyder til aktiviteter som sup¬

plement til trafikken, og ganske som ved vore dages
store veje opstod også her en hel del kroer, traktør¬
steder og forlystelsesetablissementer. Den første var

Mikkel Vibes Kro, kaldet Grønne Hest, som allerede
i 1619 etablerede sig med krohold og skydebane der,
hvor Vester Kopi nu ligger. Svært at forestille sig, at
der på Vesterbrogade, lå en ensomt beliggende kro
omgivet af enghaver og marker, en sidste landlig stati¬
on for bønderne inden selve indkørslen til staden.

Det grønne flade land strakte sig fra Vesterbrogade
og omkring 500 meter mod øst ned til stranden. Det
var lave, fugtige jorder, der hældede svagt mod øst og
som ved hjælp aflange lige markveje var opdelt i lange
smalle græsningsfolde og græsenge, et åbent lysfyldt
landskab med en stor horisont.

Udviklingen gik langsomt, men lidt efter lidt opstod
der langs Vesterbrogade en slags købstadsgade med
småhandlende i lave huse og større flotte lystejendom¬
me for hovedstadens rigmænd og aristokrater. En af
de første, der fik lyst til at supplere sit palæ på Kon¬
gens Nytorv med et landsted uden for voldene, var
arkitekten C.E Harsdorff der i 1780erne fik fæste på

. et vænge, der strakte sig fra det nuværende Vesterbro¬
gade 67 og helt ned til stranden, som lå lidt øst for
den nuværende Istedgade. Her byggede han et toetages

grundmuret hus med syv fag mod gaden, stateligt,
enkelt og velproportioneret.
Bydelen voksede frem, men endnu havde staden

ikke fået vokseværk. År 1800 boede på Vesterbro kun
100 borgere, alle med risiko for at få brændt deres huse
ned, hvis fjenden skulle komme og staden forsvares.
Det Vesterbro, som vi har kendt, opstod ganske

langsomt. I 1902 opkøbte byggeselskabet A/B Westend
en række ejendomme langs Vesterbrogade for igennem
nedrivninger, blandt andet af Harsdorffs lystgård, at
skaffe plads til byudvikling og byfortætning. De an¬

lagde en lang, lige gade fra Vesterbrogade mod øst.
Denne private vej kaldte de Westend, et signal om nye

moderne tider med elegant internationalt tilsnit.
Mod Vesterbrogade blev opført et større ejendoms-

kompleks, som skulle lejes ud til byens offentlige damer.
Her kunne de i flotte omgivelser tage imod byens herrer,
som bekvemt og nogenlunde uset kunne smutte ind
ad porten mod Vesterbrogade. I 1906 blev prostitution
forbudt og ejendommen omdannet til anden form for
udlejning, men et spændende gaderum var blevet skabt.
Der var nu for alvor blevet taget hul på Vesterbros

omdannelse, og bydelen fik en helt ny struktur. Mark-

Tv. Kort 1:10.000 med angivelse af
tidligere strandlinie langs Sønder
Boulevard.
Th. Bebyggelse omkring 1900.
1:2500
• Left: Map 1:10.000 showing the
former coastline along Sønder
Boulevard.

Right: Buildings existing around 1900.
1:2500
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hegn blev til gader og græsenge blev til byggefelter, der
på meget kort tid blev fyldt op med beboelseshuse,
butikker og værksteder. Gode gedigne borgerhuse og
usselt spekulationsbyggeri voksede op side om side,
med tidens manglende omtanke for lys og luft. Stadens
grønne lunge mod vest blev til stadens sorte lunge.

Byggeselskabet A/S Westend havde store visioner
og byggede moderne boliger, elegante lejligheder nær

Vesterbrogade. Men jo længere mod øst bebyggelsen
bredte sig, jo ringere blev boligerne. Vesterbro formå¬
ede aldrig at fremvise noget egentligt bud på en frem¬
adskuende arkitektur, og tiden overhalede den.

En bydelforgår
Kvarteret blev tættere og tættere, mange mennesker
klumpede sig sammen i de små lejligheder, og vedlige¬
holdelse var der ikke meget af. Gårdene blev brugt til
småerhverv og ophobning af affald, og rotterne havde
gode tider.

Københavns Kommune tog konsekvenserne af disse
elendige tilstande og fremlagde i 1981 et forslag til en
saneringsplan, der radikalt gjorde ende på en del af
de elendige bygninger. Størstedelen af Saxogade for¬
svandt, og den ene side afWestend blev også nedrevet.
En del af Vesterbro mistede sine historiske rødder, sin

egenart, sine lange, lige linier. Den lå tilbage som en

uklar, løs struktur uden rum og vægge, men med blotte¬
de gavle og udflydende friarealer uden rytme og form.
Det er farligt at fjerne uden at have klare hensigter

med den videre udvikling. Nedrivningsindsatsen hen¬
satte da også kvarteret i en tilstand af panik, raseri og
almindelig opgivelse. Nogle gik i gang med at tilplante

de store byggetomter, andre smed affald i store dynger
eller slæbte stuens udslidte møbler ud på de frie area¬
ler for dog at hygge lidt. Efterhånden overtog de hur¬
tigt handlende og bydelens narkomaner stort set de
ikke indhegnede restområder og gjorde dem ubruge¬
lige for kvarterets øvrige beboere.
Den store tomt mellem Dannebrogsgade, Matthæus-

gade og Westend, i folkemunde kaldet 'Allendes Plads',
blev indtaget afmindre grupper, som ved deres aktivi¬
teter lukkede de fleste andre grupper ude.
Efterhånden fik pladsen et grønt udtryk som følge

af forskellige gruppers sporadiske indsats. Der blev
plantet nogle småtræer og sået græs. Den lå så der som
en lille have, ikke plads, ikke by, ikke land. Elsket af
nogle og hadet af de fleste.

Tv. Tidligere karréstruktur. Forslag til
saneringsplan 1983, hvor bygninger,
der foresloges nedrevet, er markeret
med sort. 1:2500.
Midte. Mellemstadium, bl.a. brugt
som kroketbane.
Nederst. Otto Krabbes Plads i dag.
• Left: Former block structure.

Proposal for renewal plan 1983, on
which the buildings proposed for
demolition are marked in black.
1:2500.
Center: Second phase area, used at
the time as a croquet field.
Bottom: Otto Krabbes Plads today.

En bydelgenopstår
Sideløbende med denne forstemmende udvikling,
blev der arbejdet på at lave en plan, som kunne hele
de voldsomme sår, som 80ernes nedrivninger havde
tilføjet bydelen. Saxogade var uheldigvis blevet klippet
over af en ny anonym boligkarré, men resten af kvar¬
teret henlå stadig i planløst vildrede.
Den største udfordring var at få genskabt Westend

som en klart defineret gade, så det karakteristiske lan¬
ge lige forløb kunne genopstå, og dernæst at skabe et

forståeligt og afklaret formsprog for pladsen i forståe¬
lig dialog med de omgivende gader og husfacader.
Et frugtbart samarbejde opstod mellem de involvere¬

de, beboerne, Byfornyelsesselskabet København, arki¬
tekterne Lundgaard & Tranberg, Københavns Kommu¬
nes Vej & Park og landskabsarkitekt Lone van Deurs.
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Der blev tænkt i vægge og flader, bløde og hårde struk¬
turer, dynamiske punkter og fantasifulde udsmykninger.
Over temaet mur og småhuse blev der udarbejdet flere
forskellige idéforslag, til dels påvirkede af tidens trang
til økologi og svungne former og beboernes massive
krav om masser af grønt. Ingen af planerne lod sig
imidlertid gennemføre, og ingen af planerne havde en

overbevisende sammenkobling af Westends facader
og pladsen.
Det blev efterhånden klart, at det var vigtigt på en

eller anden måde at fortælle kvarterets historie. Den

tidligere tætte bebyggelse med en ubrudt facade langs
gaderne skulle ikke bare erstattes af postmoderne ny- -

skabelser i form af pavilloner spredt ned ad Westend
og derefter ende i en uklar blanding af have og plads.
Man skulle ikke vende ryggen til fortiden, men deri¬

mod forsøge at bringe den med ind i fremtiden i en
ny omarbejdet og moderne udformning.
Et nyt tema opstod, de gamle fundamenter, som

stadig lå der 30 cm under overfladen dannede udgangs¬
punkt for stedets nye arkitektur. Idéen om facademure,
skillevægge og etageadskillelser blev stedets identitet.
'Her lå engang en række huse' blev stedets tema og

samtidig vægge og møbler i den nye plan.
Hovedtanken var at lave en meget klar og enkel plan.

Friarealet blev opdelt i en servicezone langs gaden, en
trafikzone langs facaderne og en grøn enkel og rolig
zone i midterarealet. Murzonen med plads til affald,
cykler, brænde, vasketøj og alt det andet, som fylder
og roder, er udformet som småhuse og intime gård¬
rum belagt med mørkt stenmel og beplantet med
kraftigvoksende slyngplanter og robuste småtræer.
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Nyt liv opstår mellem væggene, stuer og gange befol¬
kes igen, og skulle der mellem nogle af væggene opstå
et lille sommerkøkken, vil det styrke idéen.
Midterområdet er udlagt med lange græstæpper gen¬

nemskåret af enkelte sorte klinkestier, som fortæller
om den gamle inddeling med plankeværker mellem de
tidligere smågårde. Store ahorn møblerer den grønne

flade, et minde om tidligere tiders landlige græsnir>gs-
folde.

Langs bygningernes gårdfacader ligger en befæstet
flade af sorte klinker møbleret med enkelte kvadratiske

stenkummer tilsået med blå hør. Sort, grøn og blå er

gårdens farver. De lange lige linier er genopstået, de
mørke flader og vægge ligger som historiens mønster

og venter på det moderne menneskes friluftsudfoldelse.
En samklang mellem stivnet mur og bevægelig vækst.

Det private gårdrum fortoner sig umærkeligt over i
pladsens fragmenterede møblering. Et transparent hegn
adskiller, men murkonstruktionerne og grusfladerne
fortsættes. Otto Krabbes Plads har faet sin egen identi¬
tet ved hjælp af rækker af søjleeg, der ranker sig og

bliver høje, som husene var engang. En vandkunst til¬
fører pladsen lyd og bevægelse og er.sammen med-mu¬
rene ideelle for kvarterets børn. Murene bevæger sig i
rette forløb, op og ned til højre og til venstre, musik
for både strygere og fløjte, dybe toner og lette triller.

