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Standarderne er nye
- kvaliteten ændrer vi ikke på

I 2012 fik vi nye standarder for plante¬
skoletræer.

Standarderne beskriver træerne mere

præcist end tidligere og sikrer, at træerne
er godt forberedt til at vokse og udvikle
sig i livet efter planteskolen.
Det giver dig bedre mulighed for at
bedømme den vare, du modtager til dine
projekter.
Team Kortegaard hilser de nye normer
velkommen.

Og så arbejder vi i øvrigt intenst på altid
at levere den gode kvalitet, vi er kendt for.
Kontakt os og få tilsendt en folder med de
nye standarder.
Med venlig hilsen
Team ©ortegaard

©ORTEGAARD
P. Kortegaards Planteskole A/S
Øvej 10, Kappendrup
DK-5550 Langeskov
Telefon 65 97 26 56
Telefax 65 97 30 84

pkp@kortegaard.dk
www.kortegaard.dk
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Magne Bruun företeser om bakgrunnenfor
og opptakten til landskapskonvensjonen.
FotosNinaMarieAndersen

Karsten Jørgensen ønsker velkommen,
ikke minst til hovedpersonenpåførste rad

Den siste sesjonen startet opp med et inn-
legg om landskap som produkt og prosess fra
et landskapsøkologisk perspektiv ved første¬
amanuensis og prorektorMari Sundli Tveit.
Deretter fremførte professor Anne Katrine
Geelmuyden en kritikk av tradisjonelle til-
nærminger ved landskapsanalyse i lys av kon-
vensjonens landskapsbegrep. Med et presi-
sert utgångspunkt i landskap som historisk
utviklet konsept representerte hun et annet
ståsted enn blant annet Tveit og Clemetsen.
Geelmuyden poengterte at landskap ikke er
synonymt med "område", en misforståelse
som først og fremst er problematisk for eta¬
blering av landskapsarkitekturteori, ikke for
en pragmatisk praksis.

Dagens program ble avrundet med en pre-
sentasjon av Kathryn Moore fra Birmingham
City University. Hun representerte IFLA og
snakket om det globale perspektivet og den
internasjonale landskapskonvensjonen som
er under utarbeidelse. Ved å vise til egne pro-
sjekter illustrerte hun landskap som idé og
som uttrykk for ideer, og understreket land-
skapskonvensjonens bidrag til en holistisk og
strategisk tilnærming til landskap.

Det virker ikke å foreligge en felles avklart
oppfatning av hva konvensjonens landskap
er eller hvorvidt det lar seg kartlegge og defi¬
nere. Innleggene skal i fremtiden resultere
i en publikasjon som imidlertid vil gi et mer
nyansert bilde av de overfor nevnte anskuel-
sene enn hva en kort rapport som dette evner
å formidle.
NinaMarieAndersen, stipendiatv. Instituttfor
landskapsplanlegging, Universitetformiljø- og
biovitenskap, landskapsarkitektMNLA

Symposiets innledere:
MariSundli Tveit,
KineHalvorsen-Thorén,
Morten Clemetsen,

AnneKatrine Geelmuyden,
KathrynMoore,
Sunniva Schjetne,
LivKirstineMortensen,

MagneBruun,
MaguelonneDéjeant-Pons
Foran: IngridSarlöv-
Herlin, Diedrich Bruns
Ikkepå biidet:AlfStole og
Karsten Jørgensen

Også bragt i
Arkitektnytt 10/2012

Bruunsymposiet 12. oktober 2012:
The European Landscape Convention -
past present future
Professor emeritusMagne Bruuns åttiårsdag
ble markert med et symposium om den euro¬
peiske landskapskonvensjonen (ELC) i midt¬
en av oktober. En mangfoldig rekke innlegg
tegnet et omfångsrikt bilde av en priset, men
ikke helt avklart konvensjon.

Det har gått tolv år siden ELC ble ratifi-
sert. Det er en konvensjon som Bruun gjen-
nom deler av sitt virke var pådriver for ogutvi¬
klet et grunnlag for, og således et skikket tema
for symposiet tilegnet jubilanten. Represen¬
tanter fra Institutt for landskapsplanlegging
(UMB) og andre inviterte fra inn- og utland
bidro med varierte tilnærminger til emnet.

Programmet var tredelt og tematiserte
henholdsvis fortiden, samtiden og fremti¬
den. Bruun selv innledet den første sesjonen
med et tilbakeblikk hvor han skisserte bak-
grunnen for og opptakten til ELC, som han
videre beklaget stillheten omkring den siste
tiden. Eksempelvis ble ikke konvensjonen
nevnt da "monstermastdebatten" herjet som
verst i norske medier. Med referanse til ELCs
presisering av landskap "as conceived by peo¬
ple" stilte han spørsmål ved om en mindre vag
definisjon ville bidratt til en økt bevissthet om
og en mer anvendelig konvensjon.

FørsteamanuensisMorten Clemetsen dis-
kuterte ELC som et demokratisk prosjekt som
åpner opp for en tverrfaglig planleggingspro-
sess hvormedvirkning står sentralt og hvor

kommunikasjon er en viktig faktor. Profes¬
sor Kine Halvorsen-Thorén snakket om den
multifunksjonelle grøntstrukturen og nevnte
blant annet terminologiutviklingen som ledet
frem til dette begrepet. Professor Karsten Jør¬
gensen presenterte betraktninger over hvor¬
dan ELCs konsepter gjorde seg gjeldene alle¬
rede i Hirschfelds teori og illustrerte dette
med eksempler på paralleller mellom den
samtidige konvensjonens og romantikkens
oppfatning av landskap.

Den påfølgende samtidssesjonen startet
opp med en presentasjon av arbeidet med
integrering av konvensjonen i politiske doku¬
menter ved Maguelonne Déjeant-Pons fra
Europarådet, etterfulgt avMiljøverndeparte-
mentets Liv Kirstine Mortensens orientering
om implementeringen av ELC i Norge. Pro¬
fessor Diedrich Bruns fraUniversitetet i Kas¬
sel drøftet 'paradokset bærekraftig landskap'
ved å peke på hvor vanskelig der er å forestille
seg fremtidige landskap ved hjelp av planer,
selv for oss som er skolert i den slags. Sett fra
et konstruktivistisk perspektivmente han at
ELCs landskapsdefinisjon fungerer utmerket.
Sunniva Schjetne ogAlfStøle fra Statens veg-
vesen fremførte etatens arbeid for å fremme
skjønnhet i hverdagslandskapet og viste blant
annet hvordan myke trafikkanter ofte settes i
sentrum for planleggingen. Professor Ingrid
Sarlöv-Herlin fra SLU presenterte erfarin¬
ger fra implementeringen av konvensjonen
i ECLAS' program for landskapsarkitektur-
utdannelsen.
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KCAP's masterplan FredericiaC awarded
with 2012 Excellence on theWaterfront
HonorAward

KCAP's masterplan FredericiaC in Denmark
has received an 2012 Excellence on the Wa¬

terfrontHonorAward in the category 'plans'.
This annual award, organized by the US-based
Waterfront Center since 1987, gives recogni¬
tion to international waterfront develop¬
ments. They are judged by their sensitivity of
the design to water, their quality and harmo¬
ny of design, the impact of civic contribution,
environmental aspects as well as enrichment
and difficulty. In total 10 projects were award¬
ed, 8 built projects and 2 plans.

Water is a key element in the urban lay¬
out. The existing seafront will be enriched by
a network ofcanals, offering a strong presence
ofwater into the city. The canals set condi¬
tions for an intensive interaction between the

existing city, the new buildings and the water
and offer an appealing overarchingmaritime
character.

The construction ofcanals plays a key role
in dealing with the contaminated ground of
the area. The network will be constructed

exactly on those locations where the ground
is not contaminated. This ground then is
available to cover the contaminated areas. By
doing so the masterplan areawill be height¬
ened by approximately one meterwhich also
helps towork against the rising of the sea level
and allows for constructing underground
parking facilities at lower costs since they can
be built above groundwater level.

The masterplan is based on the winning
competition scheme of 2010 by KCAP in col¬
laboration with financial advisor Fakton and

sustainability and traffic engineers ofRam-
boll. For the further elaboration, the multi-
disciplinary team was expanded with Danish
architects Vandkunsten, energy consultant
Esbensen and advisors on urban farming of
Arup. The resulting development plan has
been submitted for approval.
KCAPArchitects & Planners is an internati¬

onally operatingfirm specialised in architec¬
ture and urbanism. KCAP holds offices in Rot¬
terdam, Zurich andShanghai and works with
a staffof75professionals. KCAP is led byfour
partners:Han van den Born, Kees Christiaanse,
Ruurd Gietema and Irma van Oort, and direc¬
tor Ute Schneider, www.kcap.eu

KCAP's vindendemasterplan
forFredericaC. Ill: KCAP

SLA vinder landskabsopgaven
i FredericiaC

Tegnestuen SLA er valgt som rådgivende land¬
skabsarkitekt blandt fem landskabsarkitekt¬

tegnestuer i en indbudt konkurrence for det
ambitiøse byudviklingsprojekt FredericiaC.

SLA's forslagbygger videre på den strategi
for detmidlertidige landskab, som tegnestuen
etablerede i området i 2010.1 det midlerti¬

dige landskab er så forskellige ting som frodig
natur, byens historie og naturlig forurenings-
rensning sammenvævet til et aktivt og grønt
landskab, som har dannet skole inden for bru¬
gen afmidlertidige byrum i byudviklingen.

Med byudviklingsprojektet FredericiaC
står havnefronten i Fredericia over for en

gennemgribende revitalisering, efter de tunge
industrier har forladt havnearealet. Her byg¬
ger Fredericia Kommune og Realdania By i
løbet af de næste 20-25 år en ny bydel, som
skal positionere Fredericia som hjertet af tre¬
kantområdet.

Det hollandske arkitektfirma KCAP og den
danske tegnestue Vandkunsten vandt i 2011
konkurrencen om helhedsplanen for Frede¬
riciaC. Det fremlagte forslag er pt. i høring i
Fredericia Kommune. Forslagets hovedkon¬
cept er at omdanne FredericiaC til en kanalby,
som det var tanken i Fredericias oprindelige
byplan fra 1677.

Realdania By og Fredericia Kommune samar¬
bejder om udviklingen afFredericiaC. Frederi¬
ciaCP/S er etpartnerselskab mellem Realda¬
nia By og Fredericia Kommune.
Området er ca. 20 ha. Bygningsarealet vil ca.
være 265.000 kvadratmeter. Når bydelen står
færdig, vil den rumme 1.000 boliger og 2.800
nye arbejdspladser.
Inf.: KristofferHolm Pedersen, kommunikati¬
onschefSLA, khp@sla.dk
www.sla.dk og www.fredericac.dk

Konkurrencen om Hobromidtby
Konkurrencen om Hobro bymidte har sær¬
ligt fokus på Brogade og de udfordringer, en
så trafikeret vej gennem en bymidte giver.
Projektet gennemføres i et samarbejde mel¬
lem Realdania, Mariagerfjord Kommune og
Trafikstyrelsen. Hensigten er at skabe bedre
fremkommelighed for busserne i bymidten,
bedre sammenhæng mellem by og havn og
nye byggemuligheder i bymidten.

Konkurrencen afvikles som en tofaset kon¬
kurrence med prækvalifikation. Fem teams
har i fase 1 givet hver deres bud på omdannel¬
sen af Hobro midtby. To forslag er udvalgt til
fase 2, hvor de bearbejdes yderligere. Vinder¬
ne er Team Schønherr medVIA Trafik, Hol-
scherArkitekter, Lindgaard Rådgivende Ing.
samt team EDB med Entasis, adj. prof. Jens
Rørbech, prof. Martin Zerlang, Jesper Kongs-
haugArchitectural Lightning, EKJ Ing.

De to hold skal nu justere deres forslag
ud fra dommernes bemærkninger, inden den
endelige vinder kåres imarts 2013.

Hobro bymidte, Team Schønherr

Team Schønherrs forslag lægger Havnega¬
den tilbage i det forløb, som vejen havde i
1970'erne. Dermed skabes plads til at bygge
en ny bydel mellem Havnegade og Østergade
samt på 'Texacogrunden' øst for Brogade. For¬
slaget rummer også en ny busterminal, hvor
busserne holder ind til en 'ø', hvilket dommer¬
ne vurderer, vil gøre området mere oversku¬
eligt for chauffører og passagerer.

Forslaget fra Team EBD fører Havnegade
op i Østergade. Desuden lægger forslaget op
til en ny bebyggelse langs sydsiden af Øster¬
gade, som skal grænse op til en grøn fælled
med engkarakter. Herved vil byen få en større
grøn kile end i dag.
http://hobromidtby.mariagerfjord.dk/
Konkurrence.aspx
Hobro bymidte, Team EBD
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CBS, Frederiksberg. Foto Torben Petersen
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Nordisk møde i Helsinki 2012
Dansk Landskabsarkitektforening var i okto¬
ber inviteret til nordisk møde, som i år blev
afholdt i Finland. Turen gik denne gang til
Helsinki; byen, som i 2012 er udpeget til at
være årets designhovedstad. DL's formand
Karen Sejr, IFLA-delegat Anja Boserup Qvist,
redaktør Annemarie Lund samt undertegnede
deltog i mødet.

Ekskursion
Den finske landskabsarkitektforeningMARK
var vært ved mødet og havde arrangeret et fint
program for de nordiske gæster. MARK's in¬
ternationale delegat Emilia Weckman havde
sat os i stævne ved kommunens byplanlæg-
ningskontor i den sydvestlige del af havnen
ved den gamle containerhavn i Helsinki ud
mod Den Finske Bugt. Her havde Emilia ar¬

rangeret oplæg med landskabsarkitekterne
Tomas Palmgren ogOouni Heinänen, Helsin¬
ki Kommune, der bl.a. fortalte om et af byens
store byudviklingsprojekter - i den hurtigt -
voksende by - som netop var vedVesthavnens
gamle containerhavn. Et byudviklingsprojekt
på 100 ha inkl. 20 ha parkområder, som efter
planen skal stå færdig i 2025 og skabe plads
til 16.000 indbyggere og 6.000 arbejdspladser.

Hereftervar der besigtigelse afnyere pro¬
jekter, hvor vi bl.a. gik igennem den sidste del
af det gamle nedsænkede banelegeme, der

skærer gennem byens centrum. En stræk¬
ning på 1,5 km, hvor de gamle togskinner var
fjernet og kilen omdannet til gang- og cykelsti.

Nordisk møde
Dernæst var indkaldt til nordisk møde, som
Helsinki Kommunes Public Works Depart¬
ment venligst havde lagt lokaler til. De nor¬
diske søsterorganisationer fra Finland, Sve¬
rige og Danmark var repræsenteret, Island
varmed på Skype,men desværre kunne Norge
ikke deltage i år. MARK's præsident Arto
Kaituri bød velkommen.

Hvad var så egentlig på dagsordenen i år?
Først og fremmest en præsentation fra hvert
landmed orientering om foreningernes med-
lemsudvikling, aktiviteter, fokusområder, og
hvilke aktuelle emner der lige nu optager de
enkelte organisationer. Et gennemgående
emne er tanker omkring og diskussion af for¬
dele og ulemper ved en evt. sammenlægning
med arkitektforeninger, og hvad man gør for
at fastholde landskabsarkitekternes identi¬
tet. Derudover var der - som altid - fokus på
udviklingen af uddannelserne. Specielt hos
MARK, der i øjeblikket aktivt arbejder på at få
et øget optag på landskabsarkitektuddannel¬
sen i Helsinki, bl.a. ved sammenligning med
de øvrige nordiske lande.

Udover en opdatering af den nordiske
samarbejdsaftale var drøftelserne specielt

Besigtigelse afBaana iHelsinki. Loci ved landskabsarkitekterneEmilia Weckmann ogKristaMuurinen
(med ryggen til) fortæller. Foto Lilian Thomsen

fokuseret på den internationale landskabsar¬
kitektforening IFLA. Vi har indsendt et fæl¬
lesnordisk forslag om forbedringer af IFLA's
fremtidige struktur; der blev drøftet forslag
til kandidater ifm. valg til IFLA Europe samt
fælles nordisk indstilling til IFLA Sir Geof¬
frey Jellicoe Award. Derudover var tidsskrif¬
tet LANDSKAB på dagsorden. DL har en tid
overvejet mulighederne for at udvide samar¬
bejdet og skabe et mere nordisk blad og har
været i dialog med de nordiske lande om per¬

spektiver ogmuligheder. Der er nu nedsat en
nordisk udvalgsgruppe, der mødtes for før¬
ste gang den 15. november i København for
at drøfte, hvordan et udvidet samarbejde kan
skrues sammen.

Den islandske landskabsarkitektforening
FILA byder først i juni 2013 velkommen til
nordisk kongres i Reykjavik. DL ser frem til et
spændende besøg og får forhåbentligmulig¬
hed for at arrangere en fælles studietur for
vores danske medlemmer.

Som afslutning på mødet inviterede
MARK påmiddag - en hyggelig afslutning på
et konstruktivt nordisk møde, der som altid
skaber tættere samarbejdsrelationer ved det
personlige møde.

