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Guide til
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Søren Ryge Petersen, Politiken:
Guide til dansk havekunst er
en gave til hele folket - i hvert
fald til alle med øjne i hovedet
og bare en lille smule interes¬
se for vore grønne omgivelser.

Pris 278 kr.

3I4 sider illustreret.
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Bogen viser 68 af Europas finestehaver med fantastiske gengivelser
af de vigtigste planer og tegninger.

Udvalget er resultat af en mangeårig
research, og forfatterne, Sven-Ingvar An¬
dersson og Margrethe Floryan fortæller
om de kunstneriske, idéhistoriske og

landskabelige idealer, hvorfra haverne
groede frem. Tegningerne er dugfriske og
så sarte i farverne, som havde kunstneren
lige forladt tegnebrættet, eller de emmer
af den autenticitet, som foldninger, pletter
og håndgjort papirs flossede kanter kan
give. Bogen formidler på én gang skønhed,
viden, historie og europæisk identitet og
vidner om havekunstens universalitet.

Sven-Ingvar Andemon • Margrethe Floryan
Hedaktør Annemarie Lund
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ARKITEKTENS FORLAG

Sven-Ingvar Andersson,
Margrethe Floryan, Annemarie LiiihI

format: 35,4 x 33,5 cm
144 sider, illustreret
ISBN:87-7407-338-9 (Dansk)
ISBN:87-7407-339-7 (Engelsk)
Pris 995 kr.
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DL KURSUS:
DIGITAL FOTOGRAFERING AF
LANDSKABSARKITEKTUR
Formål
Formålet med kurset er at gennem¬
gå en række emner og øvelser med
fokus på digital fotografering af
landskabsarkitektur.

Kursusleder
Kursusleder er fotograf Søren Kuhn,
som har arbejdet med arkitektur og
landskabsfoto de sidste 15 år. Han
har bl.a. har været fotograf for tids¬
skriftet Arkitektur DK og Arkitektur
Guide København og er for tiden ved
at fotografere arkitekturguiden Fyn
og Øerne for Arkitektens Forlag.
Søren Kuhn er især optaget af at
finde den rigtige dag, det rigtige
vejr og det rette øjeblik på dagen,
så landskabet, bygningen eller by¬
rummet fremstår bedst tænkeligt.
Kurset veksler mellem foredrag og
øvelser i beskrevne teknikker.

Deltagerne kan med fordel selv med¬
bringe eget digitalt kamera. Typen
af digitalt kamera er underordnet.
Kurset er af én dags varighed.

Program
1.1 mørket er alle katte grå
Fotografiet og lysets natur.
Farvetemperatur, hvidbalance, film
og virkelighed.
2. Rette sted på rette tidspunkt
Planlægning, brug af soltabeller og
point of view.
3. Ikke for øjet, men for kameraet
Centralperspektiv og kameraoptik.
Begrænsninger og kreative mulighe¬
der.
4. Pixels eller korn

Digitale/analoge kameraer.
Fordele og ulemper.
5. Fra klik til tryk
Trykprocessen og krav til billed¬
materialet.

Fotografens krav, redaktørens krav
og bogtrykkerens krav.
Kurset afveksler mellem foredrag og
øvelser i beskrevne teknikker.

Tid: Torsdag den 6. oktober 2005.
Sted: Islands Brygge Kulturhus,
Islands Brygge 18, 2300 Kbh S
Pris: For medlemmer af DL & AA er

prisen 1900 kr., for ledige og stude¬
rende medlemmer er prisen 1400 kr.,
for øvrige 2400 kr.

Tilmelding til DL's sekretariat:
pr. mail dl@landskabsarkitekter.dk
eller pr. brev til Maria Miret, DL
tel. 33 32 23 54
Skt. Peders Stræde 39 3. sal
1453 Kbh K

DL KURSUS:
NYE SAMARBEJDSFORMER
I Danmark står der på den aktuelle
dagsorden en markant udvikling af
vores demokratiske kultur ved bl.a.
en øget borgerinvolvering med ind¬
flydelse på det fysiske miljø til følge.
Det giver nye arbejdsvilkår, hvor der
er stigende fokus på processer og
dialog mellem brugere, fagfolk og
beslutningstagere.
I takt med øget fokus på fornyelse
af vores demokratiske kultur opstår

' begreber som netværkstegnestuer,
løstkoblede netværk og projekt¬
organiseret samarbejde.
Disse begreber peger på en foran¬
dring af den traditionelle rådgiver¬
rolle hen mod en rolle som partner i
demokratiske processer med mange

beslutningsdygtige aktører.
Udviklingen betyder; at blandt andet
landskabsarkitekter og arkitekter
ofte står over for en udvikling af
kompetencer indenfor dialog-, proces-
og projektplanlægning, nye ledelses-
redskaber samt nye juridiske og
praktiske forhold.
Kompetencer inden for processer og
især dialog handler ikke kun om fag¬
lige kompetencer, men i høj grad om
menneskelige kompetencer.
Der synes at være et behov for
udbredelse af redskaber, der under¬
støtter en udvikling i dette felt.

Formål
Formålet med kurset er at give for¬
ståelse for og indblik i tidens net¬
værk og samarbejder, projekt- og
procesplanlægning samt ydelse, til¬
bud og ansvar ved indgåelse af
samarbejdsaftaler.
Desuden introducerer indlægshol¬
derne eksempler på markedsføring
via hjemmesider og medier.
Kurset søger at give den enkelte
deltager redskaber til at indgå i og
påvirke de aktuelle samarbejdsrela¬
tioner, samt belyse de samfunds¬
mæssige udfordringer ved denne
udvikling.

Oplægsholdere
Arkitekt maa, ph.d. Merete Ahn-
feldt-Mollerup, lektor ved Center for
Designforskning, forsker i anvendel¬
sen af design i dialog-processer,
med særligt henblik på deltager-
demokrati i byudviklingen.
Arkitekt maa Andreas Lykke Olesen
ph,d.-studerende på Arkitektskolen i
Århus, institut for Design.

Hans projekt 'Space in interface'
udføres på det tværinstitutionelle
forskningscenter Interactive Spaces,
der søger at koble forskning og
industri. Derudover er han partner i
arkitekt-bureauet Kollision, der
arbejder med projekter som øger
inddragelse og debat - ofte ved
hjælp af nye teknologier.
Arkitekt maa Lisbeth Nørskov Poul¬

sen, indehaver af selvstændig virk¬
somhed. Arbejder med etablering af
samarbejde mellem de forskellige
aktører i bygge- og anlægsfasen,
hvor mulige fysiske forandringer og
aktører bag projekterne inddrages.
Arbejder med planlægning, strategi¬
er, projektering og tværfagligt sam¬
arbejde.
Arkitekt maa Flemming Andersen
Ejer af selvstændigt arkitektfirma,
Flemming Andersens Tegnestue A/S
med speciale i projektledelse, pro-
jekteringsledelse, projektstrukture¬
ring og kontrahering. Underviser på
Arkitekternes Efteruddannelse, med¬
lem af Akademisk Arkitektforenings
Retsudvalg og medlem af bestyrel¬
ser i andre arkitektfirmaer.
Landskabsarkitekt mdl, maa Knud
W. 0. Larsen, praktiserende land¬
skabsarkitekt med egen virksomhed.
Underviser bl. a. ved kurset projek-
teringsprocedure på KVL i emnerne
ABR, ydelsesbeskrivelser og aftale¬
forhold. Forretningsfører for PLR,
Praktiserende Landskabsarkitekters
Råd og dermed rådgiver for land¬
skabsarkitekttegnestuerne omkring
ydelser, aftaler, overenskomster, for¬
sikring og tegnestuedrift. Sidder p.t.
i et af FRI, Foreningen af Rådgiven¬
de Ingeniører nedsat udvalg for ud¬
arbejdelse af en fælles ydelsesbe¬
skrivelse for anlæg og planlægning.
Kurset henvender sig til arkitekter,
landskabsarkitekter og andre der
arbejder med netværk og tværfagli¬
ge samarbejdsrelationer.
Sted: Island Brygges Kulturhus
Dato: Mandag 7. november 2005
Tid: 9.30-16.00
Pris for deltagelse er 2.700 kr. for
medlemmer af DL og AA. Pris for
ledige og studerende er 2.200 kr.
Pris for øvrige deltagere er 3.200 kr.
Beløbet er ekskl. moms.

Tilmeldingen er bindende. Ved af¬
melding efter 10 dage før kursets
afholdelse betales fuld deltagerpris.

Program
9.30 Registrering og præsentation
af kursusprogram v. Maria Miret
10.00 Udfordringer i fagets nye
struktur v. Merete Ahnfeldt-Mollerup
11.00 Professionelle netværk i frem¬
tiden v. Andreas Lykke Olesen
13.00 Dialog, projekt- og proces¬
planlægning v. Lisbeth Nørskov
Poulsen

14.00 Partnering, ansvarsfordeling
og andre projektaftaler, herunder
samarbejdsaftaler og l/S v. Flem¬
ming Andersen
15.00 ABR 89 Tilbudsgivning, andre
ydelsesbeskrivelser og rådgiveran¬
svarsforsikring under de nye samar¬
bejdsformer v. Knud W. 0. Larsen
16.00 Afslutning
Ordstyrer: Landskabsarkitekt mdl,
fagsekretær Maria Miret

Kurset er tilrettelagt af Danske
Landskabsarkitekter i samarbejde
med Praktiserende Landskabs¬
arkitekters Råd og
Akademisk Arkitektforening.

Tilmelding til DL's sekretariat
skriftligt og senest 27. oktober:
pr. mail dl@landskabsarkitekter.dk
eller pr. brev til Maria Miret, DL
tel. 33 32 23 54
Skt. Peders Stræde 39 3. sal
1453 Kbh K

DL PÅ HAVE- OG LANDSKABS-
UDSTILLING I SLAGELSE
Hvordan kan foreningen Danske
Landskabsarkitekter vise en land¬
skabsarkitekts arbejde på en udstil¬
ling, hvis det ikke skal være via teg¬
ninger og billeder af projekter?
Den udfordring blev stillet DL, da
foreningen for første gang udstillede
på Have- og Landskabsudstillingen i
Slagelse primo september 2005.
To af DL's medlemmer landskabs¬
arkitekterne mdl, pir Steen Bisgaard
og Peter Juhl påtog sig opgaven.
I samarbejde med DL Sponsorforums
medlemmer Birkholm Planteskole

A/S (planter), Byggros A/S (støtte¬
mure mm.), Fyns Tegl A/S (klinker),
Kompan A/S (legepladsudstyr), Louis
Poulsen Lighting A/S (belysning),
Prodana Seeds A/S (græs) og RGS
90 A/S (granit), tegnede de en in¬
stallation, der rumligt visualiserer
landskabsarkitektens arbejde.
DL Sponsorforums medlemmer levere¬
de produkterne til installationen, og
DL gav landskabsarkitektens tilgang
til at løse en opgave. En tilgang, som
installationen tydeligt viste, bæres
af helhedstænkning og konceptuel
løsning med en god sans for rumlig¬
hed og æstetisk forståelse. MM
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Hovedsigtet med den kommende offentlige højbane-park er at bevare det uplan¬
lagte udtryk, at have udsyn og fornemmelse af frihed.
Man ønsker en vis grad af spontan vegetation.
Kodeordene er: simpel - vild - rolig - langsom.
Højbanen var fuldt udbygget i 1934, men har ligget ubenyttet siden 1980erne.
12002 var den truet af nedrivning.
I efteråret 2005 påbegyndes anlæg af bl.a. trapper, der giver adgang til højbanens
nye plankedæk og plantninger.
Illustrationer.© 2005: Field Operations and Diller Scorfidio + Renfro
The primary concept of the future public elevated railway park is to preserve
the unplanned expression, to have a view and the sense of freedom. There is
a desire for a certain degree of spontaneous vegetation.
The code words being: simple - wild - peaceful - slow.
The elevated railway was completed in 1934, but was closed in the 1980's.
In 2002, demolition was threatened, however in autumn 2005 a new project
was started with stairways, etc. that give access to the elevated railway's
new wooden deck and shrubbery.
Images © 20P5: Field Operations and Diller Scorfidio + Renfro
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URBAN AKTION
Den svenske gruppe af landskabsarkitekter, Oyster, afholdt i september, i
Dieselverkstan - en tidligere maskinfabrik, nu såkaldt kulturmiljø, i
samarbejde med Svenske Arkitekter et et-dags arrangement kaldet 'Urban
Action', hvortil der dagen efter blev lagt endnu en faglig dag, så det til¬
sammen udgjorde en slags nordisk kongres. Emnet var, hvordan man kan
initiere og styre gode projekter i byerne. Dagene var velbesøgte, der del¬
tog mere end 300, heraf flest svenskere, men også nogle fa nordmænd
og finner samt en håndfuld islændinge og en lille snes danskere.

Første dags indlæg gjorde størst indtryk, andens dag indlæg var mere
orienterende. For at begynde bagfra fik vi på andendagen indblik i plan¬
lægning i forskellige skandinaviske byer, via projekter eller hensigtser¬
klæringer, fremlagt af såvel landskabsarkitekter som byplanlæggere. Det
drejede sig om planlægning i seks byer: Stockholm, København, Stavan¬
ger, Helsinki, Umeå og Akureyri.
Bengt Andrén fortalte dels om de tidligere bybygningsidealer, hvor

Stockholm regnedes for udbygget, og dels om de senere års beslutning
om at finde plads til 20.000 nye boliger. Så nu bygges der over tunnel¬
bane og motorvej, på parkeringspladser, i kantområder og hvor der tid¬
ligere lå sindssygehospitaler og flyvepladser. Også København er igen en

by i vækst, og Birgitte Kortegaard fremlagde loyalt København Kom¬
munes parkpolitik 2003. Jussi Luomanen orienterede om ny bybygning
på tidligere havnearealer i udkanten af Helsinki, og Torgeir E. Sørensen
focuserede på Stavangers store landskabelige kvaliteter og borgernes mu¬

ligheder for øget helse og livsglæden ved rekreation. Hh'n Sverrisdottir
redegjorde for en nyligt afholdt idékonkurrence om visioner for en ny

bystruktur i centrum af Akureyri, der med sine ca. 60.000 indbyggere
er Islands næststørste by. Det vindende forslag (af 150 fra 40 lande)
havde placeret en kanal som Nyhavn i København fra den islandske
nordkyst og ind i bymidten.
Carl Arno og Staffan Ling præsenterede meget overbevisende planer

til udvikling af'bydelen mellem to broer' i Umeå, en universitetsby i
rivende udvikling med mange tilflyttere og lav gennemsnitsalder. Om¬
kring kajstrækningen i det centrale Umeå ejes 70% af arealerne af om¬
rådets meget engagerede magnat. Der har været'afholdt en indbudt kon¬
kurrence mellem såvel gedigne, som mere hippe arkitektfirmaer: Niels
Torp, Henning Larsen, Wingårdh, Plot og Snohetta, der så vandt.