Kvarteret har igen faet krop og form, det er blevet
fornyet og moderne. København har fået endnu en

plads, et forbavsende anderledes og dog så selvfølge¬
ligt punkt i byplanens uforudsigelige spil mellem for¬
tid og fremtid.
Lone van Deurs, landskabsarkitekt mdl
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OTTO KRABBES PLADS OG WESTEND GÅRDANLÆG
Lene Tranberg

Dannebrogsgade - Otto Krabbes Plads
Tegnestuen udarbejdede i 1989 et forslag til renovering
af en ejendom i Dannebrogsgade, som led i en større

byfornyelsesplan for området, og i denne forbindelse
udarbejdedes samtidig en plan for hele karréens afslut¬
ning mod Westend. En stor del af karréen blev fjernet
i forbindelse med en større sanering i 80erne.
Projektets idé var allerede dengang at fremhæve de

oprindelige byrums afgrænsninger og samtidig sikre
de bagvedliggende ejendommes nye position som
'forhuse' med udsigt og bedre lysforhold. Denne idé
blev siden udarbejdet med forskellige funktioner, så¬
som punktvis bebyggelse i form af ældreboliger, ung¬
domsboliger, arbejdende væksteder, børnehave m.m.

Ingen af projekterne blev dog gennemført pga. mang¬
lende økonomi og politisk opbakning.
I 1998 genoptog Byfornyelsesselskabet København

opgaven og tegnestuen udarbejdede et nyt forslag efter
et mere forenklet program: afslutning af karréen med
cykelskure, værksteder og affaldsdepoter.
Parallelt hermed arbejdede Københavns Kommune

ved Vej & Park med projekteringen af en ny byplads
- Otto Krabbes Plads. Efter en fælles præsentation
af projekterne blev der etableret et samarbejde om

at koordinere de to projekter, ag det blev pålagt vo¬
res tegnestue at fremkomme med en idé til en sam¬

let plan for de to tilgrænsende områder, karréen og

pladsen.
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Otto Krabbes Plads, Westend, Matthæusgade og Dannebrogsgade, København. Anlagt: 2001
Bygherre: Vej & Park, Københavns Kommune
Arkitekt: Boje Lundgård & Lene Tranberg. Sagsarkitekter: Torben Lind og Kenneth Warnke
Landskabsarkitekt: Vej & Parks landskabsafdeling ved Flemming Bach og Bo Nørbjerg
Ingeniør: Jørgen Nielsen A/S

Gårdanlæg mellem Dannebrogsgade og Westend', København. Anlagt: 2001
Bygherre: Byfornyelse København
Arkitekt: Boje Lundgård & Lene Tranberg. Sagsarkitekter: Torben Lind og Kenneth Warnke
Landskabsarkitekt: Lone van Deurs

Ingeniør: Jørgen Nielsen A/S

1:1000
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Otto Krabbes Plads langs Westend, plan 1:500 • Otto Krabbes Plads along Westend, plan 1:500

Dette blev starten på et spændende udviklingsarbejde
med kraftig beboermedvirken. Efter to års arbejde
forelå en samlet plan, som var udarbejdet efter beboer¬
nes retningsvinkel samt de to bygherrers: Byfornyelse
København og Vej & Park, Københavns Kommune.
Karréprojektet er udarbejdet i samarbejde med land¬
skabsarkitekt Lone van Deurs og Otto Krabbes Plads i
samarbejde med Vej & Parks, landskabsafdeling ved
Flemming Bach og Bo Nørbjerg.

Otto Krabbes Plads - Westend gårdanlæg
Projektets overordnede idé har været at fremhæve og

symbolisere den oprindelige bygningsstruktur i områ¬
det, hvor store dele af den eksisterende bymasse i 80erne
blev bortsaneret. Langs Westend er således placeret en
gennemgående zone bestående af en mur samt nicher
og mindre bygningsvolumener som symbol på den
oprindelige husrækkes rumlige struktur.
Herved genskabes gaden som præcist og veldefine¬

ret byrum, og der etableres samtidig et stort sammen¬

hængende grønt beskyttet gårdrum til beboerne.
Mellem småhusene, som indeholder cykler samt re¬

novation, skabés naturligt lokale rekreative opholds-
zoner for beboerne. To opholdsnicher henvender sig
mod gaden.
Otto Krabbes Plads tager ligeledes udgangspunkt i

den tidligere husrækkes rumlige struktur, og her frem¬
hæves reminiscenser af forskellige bygningsdele i for¬
bindelse med dannelsen af en række elementer med

hver deres indarbejdede funktioner - tribune, vand¬
kunst, petanquebane, ophold, leg, grillplads m.m.

Som gennemgående materiale er valgt en mørk,
flammet og rødbrun teglsten, som sammenbinder mur,
bygninger og pladsens mange elementer til en enkel
og kvalitetsfuld helhed. Ønsket var oprindeligt at ar¬
bejde med genbrugssten, men kvaliteten kunne ikke
sikres i tilstrækkelig grad.

Pladsens rum defineres derudover af et præcist be¬
plantet grid af søjleeg.
Grusbelægning er valgt for at give pladsen et ufor¬

melt og 'venligt' underlag, som samtidig fremhæver
og forstærker de præcise, murede konstruktioner.
Om natten lever bydelen med sin egen særlighed,

hvor murkonstruktionerne fremstår delvist oplyst
som 'skalaløse' elementer på en stor 'ru flade.
Lene Tranberg, arkitekt maa
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FOLKETS PLADS I AVEDØRE

1. Trappeanlæg
2. Overgang mellem betonfliser og
gummifaldunderlag
3. Chaussébelægning og klinke/
støbejernsløber.
• 1. Stairway.
2. Transition between the concrete

pavers and the rubber padding
3. Sett stone paving with
ceramic/cast iron tiles.

Th. Omkring broen vil med tiden vil
blive en tæt, kratagtig pileplantning.
I baggrunden ses pergolaen.
Modstående side. Legeområdet har
faldunderlag af gummi, legeorme,
tårn og vandpost. Højbedene er op¬
bygget af træ og tilplantet med
vedbend.
• Right: In time, the area around
the bridge will become a dense
thicket of willows. The pergola can
be seen in the background.
Opposite page: The play area has a
floor of rubber padding, play snakes,
towers and a water fountain. The
raised beds are built up of timber
and planted with ivy.
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Avedøre Stationsby er bygget i starten af 70erne. Bebyg¬
gelsen er et socialt boligbyggeri tegnet af KBI, og den
administreres afAKB, Arbejdernes Kooperative Bolig¬
selskab. Ca. 20% af bydelens beboere er indvandrere.

I forbindelse med kvarterløftet af bydelen tog en

række aktive beboere initiativ til dannelse af interesse¬

gruppen Kunsten Stiger. Kunsten Stiger satte sig som
mål med kunsten som social løftestang at forskønne
byens gader og pladser. Med en tro på at smukke om¬

givelser baner vejen for øget trivsel og større ansvars¬
følelse for byen opstod ideerne til en ny plads i bydelen.
Det blev Folkets Plads. Pladsen ligger som afslut¬

ning på stationsbyens hovedsti. Her ligger købmanden,
AKB s ejendomskontor, vaskeri, selskabslokaler, Avedøre
Kirke med Café Hjertetræet, en børneinstitution og

forskellige klubber.
Tegnestuen har sammen med billedkunstnerne og

med midler fra Kvarterløftssekretariatet omformet plad¬
sen, der før var domineret af gamle skure og nedslidte
legeredskaber, til bydelens torv, og Folkets Plads funge¬
rer nu som samlingssted for alle aldre og nationaliteter.
Målet har været at skabe en imødekommende plads,

som gennem gedigne materialer tilføjer stedet kvalitet
og karakter. I såvel materialevalg som farvevalg er det
tilstræbt at tilføje pladsen et modspil til den grå beton,
der dominerer bydelen, ligesom møbleringen af rum¬
met med kunstværker af overvejende funktionel eller
lege-indbydende karakter er med til at forstærke stedets
identitet.

Gennem samarbejdet mellem landskabsarkitekt og
billedkunstnere og i tæt dialog med beboerne har Folkets
Plads fået sin nye udformning Ag ny identitet. Pladsen
er et livligt sted med mange aktiviteter og med poten¬
tiale til mangfoldige samværsformer og gøremål.

Hoveddisponering
Pladsen er disponeret i 3 områder: 'Legeområdet' koncen¬
treret omkring en fordybning i terrænet, 'Strøget' langs
lokalcenter og kirke med kirkeforplads samt den åbne,
multianvendelige 'Plads', der fremkommer ved flytning
og omformning af de skure, der tidligere var overalt.
Det har været vigtigt for os at bevare pladsens mange

eksisterende træer: plataner, fyr, pil og birk samt for¬
stærke den sydlandske stemning, der trods pladsens
forfald og 'overmøblering' prægede den. Vi satte det
også som et væsentlig mål at bryde betonenis monoto¬
ni ved at indføre nye materialer i andre farver samt
koordinere farvesætningen med de påtænkte arbejder
ved indgangene til Bymuren og en hel ny bemaling af

lokalcentret, der inspireret af Palads Biograferne frem¬
stod i en palet af pastelfarver.

Vores valg faldt på varme farver: rød gummi, rød
Bohus granit, røde og gule klinker, støbejernsklinker,
pullerter i støbejern samt en række legeredskaber og
vandinstallationer i støbejern, granit og murværk.

Beplantning
Bortset fra de fleste træer blev al anden beplantning
ryddet. Ved valg af planter har vi lagt vægt på, at be¬
plantningen skulle være robust og nem at vedligehol¬
de, men også at den skulle tilføre stedet nogle flere
farver, formår og dufte. Langs Bymuren blev plantet
Malus hybrida 'Hyslop', paradisæble og Cornus mas,

kirsebærkornel i en bund af storbladet vedbend iplan-
tet Meconopsis cambrica, Narcissus 'Carlton, Muscari
latifolium, Allium atropurpureum og Chionodoxa gi-
gantea. Langs muren blev sat Parthenocissus tricuspi-
data 'Veitchii' i håb om, at rådhusvinen hen ad vejen
kan være med til at neddæmpe det massive betonind¬
tryk, Bymuren tilfører stedet. Omkring den forsænke¬
de legeplads ville vi gerne skabe en søbredsstemning,
og der blev derfor i højbedene plantet Salix alba 'tristis'
og Salix repens 'Såret'. Bræddevæggene, der omslutter
høj bedene er tilplantet med 1-års stiklinger af storbla¬
det vedbend og vil med tiden fremtræde helt grønne.
Pergolaen er tilplantet med Clematis montana rubens,
Clematis orientalis 'Orange Peel' og Akebia quinata.
Ved Café Hjertetræet blev plantet tre hjertetræer, Cerci-
diphyllum japonica og på pladsen i øvrigt kirsebær
'Stella' og Quercus palustris.