Vi ses til næste år og fortsætter i mellemti¬
den dialogen over mails, Skype og naturligvis
til LANDSKAB's arbejdsgruppemøder.
Karen Sejr, formand, DL;Anja Boserup Qvist,
DL's internationale delegat; Lilian Thomsen,
DL's sekretariat og nordisk sekretær

A90

DL's jule-get-together
DL's jule-get-together afholdes 20. december
kl. 16 i DanskArkitekturcenter, ogved samme
lejlighed uddeles Dansk Landskabspris 2012.
DanskArkitekturcenter
Strandgade 27BDK
1401 København K

Info.: www.landskabsarkitekter.dk

Runde fødselsdage
75 år: Hans Peter Kofoed-Hansen, 4. februar
65 år: Annemarie Lund, 6. januar
50 år: Lars Bach, 17. februar

Udgivelsesplan LANDSKAB
Nr. 1. Deadline 1. december, udk. 15. februar
Nr. 2. Deadline 1. februar, udk. 22. marts
Nr. 3. Deadline 15. marts, udk. 25. april
Nr. 4. Deadline 20. april, udk. 7. juni
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WANDERLUST
Annemarie Lund

Ordet Wanderlust (låneord fra tysk, i det engelske sprog fra 1902) smager afnoget og ligger godt i munden. Det
giver umiddelbart associationer til udlængsel, fremmedartethed, bevægelse, nysgerrighed, opdagelse og ople¬
velse. At det også er titlen på en film (jeg ikke kender) og på en aktuel, global kunstudstilling, der hylder det in¬
ternationale, hos Sotheby's i NewYork (inkl. store kinesiske navne somAlWeiWei) går jeg let henover her. Men
det at have trang til at gå på opdagelse er essentielt, ikke mindst for landskabsarkitekter. Rejser det folkefærd
overhovedet nogensinde på ferie uden samtidig at skulle undersøge noget? Ikke, hvad jeg ved af. Ligeledes af¬
vikles efteruddannelsen på de fleste tegnestuer oftest som studieture til såvel storbyer - Bordeaux eller Beirut
- som fjerne spændende landskaber - Marokko eller Indien. Inspirationerne tonser ind og har på godt og ondt
egaliseret landskabsarkitekturen, så det lokale eller regionale blegner.

Såmeget mere interessant er det at læse, hvad arkitekten Merete Ahnfeldt-Mollerup skriver på sin blog på
arkfo.dk: 'Her i Danmark myldrer det jo med udenlandske arkitekter og designere, der er interesserede i vores
kultur, og som tit ser ting, vi ikke engang selv kender'. MereteAhnfeldt-Mollerup har observeret, at i takt med at
arkitektuddannelsen på Kunstakademiets Arkitektskole får flere og flere udenlandske studerende, sommedvir¬
ker til at internationalisere uddannelsen, er interessen for studieture i det danske land sjovt nok steget. Ligeså
er lysten til at genopdage gode og gamle arkitektureksempler vokset stærkt. Og det vil måske blive interessant at
studere det regionale igen, skriver hun. Hvilket så måske efterfølgende vil give sig til kende i en voksende inte¬
resse og følelse for fagets historie, spørger jeg.

Formentlig kan kun få læsere huske reklamen for Samarin, der engang i 1970'erne hang i meget stort format
på byens husgavle. Den store, skaldede og fyldigemand i bar figur var Percy vonHalling Koch, kaldet BUM; baron,
men mest dygtig tekstilmand ogmed faste meninger om forenkling, konsekvens, ærlighed og vovemod. Gen¬
tagne gange husker jeg, at han sagde: Hvis du ikke kan opleve noget på en cykeltur op ad Bernstorffsvej til Fem¬
vejen og tilbage, så kan du heller ikke opleve noget ude i verden. Oplevelsen må ligge i dig selv - som en parathed.

Parathed, lydhørhed, indlevelse og nærvær er netop evner, som arkitektenMathilde Petri fremhævede i sin
tale til Marianne Levinsen, der i oktober blev tildelt Dreyers Fonds hæderspris 2012.

Find paratheden frem og dyrk den, tag tilVarde eller Kokkedal, Skive ellerVen, Holstebro ellerVisby, Göte¬
borg eller Hjerting, Råcksta eller Ørestad, Oslo eller Stockholm. Gammelt som nyt; der er meget at se og for¬
tolke i de ret så nære omgivelser.

Så vidt det lokale. Men det er nu heller ikke dårligt at vandre i fodsporene på tidligere rejsende, med deres
dagbogsoptegnelser i lommen. '...Spadserede i Gaden, læste Algemeine Zeitung i en Caffe; gik hen til Kirkega-
arden her, paa hver Grav en Steen med en Turban eller Fessi, eller og i Form afet Sværd. - Siden, ved at stikke
gjennem en Sidegade kom jeg til samme Kirkegaard, der strækker sig vidt med sine mange og store Cypresser!
hvilken Udsigt. Constantinopel minder meest om Stockholm af alle de Stæder jeg kjender. Folk laae i Græsset;
her gikÆsler; tre fattige Grækerpiger sang...' skrev H.C. Andersen fra Istanbul søndag den 25. april 1841. AL

Karacaahrnet, Uskiidar, Istanbul
November 2012
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DREYERS FONDS HÆDERSPRIS 2012:
MARIANNE LEVINSEN
MathildePetri

Dreyers Fonds hæderspris 2012 blev 24.
oktober tildelt landskabsarkitekt Mari¬
anne Levinsen. Mathilde Petri, arkitekt
MAA og medlem af fondens bestyrelse,
motiverede pristildelingen således:

Dreyers Fond har med sin hæderspris i år øn¬
sket at rette fokus mod landskabskunsten.
Værdien af'omgang med det grønne' i stor
som i lille skala er tydeligere end nogensinde.

Den øgede bevidsthed om byen som øko¬
system og byen som ramme om dagligdagens
bo- og arbejdsliv - aldrig har så mange boet
i byerne som i dag - forstærker den grønne
bevågenhed.

De grønne passager i byen er dog ikke kun
rekreative offentlige arealer eller nødvendige
årer i et stort komplekst stofskifte. De grønne
passager er om noget med til at understrege
et givet steds særlige identitet - til at skabe
lokale tilhørsforhold i en globaliseret verden
- til at skabe oplevelser og billeder, der lejrer
sig i vores erindring.

Dreyers Fond har valgt at tildele hæders¬
prisen 2012 til landskabsarkitekt Marianne
Levinsen for hendes forbilledlige evner til at
definere og understrege et steds særlige iden¬
titet - hendes evne til at skabe karakterfulde

og oplevelsesrige grønne rum.
I et interview i forbindelse med hæders¬

prisen fremhæver Marianne Levinsen land-
skabskunstens stærke binding til vejretjord¬
bunden, klimaet - til det specifikke sted. "Vi
kan ikke lave hvad som helst hvor som helst,
for hvis planter, træer og belægninger ikke vil
være der, vil de ikke være der. Vi laver på den
måde ikke noget færdigt, vi leder noget hen til
en tilstand, som så fortsætter i sig selv."

Denne personificering af landskabskun-
stens elementer er symptomatisk for Mari¬
anne Levinsens indlevede tilgang til land¬
skabskunsten. "Hvis de ikke vil være der - vil
de ikke være der" -man kan næsten høre hen¬
des samtalermed planter, træer og belægnin¬
ger - og vel også en vis bestemthed i tonen,
hvis modstanden hos dem er for stor.

Dreyers Fond er etableret i 1976 afægtefællerne arkitekt ThorvaldDreyer og landsretssagførerMargotDreyer. Dreyers Fond uddelermidler til ini¬
tiativer ogprojekter, hvisformål er atfremme advokat- og arkitektstandens udvikling og samspilmed samfundet. Dreyers Fonds hæderspris erpå
samlet 800.000 kroner og tildeles hvert år i oktober en arkitekt og en advokat, der har udmærket sig indenfor sitfelt. Prisen blevførste gang uddelt
i 1982. På advokatsiden tildelesprisen i år advokatKnud Foldschackfor hans årelange løsningsorienterede arbejde i krydsfeltet mellem det skæve
og det regelretteDanmark
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Tietgenkollegiet, RuedLanggaards Vej 10, København S
Konkurrence 2002. Realiseret: 2002-06, 2. fase 2009
Bygherre: Fonden Tietgen Kollegiet
Arkitekt, totalrådgiver: Lundgård og TranbergA/S
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab Aps. Medarbejder: Marianne Levinsen
Supplerende rådgivning iforbindelsemed udbud, kontrahering ogfagtilsyn: Henrik Jørgensen LandskabAps
Ingeniør: COWIA/S
Entreprenør: F.J. Poulsen
Foto: Jens Lindhe, Marianne Levinsen

Det overordnede landskabelige motiv omkring kolle¬
giet er at trække grønningen heltfrem til bykanalen.
Græssetflettes i baner sammen med insitu-støbte be¬
tonplader i et mønster; der tilgodeser bevægelsepå
tværs afpladsen. Flere slags tætplantede birketræer
danner læ og rum

Theprimary landscapemotifaround the dormitory is
topull the green all the way up to the city canal.
The grass is woven in bands togetherwith in situ cast
concrete slabs in apattern that makes allowancefor
movement across the area. Several types ofclosely
plantedbirch trees create shelter and space
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Udtalelsen viser tillige, atMarianne Levinsen
altid tager udgangspunkt i en binding - nem¬
lig det specifikke steds betingelser - som hun
med indlevet kunstnerisk nerve transforme¬
rer til et potentiale. Man kan sige, at hun har
en særlig evne til at slå en stedsspecifik tone
an. En tone, der, som hun siger, 'leder til en
tilstand', som så fortsætter i sig selv og skaber
nye og varierede klange over tid.

Værkerne opleves som rytmiske komposi¬
tioner, der som fine vævede tæpper rummer
både stramhed og oplevelsesrigdom - værker
man kan vende tilbage til - vedkommende
værker, der emmer af nærvær.

Marianne Levinsen startede tegnestue
i 2002 og er kendt for den landskabelige
bearbejdning af projekter som campusom¬
rådet ved CBS på Frederiksberg, Tietgen¬
kollegiet i Ørestad, Munkegårdsskolen i Gen¬
tofte og Jægersborg Vandtårn. Et pleje- og
omsorgscenter i Kokkedal venter på at blive
taget i brug. Marianne Levinsen har modta¬
get adskillige kollegiale hædersbevisninger,
og på den internationale arena blev projektet
'Kilen' nomineret til finalen ved den 6. bien¬
nale i landskabskunst i Barcelona i 2010.

Louiselundpleje- ogældrecenter, Louiselund 9, Kokkedal
Konkurrence 2010. Realiseret: 2012

Bygherre: DAB, Hørsholm kommune
Arkitekt: Lundgård og TranbergA/S
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen Landskab Aps.
Medarbejdere: Marianne Levinsen, AnnetteKærgaardHansen, Christine VadMajgaard
Ingeniør:Moe ogBrødsgård
Underentreprenør:M.J. Eriksson, Allan Steenberg, anlægsgartner
Foto:Marianne Levinsen
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Campusområdet ved CBS på Frederiksberg
hører til et afMarianne Levinsens mest mar¬
kante arbejder. Bevægelsen mellem bygnin¬
gerne sker ad et præcist hovedstrøg i beton,
der punkteres af en række runde bede med
træer, græsser og grønne stauder. Træerne
er rødeg, som fortsætter ud i terrænet i klyn¬
ger af forskellige størrelser, der optager ska¬
laskiftet fra de store bygninger. Som flettet på
en væv optræder bearbejdet beton, trækiler
og beplantning i et mangfoldigt, men stramt
og enkelt mønster. Den lige promenade med
det lange kig og oplevelsen af den nære stof¬
lighed i de cirkelrunde bede og den riflede
beton giver associationer til det at studere.
Man aner målet, men må intuitivt vælge, om
man skal gå den ene eller den anden vej for at
nå derhen? Sanselige oplevelser i det små kan
afstikke valget i det store.

I Tietgenkollegiet i Ørestad lægger en stor
cirkelrund plint op til samvær og fællesskab i
trådmed bygningens egen ånd. Sammen med
spredte grupper af sølvpil med raslende løv
i grågrønne farver møbleres og skabes nær¬
vær, også for den, der i al ensomhed sætter
sig i gårdrummet.

Det nyligt afsluttede pleje- og ældrecenter
Louiselund i Kokkedal fremstår med store
bløde former af ensartet beplantede puder i
lavendel, løvefod og høstanemoner. Bedene
knytter an til facaderne og skaber slyngede
forløb mellem de retvinklede bygningskrop¬
pe. Over tid vil de bløde bede danne farverige
stødpuder for beboere, som gennem året vil
opleve enmangfoldighed af farver og struktu¬
rer i tæt forbindelse med de indre rum.

Det intuitive er afgørende hos Marianne
Levinsen. For ét er hendes store viden om

planter ogmaterialer og hendes fine fornem¬
melse for kompositioner og stofligheder, men
det helt afgørende er hendes intuitive for¬
nemmelse for det kunstneriske udtryk, hun
søger - for den identitet, hun vil forstærke.

Optagetheden af at skabe vedkommende
rum for mennesker - omsorgsfulde, udfor¬
drende og oplevelsesrige rum - går som en rød
tråd igennem Marianne Levinsens arbejder.

Det er Dreyers Fond en stor glæde at til¬
dele Marianne Levinsen årets hæderspris.
MathildePetri, arkitektMAA
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SKYGGER OG TEKSTUR
Marianne Levinsen

Efter modtagelsen afDreyers Fonds hæ¬
derspris 2012 takkede landskabsarkitekt
Marianne Levinsens med disse ord:

Det enkle, udtryksfulde rum med store kræf¬
ter optager mig. Det optager mig, fordi det
giver plads til tanker og sætter ting i perspek¬
tiv - og fordi det er der, jeg som arkitekt får
troen på, at det at forme og præge vores fysi¬
ske omgivelser er noget, der skaber en forskel
og en betydning for andre mennesker.

Vi har som landskabsarkitekter mulighed
for at skabe store rum.

Vi har muligheden for at skabe rum, som
rækker ud og får fat i en fortælling om noget,
der er større end os selv.

Det at blive vækket afet udtryksfuldt rum
- et forløb - en mægtig skala - et særligt lys -
et rum, der strækker sig, giver perspektiv og
fællesfølelse, står i relation til de oplevelser,
der helt er vores egne.

Arkitektoniske virkemidler står fast og
skal give mening og betydning i det rum, de
etablerer.

Lyset og skyggerne flytter sig - og skaber
en foranderlighed, der sætter vores sanser i
spil.

Som landskabsarkitekter er vores hove¬

dingredienser sten, jord, beton, asfalt og ikke
mindst træer og det levende plantemateriale,
som i uendelige variationer rummer poten¬

tiale i forhold til at skabe liv og foranderlig¬
hed - i alle skalaer - og ikke mindst i tid.

Det særlige nordiske lys med skiftende
kvaliteter fra blødt til skarpt er befordrende
for legen med materialernes struktur, far¬
ver og stoflighed. Selv den tunge beton bliver
levende og let, når skyggerne i de kostede ril¬
ler får øjet til at følge strukturen i de håndla¬
vede strøg, som fremhæver det stærke mate¬
riales fine porøsitet.

Vi planter træer. Træer som vokser, sprin¬
ger ud, bliver røde og taber blade. Træer, som
strækker sig mod himlen, dufter, blomstrer,
sætter rummet i perspektiv. Men det enkle
billede af lette, levende skygger ermåske i vir¬
keligheden dér, hvor poesien lever allerstær¬
kest i sin rene form - af flygtighed.

Mit mål er ikke at kontrollere og iscene¬
sætte en enkelt oplevelse eller for den sags
skyld at sætte mit eget mærke, men derimod
at skabe enkle og udtryksfulde arkitektoni¬
ske rammer, der netop giver plads til mang¬
foldige oplevelser og sansninger, som er folks
helt egne.

Der skal være plads til det utilpassede, det
vilde og det poetiske på samme tid.

At relatere sig til sin tid og kontekst - at
skabe klarhed, rum og struktur i kontrast til
det fantasibefordrende - er for mig grundes¬
sensen i arbejdet med enhver landskabsop-
gave.

Og der har jeg jo egentlig blot stillet mig på
skuldrene af en lang og stærk tradition inden
for dansk landskabskunst. En tradition, som
gennem flere generationer vedvarende har
kunnet inspirere, genfortolke, forny ogmoti¬
vere nye generationer.

Vi skal ville noget med det, vi skaber. Vi
skal have en idé, vi skal have mod til at turde
noget, prøve noget, udfordre os selv i vores
projekter. Vi skal tænke og udføre bæredyg¬
tigt, tage hensyn til miljøet, passe på vores
omgivelser - og vi skal blive klogere.

Og når alle disse ting er med, er arkitek¬
tens største kunst måske det øjeblik, hvor
man efter at have fuldført sit projekt formår
at sætte sig selv helt til side - og lader tingene
virke og leve i deres rene essens - uden at det
kræver en forklaring, som ikke kan opleves og
sanses direkte afandre.

Æren er det fagreste træ i skoven - og at mod¬
tage denne ære fra Dreyers Fond er af en be¬
tydning i den helt store landskabelige skala -
den skala, der giver tankerum, fordybelse og
perspektiv.

Når det fagreste træ i skoven samtidig reg¬
ner med guld - så er der al mulig grund til at
føle sigmeget beæret, meget heldig, taknem¬
melig og meget mere end helt ualmindeligt
glad.