Førstedagen bar titlen 'bemærkelsesværdige initiativer' og dem var der
også flere af, både opløftende som gruopvækkende. Tankevækkende, at
'urbane aktioner' igangsat af enkeltpersoner eller grupper af borgere
virker langt mere overbevisende end planlæggernes hittepåsomhed. En
bekræftelse på den gamle tankegang, at planlæggerne skal skabe scenen,

ikke sceneriet - for så bliver det krampagtigt og uvedkommende.
Meget interessant var det at høre om Robert Hammond fortælle om

'High Line'-projektet i New York City, et projekt der er startet af gan¬
ske få borgere for at bevare og omdanne en ca. to kilometer lang jern¬
banestrækning, der i 30rne blev bygget bygget som en 10 til 20 meter

bred'transportkorridor i første sals højde og siden 80erne har ligget'
forladt som en græsbevokset, ubenyttet jernkonstruktion. Højbanen
ligger i den sydvestlige del af Manhattan, i en bydel med mange kunst¬
nere, galleriejere o.l. Gruppen, Friends of the High Line, er en non¬

profit organisation, og den har ved hårdt benarbejde og strategisk ind¬
sats ændret beslutningen om at nedrive banen og formået at rejse ikke
mindre end 100 mio $ til at bevare og omdanne 'The High Line'. De
har involveret nabolaget, ejendomsmarkedet, bystyret og overbevist
selv de værste skeptikere om, at højbanen kan give distriktet ny identi¬
tet og gunstig økonomi. Til projektet er nu knyttet prominente navne

som James Corner, Piet Oudolf, Olafur Eliasson m.fl.
Dirk Sijmons, der er national landskabskonsulent i Holland, beret¬

tede om regional planlægning og regionalt design, der er fremtvunget
og nødvendiggjort af det faktum, at Holland ligger i et delta, mange
steder under havets overflade, og at de tilløbende floders større og

større vandmængder i dag ikke har tidligere tiders bufferzoner at over¬
svømme. Derfor må man planlægge, så man igen far arealer at over¬
svømme. At havet samtidig stiger og saltvandet trænger længere og

længere ind fra kysten, gør kun problemerne større. Her kan man ikke
ignorere naturgrundlaget, men må tage udgangspunkt i hydrologien og

ovenikøbet en del steder nedrive forkert placeret byggeri langs digerne.
Adams og Akay, tidligere grafittimalere og nu en slags undergrunds-

aktivister eller gadekunstnere, præsenterede et bevægende show med
otte af deres foruroligende 'indslag'. Deres udgangspunkt er en glæde
over byen, en passion for gaden og dens liv. Deres aktioner skal ses som
skæve kommentarer og berettiget kritik. Således blev tabloidavisernes
pågående plakater indsamlet og de rå, nysgerrighedsvækkende sætnin¬
ger sammenklippet i nye, endnu værre kombinationer, som derefter
blev genopsat — til undren eller forargelse. Tilsvarende placeredes liv¬
agtige betonskulpturer af hjemløse, hytter blev bygget langs havnekaj
eller på klippevægge, og sære skilte: [Forlåt] eller [Kulturpedagog + et

telefonnummer] opsat i metroen etc. Denne måde at kommentere by¬
liv på viser en særlig form for omsorg, og Adams og Akay får folk til at
reflektere, måske endog smile, f.eks. ved synet af deres jakke-der-kan-
blive-en-hængekøje-til-overnatning eller gynger opsat i lysstandere,
busstoppesteder og broer.
Montserrat Periel fremviste koncise og ret så klassiske projekter til

gade- og pladsrenoveringer i Barcelona samt udstyr, designet hertil, og
Ingrid Hu fra Thomas Heatherwicks tegnestue i London præsenterede
en række mere eller mindre besynderlige installationer, der nok kunne
få en gammel rationalist til at spærre øjnene op: en monstrøs bro, der
kunne rulle sig sammen som en larve, en ækel, 55 meter høj og strit¬
tende mikado-pindestruktur som vartegn i Manchester, en hysterisk
bro med bund af sammenpressede glasskiver, osv. Man tænker: Hvad
skal det dog til for? og, bare man kunne blive fri?

PS. Om sproget. Det forekommer deep goodnight, ja egentlig meget

proviensielt at overvære svenskere holde foredrag for svenskere på en

form for engelsk. Men det sker jo overalt for tiden, og megen viden og

mulighed for fordybelse går tabt. Det faglige niveau sænkes, sådan step¬

wise, men in the long run bliver det jo ganske tråkigt. Det er faktisk et

problem, vi ikke kan blive ved med at dodge. Her tænker jeg især på
uddannelserne, hvor man prøver at begå sig på den måde, and what
have we here.. .cirkusengelsk. Sandheden er jo, at folk efterhånden ikke
engang kan udtrykke sig ordentligt på deres eget modersmål. AL
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- skovrejsning i infrastrukturelle og bynære landskaber Stefan Darlan Boris

punkter, som bilen nærmer og fjerner sig fra. Forruden
er skærmen, der gør oplevelsen på vejen til en filmisk
sekvens, afløst af skiftende scener og kulisser. Vejens
lange og kurvede bevægelser udgør kameraets glidende
bevægelser, og hurtigt passerende elementer opfattes
som fragmentariske glimt, der samles i bevidstheden
som en collage af indtryk.

Skoven er den introducerede arkitektur i projektet,
og den tegner de forskellige infrastrukturelle lag i
landskabet. Den oprindelige skovrejsningsplan for
forbindelseskilen bygger på princippet om at skærme
af for infrastrukturen, medens projektet ser infrastruk¬
turen som generator for arkitekturen. På den måde
tegner de forskellige hastighedsrum sig i skovens billede,
og der opstår en rumlig og visuel forbindelse mellem
skoven, infrastrukturen, hastigheden og landskabet.

'. ..denne hastigheds væsentligstepåvirkninger afkonfigura¬
tionen er, at rummet underordnes tiden: Det vigtigste er

ikke her eller der, men at vare først. Men hvad vil der ske
med rummet, tiden og materialet, hvis hastigheden stiger?'
Paul Virilio

Opgaven omhandler skovrejsning i
et kulturlandskab i det sydøstlige
hjørne af Århus, en forbindelseskile
i en grøn hovedstruktur. Området
præges af fragmenterede landbrugs¬
arealer, infrastruktur under massiv
udbygning og en ustruktureret, by¬
mæssig spredning i landskabet
• The project deals with an
afforestation in a cultural landscape
in the southeast corner of Århus, a
connecting wedge in a green primary
structure. The area is characterized

by fragmented farming areas, an
infrastructure under massive expan¬
sion and an unstructured urban

expansion in the landscape

/INtroduktion

Projektet arbejder med skovrejsning i et landskab ud¬
peget som forbindelseskile i en grøn hovedstruktur
for Århus. Kilen er placeret i et kulturlandskab i det
sydøstlige hjørne af byen, som er præget af fragmen¬
terede landbrugsarealer, en infrastruktur under massiv
udbygning og en bymæssig kontekst, der spreder sig
ustruktureret i landskabet.

Projektet tager afsæt i infrastrukturen, der oftere og

oftere udgør byernes facade. Infrastrukturen indeholder
en række forskellige skalatrin, der på hver deres måde
og med hver deres hastighed møder landskabet. Til¬
sammen bringer infrastrukturen en stor mængde be¬
søgende gennem området (ca. 25.000 per døgn) og gør

det hypertilgængeligt og en mulig destination i sig selv.
Bilen betragtes i projektet, som en landskabssimula-

tor, hvis vektorielle projektion på vejen lader landskabet
defilere forbi. Når man kører i sin bil er kroppen både i
bevægelse og ikke i bevægelse. Man sidder stille, men
bevæges rundt på en overflade, og det er selve denne
bevægelse, der gør, at man ser det, man ser. Verden ser

man ikke direkte, men gennem et optisk flltejr, der på
én og samme tid indfanger og projicerer den: forruden.
Fra bilens rum udfoldes synsfeltet i flere forsviridings-
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Afgangsprojektfra AAA 2004 udarbejdet afStefan Darlan Boris, landskabsarkitekt maa
Tildelt Vola-fondens Rejselegat og 1. præmie i '250 — Traditionens Potentialer'
Vejledere: Preben Skaarup ogJonna Majgaard Krarup

/skovparken

/skovhaven

/skala

Forslaget er delt op i to faser. Den første kaldes /vej¬
skoven, og den arbejder primært med skovarkitekturen,
som den opleves fra en landskabssimulator i de infra¬
strukturelle rum. Den anden kaldes /den rekreative for¬
bindelse, og den arbejder med skovarkitekturen, som
den opleves, når man frigjort af landskabssimulatoren
bevæger sig frit i skovens rum.

110km 80km 5Okm/vejskoven
5 km /den rekreative forbindelse

Begge faser arbejder med tre planlægningsværktøjer,
som alle bygger på det princip, at landskabet i sig selv
udgør en grøn infrastruktur, hvor dyr og mennesker kan
bevæge sig frit. Disse planlægningsværktøjer arbejder
med skoven i hver sin skala fra national, over regional
til lokal planlægning.

/infrastruktur

Infrastrukturen i området er, ud fra de hastigheder
man bevæger sig med, opdelt i en række forskellige '
skalaer, der tilsammen udgør det infrastrukturelle lag.
Hver skala kobler sig tematisk på hver sit planlæg-
ningsværkstøj:
/motorvejen, /ringvejene, /lokalvejene, /jernbanen

S

/økologisk netværk,
/grøn hovedstruktur
og /forbindelseskile
• /ecological network,
/green primary structure
and /connecting wedge
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Infrastrukturen i området er, ud fra den hastighed man bevæger sig
med, opdelt i en række forskellige skalaer, som tilsammen udgør
det infrastrukturelle lag. Hver skala kobler sig tematisk pé hver sit
planløngningsværktøj;

1 /motorvejen

2 /ringvejene

} /lokalvejene

4 /Jernbanen

Øverst, /infrastruktur: Infra¬
strukturen i området er, ud
fra de hastigheder man
bevæger sig med, opdelt i
en række forskellige skalaer,
der tilsammen udgør det
infrastrukturelle lag.
Hver skala kobler sig tema¬
tisk på hver sit planlæg-
ningsværkstøj: /motorvejen,
/ringvejede, /lokalvejene,
/jernbanen
• Top./infrastructure:
The infrastructure in the

area, depending on the
speed one moves, is divided
in a number of different
scales, which together make
up the infrastructural layer.
Each scale is thematically
linked to its own planning
implement: /the highway,
/the ring roads, /the local
roads, /the railway

Th. /GREENscape: /inter-
wald og /infill
• Right. /GREENscape:
/forest interval/infill
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/GREENscape
Skovens endelige form er et resultat af en kontinuer¬
lig proces, der tegner sig i det færdige billede. Proces¬
sen kan deles op i en række begreber.

Hnterwald

For at få en argumenteret form frem i projektet har
de forskellige hastigheder givet anledning til en række
interval-undersøgelser, der bygger på princippet om
det bevægelige forsvindingspunkt.
Rytmiske sekvenser ligges ud langs de forskellige

hastigheder og forbindes på tværs af landskabet. Se¬
kvenserne måles i tid og bliver med forskellig hastig¬
hed dermed også forskellige i afstand og rum.

Eksempelvis bliver 20 sekunders sekvenser langs
med motorvejen med 110 km/t til 610 meters sekven¬
ser mellem de rytmiske skift, hvorimod 20 sekunders
sekvenser langs med lokalvejene med 50 km/t bliver
til 276 meter mellem de rytmiske skift.

Resultatet bliver en skalamæssig graduering af skovens
formsprog, der knytter sig til de respektive hastigheder i
det infrastrukturelle lag. Ved at variere sekvensernes
længde indarbejdes en oplevelsesmæssig variation i
forslaget.

/infill
Interval-undersøgelserne superimposeres, og en streg-

grafik af retninger tegner sig i landskabet. Ved at bruge
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AJTRAvejen /skovparken

retningerne i streggrafikken som formgenerator op¬
står skovens afgrænsning. Dens formsprog læner sig
derfor ad intervalstudierne og der tegner sig, som i
det infrastrukturelle lag, en tre-deling af skoven og

princippet om de 3 skovskalaer opstår.

110 km /skoven

80 km /skovparken
50 km /skovhaven

/den rekreative forbindelse

/skovskala

Skovstrukturen består af 3 sammenhængende skov¬
skalaer, der er opstået gennem interval-undersøgelserne.
Hver skovskala kobler sig på sin respektive infrastruk¬
tur (og dermed hastighed) og knytter sig tematisk til
hver sit planlægningsværktøj.

/skoven

/skoven kobler sig på /motorvejen og det økologiske
netværk. Tanken om den biologiske mangfoldighed
er ensbetydende med, at /skoven far et lavt kulturtryk
og består af etageret blandingsskov i flere lag, som på
et tidspunkt vil nå et stadie, hvor det fremstår som
naturskov.

/skovparken
/skovparken kobler sig på /ringvejene og den grønne

hovedstruktur. Nærheden til byen er ensbetydende
med, at /skovparken får et moderat kulturtryk og be¬
står afmonokulturel højskov, som får ét kronetag,
hvorunder stammerne danner søjlehal.

/skovhaven

/skovhaven kobler sig på /lokalvejene og forbindelses-
kilen. Den tætte kontakt til bymassen og lokalområ¬
det er ensbetydende med, at /skovhaven får et højt
kulturtryk og består af lavskov, der stævnes i korte
omløbstider, så den fremstår som en mosaik af små
skovrum i forskellig højde og tæthed.

/LITRAgrafik
I forlængelse af de tre skovskalaer opstår begrebet
LITRAgrafik. En litra er en dyrkningsenhed i skoven,
og også her indarbejdes tre skalaer, så /skovens dyrk-
ningsenheder er større end /skovparkens enheder, som
igen er større end /skovhavens dyrkningsenheder.

/rekreativ bevægelse
Den rekreative bevægelse er i projektet delt op i to
typer: /litravejene, der følger retningerne i streggrafik¬
ken mellem dyrkningsenhederne og /naturstien, der
frigjort af streggrafikkén kobler sig på eksisterende
biotoper i området. .'

Stefan Darlan Boris, landskabarkitekt maa

/den rekreative forbindelse
• /the recreational connection

/skoven,/skovparken/skovhaven
• /forest, /forest park/forest garden
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EN LANDSKABELIG SYNLIGGØRELSE AF SLAGELSE
Kirsten HøjgaardJensen og Gunilla Stine Rasmussen

Afgangsprojektet 'En landskabelig synliggørelse afSlagelse by'foreslår en ny bystruktur, der giver Slagelse en attraktiv
profil. Strukturen indeholder både nye boligtyper ogfremtidige kultur- ogfritidstilbud.
Ved at kombinere det rekreative med andreprogrammer etableres byrum, der erflertydige i deres brug og derved aktive
og interessante at bruge. Projektets udgangspunkt er Slagelse, men problematikken er afen generel karakter — den
handler om, hvordan en by tiltrækker veluddannet arbejdskraft.