Legeområdet
Legepladsen henvender sig primært til mindre børn
og appellerer til fantasien gennem de opstillede lege-



redskaber udført af Jane Balsgaard og Vibeke Glarbo.
Alle legeredskaber er grupperet omkring en forsænk¬
ning på pladsen og omgives af 3 hævede bede beplan¬
tet med bevarede træer og nyplantede legekrat af pil.
Faldunderlaget er rød formstøbt gummi.

Strøget
Strøget er befæstet med chaussésten og sammenbinder
lokalcentret og Avedøre Kirke. Kirken har som led i
bydelens kvarterløft fået en tilbygning i form af Café
Hjertetræet, der vil få udeservering på en lille plads
med en vandkunst.

Pladsen

Pladsen har fået 'plads', idet det viste sig muligt at flytte
ca. halvdelen af de skure, der ellers fyldte det hele, uden
for området. De resterende skure er placeret i to stæn¬

ger i pladsens periferi med den inderste skurrække med
ryg mod pladsen. Op mod denne ryg er opført en pergo¬

la møbleret med borde og bænke. Pladsen ér befæstet
med de eksisterende 30 x 30 cm betonfliser og sam¬

menbinder således Folkets Plads med de tilstødende

befæstede flader.

Nye projekter
Kunsten Stiger er ikke standset med gennemførelsen
af Folkets Plads. På tegnestuen arbejder vi nu med et

skitseforslag til omdannelse af endnu en plads i Avedøre
Stationsby, igen i samarbejde med Jane Balsgaard og '
Vibeke Glarbo og med inddragelse afAKB og bydelens
beboere. Forslaget er p.t. udstillet på Avedøre Bibliotek.
Vibeke Holscher, landskabsarkitekt mdl

Købmandspladsen - Folkets Plads, Trædrejerporten 4,
Avedøre Stationsby, Hvidovre. Anlagt: 2001
Bygherre: Kvarterløftssekretariatet
Landskabsarkitekt: Nørgaard & Holscher Landskabs¬
arkitekter MDL, v. Vibeke Holscher, Catrine Hancke,
Eva Seebach

Kunstnere: Jane Balsgaard, Vibeke Glarbo
Kunsten Stiger: Solveig Isbrand, Solveig Tøstesen

Plan: 1. Formstøbt gummiunderlag, 2. Chaussestensbelægning,
3. Grusareal, 4. Eksisterende betonfliser, 5. Klinkeløber,
6. Pergola, 7. Skure, 8. Højbede, 9. Plads til udeservering.
• Plan: 1. Cast rubber flooring, 2. Sett stone paving, 3. Gravel area,
4. Existing concrete pavers, 5. Ceramic tiles, 6. Pergola, 7. Shed,
8. Raised beds, 9. Outdoor seating.
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PLATS I HELSINGFORS Gretel Hemgård

Infarten till centrala Helsingfors våsterifrån praglas i
dag av nåringslivets starka expansion och det som blivit
tidstypiskt for milleniumskiftets rfya stadsbild. Det ar
en modern internationell arkitekturstil i glas, stål och
slåta betongytor som vuxit fram intill infartsleden i
nastan i samma takt som konjunkturen inom it-bran-
schen. Exploateringstalet ar hogt. Det ar sparsamt med
friytor eller gronska melian kontorsbyggnaderna.

Stadsdelen heter Gråsviken, Ruoholahti. Osterjo-
gatan som skiljer kontorskvarteret från de tio år aldre
bostadskvarteren år ett internt huvudstråk med buss-

och spårvagnstrafik och liridar tångs trottoårerna, nå-
got bredare an i stadsdelen i ovrigt. Med hjålp en serie
skvårer på utvalda stållen långs gatustråket ville stads-
planarna forse den långa raka gatan med luft och'en-
mera varierande karaktår

Likt de andra ligger också skvåren vid Ostersjogatan 5
på tomtmark och ar således ingen offentlig stadsplats.
Enligt stadsplaneidén bor den vara allmånt tillgånglig,
ett villkor som staden skrev in i avtalet med byggherren.

Krav på natursten var ett ytterligare sått från stadens
sida att driva fram bra kvalitet. ,

Platsen ar ingen lugn oas. Den disponeras forutom
sjålva vistelseytan av angoringstrafik fram till entréerna,
bilparkering for 12 bilar, utkorning från parkerings¬
huset vid ett horn samt en ramp ner till parkeringen i
kållarnivån.

Arkitekten Mauri Tommila, som ritat byggnaden
kontaktade mej och gav for sin del fria hånder att ge¬
stalta platsen. Uppdragsgivaren var byggfirman YIT.
Min tanke var att hitta ett klart formspråk som over-

ensståmde med arkitekturens men som också skulle

locka besokaren att spontant stanna till och se sjålva
platsen. Utsikten från arbetsrummen eller från tak-
terassen var också våsentlig.
Husets fassad år stramt enkel med ingångarna sym-

metriskt placerade. De fiesta tar sig raskt till och från
byggnaden via metron eller hållplatserna. Huvudentrén
ligger till hoger, den andra 'år stångd for utomstående.
Denna hierarki finns nu tydligt markerad med de
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korsande skifferstengångarna. Stenytan skimrar ibland
till i soljuset och står då i klar kontrast mot den mat-
ta slata novostone-grusytan. Med grasytan och dess
grupp av Salix fragilis 'Bullata' ville jag ge den i ovrigt
karga kvartersmiljon ett inslag av svalkande gronska.
Grasytan upphojdes over gångytan for att stållvis
kunna upplevas som en enhetlig lugn yta. Kanten var

nodvåndig också i syfte att dolja ett tidigare misstag
med bilrampen. Medan platsen och korytorna har en
klar, jamn lutning från gatunivån upp till entréerna har
rampens plexiglasråcke en vågrått stråckning. Detta lil¬
la misstag år nu undangomt bakom stålkanten for
den upphojda gråsnivån och den långa raden av

Potentilla.

Sick-sack-monstret for en hack langs den ostra sidan
bildar en rytmisk serie av rum for solvånda bankrader,
samtidigt som de avgrånsar mot biltrafiken. Klippta
håckar år något man ytterst sålian lyckas med i vår
urbana miljo. Dårfor konstruerade vi i stållet en mera

låttskott variant, ett gitter av armeringsjårn for klång-
våxter. Tanken med bånkarna var att de som behårskar

mobiltelefonernas otaliga funktioner skall kunne såtta
sig, men åven de som bara vill ta sig en paus ute i
solen.

Gretel Hemgård, landskapsarkitektMARK

Plats vid Ostersjdgatan 5, Grcisviken, Helsingfors. Anlagt: 2001
Bygherre: YIT

Landskabsarkitekt: Gretel Hemgård

Ostersjdgatan
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NOTER BOGOMTALE

I de tidligere kommuneatlas blev
bevaringsværdige sammenhæn¬
ge analyseret, men i atlasset
for Lyngby-Taarbæk bliver be¬
byggelsen kun registreret.
Ganske vist har huse med strå¬

tag i Lundtofte fået en lidt fede¬
re kontur end de øvrige huse,
men kortet trækker ikke det
karakteristiske samspil frem,
der er mellem terrænformen og
den oprindelige landsby. Dertil
er der kommet for mange nye
boliger, som slører mønsteret.
• In the previous municipal atlas,
the contexts worth preserving
were analyzed, but in the atlas
for Lyngby-Taarbæk, only the
housing was registered. Granted,
the houses with thatched roofs
in Lundtofte have been marked
with a thicker outline than the
other houses, but the map does
not reveal the characteristic

interplay existing between the
terrain conditions and the origi¬
nal village. Besides this, too
many new houses have been
added thus blurring the pattern.

Ca. 1:5000

Lis Ahlmanns legat til I.P. Junggreen Have
I.P. Junggreen Have modtog i juni 2001 kunsthånd¬
værkeren Lis Ahlmanns legat på 75.000 kr. for sin ind¬
sats som have- og landskabsarkitekt. Bestyrelsen for
legatet, der består af forlæggeren Christian Ejlers, ar¬
kitekten Arne Karlsen og væveren Kim Naver, frem¬
hævede ved prisoverrækkelsen, at I.P. Junggreen Haves
arbejder - selv om de i skala er langt større end Lis
Ahlmanns tekstile arbejder - er i pagt med de kunst¬
neriske idealer, som Lis Ahlmann stod for, og som hun
i sin praksis efterlevede. Bestyrelsen uddelte to hæders¬
gaver, den anden til bogbinder Erik P.G. Olsen.

Legatet kan uddeles til arkitekter, designere, forlægge¬
re og kunsthåndværkere, som i deres arbejde i snævrere

og videre forstand lægger vægt på håndværksmæssig
kvalitet. AL

Lyngby-Taarbæk Kommuneatlas
Skov- og Naturstyrelsen: Lyngby-Taarbæk Kommuneatlas.
Byer og bygninger 2000. Miljø- og Energiministeriet.
2000. 60 s., ill. 180 kr.

Siden jeg for 6 år siden omtalte kommune- og bydels-
atlas (Landskab 2/95), er der kommet 28 nye til, så der

i dag er udgivet i alt 71 atlas. De seneste er Helsingør,
Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Ringsted, Silkeborg,
Hvidovre og Skagen. Den fuldstændige liste kan ses

på adressen: http://www.sns.dk/byer-hyg/komatlas.htm
Som eksponent for de seneste atlas tager jeg ud¬

gangspunkt i Lyngby-Taarbæk Kommuneatlas, der
udkom marts 2000.

Grundlæggende kan man glæde sig over, at kommu¬
neatlasserne går deres sejrsgang over landet. Koncep¬
tet både for processen og for produktet er holdbart
og bliver i store træk fastholdt fra det første atlas ud¬
kom i 1990. Processen består i et samarbejde mellem
kommunens forvaltning, interesserede borgere, Skov-
og Naturstyrelsen og en arkitekttegnestue. I dette til¬
fælde Hasløv & Kjærsgaard.
Og produktet består i en 27 x 35 cm stor bog op¬

delt i Bevaringsværdige sammenhænge og Bevarings¬
værdige bygninger (fra før 1940). Kommuneatlasset
hviler på et tillidsprincip, det skal give forståelse for
byen, uden at anvise hvordan fremtidige ændringer
bør ske.