Tusinde, tusinde tak
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Campus ved CBS på Frederiksberg
Projektet, jeg beskriver her, er campus ved
CBS på Frederiksberg. Det er tegnet i forbin¬
delse med, at Copenhagen Business School
skulle udvide deres undervisningskapacitet
i form af en ny stor auditorie- og forsknings-
bygning i tilknytning til deres eksisterende
bygninger.

Arealet var førhen rangérareal med en

jernbaneforbindelse, som skar byen over i to.
Terrænet var som en flad skål, omgivet af luk¬
kede hegn - og fyldt med dårlig jord. Waste¬
land, en bagside i byen, som lå ubenyttet hen -
dækket med sten og skærver, parkerede biler

og kun de allersejeste pionergræsser, som
brød igennem der, hvor der var en sprække i
jordskorpen.

Underjorden løber nu en metro som tra¬
fikal forbindelse fra det centrale København
til Frederiksberg. Campusarealet strækker sig
hen over linjen mellem de to nye metrostati¬
oner og afsluttes i den ene af stationen Sol¬
bjerg Plads - i den anden ende af bymidten
med nyanlagte pladser, indkøbscenter, biblio¬
tek oggymnasium - ogCBS's enorme bygning.

Arealet er omformet til et åbent, aktivt og
grønt bylandskab med mulighed for bevæ¬
gelse på langs og tværs, til og fra og igennem.

For at forstærke og fastholde det store, åbne
rum gennem byen og samtidig give stedet en
karakterfuld, grøn udstrækning er der plantet
en serie afmægtige lunde af rødeg.

Lundene placerer sig strategisk i forhold
til udspændingen afdet store rum og i forhold
til kommende bygningskroppe.

Lundene ligger primært i kanten af det
tidligere sporareal, friholder bunden/spo¬
ret og tydeliggør herved rummets form. Træ¬
erne er plantet i store samlede grupper, og
beplantningen fremstår derfor som 'hel' lige
fra nyplantning, til træerne har nået deres
fulde størrelse.

Udover de overordnede æstetiske motiver
vil lundene have en skalaformidlende virk¬

ning i forhold til de store bygningskroppe og
samtidig have en betydelig vinddæmpende
effekt på langs af rummet.

Rødeg har jeg valgt som karaktergivende
træ pga. deres oprette og horisontalt forgre¬
nede vækst, deres store fylde i kronerne og
deres særlige skarlagensrøde efterårsfarver,
som på vores breddegraderbrænder igennem
i forholdsvis lang tid sidst på året.

Træerne vil fuldtudvoksede nå en højde
på 20-25m og indgå i ligeværdigt samspil med
bygningsvolumenerne. Egetræenes skygger
er ikke til at overse, når man bevæger sig fra
siden hen over dem og ser dem i perspektiv.
Og egetræet har en skygge, der er særlig smuk.
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Den lette lysgennemtrængningmellem blade¬
ne danner skygger på fladen med et helt sær¬

ligt mønster, der tegner sorte figurationer på
den brunlige grusflade. Og på de store græs¬
arealer får træernes skygger lov til at strække
sig langt ud på fladen. Netop nu bliver skyg-
gern ekstra lange, når solen står lavt på him¬
len i Danmark.

Promenaden
Promenaden løber gennem arealet. Det brede
spor kobler de store bygningskroppe og teg¬
ner en markant linje gennem byen, fra Sol-
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CBS, promenade medgræsser CBS, promenade with grasses

bjergmetro i vest til pladsen foran Frederiks¬
bergcenteret i områdets østlige del.

Ideen med promenaden er at fastholde
en samlet rumlighed og identitet i den store
skala samt at forbinde og fastholde de store
bygningsvolumener, som ligger omkring.

Promenaden er udført i insitustøbt beton
med udsparrede, cirkulære huller til hhv.
træer og forskellige græsarter - et stilise¬
ret billede af nedlagte, eller slidte, arealer,
hvor vilde græsser og pionervækster bryder
igennem, så snart der findes et hul eller en
sprække i den faste skorpe.

Græsserne skyder op af hullerne og fremstår
som strålende buketter af strå i forskellige
højder.

Betonen er kostet, mens den var våd, og de
lette strøg forvandler betonens mættede over¬
flade til en stoflig struktur med lys og skygge¬
spil i det håndkostede relief. Græsstråenes
filtrede skyggestriber blander sig med lethed
i skyggespillet på betonen og skaber tilsam¬
men en særlig forfinethed i mødet mellem de
to væsensforskellige materialer.

På tværs af promenaden ligger stokke af
azobétræ. Træet fungerer som støbeskel mel-

Campusområdetfremstår som et åbentgræsklædt arealmed store lunde afrødeg The campus area appears as an open grass covered area with large groves ofred oak

,-r
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CBS, pladsen vedHowitzvej CBS, the square onHowitzvej

lem betonfladerne, så de ikke revner - og ska¬
ber på langs af strækningen en uens grafisk
rytme, der er med til at give betonens relief et
forskelligt udtryk inden for hvert enkelt felt.

Langs promenadens ene side løber vand¬
renden - et rumligt element, der udover sin
funktion med at samle og lede vandet er med
til at forstærke sporets perspektiv. Når renden
ikke er våd, er det skyggenoterne fra vandren¬
dens kanter, der trækker linjen op og sender
den af sted.

Terrænets møde medKilen

Omkring bygningen 'Kilen' formes et system
afbrede græsklædte volde, der udefra opleves
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CBS, Kilen, Solbjergplads 3, Frederiksberg
Konkurrence: 2002. Realiseret: 2003-06

Bygherre: Copenhagen Business School, CBS
Arkitekt, totalrådgiver: Lundgård og TranbergA/S
Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen LandskabAps. Medarbejdere:Marianne Levinsen ogMette Lund Traberg
Supplerende rådgivning ved udbud og kontrahering: Algren &Bruun LandskabsarkitekterAps
Ingeniør:NIRASA/S
Entreprenør: E. Pihl& Søn (1. etape), Aarsleffm. anlægsgartner Sven Bech (2. og 3. etape)
Foto: Torben Petersen,Marianne Levinsen, Christine VadMajgaard

CBS, trappehave vedKilen CBS, stepped garden atKilen

som en fortsættelse af campusarealets græs¬
klædte terræn.

Terrænet hæver sig og har sit højdepunkt,
hvor bygningen er placeret. Dette forstærkes
af græsvoldene, der er formet som en blød
bastion omkring bygningen med siddetrin af
beton ved indgangspartierne.

I bygningens ender mellem facade og de
omkransende græsvolde er trappehaverne
placeret.

Haverne er hemmelige - man ser dem
kun, når man sidder inde i bygningens store
auditorierum. De fungerer som lysgårde for
rummene indvendigt og som pauserum i
undervisningstiden.

Haverne er udført som et forløb af trappetrin
støbt i beton og beplantet med lavere græsser
ogAllium-kugler, som skaber en vertikal kon¬
trast til de horisontale betontrappeflader - og
giver haven en grafisk effekt med hundredevis
afblå kugler på en pind.

Her gælder det om ikke at kaste skygge.

Pladsen vedHowitzvej
På den anden side afbygningen træder man
ud på en plads. Pladsen samler den nye byg¬
ning 'Kilen' og den renoverede bygning ud
mod Howitzvej.

Pladsen er udformet som en stor terras¬

seret flade med asfaltbelægning, lave trin

og opstribninger af betonbordursten. Store
bløde tæpper af lavendel er lagt ud på plad¬
sen. Lavendlerne blomstrer, tørrer og dufter
så intenst.

Rødege og belysning er samlet omkring
indgangen til 'Kilen' - der hvor græsvoldene
bliver til brede græstrin, som bøjer ind mod
bygningens facade i direkte forlængelse af
auditorietrappen indenfor. Om dagen holder
man pause på voldenes græsterrasserudenfor
- og der skal helst være sol.
MarianneLevinsen, landskabsarkitektMDL
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SIENAPRISET 2012

Sienapriset utdelasför attfrämja god utemiljö och tilldelas ett objekt och dess arkitekt. Officiell sponsorförpriset ärStarkaBetongindustrier.
Priset innebär en hedersutmärkelse iform av diplom samt reliefplakett som fästespå det belönade objektetpåför detta lämpligplats.
Arkitekten bjuds dessutompå en 3 dagars studieresa till Siena med omnejd tillsammans medjuryn och en representant utsedd av sponsorn.
Det belönade objektet ska ha aktualitet. Projektörensprisbelönta huvudinsats bör ej ligga längre bak i tiden än 5 år. Objektet skall vara såfärdigställt
att det också ska kunna kvalitativt uppskattas av en bred allmänhet.
Sienaprisjuryn 2012:Karin Åkerblom, AndersKling, MathiasAhlgren, Erik Simonsen, Jan Lang

Kungsbacka torg. Foto PerKårehedKungsbacka square. Photo PerKårehed

Nominerad: Kungsbacka torg, Kungsbacka
Juryns beskrivning
Kungsbacka torg är ett historiskt torg som
över tid hade omvandlats till en plats helt do¬
minerad av parkering med lite plats för liv och
rörelse. Med en ambitiös och genomgripande
förändring har torget återfått sin forna glans.
Upplägget är traditionellt, men gjort med fi¬
ness. Parkeringsplatserna är begränsade och
omhändertagna. Ett schackrutigt granitgolv
sträcker sig från fasad till fasad. En ram av lin¬
dar famnar torget och fungerar som möble¬
ringszon. Till detta adderas två fint utformade
paviljonger och en konstfull belysning.

I torgets ena del gör sig historien påmind
genom gamla kyrkoruiner, vars fotavtryck
återskapats i en beläggning av granithällar.
Här kan man slå sig ned på sittbänkar av vari¬
erande höjd vilka står uppradade som i en rik¬
tig kyrka. Kungsbacka har fått sitt klassiska
torg som på ett förtjänstfullt sätt tar platsens
historia in i framtiden.

Byggherre: Kungsbacka kommun genom trafik- och
parkchefLarsBjörkman, landskapsarkitektMSA
Anna-Karin Ljungman, trafikingenjörCamilla Graad
och byggledare Olle Andersson.
Landskapsarkitekt: White arkitekterAB genom land¬
skapsarkitekterna LAR/MSA Sam Keshavarz och

PaulaMackenzie. Arkitektför torgbyggnader: White
arkitekterAB genom arkitektSAR/MSA Ulla Antons¬
son. Möbeldesign av kyrkbänkar: White arkitekterAB
genom landskapsarkitekterna LAR/MSA Sam Kesha¬
varz och PaulaMackenzie i samarbete medNOLA In¬

dustrierAB (konstruktion och leverantör). Ljusdesign:
White arkitekter genom arkitektMSA Kajsa Sperling
och MikaelaÅström.

Markprojektör: Ramböll genom Stefan Sahl och Ulri¬
ka Lundberg. Övriga konsulter:Ramböll SverigeAB.
Entreprenör:MarkteknikSverigeABgenom PeterAn¬
dersson och Torbjörn Johansson.

Nominerad: Domkyrkoplan, Göteborg
Juryns beskrivning
Landskapsarkitektur blir ofta som bäst när
den har något tydligt att ta spjärn emot. Nya
tillägg i en park eller på ett torgblirmer verk¬
samt mot uppvuxna träd eller vackra fasader.
Domkyrkoplan är en sådan plats där mycket
är vunnet från början. Domkyrkan är axio¬
met, den självskrivna landskapsarkitektonis¬
ka kontrasten mot vilket det nya ställs.

Utgångspunkten var att skapa en mo¬
dern stadspark med respekt för historien. Ur¬
sprungliga gångsystem har rekonstruerats
och historiskt växtmaterial har återplante-
rats. Men det som imponerarmest är de sam¬
tida elementen från vår tid. Ett pålagrat sys¬

tem av gångar, planteringar och specialritade
soffor är skickligt infogat i den gamla syste¬
matiken. Gestaltningen andas modernitet,
rörelse och öppenhet, en transformering av
ett stadsrum. Det är gjortmed säker hand i en
känslig miljö som kommer att stå sig över tid.

Byggherre: Idé- och programskede: Göteborgs Stad,
Stadsbyggnadskontoretgenom samordningsansvarig
arkitektSAR/MSAMalin Häggdahl ochprojektledare
arkitektMSA KristinaHulterström;Projekterings-
och genomförandefas: Göteborgs Stad, Trygg, vacker
stad genom samordningsansvarig IngvarBrattefjäll
ochprojektledare Barbro Schroder.
Landskapsarkitekt: 02LANDSKAPgenom ansvarig
landskapsarkitektLAR/MSA Sabina Richter, kvali¬
tetsansvarig arkitektSAR/MSA Ulrika Gunnman,
handläggande landskapsarkitektLAR/MSA Linda
Ekman samtmedverkande landskapsarkitektLAR/
MSAMy Lekberg Hellström och landskapsarkitekt
MSA Johanna Zetterlund; Ljusdesigner: Ambient ljus¬
design genomMauritz de Vries; Möbeldesign: LONG:
02LANDSKAP i samarbetemedNOLA.

Konsulter: VA:MarkteknikgenomMartin Lindberg
och KlasKaljusaar; El: Belpro genom Jan-Erik Wal-
lerstedt.

Entreprenör: TorslandaEntreprenad.
Leverantör: LONGmöbel:NOLA.

Domkyrkoplan, Göteborg. Foto UlfCelander
Domkyrkoplan, Göteborg. Photo UlfCelander
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Sienapriset 2012:Hornbergs Strandpark, Stockholm. Foto ÅkeE:son Lindman
Sienapriset 2012: Hornberg'sStrandpark, Stockholm. PhotoÅkeE:son Lindman

Stora Torget, Visby. FotoÅkeE:son Lindman Stora Torget, Visby. PhotoÅke E:son Lindman

Nominerad: Stora torget, Visby
Juryns beskrivning
Få platser har sådan laddning i Sverige som

Visby innanför ringmuren. Stora torget är
stadens största torg och sedan många sekler
en handels- och mötesplats av rang. Här tro¬
nar, förutom ett uttrycksfullt fasadliv, en stor
medeltida kyrkoruin; torgets självklara fokus¬
punkt.

Att gestalta en sådan plats, med en sådan
laddning, är ingen enkel uppgift. Det är lätt att
göra förmycket, eller för litet. Det nya torget
gör varken för mycket eller för litet. De nya
och gamla funktionerna tas om hand på ett
smakfullt sätt. Tilläggen är subtila utan att
vara mesiga.

Under några årtionden var Stora torget ett
ensartat parkeringstorg. Med den nya gestal¬
ten har torget återtagit platsen som stadens
medelpunkt. Uteserveringarna har fått större
yta, elegant trappade bakom en distinkt till¬
skuren kalkstensmur vars linje definierar
torgrummets gräns och germöjlighet till sitt¬
platser i bästa läge. En sammanhållen yta av

smågatsten och hällar i olika utföranden defi¬
nierar torgets utsträckning och strukturerar
torgets olika delar. Mot ruinen finns en vat¬
tenanläggning som både andas historia och
modernitet.

Byggherre: Region Gotland, Samhällsbyggnadsför¬
valtningen genomprojektledare arkitektSAR/MSA
Jenny Lundahl.
Landskapsarkitekt och huvudkonsult: Sydväst arkitek¬
tur och landskapAB genom landskapsarkitekt LAR/
MSA PerAndersson och arkitektMSA Lina Dahlström

(ansv. tävling), landskapsarkitekt LAR/MSANiklas
Bosrup (ansvarigprojektering), landskapsarkitekt
LAR/MSA Åsa vonMalortie, landskapsarkitektLAR/
MSAHelen Mosseby, landskapsarkitektLAR/MSA
Kina Bergdahl, landskapsarkitektMSA Sunna Pfeif¬
fer, arkitektSAR/MSA Jonas Linderholm, landskaps¬
ingenjör OskarHägg ochpraktikant Karin Jonsson.
Arkitekt: Malmström Edström arkitektergenom arki¬
tektSAR/MSA ChristerMalmström. Ljusdesign:ÅF
Lighting genom Frida Nordmark.
Konsulter: VA:Kreera genom Patrik Borgkvist. Kon¬
struktör: Danewids Ingenjörsbyrå genom Göran Bäck¬
ström. Elkonsult:ÅF-InfrastrukturAB genom Lars
MagnusNilsson. Vattenteknik: ArnicaMarkteknik
genom Anders Larsson. S:taKatarina kyrkoruin belys¬
ning invändigt:Black ljusdesign genom ljusdesigner
PLDA Niklas Ödman.
Entreprenör:Nybergs EntreprenadABgenomplats¬
chefGeorgArenvi.
Leverantörer: Gotlandsfurfrån Österby brädgård;
Norrvangekalkstenfrån Slite stenhuggeri; Vattentek¬
nik (ej teknikbrunn)från Anleka; Belysningfrån Louis
Poulsen, Philips medflera;Pollarefrån GH-form.

Sienapriset 2012:
Hornsbergs Strandpark, Stockholm
Juryns beskrivning
Mötet mellan stad och vatten har alltid va¬

rit avgörande för hur Stockholm uppfattas.
Genom en konsekvent planering och ett vär¬
nande om det offentliga har ett sammanhäng¬
ande pärlband av promenader och stråk av
skiftande karaktär skapats, som i ett inter¬
nationellt perspektiv ger en sällsynt helhet.
Från de äldre kajerna, till 1940-talets naturli¬
ka strandpromenader som NorrMälarstrand
till mer nutida exempel som Vassparken på
Sickla udde. Hornsbergs Strandpark är en
fortsättning på denna tradition.