Slagelse som oplandsby til København
Boliger under løvtag, samlingssteder med udsigt, by¬
rum til udveksling og et væld af kirsebærtræer. Det er
projektets forslag til, hvilke billeder Slagelse skal stå for
fremover. Slagelse har - ligesom mange andre provins¬
byer — brug for en tydeligere profil i den interne kon¬
kurrence om at tiltrække veluddannet arbejdskraft.
I et nationalt perspektiv finder den betydeligste by¬
udvikling sted i tilknytning til de største byer. Det
tegner et billede afÅrhus og København som centre
for to byregioner, der stødt stigende har størstedelen
af pendlingen knyttet til sig.
I takt med udviklingen må de sjællandske provins¬

byer redefinere sig selv i forhold til Københavns vok¬
sende dominans. Skiftet i status betyder for Slagelse en

overgang fra som hidtil at være regional hovedhandels¬
by på Vestsjælland til at være oplandsby til København.
Slagelse Kommune svarer med et strategisk kursskifte,
hvor indsatsen for en øget bosætning gives højeste
prioritet. Forventningen er, at en tilflytning af velud¬
dannet arbejdskraft også på sigt vil tiltrække mere er¬

hverv.

Veluddannede mennesker er kritiske i deres valg af
bolig. Det er rammerne for fritiden, der er i fokus, og
dermed boligens attraktionsværdi og udvalget af kultur
og fritidstilbud. Valg af bopæl er et livsstilsvalg, der
sætter krav til byernes identitet. For at komme i be¬

tragtning må byerne levere billeder af sig selv, der med
overbevisning harmonerer med de boligsøgendes fo¬
restillinger om 'det gode liv'. Høje huspriser i hoved¬
staden motiverer til at søge bolig uden for byen, og
med Slagelses placering direkte på motorvejs- og jern¬
banenettet til København er mulighederne for pend¬
ling gode. Men den store tilflytning lader sig endnu
ikke mærke i Slagelse.

Slagelses nuværende identitet er ikke billedskabende.
Det er svært at give en kort og karakteriserende be¬
skrivelse af byen, der disse år får sin absolut største om¬

tale i kraft afAnja Andersen og hendes håndboldspiger.
Med medieomtalen er byens selvtillid vokset, og ikke
ulig andre byer mener lokale erhvervsfolk, at tiden nu

er kommet for en egentlig 'branding' af Slagelse. Det
har for afgangsprocessen betydet den fordelagtige situ¬
ation, at vi har haft et aktuelt debatforum at bringe
vores idéer ind i. Lokalt er idéerne mange til, hvilke
attraktioner der kan gøre Slagelse bemærkelsesværdig.
Afgangsprojektets indlæg i den aktuelle diskussion er

at argumentere for vigtigheden og virkningen af at
arbejde med byens helhedsudtryk. Fordi hvordan sik¬
rer man, at initiativerne markerer byen tydeligere
frem for blot at bidrage til byens rodede og diffuse
karakter? Det handler for os om at definere en fleksibel

ramme i form af en rekreativ struktur, der kan skabe

sammenhæng imellem fremtidige tiltag.

Øverst: Slagelse ligger nede i en skål-
sænkning ved kanten af et stort moræne¬
plateau. De røde krydser angiver højde¬
punkter på skålens kant med vid udsigt
ud over det omgivende landskab.
Midte: Højdepunkter på skålens kant
gøres tilgængelige og markeres som
egentlige udsigtspunkter. Udsigtspunk¬
terne udgør vigtige steder for byens
selvforståelse som steder til samling
og til stilhed
Nederst: Skovrejsninger kontrasterer
åbenheden i det omgivende landskab og
skaber en rekreativ forbindelse mellem

by og udsigt. Skovene indtages med en
kombination af rekreation og boliger
• Top: Slagelse lies in a bowl-shaped
depression on the edge of a large
glacial plateau. The red crosses desig¬
nate the apogees on the edge of the
bowl, with extensive views of the sur¬

rounding landscape.
Middle: The apogees on the edge of
the bowl are made accessible and a

marked as viewpoints. The viewpoints
are important places for the town's
self-knowledge as places for gathering
and tranquillity.
Bottom: The afforestation contrasts

openness in the surrounding landscape
and creates a recreational connection
between the town and the view.
The forests are occupied by a combina¬
tion of recreation and housing
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Øverst: Skovrejsninger på kanten af byen forstær¬
ker den karakteristiske skålform i terrænet.

Skovene danner port omkring indfaldsvejene og
markerer derved ankomsten til Slagelse
Th.: Plan 1:10000, der viser det samlede indgreb.
Den rekreative struktur tegner sig som sorte skov¬
volumener rundt om byen og som lyserøde punk¬
ter inde i byen. De røde krydser markerer højde¬
punkter på skålens kant. Skovene er placeret, så
de leder ud til højdepunkterne og indrammer de
særlige udsigter i landskabet. Mod vest på skå¬
lens mest dramatiske kant ligger skovene som
afgrænsede volumener på afbrudte højdedrag.
Mod nordøst på skålens blødere kant udgør skoven
et sammenhængende volumen, der danner ryg
for byen i forlængelse af den eksisterende skov
• Top: The afforestation on the edge of the city
reinforces the characteristic bowl shape in the
terrain. The forests form a gateway on the
approach roads and thus mark the arrival to
Slagelse.
Right.: Plan 1:10,000 showing the total operation.
The recreational structure appears as black forest
volumes around the town and as pink points in
the town. The red crosses mark the high points
on the edge,of the bowl. The forests are placed
so they lead out to the high points and frame the
special views over the landscape. Toward west;
on the bowl's most dramatic edge, lie the forests
as defined volumes on interrupted ridges. Toward
northeast, on the softer edge of the bowl, the
forests form an unbroken volume, which forms a
back for the town in continuation of the existing
forest
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Th: Diagram, der angiver princippet om at kombi¬
nere programmer. I skovene rundt om Slagelse
krydses rekreationsskoven med boliger og nye
attraktioner. I lundene inde i byen krydses de eksi¬
sterende byaktiviteter med rekreation og nye at¬
traktioner. Ved at kombinere det rekreative med
andre programmer etableres byrum, der er flerty¬
dige i deres brug og derved aktive og interessante
at bruge
Nederst: Den strategiske udpegning af byrum i
den rekreative struktur har til hensigt at intensivere
byens allerede aktive steder. Ønsket er at skabe
udveksling og indblik imellem byens forskellige
grupper. Kirsebærlunden og idrætssporet er den
fleksible ramme omkring et aktivt og flertydigt
byrum, hvor uventede møder kan opstå
• Right: Diagram displaying the principle used in
combining the programs. In the forests around
Slagelse, the recreational forest is crossed by
housing and the new attractions. In the groves in
the city, the existing urban activities are crossed
by recreational activities and new attractions.
By combining the recreational with other programs
it is possible to establish urban spaces that are
multifunctional and thus active and interesting to
use

Bottom: The strategic designation of urban spaces
in the recreational structure is intended to intensify
the city's already active places. The desire to
created interaction and insight between the city's
different groups. The cherry grove and the athletic
areas are the flexible framework around an active
and multipurpose urban space where unexpected
meetings can occur

rundt om inden i

udpegning

indgreb

indtagelse
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Skov kan forstærke byens kvaliteter
Den vide udsigt rundt om Slagelse og de mange aktivi¬
teter, der allerede foregår inde i byen, er to eksisterende
kvaliteter, som en ny rekreativ struktur kan bygge på.
Det er vores overbevisning, at en identitet for Slagelse
vil virke stærkest, når den tager udgangspunkt i nogle
stedsspecifikke kendetegn. Derfor har en analyse af
Slagelses landskabsunderlag og bymiljø ført til udpeg¬
ningen af indsatsområder med den hensigt at styrke
byens særlige kvaliteter. Samtidig med at appellere til
kommende tilflyttere har aktiveringen af byens kvali¬
teter også et indadvendt sigte. I forhold til de nuvæ¬

rende indbyggere er hensigten at skærpe bevidstheden
om Slagelses kvaliteter og dermed motivere til i højere
grad at bruge hinanden, byen og landskabet.

Slagelse ligger placeret højt i landskabet oven for
kanten af et stort moræneplateau. Byen har Sorø-sko-
vene i ryggen mod øst - og i vest et markant terræn¬
fald ned til kystforlandet mod Korsør. En væsentlig
nuance ved byens placering er imidlertid, at Slagelse
ligger nede i en skål, der umiddelbart kobler byen fra
dens landskab. For at aktivere udsigten som en del af
byen, foreslår vi rejsning af ny skov på arealer mellem
byen og højdepunkter på skålens kant. Med skovene
kontrasteres åbenheden i det omgivende landskab, og
udsigten markeres. Samtidig etableres på tværs af by¬
ens omsluttende infrastruktur en rekreativ forbindelse,
der inviterer til at bevæge sig mellem byen og land¬
skabet.

Slagelse er en aktiv by med mange aktiviteter rela¬
teret til især handel, uddannelse og fritidsforeninger.
Men mangfoldigheden af aktiviteter er ikke synlig i
byens rum, der virker entydige og forudsigelige. Ud
fra kortlægninger af byens forskellige aktiviteter ud¬
peger afgangsprojektet Slagelses mest aktive steder og
gør disse til indsatsområder. Hensigten er at intensi¬
vere de allerede aktive steder yderligere som samlings¬
punkter for hele byen. Der gives her mulighed for
indblik og udveksling imellem byens aktiviteter, der
ellers foregår adskilt fra hinanden. Den nye rekreative
struktur inde i byen udgøres dermed af punktnedslag,
der for at fremstå markante og sammenhængende alle
gives den samme karakter. Fuglekirsebær introduceres
som karaktértræ for byen.

En fleksibel ramme af kirsebærtræer

Et besøg i Slagelse i maj kan for fremtiden blive spekta¬
kulært, når blomstrende kirsebærtræer som indblan¬

ding i byens omgivende egeskove og som store lunde
i byens rum tegner det karakterfulde billede af byen.
Hvor lunde og skove skal bruge flere år på at vokse op,

etableres der her og nu idrætsspor og udsigtspunkter,
der med simple midler aktiverer den rekreative struk¬

'En landskabelig synliggørelse afSlagelse by' er udarbejdet
som et gruppeprojekt afKirsten HøjgaardJensen og

Gunilla Stine Rasmussen på Kunstakademiets
Arkitektskoles afdeling 1 med Steen Høyer som vejleder.
Projektet blev tildelt Vola-fondens Rejselegat.
Projektet kan ses på Slagelse Rådhus under kulturnat¬
arrangementet, Set. Michaels Nat, den 30. september
2005

tur og dermed forbindelsen mellem byens midte og

udsigten på byens kant. Træerne i byrummet og
idrætssporenes legende udtryk inviterer til bevægelse
og spontanitet og er en del af et tydeligt signal om
forandring.
Det handler om at igangsætte en proces, hvor den

nye rekreative struktur åbnes op for en flertydig ud¬
nyttelse. Efterhånden som potentialerne i de rekreative
byrum udvikles, kan nye attraktioner fyldes i struktu¬
ren. På byens kant indtages egeblandingsskovene del¬
vis som bynær rekreationsskov og delvis med boliger.
Muligheden for at bo i skoven bliver dermed en særlig
attraktion i Slagelse, der vil tiltrække kommende til¬
flyttere. Inde i byen krydses de eksisterende byaktivi-
teter med en rekreativ brug og med nye kulturattrak¬
tioner i kirsebærlundene.

Projektets mål er at give Slagelse en ny identitet og
dermed gøre den attraktiv. Besvarelsen peger på en
rekreativ struktur, hvor de eksisterende kvaliteter -

udsigt og aktivitet — er de bærende elementer. Kirse¬
bærtræer og stisystemer skaber sammenhæng, imens
en kombination af programmer aktiverer og sikrer
variationen.

Øverst: Kirsebærlunde i blomstring
sætter sit karakterfulde særpræg på
Slagelse i maj. Træerne udpeger de
aktive byrum og åbner op for en ny
rekreativ brug. Kirsebærtræerne
reserverer her og nu den rekreative
struktur, der på sigt kan fyldes ud
med nye attraktioner
Nederst: Lundene består af fuglekirse¬
bær, blodblomme og sakhalinkirsebær.
Blomstringen starter med de lyserø¬
de toner i april og kulminerer med
fuglekirsebærrenes store hvide blom¬
ster i maj. Skovene rundt om byen
er sammensat af eg, fuglekirsebær,
hvidtjørn, hassel og naur. Egeblan-
dingsskovens lyse bund giver mulig¬
hed for at skabe såvel tætte som

åbne partier under egens lysflimmer
• Top: The cherry grove in bloom
gives a distinctive character to
Slagelse in May. The trees designate
the active urban spaces and invite a
new recreational usage. The cherry
trees, immediately reserve the
recreational structure, which even¬

tually can be filled out with new
attractions.
Bottom: The groves consist of sweet
cherries, Prunus cerasifera 'Nigra'
and Prunus sargentii. The blossoms
start with the pink tones in April and
culminate with the sweet cherry's
large white flowers in May. The
forests around the city are composed
of oak, sweet cherry, hawthorn, hazel
tand maple. The mixed oak forest's
pale floor offers the possibility of
creating both dense and open areas
under the flickering light through the
oaks
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ØNSKEØ Signe Høyer Frederiksen

- et ophold i Øresundsrummet - en rasteplads på Peberholm

Tank, hvis det var'muligt at gøre et opholdpå Peberholm, og stå her
mellem Danmark og Sverige, mellem himmel og hav, midt i Øresunds-
rummet

Myriader af liv, oplevelser som
punktvise nedslag og spor af drømme
• Myriads of life, sensations as scat¬
tered impacts and traces of dreams

For enden af den lille badebro er

der en stige med forgyldt gelænder
• For enden af den lille'badebro er

der en stige med forgyldt gelænder

Et ophold i Øresundsrummet
- en rasteplads på Peberholm
• A break in the Øresund space
- a lay-by on Peberholm

Tipier lyser op i natten - i et gyldent
og changerende skær, som var de af
guld. Indeni er der fortællinger fra
tusind og een nats eventyr
• Tepees light up the night - with a
warm, shimmering glow, as though
they were of gold. Inside there are
narrations from the Arabian Nights

Peberholm er en kunstigt etableret ø og indgår som en del af Øre¬
sundsforbindelsen. Den fungerer som overgangszone mellem tunnel
og bro, og det er i dag ikke muligt at gøre ophold på øen.

Øen ligger med sin placering som et særligt punkt i det store
vandrum, med den svenske kyst på den ene side og den danske kyst
på den anden side. Et sted hvor himmel møder hav, og hvor horison¬
ten dominerer i landskabet. Hvor vejrets vekslen skaber et evigt for¬
anderligt billede. Horisonten, uendeligheden, evigheden og friheden
et sted hvor man kan drømms^ig langt, langt bort. Med Øresunds¬
rummet som scene ligger øen som et mellemrum og tankerum
i ingenting og alting, og har karakter af 'et ikl^sted'
Et trafikalt rum, hvor luftspor fra fly tegner sig på

og hvor oceangående skibe viser sig i h/^isonten.
og tid er kun repræsenteret ved vandflade, horisont
solens gang i et rum, hvor der kun findes én SrtøUeknisk
skala, og hvor selv Saltholm kommer til at fremstå
det store vand. Himlen, havet, solen, månen og

meget lille i et meget stort rum.

Ønske - et stop midt i ingenting og alting
Øen rummer potentiale som opholdsrum og pauserum, for de rejsen
de over Sundet. Ønsket med projektet er at skabe en rasteplads på
Peberholm, et sted hvor juan kat^stige^
et kortere ophold og fa en pause i
store rum. Øen virker overset og glemt,
intentionen med projektet er at give øen en
- en historie, udover at være en del af en brokonstruktion.

