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Vi har udviklet det mest kom¬

plette system der findes, til
begrønning af bygninger.
Jakob Green Line kataloget in¬
deholder alt om plantevalg,
klimazoner, dimensionering og
valg af korrekt wiresystem.
Med kataloget i hånden kan du
få komplet anvisning på, hvor¬
ledes facader og bygninger kan
begrønnes.

Henvendelse
76 240 234

TILLYKKE MED DAGEN

DL-nyt i Landskab vil fremover gerne
kunne oplyse om såvel DL som
PLR og SK-medlemmers runde dage:
50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år, 85 år
m.fl.

Tilbagevirkende tillykke i 2000 ønskes

85 år
I.P. Junggreen Have 20. juli

70 år

Knud Lund-Sørensen 11. februar
Måns Ginman 1. april
Hans Jørgen Nielsen 13. september

60 år

Susanne Guldager 13. marts
Jørgen Rønnow Micheelsen 9. april
Birgit Leer 14. april
Tine Falkentorp 4. juli
Bent Fredsgaard, Kalundborg Kom¬
mune 18. oktober

50 år

John Emil Norrie 10. februar

Jørgen Nielsen 18. februar
Vibeke Nellemann 11. marts

Solveig Stenholm Bruun 16. marts
Jens Bo Hendeliowitz 7. maj
Maj Scharff 12. maj
Karen Attwell 12. juni
Pia Møller Hertz 7. juli
John Claus lived Madsen 14. juli
Villy Keld Sørensen, Egtved
Kommune 28. september
Anne Marie Hjerrild Poulsen
20. oktober AL

Richard Tan, der de sidste 2 år har
været kasserer, blev valgt med 20
stemmer. Shintaro Sugio, Japan fik
8 stemmer og Elisio Arredondo,
Mexico fik 15 stemmer.

Richard Tan, der er 64 år, har siden
1969 drevet et stort landskabkonsu¬
lentfirma i Singapore. Kontoret har
også løst opgaver på Seychellerne
Mauritius, i Indien, Malaysia og
Kina. Richard Tan har været med til
at stifte og været formand for land¬
skabsarkitektforeningen i Singapore,
SILA, ligesom han har'været SILA's
delegat i IFLA fra 1983.
Til ny kasserer for IFLA er valgt
Heiner Rodel, Schweiz, der tidligere,
fra 1992-96, har haft hvervet som
kasserer og derefter, fra 1996-99,
som generalsekretær.
Heiner Rodel, 53 år, er uddannet fra
Weihenstephan i Munchen, har
arbejdet en årrække hos Pietro Por-
cinai i Firenze og siden 1997 haft
tegnestue i Massagno/Lugano.
Heiner Rodel <

Europa og Afrika, er vicepræsident
Philip de Roo, Belgien blevet gen¬
valgt, og Frank R,J. Lewis, Holland
er nyvalgt som regionens kasserer,
også begge for en to-årig periode.
Philip de Roo, 48 år, der er uddan¬
net fra to steder i Gent i landskabs¬

planlægning og derefter byplanlæg¬
ning. arbejder på byplanafdelingen i
Gent Kommune.
Philip de Roo har siden 1990 været
Belgiens delegat i IFLA og er i år
koordinator af verdenskongressen i
Costa Rica.
Frank R.J. Lewis, 47 år, er uddannet
i Boskoop og har arbejdet både i
offentligt som privat regi. Han er
tillige lektor i landskabsarkitektur
både i Arnhem og Utrecht. Frank
Lewis har siden 1996 været Hol¬
lands delegat i IFLA og redigerer
det netbaserede IFLA Central Region
Newsletter.
Der er endnu ingen information om
valgene i IFLA's region øst og vest. AL
Frank Lewis

INVITATION
Danmarks Havekunst l-lll udkommer
med første bind mandag den 13. no¬
vember. Udgivelsen finder sted i .

Den Sorte Diamant, Dronningesalen,
kl. 15, og LANDSKAB's læsere er
velkomne. Kim Dirckinck-Holmfeld
introducerer værket, og dr.phil. Hakon
Lund fortæller om sin del af det store
værk, som omhandler perioden fra
renæssancen og til omkring 1800.
Forfatteren vil signere bogen. IM

IFLA-VALG
Til ny præsident for IFLA er ved valg
i foråret 2000 valgt Richard Tan,
Singapore.

Richard Tan

Opgaverne ligger dels i Schweiz,
dels i lande som Italien og det øvrige
middelhavsområde samt Kuwait,
Iran, Japan, Thailand.
Heiner Rodel har siden 1989 været

Schweiz' delegat i IFLA.
Heiner Rodel fik 27 stemmer, mens
Klaus Werthner, Tyskland fik 14
stemmer og Sung-Kyun Kim, Repub¬
lic of Korea fik 2 stemmer.

Både Richard Tan og Heiner Rodel er
valgt for en to-årig periode.
Perioden starter umiddelbart efter
World Council-mødet ved verdens¬

kongressen i Costa Rica og løber
indtil World Council-mødets slutning
i Israel 2002.
Ved valg i foråret 2000 inden for
IFLA's centralregion, som omfatter

Philip de Roo

INTERNATIONAL
STUDENTERKONKURRENCE I

IFLA'S CENTRALREGION
IFLA's centralregion har udskrevet
en international studenterkonkur¬
rence om en udviklingsplan for
Lagymanyosi Havn.
På grund af tekniske problemer er
den tidsplan, der angives på hjem¬
mesiden, ikke gældende.
Der vil blive en udsættelse på
mindst 6 uger.
Konkurrenceområdet, Lagymanyosi
Havn, liggen den sydlige del af
Budapest ved bredden af Danube-
floden, tæt ved universitetet og et
boligområde. Området omfatter,
foruden havnen, også et nedslidt
industriareal.
I konkurrencen efterlyses forslag,
der giver Budapest bystyre nye
ideer til stedets udvikling og frem¬
tidige anvendelse, herunder rekrea¬
tive brug.

Information:

http://www.gis.kee.hu/ifla
eller
IFLA Central Region Secretariat,
Ilse Wollansky, Gutzkowplatz 7/13/1
1130 Wien, Østrig
ilse.wollansky@noel.gv.at
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MELINA MERCOURI
INTERNATIONAL PRIZE
Der inviteres til at nominere forslag,
der kan komme i betragtning ved
uddeling af 'Melina Mercouri Inter¬
national Prize for the Safeguarding
and Management of Cultural Land¬
scapes' (UNESCO-Greece).
Prisen uddeles i 2001.
Formålet med prisen er at hædre
særligt fremragende eksempler på
tiltag, der beskytter og forbedrer
vigtige kulturlandskaber.
Prisen, der denne gang er på
20.000 $ uddeles hvert andet år -
første gang i 1999.
Forslag til kulturlandskaber skal kun¬
ne passe i én af tre kategorier af
kulturlandskaber, som defineret af
World Heritage Committee, men der
er dog mulighed for undtagelser.
Nomineringen foretages i samarbej¬
de med det pågældende lands
UNESCO-afdeling og indsendes
inden 1. november til:
'Melina Mercouri International
Prize (UNESCO-Greece)'
c/o Laboratoire Espace et Culture
Institut de Géographie -
Université de Paris IV. Sorbonne
191, rue Saint Jacques
75005 Paris, France
Tel.+33 1 44 32 14 43
Fax.+331 44 32 14 38
judith.klein@voila.fr

Information:
Division of Cultural Heritage
Tel. +33 1 45 68 43 53
Fax +33 1 45 68 55 96)
og på UNESCOs hjemmeside:
http://www.unesco.org/culture/
heritage/prize AL

INTERNATIONAL
STUDENTERKONKURRENCE:
THE BRONTE BUTTERFLY
The Bronte Butterfly: 2001 Interna¬
tional Student Exhibit Garden
Competition er åben for registrering:
http://plus-design.com/
butterfly/competition
eller
Marius F.M. de Bruyn, OSLA, CSLA,
ASLA, Aesthetics+Design landscape
architects
145 Genesee Drive. Oakville, ON
Canada L6H 5Y9
Tel. (905) 257 3205
aesthetics@plus-design.com
http://plus-design.com

PRIS TIL STADSGARTNER
Foreningen Sveriges Stadstradgårds-
måstare har i år uddelt sin 'Dalecar-
liapris' til en kollega, stadstadsgart¬
ner Gunnar Ericsson, Malmo.
Gunnar Ericsson har fået prisen, fordi
han i snart tyve år kontinuerligt har

fornyet og udviklet parkvirksomhe¬
den i Malmo. Netop nu arbejdes der
intensivt med alle udeområder om¬

kring Bo01, der skal være klar ved
bomessens åbning i maj 2001.
Også byens legepladser er under
fornyelse, med temaer som musik,
jungle, dyr etc.

LEGEPLADSKONKURRENCE
TIL B001 I MALMO
En legeplats med økologisk indhold
skal anlægges ved bomessen Bo01 i
Malmo. Bag konkurrencen står Bo01,
Malmo Stad, Skolevæsenet, Sven-
ska Kommunforbundet og Movium.
Konkurrencen er todelt, én lege¬
plads skal opbygges af præfabrike¬
rede legeredskaber og en anden
skabes på stedet. Hver legeplads
skal være på 500 til 1000 kvm.
Indleveringsfrist er 31. oktober,
bedømmelsen afsluttes i december.
1. præmien er på 50.000 Skr. for hver
kategori. Samlet præmiesum er på
300.000 Skr.

Information:
wvw.boOl .com
bo01@bo01.com
Tel. 040-51 20 01

MLA-PROGRAM VED
ANHALT UNIVERSITET
Et overbygningsprogram i landskabs¬
arkitektur udbydes nu ved Anhalt
University. Målet med den nye toårs
grad, Master of Landscape Architec¬
ture, er med universitetets ord:
to prepare young landscape archi¬
tects for the challenge,of European
landscape architecture practice.
Universitetet opfordrer kvalificerede
til at søge optagelse. Undervisnin¬
gen, der foregår på engelsk, sigter
særligt mod:
'the international application of
design and management for sustain¬
able post-industrial natural and
cultural landscapes. These academic
and professional studies will be
strongly supported and influenced
by emerging digital imaging, land¬
scape simulation and geographic
information tools.'
Et parallelt program i arkitektur
udbydes i Dessau, og der vil være et
samarbejde mellem de arkitekt¬
studerende ved Bauhausskolen og
landskabsarkitekterne i Bernburg.