Stråkets särmärke är den slingrande kan¬
ten. I resoluta radier möter promenaden
vattnet i form av gjutna betongelement
mellan vilka grova stenblock placerats. Allt
annat är underordnat denna form. Budska¬

pet och karaktären är tydlig och befriande
lekfull. Från kanten skjuter fribärande trä¬
bryggor för solbad ut. En dusch och en per¬

gola av cortén följer den slingrande kantens
formspråk. Växthanteringen är konceptuellt
tydlig, nyskapande och konsekvent. Tätplan-
terade grupper av träd med mattor av exo¬
tiska perenner kring fötterna är så långt från
Mälardalsnaturens ursprunglighet man kan
komma.

Byggherre: Stockholms stadExploateringskontoret
genom landskapsarkitekterLAR/MSAEwa Reuter¬
brand och BrittMattsson samtFredrik Bergman,
Torbjörn Engman, MonikaAlmqvist medflera.
Landskapsarkitekt:NyrénsArkitektkontor genom
ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Isling,
landskapsarkitekt Jacob Almberg, landskapsarkitekt
MSARonny Brox, landskapsarkitekter LAR/MSA
Magdalena Franciskovic och Cecilia Jarlöv, arkitekt
maa PeterKinnmark, landskapsingenjör Ulrika Lillie-
höök, markingenjörStaffan Malm medflera.
Konstnär: MoaMartinsons torg: Lina Nordenström
Konsulter: Konstruktörfinplaneringpark: Omniplan
genom Cornelius Oskamp. Belysning: EnergoRetea/
Bjerkings genom LenaHildeman och CarolineBoman.
KonstruktörmurmotStrandgatan: WSP.
Entreprenör: Utfyllnad, strand och kaj: Skanska. Gata,
mur ochfinplanering: JM.

www.arkitekt.se/sienapriset
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DANSK LANDSKABSPRIS 2012
Ellen Braae, Jacob Fischer og CharlotteHorn

'Drift og pleje' er temaet for årets Dansk Landskabspris. Det er
på en og samme tid både et selvfølgeligt, et vanskeligt og et over¬
set tema. Dansk Landskabspris uddeles 20. december 2012

Landskabsarkitektoniske projekter fremhæves ofte for deres de¬
sign - som en fysisk manifestation af arkitekternes ideer og inten¬
tioner. I dette perspektiv antager driften blot en form for 'tank¬
passer-funktion', som efterfølgende varetages af bygherren og
kun sjældent har en faglig offentligheds bevågenhed i samme grad
som faserne til og med etableringen. En af grundene til det er, at
realisering af landskabsarkitektur er underlagt samme budget¬
opdelinger og udbudsformer som byggeriet generelt. Her går en skarp
skillelinje mellem anlæg og drift. Det giver god mening, når det drejer
sig om bygninger og veje, mens det for landskabsarkitektoniske pro¬
jekter - som ofte bygger på og arbejder med levende materialer - for¬
holder sig noget anderledes.

Når juryen i år vælger at sætte fokus på 'drift og pleje', er det for i
forhold til en arkitektfaglig omverden at understrege i hvor høj grad,
denne fase er afgørende for hele projektets karakter. Og i forhold til
en intern fagofFentlighed sker det med henblik på at udveksle betragt¬
ninger om, hvordan viden om drift og pleje på den ene side kan række
kvalificerende tilbage i en projektudviklingsfase og på den anden side
kan fremhæve, hvordan et projekt kan formes gennem netop driften og
plejen. At en del af'designarbejdet' med andre ord reelt ligger efter den
formelle etablering: via den måde vi tager hånd om planter ogplantnin¬
ger, via indskrivning afnye programmer, via den drift, som kan antage
så mange former, kan de intentioner, som danner afsæt for projektets
etablering, enten understreges, nuanceres eller endogmodarbejdes.

På den baggrund har juryen efterspurgt "landskabsprojekter, der i
særlig grad har fokus på de udfordringer, som følger, efter at etablering
har fundet sted: hvordan fastholdes og udvikles projektets kunstneri¬
ske og funktionelle intentioner udtrykt i et levende materiale? Pro¬
jekter, hvor plejen er indarbejdet på en kvalitativ og innovativ måde,
der sikrer balancen mellem anlæggets udtryk, anvendelse og konstante
udvikling".

Dansk Landskabspris uddeles af Kommunale Park- ogNaturforval¬
tere (KPN), Dansk Landskabsarkitektforening (DL) og Danske Arki¬
tektvirksomheder (DANSKE ARK). De har nedsat en jury bestående
afCharlotte Horn (landskabsarkitekt, Varde Kommune - KPN), Jacob
Fischer (kreativ direktør, GHB Landskabsarkitekter - Danske ARK) og
Ellen Braae (professor, Skov & Landskab, KU - DL). Traditionen tro har
juryen i forhold til temaet suppleret sig med relevante, faglige kompe¬
tencer, som i år omfatter Søren Holgersen (redaktør, Grønt Miljø) og
PerMalmos (dir., P. MalmosA/SAnlægsgartnermestre), som begge har
indgået i juryen. På baggrund afde indkomne forslag har juryen nomi¬
neret tre projekter med nedenstående begrundelser.

Nomineret:HjertingStrandpark, EsbjergKommune
Nominated:HjertingStrandpark, EsbjergMunicipality

Nomineret: Sletten, HolstebroKommune
Nominated: Sletten, Holstebro Kommune

Nomineret: Grønne områder og gron strategi, Vordingborg Kommune
Nominated: Green areas and green strategies, VordingborgMunicipality
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Hjerting Strandpark, Sanatorievej, Hjerting, Esbjerg V
Anlagt: 2007, udvides 2012med430metermod nord
Bygherre: EsbjergKommune
Projektansvarlig: COWIA/S v.MetteEsbjerg Jørgensen og
LoneBredgaard Thuesen, landskabsarkitekterMDL,
samt selvstændig arkitektMAA HelenePlet ogEsbjergKommune
Drijtsansvarlig:EsbjergKommune, Vej&Park, Park, Natur& Vandløb
Entreprenør, anlæg:EsbjergKommunes entreprenør
Entreprenør, drift:EsbjergKommunes entreprenør
Størrelse: længde 900 m, bredde 50-10 m

Hjerting Strandpark, EsbjergKommune
Hjerting Strandpark er en del af et større ud¬
viklingsområde i Hjerting, der er en nordlig
forstad til Esbjerg. Strandparken er ét langt
landskabsbånd, der afgrænser de nye bolig¬
områder, planlagt sammen med parken. Par¬
ken strækker sig fra Ho Bugt og ind i landet,
hvor den følger kystens profil og har forskel¬
lige landskabstyper som grundlag. Disse land¬
skabstyper mimer kystens naturligt forekom¬
mende landskaber. De beskrives i en række

tværgående landskabsbånd, der længst inde i
landet begynder som skov for derefter at blive
til lund, overdrev, hede, glide over i kultiveret
park ogmose for til sidst som strand og via en
lang badebro at ende i havet.

Parken tager således udgangspunkt i det til¬
nærmede, oprindelige naturgrundlag og skal
via driften nærme sig de karakteristiske land¬
skabstyper gennem plejeindsats af beplant-
ningselementerne.

Der er opnået en velbesøgt og attraktiv
park med en forholdsvis lav anlægs- og især
driftsøkonomi. Det stiliserede, naturprægede
parkstrøg er tilført enkelte, formstærke ele¬
menter, der på utraditionel vis accentuerer
kontrasten mellem de karakterfulde natur¬

typer og de tilpassede kulturelementer, som
mødes i et smukt forløb i det faldende kystter¬
ræn med storslået udsigt over Ho Bugt.

Siden parken blev indviet i 2007, har der
fundet opfølgende drift sted med henblik på

at udvikle naturtyperne og forstærke oplevel¬
sesværdien for parkens brugere.

Hjerting Strandpark nomineres af juryen
for Dansk Landskabspris for et projekt, der
forener anlæg og drift med natur og oplevel¬
sesmæssige værdier. Parken er anlagt med
udgangspunkt i de stedlige naturtyper, som
med skarpe grænser fordrer varieret drift.
Med tiden kan den tilpassende drift fortsat
modne projektet mere overbevisende og i
fuld overensstemmelse med ideen om de for¬

skellige naturtyper som parkens markante og
bærende udtryk.
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Sletten, Viborgvej, Holstebro
Anlagt: 2000-04
Bygherre:Holstebro Kommune
Projektansvarlig: CarlAage Sørensen, tidl. stadsgartner og teknisk
chefi Holstebro Kommune, Roland Gustavson, Sveriges Lantbruks¬
universitet, Alnarp
Driftsansvarlig:Holstebro Kommune, vedskov- og landskabsingeniør
MartinMejslerSvendsen
Entreprenør, anlæg:HedeDanmarkAS v. skov- og landskabsingeniør
Christen Nørgaard
Entreprenør, drift: Udbydesafkommunen til skiftende entreprenører
Størrelse: 160 ha

Sletten, Holstebro Kommune
Sletten er et byudviklingsprojekt med 400
boliger og enkelte institutioner. Projektet
er anlagt efter en større landskabsplan med
skov som omdrejningspunkt: skoven funge¬
rer på den ene side som landskabsmodnende
element omkring boligenhederne og på den
anden side som kontrastskabende element til
den åbne slette, der bølger ned mod en stor
kraftværkssø.

Et varieret og differentieret skovlandskab er
anlagt med fokus på de tidlige værdier i sko¬
vens udviklingsfaser. Tre modeller opererer
bevidstmed plantningernes udvikling over tid
efter forskellig etableringsmetode, og skovens
udvikling observeres nøje som en slags land-
skabslaboratorium, hvor nyemodeller for sk¬

ovrejsning bliver fulgt i samarbejde med Sve¬
riges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Der er tale om en alternativ plan for pleje,
hvor beboerne involveres i de valgte driftstil-
tag. Under etableringen er der eksperimen¬
teret med anvendelse af dækafgrøder som en
driftsbillig etableringsmetode med natur- og
oplevelsesmæssige fordele. Fællesskabszonen
op til boligerne udtrykker kreativitet og enga¬
gement omkring dét at have skoven som nabo.
Beboernes involvering i skovens drift giver
muligheder for at udvide fællesskabet til også
at omfatte naboskabet med skov. Daværende
stadsgartner Carl Aage Sørensen har stået for
planlægningen og har siden fulgt op på udvik¬
lingen af skov og det omgivende græsnings-
landskab på innovativ vis.

En differentieret plejeindsats forventes frem¬
over at tydeliggøre de forskellige skovtypolo¬
gier, der er en væsentlig del afvisionen om va¬
riation i skovtemaet.

Sletten nomineres af juryen for Dansk
Landskabspris for den fremsynede og visi¬
onære indfaldsvinkel til at etablere skov
som en varieret, oplevelsesrig, bynær skov¬
type, der som driftsbilligt landskabselement
afgrænser byen mod det åbne land. Anlæg og
drift er sammentænkt tidligt i planlægningen.
Det problematiske grænseland mellem have
og skov er udviklet til en integrerende attrak¬
tiv zone med tydelig privat involvering i den
voksende skov som et fælles gode med med¬
ansvar i driftsfaserne.
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VordingborgKommune, grønne områder og grøn strategi
Bygherre: VordingborgKommune, Natursekretariatet/Miljø- ogKlimaudvalget
Anlæg: Slotsbanken, Historisk-BotaniskHave, Kirkeengen, Kirkeskoven,
Vordingborg Stadion, Trellemarken, Vintersbølle Strand, Frederiksminde
Projektansvarlige: G.N. Brandt 1919-44,AndreasBruun Landskabsarkitekter
1994-, MogensKlintø 1944-84, FlemmingKruse 1984-
Driftsansvarlige: StadsgartnerMogensKlintø 1944-84, stadsgartner (naturchef
fra 2007), FlemmingKruse 1984-
Entreprenør, anlæg: VordingborgKommune, OKgrøn anlæg, Rasch & Søn, m.fl.
Entreprenør, drift: VordingborgKommune, OKgrøn anlæg, m.fl.
Størrelse: VordingborgKommune har udlagt 400 ha rekreativegrønne områder

Historisk-Botanisk Have, G.N. Brandt 1921, renoveretafAndreas Bruun Landskabsarkitekter1995. Øverst. Kirkeengen, Klintø 1950, Kruse 1988
Historical-BotanicalGarden, G.N. Brandt 1921, renovatedbyAndreas Bruun Landskabsarkitekter1995. Top. Kirkeengen, Klintø 1950, Kruse 1988

Vordingborg Kommune
Vordingborg Kommunes grønne strategi og
driftsstyring for forvaltningen af kommu¬
nens parker, grønne områder og naturarea¬
ler kan tydeligt aflæses ved besigtigelse af de
forskelligartede anlæg. Særligt skal området
omkringGåsetårnet fremhæves. Den differen¬
tierede plejeindsats understøtter udviklingen
i de forskellige historiske anlæg, som Vording¬
borg Kommune er rig på. Områderne spæn¬
der således fra det meget velholdte havepræg
over flere niveauer til detmere naturprægede.

De havekunstneriske anlæg plejes med
omhu, renoveres og udvikles og fremstår i dag
som enestående anlæg i havekulturel hense¬
ende. Der er flere eksempler på, at plejen af
værdifulde anlæg sikrer balancen mellem

anlæggets udtryk, anvendelse og konstante
udvikling.

Voldområdet, Historisk-Botanisk Have,
Kirkeeng og Kirkeskov ligger i et samlet for¬
løb i Vordingborgs bymidte og viser smukt
forskelle i plejeniveau, udtrykm.m.

Vordingborg Kommune arbejder på flere
måder med nye, grønne udviklingsprojekter,
der geografisk er spredt ud på de større byer.
På den store skala er der tale om naturpark
eller nationalpark med visioner om at skabe
større områdermed sammenhængende natur
som en del af et naturnetværk.

Et anlæg under udvikling er 'købstadsly-
stanlægget' Frederiksminde i Præstø. 'Stege
Voldanlæg' er under renovering, ogVording¬
borg by fårmed 'Trellemarken' et anderledes

rekreativt område med ny natur tæt på van¬
det.

Vordingborg Kommune nomineres af
juryen for Dansk Landskabspris for det ved¬
holdende arbejde med udvikling af en diffe¬
rentieret driftsstyring af meget forskellige
natur- og parktyper, hvis særlige karakteri¬
stika skærpes gennem driften. Større reno¬
veringer og nye grønne anlæg er udviklet
gennem de senere år og er udtryk for den på
alle niveauer stedse ambitiøse planlægning af
kommunens parker og naturområder.

Ellen Braae, landskabsarkitekt MDL, prof,
Skov & Landskab, KU, Jacob Fischer, land¬
skabsarkitekt MAA, MDL, Charlotte Horn,
landskabsarkitektMDL, VardeKommune
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INTERVJU:
MORTEN R. GRINDAKER
NinaMarieAndersen

Morten R. Grindaker er en nestor i norsk
landskapsarkitektur som har økt stor
innflytelse i en tid landskapsarkitektu¬
ren har vært i sterk utvikling. Med an-

leggsgartnerkompetanse og interesse for
arkitektur og kunst har han utarbeidet
et bredt spekter prosjekter gjennom et
langt virke

Fortell litt om hva du bedriver dagenemedför
tiden?

Jeg legger meg sent og står sent opp. Hater å
reise til byen. Jeg tegner fortsatt med blyant
og tusj, men arbeider bare fem-seks timer om
dagen, aldri nattarbeid, noe som var vanlig før.

Etter at jeg i 1998 trakk meg ut av konto¬
ret Grindaker AS 73 år gammel, orket jeg ikke
masetmed å registrere meg og drive regnskap.
Jeg kunne selvfølgelig latt kontoret fakturere,
men etterminmening ville det vært en dår¬
lig løsning. Jeg har sett nok av arkitektfirmaer
hvor seniorer biter seg fast og tror de betyr
noe. I virkeligheten går de bare i veien. En
av mine gamle forbindelser, et større entre-
prenørselskap på vestlandet, ville fortsatt ha
min hjelp ogmaste stadig. Det endte med at de
ansatte meg. Siden har jeg arbeidet med regu¬
lerings- og utbyggingsplaner. I tillegg har det
blitt noe hageplanlegging. Min store hobby

Morten R. Grindaker.

FotoMagnus Greni
Morten R. Grindaker.

PhotoMagnus Greni

er derimot å tegne hus, ominnredninger og
påbygg, hvorpå honoraret er rødvin. Ettermin
mening har landskapsarkitekter noe å lære av
arkitekter når det gj elder romfølelse og funk-
sjonstenkning.

For øvrig stortrives jeg og gleder meg til
hver ny dag.

Hva er dine viktigste erfaringerfra utdannelse
og arbeidsliv?
Somkjent er jeg delvis ordblind. Da jeg gikk
på skolen var ikke fenomenet kjent og man
ble betegnet som doven, lat og slurvet. Jeg slet
meg gjennom gymnasiet og sto til eksamen på
engelsklinjen i 1944. Det var derfor utenkelig
for meg å studere videre. Jeg måtte gå videre
med et praktisk fag, og valget falt på landbruk
og hagebruk. Etter et praksisår tok jeg agro¬
nomeksamen i 1945 og eksamen ved Statens
Gartnerskole i 1946.