Ønskeø — en rejse i tid og sted, et møde mellem verdener
Projektet tager udgangspunkt i øen, som den er i dag, og hele øen

betragtes som opholdsrum og rasteplads. Et åbent parkrum midt i
Øresund.

På øen møder man myriader af liv og oplevelser, der dukker op som

punktvise nedslag forskellige steder på øen. Stederne har forskellig
karakter og er hentet i forskellige tider og steder i verden. Som rester

og spor af drømme mødes verdener, tider og steder og blander sig til
en ny virkelighed. Stederne kan være fundet globalt eller være mere
lokalt og er et møde mellem det kendte og det ukendte, det hver¬
dagsagtige og det mere eventyrlige. En rejse mellem nær og fjern, og
en rejse i tidslinien.
Et fragmentarisk eventyr, der- lægger sig i den virkelighed, der er

- et sted hv.or man kan gå på opdagelse og vandring.

Fly på himlen • Plane in the
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Tunnel på øen • The tunnel on the island Brokoflstruktion • Bridge construction
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3. en pause — et stop midt i ingenting og alting

Et ørkenagtigt

Kameler færdes på hele øen,
drikker vand af øens sø
• Camels wander about the entire
island and drink water from the island's

iskager under brof
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• A desert-like landscape



en fortalling - et eventyr - et rum -V et sted, der skal digtes ogfortalles

en rejse i tid og sted - en uendelig rejse og vandring — et møde mellem nar oj
— et møde mellem Verdenet; • t j_ " "" , •

— et ikke sted - et ikke land — midt i ingenting og alting
at krydse afstanden mellem nar ogjjern — at passere en usynlig granse

et møde mellem natten og dagen - et møde mellem verden - drøm ogfantasi

ting og verdener dukker op som lysglimt og øjeblikke
mellem vågen og søvn - virkelighed og drøm smelter sammen

at rejse — vare på vej ved verdens ende eller verdens begyndelse

et stedfor små og store tanker i et uendeligt stort rum, hvor man kan drømme sig langt langt bort

Den lille træbro leder fra den kunstigfe og tydeligt menneskeskabte ø ned til strandengen og forbinder de to verdener
• The little wooden bridge runs from the artificial and clearly man-made island down to the salt meadow and connects the two worlds

Træbroen som et lag ovenpå • The wooden bridge as a layer above Stige med forgyldt gelænder • Ladder with gilded railing

Et ildhav - ude på strandengen er der et ildhav - så det ligner, strandengen
brænder, tilfældig ild opstår rundt omkring på fladen og omkring een, så man
kan næsten blive bange for, hvor man skal træde
• A blaze - out on the salt meadow there is a blaze - as though the meadow
is burning. Random fires occur in different places on the surface and around
one, so one is almost afraid of where one walks



Afgangsprojekt udarbejdet afSigne Høyer Frederiksen, landskabsarkitekt maa
på Kunstakademiets Arkitektskoles afdeling 1 med Steen Høyer som vejleder

Plan 100 x 100 m • Plan 100 x 100 m

ønskebrønd
••?«» * j

- på den sydlige spids, hvor det store rum åbner sig T

Ønskebrønden er en asfaltflade, der
ligger som en cirkulær præcis figur
på øens sydlige spids, hvor det store
rum åbner sig. Himlens stjerner er
malet på fladen, der har et fald på
1 m mod stjernevrimlens midte.
En stor og ørkenagtig flade, hvor
himlens stjerner er trukket ned. man
er så lille og fladen er så stor, at man
kan stå i de hvide stjerneklatter,
langs fladens kant står der skrevet:
- bag mælkevejens millioner stjerner
der må da himmelrummet høre op
• The wishing well is an asphalt sur¬
face, which lies as a precise circular
figure on the souther point of the
island, where the grand space opens.
Heaven's stars are painted on the sur¬
face, which slopes one meter toward
the center of the stellar multitude.
A large, desert-like surface where
the stars are pulled down. One is so
small and the surface so large that
one can stand in the white star spots.
Along the edge of the surface there
are the words: Behind the millions of
stars in the Milky Way, the heavens
must end '

Snit af ønskebønd • Section in the wishing well

Et sted at gå på opdagelse et sted at undres - et sted at gå på eventyr
• A place to go exploring - a place of wonder - a place to find adventure

#
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LANDSKABSARKITEKTUDDANNELSEN PA KVL
Omfattende reform fra efteråret 2005 Per Stahlschmidt

Alle uddannelser på Den Kgl. Veterinær- og Landbo¬
højskole (KVL) ændres fra den 1. september 2005.
Det gælder også landskabsarkitektuddannelsen. Dens
sigte bevares, mens opbygningen og fagstrukturen mo¬

derniseres og gøres mere fleksibel i forhold til andre
uddannelser.

Skemamæssigt er den væsentligste ændring, at studie¬
året ændres fra to halvår med flere sideløbende kurser,
til fire blokke på hver ni uger. Inden for hver blok
kan tages ét kursus på fuld tid eller to kurser på halv
tid. Ugestrukturen ændres ved, at man på det enkelte
kursus undervises i sammenhængende tid på hele og

halve dage, dvs. ikke længere i et patchwork på syv

forskellige ugemoduler.
For landskabsarkitektuddannelsen betyder reformen,

at alle kurser ændres, og at det for den studerende
bliver tydeligt, hvilke kompetencer der kan opnås i det
enkelte kursus. Desuden bliver der en klarere opdeling
i den 3-årige bachelor- og den 2-årige kandidatuddan¬
nelse.

Andre uddannelser ændres mere radikalt. F.eks. ned¬

lægges agronom- og skovbrugs-bacheloruddannelserne
og erstattes af en naturressource-bacheloruddannelse.
For KVL'har formålet med reformen bl.a. været at

skabe mere fokus, intensitet og sammenhæng i under¬
visningen på det enkelte kursus med bedre plads til
afvekslende undervisningsformer.
Det er dog ikke kun studiereformen, der giver for¬

andrede vilkår. Den nye universitetslov har indført
ansat i stedet for valgt ledelse og givet ledelsen beføjel¬
ser til at prioritere kraftigere i opgaverne. Endelig be¬
tyder dannelsen afCenter for Skov, Landskab & Plan¬
lægning som en fusion mellem et KVL-institut og en

sektorforskningsinstitution, at forskning, rådgivning
og undervisning inden for fagområdet knyttes tættere
sammen. Som for alle andre fastansatte universitets¬

lærere er ansættelseskravet på KVL en ph.d.-grad eller
tilsvarende. Ved det igangværende generationsskifte
for landskabsarkitektlærerne kan kravet om forsknings-
erfaring derfor gå ud over ønsket om praksiserfaring.
Dette vilkår gør det endnu vigtigere, at vi fastholder
gruppen af deltidsansatte undervisere, der har deres
hovedjob på en tegnestue.

Tre hovedområder

Den nuværende landskabsarkitektuddannelse ved KVL

opstod i 1960 ved en opdeling af havebrugskandidat¬
uddannelsen i en produktionsrettet gartneri- og frugt-
avlsuddannelse og en landskabsarkitektuddannelse.
Uddannelsen som landskabsarkitekt i Danmark

sker hovedsageligt på KVL, hvorfra ca. 80% kommer.
I perioden 1999-2002 optog Foreningen af Danske
Landskabsarkitekter således 83 kandidatmedlemmer

fra KVL, 13 fra Kunstakademiets Arkitektskole og 12
fra Arkitektskolen i Århus.

Projektundervisningen har store lighedstræk de tre

steder, men på KVL indgår strukturerede videnkurser
med større vægt. Det er Skov & Landskabs Afdeling
for Parker og Urbane Landskaber, der varetager hoved¬
parten af undervisningen for landskabsarkitekter. Kjell
Nilsson er leder af afdelingen, der har tre faglige hoved¬
områder: teknik & materialer, parkforvaltning og

landskabsarkitektur.

Landskabsteknologi omfatter viden om og brugen af
materialer og processer til anlæg af befæstelser, be¬
plantninger, byggede konstruktioner og alle tilhøren¬
de delelementer, herunder planter. Professor Stephan
Pauleit er faggruppeleder.
Parkforvaltning omhandler de forvaltnings- og plan¬

lægningsmæssige aspekter, der knytter sig til byens
uderum, og som er bundet af arealmæssige og økono¬
miske ressourcer, funktionelle og æstetiske krav samt

kulturhistoriske, biologiske og tekniske overvejelser.
Professor Thomas Randrup er faggruppeleder.
Landskabsarkitektur omfatter det planlægnings- og

arkitektmæssige håndværk, landskabsarkitekturens
teori og metode samt fagets historie og sammenhæng
med arkitekturens og samfundets generelle udvilding.
Lektor Malene Hauxner er faggruppeleder.

Søgning og job
Der er fortsat mere end dobbelt så mange ansøgere til
bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur, som nor¬

meringen på 45 tillader. Kombinationen af en kunst¬
nerisk uddannelse med brug af viden om biologi og
om mennesker virker øjensynlig attraktiv. En medvir¬
kende faktor til, at studiet kan tiltrække og fastholde
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de studerende, er, at der på alle årgange er et studie¬
miljø med et stærkt tilhørsforhold til medstuderende,
til fagområdet og til afdelingen.
Arbejdsløsheden, særligt for førsteårskandidater, har

indtil for et par år siden været ret høj, men er faldet til
et lavt niveau. En fortsat høj beskæftigelse kan yder¬
ligere skærpe interessen for uddannelsen. Jobmulig¬
hederne består især i at programmere, planlægge,
projektere og forvalte arealer beskrevet inden for fag¬
området. Det gælder typisk:

• Byens overordnede grønne strukturer, parker og
haver

• Idrætsanlæg, kirkegårde og kolonihaver
• Torve, pladser, gader, og veje i byen
• Udemiljøer ved boliger, institutioner og erhvervs¬
byggeri

• Bynære skove, søer og retablering af råstofgrave
• Fritidsanlæg og rekreative områder i det åbne land

Kandidatuddannelsen kvalificerer typisk til stillinger
sorh praktiserende landskabsarkitekt eller som land¬
skabsarkitekt i en kommune, i begge tilfælde ofte som

ledende medarbejder. Andre typiske ansættelser om¬
fatter kirkegårdsleder, havebrugskonsulent eller andre
offentlige sektorer end kommuner, f.eks. amter og
statsinstitutioner. Endvidere kvalificerer .uddannelsen

til at forske og undervise inden for faget. Som ph.d.-
studerende ved KVL indgår man i forskerskolen for
Skov & Landskab.

Uddannelsens profil
Uddannelsen er en akademisk uddannelse med et pro-

fessionsrettet sigte. Det er en kreativ uddannelse, hvor
viden om naturen og forståelse for menneskers brug
og oplevelse af omgivelserne er grundlaget for at ud¬
vikle bæredygtige løsninger. Uddannelsen skal bevare
sin stærke profil inden for landskabsarkitektur med
vægt på det arkitektoniske og tværvidenskabelige fun¬
dament, hvor der lægges vægt på evne til problemati¬
sering, metodisk og skitseringsmæssig formåen, selv¬
stændighed og personlig dømmekraft.
I det nuværende studieforløb afsluttes bachelordelen

med et fire måneders praktikophold, hvor praktik¬

værten — en tegnestue, en kommunal parkforvaltning
eller anden landskabsarkitektarbejdsplads — stiller en
opgave som afleveres og bedømmes på KVL. For den
studerende er det spændende at stå på egne ben, løse
en aktuel og realistisk opgave, og efter 2 års studier er
det afvekslende med en pause fra studiemiljøet.
Gennem projektforløbet far værten undersøgt og

belyst løsningsmuligheder på en opgave, der måske
ellers ikke var tid til. Og KVL får en værdifuld kontakt
til erhvervet og får et opdateret billede af, hvilke op¬

gavetyper samfundet stiller til landskabsarkitekterne.
Derfor fastholdes praktikopholdet i den nye studieplan.

Udvidet kursustilbud

Med reformen udvides kursustilbuddene på kandidat¬
delen, ikke mindst med Urban Forestry & Urban Green¬
ing,, der er et nordisk masterprogram på i alt ét års
studier, som sker i et samarbejde med Sveriges Lant-
bruksunivertsitet i Alnarp. Efterårets undervisning
inden for programmet foregår på Frederiksberg, mens
hovedparten af forårets undervisning sker i Alnarp.
Da alle kursuselementer i programmet er tilgængelige
for studerende på kandidatdelen, betyder det, at KVL
med en begrænset ressourceindsats kan tilbyde en dybt¬
gående specialiseringsmulighed i parkforvaltning.
IT-undervisningen integreres i projektkurserne,

men foregår også i separate IT-kurser i CAD og GIS. '
Niveauet for IT hæves bl.a. ved, at grundlæggende IT-
rutiner er opnået før studiet eller opøves sideløbende
med studiet. Fra i år forudsættes det, at alle nye stude¬
rende på KVL anskaffer egen bærbar PC. Med bær¬
bare PC'er, som også kan bruges til Auto-CAD-tegning,
kan hver studerende nøjes med ét tegnebord.
Håndtegningens rolle reduceres til fordel for it, men

skal fortsat dyrkes på studiets første år for at fremme
rumlig forståelse og for at imødegå fremmedgørelse i
den studerendes udtryksform. Til skitsering opøves

håndtegning gennem hele studieforløbet.

Udvidet udveksling
Som helhed har udvekslingen mellem KVL's landskabs¬
arkitektuddannelse og andre bachelor- og kandidat¬
uddannelser hidtil været beskeden. Stort set alle har
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taget bachelor- og kandidatdelen som en samlet pakke.
Men den mere klare opdeling i en bachelor- og kan¬
didatdel lægger op til større udveksling af studerende.
De fleste landskabsarkitekt-bachelorer vil forment¬

lig også i fremtiden fortsætte på kandidatuddannelsen
i landskabsarkitektur. Men nogle søger kandidatud¬
dannelsen i landskabsforvaltning eller i Agricultural
Development om u-landsforhold. Næsten ingen bachelo¬
rer går direkte ud i erhvervet.
Udvekslingen med Kunstakademiets Arkitektskole

(KA) har hidtil mest bestået i, at studerende på kan¬
didatdelen på KVL har fulgt et års undervisning på
arkitektskolen, eller at studerende derfra har gennem¬
ført et eller flere kurser på KVL.
Efter arkitektskolerne i København og Århus for

nylig er overgået til bachelor/kandidatstruktur, skulle
der være bedre muligheder for, at KVL-bachelorer fort¬
sætter på kandidatdelen på en af de to arkitektskoler
- og omvendt. Forhåbentlig kan vi også lave en sam¬

arbejdsaftale, som gør det muligt for KVL-studerende,
at følge et halvt års undervisning på en af arkitektsko¬
lerne. Det nationale samarbejde bør dog ikke kun øges

med arkitektskolerne, men også med andre relevante
uddannelser, f.eks. designuddannelserne og byplan-
uddannelsen på Aalborg Universitet.