Information: Hochschule Anhalt (FH)
Anhalt University of Applied Sciences
Solbadstrasse 2.
06406 Bernburg, Tyskland
Tel. +49 3471 355 623
Fax: +49 3471 355 418
mla@loel.hs-anhalt.de
Buhmann@loel.hs-anhalt.de
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SAMFUNDSREVSER
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Edvard Heiberg var det hele og derfor en af de
ledende kulturpersonligheder i det radikale
miljø i mellemkrigsårene. Bogen leverer et
dybdeborende portræt af dette kompromisløse
menneske, der kunne forene et brændende

politisk engagement med en omfattende arki¬
tektvirksomhed, der bl.a. resulterede i store
sociale boligbebyggelser som Blidah Park,
Ryparken, Kantorparken og Bispeparken, for
ikke at nævne hans eget hus fra 1924, der blev
det første eksempel på den internationale
modernisme i Danmark.

Denne ener har mere end nogen anden fra
gruppen af socialistiske arkitekter påvirket
udviklingen af en social dansk arkitektur fra
30erne og til hans tidlige død i 1958. Bogen
belyser derfor også samfunds- og arkitektur¬
udviklingen i denne afgørende periode for
dansk arkitektur og planlægning.

420 sider,
illustreret

Pris: 395 kr.

Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
1401 København K

tlf. 32 83 69 00

fax 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk
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POUL KJÆRHOLM

»Man ville gerne have kendt ham, synes man,
når man bladrer og læser i bogen.«
Poul Erik Tøjner i Weekendavisen

eksemplarerUndertegnede bestiller hermed
af bogen POUL KJÆRHOLM
Pris: 465 kr. inkl. moms men ekskl. porto.

Nam !.
m
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?

Post™- : ; .

B*L_
Underskrift:

POST
Sendes ufrankeret
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betaler portoen

Girokort
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American Express Eurocard Mastercard
VISA Dankort

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K

Kortnummer: Udløbsdato:

Møbelkunstneren og arkitekten Poul Kjær¬
holm var kompromisløshedens mester.

Hans arbejde danner kulminationen på

guldalderen i dansk møbelkunst, og ud¬

trykker en lyrisk perfektion, som er uden

sidestykke i dansk møbelkunsts historie.

Pris: 465 kr.

Bogen er på 192 sider i rigest tænkelige

udstyr med duplex, partiel lak og 4-farve

illustrationer. Indbundet.

Fås også i en tysk og en engelsk version

Evt. gennem boghandler:



SPECIALER FRA LANDBOHØJSKOLENS

LANDSKABSARKITEKTUDDANNELSE Ib Asger Olsen

Det går rigtig godt med landskabsarkitektuddannelsen
på KVL. Interessen for landskabsarkitektstudiet har
op gennem halvfemserne været så stor, at der har væ¬

ret og stadig er adgangsbegrænsning for studiet, et
forhold vi i år alene deler med dyrlægestudiet. Der er
også en stor produktion af kandidater, ca. 30 hvert år,
idet ca 80% af de optagne studenter gennemfører
studiet. Vi har været bange for, at så mange kandida¬
ter ville skabe stor arbejdsløshed, men frygten er gjort
til skamme. Den sidste opgørelse i september 2000
viser, at kun 5 % er arbejdsløse.
Man kan kun gisne om årsagerne til denne gunsti¬

ge udvikling. En af årsagerne kan være uddannelsens
stigende bredde som følge af den nye overbygnings¬
uddannelse i landskabsforvaltning, der især orienterer
sig mod de administrative myndigheder. Et væsentlig
forhold kan også være uddannelsens særlige kombina¬
tion af naturviden og kulturviden, som ernyttig i
udformningen af de fysiske omgivelser, ikke mindst i
en periode, der lægger vægt på miljø og æstetik.
Endelig kan det jo tænkes at uddannelsen efterhån¬
den har fået et sådant præg af professionalisme, at
den efterspørges i planlæggerteamet. Viden om tid og

processer jo er afgørende for udviklingen af fysiske
miljøer. I Roskilde Kommune ligger f.eks. koordine¬
ringen af planlægningen af to store udviklingsområder
på hver sin yngre landskabsarkitekt.
De efterfølgende udvalgte specialer (afgangsprojek-

terne) viser også en stor bredde i emnevalg med fokus
på problemstillinger, der er aktuelle i samfundet.
Emnerne rækker fra byplanlægning i forhold til det
rurale landskab, renovering af nedslidte industriområ¬
der, til de mere kendte opgaver inden for park- og
kirkegårdsrenoveringer. Endelig- er der en opgave af
mere forskningsmæssig karakter.
I stor skala har Helle Rasmussen arbejdet med

byudvikling afApeldoorn i Holland sammen med en

hollandsk studerende fra Wageningen. I specialet har
man undersøgt mulighederne for en tværkommunal
udvikling i forhold til landskabets potentiale som

alternativ til den officielle koncentrationsstrategi om¬
kring infrastrukturen. Problematiken er meget aktuel,
idet planlæggere for tiden er optaget af landskabet
som modstand og attraktion for byudvikling. I speci¬
alet arbejdes også med renovering af kulturlandskabet
ved hjælp af nye skove og vejtræer.

Landskab 6/00

Peter Lundsgaard Hansen arbejder med renovering af
et nedslidt industriområde på Østamager, et emne
der er særdeles aktuelt i diskussionen om byernes re¬

novering og udvikling.
Jacob Kamp arbejder med en revitalisering af fire

byrum på Slotsholmen, og Rasmus Dragenberg giver
forslag til renovering af en kirkegård i Odense. Begge
emner er aktuelle i debatten om parkernes funktion
og udtryk. »

Rune Bugge Jensen arbejder med et mere grund¬
videnskabeligt emne, idet han undersøger dagslyset
som planlægningsparameter.
Uddannelsen skal primært udvikle evnen til at skabe

synteser af det fysiske miljøs ofte modsætningsfyldte
interesser, og derfor er en forskningsmæssig fordybel¬
se i relation til planlægningsmetoder, elementviden
og forvaltning vigtig som grundlag for gode synteser.

Forskningsmæssig indgang til specialer har ikke været

almindelig i landskabsarkitektuddannelsen, men
synes at blive det i stigende grad.
Det er i øvrigt nødvendigt, at der udvikles forskere

blandt de synteseorienterede landskabsarkitekter, ellers
vil fagets undervisere fremover komme til at bestå af
snævre specialister, og så vil uddannelsen i sammen¬
fattende planlægning - syntesedannelse - der er
fagets måske eneste berettigelse, blive forringet.
Ib Asger Olsen, landskabsarkitekt mdl, professor
Sektion for Landskab, KVL

I Landskab 6-2000præsenteres
5 specialerfra KVL, 2 afgangs¬
opgaver og 1 workshopfra
Kunstakademiets Arkitektskole.

1 kommende numre aftidsskrif¬
tet vil vi forsøge atfå de nordiske
landskabsarkitektuddannelser til

atpræsentere sig.
Detgalder sigtet med uddannel¬
sen, studiets opbygning, undervis¬
ningsmetode, faglige hovedområ¬
der samt typisk beskæftigelse som
kandidat. Dette suppleres med
korte fakta om antal studerende,
studielængde, eksamensform m.m.

Afuddannelsessteder er derpt.
3 i Danmark, 1 i Norge,
2 i Sverige og 1 i Finland,
nemlig hhv. Arkitektskolerne i
København ogÅrhus, KVL samt
i Alnarp og Ultuna, Ås og

Helsinki AL

Peter Lundsgaard Hansen:
Et centralt frirum...
Skitse af udsigt fra taghaver
• Peter Lundsgaard Hansen:
Acentral free space...
Sketch of a view from the
roof gardens



SLOTSHOLMEN - EN MODERNISERING AF FIRE BYRUM
Jacob Kamp

Forpladsen til
Thorvaldsens Museum
• Forecourt of
the Thorvaldsen Museum

Slotsholmen ligger som et samlet kompleks, en stor

paladslignende klump, midt i den krogede, lave mid¬
delalderby. Dens dimensioner og rumlige struktur ad¬
skiller den klart fra den omgivende by, på Slotsholmen
bevæger man sig direkte fra rum til rum, fra gård til
gård. Hvert rum er forskelligt, både indholdsmæssigt
og rumligt. Og en stor del af oplevelsen af Slotshol¬
men er netop, at når man drejer om et hjørne, eller
går igennem en port, ændres alt: Skala, tid, rum,
funktion — denne uforudsigelighed er en stor del af
Slotsholmens egenart og charme.
Dette projekt arbejder således ikke hen imod at skabe

en sammenhæng, men arbejder med at give en særlig
stemning og oplevelse til hvert enkelt rum. Hvert frag¬
ment får et eget liv og lægger sig ved siden af et andet.
Slotsholmen indeholder i dag byggeri, der spænder

fra 1600-tallet og op til i dag, det er således ikke en

homogen bygningsmasse rent stilmæssigt. Det føles
derfor også helt naturligt, at disse fire rums fremtidige
udtryk skal være moderne, og ikke en rekonstruktion
eller renovering af tidligere tiders stil og smag, men en

tilføjelse af vores tid til dette kludetæppe.
I det følgende behandles fire af Slotsholmens rum:

Forpladsen til Thorvaldsens Museum, Rigsdagsgården,
Bibliotekshaven samt Tøjhusgrunden ud til havnen.
Disse fire rum er vidt forskellige i forhold til både
funktion og rumlige forhold. De giver således mulig¬
hed for, inden for et meget begrænset fysisk område, at
afprøve en grundlæggende stillingtagen til rum og

udtryk i forhold til fire meget forskellige situationer.

Forpladsen til Thorvaldsens Museum
Pladsen er til de to sider afgrænset afmeget markante
bygninger, henholdsvis 'bagsiden' afChristiansborgs
ridehus og Thorvaldsens Museums gavl med de fem
store døre. Til de andre to sider fortsætter rummet ud

over Vindebrogade og Slotsholmskanalen for først at
afsluttes afNybrogades facader. Det er en plads præ¬

get af den kraftige trafik i Vindebrogade - en trafik¬
mængde, der ikke umiddelbart kan begrænses. Pladsen
er i høj grad en forplads til Thorvaldsens Museum,
hvis facade vender sig væk fra slotsholmkomplekset
og ud imod byen. Pladsen bliver en forsættelse af
denne jibnen sig op mod byen.