Sammenlignet med de tidligere års atlas er det før¬
ste, der falder i øjnene, når man får Lyngby-Taarbæk
Kommuneatlas i hånden, det flottere grafiske udstyr,
mange farvefotos og kort i flerfarvetryk. Ved læsnin¬
gen får man mange historiske facts, som i sig selv er
interessante, f.eks. hvornår udstykningerne skete, og
hvornår veje og baner blev anlagt. Der er spændende
historiske kort, og opslagene er varierede og indby¬
dende. Men kun sjældent kommer man dybere i stof¬
fet end til facts og præsentation, dvs. hvad enhver in¬
teresseret borger kan se i lokalhistoriske bøger eller gå
ud og se med sine egne øjne.
Mange af de tidligere års atlasser udmærkede sig ved

at indeholde overraskelser. Det kunne være pointer
eller typologier, der med uhøjtidelige, skitsemæssige
streger var øjenåbnere, eller det kunne være holdninger,
man havde mulighed for at være uenig i, kort sagt ana¬
lyser hvor forfatterne havde noget på hjerte.
Vist er der godbidder i atlasset for Lyngby-Taarbæk,

f:eks. den interessante - og kritiske - historie om bygge¬
foreningen Frem ved Håbets Allé, og man bliver op¬
mærksom på, at der bag nogle af de upåagtede bolig¬
områder ligger gennemtænkte, funktionalistiske by¬
planer. Men i øvrigt holder indholdet sig mest på den
forsigtige og nydelige side. Er det politikerne i følge¬
gruppen, der har krævet, at atlasset skal være uden bid?

Det lavtliggende gadi
erfortsatlandsbyens
samlingssted.

Søgaar

Idrætsplads

yæiKe .

Istergård^

'dborgerh\
Bygnin^med stråtag^^
tyyére{enfamilie-\pg rækkehuse}

164 Landskab 7/01



Hvor får man dog lyst til at forstå baggrunden for
noget af det, der nævnes i få linier. Det kunne f.eks.
være interessant at se nogle analytiske kort, der viste
oversvømmelsesanlæggene mellem Klampenborg og

Lyngby Sø som led i Københavns befæstning. Det
kunne være på hvilken måde byplanen for Virum var

inspireret af engelske havebyer, eller det kunne være,
hvad ejendomsskel og København Kommunes omfat¬
tende jordopkøb har betydet for byudviklingen.
Den signatur, der i de gamle adas hed 'markant,

rumdannende bebyggelse', blev brugt til at fortælle
om bygninger, der var væsentlige for byens anatomi,
uden direkte at være dominerende.

I de nye atlas er denne signatur ændret til 'registre¬
ring af bebyggelsesmønster'. Ikke engang Magasin på
Lyngby Hovedgade eller Sorgenfri Slot får lov at være
dominerende bygningsværker!
Værdianalyser, hvor man vovede det ene øje og an¬

skuede bebyggelsen som struktur, ikke som element, er
dermed udvandet til det indiskutable faktum, at her
står et husene.

For retfærdighedens skyld bør det dog nævnes, at
der i Hørsholm Kommuneatlas stadig er analyser af
bevaringsværdige sammenhænge efter den gamle recept.
Ved udpegningen af 'bevaringsværdige enkeltbygnin¬

ger i Lyngby-Taarbæk kan man stille spørgsmål ved det
formålstjenlige i at stemple mindre end 10.0 parcelhuse
som havende lav bevaringsværdi. Vurderingen må nød¬
vendigvis være ret overfladisk, og hvad skal husejeren
stille op med meldingen - rive huset ned eller hvad?

Som det er rimeligt i Lyngby-Taarbæk Kommune
får de grønne områder en fremtrædende plads i atlas¬
set. Men forfatterne når ikke meget længere end til at
lovprise Dyrehavens, Øresundskystens og søernes til¬
stedeværelse. Følgegruppen, hvoraf 4 er arkitekter, har
været meget bevidste om, at der bag arkitekturen lig¬
ger et fagligt arbejde, mens landskabsarkitekturen -
med enkelte undtagelser - øjensynligt betragtes som
en gave fra naturen, en sandhed der kun er delvis rigtig.
Når man så omhyggeligt opremser arkitekterne bag
f.eks. Sofienholm, Bondebyen og Fortunbyen, ville det
også være naturligt at nævne landskabsarkitekterne.
Endnu mere uforståeligt er det imidlertid, at den

gennemgribende parkpolitiske prægning, der skete af
hele kommunen fra omkring 1960 til op i 80erne
gennem stadsgartner S.A. Hansens indsats, ikke næv¬
nes med et ord i atlasset. Parkforvaltningen i Lyngby

Taarbæk Kommune er ikke længere et forbillede for
landets kommuner, men fra den overordnede grønne

struktur til detaljerne i et vejprofil har kommunen
stadig en arv, der burde være bemærkelsesværdig.
I atlasset nævnes ikke engang, at kommunen kan
kendes på sine plataner.
Det ville for så vidt være ærlig snak at udelade land¬

skabsarkitekturen og holde sig til arkitektur og by¬
planlægning (inklusiv disse emners relation til det
landskabelige grundlag). Men det er ikke rimeligt i
atlassene at inddrage landskabsarkitekturen halvhjer¬
tet og uprofessionelt.
Ud fra Lyngby-Taarbæk Kommuneatlas vil jeg

konkludere, at det er godt vi stadig får flere ^tlasser,
og det er kun fint, at udstyret bliver mere farverigt.
Men måske er der behov for at justere kursen ved
også at tage landskabsarkitekturen alvorligt og ved at
betone forståelse og analyse frem for præsentation og
konsensus.

Per Stablscbmidt

Danmarls Havekunst II

Lulu Salto Stephensen: Danmarks Havekunst, bind II.
Arkitektens Forlag, 2001. 432 s., ill. 1530 kr. samletfor
bind I, II og III.

Kunsthistorikeren Lulu Salto Stephensen, der har gjort
havekunsten til sit forskningsemne, har på fremragen¬
de vis undersøgt den noget oversete periode, der om¬
fatter 1800-tallets komplekse landskabelige have, som
har været grundlag for den moderne have i 1900-tallet.
Hun begynder hvor Hakon Lund slap og belyser pe¬
rioden fra ca 1780 til 1945.

Bortset fra G.N. Brandts oversigtlige artikel om have¬
kunstens historie i Nordisk Illustreret Hdvebrugsleksikon
fra 1946 og Chr. Ellings studier af den romantiske
have frem til 1850 har vi ikke haft en dokumenteret

og sammenhængende beskrivelse af 1800-taIlets land-
skabshave i Danmark. Men det har vi nu og dertil et
arbejde af stor videnskabelig stringens. Man mærker
tydeligt forskerens trang til fordybelse og samtidig ev¬
ne til at tolke og strukturere stoffet, så det engagerer
både fagmanden og den alment interesserede.
Den sikre stofbehandling viser, at der ligger en om¬

fattende forskning bag bogværket. Ifølge pressemed¬
delelsen har forfatteren arbejdet 6 år med stoffet og
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samlet en meget større stofmængde end de 432 sider,
materialet er skåret ned til. Det betyder til gengæld,
at bogen er mættet med viden og indsigt.

Bogværket er opdelt i 5 kapitler. De første tre er
defineret efter de indfaldsvinkler som Uvedale Price,

Richard Paine Knight og Humphrey Repton diskute¬
rede sig frem til i slutningen af 1700-tallet - det sub¬
lime (the sublime), det pittoreske (the picturesque)
og det maleriske (the beautiful eller the gardenesque),
hvilket var ganske forudseende, da de jo ikke kendte
indholdet af de næste 100 års haveudvikling. Dertil
kommer to kapitler om den moderne have, der tager
afsæt i den landskabelige have - 'bag om formen' der
især fokuserer på G.N. Brandts indsats, samt 'grøn ar¬

kitektur', der primært belyser C.Th.Sørensens betyd¬
ning. Stoffet i disse to afsnit er ret kendt fra de nyligt
udkomne biografier om G.N.Brandt åf Lulu Salto
Stephensen og om C.Xh.Sørensen af Sven-Ingvar An¬
dersson og Steen Høyer, men her er de sat i sammen¬
hæng med den faglige udvikling i 1800-tallet, som er
deres forudsætning. Jeg synes det er genialt set af for¬
laget at skabe forbindelsen mellem den landskabelige
have og den moderne have, så man ikke gribes af den

Den romantiske stemningshave.
Fossende vandfald ved Liselund på
Møn. Ca. 1805. III fra bogen.
• The romantic, evocative park.
Cascading waterfall at Liselund on
Møn. Ca. 1805. III. from the book.

vildfarelse, at den moderne have er historieløs. Det er
derfor især de tre første kapitler der giver ny viden og

forståelse for den landskabelige have i 1800-tallet.
Kapitlerne er struktureret som en blanding af peri¬

odens samfundsbaggrund, karakteristika, havebeskri¬
velser samt en nærmere portrættering af hver periodes
betydende fagmand, og det gør bogen meget informa¬
tiv og afvekslende, ja underholdende.
I den sublime landskabshave, som også kaldes den

romantiske stemningshave, er fomålet at skabe 'et
rædsomt skjønt nedsyn', som Molbech så malende
udtrykker det under sin vandring i Liselundområdet.
Disse første borgerlige haver er præget af oplyste amatø¬
rer og omfatter den florissante periode med haver som
Dronninggård, Liselund og Sanderumgård, hvor den
af arveprinsen (FrederikVI) detroniserede statsmand,
Johan Biilow, brugte sine kræfter som frimurer på at
finde kombinationen af naturlig natur, tilrettelagt na¬
tur og kunst for at fange den ideale udformning af
haven ved Sanderumgård.

Periodens betydende fagperson var Johan Ludwig
Mansa (1740-1820), der bl.a. blev kendt for sine
skrifter til oplysning af bondestanden.
Ved at beskrive en have, der i sig har kimen til næ¬

ste periode, kommer der et fint flow i historien. F.eks.
omtalen af Frederike Bruns vurdering af empirearki¬
tekten Ramée, der ombygger Sophienholm i 1802,
og hvor han fastholder landskaberne i en form for
symmetrisk orden. Frederike Brun beskriver ham lidt
ironisk som 'en nyfrankisk gartner og byggerevolutio-
nær, der uden hensyn til klima og lokalitet elegantise-
rede alt'. Pyrmonteralléen blev tophugget i 1817 for
at danne en buegang som et billede på en sydeuropæ¬
isk vinpergola til promenade. Lulu Salto Stephensen
karakteriserer denne allé med sine sociale promenade¬
funktioner som befordrende stemningshavens exit.
Den pittoreske landskabshave eller det tredimensi¬

onale maleri indfanger guldaldermalernes landskabs-
opfattelse. Vi får en nationalromantisk havekunst, der
på grund af oplysningstiden både indeholder det svær¬
meriske og det logisk registrerende. Her tager Lulu
Salto fat i præstegårdshaverne, der har stor betydning
for havekulturens fremme op til 1850.