Bredere rekruttering
Det er ønskeligt, bl.a. for studiemiljøet, at rekruttere
bachelorstuderende fra de tekniske skoler. Det vil især

være jordbrugsteknologer fra linien 'Landskab og

Anlæg' (tidligere anlægsteknikere'), der er potentielle
ansøgere. Studieplanen er tilrettelagt, så jordbrugstek¬
nologer, der får meritoverført 60 points, kan gennem¬

føre bacheloruddannelsen på to år.
Det er også øijskeligt, at kandidatuddannelsen til¬

trækker en vis andel studerende med anden baggrund
end en bachelor i landskabsarkitektur, f.eks. at skov-

og landskabsingeniører og naturresourcebachelorer
kan få adgang til temaet i parkforvaltning. For at sikre
en klar profil er det samtidig ønskeligt, at kandidat¬
uddannelsen fastholder sin landskabsarkitektfaglige
kerne.

Med dette udgangspunkt er der følgende tre mulig¬
heder for optagelse på kandidatstudiet i landskabsarki¬
tektur:

1. Bachelorer i landskabsarkitektur eller arkitektur

har umiddelbar adgang
2. Bachelorer med en biologisk baggrund svarende

til bachelorer i Naturresourcer med fagpakken Natur
& Samfund, bachelorer i Horticultural Science eller
skov- og landskabsingeniører kan optages på kandi¬

datdelen med kurset Contemporary Danish Landscape
Architecture eller tilsvarende forudsætninger. Disse
bachelorer har forudsætninger for at følge temaet i park¬
forvaltning, men ikke temaet i landskabsplanlægning

3. Bachelorer med anden baggrund end arkitektur og
biologi kan optages på kandidatdelen med et 1-årigt
brobygningskursus, dvs. en pakke af eksisterende kurser.
Der forudsættes en adgangsbegrænsning på 40 stu¬

derende til kandidatuddannelsen.

International udveksling
Med den nuværende studiestruktur følger gennem¬
snitligt ca. 10 engelsktalende studerende undervisnin¬
gen til trods for, at den basalt set foregår på dansk.
Med den nye studieplan skabes engelsksprogede kur¬
sustilbud. Som introduktion til dansk landskabsarki¬

tektur tilbydes de udenlandske studerende kurset
Contemporary Danish Landscape Architecture. De fleste
engelsksprogede kursustilbud er imidlertid samlet på
kandidatdelen, hvor der bl.a. i parkforvaltningskurser-
ne undervises på engelsk.
Samarbejdet med Sveriges Lantbruksuniversitet

(SLU) i Alnarp, der er formaliseret i det nordiske
masterprogram i parkforvaltning, kan udvides med
studenterudveksling inden for andre faglige emner.

Men vi har samarbejdsaftale med mange andre uden¬
landske universiteter. På kandidatdelen åbner studie¬

planen op for udenlandsophold i en periode på 1/2
eller 1 år. Indtil nu er der løbende omkring fem stu¬
derende herfra, der følger undervisningen ved uden¬
landske landskabsarkitektskoler, et antal vi forventer
vil stige.

Rammerne er afklaret for landskabsarkitektuddannel¬

serne på KVL. Tilbage står at gennemføre undervisnings-
og eksamensformer, som bedst muligt udnytter den
nye struktur. Betingelserne for at videreudvikle en

attraktiv landskabsarkitektuddannelse er tilstede.

Per Stahlschmidt, landskabsarkitekt mdl, studieleder,
lektor Centerfor Skov, Landskab & Planlægning, KVL

Optag på landskabsarkitektuddannelsen, KVL
• Acceptances for the landscape architecture education, KVL

År Antal ansøgere Antal 1. prioritet Opt. kvotient Antal optagne
Year Applicants First choice Acceptance quotient Accepted
2005: 97 54 8,4 45
2004: 96 63 8,2 45
2003: 119 80 8,6 44

2002: 93 58 8.1 50
2001: 100 65 8.4 40
2000: 119 86 8.8 40
1999: 107 69 8.9 42
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Hver af de 3 studieår på bachelor-delen er opdelt i fire blokke
på hver ni uger. Med normeret studietid tages 15 ETCS-point
pr. blok, dvs. at hvis der i én blok er et kursustilbud i hver af de
3 ugemoduler, må man vælge de 2 på hver 7,5 point.
Den grå tekst i skemaet - i alt 2 1/4 års studier-er obligato¬
riske kurser, kurser med fed tekst - 3/4 års studier - er valgfrie.
Der er mange valgfrie alternativer i KVL's samlede kursuskatalog
til denne vejledende studieplan.
Engelsk titel betyder, at undervisningssproget er engelsk
• Each of the three years in the bachelor program is divided
in four, nine-week blocks. The official duration of the study
program offers 15 ETCS-points per block, i.e. if one block offers
courses in each of the three-week modules, one can choose
the two worth 7.5 points each.
The grey text in the schedule - a total of two, 1/4 year's studies
- are compulsory courses, courses with bold lettering -
3/4 year's studies - are electives. There are many different
electives in KVL's course catalogue for the consultative study plan.
English titles mean that the course language is English

År Blok LANDSKABSARKITEKT, BACHELOR

1

1

2

3

4

1 Historie og repræsentation i
landskabsarkitektur

Jordbunds- og plantekundskab

2
1 Skov- og landskabshistorie Computer visualization

& presentation

2 Naturforvaltning Miljø- og planlovgivning

3
Fagets videnskabsteori i
landskabsarkitektur Landskabsanalyse

4 Fagets videnskabsteori i
landskabsarkitektur

Håndværk og æstetik i
1andskabsarki tektur

3
1

2

Planter og teknologi landskabsarkitektur

3
Bachelorprojekt

4

År Blok
LANDSKABSARKITEKT, KANDIDAT
SPECIALISERING i landskabsplanlægning

1

1 . .. . Urban ecosystems: structures,Applied tree ecology
( functions and design

2
•

. Terrain and technology in landscape architecture

3 Teori og metode i landskabsarkitektur *

4 Tema i landskabsplanlægning

2
1

Anvendelse af prydplanter
Projekteringsprocedure ; landskabsarkitektur

2 Urban woodland silviculture Conflict management
i

3

4
Speciale

I det nederste skema er vist hele den nordiske master i parkfor¬
valtning på det 1. studieår. I kurser fremhævet med fed tekst er
der mulighed for alternative valg, også kombinationsmuligheder
mellem landskabsplanlægning og parkforvaltning
• The schedule at the bottom shows the entire first year's
Nordic masters education in park administration. The courses
with bold lettering offer elective choices and the possibility of
combining courses in landscape planning and park administration

En generel information om landskabsarkitektuddannelsen
findes på: http://www.kvl.dk/ landskabsarkitekt
En artikel med et tilsvarende indhold blev bragt i
GrøntMiljø 5/2005

År Blok
LANDSKABSARKITEKT, KANDIDAT
SPECIALISERING i parkforvaltning

1
1 Urban forestry and urban greening theme course

2 ■ Urban woodland silviculture
^ Conflict management

3 Communicative planning, design and management of urban woodlands

4 Thesisi Individual project

2
1

. , • j» , Urban ecosystems: structures,Applied tree ecology r J,
1 functions and design

2 Terrain and technology in landscape architecture

3

4
Speciale
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FUGLSANG SØ I HERNING Jeppe AagaardAndersen

Fuglsang Sø og Holing Sø,
der blev beskrevet i Landskab

4-2005, vil sammen komme til
at danne et markant sølandskab

og er en del afden 'blå ring' i
Herning Kommunes 'Grønne
Plan'for byens udvikling.

Da der skulle graves efter store mængder sand til kon¬
struktionen af nye motorveje, var Fuglsang Sø en af de
nye søer, som ville fremkomme på grund af det lave
grundvandsspejl, når man begyndte at grave i Hernings
flade mark. Tegnestuen fik til opgave for Herning
Kommune at udarbejde masterplanen for den nye sø

og området omkring på søens bredder med boliger og
rekreative funktioner.

Det var vigtigt, at søen fik en smuk og let genkende¬
lig form, som lean læses på et bykort eller ses fra luften.
Selve søens form udspringer af et stort cirkelslag, en
geometrisk form, som skæres af andre geometriske
former — cirkler,, rette vinkler og linier trukket ud fra
udsigter og fikspunkter i landskabet. Alle søens kanter
har fået store, klare former for at give søen en karak¬
teristisk form.

Samme linieføring fortsættes i beplantning, dvs.
lange trærækker i linier eller bueslag, der på land videre¬
fører den store sø-cirkel.

Søens lange vestside præges af lige linier og bliver
søens urbane kant med befæstede overflader. Denne

søfront udgøres af en søkant og en promenade, hvor
nye bebyggelser planlægges i forlængelse af de eksiste¬
rende boligkvarterer.

Søens nordkant er trukket op mod Vesterholmvej,
som om vejen skærer søen af. Fra vejen giver det
oplevelsen af søens nærhed.

På nord-østsiden buer et klit- og strandområde sig
ud i søen langs en cirkelbue, der har syd- og vestvendt
bred ud mod den lave, nordlige del af søen. Dette bli¬
ver et stort offentligt område for hele Herning - med

vandrerhjem, spejderhytter og sportsfaciliteter i nær¬

heden. Feriehytter ligger ved den østlige del af søen,
hvor kanten har karakter af naturbred. Adgang sker
ad den eksisterende vej.

Søens sydøstside dannes af to modsatrettede buer
og er naturbred i forbindelse med Herningsholm Å,
der løber lidt længere mod syd og øst.

Overskudsjord fordeles i tre punkter ud fra de eksi¬
sterende højdedrag øst for søen: op mod Vesterholmvej
lægges jord ud to steder på begge sider af Hernings-
holm Å. Vest for åen udformes et klitlandskab ned

mod søen. Øst for åen fyldes op i direkte forlængelse
af højdedraget. Stadig øst for åen, men ud for søens
sydøstlige hjørne, fyldes på i 4et sydlige højdedrags
forlængelse. Her planlægges en campingplads.
Kanalen øst for de eksisterende boligområder, dvs.

vest for søen, rettes ud og gøres bredere. Langsgående
trærækker danner en frodig overgang til det nye om¬

råde og bringer vandelementet ind til områderne bag
søens kanter på en mere intim måde end søens store
åbenhed. Broer forbinder stier på tværs af områderne
'og giver adgang til søfronten. Afslutningen på kanalen
udgøres af et cirkelrundt bassin, der ligger tæt ved
Herningsholm Å.
Forbindelsesvej og træer løber i en bue udenom

bassinet som afslutning på eller indgang til det nye
område. Et eventuelt videre forløb af kanalen til åen

er foreslået rørlagt.
Sammen med åen løber landskabet ind imellem de

bebyggede områder - som en naturstribe der krydser
det byggede.
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Øst for de eksisterende boligområder rettes kanalen ud, gøres bredere og afsluttes med et cirkelrundt bassin.
Langsgående trærækker danner frodig overgang til det nye område og bringer vandelementet ind til området bag søen på en mere intim måde end søens store åbenhed.
Broer forbinder stier på tværs af områderne og giver adgang til søfronten
• East of the existing housing areas, the canal is straightened, widened and terminated by a circular pool.
Longitudinal rows of trees create a lush transition to the new area and introduce the element of water into the area behind the lake in a more intimate way than the lake's
vast openness. Bridges connect paths across the area and provide access to the lakefront
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Den lange vestside med rette
linier bliver søens urbane kant
med en lang promenade
• The long west side with
straight lines becomes the
lake's urban edge with a long
promenade

En stor.trætrappe forbinder den
centrale plads og søens vand¬
spejl
• A large wooden stairway
connects the cental square
with the surface of the lake

Boligbebyggelserne er placeret vest for søen og ligger
således i forlængelse af de eksisterende boligområder.
Øst for rækkehusene i den nordlige del ligger 1-2 etages
villaer med stor kontakt til søen. Overalt er det muligt
for offentligheden at få adgang til søens kant, og ind¬
hakkene i søens form giver mere kajkant langs disse
vige. Samtidig trækker de vandet længere ind i området
og danner åbenhed og udsigtskiler.

Langs søens sydvestlige kant ligger Promenaden med
5-etages boligerstænger. Her bygges koncentreret i høj¬
den for at få større friarealer mellem husene, grønne
offentlige områder og stiforbindelser mod sø og kaj.

Kanal

Kanalens vand flyder i flere forskellige niveauer og der
indsættes skot til regulering af vandmængde og -højde.
Skottene placeres synlige imellem broerne, så man op¬

lever skiftet i vandniveau og vandets spil og lyd.
Kanalen får en asymmetrisk profil med en skarp kant

og en blød, som giver flere forskellige oplevelser og
muligheder. De hårde, lodrette kanter holdes på plads
af pileflet, og den skrånende kant med græsarmering
kan man gå på, planter kan vokse op igennem, og
vandet kan bevæge sig henover.
Træerne langs kanalen følger princippet blød/skarp.

På den skarpe østkant står lind i en lang, lige række.
På den bløde vestkant plantes elletræer og pil mere
frit. Spotlamper lyser trækronerne op.

Broerne består af enkle stålkonstruktioner med to

bærende pæle i kanalen og støttepunkter i enderne på
kanalens kant, Broerne har trædæk, som ligger tæt på
kanalens vandspejl. Ramper fører op til vejniveau, så
broerne både kan benyttes af cyklister og fodgængere.

Bassiner

Kanten omkring bassinerne ved søkanten udformes,
så de indbyder til ophold, med en sti af grus tættest

på vandet, tre trin lavere end vejniveau. Placeret på
de tre trappetrin mod vandet bygges træbænke, ud¬
formet som en trappe med to trin, der kan benyttes
fra begge sider. Langs vejene og omkring parkerings¬
pladser, plantes hæg, der blomstrer hvidt i foråret.
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Fuglsang Sø i Herning. Indviet 2005
Landskabsarkitekt: Jeppe AagaardAndersens tegnestue (masterplan for den nye sø og området med boliger, rekreative funktioner m.m.)
Medarbejdere: Jeppe AagaardAndersen, Anne Dorthe Vestergaard, Dot Nielsen, Marianne Carter, Virginie Le Goffic, Eriko Hayashi, Karin Larsson
Dele aføstområdet er siden blevet viderebearbejdet aflandskabsarkitektfirmaerne Nielsen & Wad og Birte Østerbye

Promenade

En lang træbænk med trædæk til ophold ud mod van¬

det langs hele promenadens kaj danner kant til søen,
med mellemrum til passage. Langs træbænken er en

bred sti belagt med stenmel mellem bænk, dernæst græs-
bælte med lindetræer. Fra boligerne løber stier til stien
ved kanalen. Søkanten har spuns og vandret træbe¬
klædning over den lodrette søvæg, der går ned i vandet.

Den centrale plads
På den centrale plads mellem promenade og søkant
fører en stor trætrappe ned til et niveau, der ligger helt
tæt på søens vandspejl. Tre store trin er siddeflader,
de underdeles stedvis i mindre trin til at gå på.

Pladsen bag trappeanlægget belægges med stenmel
og krydsende stier afgranitfliser. Den afgrænses af linde¬
træer. Parallelt med kanalens trærække af lindetræer er

trukket en linderække frem til bassinernes inderkant.

Sammen med et par linderækker med retning mod
vandet, langs pladsens nordlige kaj kant, definerer disse
rækker pladsen. Et felt på 20 x 20 meter på pladsen be¬
lægges med granit, her er der bl.a. kiosk og bålplads.