Forslag
En flade aflyse sandstensfliser lægges ud i 50 cm brede
striber med faldende længder inden for striben. Dette
regelrette mønster brydes af smallere bånd (20 cm) i
samme materiale for at få et diskret spil hen over fladen.
En lund af spredt plantede skovfyr spreder sig ud

på pladsen fra Ridehusets lette rokokoarkitektur. Hvor
deres stammer møder sandstensbelægningen, er et
plantebed i lyst grus svarende til størrelsen af en flise.
To tunge, sorte elementer af terrazzo, en kvadratisk

50 cm høj plint og en 1 m høj hævet vandrende, lig¬
ger på pladsen i dialog med museets facade. Vandren¬
den, hvor vandet løber over til den ene side, ud mod

Vindebrogade, er desuden med til at forstærke gade¬
forløbet mod Prins Jørgens Gård, så den gående tra¬
fik ledes denne vej.
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Speciale udarbejdet afJacob Kamp Jørgensen ved Sektion for Landskab, KVL. December 1998
Titel: Slotsholmen

Vejleder: Malene Hauxner
Censor: Stig L. Andersson

Rigsdagsgården
• Courtyard of
Parliament

meningen, at disse lamper skal oplyse gården, for der
er i forvejen en markant belysning langs fortovets kant.
De skal blot skabe en serie farvede felter hen over fla¬
den. Lysbrøndene vil også uden lyset tændt give et møn¬
ster i fladen, da de er blanke og vil reflektere sollyset i
forhold til asfaltens ru stenpåslag.

Det Kgl. Biblioteks Have
Bibliotekshaven ligger som et kvadrat bag sine mure,

omgivet på de tre sider af anonyme, men markante
sammenhængende bygninger: Tøjhuset, Rigsarkivet
og Provianthuset. Til den fjerde side ligger, solitært,
Det Kongelige Bibliotek i sin tunge historicistiske pragt.
Haven er den ultimative 'hortus conclusus', en lukket

grøn oase midt i Slotsholmens megen sten. Haven,
der skabes her, skal være en have med frodighed og

årstidernes skiften, til spadsereture eller stille kontem¬
plation, en moderne og enkel bibliotekshave.

Rigsdagsgården
Rigsdagsgården er et meget klart afgrænset rum. Den
ene langside dannes af Christiansborgs dekorerede fa¬
cade med Folketingets imposante hovedindgang, mar¬
keret af en neobarok trappe og portal. På den mod¬
satte langside er det Rigsarkivets store glatte væg, kun
brudt af to lave porte, der afgrænser. De to kortsider
lukkes af forbindelsesfløjene, hvorunder trafikken fly¬
der gennem de store portaler. Gården er således lukket
til alle fire sider afhøje bygninger, men alligevel præget
af en del trafik, både fodgængere, cyklister og bilister.
En bearbejning af fladen skal tilføre rummet den

markante karakter, det fortjener. I dette meget velaf¬
grænsede rum — man fristes til at kalde det et inden¬
dørs udendørs rum - rulles et moderne tæppe ud
over fladen, der kan spille op til det historiske rum
samt optage alle dets retninger og bevægelser.

1:2000

Forslag
Et stort vandspejl taler om havens fortid som havne¬
bassin, det bliver samtidig det inderste kvadrat i den
kasse-i-kasse-struktur, der starter i de omgivende byg¬
ninger med deres foranliggende 'gader', havens mure
og altså til sidst et stort bassin. På tværs af hele haven
føres et trædæk, der hen over bassinet bliver til en bro.
Dette dæk giver en direkte adgang fra forgården til
Det Kgl. Biblioteks indgang.
Omkring bassinet ligger haven, en stor flade af

klippet græs brudt af 1 m brede sandstensbånd. Disse

Forslag
De eksisterende fortove og afsatser belægges med gra¬
nitfliser (50 x 75 cm) i samme type granit som trappen.
Denne belægning lægges også på kørebanen foran de
to portaler, så der dannes en sammenhængende ramme.

Rammen fyldes ud af en asfaltbelægning med på-,
slag af sorte sten (basalt). I denne flade, på tværs af
køreretningen, skabes en rytme af 4 cm brede metal¬
bånd i rustfrit stål. Spredt udover asfalten placeres 20
lysbrønde. Disse består af en skridsikker glasplade (1 m
i diameter), hvorunder der sidder en lampe med et

farvefilter, så man kan skifte farve på lyset. Det er ikke
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Det Kgl. Biblioteks Have • Garden of the Royal Library

Tøjhusgrunden • Grounds of the Royal Danish Arsenal Museum

bånd danner dels et mønster, der spiller sammen med
den spredte beplantning, og dels fungerer de som stier.
Beplantningen består af en lund af Sakhalinkirsebær,

der blomstrer hvidt før løvspring sidst i april og far
smukke høstfarver i efteråret. Denne lund er iblandet

enkelte tulipantræer, som punkter af større skygge,
masse og højde. Under disse træer er, jævnt fordelt
over hele haven, plantet hvidblomstrende magnolier,
hvide rhododendron samt gule træpæoner og ved
murene lysrosa klatreroser.
For at forlænge blomstringssæsonen plantes forårs¬

løg, der kan brede sig i græsset, blå Scilla sibirica og

hvide pinseliljer. Ydermere kan man opstille krukker
med sommerblomster, eller baljeplanter såsom laur¬
bær eller diverse Citrus.

Tøjhusgrunden
Tøjhusgrunden er den store flade beliggende imellem
Frederiksholms Kanal med ryg i Bryghuset, Tøjhuset
og bibliotekstilbygningens store bygningsmasser ud
til det store tomme havnerum. Bygningerne her hæn¬
ger ikke sammen, men ligger som klodser af ens stør¬
relse omkring den store plads, der i fremtiden vil blive
et stop langs den planlagte havnepromenade. Pladsen,
der krydses af den meget befærdede Christians Bryg¬
ge, bliver et mellemrum i byen, et rum imellem den
tæt bebyggede Slotsholm og havnebassinets store flade.
Det er mødet imellem by og vand, der her formidles.

Forslag
En stor enkel flade, af chaussésten (brugte sten i rød¬
lige nuancer).lagt i forbandt, spændes ud over fladen.
Denne vil på afstand, pga. stenenes størrelse, virke
ensartet, men vil tæt på have karakter og stoflighed.
En lund af spredt plantede bøg breder sig ud over

fladen inde fra de gamle huse og ud mod havnen.
Bøgen er valgt for at gøre opmærksom på dette sted i
byen, for at gøre det til noget særligt, desuden har
bøg en form og en masse, der kan spille op til stedets
og bygningernes skala.

Fra kajkanten føres en bred trætrappe (12xll0m)
ned til vandets overflade, så det bliver muligt at kom¬
me i kontakt med vandet - med ryggen til trafikken
og ansigtet mod solen.

I forbindelse med trappen placeres fire kvadratiske,
9 m høje væksthuse til ophold. Beplantningen i disse
huse er planter hentet fra den mediterrane klimazone,
altså planter, der-kræver kølig men frostfri overvintring:
fra middelhavsområdet, Sydafrika og Australien. Dette
er planter man sjældent ser, da deres vækstbetingelser
ikke tilgodeses i et normalt indeklima.
Jacob Kamp, landskabsarkitekt mdl,
Ph.D.-studerende ved Sektion for Landskab, KVL
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ASSISTENS KIRKEGÅRD OG ANSGARANLÆGGET
Rasmus Dragenberg

Assistens Kirkegård og Ansgaranlægget ligger sydvest
for Odense bymidte. Opgaven har været at lave en

helhedsplan for, hvorledes halvdelen af det samlede
kirkegårdsareal, over en periode på 40 år, kan ned¬
lægges og overgå til anden anvendelse, samtidig med
at de eksisterende kvaliteter i området bevares.

Det overordnede mål har været, at hele arealet fort¬
sat skulle fremstå som et samlet grønt område, men
at anvendelsesmulighederne er flere end i dag.

Arealdisponering
Området i fremtiden skal indeholde to funktioner:

begravelsesplads og bypark.

For at bevare stedets væsentligste kulturhistoriske vær¬

dier skal den ældste del af kirkegården længst mod
øst fortsat fungere som begravelsesplads. Dele af dette
område stammer helt tilbage fra 1811 og skal derfor
samtidig fungere som minde- og museumskirkegård.
Området omkring krematoriet fra 1934 er et anlæg

af så høj æstetisk værdi, at det skal bevares som begra¬
velsesplads.
Kapellet midt på kirkegården er fra 1939, og dets

arkitektur fordrer, at det ligger inde på kirkegården
og i et eller andet omfang er omdrejningspunkt for
denne. Derfor bibeholder arealerne omkring kapellet
funktionen som kirkegård.
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1. Den GI. Assistens Kirkegård.
2. Assistens Kirkegårdens urnehave.
3. Den Nye Assistens Kirkegård.
4. Parkområde med primær akse,
stiforbindelse og plads.
• 1. Old Assistens Cemetery
2. Assistens Cemetery's urn grove
3. New Assistens Cemetery
4. Park area with primary axis,
paths, and plaza

Strukturerende beplantninger på
GI. og Nye Assistens Kirkegård.
• Structural plantings at the old
and new cemeteries

Kirkegårdene
I fremtiden vil der være tre kirkegårde, der ligger som
selvstændige enheder med egen indhegning, egne ind¬
gange og rummer forskellige begravelsesformer. En
granitbelagt sti, Kirkegårdstien, flankeret af klippet lind
binder de tre kirkegårde sammen. Stien ligger i et ek¬
sisterende tracé, men belægning og beplantning fornys.