Jeg etablerte meg som selvstendig næ¬
ringsdrivende i anleggsgartneri etter gartner¬
skolen i 1947, og som anleggsgartnermester
ble jeg i 1950 involvert i Anleggsgartnermes-
terlaget. Dette gamulighet til å bli kjent med
danske og svenske kollegaer. De lå på den
tiden langt foran oss i Norge og det var mye
å lære om både anleggsteknikk og utforming.
Det var for meg en veldig lærerik periode.

De gode karakterene jeg til min store forbau-
selse hadde fått på fagskolen ga meg igjen
troen på meg selv, og jeg søkte opptak og
kom inn på hagebruksavdelingen ved Norges
Landbrukshøgskole i 1950. Anleggsgartner-
virksomheten drev jeg ved siden av studiene
og frem til 1957. Fra da av kunne jeg leve av
prosjektering alene.

Praksisår, landbruksskole og gartnerut-
dannelse ga en god innføring i faget. Årene
på Landbrukshøgskolen påÅs ble imidlertid
en stor skuffelse. Vårt fag virket å være uten
betydning den gang og ble ikke anerkjent av
verken landbruksdepartementet eller Land-
brukshøyskolens ledelse. Såkalt 'estetisk ha¬
gebruk' var ikke høgskolens formål. At pro¬
fessor Moen døde året etter at jeg begynte på
Ås reduserte også kvaliteten på undervisnin¬
gen.Vi hadde ikke engang tegneundervisning
og klassen leide inn en privat tegnelærer som
vi betalte med egne midler. Jeg ble kalt inn til
rektor fordi jeg blandetmeg inn i høgskolens
undervisningsopplegg, hvorpå jeg argumen-
terte for behovet for denne typen undervis¬
ning. Det endte med at høyskolen betalte for
utgiftene. Og siden har tegning vært en del av
utdannelsen.

På den tiden, i 1950-årene, studerte min
gode venn Odd Østbye sammen med Sverre

Egil Gabrielsen ogMorten R. Grindaker,
Hydroparken, 1960.
Frittståendemurermedmosaikk av saget
stein utfört av Odd Tandberg er sammen med
vannspeilet sentrale motiver iHydroparken i Oslo
FotosNinaMarieAndersen

Egil Gabrielsen andMorten R. Grindaker,
Hydroparken, 1960.
Freestanding walls with mosaic decoration of
sawn stone by Odd Tandberg, which togetherwith
the water surface are the centralmotifs atHydro-
parken in Oslo
Photos:NinaMarieAndersen

Th. Paviljongen Egil Gabrielsen ogMorten R.
Grindaker tegnet til den internasjonale hage-
utstillingen iHamburg i 1963 hadde relieffav
kunstneren CarlNesjar
Right: ThePavilion Egil Gabrielsen andMorten R.
Grindaker designedfor the internationalgarden
exhibition in Hamburg in 1963 had reliefs by artist
CarlNesjar
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Morten R. Grindaker(f. 1926), landskapsarkitektMNAL, utdannet vedfra Nor¬
ges Landbrukshøgskole i 1950-53, startetførst sin egenprivatepraksis i 1953 og
drev kontormedEgil Gabrielsen 1959-69, underviste og arbeidet i departementet
som kirkegårdskonsulent iperiodenfrem til 1976, da han igjen startet egenpraksis.
Æresmedlem INLA1996. Grindaker har blant annet tegnet speildammen i Freia¬
parken og en rekke villahager. Sammen medGabrielsen tegnethan Hydroparken,
1. etappe tilRegjeringskvartalet, og representerteNorgepå hageutstillingen IGA
iHamburg i 1963

Fehn, Geir Grung og Håkon Mjelva ved Arki-
tekthøgskolen i Oslo. Jeg ble imponert over
deres kunnskap; form, rytme og funksjona-
lisme var fremmedord for meg. Jeg hadde
forventet at studiet på Ås skulle tilsvare en

grønn arkitektutdannelse, men slik var det
ikke. Det var snarere en grundig innføring i
hvordan man kunne øke avlinger i landbruk
og hagebruk og virket som en videreføring av
gartnerskolen. Jeg prioriterte derfor de fag
som for meg var viktige; jordkultur, geologi
og sykdomslære. Det var først mellom nyttår
og påske det siste året at vi skulle lære å bli
hagearkitekter. Seland, Strøm og Aspesæter
stod for undervisningen. Jeg tegnet et byrom,
en kirkegård og en villahage. Jeg lærte imid¬
lertid ikke det jeg gikk der for, men samvær
med mine kunnskapsrike venner påArkitekt-
høgskolen inspirerte meg. Etter utdannelsen
på Ås var jeg derfor bestemt på å søke arki¬
tektstudiet, inntil vennene mine overbeviste

meg: "Kan du ikke heller lære deg det faget du
har begynt på?" Slik ble det. Og det holder jeg
fortsatt på med.

Jeg har undervist i kirkegårdsplanlegging
i mange år og fulgt utviklingen på instituttet
vårt gjennom årene. Det er gledelig å se at det
har blitt slik jeg skulle ønske at det hadde vært
i min tid. De nyutdannede er veldig dyktige,
men de mangler noe av den praksisen som vi
hadde.

Du harjobbetmedprosjekter som i dag ermoder¬
nistiske ikoner. Kan du fortelle litt om Hydro¬
parken og om 1. etappeRegjeringskvartalet?
På tomten til Hydroparken lå tidligere Mo¬
gens Thorsens stiftelses lokaler omgitt av en
hage i landskapsstil med snirklete stier skapt
av en fremmelig gartner. Det var en lang pro-
sess. Min kompanjong Egil Gabrielsen og jeg
jobbet oss gjennom ulike alternativer, men
var tidlig sikre på at vi ville gå bort fra en re-
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Speildammen i Freiaparken, 1961. Fabrikkens
kunstinteresserte direktør hadde kjøpt inn to

skulpturer som var tiltenktplassering ved vann.
Sånn ble det!fortellerMorten R. Grindaker, som
tegnetSpeildammen iFreiaparken
The reflectingpool in Freiaparken, 1961.
Thefactory's director andart enthusiast
purchased two sculptures thatwereplanned
forplacement by the water. This succeeded!
SaysMorten R. Grindakerwho designed the
ReflectingPool in Freiaparken

staurering av den gamle parken. Vi ønsket et
modernistisk anlegg til Erling Viksjøs bygg.
Hydroparken ble anlagt i 1960 og ble vårt
gjennombrudd.

På denne tiden bestemte arkitektene
hvem de ville ha med seg, og jeg ble også for
Regjeringskvartalet engasjert avViksjø. Byg¬
get sa alt og det ble et stramt anlegg.

Mot alle råd skar vi alleen kraftig tilbake,
og det gikk bra. Trærne som hadde vokst seg
altfor store fikk den størrelsen som vi mente

passet. Når det i dag debatteres om hva som
skal skje med høyblokken etter 22. juli 2011,
vil jeg si at bygget er et viktig minne om en
modernistisk tid som vi fremdeles lever i.

Viksjø satte et større preg på byen enn de
fleste aner.

Kan du si noe om deltakelsen din på Interna¬
tionale Gartenbauausstellung (IGA) i Ham¬
burg i 1963?
Gabrielsen og jeg ble invitert til å bidra med
tegninger sammen med hagearkitekter fra
andre nasjoner, deriblant Brasil, Danmark,

Sverige og Tyskland. Vi tegnet en paviljong i
naturbetong og engasjerte Nesjar til å blåse
inn et relieff. Det var tilsatt en egen bygge¬
leder, men vi var en tur der nede. Det å møte
kolleger fra andre land var veldig lærerikt.
Særligmøtetmed Burle Marxvar imponeren¬
de. Den norske paviljongen ble stående lenge,
helt til området ble ombygget. Og jeg tror det
var på grunn av kunstverket til Nesjar.

Hvordan ser du landskapsarkitektfagets utfor-
dringer ogmuligheter - hvor er vipå vei hen?
I starten og i det meste avmin praksis måtte
man mestre mer eller mindre alle oppgaver,
fra store terrenginngrep til små hagedetal¬
jer. Jeg har jobbet meg gjennom dette og var
en såkalt 'allrounder'. På slutten avmin prak¬
sis, da kontoret var stort med mange ansatte,
ble det nødvendig med spesialisering. Mine
medeiere fikk ulike felt: Boligplanlegging,
kirkegårder, historiske anlegg, infrastruktur
og idrettsanlegg. Allviterens tid var defini¬
tivt over. Faget blir stadigmer komplekst, og
i fremtiden tror jeg derfor faget vil bestå som

en spesialisering av disse feltene. Samme ut-
viklingen ser vi hos arkitektene som spesiali-
serer seg på for eksempel merkantile bygg og
sykehusarkitektur.

Har du noen råd til studenter og unge land¬
skapsarkitekter?
Det er jo bare å stå på! Det er et enormt behov
for de tjenestene som landskapsarkitekter
kan utføre. Og så tror jeg det er fornuftig å
praktisere faget før man eventuelt søker seg
inn i det offentlige.
NinaMarieAndersen, stipendiat v. Instituttfor
landskapsplanlegging, Universitetformiljø- og
biovitenskap, landskapsarkitektMNLA

232 LANDSKAB 8 2012



INMEMORIAM

Knud Christensen. FotoKristina Christensen

Knud Christensen. PhotoKristina Christensen L

Knud Christensen
4. april 1920 - 29. oktober 2012
Vor meget gode ven og tidligere samarbejds¬
partner landskabsarkitekt Knud Christensen
er død, 92 år gammel.

Knud har gennem hele sit liv været en
ildsjæl, der gik højt op i sit virke. Han havde
aldrig en 'lunken' tilgang til opgaverne, han
brændte for dem og indgik med stor styrke i
de mange kreative diskussioner, der, når de
er bedst, beriger opgaver inden for det ska¬
bende felt.

Knud er opvokset i Aarhus ogblev uddan¬
net fra Kunstakademiets Arkitektskole i

København, hvor han i 1955 aflagde akademi¬
prøven for havearkitekter hos professor C.Th.
Sørensen, hos hvem han var ansat i et par år.

11956 etablerede Knud egen tegnestue,
som han opretholdt i 50 år på forskellige
adresser. Blandt de kendte landskabsopga-
ver har været de landskabelige rammer og
miljøer for store sygehuse i Nykøbing Mors,
Skive, Viborg, Hjørring og Kjellerup, mil¬
jøet omkring store folkeskoler og gymnasier
i Skive, Kastrup, Næstved, Frederiksberg og
Buddinge Ny Skole i Søborg, Peder Lykke
Have til arkitektHolger Tangaa Hansen, 1960'erne
Gardenfor architectHolger Tangaa Hansen, 1960's

Skolen i København og Trørødskolen i Søl¬
lerød, ambassadørboligen i Ottawa, Canada,
omgivelserne til Kastrupgårdsamlingen, det
markante, cirkulære parkeringsanlæg ved
den historiske Vestervig Kirke i Thy samt de
landskabelige rammer omkring en lang række
erhvervsbyggerier og boligbebyggelser.

Alle opgaver repræsenterer landskabsar¬
kitektur med en klar ogmagtfuld idé, og hyp¬
pigt er opgaverne baseret på eksklusive, hold¬
barematerialer. Knuds evne til at overtale sin

bygherre til at anvende høj kvalitet var legen¬
darisk.

Knud Christensen var i mange år gift med
Ellen. Nogle år efter hendes død fandt han sin
'kindred spirit' i arkitekt Kristina Christen¬
sen, og de to drev fra 1981 tegnestuen som

ægtefæller og kolleger i et givende samar¬
bejde.

12001 flyttede Kristina ogKnud til North¬
ampton i England, hvor opgaverne omfattede
en række private haver og et anlæg i forbin¬
delsemed et nyudviklet boligbyggeri. Den sid¬
ste opgave var et projekt til et større, privat
parkanlæg i Irland, hvis udførelse imidlertid
blev sat i bero grundet den begyndende krise.
Knud var dagligt aktiv ved tegnebordet ind¬
til 2007, hvor virksomheden i England blev
afviklet, og de vendte tilbage til Danmark -
uden atmedbringe Knuds tegnebord.

Tilbage i Danmark fik Knud mere tid til også
at koncentrere sig om sin datter og svigersøn
og sine to børnebørn, hvilket betød meget for
ham.

Udover sit talent som landskabsarkitekt
var Knud også en særdeles dygtig violinist
- nok amatør, men en amatør med talent og
professionel skoling. Tidligere var violinen
fremme hver dag, og den aktivitet havde stor
betydning for Knud, både som afslapning og
inspiration. I en periode havde Kristina og
Knud bolig og tegnestue på en dejligt belig¬
gende gård i udkanten af Hillerød. Her opda¬
gede Knud, at han også evnede den gartner¬
faglige udførelse i såvel have som køkkenhave,
og han fandt her en beskæftigelse, som gav
ham mange gode timer. Han har nok manglet
lidt afden professionelle rutine, for han havde
et uheld med en kædesav, hvor han skar sig i
fingeren, og uagtet han helbredtes fint, så gen¬
vandt han aldrig det helt rigtige vibrato i den
finger. Det fik desværre violinen til at ligge på
hylden det meste af tiden - hans perfektio¬
nisme tillod ikke, at der med rette kunne ytres
selv den mindste kritik af hans fremførelse.

Som hans venner vil vi mindes en god
samtalepartner ved det uformelle spisebord
med et godt glas vin, hvor vi drøftede fagets
og livets mangfoldighed.
Birte Rørbæk og LarsMøller, arkitekterMAA

Anlæg omkring Skive Seminarium, ca. 1960 The scheme atSkive Teachers' College, ca. 1960
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INMEMORIAM

GunnarMartinsson
FotoMartinsMechau

GunnarMartinsson
PhotoMartinsMechau

Weinbrennerplatz, Karlsruhe, Tyskland Weinbrennerplatz, Karlsruhe, Germany Weinbrennerplatz. Ritning 1983Weinbrennerplatz. Drawing 1983

Hans egen apparition var också lite av en
skulptur. Lång, med en massiv överkropp
ställd på tunna ben, kompositionen krönt av
ett kraftfullt, renrakat huvud med nyfiken
blick. Hans och hustrunsUllas trädgård på ön
Ven utanför Landskrona saknade gräs och be¬
stod istället avbulliga, klippta ligusterformer.
Sågman honom sitta där på någon av de vack¬
ra teakmöblerna blev hans skulpturala gestalt
på något sätt ettmed trädgården.

Vi hade en del personlig kontakt under
åren, han ritade trädgården till mitt föräld¬
rahem i Lund, exempelvis. Hans i 60-talet
rotade estetik har fått en renässans nu, även
om dess värde måste sägas stå bortom tiden.
Hans inställning kan uttryckas så: känn till
alla växterna men välj ett fåtal. Och på det
sättet levde han. Inledningen till en av hans
föreläsningar var: —Med blommor kan jag
göra mycket fult.

Jag intervjuade honom tre gånger, det var
tänkt att det skulle bli en bok. Det visade sig
att uppgiften var nästan omöjligt. Han gjorde
allt utom att svara på frågorna, och kom istäl¬
let hela tiden på historier som den ena var
bättre än den andra. Det kunde man inte

gärna avbryta. När han berättade hade han
något stillsamt anarkistiskt över sig, och som
intervjuoffer var han helt oförutsägbar. Jag

GunnarMartinsson
23. december 1924 - 21. september 2012

En sparsmakad estet
Landskapsarkitekten och professorn Gunnar
Martinsson, Malmö, har avlidit 87 år gammal.
Hans närmaste är döttrarna Tora, Annika och
Lisa med familjer.

En av Skandinaviens främsta landskaps¬
arkitekter har stigit ur tiden. Gunnar Mar¬
tinssonvar en av de första svenskar som upp¬
nådde den högsta akademiska parnassen när

han tillträdde sin lärostol i Karlsruhe, Tysk¬
land. Vad gäller hans egen utbildning hade
han en gång sökt in påAlnarpsinstitutetmen
inte accepterats. Då fick det vara. Möjligen
säger det också en del om hans person; hans
höga estetiska sinnelagbottnade snarare i för¬
mågan att välja bort än att lägga till.

Han blev tidigt internationell, arbetade på
kontor i Italien och Tyskland och deltog med
framgång i flera tävlingar på kontinenten. Det
egna kontoret etablerades i Stockholm men
när erbjudandet om professuren i Karlsruhe
kom, flyttade familjen dit.Året var 1965. Hans
tisdagsföreläsningar på universitetet blev
mytiska och attraherade åhörare från hela
regionen. Dessförinnan hade han ritat en
rad projekt i Sverige. Skolgården till Tensta
gymnasium tillhör dem. Skuggande hängpi-
larmedmöbelgrupper ställda fritt i ett hav av
grus, allt vänt mot solen. Mer behövdes inte.
Samma utpräglade asketism finns i flera av
hans andra arbeten, Råcksta begravningsplats
från 1960, gårdarna till kvarteret Garnisonen
i Stockholm från 1970 och den utställning av

enfamiljshus år 1964 som hette NordiskaVil¬
laparaden och ägde rum i Norrköping. Där
avgränsades tomterna uteslutande avmodel¬
leringar i terrängen och helheten blev till en
jättelik jordskulptur.
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Landesbausparkasse LBS, Tyskland
The LandesbausparkasseLBS bank,
Germany

bad honom exempelvis förklara hur han fick
professuren i Karlsruhe. Han sa att egentli¬
gen skulle han åka till Zurich med sin fruUlla
för att köpa skor, hur man nu kommer på den
idén. Någon från universitetet i Karlsruhe
hörde att han var i trakten och bjöd helt apro¬
pos in honom att hålla en föreläsning. Efterpå
tog alla professorerna ut honom på middag.
Kvällen slutade med att samtliga professorer
var så runda under fötterna att ingen kunde
ta gästen till hans hotell. --Jag fick tjänsten
för jag var så weirtbeständig, avslutade han.
Denna episod övergick därefter i en längre
historia om Bildsköne Bengtsson, en kassa-
skåpssprängare och dynamitard från 1930-
talet som höll till i samma Göingeskogar som
GunnarMartinsson själv kom ifrån.