Naturbredden mod syd
Naturbreddens kant har en hældning på 20°. Skrå¬
ningen bygges op af grus med et lag muld øverst.
Kanten tilsås med vildgræsser, i vandkanten plantes
sumpplanter, og der udlægges måtter med søplanter.
Stien langs søens kant bliver af en to meter bred grus-
stribe i græsset, der her skal vokse frit sammen med
breddens sumpplanter og græsser.

Strand

Søen er på de dybeste steder 8 meter dyb, men sø¬

bredden er anlagt svagt skrånende, så stranden er lav¬
vandet langt ud: 1 meter dyb 15 meter ude, og vand¬
dybder på 2 meter nås 35 meter ude. Desuden er der
træbroer på pæle, som man kan bade fra.

Klitområde

En spejderhytte placeres i klitområdet, i nærheden af
parkeringspladsen, og skærmet mod vejen af en række
hvidgran. Stisystemer følger landskabets højdekurver.
Lange rækker af hvidgran opdeler området og peger
ud mod søen.

Vesterholmvej
Til brug under arbejdet med at grave søen etableres
en læsseplads og vej i forbindelse med sanddepotet
ved. Vesterholmvej. Læssepladsen udformes som en rå
forløber for en efterfølgende parkeringsplads samme

sted, der kan bruges af spejderne i området og som

udkigsholdeplads ved søen. Vej og parkeringsplads
belægges med grus, kantes med med trækanter, og
parkeringsbåse markeres med betonfliser eller træ lagt
ned i gruset.

Beplantningen holdes i lav højde for at friholde
kigget fra Vesterholmvej mod sø og øvrige omgivelser.
Picnicarealer med borde og bænke indrettes ved

parkeringspladsen og længere ude i klit- og strand¬
området.

JeppeAagaardAndersen, landskabsarkitekt maa, par, mdl

Fuglsang Sø er fuldt udgravet og
blev indviet 3. september i år.
Den er på 25 hektar og er ble¬
vet til ved at flytte 1.090.000
kubikmeter jord i løbet af tre år
• Fuglsang Lake was complete¬
ly excavated and opened to the
public on September 3rd this
year. It is 25 hectares in size
and was created by moving
1,090,000 cubic meters of earth
during three years



Th. Nishat Bagh, Kashmir, 1625.
Kashmirs vandrigelighed var berømt
i hele den islamiske kulturkreds. De
terrasserede haver ligger ved søen
Dal og ved foden af Himalayas
bjergkæder. Forårets smeltevand
blev ledt fra terrasse til terrasse ad
vandslidsker (chadarer) og gennem
kanaler og bassiner med hundrede¬
vis af springvand
• Right, Nishat Bagh, Kashmir, 1625.
Kashmirs abundance of water was
famous during the entire Islamic
culture cycle. The terraced gardens
lie at the foot of the Himalayas, and
the water from the spring thaw is
led from terrace to terrace via
chadars and through canals and
pools with hundreds of fountains

Måneskinshaven Maunbari neden
for Amberpaladsets mure.
Jaipur, Indien
• Moonlight garden Maunbari
below the Amber palace walls.
Jaipur, India

BOGOMTALE

Drømmen om Paradiset - islamisk havekultur

Steen Estvad Petersen: Drømmen om Paradiset. Gyldendal,
2005. 384 s., ill. 369 kr. ISBN8702 02883 2

Den islamiske have er et indelukke afmættet frodig¬
hed, farver og dufte, der sammen med lyden af et ris¬
lende vand samles i en syntese af sanseindtryk. Det er
en havekultur, der spænder over et stort spektrum -
fra enkle palmelunde til meget forfinede paladshaver.
Denne havekultur har i mere end 1200 år afspejlet
muslimernes drøm om paradis. I sin basale form er

den islamiske have en frugt- og grøntssagshave, base¬
ret på højtudviklede overrislingssystemer i vandfattige
ørkenbælter. Vandet optræder i mange former, løber
til gennem underjordiske kanaler, opsamles i brønde
og cisterner, gennemstrømmer kanaler og vandslid¬
sker, hviler i bassiner eller springer i fontæner. Vand
er disse havers sjæl.

I det 7. århundrede grundlagdes den islamiske have¬
kultur på den arabiske halvø, hvor der i dag desværre
ikke er bevaret historiske haver, og bredte sig i løbet
af nogle fa århundreder til hele Mellemøsten. I Drøm¬
men om Paradiset'præsenteres et bredt udsnit af de
smukkeste islamiske haver, og bogens eksempler for¬
deler sig geografisk på tre områder (et dejligt over¬
sigtskort er placeret bag bogens omslagsflapper):
Occidenten i vest med Spanien, Marokko, Algeriet,
Tunis og Sicilien; Orienten i øst med Iran/Persien,
Afghanistan, Usbeghikistan, Pakistan og Indien -
herunder Kashmir samt i midten Levanten, der bl.a.
omfatter Tyrkiet, Syrien, Libanon og Jordan (Levante
(ital.): lande, der støder op til det østlige Middelhav,
dér hvor solen står op.

Herudover behandler de indledende afsnit paradis¬
tanken, udviklingen på en arabiske halvø samt kalif¬
fer og stormoguler. I et afsluttende kapitel reflekteres
over relationen Europa — Orienten, herunder inspira¬
tion og afsmitning i havekunsten via Venedig, således
beskrives similariteten mellem en italiensk bjergbæk¬
have som Villa Lånte og Kashmirs vandrige haver.
Forfatteren, arkitekt Steen Estvad Petersen vil med

bogen styrke interessen for den islamiske have og ud¬
virke, at en øget opmærksomhed for denne havekul¬
tur kan medføre bedre bevaring og renovering af ha¬
verne. Hans interesse for emnet startede allerede som

arkitektstuderende på en opmålingsrejse i Syrien. Siden
har han i mange år rejst og studeret haverne i Spanien,
Nordafrika, Mellemøsten og Indien. Bogen tager af¬
sæt hans bog fra 1991, Paradiset — den islamiske have,

Z3^ai?
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Divan-Beghi madrasaen i Bokhara,
Usbeghistan fra 1622 ligger ud til et
stort vandreservoir, der står i forbin¬
delse med byens kanalsystem,
anlagt af herskeren Timur.
• Divan-Beghi madrasa in Bukhara
from 1622 lies on a large reservoir,
which is connected to the city's
canal system, established by Timur

men er udbygget såvel i tekst som i de mange smukke
fotografier og planskitser. Bogen handler ikke alene
om selve haverne, men giver også indblik i den rig¬
holdige islamiske kultur, i krige og plyndringer, skif¬
tende dynastier, bygningsudsmykning, vindtårne, is¬
huse og teltarkitektur. Steen Estvad Petersen skriver i
forordet: 'Den islamiske have er enestående ved, at
den i hele sin udvikling er tro mod én og samme idé,
der har sit udspring i førislamiske kulturer', og i bo¬
gen giver han os et fascinerende indblik i denne have¬
kultur, præget af harmoni og årtusinders traditioner.

Beskrivelserne af de enkelte haver er undertiden sanse-

mættede, stemningsskabende beskrivelser eller ligefrem
rene eventyr: Om byen Samarkand, anlagt afTimur
med haver og vandingskanaler i en ring omkring byen,
skrev den spanske udsending Clavijo, 'byen havde
150.000 indbyggere, og ankomsten gik gennem sko¬
ve af træer, der var så høje, at husene helt forsvandt.

Mellem haverne var der vingårde, enge og græsning,
som alle fik vand fra floden Zarafshan og vandingska¬
naler. I mange af haverne boede folk i telte, fordi til¬
strømningen til Timurs by var så stor, men teltlejrene
var et farverigt og pragtfuldt syn. Khaneh Gul (Roser¬
nes Hus) dér blev beskrevet som 'et smararagdgrønt
tæppe med bunker af hyacintsmykker'. Om haven
Bagh-i-Bahr siges, at den var fuld af narcisser, myrter
og safran. Og om Maunbari, en have opbygget i tre
terrasser - den øverste i korsform, og beliggende på
en ø i søen neden for Amberpaladsets mure fortælles
det, 'at det var en måneskinshave, beregnet for paladsets
kvinder, som blev hejset ned til haven i store kurve
fastgjort til tykke reb... Mellem sandsten voksede hvide
blomster, som lyste op om natten og sendte tunge
dufte ind over haven. Bag nicherne i kaskaderne satte

tjenerne olielamper ind før haremsdamernes besøg.'
Hvordan mon det ville have været at leve der? AL
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Urban Action, p. 105
Annemarie Lund

The Swedish landscape architecture group,
OYSTER, in collaboration with Svenske
Arkitekter, held a one-day arrangement in
September, called 'Urban Action.' A second
day was then added so that together it
comprised a kind of Nordic congress. The
topic was: How can one initiate and control
good projects in cities? There were more
than 300 participants, most ofwho
were Swedish, but there were also a few
Norwegians, Finns and a handful of
Icelanders as well as about 20 Danes. The

topic 'Urban Action' was addressed both by
layman and professionals, and gave rise to the
question ofwhom it actually is that should,
with the greatest chance of success, pose
and initiate projects in the public domain.

GREENfrastructure - afforestation in
infrastruktural and local landscapes, p. 106
Stefan Darlan Boris

The project involves afforestation in a landscape
designated as a connecting wedge in a
comprehensive green plan for Århus. The
project is based on the infrastructure, which
more and more often serves as the city's
facade. The infrastructure contains a num¬

ber of different scales, which each in their
own way and speed confront the landscape.
As a whole, the infrastructure brings a great
number of visitors through the area, (ca.
25,000 daily) and makes it extremely
accessible and a possible destination in itself.
The forest is the introductory architecture

in the project, and it describes different
infrastructural layers in the landscape. The
original afforestation plan for the connecting
wedge was based on the principle of screening
off the infrastructure, while this project
regards the infrastructure as an architectural
generator. In this way the different spacial
speeds are described in the forest picture,
and a spacial and visual connection occurs
between the forest, the infrastructure, the
speed and the landscape.
The proposal is divided in two phases.

The first is called road forest, and primarily
concerns the forest architecture as it is

experienced from a landscape simulator in
the infrastructural space. The other is called
the recreational connection, and concerns

the forest architectural as experienced when
one, free of the landscape simulators, moves
around the forest spaces.

A landscape visualization of Slagelse, p. 110
Kirsten Højgaard jensen and Gunilla Stine
Rasmussen

Slagelse as a suburban city of Copenhagen.
Housing under a leafy canopy, gathering
places with a view, urban spaces for inter¬
change and an abundance of cherry trees.
This was the project proposal to what images
Slagelse should be represented by in the

future. Like so many other provincial towns,
Slagelse needs a clear identity in the domestic
competition to attract a well-educated work
force. In a national perspective, the most
significant urban development occurs
around the largest cities, with Århus and
Copenhagen as centers for two urban regions,
which with rapid advances involves a major
part of the national commuter traffic.
Concurrent with this development, the

province cities on Zealand must redefine
themselves in relation to Copenhagen's
increasing dominance. The shift in Slagelses
status means a transition from its previous
role as a major regional commercial city on
West Zealand to becoming a suburb of
Copenhagen. Slagelse Municipality reacts
with a strategical change of course, in which
the highest priority is being given to increasing
the local population. Their expectations are
that an influx ofwell-educated work force,
will eventually attract more businesses.

Dream island - a stop in the Øresund
space - a lay-by on Peberholm, p. 114
Signe Høyer Frederiksen

Peberholm is an artificial island and is part
of the Øresund strait crossing. It serves as
a transitional zone between the tunnel and
the bridge, and today it is not possible to
stop on the island.
It lies as a special point in the vast sea

space, with the Swedish coast on one side
and the Danish coast on the other. A place
where the heavens meet the sea, and where
the horizon dominates the landscape. Where
changing weather creates a constandy changing
picture. The horizon, infinity, eternity and
freedom, a place where one can dream far
away. With the Øresund space as a stage, the
island lies as an interval and place of thought
in the middle of nowhere and everywhere,
and has the character of "a non-place."
A traffic space, where jet trails from airplanes

line the skies, and where oceangoing ships
appear on the horizon. Nature and time are
only represented by the water surface, the
horizon and the path of the sun in a space
where there is only a large technical world
and a scale in which even Saltholm island

appears as a "land puddle" in the vast sea.
The heavens, the sea, the sun, the moon and
the stars, being very small in a very large space.
The island has potential both as a place to

stop and a place to stay for those traveling
across the strait. The goal of the project was
to create a lay-by on Peberholm, a place where
one can get out of the car and take a short
break and experience a pause in the grand
space. The island seems overlooked and
forgotten, and the project's intention is to give
the island a narration - a story, besides being
part of a bridge structure. On the island one
can meet myriads of life and experiences,
which suddenly appear as scattered fallout at
different places. These places have different
characters and are from different times and

places in the world. As the remains and
traces of dreams, worlds, times' and places

meet and are combined in a new reality. The
places can be found globally or more locally
and represent a meeting between the known
and unknown, with a daily character or one
more adventurous. A journey between near
and far, and a journey on the timeline.

The landscape architecture education at KVL,
Extensive reform from fall, 2005, p. 118
Per Stahlschmidt

All educations at the Royal Veterinary and
Agricultural University (KVL) were altered as
ofSeptember 1, 2005. This is also true of the
landscape architecture education. Its primary
goal was preserved, while the composition
and educational structure were modernized
and made more flexible in relation to other
educations. The study schedule represents
the most significant change in that the study
year was altered from two, half-years with a
number of supplementary courses, to four
9-week blocks. Within each block one can

take a course full time or two courses at half
time. The week structure was changed in that
the individual courses are taught continuously
for whole and half days, i.e. no longer a
patchwork of seven different week modules
as previously.

For the landscape architecture education,
the reform implies that all courses are
changed and the students will find it easier
to see which competencies can be achieved
in the individual courses. In addition, there
is a more defined division between the 3-year
bachelor program and the 2-year masters
program. The present landscape architecture
education at KVL was established in 1960

by dividing the horticulture degree education
in a production oriented gardening and fruit
farming program and a landscape architecture
program. The education of landscape
architects in Denmark primarily takes place at
KVL. The study consists of three main areas:

landscape technology, park administration and
landscape architecture.

Fuglsang Lake, p. 122
Jeppe Aagaard Andersen

When large amounts of sand were needed
for the construction of new highways, Fuglsang
Lake was one of the new lakes created
because of the low water table. The office
was commissioned by Herning Municipality
to design a master plan for the new lake
and the surrounding area with housing and
recreational functions. It was important
that the lake should have a beautiful and

easily identified form, which could be read
on a city map or be seen from the air. The
final form of the lake is based on a large
arc, a geometrical form, which was derived
from other geometric forms - circles, right
angles and lines drawn on the basis of views
and fixed points in the landscape. All the
edges of the lake were given large, clear forms
to create the lakes characteristic form.
Pete Avondoglio
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BYENS RUM

Christiansbrobænken
Design: Henning Larsen

LANDSKAPSDESIGN I DIALOG
Tre oppna seminarier i september och
oktober tar upp frågor om landskap
och design. Under den gemensamma
titeln Landskapsdesign i dialog ar-
rangeras dessa minikonferenser som
en dialog mellan medverkande från
Institutionen for landskapsplanering
vid SLU i Alnarp, specieilt inbjudna
gåster och intresserade konsthalls-
besokare.