Parken

Konceptet for parken tager udgangspunkt i stedets
dominerende retninger. Udformningen af det område,
hvis retning er givet af den ældste del af kirkegården,
skal bygge på fortiden og de historiske levn, mens det
område, hvis retning er givet af den omkringliggende
bebyggelse og 'Heden', tillægges en mere nutidig ka¬
rakter. Placeringen af stisystemet i parken bygger på
kirkegårdens princip om at placere stierne imellem
litrene. Parkområdet er opdelt i to områder: Ansga¬
ranlægget og Assistens Parken.
Ansgaranlægget skal fortsat ligge som et isoleret an¬

læg langs indfaldsvejen til bymidten. Det er den grønne

entré til byen og fungerer desuden som bufferzone
for den mere fredelige Assistens Park. Stedets kvalitet
er den store græsflade, hvorpå træer placeres enkeltvis
eller i grupper. For at forstærke dette udtryk ryddes
alle buskplantninger og anlæggets aktiviteter flyttes til
Assistens Parken.

Assistens Parken er den del afAssistens Kirkegården,
der omdannes til park. Assistens Parken bliver Oden¬
ses nye spadsere-, opholds- og aktivitetspark. Den
strukturerende beplantning understreger områdets to
dominerende retninger. Den består af stammehække
langs Kirkegårdstien og af en stammehæk på tværs af
denne. Dele af beplantningen ryddes, så der skabes
en kile med samme retning som den ældste del af kir¬
kegården, fra hovedindgangen til Den Nye Assistens
Kirkegård og op mod parkens centrale plads.
De primære stier for fodgængere og cyklister for¬

binder de fire hovedindgange med hinanden. Stierne
er placeret langs parkens yderkant eller mellem par¬
kens delområder.

Mindehaven er det sted i parken, hvor tidligere
tids begravelsesfunktion er synlig. For at skabe mere

varierede rumforløb ryddes store dele af de eksisteren¬
de stammehække. De få, der bevares, skal stå som

fragmenter fra den tidligere kirkegårdstruktur og sam¬
men med gamle gravminder fortælle om fortiden.

Sletten er stedet til større arrangementer og fri ud¬
foldelse. Her lukkes himmelrummet ind og udsynet
bliver frit. Al vegetation ryddes i et område mellem
'Heden' og pladsen, og alle tegn på områdets tidligere
funktion som kirkegård fjernes.

Pladsen er Assistens Parkens centrum og omdrej¬
ningspunkt. Den er placeret imellem kirkegård,
Mindehaven og Sletten, netop hvor de primære stier
krydser hinanden. Den skal fungere som udflugtsmål,
møde- og opholdsplads. Pladsen er grusbelagt og dens
centrale placering er fremhævet ved at give den en

helt egen identitet. Al eksisterende beplantning er

ryddet og erstattet af grupper af hvidpil, der, som
skyer, skal spejle sig i den nye sø. Under piletræerne
placeres café, kiosk, siddeplinte og petanguebaner.
Et område tæt på den centrale plads udlægges til

leg og fysisk udfoldelse for børn og unge. Ved at ryd¬
de al undervegetation og kun lade overstanderne af
træer stå tilbage skabes visuel kontakt mellem dette
område og omgivelserne. Under træerne etableres et
område med asfalt til skateboard-, rulleskøjte- og
basketballbaner. Der er naturlegeplads for de yngre
børn og klatrevægge for de lidt ældre.
En dyregård giver børn og voksne mulighed for at

beskæftige sig med og lære noget om dyr og planter.
Området får sin struktur fra de eksisterende stamme¬

hække. Der etableres en æblelund, et hasselhegn og
en køkken-/blomsterhave. De øvrige arealer omkring
bygningerne indhegnes og bruges som dyrefolde.

Etapeplan
Af hensyn til de familier, hvis grave må nedlægges,
skal omlægningen fra kirkegård til park ske over en

periode på 40 år. Denne tidsramme svarer til to gange

fredningstiden for kistegrave og vil medføre, at én
generation kan blive begravet på samme sted. Om¬
lægningsperioden skal benyttes til at etablere de frem¬
tidige beplantningselementer. Nogle skal udvikles
successivt, andre erstattes og enkelte helt fjernes.
Rasmus-Dragenberg, landskabsarkitekt mdl
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Titel: Helhedsplan for Assistens Kirkegård ogAnsgaranLegget i Odense
Vejleder: Per Stahlschmidt
Censor: Søren Harboe
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LYSETOG RUMMET
Rune Bugge Jensen

1. Slagskygger kan have en stor
.grafisk virkning. I dagslys er
slagskygger altid skarpest
tættest på den slagskyggekastende
genstand.
2. Slagskygger fremhæver
terrænets bevægelser.
3. På træernes stammer øjnes lyset
fra tre forskellige lyskilder.
Til venstre ses det varme lys fra
eftermiddagssolen, til højre ses det
blå himmellys, og i midten anes det
grønne lys fra løvtaget.
• 1. Deep shadows can have consi¬
derable graphic impact. In daylight,
the shadow is always sharpest
closest to the object itself.
2. Deep shadows emphasize the
movements of the terrain.
3. We can see the light on the tree
trunks from three different light
sources. On the left, the warm light
from the afternoon sun; on the right,
the blue light from the sky, and in
the center, the green light from the
crowns of the trees.

Vi er hver dag omgivet af lys, af middagens skarpe
sollys, af skumringens blå diffuse himmellys, af lyset
set gennem et kronblad, og lyset, der kastes tilbage
fra planter, flader og vægge. Specialet udsprang i en
fascination af dette allestedsværende lys - i en nys¬

gerrighed efter om jeg virkelig kendte lyset. I mørket
bliver alle katte grå - men hvorfor egentligt det?
Og er det rigtigt, at alle skygger er blå? Hvordan be¬
skriver man en solnedgang, skumringen, tusmørket?
Hvordan beskriver man det danske lys, som så mange
malere har søgt at skildre?
Jeg opdagede, at vort sprog er fattigt på ord, der

kan beskrive lyset. Der manglede et begrebssæt, der
ville gøre det muligt at beskrive lyset, samt gøre det
muligt at beskrive, hvordan lyset påvirker oplevelsen
af rummet omkring os.

Specialets første del opstiller et sådant begrebssæt,
anden del behandler daglysets betydning for oplevelsen
af en række konkrete landskabsarkitektoniske værker.

Lyset er en eminent stemningsskaber. Lyset kan skabe
harmoni, kontrast, drama og liv. Og det er muligt at
arbejde bevidst med lyset, at udnytte det sitrende
modlys, en lysåbning i løvtaget og reflektionerne fra
en levende vandflade.

Specialet skal af landskabsarkitekter kunne benyttes
som et redskab til at udnytte lysets betydning for op¬
levelsen af former, farver, stoflighed og rumlighed.
Specialet er oplevelsesorienteret, ikke orienteret mod
tekniske beregninger. Specialet skildrer altså lyset,
som man oplever det, ikke lyset, som en lysmåler ville
angive det, eller en ingeniør ville beregne det.

I specialets teoridel beskrives såvel lyset som sanse¬

apparatet — øjet og bevidstheden - der tilsammen gør
det muligt for mennesket at opfatte rummet, dets
flader og genstande. Der opstilles 4 variable, hvormed
man kan beskrive lyset.

Disse er lysets styrke, lysets farve, lysets hårdhed og

lysets retning. Herefter beskrives lyset fra de forskel¬
lige naturlige lyskilder — sollys, himmellys, reflekteret
og transmitteret lys.
Det beskrives, hvordan lyset påvirker oplevelsen af

former, farver, stoflighed og rumlighed, og endelig
beskrives lysets foranderlighed over dagen og året.
I et særligt afsnit beskrives, hvorfor det danske lys
med rette kan betragtes som noget særligt.

I specialets eksempeldel analyseres en række landskabs-
arkitektoniske værker. Værkerne er udvalgt således, at
de tilsammen beskriver en række roller, som lyset kan
spille i landskabsrummet. Til støtte for analyserne er

opstillet 5 arketypiske lysrum. Disse er Sletten, hvor
idealet er mest muligt lys; Lysningen, hvor lyset ind¬
rammes af skygge; Løvtaget, hvor skyggen er det cen¬
trale; Brynet, hvor lyset møder skyggen og Lunden,
hvor lyset sies.

Som afslutning på specialet beskrives lyset som
designredskab. Ud fra erfaringerne fra teoridel og
eksempeldel gives der eksempler på, hvordan land¬
skabsarkitekter kan påvirke belysningens karakter og
oplevelsen af form, farve, stoflighed og rumlighed.
Landskabsarkitekter kan arbejde bevidst med lys¬

kontraster, som når lyset i et springvands vandsøjle
ses mod en baggrund i skygge. Vi kan vælge mellem
de forskellige lyskilder, som det skarpe rettede sollys
eller det svagere diffuse himmellys, og vi kan udnytte
lysets retning. Vi kan arbejde med skærme til at filtrere
lyset og flader til at modtage og reflektere det, og vi
kan skabe statiske eller dynamiske lysoplevelser.

Lyset er ikke et neutralt medium, og øjet og bevidst¬
heden er ikke neutralt registrerende. Bevidstheden
bombarderes med sanseindtryk, og vi er derfor ikke
bevidst om mange aspekter ved lyset. Med skiftende
lys varierer formoplevelsen fra flad til tredimensionel,
rund til kantet. Farvernes kulør og lyshed skifter -
tænk blot på en hvid flade, der kan være blændende
lys i middagssolen, gylden i solnedgangen og blålig i
skumringen. Opfattelsen af teksturer og overflade¬
karakter varierer, den Samme genstand kan synes blank
eller mat, glat eller ru. Det samme gør oplevelsen af
dybde, og fokus kan flyttes mellem helhed og detalje.

Lyset skaber rummet — og rummet skaber lyset.
Rune Bugge Jensen, landskabsarkitekt mdl
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Titel: Lyset og Rummet - om dagslysets betydningfor oplelvelse aflandskabsrummet
Vejleder: Jens Balsby Nielsen. Malene Hauxner var vejleder i den indledende fase, indtil hun togpå forskningsophold i USA
Censor: Stig L. Andersson

4. Skiftende lys flytter focus fra
helhed til detalje. Her detalje:
rettet sollys siet af løvtaget.
5.1 søen spejler tre lyskilder sig:
solen, himmelen og den sol¬
beskinnede beplantning.
6. Lysreflekser i vand.
Modlys, sol og urolig vandflade.
7. Lavt lys fra siden fremhæver
græsfladens tekstur.
8.1 diset lys virker afstande større.
Fotos: Rune Bugge Jensen
• 4. Changing light moves the focus
from whole to detail. Here is a detail:
directed sunlight filtered through
the crowns of the trees.