Som kontrast till det anarkistiska stod
hans ritmanér. Han var en gudabenådad teck¬
nare. Han liksom etsade in sina streck med
en omisskännlig beslutsamhet, när han väl
bestämt sig fanns ingen tvekan. Hans kolleger
Sven-IngvarAndersson och Per Friberg har
varit helt annorlunda, SIA hade sin eleganta,
svepande stil med långa linjer, en konstnär.
Han höll alltid pennan lutad. Per Friberg har
sin tjocka, trubbiga penna med en starkt för¬
enklad framställning, nästan naivt. Han håller
sin penna mera rakt upp. GunnarMartinsson

var en tredje sort. Han ägde exaktheten. Hur
han höll pennan vet j ag inte, j ag såg honom
aldrig rita.

Ibland, under de unga åren, innan han
hade så mycket uppdrag, hade han försörjt
sig som illustratör. Hans bilder var gj ordamed
skarp stilisering, även i hans perspektivteck¬
ningar fanns ett slags platthetens kvalitet. Allt
var lika skarpt, överallt. Ingen prickade gräs
som han, med en absolut jämnhet. Någon från
hans kontor visade mig tekniken; fem prickar
i en ring och sedan en prick i mitten, och så
fortsatte man med fler ringar som länkades
ihop så att det blev som långa molekylkedjor.
Det fungerade. Jag frågade honom flera år
senare om det där var något slags test som han
använde för de nyanställda, att kunna pricka
gräs bra. Han sågmest frågande ut. Jag rekapi¬
tulerade på en papperslapp, fem i en ring och
en imitten, hans egen konstart, tänkte att han
kanske blivit lite glömsk. Han tittade nyfiket
på och sa: —Det där var intressant. Det ska jag
prova någon gång.

De sista åren höll han på att färdigställa
en bok om sina arbeten. Formen kom först.
Boken skulle vara kvadratisk och sidorna

fyllda med hans planer och perspektiv,
inställda i identiska kvadratiska rutor. Jag frå¬
gade vilka foton han skulle använda. Han såg

sorgsen ut och sa: —Det blir inga fotografier.
Utan att han klart uttalade det förstod jag att
hans anläggningar inte hade skötts som han
ville, de såg inte längre ut som han ville, han
ville inte veta av dem längre. Han hade tidi¬
gare skrivit flera böcker; den han gjorde till¬
sammans med inredningsarkitekten Lena
Larsson år 1963 hetteMitt hem och min träd¬

gård och blev utsedd till det årets vackraste
bok. Men hans sista bok, den blev aldrig fär¬
dig.

Han var en konstnär i allt han företog sig.
Vi åtmiddag ihop. En hel piggvar placeras som
den är i ugnen, 1 timme, 100 grader. Riven
pepparrot och skirat smör, kokt kulpotatis.
Ingetmer. Till det en flaska sancerre, Les Bel¬
les Dames, det vin han alltid drack. Även en

måltid kan präglas av reducerandets estetik.
En gång på 1980-talet bjöds han in att

hålla en föreläsning påAlnarp för de blivande
landskapsarkitekterna. En närmast andakts-
full stämning rådde, förväntningarna var
höga inför denne internationelle celebritet.
Så skulle det till att börja. Hans öppningsfras
var: --Så kom jag då in påAlnarp till slut.
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt,
professorSLU

Martinssons trädgårdpå Ven The Martinsson'sgarden on the islandofVenWippels trädgårdWippel's garden

i j - ij\ fcixw*.
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ANMELDELSE:
POESI I VARDE
PerStahlschmidt

Tændpibekrydsetfår en ekstra orienterende kraft, fordi oplevelsen erforskelligfra alle sider.
'Parabelklitten'pegermod den fremherskende vindretning i vest
The Tændpibekrydset (pipe lighterjunction) has an extra informative strength because
the experience differsfrom all directions 'Theparabola dune' is oriented toward theprevailing
windsfrom the west

I september besøgte jeg Varde med land¬
skabsarkitektCharlotte Horn som guide.
Hvad jeg så, gav mig lyst til at fortælle
om tre projekter. De har det tilfælles, at
de med enmarkant form og beherskede
virkemidler rummer en poetisk fortæl¬
ling om det lokale landskab. Men der¬
udover er anlæggene vidt forskellige.
Rundkørslen i Tændpibekrydset er af stor
skala, dens funktion er at være et oriente¬
ringspunkt for bilisterne. Varde Torv er i
mellemskala, det er byens centrale møde¬
plads. Kvægskærmen er imikroskala, den
skærmer en lille grøn opholdsplads mod
biltrafikken

Rundkørslen i Tændpibekrydset
Rundkørslen ligger hvor Vestre Landevej,
Oksbølvej og Nymindegabvej mødes, ca. 2
km vest for Varde bymidte. Stedet kaldes for
Tændpibekrydset, fordi det ligger i en afstand
framidtbyen, der svarer til, atman med dati¬
dens transport kunne stoppe en pibe og ryge
den, indenman var inde i byen.

Der er bakkeøer både nord og syd for
Varde, men landskabet i vest er en næsten
vandret smeltevandsslette. Derforhar den 3,2
m høje jordskulptur enmarkant virkning for
trafikanterne. Inspirationen er parabelklit¬

ten, der, i modsætning til barkanen, har sin
åbne side i vindretningen, dvs. mod vest. En
parabelklit i naturen, alene formet afvindens
legmed sandskornene, er i sig selv en distinkt
form. Men i Tændpibekrydset er formen tyde¬
ligvis menneskeskabt; klitten symboliseres,
den imiteres ikke.

Skulpturen består af to forskudte halvkug¬
ler, der er adskilt af en ca. 1 m høj cortén-stål-
kant, som adskiller de to krumme former. Den
mindste krumning, der vender mod vest, er
beklædtmed chaussésten i et bølget mønster.
Stenene består afetbredt farvemiks inden for
granittensmuligheder.Granitfladen skalmed
farve ogmønster associere til strandens sand-
kornsfarver ogvindensmønster i sandet. Den
omkransende grønne krumning er beplantet
med blåaks, en ca. 40 cm høj staudegræs, der
danner vintergrønne tuer.

Der er et spil imellem de to krumme for¬
mer, der holdes adskilt af stålets skarpe kan¬
ter. Men begge er de indlejret i den cirkulære
grundflade, som højens fod udgør. Hele skulp¬
turen hviler på en base, en 5m bred græsrabat
med fald fra højens fod til kørebanen.

Der er ikke brugt geotekstiler, og den vind¬
udsatte høj har nu klaret det første år med
meget beskeden erosion. Der er blæst lidt
sand af, og det er erstattet med nyt omkring

planterne, som nu er i god vækst og dermed
vil holde mere på overfladen.

Rundkørsler er populære hos trafikplan¬
læggerne, og formmæssigt er der næsten frit
spil. Der er jo tale om 'øjets friareal', hvor
ingen andre funktioner end visuelle skal til¬
fredsstilles. Der er da også rundt i landet
mangfoldige eksempler på udformning, fra
hele serier af spektakulære, kunstneriske
installationer til anonyme plæner af græs.
Tændpibekrydset ser jeg som vellykket land¬
skabsarkitektur ved at symbolisere Vestjyl¬
lands sand ogvind. Formenmarkerer sig som
orienteringspunkt, da bakkekuplen kontra¬
sterer det flade landskab, og alligevel har sym¬
bolet lokal forankring. Anlægget er desuden
afklaret og spændstigt i sin formgivning og har
orienterende kraft, også ved at indtrykket er
forskelligt fra alle vinkler. Og endelig har det
charmen ved at være en enlig svale blandt
Varde Kommunes rundkørsler og er ikke led
i en søskendeflok af andre klitformationer.

Initiativet til jordskulpturen kom fra
Varde Byråds Kunstudvalg, som havde tanker
om forskønnelse af rundkørsler i hele Varde
Kommune, men i 2009 besluttede at koncen¬
trere sigom Tændpibekrydset. Derblev arbej¬
det med forskellige ideer til udformning, men
i efteråret 2011 blev dette forslag realiseret.

Bygherre: Varde Kommune
Udført: 2011
Landskabsarkitekt: VardeKommune
v. CharlotteHorn, landskabsarkitektMDL
Medarbejder:Sara S. Termansen, landskabs¬
arkitektMDL
Kunstner:BibiHansen, keramiker
Entreprenør: RohdeA/S, I.C. Nielsen og Søn
(smedearbejde)
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Bygherre: VardeKommune
Udført: 2003
Landskabsarkitekt: VardeKommune v. Charlotte Horn, landskabs¬
arkitektMDL

Belysningskonsulent: PeterBøggild
Entreprenør: SvendB. ThomsenA/S (brolæggerarbejde), I.C. Nielsen
og Søn (smedearbejde)
Leverandør: Bent Vangsø (granit), Interventarum (udstyr), Philips (lys)

Støbejernsristen er både til springvand og afvanding.
Over åens bølgerspringer Varde-laksen
The cast iron grates are bothfor thefountain andfor drainage.
The Varde Salmon jumps over the stream waves

Varde Torv
På plantegningen virker torvets form ret re¬
gulær, men virkeligheden er sammensat og
mangfoldig. Der er et kraftigt diagonalt fald
fra kirken og ned til hjørnet afKræmmergade
og Torvegade. Desuden er torvet karakterise¬
ret ved huse med stor autoritet og individua¬
litet. Kirken, der i sig selv afspejler århundre¬
ders arkitekturhistorie, er torvets dominant.
Men det gamle rådhus, middelalderhuset Sil-
lasens Hus og mange andre huse ermed til at
giveVarde Torv absolut identitet.

Forudsætninger for omlægningen i 2003
var, at der skulle være ensrettet biltrafik fra
Torvegade til Kirkepladsen og indtil videre
være parkering ud for kirken. I næste etape
afomlægningener det hensigten også at ned¬
lægge denne parkeringsplads. For 2. etape har
Charlotte Horn en idé til udformning, hvor
motivverdenen fra den realiserede del af tor¬
vetvidereføres: en omvendt skal af flodperle-
muslingen skal indbygges med mulighed for
ophold på skallens svungne kanter.

Statuen afFrederik den 7. var i 1986 blevet
flyttet fra Rådhusets front til nordhjørnet. En
god placering for kongen, også i den nye sam¬
menhæng.

Alt udstyr er valgt til torvet uden at være
bundet afbyens øvrige gadeinventar. De koni¬

ske steler er designet specielt til torvet, mens
pølsevognen er den traditionelle model. Få
lindetræer er placeret strategiske steder,
men det grønne spiller ikke en vigtig rolle.
Med beskæftigelsesprojektet 'Varde Blom¬
strer' er der indkøbt terrracottafade og store
krukker, som tilplantes med forårsløg og som¬
merblomster.

Belægningens kreative og smukke ud¬
formning og det fornemme håndværk blev
præmieret med Brolæggerprisen i 2006.
Men mest bemærkelsesværdigt er formig at
se forslagets hovedgreb. En analyse af stedet
før skitseringen ville fortælle, at rummets
energi fra kirkens apsis fuser ud i torvets lave
hjørne ved Kræmmergade/Torvegade. Skulle
denne energi bremses med en væg, en skulp¬
tur, eller et bastant volumenmed en selvstæn¬
dig udtrykskraft? Nej - tværtom - problemet
skulle vendes til en fordel for torvet. Ener¬

gien skulle ikke modtages i det lave punkt,
men være dens udspring. Virkemidlet blev
risten med Vardelaks og springvand, hvor¬
fra energien som en cyklon tager byrummet
i sin besiddelse. Forskellenmellem den højt¬
liggende kirke og det lavtliggende ankomst¬
sted accentueres med dette greb i stedet for
at blive nivelleret. Det er godt tænkt og over¬
bevisende udført. Torvet er blevet en attrak¬

tion for en i forvejen charmerende by, og for¬
håbentlig lykkes det at færdiggøre torvet, også
ud for kirken. Dermed vil Varde Torv blive
et både helstøbt og funktionelt stykke land¬
skabsarkitektur.

Diskussionen af torvets indretning har
strakt sig over to byrådsperioder. Charlotte
Horn har udarbejdet projektforslaget og haft
ansvar for alt over terræn. Kommunens vej¬
afdeling har taget sig af det underjordiske og
stået for optegning og tilsyn. Der er arbejdet
med lyslederlys og også med facadebelys¬
ning, takket være engagerede bygningsejere
omkring torvet. Facadebelysningen betyder,
at det øvrige lysniveau kunne reduceres.

Spiralen udspringer i torvets ankomststed, der også er
torvets lavestepunkt. Mellem spejlbassin og spring¬
vand løber VardeÅ i stiliseretform, dvs. ikkemere stili¬
seret, end atforløbetpræcist kan genfindes i Janderup
Enge, vestfor Varde. Kurverne tegnes afmørke bordur-
stensbånd, fladen er skandinaviske chaussésten
The spiral is based on the square's arrival area, which
is also the lowestpoint. VejleStream runs between the
reflectingpool and thefountain in a stylizedform, i.e.,
notmore stylized than the courseofthe stream can be
foundwithprecisely the sameform westofVarde. The
currns are delineated by dark bands ofbordure stone,
the surfacedpavedwith Scandinavian sett stone
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Bygherre: VardeKommune
Udført: 2000
Landskabsarkitekt: VardeKommune
v. CharlotteHorn, landskabsarkitektMDL
Kunstner:BjarkeRegn Svendsen
Entreprenør: I.C. Nielsen og Søn (smedearbejde)
Sponsor: Rotary

Kvægskærmen
Kvægskærmen er en transparent væg, der
adskiller en lille, grøn opholdsplads fra den
stærkt trafikerede Lerpøtvej i byens nordlige
del. Skærmen stopper ikke øjet, men fortæl¬
ler i al stilfærdighed, at her er et særligt sted.
Samtidig kan skærmen overraske de forbipas¬
serende ved, at der pludselig dukker køer op i
gadebilledet. Køerne udvandrer fra markeds¬
pladsen, som lå her ind til den i 1990'erne blev
bebygget. Som gammel markedsby var det en
markant begivenhed for Varde, da markeds-
hallerne blev revet ned. Køerne er således et
vidnesbyrd om stedets historie.

Væggen, der er lavet af sandblæst og pul¬
verlakeret stål, består af fire sektioner på fem
stolper. Gitteret, der danner baggrund for
køerne, er i et modul på 15 x 15 cm.

De sortbrogede køer er indtegnet med
en naturalistisk konturstreg. Køernes hvide
partier er udfyldt med et 5 x 5 cm gitter. De
mørke partier på de køerne er punkteret med
få firkantede huller i et uregelmæssigt, spredt
mønster, hvert hul er 1 x 1 cm.

Skærmen har klaret folk, vind og vejr i 12 år
uden skrammer. Jeg synes den er et godt ek¬
sempel på udsmykning af byen. På en upræ¬
tentiøs måde løser skærmen et rumligt pro¬
blem, den giver lyset noget at lege med, og den
bidrager til stedetmed en tidsmæssig dybde.
Og samtidig er skærmen i sig selv et originalt
kunstværk.

Oprindeligvar det Rotary, derville skænke
en vandkunst til kommunen på den opholds¬
plads, der var opstået mellem Lerpøtvej og
Nørrevold, da den nye rundkørsel blev anlagt.

Charlotte Horn overbeviste sponsoren om
i stedet at sætte en skærm og tog kontakt til
den lokale kunstner Bjarke Regn Svendsen.
Med Charlottes idé og Bjarke Regn Svend¬
sens fornemmelse for sortbrogede køer blev
skærmvæggen skabt, Tegningen blev digita¬
liseret, så den kunne laserskæres, og filen er
gemt, hvis der skulle bliver behov for en ny
skæring.
PerStahlschmidt, landskabsarkitektMDL

Skærmen markerer en lille opholdsplads som et
særligt sted iforhold til det store og stærkt trafi¬
kerede knudepunkt, som rundkørslen er.