24. september, kl. 15.00-17.00
Dialog med en plats. Vad år landskap?
Diskussionen kommer att berbra ett

spektrum av olika synsått och indel-
ningar av landskap, alltifrån den lilla
trådgårdens landskap till mer stor-
skaliga produktionslandskap och
mångfacetterade stadslandskap.
Genom att belysa strukturella, este-
tiska och sociala aspekter berors
åven landskap som infrastruktur,
oppna och slutna landskap, rekreati-
onslandskap mm. Utgångspunkten
tas i design som grund for kunskap
om och forståelse av landskap.

Landskap soker kontakt v.
Carola Wingren, landskapsarkitekt
och professor vid Inst, for landskap¬
splanering Alnarp

Junction v.

Åsa Drougge, landskapsarkitekt,
Nivå landskapsarkitektur och Maria
Lantz, konstnår och adjunkt vid
Kungl Konsthogskolan Mejan,
Stockholm

Green spaces and local activism
(engelska) v.
Apolonija Sustersic, konstnår och
professor vid Kungl Konsthogskolan
Mejan, Stockholm och Meike Schalk,
arkitekt och forskare vid Inst, for

landskapsplanering Alnarp

Moderator: Leo Gullbring, journalist
med inriktning mot arkitektur och
design

1. oktober, kl. 15.00-17.00 Mellan
landskap och bilden av landskapet

Insamling och framstållning av olika
slags information år en viktig del av
arbetet inom landskapsdesign. De
mOjligheter som erbjuds genom an-

våndningen av olika medier stråcker
sig från traditioneilt landskapsmåleri
till modern teknik inom datorbasera-
de designprogram och film.
På seminariet presenters och disku-
teras framstållningen av historiska
bilder, och aktuella konventioner,
men också hur experiment med nya
medier kan vår landskapsuppfattning.

Landscapes of Communication
(danska) v.

Troels Degn Johansson, landskaps¬
arkitekt, professor vid Center for
Designforskning, Danmarks Design
Skole, Kopenhamn

Point of view. Film som medium och
referens inom landskapsarkitektur v.
Anna Lundquist och Sofia Petterson,
landskapsarkitekter, Topotek 1,
Landschaftsarchitektur, Berlin

Det filmiska landskapet - eskapism
eller agitation? v.
Maria Hellstrom, konstnår och for¬
skare vid Inst, for landskapsplane¬
ring Alnarp:

Långtifrån var? v.
Juan Carlos Peirone, konstnår och
adjunkt vid Institutionen for land¬
skapsplanering Alnarp

Moderator: Måns Holst-Ekstrom,
konsthistoriker och lektor vid Kungl
Konsthogskolan, Mejan, Stockholm

8. oktober, kl. 15.00-17.00
Landskapets språk

Begreppet 'plats' år inom landskaps-
arkitekturen en dynamisk enhet, dår
historiska, kulturella och materiella
aspekter spelar en avgorande roll for
hur månniskor tar en plats i anspråk.
Kunskaper om hur platser kontinuer¬
ligt foråndras i forhållande till hur
de uppfattas och anvånds bidrar till
okade mojligheter for meningsfull
design. Seminariet presenterar och
diskuterar olika vågar for design av
platser, dår tillbakablickande perspek¬
tiv varvås med framtida strategier.

Estetik som uttryck for mening v.
Eva Gustavsson, landskapsarkitekt
och lektor vid Inst, for landskaps-
planering Alnarp:

The language of landscape (danska
eller engelska) v.
Anne Whiston Spirn, landskapsarki¬
tekt och professor vid Massachusetts
Institute of Technology, Boston, USA:

Att tånka i landskap v.
Anders Mårsén, landskapsarkitekt,
NOD - Naturorienterad design,
Stockholm

Moderator: Måns Holst-Ekstrom,
konsthistoriker och lektor vid Kungl
Konsthogskolan, Mejan, Stockholm

Plats: Malmo Konsthalls C-sal.

Forelåsningarna ar gratis, men biljet¬
ter skall håmtas på Malmo Konst-
hall (i bokhandeln from lordagen
fore resp". fijrelåsning)
Samarr: Institutionen for landskaps-
planering vid SLU i Alnarp och
Malmo Konsthall
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Industri,

Jakob Inox Line®
Videnparken
Vesterballevej 5
DK • 7000 Fredericia
T* +45 70 20 98 40
F* +45 75 94 12 58

Gratis kataloger
www.inoxline.dk

I Nøglefærdige løsninger.

I Miljø i eksisterende boliger

Ophængning.

I Rustfrit, transparent net.

www.dafo.dk

Dafo®foreningens hjemmeside byg¬
ger på en database, hvor man ud fra
definerede søgeord kan søge på
plantesorter i hele dafo®sortimentet.
Ud over navn er en sorts anvendel¬

sesmuligheder også præsenteret i
Dafo®foreningens oversigt.
Anvendelsesmulighed er vigtigt i be¬
skrivelsen af dafo®sorter.
Ønsker man mere information er det

muligt at åbne siden med den enkel¬
te sort, hvor der også er billeder af
den søgte sort. Ikke alle sorter er i
øjeblikket afbildet, men der arbejdes
på at få billeder af alle sorter, så
man kan se illustrationer af blom¬

string, frugt, høstfarve, og hvad der
ellers måtte være relevant for den

pågældende sort.
Endvidere arbejdes i dafoOforenin-
gen med at få opdateret regelsættet
for dafo®frøkilder. Dafo®frøkilder-
ne er allerede på vej ind i databasen.
Kvalitetskrav til dafo®produkter er
ligeledes væsentligt for dafo®fore-
ningen, hvorfor de første skridt til at
beskrive kvalitetskrav for dafo®plan-
ter er taget.
Dafo®sorter er ud over deres defi¬
nerede anvendelser også testet for
sundhed og for dyrkningsegnethed i
dansk klima. •

Prøv at starte på www.dafo.dk, når
der skal søges efter dyrkningsegnet
plantemateriale.

bunddækkeplanter i ruller
En fynsk produktionsplanteskole har
udviklet ruller med planter i et bredt
sortiment af bunddækkeplanter - lige
til at lægge ud på veltilberedt jord.
Et tæt tæppe af bunddækkeplanter
tager almindeligvis sin tid at etable¬
re og kræver meget lugearbejde i
etableringsfasen. '
Prima Færdig Bunddække Z er en
tids- og arbejdsbesparende nyhed,
der straks gør det muligt at etablere
et tæt, bunddækkende plantetæppe,
Prima Færdig Bunddække Z leveres i
ruller, lige til at rulle ud.
Prima Færdig Bunddække Z dyrkes i
en dyrkningsmåtte, der består af et
nedbrydeligt kokosnet og sphagnum.
Kokosnettet stabiliserer dyrknings-
måtten og gør det muligt at rulle
den sammen i planteskolen og ud
igen, så rødderne i løbet af få dage
vokser gennem kokosnettet og ned i
jorden. I løbet af tre år, er kokosmåt¬
ten fuldstændigt nedbrudt.
Et effektivt bunddække levner ikke

lys og plads til ukrudtsplanterne og
holder samtidig på jordens fugtighed.
Prima Færdig Bunddække Z omfatter
et stort udvalg af nemme og nøj¬
somme planter, f.eks:.
Dværgmispél, Cotoneaster dammeri
'Coral Beauty' - en lav, stedsegrøn

busk med tæt, kraftig vækst.
Prydjordbær, Fragaria vesca 'Rugen'
- en lav staude med god dækkeev-
ne og spiselige bær gennem det
meste af sommeren.
Vedbend, efeu, Hederia helix
'Fiestor' - en tæt, krybende busk
med lange ranker af 7-12 cm store,
stedsegrønne blade.
Vedbend, efeu, Hedera helix 'Hesma'
- en tæt, krybende busk med lange
ranker af 3-4 cm store, stedsegrøn¬
ne blade med hvidlige bladnerver.
Vedbend, efeu, Ftedera helix 'Hevil'
- en tæt, krybende busk med lange
ranker af 4-6 cm store, stedsegrøn¬
ne blade med tydelige, hvide blad¬
nerver.

Trædebregne, Leptinella dioica - en
tæt, kun 3-5 cm høj staude med friskt
grønt løvr.
Trædebregne, Leptinella squalid'a -
en tæt, kun 3-5 cm høj staude med
bronzefarvet løv.
Gedeblad, Lonicera nitida 'Maigrun'
- en tæt, lav, stedsegrøn busk med
lysegrønne blade og god dækkeevne.
Liguster-gedeblad, Lonicera pileata,
en lav og kompakt stedsegrøn busk
med glinsende grønne blade og god
dækkeevne.

Singrøn, Vinca minor - en lav, kry¬
bende staude med skinnende blan¬
ke, stedsegrønne blade og blålilla
blomster.

Guldjordbær, Waldsteinia ternata -
en 2D cm høj, staude med vinter¬
grønne, glinsende blade og gule
blomster.
Umiddelbart efter planting ser plan¬
terne lidt klemte ud, men retter sig
hurtigt. Vand grundigt lige efter ud¬
rulning og mindst hver anden dag i
de næste to-tre uger, hvis det ikke
regner.
Prima Færdig Bunddække Z kræver
næsten ingen pasning. Bliver plan¬
terne for kraftige, kan toppen klip¬
pes med en beskærersaks eller en
hækkesaks for at bevare den ønske¬
de højde.
Klipningen gør bunddækket endnu
tættere.

Prima Færdig Bunddække Z udvikler
sig bedst, hvis der tilføres gødning
en eller to gange hvert år. Spred
aldrig gødning før udrulning af bund¬
dække, da det kan svide rødderne.
Inf. Møllegårdens Planteskole Aps
Lars P. Strarup
Tel.: 65 99 21 95

mollegaardensplanteskole@get2net.dk
www.faerdighaek.dk

normer og vejledning for
anlægsgartnerarbejde
Danske Anlægsgartnere afholder
kursus torsdag 3. november på
Hotel Nyborg Strand kl. 8.45-16.00
'Normer og vejledning for anlægs-

gartnerarbejde' er udvidet markant
og præsenteres set i forhold til den
faglige udvikling og nye standarder,
af en konsulent fra Danske Anlægs¬
gartnere.
Hvordan den projekterende kan bru¬
ge de nye normer i samarbejde med
anlægsgartneren og som støtte for
udbudsmaterialet gennemgås af en
projekterende, landskabsarkitekt.
Ændringer og tilføjelser forklares og
diskuteres, herunder hvordan bruges
normerne, og hvor skal man være på
vagt? af en konsulent fra Danske
Anlægsgartnere.
Anlægsgartnerens brug af normerne.
Kan de bruges som facitliste? Vurde¬
ring og kritik af normernes rolle og
form. Introduktion ved et medlem i
Danske Anlægsgartnere.
Sådan bruges normerne i udbuds¬
materiale, tvister og syns- og skøns¬
sager. Om normerens juridiske vægt
og behovet for forbehold m.v. Indlæg
ved en jurist fra Håndværksrådet.

Pris. 1.895 kr. ekskl. moms.
Normer og Vejledning for Anlægs-
gartnerarbejde 2005 vil blive udleve¬
ret på kurset.
Tilmelding: Danske Anlægsgartnere,
amp@dag.dk
tel. 33 86 08 61
Frist: 17. oktober

gæsteforelæsning
Prof. Thomas Randrup og seniorråd¬
giver Karsten Bruun Hansen fra KVL
inviterer 6. oktober 2005 kl. 11 -12 til
en forelæsning af Claire Cooper
Marcus, prof. emeritus, Department
of Architecture and Landscape
Architecture, University of California,
Berkeley, USA og kendt for bogen
'Healing Gardens'.
Efter forelæsningen er der mulighed
for at deltage i en dialog med Cooper
Marcus samt Karsten Bruun Hansen

(Skov & Landskab).
Forelæsningen er åben for alle, til¬
melding er ikke nødvendig.
Tilmeldig er dog nødvendig til dialog¬
mødet (max. 15 deltagere).
Ved meget stor interesse forbeholder
arrangørerne sig ret til at udvælge
deltagerne blandt studerende, for¬
skere og praktikere. Ved dialog¬
mødet bedes man tilmelde sig hos
Karsten Brun Hansen kabh@kvl.dk

Forelæsningen finder sted på KVL,
Auditorium 4.01, Rolighedsvej 23,2.
sal, 1958 Frederiksberg C

seminar om gravminder

Foreningen for Kirkegårdskultur
afholdt i begyndelsen af 90erne en
konkurrence om nye gravminder,
hvor der fremkom mange gode og

kvalitetsprægede forslag i forskellige
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www.urban-reflection.com design: Sten Nielsenmaterialer. Enkelte af gravmindefor¬
slagene er siden udført og anvendt
på kirkegårde, primært i anlæg, der
har en form for fællespræg. Men de
forslag, der fremkom ved konkur¬
rencen, er kun i begrænset omfang
blevet anvendt på individuelle grav¬
steder.
Med dette seminar er det forenin¬

gens ønske på at afklare årsagerne
hertil og øge opmærksomheden og
informationen om emnet.

Gennem foredrag, kunstneriske ind¬
slag og debatter, vil bl.a. følgende
blive belyst:
Gravminder i dag - den aktuelle
situation v. kirkegårdsleder Birgitte
Foghmoes, oldermand for stenhug-
gerlauget Hans Broch-Mikkelsen,
stenhuggermester Rudi Larsen m.fl.
Kirkegårdskultur v. kunsthistoriker
Hans Edvard Nørregård-Nielsen
Dødens arkitektur og monumenter v.
kunsthistoriker Karin Kryger
Gravmindet og kirkegårdens helhed
v. landskabsarkitekt Preben Skaarup
Gravminder og det grafiske udtryk v.
grafiker Poul Søgren
Tro og overtro på kirkegården fra
slutningen af 1700 til i dag v. etnolog
Birgitte Kragh
Hvor går udviklingen hen? v. socio¬
log Mikael Hviid Jacobsen
Gravmindet som kunstnerisk udtryk
v. billedhugger Bjørn Nørgaard
Paneldebat og konklusion
Tid: 30. og 31. oktober
Sted: Kerteminde Højskole
Pris: Medlemmer af Foreningen for
Kirkegårdskultur: 1.500 kr. inkl. over¬
natning, ellers 1.200 kr. Andre 2.100
kr. inkl. overnatning, ellers 1.800 kr.
Medlemsskab at Foreningen for
Kirkegårdskultur kan tegnes for 185
kr. pr. år.
Tilmeldjng senest 7. oktober
Inf. Foreningen for Kirkegårdskulturs
seminarsekretariat:

Inger Lodahl inlo@km.dk og
Ida Gjerlev Pedersen igp@km.dk
tel. 75 82 31 39

EFTERÅRETS ARRANGEMENTER
PÅ FYN

Mandag den 31. oktober 2005 19.00
- 21.00. Auditorum (tæt ved hoved¬
indgangen) på Syddansk Universitet,
Odense
Med baggrund i Odense Kommunes
Planstrategi vedtog Byrådet i efter¬
året 2004 en kulturstrategi med over¬
ordnede visioner om Odense som

den kreative by. Oplevelser og kultur¬
liv skal skabes gennem alliancer
mellem de kreative aktører med ind¬

dragelse af uddannelser, erhvervsliv,
forskning og kultur. Dannelse af
Center for Kunst og Videnskab ved
SDU er det første konkrete tiltag.
Det repræsenterer på mange måder

de grundlæggende tanker og idéer
bag kulturstrategierne.
Centerleder Bent Nørgaard vil ind¬
lede med at præsentere Center for
Kunst og Videnskab, hvorefter
erhvervs- og planchef Bjarne Lund¬
gaard vil fortælle om Odense Kom¬
munes Kulturstrategi.