5. Three light sources are reflected
in the lake: the sun, the sky, and the
shining vegetation.
6. Light reflections in the water.
Backlight, the sun, and the restless
surface of the water

7. Low light from the side empha¬
sizes the texture of the grass.
8. In misty light, distances seem

greater.



FRIRUM
Et centraltfrirum, fem templer, fem haver, en plads, en dæmning — en sø, en skov, et højhus, en havn og en by

Peter Lundsgaard Hansen

Model. Byplan og boligenhed.
• Model. Urban plan and location

Modelfoto. Bolig med taghaver.
• Model. Housing with roof gardens

Arkitektur, eller alt det mennesker bygger - herunder
havekunst, består af rum. Det vil man erfare, hvis man
nærmer sig ved hjælp af begreberne indgang/udgang,
inde/ude, for/bag og op/ned. Arkitektur er disse rum.
Når disse rum sammenstilles med mennesket, vokser
arkitektur og bliver begribelig. Jeg forestiller mig, at
menneskets placering i forhold til indgang!udgang,
inde/ude, for/bag og op/ned er afgørende for begribelig¬
heden i arkitektur. Det være sig fra den sammenstilling,
hvor mennesket har en central placering i rum, til den,
hvor dets placering i rum højst er perifer. I dette felt
af sammenstillinger mellem rum og menneske er mu¬

lighederne uendelige.
Sproget antyder, at vi løbende vurderer vores place¬

ring i rum. Mennesket vil altid være på vej ind i — eller
ud af - befinde sig udenfor, indeni, ovenpå, neden¬
under, foran eller bagved. Sproget og vendinger som
nedenfor, inden bag, foran, op bag etc. antyder, at vi
hele tiden tager stilling til vores placering i rum eller
på et eller andet plan er den bevidst.
Man kunne vel spørge, om det så er en opskrift på

at skabe arkitektur. Det mener jeg ikke, og sammen¬

stillingen mellem rum og menneske er i hvert tilfælde
ingen eksponent for kvalitet. Men nærmer man sig
en opgave med begreberne indgang/udgang, inde/ude,
for/bag og op/ned, og er man menneskets placering i
rum bevidst, synes den rumlige organisering enkel og
arkitekturen begribelig. Man skal måske forestille sig,
at det endnu ikke færdigtegnede hus - eller haverum
spørger én om, hvorledes man forestiller sig, at rum¬
met skal forholde sig til f.eks. adgangsforhold for kø-
.rende og gående. På dette tidspunkt tager man stilling
til menneskets placering i rum. Med andre ord så bli¬
ver man sat af ved hoveddøren eller ved havelågen.
For at eksemplificere sammenstillingen af begreber¬

ne indgang!udgang, inde/ude, for/bag og op/ned med
mennesket har jeg brugt det arketypiske egyptiske
bygværk - templet.
Jeg har lagt vægt på at gå tæt på byggeriets rum.

Det er for at fjerne de formelle grænser mellem by¬
planlæggeren, arkitekten og havearkitekten og der¬
med muliggøre større sammenhænge i rum.
Hvis penge er farveblind, så er rum sikkert ligeglad,

om det står inde eller ude.

Disposition
Forslagets samlende hovedidé baserer sig på en over¬
ordnet rumlig bystrategi. Inspiration fra det egyptiske
bygværk - templet anvendes i byplanen såvel som i
den enkelte boligenhed. Jeg skelner mellem et såkaldt
vandret - og et lodret tempel i henholdsvis byplan og

boligenhed.
Med udgangspunkt i det store grundareal mellem

Sundparken, den kommende metrodæmning og

Sundby lystbådehavn er det ønskeligt at sammenkæde
Sundparken, lystbådehavnen og Amager Strandpark
ved at fastholde et større øst-vestgående frirum. Med
afsæt her søges dette 'stedets' frirum fastholdt som
det centrale i besvarelsen. Dette er besvarelsens største

rumlige komposition.
Mod nord foreslås frirummet iscenesat, fra øst til

vest af et linieært bymøbel. Med fem boligenheder
lagt efter en linie, balancerende på en hævet ryg, søges
idéen fastholdt og formuleret i et tydeligt sprog. I en
overordnet bymæssig kontekst fungerer bymøblet
som den, i øjeblikket ikke eksisterende, klare start/
slutning på Amager Strandpark. I dispositionen ind¬
drages lystbådehavnen og kolonihaverne som en aktiv
del afAmager Strandpark.
Dispositionens rumlige organisering skaber slægt¬

skab til Amager Strandpark og sikrer mulighed for
optimalt udsyn til vandet, Øresundsbroen og Sverige.
Bebyggelsen samler reelt et frirum op fra Amager
Strandpark og fører det videre til Sundparken. Amager
Strandpark og Sundparken synes nu at være forbun¬
det via dette frirum.

Området vest for metrodæmningen tænkes i frem¬
tiden fortættet - forstået således, at byens bagland
rykker frem til metrodæmningen.

Det centrale frirum — eremitagen
Frirummet tænkes som en let terrasseret flade af græs,

et udtryk som en eremitage. Fra Amager Strandvej
åbner rummet sig ud til Strandparken og forsvinder
op i byen i lave terrasser, der løber af på bebyggelsen.
En sø og en 'formmæssig' bevægelig egeskov anslår
frirummets kulisse mod syd langs metrodæmningen
og Øresundsvej. Bebyggelsens facader og gavle tegner
det centrale frirum, ligesom søen og skoven skal danne
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overgang fra metrodæmningen til frirummet, uden at

skjule denne. Lige så essentielt synes det, at vandet
fremstår som barriere og ikke metrodæmningen.

Skoven tænkes som egeblandingsskov. Etableret i
linier fra metrobuens centrum. Beplantningsstrategi-
en sikrer, at skoven, fra etableringentidspunktet, har
en stærk virkning - som en komponent i rummet.
Over længere tid udvikler skoven sig, og de enkelte ege¬
træer træder i karakter - og bliver hver især rumlige
komponenter. Spredte grupper af gråpopler etableres
ved overgangene fra eremitagen til skoven og boligerne.

Fem templer, fem haver, en plads en damning
— en sø, en skov, et højhus, en havn og en by
Bebyggelsen skal være udgangspunktet for menneske¬
nes hjem og ikke blot redskabet til at forme byen.
Bebyggelsen foreslås opført, så den fremstår som et

genkendeligt sted i området. Som ordet 'bymøbel'
antyder, så er dette et præcist og tydeligt rumligt greb.
Som et særligt møbel i en dagligstue. Rumligt er dis¬
positionen ikke fleksibel, hvad der er bevidst. Eftersom
den omkringliggende bystruktur er meget forskellig¬
artet, muliggør denne disposition en stor frihed for
den øvrige bydel til at udvikle sig med netop en stor
fleksibilitet.

Møblet består af fem boliger balancerende på en
hævet øst-vest orienteret ryg. Ryggen er dén kommu¬
nikationslinie, der forbinder den vestlige - den bynære

del af området - med den østlige del - lystbådehavnen
og Øresund. I denne linie vil brugerne opleve en stærk
vekslen mellem det åbne rum - altså frirummet - og
det trængte, næsten lukkede, rum i bebyggelsens haver.
En unik mulighed for at sammenstille et større åbent
rum med mindre lukkede rum i en storby. Med ét
skridt kan man træde ud. af byen og ind i byen.
De fem boligenheder er identiske. Som i templet

foreslås den rumlige sammenstilling i boligerne organi¬
seret således, at desto længere op i boligen man kom¬
mer, jo flere lejligheder er der. Denne rumlige forde¬
ling tiltaler mig ud fra en humanistisk — og en logisk
tilgang til den rumlige fordeling. Organiseringen gør
det muligt at få så mange mennesker som muligt højt
op i boligen.
Adgang til boligerne sker fra parkeringsplanet. Her

modtages man af en søjlehal omkring fundamentet til
haven. Adgangen til hjemmet er centreret omkring
det ovenliggende haveplan. Trapperne og lysets veks¬
len viser vejen op i haven. Alle skal gennem haven.
Denne accentuering af ankomsten til hjemmet er vigtig.
Noget så banalt som at komme hjem løftes til noget,
lidt ud over det sædvanlige. Mennesket sammenstilling
i hjemmets rumlige organisering er central - i mod¬
sætning til eremitagen.
I haven ånder hjemmet. Om dagen drages man fra

parkeringsplanet af det skiftende lys, der når ned fra
haven. Om aftenen sender parkeringsplanet lys op
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Haven, det centrale element i
bebyggelsen
• The garden, the central element
in the housing complex
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2000

Ankomst og opgang i jordplan,
haven i stueplan og taghaver øverst.
• Arrival and entrance from the
basement, the garden at ground
level, and the roof gardens at the top
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Snit gennem metrodæmning, sø, eremitage og boliger • Section of the subway embankment, lake, 'hermitage,' and

I eremitagenl

1:1500

under den tætbevoksede haves træer og buske som en

behagelig lyskilde. Havens udtryk foreslås som trængt

og frodigt. En have der, i en kæmpebeholder, er vok¬
set over sine kanter og helt ud til boligens facader. De
fem haver er identiske, hvor pleje og anvendelse ska¬
ber karakteren af hver have.

Boligen betragtes som en ldimaskærm om haven.
Den flerlagede, tætte have med gamle træer og nye
under opvækst lukker sig tæt omkring een og er vel¬
egnet herinde på dette forholdsvis trængte, men gun¬

stige areal.
Øverst i boligerne er der taghaver. Taghaverne re¬

præsenterer boligens - templets — allerhelligste, hvad
angår rummet. De er små, frodige og overkommelige
og er besvarelsens mindste rumlige komposition. Her
oppe i lyset, under himmelen, kan man tænkes at

støde på hundredevis af krukker med urter, blomster
og lignende. Vinbeklædte espalierer. Drivhuse med
friske tomater. Et koldhus til vinteren. Vandhaner.