De sortbrogede køer er naturalistiske i deresform,
men materialevirkningen giver dem et skygge¬
agtigt udtryk. Kvadratformen gentagesfra bag¬
grundsmønsteret, over koens hvide dele, til de små
huller i koens sortepartier
The screenmarks a small seating area as a special
place compared to the large and heavily trafficked
junction with its traffic circle.
Thepiebald cows are naturalistic inform, but the
material effect gives them a shadowy expression.
The squaregrid is an echoofthe backgroundpat¬
tern, over the white areas ofthe cow to the small
holes in the black areas

Om eftermiddagen kaster skærmen sit skyggespil
nedpåfortovet. Skærmens gennemsigtighed be¬
tyder, at baggrunden interfererermed billedet, så
helheden skiftermed synsvinklen
During the afternoon, the screen casts aplay of
shadows across the sidewalk. The screen's trans¬

parency results in the background interfering with
the image so that the overall impression changes
depending on the viewpoint

238 LANDSKAB 8 2012



DEBAT: PROCESURBANISME

Replik til Stig L. Anderssons debatsvar,
'Efter Naturen'
I den løbende debat omkiingprocesurbanisme
har Stig L. Andersson i LANDSKAB 4-2012,
s. 126 et indlæg - 'Efter Naturen'. Artiklen er
bl.a. svar på vores debatindlæg i LANDSKAB
1-2012, s. 18 'Procesurbanisme - byøkologi
eller varm luft?'

SLA tager positivt imod den opståede
debat omkring hans visionære ideer om nye
planstrategier - planlægning på basis afnatu¬
rens processer, som han betegnerprocesurba¬
nisme. Det kan ses som et blandt mange gode
tegn på landskabsarkitektfagets nye selvbe¬
vidsthed, at der er rummelighed til uenighed,
ikke blot internt, men også i dagspressen.

I indlægget føjer SLA nye, teoretiske
dimensioner til begrebet procesurbanisme,
men holder samtidig fast i, at det er et anven¬
deligt værktøj - det skal blot uddybes og for¬
klares bedre.Men det gør SLA netop ikke. Han
hjælper os ikke på vej med konkrete forkla¬
ringer, som kan højne den faglige dialog. Der
er ingen faglig uddybning af de vigtige begre¬
ber og elementer, som SLA ofte selv inddrager
i sine indlæg. Intet mere konkret om klima¬
tilpasning, regnvandshåndtering, tilpasning
eller biodiversitet. Intet om, hvad det er, vi
skal lære af eller om et nødvendigt samar¬
bejde med andre faggrupper som f.eks. inge¬
niører. Bæredygtighed foreslås erstattet med
begrebet tilpasning, men forklaringen mang¬
ler. Vi skal angiveligt: 'få byudviklingen til at
lære afnaturen, densprocesser og udviklings¬
historiegennem mere end 4milliarder år'. Nys¬
gerrigheden pirres, men stilles ikke.

Det eneste konkrete argument er, at beton
kan genanvendes. Med et pænt stort energi¬
forbrug til transport og knusning kan beton,
men ikke altid jernbeton, bruges som bære-
lagsgrus. Resursebesparelsen består i, at
materialet ikke tærer på vore knappe grus-
gravsreserver. En helt anden betydning af
genanvendelse end f.eks. granitbrosten, som
ikke mister deres værdi som resurse, selv om
de er brugte.

Vores pointe var ikke, at det er en fejl at
bruge beton i Bymilen ved SEB-Banken. Fej¬
len er at udråbe de tykke betonlag samt de
dårlige vækstbetingelser for planterne som:
'Københavns første 100procent klimatilpas-
sede landskab og en modelfor hvordanfremti¬
dens byrum kan indrettes bæredygtigt'.

SLA søger at nedtone debatten ved at berolige
os fagfæller med, atprocesurbanisme kun er
en vision, primært til internt brug på tegne¬
stuen og som 'projekt-løft'. I den virkelige ver¬
den er der som regel afstand mellem det ide¬
elle og det, der er praktisk gennemførligt. Vi
kan kun være enige i, at en visionær målsæt¬
ning ikke kan opfyldes 100 %. Hvis den kunne,
måtte man stille spørgsmålstegn ved ambiti¬
onsniveauet.

Men vi bliver efterhånden mere og mere
i tvivl om, hvorvidt procesurbanisme hand¬
ler om kvantificerbare, fysiske forhold, eller
om begrebet alene skal opfattes metafy¬
sisk og spirituelt. SLA's forbehold over for
logisk ræsonnement og henvisninger til
japansk filosofi, Zenbuddhisme og Asger
Jorns teorier tyder på, at vi går forbi hin¬
anden, hvis vi tror, at procesurbanisme og¬
så er en materiel foreteelse, der kan vejes og
måles.

For os at se kanprocesurbanisme kun fun¬
gere som et værktøj i den praktiske planlæg¬
ning, fremmodbedre 'tilpasning' ogmiljøkva¬
liteter i det virkelige livs projekter, hvis det, ud
over at indeholde en filosofisk overbygning,
også har en konkret kvantificerbar del.

Blandes filosofi og naturvidenskab sam¬
men i en åndfuld, men uigennemskuelig tåge,
erprocesurbanisme vist bedre egnet til story¬
telling end som rettesnor for økologisk kva¬
litet. Storytelling forstået som en markedsfø¬
ringsstrategi, hvorman knytter en forførende
fortælling til produktet - uden at lyve og uden
at forpligte sig. Som nårman på emballagen af
industrielle landbrugsprodukter sætter bille¬
der af Jens Hansens bondegård.

Der er de sidste tiår sket meget positivt,
bl.a. den fine udvikling med tæt/lav-bebyg-
gelser, omdannelse af karrégårde til haver,
mini-byparker, lokal nedsivning af regnvand
og lavenergibebyggelse. Men der er samtidig
påtrængende udfordringer og forpligtelser for
et fag imedvind.

Hvorfor har vi ikke været i stand til at
sætte et markant grønt aftryk på f.eks de
nye bydels- og bebyggelsesplaner i de mange
omdannede havneområder? Hvad er vores

rolle i forhold til at gøre byerne robuste over
for klimaforandringerne? Den igangværende
Natur- og Landbrugskommission varsler radi¬
kale forandringer af det danske landskab - er
vi rustet?

Procesurbanisme kunne være udgangspunkt
for en vision for fagets økologiske dimension.
Men efter vores mening er det nødvendigt,
at redskabet skærpes, at man ikke foregiver
at have nøglen til miljøets og verdens totale
redning, og at bevaring og omdannelse ikke er
et enten/eller, men et både/og.
PerStahlschmidt, Peter Thorsen ogKnud W.Ø.
Larsen, landskabsarkitekterMDL

Hermed lukkesfor debatten om procesurbanis¬
me i LANDSKAB. Man kan blogge videre via
DL's hjemmeside www.landskabsarkitekter.dk
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SUMMARY
TheDreyerFoundation'sPrize of
Honor 2012:Marianne Levinsen, p. 214
MathildePetri
With its Prize of Honor 2012, the Dreyer
Foundation wanted to direct attention to

landscape architecture. The values in 'work¬
ingwith the green surroundings' in both large
and small scale are more evident than ever.

The Dreyer Foundation chose to award the
Prize ofHonor 2012 to landscape architect
Marianne Levinsen for her exemplary ability
to define and underscore the special identi¬
tyofa place - her ability to create distinctive
green spaces richwith experience. Herworks
can be experienced as rhythmic compositions,
which like finelywoven tapestries are both
stringent and richwith experience - mean¬
ingfulworks that exude a sense ofpresence.

Marianne Levinsen started her office in
2002 and is known for the landscape treat¬
ment of projects such as the campus area at
CBS in Frederiksberg, Tietgen dormitory in
Ørestaden, Munkegårds school in Gentofte,
and Louiselund in Kokkedal. Marianne Levin-
sen has received numerous collegial honors
and was nominated for the final at the 6th
Biennial in landscape art in Barcelona in 2010.
Her efforts to create meaningful spaces for
people - considerate, challenging and event¬
ful spaces - represent a unifying principle in
Marianne Levinsen'swork.

Shadows and texture, p. 218
MarianneLevinsen
To relate to one's time and context - to create
order and clarity, space and structure in con¬
trast to the evocative - is inmymind the basic
essence inworkingwith a landscape problem.
There should be room for the odd, wild and
the poetic at the same time. My goal is not to
control or orchestrate a certain experience or
for thatmatter to leave my own mark - but
on the contrary to create simple and expres¬
sive architectural settings, which offer space
formultiple experiences and sensations de¬
pending on the individual interpretation by
the visitor.

The campus area at Copenhagen Busi¬
ness School was previously a railway yard.
The terrain was like a flat basin, surrounded
by a closed fence. The area has been converted
to an open, active and green urban landscape
with the opportunity for movement length¬
wise and crosswise, to and from and through.
In order to reinforce andmaintain the large
open space through the city, while still giving
the place a distinctive, green extent, a series
of large groves of red oak were planted. The
promenade's broad band links the large build¬
ing masses and delineates a distinctive line.

Siena Prize 2012, p. 224
The Siena Prize is awarded to promote good
outdoor environments and is given to awork
and its architect. The official sponsor for the

prize is Starka Betongindustrier. The reward¬
ed works should have a timeliness. The proj¬
ects' award-winningmain efforts should not
be more than five years old. The work should
be so complete that it can be qualitatively ap¬
preciated by the general public. The nominat¬
ed projects were Kungsbacka square, Kungs¬
backa, Domkyrkoplan, Göteborg, Stora torget,
Visby and Hornsbergs Strandpark, Stock¬
holm. On November 16 the Siena Prize 2012
was awarded to landscape architect Bengt Is-
ling from Nyréns Arkitektkontor for Horns-
bergs Strandpark in Stockholm.

Danish LandscapePrize 2012, p. 226
EllenMarie Braae, Jacob Fischer and
CharlotteHorn
'Cultivation and Care' is the theme of this
year's Danish Landscape Prize. It is both
a natural, a difficult and a neglected topic.
Landscape architecture projects are often
praised for their design - as a physical man¬
ifestation of the architect's ideas and inten¬
tions. Seen in this light, cultivation is often
simply a kind of 'caretaker function,'which is
subsequently left to the client and rarely has a
professional public attention to the same de¬
gree as the phases up to and including its es¬
tablishment.

When the jury this year decided to focus
on 'cultivation and care' itwas to underscore,
for the architectural profession's surround¬
ings, the great importance that this phase has
for the entire character of the scheme. And
in relation to an internal professional pub¬
lic, this occurs in order to exchange consid¬
erations about how the knowledge of cultiva¬
tion and care on one hand can qualify leading
back to the project development phase and
on the other hand emphasize how a project
can be designed with consideration for cul¬
tivation and care. In other words, that part
of the design work actually lies after the for¬
mal establishment: via the way we care for
plants and landscaping, via the registration
of new programs, via the care, which can
take on many different forms, the intentions
that form the starting point for the project's
establishment can either underscore, vary
or even counteract. The Danish Landscape
Prize is awarded by the Municipal Park and
Nature Administration, The Danish Land¬
scape Architects' Association and The Dan¬
ish Architecture Offices. The nominees are

Hjerting Strandpark in Esbjerg, Sletten in
Holstebro and green areas and green strat¬
egy in Vordingborg Municipality. The Dan¬
ish Landscape Prize 2012 will be awarded on
December 20.

Interview:Morten R. Grindaker, p. 230
NinaMarieAndersen
Morten R. Grindaker is a Nestor in Norwegian
landscape architecture and has had an impor¬
tant influence at a timewhen landscape archi¬

tecture has seen a great development.With
the landscape gardener's competence and in¬
terest for architecture and art, he has carried
out a wide range of projects throughout his
extensive career. He hasworkedwith projects
that today are modernistic ikons, such as Hy¬
droparken and Regjeringskvartalet's 1st Stage.
At Hydroparken he and his companion Egil
Gabrielsen wanted amodernistic scheme for
ErlingViksjø's buildings. Hydroparken was
established in 1960 and was a breakthrough.
Morten R. Grindakerwas also commissioned
byViksjø to design the Regjeringskvartalet.

In memoriam, GunnarMartinsson,
1924 - 2012, p. 234
ThorbjörnAndersson
Landscape architect and professor Gunnar
Martinsson, Malmö, has passed away at the
age of 87. One of Scandinavia's leading land¬
scape architects through the years. Gunnar
Martinsson was one of the first Swedes to
achieve the highest academic honor when
he accepted the professor chair at Karlsruhe,
Germany. In his early years he was quite in¬
ternational, worked at offices in Italy and
Germany and participated with success in
several competitions on the continent. He
established his own office in Stockholm but
when he received the offer of the professor¬
ship in Karlsruhe, he moved his family there.
The yearwas 1965. His Tuesday lectures at the
universitywere mystical and attracted audi¬
ences from the entire region. Prior to that he
designed a series of projects in Sweden. The
school yard for Tensta highschool was one of
them. Shadingweepingwillowswith furniture
groups placed freely in a sea ofgravel, all fac¬
ing the sun. Nothing else was necessary.

The same distinctive asceticism is evident
in several of his otherworks, Råcksta Ceme¬
tery from 1960, the Garnisonen quarter court¬
yards in Stockholm from 1970 and the single-
familyhouse exhibition in 1964 known as the
Nordiska Villaparaden in Norrköping. There
the plots were delineated solely by terrain
modulations and the entire scheme became
a gigantic earth sculpture.

Review: Poetry in Varde, p. 236
PerStahlschmidt
In September I visited Varde. What I saw in¬
spired me to review three projects. They all
employ a distinctive form and restrained
means to evoke a poetic narrative about
the local landscape. But aside from this, the
schemes are quite different.

The traffic circle at the Tændpibekrydset
(pipe lighter junction) has a large scale, and
serves as an orientationmarker formotorists.
Varde Torv square is of a middle scale and is
the town's central meeting place. Kvægskær¬
men screen has amicro scale, and screens traf¬
fic from a small seating area.
PeteAvondoglio
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Design: Bystrup Architects. LP NEST LED udsender et indirekte diffust
og blødt lys. Refleksionerne i 'gitteret' skaber et flot lysspil inde i
armaturet. Armaturet opfylder cut off-kriterierne.

louis
poulsen
www.louispoulsen.com



Indien tur-retur
Sommeren 2012 var vi 20 landskabsarkitekt¬
studerende på rejse til Indien. Rejsen var ar¬
rangeret af Foreningen for Landskabsar¬
kitektstuderende (FLS) og muliggjort med
støtte fra Havekulturfonden, Karin og Georg
Boyes Fond, DL, Vemmetofte Kloster og FLS.

Vi ankommer en tidlig morgen til Ban¬
galore. Forvirringen i lufthavnen et total, vi
løber rundt og forsøger at finde taxaer, som
kan tage os til byen, uden at vi bliver taget alt
for meget ved næsen, alt imens solen står op
ogmaler himlen lyslilla.

Mødet med Indien er et intenst et af slag¬
sen. Den varme, fugtige luft er det første, der
blæser en bagover, dernæst larmen, lugten
ogmylderet. Begrebet by er i Indien såmeget
voldsommere end noget, vi nogensinde før
har stiftet bekendtskab med. Der er larm, støj,
trafik, mennesker, farver og lugte overalt.

Bystrukturen er ikke lige til at opfatte, og
det føles som om alt løber i slanger og cirk¬
ler,man bliver let væk i virvaret. Heldigvis kan
man altid fange en rickshaw og komme tilbage
på rette kurs.

De hektiske indiske storbyer er et slaraf¬
fenland af nye og spændende betragtninger og
oplevelser for studerende, der, som vi, bruger
meget tid på at tale om/diskutere, hvordan
den velfungerende by ser ud.

Det er især interessant at observere og

bevæge sig i trafikken, som fylder de indiske
byers gadebillede med fart, larm og udstød¬

ning stort set døgnet rundt. I forhold til hvad
vi er vant til fra vestlige storbyer, virker det
meget kaotisk, anarkistisk og farligt, men
efter et par dage med undren og frygt for at
miste livet, bliver det tydeligt, at de mange
biler, lastbiler, rickshaws, knallerter osv. har
indforståede og indbyrdes respekterede regler
og normer for, hvordan man færdes i trafik¬
ken.Man føler sig dog sjældent tryg, nårman
drøner af sted i den indiske trafik og snor sig
ind ogud mellem køer, huller i vejen og alle de
andre trafikanter.

Fraværet af urbane processer og infra¬
strukturer såsom eksempelvis affaldshånd¬
tering har en meget markant og tydelig ind¬
virkning på oplevelsen af byen. Herhjemme
er affaldshåndtering nok ikke noget, mange
skænker en tanke i løbet af hverdagen, men
når man går rundt i en indisk storby og bog¬
stavelig talt må vade igennem og hoppe over
mindre bjerge af skrald, bliver værdien og
betydningen pludseligt meget tydelig. Man
ser mange steder eksempler på, at inderne er
et utroligtmiljø- og resursebevidst folk, men
det er også klart, at udviklingen af et system,
der kan håndtere de store mængder affald
ikke foregår i samme tempo som udviklingen
og stigningen i mængden af forbrugsvarer
og plastemballage. Helt basale systemer for
håndtering af affald vil kunne forbedre triv¬
sel, helbred og færden i de indiske byer mar¬
kant. Denne udvikling bliver spændende at
følge fremover.

Intet i byerne virker organiseret, ej heller det
grønne. Nogle steder har noget plantevækst
fået fat; hvor det nu har trivedes, har det fået
lov til at blive. Det giver en sporadisk grøn
struktur, som har sin helt egen charme.

Grønne åndehuller er ikke noget, inderne
dyrker på samme måde, som vi er vant til i
europæiske storbyer. I de storbyer, hvor kolo¬
nimagten har sat sit tydelige præg på byens
struktur, findes parker og botaniske haver,
som meget tydeligt er bygget op efter den
europæiske landskabstradition. Det gælder
f.eks. parkerne i Bangalore og Pondicherry.
Inderne benytter heller ikke parker som det
fristed eller åndehul, som vi er vant til at anse
dem for.