Præsten J.H: Schmidt udgiver i 1823 en bog om
'danske haver', der viser oplysningstidens indflydelse.
Han karakteriserer den romantiske stemningshave
som 'en slet udmajet dame' og fremholder i stedet det
varierede danske landskab som forbillede.

De nyeste tendenser i havekunsten definerer han
som 'det rene landskab arrangeret efter maleriske prin¬
cipper, men i et forenklet formsprog, med nye træer

og buske og et redskabshus camufleret som en cottage',
hvilket viser periodens komplekse og modsætnings-
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fyldte indhold. Schmidt beklagede landskabets op¬

dyrkning, men hyldede i øvrigt de eksotiske planters
indtog i haven. At han lagde grunden til naturfred¬
ningsbevægelsen er lidt tankevækkende.
Periodens betydende fagmand var Rudolph Rothe

(1802-1877) der som etatsråd, gartner og analytiker
fik stor indflydelse. F.eks. indførte han i 1833 uddan¬
nelse af kunstgartnere. Rothe blev også inspektør for
'de kgl. Lysthaver'. På sin dannelsesrejse i Europa førte
han rejsedagbog, hvori han analyserede de haver, han
mødte og arbejdede i, samtidig med at han udstak
retningslinier for landskabshaven, der skulle være et
malerisk fænomen, baseret på æstetiske retningslinier.
I den pittoreske periode opstår landskabsgartneriet
som håndværk, baseret på plantegninger i modsæt¬
ning til den romantiske stemningshave, hvor man
arrangerede på stedet.
Rothe bearbejdede mange store haver, f.eks. Korse-

litze, hvor han som Friedrich Sckell i Nymphenburg
bevarer barokkens udsigtslinier, men også Fredensborg
slotshave, der restaureres som en skovhave, ligesom
Dyrehaven og Charlottenlund skov. Lulu Salto karak¬
teriserer perioden som tiden, hvor man går fra følelser¬
nes landskab til virkelighedens landskab. Villahavens
æra begynder i øvrigt i denne periode, bl.a. med fru
Heibergs have i Rosenvænget på Østerbro anlagt i
1862.

Det gartneriske håndværk tager teten i sidste halv¬
del'af 1800-tallet, udtrykt som den gardenesque peri¬
ode med etablering af skøngartneriske skuesmykker
af kunstforstandige gartnere. Så kan det ikke define¬
res stærkere. Man går fra haven som arrangeret rum¬

lighed til haven som ramme om blomsterdyrkning.
Dyrkningen af de mange eksoter, krævede udtalt be¬
herskelse af naturen, hvor også græsslåmaskinens' ind- .

førelse omkring 1880 var til stor hjælp for at holde
naturen i ave. Indtil da blev græsset slået med le, og
det forudsatte en vis uordentlig længde på græsset.
Man får to stilretninger af det gardenesque udtryk

- den landskabelige og den geometriske i dialog med
huset. Den landskabelige retning udtrykker sig som
solitære træer og buske omkring stierne i modsætning
til de robuste, lukkende trægrupper i den pittoreske
periode. Stierne bliver til krydsende promenadesj:ier
med godt udsyn, så man kan nå at mødes og hilse ved
næste kryds. Hvor nåletræer tidligere blev anbragt i et
pinetum, bruges de nu som rumskabende planter. Den
geometriske retning får sin kunstneriske inspiration
og kulmination i Gertrude Jekyll og Edwin l.utyen's
fine arkitektoniske blomsterhaver.

Den betydende fagperson i periodens første del er
Henry August Flindt (1822-1901). Han blev den før¬
ste selvstændigt praktiserende landskabsgartner og ud¬

mærkede sig mere ved sin omfattende praksis end med
teoretiske overvejelser. Han arbejder f.eks. med Glorup,
Hofmannsgave, Ørstedsparken og Zoologisk have.
Edvard Glæsel kommer på banen i de sidste par år¬

tier af 1800-tallet og det så stærkt, at man har define¬
ret perioden som Glæseltiden. Glæsel arbejder mere i
den pittoreske retning, hvad f.eks. Fælledparken illu¬
strerer, og han indpasser som noget nyt små afgræn¬
sede særhaver i den landskabelige have med plads til
de forskellige plantesamlinger. Haven differentieres,
hvormed han introducerer Brandts metode at arbejde
med den moderne have.

Med århundredskiftet orienterer Arts- and Crafts-

bevægelsen sig mod havens, landskabets og naturens

grundmaterialer, som Erstad-Jørgensen, G.N. Brandt
og C.Th. Sørensen opfanger og udvikler. Brandt med
vægt på det landskabelige og C.Th. Sørensen med
det skulpturelle-arkitektoniske som drivkraft.

Som man kan forstå, synes jeg bogen er en guld¬
grube af informationer og sammenhænge til belysning
af den oversete periode i havekunstens historie. Da
den samtidig er velskrevet og velstruktureret, båret af
en kritisk solidaritet med stoffet og desuden illustre¬
ret med velvalgte planer fra arkiver og meget smukke
fotos fra de beskrevne haver, som Keld Helmer-Peter-
sen står bag, kan jeg varmt anbefale den.
Ib Asger Olsen

Den pittoreske have.
Rudolph Rothes illustration af falsk
perpektiv, tilvejebragt ved det skæve
rum. 1828. III fra bogen.
• The picturesque park.
Rudolph Rothe's illustration of the
false perspective, produced by the
oblique space. 1828. III. from the book.

Den gartneresque have. Hoffmans-
gave på Fyn ved Henry August
Flindt. 1856. Ill fra bogen.
• The gardenlike park. Hoffmans-
gave on Fyn by Henry August Flindt.
1856. III. from the book.
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Rødovre Town Hall, p. 145
The entire scheme, with buildings and the
surroundings, created by Arne Jacobsen for
Rødovre municipality in 1956, was extremely
characteristic of his purist functionalism.
Forms and materials were reduced to the min¬
imum and the repetitive motifwas employed
consistently. Unbroken surfaces dominated
and the plaza in front of the 92-meter long
town hall facade was covered with large
concrete pavers. It is 95 meters long and 35
meters wide. The general impression was that
the plaza was empty and unused. It was for
this reason that the municipality wanted a
change, which with respect for Arne Jacobsens
architecture could give the citizens a feeling
of friendly accessibility. Among the surviv¬
ing sketch material, there exists proof that
Arne Jacobsen worked with small variations
in the form of the plaza. Among other fea¬
tures, when he designed the library in 1969,
he planned a canal in the space between the
library facade and the avenue of linden trees.
The proposal consisted ofmoving the canal,
which is shown on the library sketches, out
onto the plaza and widening the band of
grass that runs along the library to fill out the
space between the linden trees and the canal.
The canal is now 4.2 meters wide and 100
meters long. It is only 10 cm deep on one
side and 25 cm on the other. Along the deep
side, there is an extra one meter deep depres¬
sion, which allows a lush growth ofwater
lilies. A grate prevents children from falling
into the deep channel. The water surface
makes up only 8% of the area between the
town hall and the library, but will have a

great effect. The most important being the
reflection of the sky, which throughout the
year will make the canal an animating line on
the otherwise open surface. The circulation
and rinsing of the water is achieved by pump¬
ing it up as a festive fountain at the south end
of the canal. From here it runs through the
shadows between the rows of trees and then

through the sunny canal down to the pool in
front of the culture center where it disappears
in a cascade into a dramatic hole in the
northernmost corner. The original paving
of the plaza's large surface was reestablished.

The courtyard at the Rockefeller Institute,
p. 150
In 1999, when I was commissioned to pro¬
duce a sculpture for the Rockefeller complex,
a number of demands were made. Water
should be an element. Previously, in the center
of the court, there had been a small duck
pond surrounded by plants. Therefore, shrub¬
bery was also wanted, and finally it was nec¬
essary to maintain vehicle access to all three
entrances, both for deliveries and fire regu¬
lations. The budget for the project was so

ample that I finally had the opportunity to
satisfy a long-felt desire to produce a sculp¬
ture in granite. The resulting piece is in three
parts. The largest is 3.8 x 4.2 meters and
represents a gateway, which welcomes the
visitor at the driveway. The second part is
also a gateway and the third, and smallest,
looks like a monolith that lacks an inscription.

If one looks at all three parts from outside
the driveway, it seems as though they could
be combined as a single block. It is as though
each of the three parts is cut from the same
block and separated from the others. This
would have been physically possible, but as
I wanted all the edges of each part to be rough¬
ly hewn compared to the polished fronts, I
couldn't just saw them out of the same block,
but had to produce them individually. In
addition to underscore their asymmetrical,
severely leaning forms, the gateways each
consist of three separate pieces, which in very
precise vertical/horizontal forms rest on each
other as inspired by ancient Egyptian masonry.
In order to underscore the form of the sculp¬
ture and to mark how it is when seen from
the courtyard, I placed the pool, the paving
and the shrubbery in a stylized fashion so
that when one sees the entire scheme from
the building above, there is a repetition of
the sculpture's form. And just as the granites
polished and rough surfaces contrast with each
other, I wanted to produce the same effect
when the ivy, which in structure is similar
to the roughly hewn granite, is seen against
the smooth surface of the water. The pool's
"legs," like the plants, lie on an invisible line
running between the central building's two
wings. Thus if one could lift the pool, the
paving and the ivy bed to a vertical position
they would produce a third gateway, which
with its opposing forms, together with the
sculpture, creates a harmonious whole.

Westend, a quarter in Vesterbro, changes
and renewal p. 152
In 1981, Copenhagen Municipality proposed
an urban renewal plan that radically elimi¬
nated many of the most dilapidated build¬
ings in the Westend neighborhood. Most of
Saxogade street disappeared, and one side of
Westend was also demolished. Efforts were
made to produce a plan that could heal the
violent wounds resulting from the massive
demolition work during the 1980s. The
greatest challenge was to re-create Westend
as a clearly defined street so that its charac¬
teristic long nature could be revived.
The courtyard's open area was divided in

a service zone along the street and a traffic
zone along the facades with a simple, peace¬
ful green zone in the center. The wall zone,
with areas for refuse, bicycles, firewood and
laundry is organized as small sheds, and the
intimate courtyard is paved with stone dust
and planted with creepers and small trees.
The center area has a long grassy area tra¬
versed by a few black paved paths. Large
maples stand on the green surface and along
the courtyard facades there are areas paved
with black tiles and furnished with square
stone tubs planted with blue flax,

Otto Krabbes Plaza and the Westend
court scheme, p. 156
In 1998, a collaboration was established to
coordinate the two projects: the Westend
court scheme and Otto Krabbes Plaza. Boje
Lundgaard and Lene Tranbergs office was
asked to produce a proposal for a total plan

for the two neighboring areas. The basic
concept was to emphasize and symbolize the
original building structure in the area. Thus,
along Westend, a continuous zone was pro¬
duced consisting of a wall with niches and
small buildings as symbols of the original
spatial structure of the building mass. In this
way the street was re-created as a precise and
well defined urban space, while still allowing a
large continuous sheltered green courtyard.
Otto Krabbes. Plaza is also based on the

former spatial structure of the building mass,
and here reminiscences of different building
parts are emphasized in connection with the
creation of a number of elements with dif¬

fering functions - a platform, fountain,
petanque court, sitting areas, play area, barbe¬
cue, etc. In addition to this, the plaza space is
defined by a precisely planted grid of column
oaks. Gravel was chosen to give the area an
informal and "friendly" base, which still
emphasizes and reinforces the precise brick
structures. At night, this neighborhood has
its own character with the brick forms

appearing partially lit as "scale-free" elements
on a large rough surface.