Toilet. Et redskabsskur. Små steder med borde og stole.
En hængekøje eller to. En fælles kompostbunke. Et
fuglebad fra Frankrig. En plastikvindmølle fra Holland
og et juletræ med kulørte lamper. Med andre ord -
det søde anarki med respekt for naboen.
I omdrejningspunktet mellem Sundparken, metroen

og det nye boligkvarter foreslås en lokal byplads. Resterne
af gamle både står spredt på pladsen, som på bedding
nede ved lystbådehavnen. Det foreslås, at man i udfø¬
relsen af pladsen inddrager én eller flere lokale kunst¬
nere for at sikre et lokalt præg - Clausen og Petersen.
Over for den kommende metrostation - Lergravs-

parken - tænkes et kollegium opført. Et ca. tyve eta¬

gers højhus.
Med afsæt i det centrale frirum - eremitagen - som

besvarelsens største rumlige komposition og med tag¬
haverne som den mindste er det lykkedes at samle en

bred vifte af afvekslende uderum. Nogle har været

givet på forhånd, andre er bevidst søgt indarbejdet,
og nogle er opstået spontant. Alle er de forskellige,
hvad angår funktion og udtryk. Eremitagen, egesko¬
ven, Strandparken, Øresund, lystbådehavnen, sports¬
anlægget med pavilloner, badeanstalten Helgoland,
søen, græsterrasserne, bypladsen, kolonihaverne, søjle¬
hallerne, trappeopgangene til haverne, haverne, altaner
og taghaverne. Deres forskellighed til trods synes de
nu sammenstillet og organiseret på en begribelig måde.
Peter Lundsgaard,Hansen, landskabsarkitekt

Dispositionsplan 1:5000. Nord til højre, Øresund néderst
Master plan, 1:5000. North to the. right; the Sound at the bottom
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BYUDVIKLING I HOLLAND
Helle Rasmussen

1 denne afgangsopgave er arbejdet med byudvilding
på regionalt plan. Landskabets begrænsninger og kva¬
liteter har været styrende for den foreslåede udvikling.
Hermed angiver opgaven et alternativ til den officielle
byudviklingsstrategi, der både i Holland og Danmark
arbejder med byfortætning og koncentration omkring
de eksisterende byer.

Opgaven har taget udgangspunkt i en strategi, Apel-
doorn Kommune for nylig har valgt for byudvikling
frem til år 2020. Denne strategi har faet navnet Apel-
doorn Regiohart' og sigter mod, at ny byudvikling
tiltrækkes og koncentreres i og omkring Apeldoorn by.
I opgaven undersøges mulighederne for byudvikling
omkring Apeldoorn ud fra et andet perspektiv, såvel
rumligt som planlægningsmæssigt, end det kommunen
selv havde mulighed for. Relevansen af et sådant alter¬
nativ er begrundet i samfundsudviklingen. Informati¬
onsteknologien har forandret vores sociale mønster.

Fysisk afstand har fået mindre betydning, og bindingen
til byerne er ikke så stor, som den har været. Dette
giver nye muligheder for dekoncentration i byudvik¬
lingen. Det ses allerede, at befolkningen i større grad
end tidligere søger væk fra byerne. Høje priser er en
af grundene, men også ønsket om større boligforhold
og grønnere omgivelser spiller ind. Dette ønske kan
ses som en reaktion på de mange tætte boligkvarterer,
der er bygget i Holland de sidste år. Spredning af by¬
en vil føre til et øget pres på det åbne land, men giver
også mange muligheder for en mere aktiv brug af
landskabet som helhed. Ved at arbejde på regionalt
niveau har det været muligt at lave en integreret plan,
der ikke alene inddrager byudvikling, men også øvrige
arealkrav i det åbne land, aktuelle problemstillinger
omkring økologisk bæredygtighed og vandressourcer
samt landskabets rumlige og kulturhistoriske udvikling
i dets helhed. Planen er ment som et debatoplæg til
de involverede kommuner, herunder Apeldoorn, men
kan også bidrage til en generel debat om byudvikling.

Planen

Planområdet ligger i den østlige del af Holland. Det er
ca. 50 km langt og 15 km bredt. Områdets afgræns¬
ning er valgt ud fra landskabelige faktorer, og det om¬
fatter i store træk ét hydrologisk system. Det strækker
over fem kommuner inden for ét amt.

Strukturen i planområdet er givet af de to vigtigste
landskabelige elementer, morænebakken Veluwe og

floden IJssel. Hovedretningen er nord-sydlig, og de
største forskelle findes fra vest mod øst. Denne struk¬

tur forstærkes med den foreslåede byudvikling. På re¬

gionalt niveau udvildes et bylandskab i to nord-syd-
løbende bånd, på skråningen fra morænebakken mod
lavlandet og på flodbredden. Veluweplateauet i vest
og flodens vinterleje i øst holdes fri for byudvikling.
I begge områder er de naturlige værdier store og bør
beskyttes. Lavlandet i midten af opgaveområdet hol¬
des åbent, dog med mulighed for spredte bosættelser.

På tværs af hovedretningen løber brede ådale, i disse
genskabes de potentielt fugtige forhold som naturom¬
råder. Herved øges biodiversiteten, bg der gives mu¬

lighed for en forbindelse mellem naturområderne på
Veluwe og i flodlejet. I de to bybånd yder disse fugti¬
ge områder modstand mod bylandskabet, og der kan
skabes et spændende møde mellem byrand og natur¬
områder.

På mere lokalt niveau skabes i bylandskabet ligeledes
integration af by og land. I bybåndet på skråningen
inddrages kanalen, der løber fra syd mod nord, i den
ny bystruktur. Der dannes åbne parkrum langs de åer,
der løber gennem de eksisterende byer. Disse park¬
rum føres videre i de nye byudviklinger øst for de
eksisterende byer. Vest for foreslås mere spredte bolig¬
former langs ådalene, hvorved der skabes en overgang

til Veluweskovene. På flodbredden forstærkes forbin¬

delsen mellem byerne og flodlejet. Dette sker i sam-

Landskabet inddeles i fem zoner på
basis af de abiotiske faktorer.
Disse zoner understreges i den
foreslåede plan.
•The landscape is divided into five
zones based on abiotic factors.
These zones are emphasized in the
proposed plan.

Landskabets attraktioner integreres i
den foreslåede by, f.eks. som her et
solidt, roligt udtryk ved villaer langs
en kanal.
• The landscape's attractions are
integrated in the proposed town, for
example in this solid, calm expression
of the villas along a canal.
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Referencer:
1. Plan af forslaget Plattelandschap
af West 8 for Hoeksche Waard syd
for Rotterdam.
I dette projekt foreslås spredt
beboelse som en selvfølgelig brug
af det åbne land.
2. Model fra projektet Haverley for
et område udenfor 's Hertogenbosch.
I dette projekt er bebyggelseskom-
plekser udlagt i et parklandskab
med herregården som inspiration.
• References:
1. Plan of the Plattelandschap of
West 8 for Hoeksche Waard south
of Rotterdam. This project proposes
scattered housing as a natural way
of using the open land.
2. Model of the Haverley project for
an area outside's Hetogenbosch.
This project has housing complexes
laid out in a park landscape with the
manor as a source of inspiration.

menhæng med forbedring af vandopfangskapaciteten
i floden. Integrationen giver rig mulighed for nær¬
rekreative områder. I bylandskabet kan landbruget fin¬
de nye urbane former, som turistbrug eller hobbybrug.
Byudviklingen understøttes rumligt af nye skovplant¬
ninger.
I det åbne lavland gives landbruget frit spillerum.

P.g.a. stor konkurrence må man forvente et mere in¬
dustrielt udtryk. Landbrugslandskabet renoveres i sin
helhed med træplantninger langs vejene. Det gøres
tilgængeligt ved rekreative ruter langs veje og vandløb,
der er elementer i landskabet, som allerede er i offent¬

ligt regi. Ved udvidelse og sammenlægning af land¬
brug vil en relativt stor bebygget masse blive løsrevet
fra landbruget. Denne kan frigives til nye boliger, hvor¬
ved spredt beboelse af det åbne land bliver mulig,
samtidig med at det åbne udtryk bevares.
Ved at lade det landskabelige underlag styre byud¬

viklingen fortsættes det historiske byudviklingsmøn-
ster. De højtliggende dele af landskabet har altid til¬
budt gode og sikre forhold for bosættelse, mens _

lavereliggende, fugtige dele ydede modstand mod
bosættelse. F.eks. har dræning længe gjort det unød¬
vendigt at tage hensyn til modstande i landskabet.
Det bliver dog stadig tydeligere, at forstyrrelser i
vandsystemet i et vandtruet land som Holland har

omfattende konsekvenser. Respekt for det landskabe¬
lige underlag, herunder plads til vand og bæredygtig
lokalisering af byen, Ses igen mere og mere som en

nødvendighed. Landskabets og byens regionale sær¬
kende og identitet vil derved samtidig fremhæves.
En større grad af integration af by og land kan lige¬

ledes på mere lokalt niveau inspireres af historien. I
landskabet findes flere spredte boligformer, f.eks. her¬
regårde, landbrugsejendomme og landsbyer. Mange
af disse udgør nu nogle af de vigtigste kulturhistori¬
ske elementer i landskabet. Ved i større grad at ind¬
drage disse eksempler i ny byudvikling, vil ikke alene
landskabets kvalitet forøges, der vil også opstå et langt
mere varieret boligudbud, passende i vores samfund,
hvor krav til livsførelse bliver stadig mere individuelle.
Landskabsorienteret planlægning, som denne opga¬

ve viser, giver store muligheder for kvalitativ udvik¬
ling af bydannelse i landskabet. Det kræver dog sam¬

menhæng i planlægningen fra den regionale til den
kommunale og lokale skala. Denne sammenhæng fin¬
des ikke i dag. Desuden giver loven ikke grundlag for
en så decentraliseret byudvikling. Adskillelsen af byen
og landet er i planlægningen endnu for stor, selv om
man til stadighed ser nye overlapninger i landskabet.
Helle Rasmussen, - landskabsarkitekt
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Variationen i bebyggelsestyper og deres integrering i
landskabet har tidligere været langt større end i dag.
Disse bebyggelser udgør nu nogle af de vigtigste kultur¬
historiske elementer i landskabet. I planen er de brugt
som inspiration for ny byudvikling. Fotos fra området.
• Variations in housing types and their integration in
the landscape were formerly far greater than they are
today. These housing complexes are now among the
most valuable cultural elements in the landscape.
In the plan, they are used as inspiration for new urban
development. Photos from the area