Byrummene var genstand for stor forun¬
dring for os, hvordan kanman leve i al den lugt
og støj, fårman aldrig brug for at tage en slap¬
per og komme lidt væk fra virvaret? - og hvis
en park ikke fungerer som et åndehul, hvor
finder sjælen da fred?

I den gamle tempelby Trichy, en by som
eksisterende længe før kolonimagten, finder
vi en mulig forklaring på, hvor inderne søger
tilflugt. Vi er taget til Trichy for at opleve de
store hinduistiske templer. Tempelrummet er
svalt og skyggefuldt. Det er bygget op omkring
en række gårdrum, en række overdækkede,
men åbne rum,mindre kapeller, samt et antal
tårne, som troner over området. Samlet set
udgør udstrækningen afet tempel et bemær¬
kelsesværdigt areal.

Øverst: Gadestemning, Bangalore, marked iMunnar
og tempelstemning i Trichy.
Fotos:Henriette S. van Deurs, EmmelieKitchell,
AnnesofieMilner

Tv. Rismark iBackwaters.

Foto:AnnesofieMilner
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Det er interessant at opleve den rolige og af¬
slappede stemning, templerne besidder. Den
står i skarp kontrast mylderet udenfor, og vi
oplever da også, at det kølige rum udgør et til¬
flugtssted for mange indere. De store skygge¬
fulde flader optages af familier, som har med¬
bragt picnic, eller veninder, som får foretaget
håndlæsninger, eller enkeltpersoner, som
blot slapper af. Det fredfyldte rum er forstå¬
eligt nok vældig populært, og til trods for, at
der egentlig befinder sig mange mennesker i
tempelrummet, er atmosfæren stadig rolig og
afdæmpet, og religiøse og sociale aktiviteter
finder sted side om side.

Et andet sted, vi finder fred, er i Munnars
bjerge. Klimaet er væsentligt køligere, og luf¬
ten knap så pakketmed diverse sanseindtryk.
Hvilket er rart, for her har vi overordentlig
meget brug for vores synssans. Her er ufatte¬
lig smukt og grønt - meget grønt ogheltutro¬
lig frodigt. Områdets skønhed er bemærkel¬
sesværdig i forhold til den hårde opdyrkning.
Man finder ikke mange millimeter, som ikke
er udnyttet på en eller anden vis.

De uendelige teplantager bugter sig op og
ned ad de stejle skråninger, sølvege (Grevillea
robusta) er plantet i et sindrigt systemmellem
tebuskene. Sølvegene er ikke blot et tilfældigt
drys af sølv over de grønne flader, de har en
vigtig funktion i tedyrkningen. En lokal for¬
klarer os, at træerne har en særlig evne til at
fiksere vandet i jorden, således at tebuskene
også kan overleve tørketiden.

Under træerne, på jorder hvor teen ikke kan
gro, vokser kaffe og kardemomme. Det er in¬
teressant, hvor vildt og frodigt et opdyrket
areal kan opleves. Oplevelsen blandt de store
kardemommeplanter er som i en vild jungle.
Planterne er 1-2 m høje og danner underskov
på bjergsiderne.

Det vilde og umiddelbart uorganiserede
står i kontrast til det danske kulturlandskab,
hvor alt er sat i et system, som omgående
opfattes med det blotte øje.

Vi stifter også bekendtskab med det indi¬
ske kulturlandskab i en mere struktureret
form. Ved Kerala Backwaters virker land¬
skabet på en gang vildt og frodigt og samtidig
stringent og lineært. Kerala Backwaters udgø¬
res af fem store søer, forbundet af kanaler og
vand fra omgivende floder.

Kræfter frabølger og kyststrømningerhar
skabt dette kystnære landskab af lavtliggende
øer. Et netværk af indbyrdes sammenkoblede
kanaler, søer, floder, bugter og fjorde skaber
tilsammen et labyrintlignende system. Sejl¬
turen langs Kerala Backwaters' bredder viser
os et opdyrket, beboet, manipuleret og fasci¬
nerende landskab.

I forhold til den vildskab, vi ser i Munnars
jungle, virker dette kulturlandskab utrolig
stringent og planlagt. Det er tydeligt, at land¬
skabet er blevetmanipuleret for at opnå størst
muligt udbytte afarealerne, i modsætning til i
Munnar, hvor opdyrkningen foregår på land¬
skabets præmisser.

Turen har sat mange refleksioner i gang i for¬
hold til ligheder og forskelle. Vi har oplevet en
ganske fremmed kultur, ladet os imponere og
forundre over de systemer, der enten findes
eller glimrer ved deres fravær. Vi er kommet
hjem med bagagen fyldt af krydderier, olier,
røgelse og farvestrålende stoffer. Hvad der
dog rent fysisk ikke optager plads i bagagen,
er det, der ligger lagret under huden og som
billeder på nethinden. Utopiske landskabs-
formationer og udtørrede flodarealer. Kulden
fra templernes skygge og varmen fra det indi¬
ske folk. Smagen afudstødningsos og lugten
af skrald blandet med karry. Trafikal orden i
kaos har givet styrke til nerverne. Turen har
givet en stor pose blandet inspiration og gå-
på-mod til arbejdet herhjemme.

Alt i alt har det været en utrolig inspire¬
rende oplevelse at være på en utraditionel
landskabstur, som har skabt megen stof til
eftertanke.
Henriette Schønheyder van Deurs, Annesofie
Milnerog Thomas Funk, landskabsarkitekt¬
studerende v. Københavns Universitet

Øverst: Solopgang iMunnar og tempeltårne i Trichy.
Fotos:Henriette S. van Deurs

Herunder. Kardemomme og teplantage iMunnar
Fotos:Henriette S. van Deurs og

Nivah SamuelHastrup
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HFB
Q BYGGECENTRUM

PRODUKTNYHEDER
Defølgendeproduktnyheder er udvalgtaf
Jørgen Hegner Christiansen, arkitektMAA,
redaktørafHFB, fra nyhedsspottenpåHåndbog
ForBygningsindustriens hjemmeside www.hfb.dk

Silva Cell, et åbentmatrixsystem til befæstelser

Nyt katalog fra Runge
Redaktionen harmodtaget et nyt katalog fra
Runge i Osnabriick, der siden 1908 har pro¬
duceret udendørs- og byinventar, primært
bænke. Der 64 sider lange katalog rummer
mange interessante modeller, hvorafvi viser
bænkenArcada med sæde i hårdttræ og side¬
stykker i beton, den hel-, halv- eller kvartcir¬
kulære bænkBingaRund, ligeledes i hårdttræ
menmed vangestykker af stålplade (mindste
indre radius 100 cm), og cykelbøjlen/-stativet
Oho i aluminium-støbegods. Sidstnævnte har
afrundet inderside og plan yderside og leveres
som standard pulverlakeret i antrazit, alter¬
nativt i farve efter ønske.
www.zenzo.dk

Modulbænke
Ved indretningen af udearealerne omkring
Louiselund Pleje- ogældrecenter i Kokkedal,
der blev indviet i maj 2012, valgte Marianne
Levinsen Landskab ApS den modulært op¬
byggede bænkserie Steelsites fra Ulefos NV.
Denmeget fleksible serie rummer en mængde
muligheder for individuel udformning, f.eks.
konkave og konvekse krumninger med eller
uden armlæn, montering på eller i underlaget
og rygmod ryg, længder fra 1,2 til 2,4 m, med
og uden ryglæn og et stort udvalg af farver.
www.ulefosnv.dk

Rodvenlig befæstelse
Bytræer har det problem, at der ofte mang¬
ler plads til rødderne. Men det forhold kan
der gøres noget ved, f.eks. kassettesystemet
Silva Cell, et åbent matrixsystem afkassetter
til etablering af rodvenlige befæstelser. Syste¬
met importeres afMattle Natur & AnlægAps,
og det første anlæg er allerede kommet i jor¬
den på alléen foran Haderslev Rådhus, hvor
den tidligere beplantning afvejtræer ikke tri¬
vedes. Valget af Silva Cell i stedet for almin¬
delig gartnermakadam skyldes, at man med
SilvaCell får et væsentlig større rodvolumen,
nærmere betegnet 95% i forhold til 15%, samt
plads til et godt vækstmedie.

Silva Cell består af en række celler eller
kassetter, som kan sættes sammen i en række
forskellige dimensioner. De enkelte celler er
U-formede og lukkes med et låg i toppen. Det
givermulighed for at få adgang til dem oven¬
fra, hvilket er en stor fordel i forbindelse med
ledningsarbejde, fordi man ikke behøver at
etablere en kabelgrav, men kan føre lednin¬
gerne igennem cellerne. Er der problemer,
kan man kabelsøge sig frem til det aktuelle
sted og nøjes med et mindre, målrettet gra¬
vearbejde. I Haderslev harman plantet upo-
dede, japanske kirsebærtræer foran rådhuset,
og selv om de endnu kun har haft én vækstsæ¬
son, er resultatet lovende.
www.mattle.dk
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Skitse tilKunstens 0

vedArken

III. Møller og Grønborg

Kunstens 0 ved Arken
I foråret donerede A.P.Møller ogHustru Cha¬
stineMc-KinneyMøllers Fond til almene For-
maal et betydeligt beløb til at nytænke omgi¬
velserne omkring kunstmuseet Arken, Ishøj.

Tre prækvalificerede tegnestuer, Møller
ogGrønborg, SLAA/S samtRambøllA/S, blev
indbudt til at give forslag.

Arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller
og Grønborg i samarbejde med Schul Land¬
skabsarkitekter er med et forslag med fokus
på 'overgangenes landskab' valgt til at tegne
Arkens nye omgivelser.

Vinderprojektet arbejder med overgange.
Overgange fra natur til kultur, fra det vilde til
det raffinerede, fra det fysiske til det åndelige.

Broer, laguner, skov, klitter og varierende be¬
plantning kommer til at udgøre de primære
elementer i det, der bliver en vekslende og
uformel scenografi omkringArken. Der skal
tyndes ud i det tætte krat mod havsiden, så der
skabes en god udsigt bl.a. framuseets café. Ve¬
getationen på selvemuseumsøen skal udføres
som et koncentrat af de danske kyster, og en
tur på øen vil være som at gå på opdagelse i
det danske kystlandskab. Parkeringsarealer-
ne bliver placeret uden for øen, mens muse¬
ets forplads er på selve øen. En ankomstbro
skal føre de besøgende over til museet. Broen
skal anbringes skævt påArkens hovedakse, så
indgangen opleves som en dynamisk og dra¬
matisk overgang fra natur til kultur.

Bedømmelsesudvalget bestod afdirektørfor
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
MøllersFond til almeneFormaal Henrik Tvar-
nø, landskabsarkitekt JensHendeliowitz,prof
Henrik B. Andersen, borgmester OleBjørstorp
ogArkens direktørChristian Gether.
Kunstens 0 indvies i sommeren 2014

Abonnementspriser LANDSKAB 2013
I Danmark 930 kr. inkl. moms og forsendelse.
Norden, Grønland og Europa og resten af
verden 584 kr. Priser uden for DK er eksklu¬
sive moms og porto. Løssalg 125 kr. inklusive
moms, eksklusive porto.

Klinker i tegl
Projekt: Grønnegade - den nye plads i Odense
Arkitekter: Masu Planning
Belægning: Odense Klinken specialformat udviklet i samarbejde med Masu

iiBS ITI£FEN
■■■■»H ■■ O I El IN

www.teglklinker.dk
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www.ulefosnv.dk • Tlf.: 36 49 61 11

Landskabsarkitektur produkter til udsmykning af torve og pladser,
kirkegårde, havnemiljø mm.
Serie-opbygget sortiment med matchende bænke, borde, affaldsbeholdere og
blomsterkummer.

liULEFOS
VICTOR STANLEY, INC

info@urban-reflection.com - Design: Sten Nielsen MDD

www.urban-reflection.com

www.cykelstativer.com
Tel: +45 35352100
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International landskabskonvention

Brug 2minutter afdin tid til at støtte arbejdet
med den international landskabskonvention.

IFLA har det sidste år arbejdet for en
International Landscape Convention (ILC).
Arbejdet har taget udgangspunkt i eksiste¬
rende konventioner, og der er indsamlet
erfaringer fra hele verdenmed henblik på at
formulere en global konvention. IFLA har
indgået et formelt samarbejde med UNE¬
SCO, og en underskriftsindsamling er nu
nødvendig for at komme videre med det poli¬
tiske arbejde. DL's internationale delegat
Anja Boserup Qvist har bidraget til arbejdet
og opfordrer alle til, atman underskriver støt¬
teerklæring for ILC. Det er et rigtig godt ini¬
tiativ, som kan være med til at beskytte vores
landskaber i hele verden.

Klik ind på underskriftindsamling via:
https://www.change.org/petitions/landscape-
architects-environmental-scientists-archeo-

logists-ngos-and-support-international-land-
scape-convention eller via facebook-profilen
InternationalLandscape Convention LT

Vinterbotanik
Om vinteren, når der ikke erblade på træer og
buske, kanman bruge knopper, skud og arre¬
ne fra sidste års blade til at finde ud af, hvilken
artman står overfor. Bogen giver mulighed for
at bestemme træer og buske - vildtvoksende
såvel som almindeligt plantede. Bogen inde¬
holder over 400 billeder, der kan lette bestem¬
melsen. Desuden findes der en ordforklaring
og bestemmelsesnøgler. For hver art beskrives
de træk, der kan ses i vinterperioden.

Bogens forfattere har undervist i danske
planter en årrække i forbindelse med deres
ansættelse ved Københavns Universitet.

SigneFrederiksen ogBo B. Johansen: Vinterbo¬
tanik. Redaktør: LoneBruun. ForlagetEpsilon,
2012.168 s., 175 kr.

Modtagne publikationer
Christina Capetillo: Et foranderligt monu¬
ment. En fotobog om C.Th. Sørensens musi¬
kalske haver. Aristo Bogforlag. Dansk og en¬
gelsk version: An Everchanging Monument.
80 s. 225 kr.

Giv os i dag... Når kunsten går i kirke. 208 s.
Katalog til udstilling på KØS, dansk og engelsk
udgave med tekster af præster, kunstnere,
kunsthistorikere og interviews.
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Udemøbler fra Nola, A34/3
Udendørsmøbler fra Spanien, A46/4
Vedligeholdelsesdæksler og ledelinier, A34/3
ZinCo Danmark hos P. Malmös, A22/2

Udstillinger
Floriade i Venlo, A21/2
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Nyheder og juletilbud - www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget).
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

Energi + arkitektur, 2. oplag
Solar City Copenhagen
Pris: 275 kr.

JULETILBUD: 193 kr. (spar 30%)
Ved køb inden 3D. december

Mesterværker

Michael Sheridan

Pris: 499 kr.

JULETILBUD: 399 kr. (spar 20%)
Ved køb inden 30. december

På sparet af PH
Carl Erik Bay-
Pris: 200 kr.

Udkommer 10. december

i

C.TH. SØRENSEN
- EN HAVEKUNSTNER

C.TH. SØRENSEN

En havekunstner

Pris: 445 kr.

JULETILBUD: 289 KR (spar 35%)
Ved køb inden 30. december

DANISH ARCHITECTURE aOOO-2012
INTERVIEWSWITH: BJARKE INCiELS (DIG):
WINY MAAS (MVRDV): SIlOllEl SlIIOEMATSU
(OMA) JULIENDESMEDT (JI)S). PROJECTS BY:
PLOT: P.IO: JDS: COBE: TRANSFORM: NORD:
EFFEKT: ADEPT: KOLLISION; POLYFORM: WE:
SLETH; JAJA

Den ny bølge i dansk arkitektur
Red. Kjeld Vindum, Kristoffer Lind¬
hardt Weiss

Pris: 350 kr.

ARNE JACOBSEN

Carsten Thau & Kjeld Vindum
Pris: 698 kr.

JULETILBUD: 488 kr. (spar 30%)
Ved køb inden 30. december

exner

INGER OG JOHANNES EXNER

Thomas Bo Jensen

Pris: 595 kr.

JULETILBUD: 476 kr. (spar 20%)
Ved køb inden 30. december

SUPERNATUR

Malene Hauxner

Pris: 345 kr.

JULETILBUD: 279 kr. (spar 20%)
Ved køb inden 30. december

J.F.Willumsen

Billedkunstneren som arkitekt

Pris: 298 kr.

Udkommer 13. december

- (TONS



Solar Light
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GONZO

Gonzo er en særdeles solid pullertlampe,
fremstillet i varmgalvaniseret stål med 10
års rustgaranti. LED-lyskilden er skjult i
toppen, således at lyset fordeler sig i en
søjle ned langs de ovale sider og ender i
en cirkel på jorden under lampen.

Gonzo er udover at være en smuk skulp¬
turel lampe også særdeles anvendelig

som effektiv værn mod vandalisering
f.eks. indkørselsforhindring til gågader,
værn mod rambuktyveri og lignede til¬
fælde. Gonzo leveres som standard til

påboltning. Skal lampen anvendes til
nedgravning/nedstøbning kan man til¬
købe et fundament

www.solar.dk

solar
stronger together