Square in Avedøre, p. 160
Avedøre Stationsby was built in the begin¬
ning of the 1970s. In connection with the
neighborhood improvement project, the
square was renovated. This area was bordered
by a grocery store, laundry, reception rooms,
church, cafe, day-care center and a number
of clubs. In a collaboration between the

landscape architect, artists and the tenants
in the area, the square has been given a new
form and identity. The playground is primarily
for small children and appeals to their fan¬
tasy with play equipment designed by Jane
Balsgaard and Vibeke Glarbo. All the play¬
ground equipment is grouped around a recess
in the square and is surrounded by three,
raised plant beds with preserved trees and
new willow, play thickets. The floor of the
play area is covered with red, molded rubber.

Square in Helsinki, p. 162
The Grasviken quarter west of Helsinki is
characterized by heavy expansion and the
urban scene that marks the new millennium.
A modern architectural style has evolved here
in glass, steel and concrete. The area usage is
extremely high and there are few outdoor
spaces and little greenery between the buildings.
The square at Osterjogatan 5 is not a peaceful
oasis. There is a guest arrival drive leading to
the main entrance, parking for twelve cars,
an exit drive from the parking garage as well
as a ramp down to the parking on the base¬
ment level. There are two, slate paved paths
that cross toward the entrance. The slate reflects
the sun and contrasts to the mat gravel sur¬
face. With the grass area and the group of
Salix Fragilis 'Bullata', I wanted to give the
remaining neighborhood environment a touch
of refreshing greenery. The trellis with creepers
that zigzags along the east side forms a rhyth¬
mic series of spaces for sunny benches while
screening the area from the adjacent traffic.
Pete Avondoglio
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STRANDPROMENADEN
INORRA HELSINGBORG
Del av juryns utlåtande:
Den allmånna tavlingen kring strand¬
promenadens utformning utlystes i
januari 2001 med forutsåttning att
tåvlingsbidragen skulle låmnas in
senast den 2 maj. Det enda formel¬
la kravet som stå I Ides på tåvlings-
deltagarna var att handlingarna
skulle låmnas in på svenska, dans-
ka eller norska.

Juryn har konstaterat att de 68 in-
låmnade forslagen overlag har hål-
lit en god kvalitetsnivå, trots de
komplexa problemen i frågeståll-
ningarna. De samlade tankarna och
idéerna som kommit Helsingborg
till godo genom tåvlingen kommer
att bli till stor hjålp infor kommande
projektering.
Målet med tåvlingen var att utifrån
en helhetssyn på områdets kvalite¬
ter och forutsåttningar utveckla
kustzonen till ett av norra Europas
mest attraktiva urbana promenad-
och rekreationsstråk.
I tåvlingsuppgiften ingick att pre-
sentera ett koncept med en helhet-
sidé utifrån denna målformulering.
Tåvlingsprogrammet betonade ock-
så att tåvlingens syfte var att finna
vårdiga utformningar och mfijlighe-
ter for områdets anvåndning och
uttryck. Idéer skulle belysa hur man
tar tillvara och forbåttrar området
utifrån dess unika forutsåttningar.
Stad'ens vilja var att tona ner trafi¬
kens dominans och definiera plat-
ser, ge Strandvågen och Drottning-
gatan fullvårdig gestaltning som
attraktiv paradgata, gora stranden
tillgånglig for alia, med bibehållen
mojlighet for de privata baden att
driva sin verksamhet, skapa ordnade
parkeringsffirhållanden, prioritera
belysning, belåggning och ovriga
'mobler' i rummet och skapa en ro¬
bust utformning som tål tidens tand.
Juryn, Bo Thente, Byggnadsnåmn-
dens ordforande; Per Fredrik von

Piaten, Stadsbyggandsdirektflr; Ingela
Andersson, Byggnadsnåmndens
vice ordforande; Kerstin Nilermark,
Planchef; Arne G Olehov, Tekniska
namndens ordforande; Ole Anders¬
son, Stadstradgårdsmåstare; Jan
Blomquist, Teknisk direktor, Gunilla
Svensson, Arkitekt utsedd av SAR;
Per Friberg, Landskapsarkitekt ut¬
sedd av LAR, har lagt stor vikt på
konceptets styrka och helhetsgrepp.
Ovriga bedomningsgrunder har varit::
Konceptets inverkan på stadsbild
och funktion, sociala aspekter som
trygghet, trivsel och mansklig skala,
anvåndbarhet, tålighet och flexibili-
tet, trafik och parkeringslfisningar,
ekonomi for anlåggningens genom-
forande, beståndighet och under-
håll och génomforande i etapper.

Pristagare
Vinnarforslaget har med ett radikalt
och nytt grepp format om hela strand-
stråekan. Forslaget harvisat på ett
helhetstånkande, som kombinerat
med vållflsta platsbildningar, ger
nya kvaliteter till Helsingborgs stad.
Andrapristagaren redovisar en rad
vållosta platser. De två prisbelonta
forslagen kompletterar varandra.

Forstå pris på 250 OOO kronor går till
forslag '- en streg i sandet' v. land-
skapsarkitekter mdl Rasmus Dragen-
berg & Kathrine Brandt, Oslo
Forslagets stora fortjanster ligger i
det starka och radikala helhets¬

grepp som infflrandet av den enhet-
liga promenaden ger. Den nya sand¬
stranden långs hela stråeken år ett
vårdefullt tillskott till staden. Dessa
två grepp bildar tillsammans ett
trovårdigt koncept for den fortsatta
omdaningen av området. Den låga
envisa muren som loper långs
strandpromenaden tillåts att andra
karaktår vid behov och kan anvån-

das flexibelt med bibehållen konse¬
kvens. Muren fångar på ett tydligt
sått upp stråekans starka karaktår
och år det element som skapar
upplevelse av helhet i stadsbilden.
Juryn bedomer forslaget som strin¬
gent och att det ger månganvånd-
bara kvaliteter for stadens invånare
under hela året.

Platsbildningarna vid Liatorp, Vikings-
strand och Pålsjobaden bedoms
som våsentliga for området. Dessa
år vålstuderade och kommer att bidra
till att den ovriga staden koppias
val till strandområdet. De har också

getts en stark och klar koppling till
varandra. Den nya 'Tågaplatsen' vid
Groningen och motet med Kungs-
parken år omsorgsfullt utformad
och bidrar till att området tydligt
sammanfogas med Norra hamnen.
Presentationen av hur stranden mo-

ter staden svarar mot programmets
onskemål om en urban karaktar.

Strandpromenaden som en lång-
stråekt våldefinierad plats uppfat-
tas som både enkel och anvandbar.
Den långa nyanlagda sandstranden
kan ge Helsingborg en kvalitet som
ar unik i Europa och på détta sått
forstarka stadens identitet.

Juryn finner atf trafikhanteringen
måste studeras ytterligare då
dagens Drottninggata inte medger
den redovisade trafiklosningen.
Den nya sandstranden kråver fOr-
djupade studier kring vågbrytare
och sandfor-flyttningar.
Juryn bedomer att ett nytt 'Kailis'
inte innebår en motsåttning for for¬
slagets realiserande.
Det noteras att konceptet tillgodo-
ser funktionshindrades behov.

Forslaget arbetar med subtila medel

for att uppnå den onskade helheten
och ger flexibilitet over tiden.

Andra pris på 150 OOO kronor går
till forslag 'Det hvide spor' v. arki¬
tekter maa Steen Mølgård Christen¬
sen, Birgit Mouritzen, och Ole Fre¬
deriksen.

Styrkan i forslaget år de definieradé
platserna och deras utformning.
Bra och realistiska losningar presen-
teras for trafikens framkomlighet,
samtidigt som platserna vid Strand-
vågens mynningar getts en uppfatt-
bar skala. Forslagsstållaren harffir-
tjanstfullt studerat 'Kallis'området.
Juryn uppfattar kopplingen melian
landborgen och strandpromenaden
som positiv.
Strandvågen år bra utformad med
sin avsmalning. En mur foreslås
mellan de gående och bilarna vilkqt
kan riskera att uppfattas som en
oonskad barriår mellan stråken.
Åven detta forslag har tillgodosett
funktionshindrades behov.
En viss tvekan råder om det vita
stråket av betongelement ar till-
råckligt starkt for att fungera som
helhetskoncept. Enligt juryns mening
innehåller ffirslaget en god analys
kombinerat med flera vålstuderade

detaljlosningar.

Mop
Utover de två pristagarna har juryn
valt ut fyra forslag med så intres-
santa dellosningar att de fortjanar
ett inkop på vardera 50 000 kronor.
Dessa forslag kommer att få ett ut¬
låtande i likhet med Ovriga inlåmna-
de forslag. Hår presenteras enbart
de ffirdelar som inkopet grundar sig
på. Fflrslagen presenteras utan in-
bfirdes rangordning.

'Havets musik' v. Birk Nielsens

tegnestue, Århus
Ett poetiskt och visionårt forslag med
ett alternativt sått att hantera trafi-
ken. En vålstuderad Strandvagspro-
menad med intressant avslutning
med platser som stråeker ut mot
vattnet.

'En skon promenad' v. arkitekter
Christian Flegardt & Markus Rave¬
gård, Stockholm
Tvårsektionen av Strandvågen med
torget hor till en av tåvlingens bås-
ta losningar av detta parti. Markbe-
låggningen som sammanhållande
stråk ses som en kvalitet.