ARKITEKTSKOLENS LANDSKAB
Kommentar til to afgangsprojekter og en workshop Steen Høyer

Afdeling 1 er dannet som en resultat afArkitektskolens
nye struktur fra 1999. Idéen er at integrere bygnings¬
anlæg, by og landskab, således at de tre fagområder
udvikles selvstændigt, men i en større sammenhæng.
Metoden er, gennem den større skala, at forstå de
indbyrdes samspil for derigennem at kunne skabe en

strategi for en fysisk organisering og udtegne et arkitek¬
tonisk rum, både i by-landskabets lille og store skala
— et rum, der har en anden og større social, funktionel
og æstetisk sammenhæng, end det er set tidligere i
skole og virkelighed.
De landskabelige opgaver på Arkitektskolen spæn¬

der stadig over hele fagfeltet. Men landskabsarkitek¬
tens rolle som organisator i en arkitektonisk planlæg¬
ning har ligget underdrejet i en årrække. Det skyldes
to forhold. Reaktionen på 60ernes politisk-økonomi-
ske ensidighed og 80ernes tro på den kunstneriske in¬
dividualitet og den frie, ansvarsbevidste samfundsud¬
vikling. Resultaterne er velkendte, og derfor har jeg
valgt at vise de efterfølgende tre eksempler, to plan¬
lægningsopgaver og en workshop.
Rikke Munck Petersen viser et projekt, der behand¬

ler Øresundsregionen. Idéen er at danne et nyt rum

(planlægningsstrategi) som resultat af det nye vand¬
rum samt den modstand og karakter, som landskabet
kan give i kombination med den samfundsmæssige
dynamik. Arbejdet består af en overordnet analyse, en
strategiplan og en udtegnet katalog til illustration af
mulighederne.

Emma Hessner tager udgangspunkt i miljø- og energi¬
spørgsmål og udarbejder en rumlig strategiplan, der
afprøves i produktionen af biomasse til Avedøreværkets
afsnit 2. Målet er at forene det rationelle med de so¬

ciale og æstetiske bylandskabelige interesser i det nye
dyrkningslandskab, som rumligt skifter radikalt ander¬
ledes end den eksisterende produktion. Metoden er at
anvende et fast dyrkningsgeometri, der danner en ny

skala og struktur i landskabet, samtidig med at kvali¬
teterne i det eksisterende bylandskab bliver fremhævet.
Workshopprojektet fra Reykjavik er et eksempel på

en opgavebesvarelse, der spænder over alle skalaer.
Besvarelsen fremstår som installation og tager afsæt i
en bymæssig strategi. Projektets værdi ligger i arbejds¬
processens forvandling til konkret, poetisk udtryk.
Afdelingens fokus er forvandling - de samfunds¬

mæssige ændringer, der følger af den teknologiske og

produktionsmæssige udvikling, og som derfor vil
danne nye sociale mønstre og derfor nødvendiggøre
ændringer i vore omgivelser, hvad enten det handler
om organisering eller arkitektonisk udtryk.
Steen Høyer, arkitekt maa og mdl, professor,
Studieafdeling 1, Bygning, By & Landskab
Kunstakademiets Arkitektskole

Nordisk workshop i Reykjavik,
juni 2000
• Nordic workshop in Reykjavik,
June 2000



NORDISK WORKSHOP I REYKJAVIK
Steen Høyer

Den islandske arkitekturorganisation ISAAK indbød i
efteråret 1999 de nordiske skoler til en workshop i
Reykjavik.
Temaet var byens glemte steder, og besvarelsen

skulle udføres i beton, støbt på stedet. Idéen var at
fokusere på byens potentialer i et net af tegn og ele¬
menter som led i byens arkitekturdebat og bidrag til
byens status som kulturby i år 2000.
Projekterne skulle forberedes hjemme i dialog med

arbejdsgruppen i Reykjavik og udføres i en femdages
workshop i Reykjavik. Denne projektform skaber ikke
stor dialog mellem skolerne, men giver til gengæld en
række velforberedte bidrag, hvor jeg vil omtale et

projekt udarbejdet af fire skandinaviske studerende
fra Arkitektskolen, Anna Engberg, Christina Prip,
Sophie Sahlquist og Alive Øberg.
Arbejdet med byens glemte steder tog udgangspunkt

i byens møde med vandet. Reykjavik viste sig ikke at

udnytte dette potentiale, der oprindelig var grundlag
for byens tilblivelse. Vejanlæg og store opfyldninger
danner i dag barrierer. Som følge deraf blev udvalgt
3-4 karakteristiske kystprofiler med indirekte vejad¬
gang fra byen som bagland.

På stedet blev i vandkanten indsamlet 80-100 tom¬

me beholdere og emballage af forskellig art. Dette
vraggods blev brugt til støbning af betonelementer i
samme form. Betonen var tilsat særligt fint sand for
at indbygge en forgængelighed (nedbrydelig), da ele¬
menter vil forgå i vind og vejr i løbet af et års tid.

Efter hærdningen blev elementer sat tilbage på den på¬
gældende kyst, i et bælte eller område, der svarede til
tidevandszonen mellem høj- og lavvande, hvor vrag¬
godset var fundet.
Genplaceringen af elementerne var vilkårlig, uden

andet mål, end at dække det ønskede område.
Resultatet blev et ganske intenst udtryk, som kon¬

sekvens af sine egne spilleregler - uden æstetiserende
effekter og påfund. Der opstod en rationel poesi ud af
den tankerække, der spændte mellem byens historie,
byens status og byens potentiale - samt stedernes ind¬
hold og dynamik set som proces. Installationen kan
karakteriseres som 'tilfældighedens præcision' - da idé
og handling konkret rummede samfund, historie, miljø
og tid i byens store skala, foruden at indeholde stedets
materialer og landskabets dynamiske kræfter. Resul¬
tatet kan således ses som eksempel på en strategi, der
i sin virkeliggørelse er en konsekvens af sin egen idé,
uden ballast af slørende virkemidler, fra en anden ver¬

den af andre fortællinger.
Et strategisk eksempel på en procestankegang, der er

forbilledlig for arkitektonisk arbejde i alle skalaer og
sammenhænge, hvor den store slørende blokering altid
ligger i den æstetiske tradition, der så rundhåndet for¬
syner os med alskens billeder, som ufrivilligt fortæller
om alt andet end det, historien egentlig bør handle om.

Steen Høyer, arkitekt maa og mdl, professor,
Studieafdeling 1, Bygning, By & Landskab
Kunstakademiets Arkitektskole

«

Nordisk workshop i Reykjavik.
Juni 2000
Projekt afAnna Engberg,
Christina Prip,
Sophie Sahlquist ogAlive Øberg
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ATTRAKTIONER OG RELATIONER
— en landskabelig strategi for Øresundsregionen Rikke Munck Petersen

'Form matters, but morefor what it can do than for what
it looks like... Form is reconceptualized as a condition
conducive to certain outcomes, certain possibilities of
activity and habitation... Form is an instigator of
performances and responses, a frame that suggests rather
than fixes, that maps or diagramspartially at any one time'.
Stan Allen: Points+Line. Diagrams andprojectsfor the city.
1998

I den offentlige debat om Øresundsregionens udvik¬
ling ér identitetsbegrebet på det seneste blevet vægtet
i samme omfang som økonomi og vækst. Specialisering
inden for højteknologi, videnudveksling og forskning
inden for uddannelsessystemet er faktorer, der har
været fokus på i forhold til identitet.
Identitet er nøglen til dannelsen af en region. Den

skaber sammenhæng, retning og de rammer, der er
nødvendige for den ønskede udvikling. Identitet ud¬
springer af stedet, af konteksten. Den styrkes ved be¬
vidst at tilføre elementer, kvaliteter og muligheder,
der relaterer til den eksisterende identitet i takt med

den udvikling og vækst, der igangsættes.
Attraktioner er steder og begivenheder, der er dragen¬

de og tiltrækkende enten ved artikulation af en eksi¬
sterende kvalitet eller ved, at der tilføres ny identitet.
Strategien lægger vægt på aktivering og artikulation

af de landskabelige sammenhænge i relation til bevæ¬
gelse, tilhørsforhold og fleksibilitet. Strategien fokuse¬

rer på forskelle og ligheder inden for en afgrænset del
af Øresundsregionen. Øresund er den store attraktion
og koblingsflade, der samler regionen. Det er især for¬
skellene. der vil kunne anvendes til at aktivere regionen.
Forskellige landskabelige træk, forskelle i aktivitet,
forskellige by- og samfundsstrukturer og forskellige
interesser og aktører er med til at tegne et billede af
nye potentialer i en regional sammenhæng - et billede
af 'attraktioner og relationer', der aftegner regionens
identitet.

De landskabelige træk er interessante, idet de an¬

vendes til at udpege områder, hvor en fremtidig vækst
kan være logisk og attraktiv for både borgere og virk¬
somheder. En aktivering og brug af disse steder skal
tilrettelægges, så en fortætning ikke medfører blokering
af koblingen til det åbne land.
Det er strategiens hensigt at tilgodese mangfoldig¬

hed af interesser, at forstærke steders karakter og at

bidrage til aktivering med fokus på regional identitet.
Projektet er bygget op af: registrering - oplevelse,

analyse - værktøj, strategi - handling, indgreb - ma¬

nøvre og eksempel - udsnit.
Af den landskabelige registrering — oplevelse og

analyse - værktøj udledes en handling, med hvilken
strategien kan formuleres. Strategien fører til konkrete
manøvrer, der kommer til udtryk ved brug af udvalg¬
te indgreb. Eksempler af indgreb vises i et katalog, og
valget af egnede indgreb foretages ud fra stedets mu-
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Afgangsopgave udarbejdet afRikke Munck Petersen vedAfdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole. Januar 2000
Vejleder: Stig Lennart Andersson
Titel: Attraktioner og relationer
Censor: Arne Arcel, Bente Beedholm, Kristine Jensen

Øverst. Indgreb er samlet i et
katalog og opdelt i eksempler i
fladen, som volumen eller line¬
ært.

Nederst. Modelfototografier af
eksempelområderne Nivå og
Landskrona.
• Top. Work to be carried out is
listed in a catalogue and divided
into examples of surfaces,
volumes, or lines.
Bottom. Photographs of models
of example areas, Nivå and
Landskrona

ligheder. Strategien eksemplificeres ved et udsnit, hvor
den samlede manøvre består af valg af indgreb fra
kataloget.