Arkitektkonkurrencen om Stige 0
Odenses gamle losseplads er med
udgangen af 2005 færdigafdækket
og skal herefter anvendes rekreativt,
til fritid og natur. I foråret er udske-
vet en konkurrence for det menne¬
skeskabte landskab i Odense Fjord.
Projektleder Karin Dyhre, Byplankon¬
toret, Odense Kommune vil fortælle
om proces og projekter. Forhåbentlig
vil vinderne også deltage i mødet.
Tirsdag 6. december 2005 kl. 19.30
på Odense Rådhus, Vær. 224 ab
Indgang fra Odense Turistbureau Fyn
Tilmelding til Jane Vestergaard på
tlf. 65 973120 eller jve@odense.dk
Arr. Fynske Planlæggere

ARRANGEMENTER FRA SKOV &
LANDSKAB - EFTERÅRET 2005
Efteråret 2005 tilbyder Skov & Land¬
skab følgende temadage og seminarer:

Bytræseminar 2005
13. oktober på Frederiksberg
Bytræseminaret 2005 handler om
forvaltning og håndtering af risiko¬
træer. Herudover præsenteres bl.a.
en ny europæisk guide for plantning
af bytræer samt 'Årets Træplant-
ningsprojekt', hvor man i år kan høre
om Operaen på Holmen i København.
Tilmelding senest 1. oktober til Birthe
Hoelgaard Andersen, bho@kvl.dk
Kursusansvarlig: Palle Kristoffersen,
Skov & Landskab (pkr@kvl.dk)

Byens lys
18. november 2005 i København
Seminar om lys og belysning i byen
målrettet landskabsarkitekter, arki¬
tekter og andre planlæggere der ar¬
bejder med at indrette og disponere
byens uderum. På kurset behandles
lyset som en vigtig ingrediens i ar¬
bejdet med forandring af eksisteren¬
de byrum og i planlægningen af nye
bolig- og erhvervsområder. Gennem
foredrag og ekskursion demonstre¬
res belysningens forskellige funktio¬
ner - fra den funktionelle til den
kunstneriske lyssætning.
Tilmelding senest 1. november til
Birthe Hoelgaard Andersen, bho@kvl.dk
Kursusansvarlig: Karen Sejr, Skov &
Landskab "(ksp@kvl.dkl
Priser og detaljerede programmer
kan ses på Skov & Landskabs hjem¬
meside: www.sl.kvl.dk under Kurser

og efteruddannelse, hvor det også .

ermuligt at tilmelde sig online

urban-reflection.com
info@urban-reflectlon.com telefon +45 35 35 21 00



NORDJYDSKE PLANLÆGGERES
EFTERÅRSPROGRAM 2005

Efterårsprogrammet fra Nordjydske
Planlæggere kan læses på
www.landskabsarkitekter.dk/med-
lemmer/newsattach/Efteraarspro-
grammet2005.doc

4TH EUROPEAN BIENNIAL ON
LANDSCAPE OF BARCELONA
EUROPEAN LANDSCAPE
AWARD: ROSA BARBA

23, 24, 25TH MARCH, 2006
After three editions with 'Remaking
Landscapes' (1999) /Gardens in Arms'
(2001) and 'Only with Nature' (2003),
we are delighted to appeal for the
4th European Biennial on Landscape
that will take place in Barcelona the
23, 24 & 25th March, 2005.
This event is organized by the Order
of Architects of Catalunya (CoAC),
its demarcation in Barcelona, the
Master Program in Landscape Archi¬
tecture of Polytechnic University of
Catalunya (U.P.C.) and the Associa¬
tion of friends of the Polytechnic
University.
The biennial proposes the European
Landscape Award Rosa Barba, in
which you are invited to present your
constructed interventions made in

Europe between 2001 and 2005.
We expect those projects to help us
to evaluate the profession pulse,
and we strongly encourage all pro¬
fessionals of this field to participate.

Flosa Barba European Award 2006
The date for presenting the project
documentation is 30 October 2005.
If you wish to participate, please fill
out the enrolment form and send it
to us by post, or visit
http://www.coac.net/landscape
and fill out and send the form online.
The following information is required:
- Information on the author and the

project presented
- A summary of the project and a
short report
- Graphic documentation (on paper
or in digital format)
4a Biennal Europea de Paisatge
Carrer dels Arcs, 1.3
08002 Barcelona,
Spain
tel. +34 93306 78 00 (ext 378)
biennal@coac.net
www.coac.net/landscape

PUBLIKATION OM YNGRE EURO¬
PÆISKE LANDSKABSARKITEKTER
Ministeriet for Kultur og Kommunika¬
tion i Frankrig har bedt det franske
nationale Departement for Arkitek¬
tur og Kulturarv invitere europæiske
landskabsarkitekter til at promovere
sig inden for faget. Dette vil ske via

en publikation, hvor udvalgte kandida¬
ter vil blive omtalt. Projektet er i et
samarbejde med FFP, EFLA og IFLA.
Kandidaterne, der må være højst 35
år, opfordres til at sende planer og
projekter til bedømmelse af en jury.
Betingelser og deltagelse på:
www2.culture.gouv.fr/nouveaux-
albums-paysagistes/fr/index.php
Indleveringsfrist: 30. september 2005

KONKURRENCE OM KONGENS
HAVE I ODENSE

Kongens Have i Odense er ligger
centralt i byen over for Banegården.
Flaven er en af de fornemmeste par¬
ker i Odense med en historie, der
stammer tilbage fra 1700-tallet.
Flere tusinde mennesker passerer
'dagligt gennem haven. Desværre er
haven i dag nedslidt, og byrådet har
derfor besluttet at udskrive en ind¬
budt projektkonkurrence, der skal
give ideer til fornyelse - funktionelt
som æstetisk. Haven skal fremover
være et trygt sted at færdes og

opholde sig i. Haven'skal samtidig
kunne rumme en række forskellige
aktiviteter, der alle er afpasset til
stedets karakter. Odense Kommune
vil indbyde op til 10 deltagere ud¬
valgt ved en prækvalifikationog
efter reglerne i EU's udbudsdirektiv.
Hver deltager vil modtage et veder¬
lag på kr. 80.000 ekskl. moms.
Fristen for at indsende en ansøgning
om deltagelse udløber 7. oktober
2005.

Konkurrenceperioden forventes at
løbe fra 28. november 2005 til 10.
februar 2006.

Forslagene vil blive bedømt af en
dommerkomité bestående af politi¬
kere og embedsmænd fra Odense
Kommune samt af 2 fagdommere.
Nærmere oplysninger:
se AAs hjemmeside
www.arkitektforeningen.dk/aa
under konkurrencer.

ÅBEN KONKURRENCE OM
SOMMERHUSBEBYGGELSER

I forlængelse af Folketingets vedta¬
gelse af et nyt landsplandirektiv, der
tillader opførelse af godt og vel
5.000 nye sommerhuse i 70 kyst¬
nære områder, fordelt over hele lan¬
det, udskriver Akademisk Arkitekt¬
forening og Fonden Realdania til
oktober en åben idékonkurrence om,

hvorledes udstykningerne i udvalgte
områder kan udformes under hen¬

syntagen til natur og sted.
Formålet.med konkurrencen er kom¬
me med et bidrag til en kvalificeret
måde at gribe den kommende plan¬
lægning an på - herunder komme
med bud på hustyper og den land¬
skabelige udformning.

Samlet præmiesum op til 800.000 kr.
Det er tanken at udgive en publikati
on efter konkurrencen med de bed¬
ste forslag.
Inf.: AA's hjemmeside
www.arkitektforeningen.dk/aa
Interesserede kan sende en mail til
konkurrencesekretariatet
td@aa-dk.dk og blive skrevet op til
at modtage konkurrenceprogrammet.
Konkurrencen er åben for alle og
udskrives i oktober 2005

INTERNATIONAL KONKURRENCE
OM IDEER-TIME IN A CITY
Centre for Architecture and Constru¬
ction i Moskva, Rusland har udskre¬
vet om international idékonkurrence.
Læs mere på
www.dom6.ru/show/ldea2005en_l.php
Indleveringsfrist: 20. november 2005

STEEN A B HØYER UDSTILLER
I ODENSE
Indtil 14. oktober 2005 udstiller prof.
Steen A B Høyer en digital billed¬
serie på Galleri5000.dk
lnf.:www.landskabsarkitekter.dk/
medlemmer/newsattach/SteenHoeyer
-presseaug05.pdf

OLAFUR ELIASSON - ■

THE LIGHT SETUP
Hostens två utstallningar med Olafur
Eliasson, på Malmfl Konsthall och
Lunds Konsthall, år ett samarbete.
Tillsammans utgor de en helhet och
erbjuder en unik mojlighet att få ta
del av Olafur Eliassons mångfacet-
terade konstnårskap.
På Lunds Konsthall visas en stor

mångd verk dår olika modeller och
experiment får utstallningsrummet
att likna ett laboratorium eller konst-
nårens verkstad, ett rum dår det åven
finns plats for besokarens egen ex-
perimentlust.
Med ett helt nytt verk forvandlar
Olafur Eliasson Malmo Konsthall till
ett gigantiskt Ijusexperiment.
Den ena och større delen av konst-
hallen har delats upp i olika 'zoner'
dår dagsljuset varvas med artificiellt
ljus. Dår kan vi folja och uppleva
skiftningarna i.fårg och temperatur
hos de båda 'vita' ljusen. Den andra
delen badar i ett intensivt gult ljus
som forsåtter oss i en svartvit vårld.
På Malmo Konsthall har experimen-
tet forstorats till megaformat och
uppievelsen av verket och vår nar-
varo i det år av central betydelse.
De båda utstållningarna komplette¬
rer och forstårker varandra. De tyd-
liggor den inneboende komplexitet
som finns i alla Olafur Eliassons verk
- spelet melian experimentet, upp¬
ievelsen, verket och 'verkligheten'.

Malmo Konsthall
S:t Johannesgatan 7
200 10 Malmo
Tel:+46 40 34 12 94
Indtil 22. januari 2006.
Oppet alla dagar 11-17, onsdagar
11-21. Gratis visning kl 14 varje dag,
onsdagar åven kl 18.30. Fri entré
www.konsthall.malmo.se

Lunds Konsthall

Mårtenstorget 3
220 02 Lund
Tel. +46 46 35 52 95
Indtil 8.januari 2006
Oppet Tisdag, Onsdag, Fredag, Søn¬
dag 12-17, Torsdag 12-20, Lordag
10-17. Fri entré
www.lundskonsthall.se

TEGNESTUENYT
Kerstin Lehnsdal, der 17. september
fyldte 50 år, er cand.hort. fra Land¬
bohøjskolen 1981. Hun blev i 1983
ansat på Jørgen Vesterholts Tegne¬
stue, blev i 1993 sagsarkitekt og
har arbejdet med en række større
opgaver,, bl.a. for Vejdirektoratet og
Storebæltsforbindelsen. I 2001 dan¬
nede Kerstin Lehnsdal Vesterholts
Eftf. ApS, der overtog alle tegnestu¬
ens opgaver.
Tegnestuen har udformet nogle af
landets længste landskabsanlæg,
nemlig kilometervis af skråninger
og friarealer, bl.a. langs Syd- og
Vestmotorvejen og landanlæggene
ved Storebæltsforbindelsen. Genop¬
bygningen af naturen på Sprogø var
en særlig spændende og vanskelig
udfordring. Andre opgaver er friare¬
alrenovering, udearealer ved under¬
visnings- og forskningsinstitutioner
samt moderniseringen af et større
antal af DSB's stationer i Nord- og
Sønderjylland og på Fyn. For tiden
arbejdet med de to store motorvejs-
udvidelser i hovedstadsområdet,
Motorringvej 3 og Køge Bugt
Motorvejen.
Vesterholts Eftf. ApS
Kobbervænget 72
2700 Brønshøj

LK SKOT-LAMPE
MED SANDBLÆST GLAS
I samarbejde med Lauritz Knudsen
A/S har landskabsarkitekt Julie
Kierkegaard udviklet en ny version
af den klassiske udendørslampe
LK SKOT. Normalt er LK SKOT af¬
skærmet med metal på den øverste
halvdel af kuplen, så lampen kun
lyser nedad. Den nye version lyser
både ned, ud og op uden at blæn¬
de, idet glasset glasset i den øver¬
ste halvdel er sandblæst, så det er
mat og giver et blødt lys.
Inf. www.lk.dk



- Hvem byggede Marmorkirken?
Hvornår?

- Er kæmpehøjene arkitektur?
- Skal landsbykirkerne i arkitek¬
turens kanon?

- Er Vilhelm Lauritzens gamle luft¬
havn vigtigere end Radiohuset?

- Hvem forhindrede, at Vor Frue
Kirke fik et kransekagespir?

- Hvad ville arkitekten demon¬
strere med Faaborg Museum?

- Få svar på disse og andre
spørgsmål

Arkitektens Forlags arkitektur¬
kanon er en komprimeret arkitek¬
turhistorie, der rækker tilbage til
de ældste tider.

Den beskriver i tekst og billeder
50 af de vigtigste danske
arkitekturværker, der også
fortæller om de vigtigste epoker i
dansk arkitektur.

144 sider
Format 22,7 cm x 21,5 cm.
ISBN 87-7407-328-1

Pris: 280 kr.

Jørgen Hegner Christiansen, Kim Dirckinck Holmfeld

EN ARKITEKTURKANON
-er starten på bogserien DE BYGGEDE DANMARK, et bibliotek af lettilgængelige
bøger skrevet af vores bedste kunsthistorikere.
Den følges af dr. phil Hakon Lund med en bog om C.F.Hansen

EN ARKITEKTURKANON
DE BYGGEDE DANMARK

ARKITEKTENS FORLAG

Overgaden oven Vandet 10, 1.

DK-1415 København.K
Tlf: +45 32 83 69 70
Fax: +45 32 83 69 41
e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk

iBA
Undertegnede ønsker at bestille En Arkitekturkanon
Pris: 280 kr. Prisen er inklusive moms exd. porto.
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udendørs

Udendørs belysning har gennem årene været et speciale for Louis Poulsen i

Lighting, og samarbejde med stadsarkitekter, arkitekter og kommuner har givet
os et stort knowhow på området. I det nye belysningsmagasin udendørs lys
viser vi en række projekter med nogle af vores mest kendte produkter og for¬
tæller om de overvejelser, der ligger til grund for de enkelte belysningsløsninger.
Magasinet giver gode idéer, begrundelser for og ikke mindst inspiration til dit
næste udendørs projekt. Udendørs lys kan rekvireres ved henvendelse til Key
Account Manager Kim Asmussen på telefon 33 14 14 14.
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