'Strand, stadspark, stad' v. Katarina
Gunnarsson, Ingemar Holmlid, Mikael
Broberg & Kristen Woller, Gdteborg
FSrslaget har en klar helhetslOsning
som på ett enkelt och återhållsamt
vis fflljs upp i dellSsnirigarna. Drott-
ninggatans markering som bostads-

gata och de små ingreppen på
Strandvagen ar också overtygande.

'Bl' v. Anna Nilsson & Fredrik Olson,
Johanneshov
Ett djarvt forslag och det enda pre-
mierade med dubbla promenadstråk.
De två stråken ges olika karaktårer
och kvaliteter. Med losningen vid
'Kallis' lytter forslaget fram alterna-
tiva mojligheter till platser och
moten med vattnet..

Hedersomnåmnande
Juryn vill aven uppmårksamma två
forslag som på ett visionårt sått tol-
kat tåvlingsuppgiften.

Synkop v. Blå arkitektur landskap
genom: Jonas Carlsson, Claes
Johansson, Thomas Landenberg,
arkitekt, Bertil Malmstrom arkitekt
SAR, Nils Mjaaland, arkitekt MNAL
professor, Goteborg/Tromso
Detta forslag redovisar en intressant
idé om områdets framtid som idag
inte år realistisk att genomfora men
som har ett starkt urbant grepp. De
återkommande paviljongerna an-
knyter till temat i Norra Hamnen.

Surfnturf v. Modul & Lie Øyen Arki¬
tekter genom Thomas Fagernes
sivilarkitekt, Tanja Lie & Kristoffer,
Øyen
Med ett imponerande grepp redovi¬
sar forslagsstållaren hur man kan
hantera de olika situationerna långs
strandpromenaden med en enda
principlosning. Forslaget har en hog
abstraktionsnivå och en tydlig arki¬
tektonisk vilja.

Allmånhetens val:

'Helsing mot havet' v. Astrid Kjø-
len/Åsberg Sigurgeisson Løvetar-
ma landskap, Trondheim
Parallellt med juryns arbete har all-
månheten vid några tillfållen fått
mojlighet att uttala sig om de 68 for¬
slagen. Tio procent av de rostande
(19 av 200) tyekte att forslaget 'Hel¬
sing mot havet' var det basta forsla¬
get. Ur allmånhetens motiveringar
kan saxas 'På ett enkelt sått fångar
man upp de existerande formerna
.och forstårker dessa till en under¬
bar mjukhet for hela området'...
'Forslaget tar bast hånsyn till den
nuvårande strandpromenaden och
miljon. Forslaget år enkelt men pro¬
fessionelt och påminner starkt om
de kontinentala strandpromenader
som finns på franska Rivieran'...
'Bidrar till att naturen når individen
båttre. Gronskan kommer nårmre
och bilismens hets minskar avsevårt'.

Information: Marianne Dock, Stads-
. byggnadskontoret i Helsingborg,
marianne. dock@stad.heIsingborg. se
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13 ACRES INTERNATIONAL
DESIGN COMPETITION
In early May an international jury
convened in Vancouver to select
three winning designs and honor¬
able mentions for the 13-acres inter¬
national design competition. The
competition challenged designers to
explore the schoolyard as a site for
ecological rejuvenation, expression,
and education.

Two combined park and school
parcels, Dry Site and Wet Site,
located in East Clayton, a sustain-
ability demonstration site in Canada
served as the competition sites.
School and community gardens
were the dominant site programs for
the Dry Site, and water retention
was the primary program for the
Wet Site. Designers were encour¬
aged to treat the material and tec¬
tonic dimensions of landscape as
sources for play and learning. Ideas
that used constructed natural sys¬
tems as both poetic devices and

educational materials were encour¬

aged. Designers were also asked to
express the complexity and mutabil¬
ity of the site's biological systems,
layering wetland areas or garden
areas with classroom use, play
space, parkland, and community
programs.
There were 254 entries from 32
countries: Argentina, Australia, Aus¬
tria, Brazil, Canada, China, Co¬
lumbia, Costa Rica, Belgium, Eng¬
land, France, Germany, India, Italy,
Indonesia, Israel, Japan, Mexico,
Netherlands, New Zealand, Norway,
Poland, Portugal, Spain, South Afri¬
ca, Scotland, South Korea, Sweden,
Switzerland, Thailand, the United
States, and Yugoslavia.
Jury members included Peter Latz,
Landscape Architect Duisburg North,
Latz + Partners, Cornelia Hahn Ober-
lander, FCSLA Landscape Architect,
Canada, Mark Dudek, School of
Architecture University of Sheffield
and Education Design Group, London,
Gina Crandell, Harvard University
Graduate School of Design, Mark
Francis, FASLA University of Califor¬
nia at Davis and Norway, Irene
Cinq-Mars, Ecole Architecture de
Paysage University of Montreal, and
Susan Herrington, (Moderator) Uni¬
versity of British Columbia, Canada.
First place, prize was awarded to
Nicholas Gilsoul of Brussels, Belgi¬
um, Second Place Prize was award¬
ed to Claudia lllanes Barrera with
Andrew Harris Diez, and Loles Her-'
rero Canela of Barcelona, Spain, and
Third Place Prize was awarded to
Kamni Gill of Massachusetts, United
States. •

Nicholas Gilsoul's first place entry,
Les Jardins D'East Clayton address¬
es the competition's Dry site and
proposes a schoolyard/park that
responds to the larger territory and
a school which is virtually indistin¬
guishable from the 13-acre land¬
scape infrastructure. The organiza¬
tional frame employed by Gilsoul is
a grid system that aligns itself with
the nearby water reservoir and
coastal mountains north of the site.
Water, b'oth free and contained, and
mountains are primary elements
defining the East Clayton region. By
anchoring the site to these elements,
they are brought into the smaller •
scale experiences of the children at
school.
The second prize entry submitted by
Claudia lllanes Barrera with Andrew
Harris Diez, and Loles Herrera
Canela addressed the wet site.
Their Wet Site design is charater-
ized by bold changes to the terrain
which separate active games uses
from the more passsive and aleotory
areas of the wetland. The school

and community buildings occupy the
highest plinth, while a series of pro¬
gram nodes - garden, enclosed
field, amphitheatre, and open air
classroom - are situated mid-sope;
and the lowest elevation contains
the water retention area and wet¬

land for East Clayton.
Kamni Gill's third placed entry enti¬
tled Ditches captured the conceptu¬
al thrust of the competition. As Gina
Crandell noted, 'this is a concept
that is transferable to many sites.'
Gill addressed the dry site and used
irrigation and drainage ditches to
structure the site. The ditches both
collect and filter water, and provide
enclaves for plants and animals, and
messy pockets for exploration by
children. The ditches are also a

receptacle of human relationships:
they evoke the site's agricultural
history and the communal necessity
of water. The physical and spatial
form of the ditch and the different
scales at which it manifests itself
throughout the site offers opportuni¬
ties for both enclosure and expo¬
sure. Ditches are for secret places
where children can play safely but
independently, and places of perfor¬
mance where children can demon¬
strate their physical and social
strengths, and self reliance.

The Jury gave nine Honorable Men¬
tions. 1st Honorable Mention was

awarded to Peter O'Shea with Sara
Wilson of Charlottesville, Virginia,
United States: 2nd Honorable Men¬
tion was awarded to Joel Agacki
and Michael Strielgel of Milwaukee,
Wisconsin, United States: and 3rd
Honorable Mention went to Barbara
Le Strat of Versailles, France. Hon¬
orable mentions were given to
Franck Jarosz of Strasbourg, France:
Dave Hutch and Jean Kindratsky of
Vancouver, Canada: Robert Dorgan
of Las Vegas, Nevada, United States:
Philippe Luc Barman and Gabriela
Barman at Nonlinear Architecture in
New York City, United States:
Robert Kastelic at Ultrapolis with
Carina Rose, Kent Vodden of Toron¬
to, Canada: and Herve Meyer and
Angela Morague of Rotterdam, the
Netherlands.

13-acres is organized by the Univer¬
sity of British Columbia Landscape
Architecture Program and supported
by the University of British Colum¬
bia, the Real Estate Foundation of
British Columbia, the British Colum¬
bia Society of Landscape Architects,
and Evergreen.
More information:Susan Herrington
sherring@interchange.ubc.ca
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the ditch also it a
receptacle of HUMwn
relatiotuhljiiilt evokes
the tile'* agricultural
hlstoiy and the
communal »iece«lty
of w.lte', Proposed
garden* on the lite rely
o'i »hated resooniibiHty
for water flow through
Irrigation ditches .ind
storage o' water in
Cisterns, The physical .tnd
spiiti.il form of the ditch
and the different scales .it
which It manifests Itself
throughout the site offe's
opporturtltes for both
enclosure and exposure
for "secret

places where children
c.tn play safely but
Indtrpendantly and 'o>
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Guide til

dansk havekunst

År 1000-2000

Søren Ryge Petersen, Politiken:

"Guide til dansk havekunst er en gave til hele

folket - i hvert fald til alle med øjne i hovedet og bare

en lille smule interesse for vore grønne omgivelser."

Marie-Louise Paludan, Weekendavisen:

"...et overblik og en systematisk vejledning har man

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

som også er forsynet med kort, både over Køben¬

havnsområdet og resten af landet."

Guide til

dansk havekunst:

År1000-SD00

Annemarie Lund

314 sider - 278 kroner

hundreder af illustrationer

Arkitektens Forlag

■»s

Undertegnede bestiller hermed ( ) ekspl. af
GUIDE TIL DANSK HAVEKUNST af Annemarie Lund

Pris 278 kr. inkl. moms, ekskl. porto

Ved betaling med kreditkort:
( ) American Express () Eurocard ( ) Mastercard ( )|BC
( ) VISA ( ) Dankort

Navn:

Gade/vei:

Postnr.: . By:

Underskrift:

POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
Strandgade 27 A
+++ 0110 +++

DK 1045 København K

Kortnummer: Udløbsdato:



TIRSDAGSFORELÆSNINGER
Kunstakademiets Arkitektskole af¬
holder tirsdage kl. 16-17 en forelæs¬
ningsrække om arkitekturhistorie.

Allerede afholdt er:
23.10. Ægypten v. Torben Holm-Ras¬
mussen; 30.10. Græsk arkitektur v.
Cathrine Gerner Hansen; 06.11.
Romersk arkitektur v. Carsten Thau
13.11. Romerske byer v. Carsten Thau

Resterende forelæsninger;
20.11. Byzans v. Mogens Krustrup
27.11. Romansk arkitektur v. Kjeld
Vindum
04.12. Gotikken v. Lars Marcussen
11.12. Renæssancen v. Carsten Thau
05.02. Palladio v. Mogens Sehested
12.02. Barokken - B. Neumann v.

Eduard Troelsgaard
19.02. Byen, renæssancen til det 18.
århundrede v. Jens Kvorning
12.03. Nordisk klassicisme v. Ola
Wedebruun
19.03. Industrialismen og de store
ingeniørjonstruktioner v. Erik Reitzel
09.04. Fra semper til Arts & Crafts v.
Merete Ahnfeldt-Mollerup
16.04. Eklekticismen. I hvilken stil
skal man bygge? v. Georg Rotne
23.04. Paris, det 19. århundredes
hovedstad v. Carsten Thau

Danneskjold Damsøes Allé 53,
Holmen. Auditorium 2.
Arr.: Forskningsinstitut 1. Arkitekturens
teori, historie og restaurering.
www.karch.dk

TORSDAGSFORELÆSNINGER
Kunstakademiets Arkitektskole af¬
holder torsdage kl. 17, efteråret
2001, en international forelæsnings¬
række for alle interesserede.
Internationalt fremtrædende arkitek¬
ter fremlægger egne arbejder og
kommenterer teori og metode herfor.

Allerede afholdt er:
18.10. Ny lyrisk arkitektur v. Jan Olav
Jensen, Jensen & Skodvin, Oslo

25.10. Nutidig arkitektur inspireret af
temaer fra Asplund og Lewerentz v.
Frederik Lund, Studio Gron, Goteborg
01.11. Internationalt orienteret arki¬
tektur rodfæstet i den moderne fin¬
ske arkitekturtradition v. Pentii Kare-
ola, Ark House Architects, Helsinki

Resterende forelæsninger:
22.11. Arbejder udspændt mellem
det figurative og det abstrakte v. John
Tuomey & Sheila O'Donnel, Dublin
29.11. Om modstande i materiale

og tektonik som betydningsbærere
v. Peter Salter, London

Danneskjold Damsøes Allé 51-53,
Holmen. Festsalen.
Arr.: Forskningsinstitut 1. Arkitekturens
teori, historie og restaurering.
www.karch.dk

HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB
Af efterårsprogrammet resterer 2
foredrag på KVL, Rolighedsvej 23.

Onsdag 14. november kl. 19.30
Billedhuggerhaven på Charlottenborg
Jane Schul fortæller om restaure¬

ringsarbejdet med den fredede bil¬
ledhuggerhave og dens historie fra
Botanisk Have, over brugen som

professorhave bl.a. for Thorvaldsen
og til havens funktion i dag som
have og arbejdsplads for lærere og
studerende på Kunstakademiets
billedhuggérskole.

Tirsdag 4. december kl. 19.30
Have- og landskabsarkitekturens
arbejder v. professor Jørn Palle
Schmidt, et foredrag om have- og
landskabsarkitekturens arbejder i
tiden fra slutningen af 1940rne og
godt et årti frem, næsten helt ud fra
egne erfaringer. Ud fra fortællingen
om den tid trækkes linier både tilba¬

ge og frem i tiden.

Havebrugshistorisk Selskab
Dokumentationsafdelingen, DVJB
Dyrlægevej 10.1870 Frederiksberg C

MILJØVENLIG BRUG AF TRÆ
I HAVE OG LANDSKAB
Kurset er for anlægsgartnere, land¬
skabsarkitekter, arkitekter, kommu¬
nale parkforvaltere samt andre der
beskæftiger sig med træ i have og
landskab. Gennem kurset får man et

grundlæggende kendskab til mil¬
jøvenlig brug af træ som alternativ
til brug af trykimprægneret træ.
Dato og sted:
12. december 2001 og 13. marts
2002 hos Danske Anlægsgartnere,
Frederiksberg.
19. december 2001 og 20. marts
2002 på Kolkærgård Landboskole,
Århus.
Pris: 1.775 kr. ekskl. moms.

TRAFIK OG ETIK - SET MED
GRØNNE ØJNE:
Vi kan ikke undvære trafik, men vi
kan minimere skaderne. Det er ud¬

gangspunktet for en debat om trafik
og risiko ud fra en etisk, miljømæs¬
sig og landskabelig indfaldsvinkel
samtidig med at der peges på løs¬
ninger af teknisk og politisk art.
Konferencen er for alle, der har til¬
knytning til det grønne område og
alle som har interesse for det trafik¬

politiske arbejde.
Dato og sted: 21. februar 2002,
Gammel Dok Pakhus, København.
Pris: 1.975 kr. ekskl. moms.

Information: Jørgen Nimb Lassen,
Have & Landskabsrådet
Tel,33 86 08 55. Fax: 33 86 08 50.
hlr@lda.dk www.hlr.dk

GEOCENTER MØNS KLINT
Møns Klint kender de fleste som et

enestående og betagende stykke
dansk natur. Ved Møns Klint, nær¬

mere betegnet Store Klint, er der
planer om i den nærmeste fremtid
at opføre et nyt oplevelsescenter -
et sakaldt GeoCenter Møns Klint -
der kan være med til at berette
historien om Danmarks fødsel og

samtidig danne optakt til et besøg
på selve klinten.
12000 blev der afholdt en konkurren¬
ce om udstillingsformen (en såkaldt
formidlingskonkurrence), og vinder¬
forslaget danner nu grundlaget for
den videre proces med at finde frem
til et bygningsanlæg, der vil kunne
rumme udsti 11 ingskonceptet.
Anlægget skal udformes og tilpas¬
ses stedet.
Konkurrencen er udskrevet af Geo¬
Center Møns Klints styregruppe,
som består af Skov & Naturstyrel¬
sen, Møn Kommune, Storstrøms
Amt, Danmarks Naturfredningsfore¬
ning, Friluftsrådet, Turisme region
syd og Team Møn.
DAL har som fagdommere udpeget
arkitekter maa Louis Becker og
Mikkel Beedholm samt landskabs¬
arkitekt maa, mdl Torben Schønherr.
Konkurrencen er åben for arkitekter

og ingeniører i Danmark, det øvrige
EU og i lande uden for EU. Præmie¬
summen er på kr. 600.000. Vinderen
af konkurrencen får tildelt den efter¬

følgende projekteringsopgave.
Indsendelsesfrist for forslag er
15. februar 2002.
Information om konkurrencen fra DAL

UDSTILLINGER I
MELDAHLS SMEDIE
Indtil 9. december
i Udstillingshallen vises
Kloe - notater, kradserier og andre
arkitektoniske undersøgelser om
rum og urbanitet.
Udstillingen præsenterer en række
studieresultater fra 3. år på
Studieafdeling, Arkitektur, By og
Bygningskultur.

Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18 ,

Tel. 32.68 60 00.
Fax 32 68 61 11
arkitektskolen@karch.dk

Deklarerede, kontrollerede produkter uden ukrudt,
med god biologisk aktivitet. Rådgivning og salg.Vækstlag

Jordforbedring
varemærker: I ■

ToDdressinaSvær Super-Muld I ■ 1 ■ J
D-Gro A

Fairway Mix DANSK JORDFORBEDRINGBold-Mix Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene
Green-Mix - Telefon 43 99 50 20 • Telefax 43 99 52 31
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www.buroet.dk

Lise Gorritzen
Tegner assistance på timebasis

gorritzen@image.dk tlf +45 8693 7254

BUR

Pris: 398 kr.
Indb., 180 sider, illustreret

ARKITEKTENS FORLAG

tlf: 32 83 69 00

fax: 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

THING &WAINØ
LANDSKABSARKITEKTER APS MAA MDL

Landskabsarkitekt eller arkitekt

En række større opgaver inden for planlægning i det åbne
land giver os anledning til at udvide vores medarbejderstab.
Tegnestuen søger derfor en landskabsarkitekt eller arkitekt
til ansættelse snarest muligt.

Kvalifikationer:
Vi forventer, at du har taget afgang fra en af statens arki¬
tektskoler eller KVL og har nogle års praktisk erfaring med
faget, herunder med landskabsvurderinger og planlægning
af veje og andre større tekniske anlæg samt anvendelse af
GIS- og visualiseringsværktøjer. Du skal. have evner og lyst
til samt erfaring i at arbejde selvstændigt og kreativt med
løsning af disse opgaver.

Ansøgning sendes inden den 6. december til
Thing &Wainø, landskabsarkitekter aps maa mdl
Store Kongensgade 40H
1264 København K

Ring evt. til os for yderligere oplysninger om firmaet og op¬
gaverne på tlf. 3311 13 35 eller gå ind på vores hjemmeside
www.thing-wainoe.dk.

Ung dansk arkitektur design

21 arkitekter, designere eller tegnestuer viser projekter, der
i skala spænder fra planlægningen af et boligområde til en
arbejdslampe. Den finske arkitekt og arkitekturteoretiker
Juhani Pallasmaa gennemgår projekterne, mens forfatteren
Christian Bundegaard tegner et portræt af generationen.
Format: 22 x 22,5 em, spiralryg, 132 sider, illustreret. Bogen
er med dansk og engelsk tekst.

ARKITEKTENS FORLAG, Strandgade 27 A, 1401 København K
tlf: 32 83 69 00 fax: 32 83 69 41 e-mail: eksp@arkfo.dk

bogen kan også bestilles på www.arkfo.dk

Undertegnede bestiller hermed eksemplarer
af bogen Ung dansk arkitektur Et design
Pris: 278,- kr. Pris er inkl. moms men ekskl. porto.

Navn:

POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Tlf.:

Gade/vej:
Postnr.:

By:
Underskrift:

__ Girokort

Ved betaling med kreditkort:
American Express Euroeard Mastereard
VISA * Dankort

Kortnummer:

Evt. gennem boghandler:

Udløbsdato:

Arkitektens Forlag
Strandgade 27
+++ 0110 +++

DK-1045 København K



AALBORG WHITE"

Fra gråt til ubetinget hvidt

^ Høj refleksionsevne
pr Stærke overflader

pr Stor slidstyrke
W Permanente farver

Aalborg Portland A/S

Tel 98 16 77 77

Fax , 98 10 11 86

E-mail: sales@aalborg-portland.dk
Internet: www.aalborg-portland.dk

AALBORG WHITE® er hvid cement - fremstillet af naturens egne råvarer,
forædlet med suveræn teknologi, anvendt til smukke og funktionelle løsninger.

AALBORG WHITE® er et varemærke registreret af Aalborg Portland A/S.

Hvide betonflader med AALBORG WHITE® er naturlig oplysning på veje, pladser,
cykel- og gangstier, trafikskilte, pullerter, taxaholdepladser, P-pladser og busstoppe¬
steder-overalt, hvor der er brug for god æstetik og sikkerhed i trafikken.
AALBORG WHITE® er hvid cement, der viser vej. Kun betinget af dit valg...