Strategi- handling
En struktur af platforme - åbninger, koblinger og for¬
bindelser sættes ind i den eksisterende struktur og ak¬
tiverer, artikulerer og trækker området sammen, ud fra
de tilstedeværende karaktertræk og muligheder. En
blanding af funktioner vil lede til større udveksling og

dermed højne attraktionsværdien. Der er tre strategier:
1. Platforme - åbninger, steder for udveksling eller

møde, der er fleksible, inklusive og tiltrækkende.
2. Koblinger - som kobler det bagvedliggende med

attraktionen og angiver retning og orientering.
3. Forbindelser — som skaber nye relationer og for¬

binder platforme og steder med hinanden og giver
bevægelsen en anden oplevelsesdimension.

Indgreb - manøvre

Indgreb er elementer til udførelse af strategien. De
er samlet i et katalog som et udvalg af muligheder.
De kan bruges enkeltvis og kombineres - alt ud fra
stedets potentialer. Der er tre overordnede indgreb:
1. Flader. 2. Volumen. 3. Linier.

Udsnit — eksempel
Anvendelsen af strategien og kataloget konkretiseres
ved et udsnit tværs over Øresund, fra Nivå med Nivå

bugt over til Landskrona med strandengen ved Lund-
akrabukten.

Den samlede manøvre består af valg fra kataloget.
Forslaget er et udtryk for en planlægningsproces med
identitet for øje.
Rikke Munck Petersen, landskabsarkitekt maa, mdl
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ENERGILANDSKABER
— biomasse til Avedøreværket Emma Hessner

Idé

Projektets idé er en rumlig strategiplan for .dyrkning
af biomasse - energiafgrøder - med konkret udgangs¬
punkt i forsyningen af biomasse til Avedøreværkets
nye kraftvarmeværk.
Projektet er et eksempel på og en afsøgning af po¬

tentielle dyrkningsområder tæt på København, dvs.
en afprøvning af en dyrkningsstrategi med tre princip¬
per: 1. en nord-sydlig dyrkningsretning, 2. en sekvens
af åbne spor, 3. afgrødernes rytme. Desuden er det en
arkitektonisk bearbejdning af et nyt kulturlandskab
med en rumlig, funktionel og social kobling mellem
energiproduktionen og forbrugerne med ønske om at
koble produktions- og rekreationslandskaber for at
synliggøre energien. Det er et nyt aktivt urbant land¬
skab som en vigtig del af byens udvikling.

Projekt
Det potentielle dyrkningsareal ligger inden for en valgt
transportradius på 20 km fra Avedøreværket. Der er
valgt tre landskaber i storbyens kantområder:

Målet er at give et arkitektonisk forslag til de nye energi¬
landskaber, der opstår som led i en bæredygtig udvik¬
ling. En udvikling skabt af ændrede holdninger og
nye teknologier, der tilsammen udvikler nye kultur¬
landskaber.

A.Vallensbækkilen, B. Kalvebod Fælled og C. Luft¬
havnsområdet, med et samlet areal på 6.000 ha.
De valgte energiafgrøder er - rørgræs, elefantgræs,

energipil og poppel - vækster med et højt energiud¬
bytte og.en jordbundsrensende effekt, og vækster som
kan danne markante rumlige elementer med variation
i stoflig karakter og vækstprocess.

Situationsplan.
A. Vallensbækkilen.

Spredte landsbyer, rekreative strøg
og landbrug.
B. Kalvebodkilen.
Rekreativt inddæmmet areal,
græsning og fuglereservat.
C. Lufthavnskilen.
Forurenet areal bly/benzin
samt gartneri og landbrug.

• Master plan.
A. Vallensbæk wedge.
Scattered villages, recreational
areas, and agriculture
B. Kalvebod wedge.
Recreational dammed-in area,

grazing, and bird sanctuary
C. Airport wedge. Polluted area,

lead/gasoline, market gardens,
agriculture

Rumlig strategi — retning, spor og rytme
1. Retning - en konsekvent dyrkningsstruktur i nord¬
sydlig retning skaber kontrast til det eksisterende og

sammenhæng i større skala; Retningen giver foran¬
kring og orientering i landskabet i forhold til vinden,
solen og jorden. Denne overordriede og sammenhæn¬
gende struktur forstærker mødet med byen og de ek¬
sisterende elementer i den urbane mellémzohe.
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Afgangsopgave udarbejdet afEmma Hessner vedAfdeling 1, Kunstakademiets Arkitektskole. Januar 2000
Titel: Energilandskaber
Vejleder: Steen Høyer
Censor: Arne Arcel, Bente Beedholm, Kristine Jensen

1:50.000

Dyrkningsprincipper og spor • Cultivation principles and traces, 1:100

A. Vallensbækkilen - den store motor-

vejsudfletning og Vallensbækmosen.
Energiafgrøden danner kobling mellem
motorvej, rekreativ mose, spredte
landbrug og mindre landsbyer.
B. Kalvebod Fælled - koblingssituation
mellem fælledens rekreative, spredte
skovareal, der friholdes, og den åbne
flade med dræningskanaler, der til¬
plantes. Her dyrkes rørgræs, en natur¬
ligt forekommende sivagtig plante,
som kræver meget vand og fastholder
fælledens åbne flade. Her friholdes
to korridorer, der visuelt forbinder-til
byen og horisonten mod Køge Bugt.
C. Lufthavnsområdet - kobling mellem
landingsbanen, der tilplantes med
elefantgræs og forbindes visuelt med
de omkringliggende dyrkningsparceller.
• A. Vallensbæk wedge - the area
around the large freeway interchange
at Vallensbækmosen
B. Kalvebod commons - a linking situ¬
ation between the common's recre¬

ational, scattered forest, which is kept
free, and the open surface with
drainage canals, which will be planted
C. The airport area - a linkage
between the landing field, which will
be planted entirely with elephant
grass, and linked visually with the '
surrounding cultivation plots

2. Spor - en sekvens afåbne spor i de enkelte dyrk-
ningsfelter giver transparens, orientering, tilgængelig¬
hed og rum i landskabet samt forstærker dyrknings-
strukturen, der måler og tegner terrænet og giver
skalaforankring. Ca. 5-10% af markarealet er ratio¬
nelle spor (med en 2-3 maskiners bredde), der indgår
naturligt til pleje og adgang;

3. Rytme - energiafgrødernes forskellige karakter
og dyrkningsrytme med markante, hurtige og rum¬

lige skift i stof og volumen vil danne et nyt dynamisk
landskab.

Og det vil give variation over kort tid med et høst-
ningsinterval på 1-5 til 10 år samt en landskabelig for¬
andring på længere sigt med en rotationstid på mellem
5 og 25 år. Man får en rumlig forvandling mellem
tæt/transparent, høj/lav, massiv/let Og lys/skygge.
De arkitektoniske dyrkningsprincipper giver en

sammenhængende struktur - som signal og genken¬
deligt tegn for disse nye energilandskaber.

Det nye dyrkningslandskab
De nye dyrkningslandskaber danner et energibælte',
der indtager 3 forskellige landskabsområder i byens
'mellemzoner':

A. Vallensbækkilen - en landbrugskile, afskåret af
store motorveje, med en stigende bymæssighed og

collageagtig opløsning ind mod byen - karakteriseret
af spredte landsbyer og landbrugsrester samt forstæder
og industriområder fra 60-70erne.

B. Kalvebod Fælled - et kunstigt, indæmmet areal
fra 40rne, en ensartet åben flade meH afvandingskana¬
ler, lavvandede sivarealer og spontan spredt skov.
Motorvejen skærer sig gennem fælleden på tværs og

dominerer rummet sammen med den kunstige hori¬
sont mod Køge Bugt og det uendelige himmelrum
over den åbne flade.

C. Lufthavnsområdet - Kastrups landingsbane med
det omgivende, tidligere gartnerilandskab af små
dyrkningsparceller, der afvikles successivt. Jorden i
hele området er stærkt forurenet af bly, benzin og

tungmetaller, og rummet domineres af lufthavnens
intensive trafik .

Disse områden er afsøgt og indtaget efter landska¬
belige kriterier som skala, robusthed, jordbund, for¬
urening, vind- og vandforhold. De nye dyrknings¬
områder kobles til de eksisterende strukturer, hvor

rekreative, fredede samt eksisterende skovarealer fri¬
holdes'. Valget af energiafgrøder er frit med undtagelse
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Billedserien viser en rumlig variation over en 6 års periode.
Rummets forandring med afgrødernes successive vækst og
markante skift ved høst eller udskiftning.
Modelbilledserien viser en landskabelig forandring over længere
tid; 10-20-30 år. En abstrakt situation med en komposition af
typiske landskabelige elementer; vej/åløb, hegn, gård/industri/
landsby samt bykant. En klods = en dyrkningsparcel.
• The series of sketches shows a spatial variation over a 6-year
period. The change in the space with the successive growth of
.the plants and distinctive changes at harvest or changeover to
another crop.
The series of photographs of models shows a landscape change
over a longer period, 10-20-30 years. An abstract situation with
a composition of typical landscape elements: road/watercourse,
hedge, farm/industry/village, and city outskirts
One block = a cultivation plot

Konkret resultat

Det samlede dyrkningsareal på ca. 6.000 ha biomasse
kan producere varme til ca. 40.-50.000 af byens hus¬
stande. Afgrøderne kan i stort omfang dyrkes af om¬
rådets landmænd, med en mindre udvidelse af den
normale maskinpark. Sammen med flisproduktionen
fra eksisterende skovarealer i storbyområdet opfylder
planen ca. 2/3 af biomasséforsyningen til Avedøre¬
værket.

Emma Hessner, landskabsarkitekt maa • -

Th. Eksempler på energiafgrøder.
Elefantgræs - Miscantus sinesis 'Giganteus'
Højde: 2-3 m, høst: vinter, udbytte: 10-15 ton/ha/år,
rotationstid: 10-15 år

Energipil - Salix spp.
Højde: 3-5 m, høst: 3.-4.-5. år, udbytte: 10-15 ton/ha/år,
rotationstid: 20-25 år
• Right. Examples of energy crops
Elephant grass, Miscantus sinesis 'Giganteus'
Height: 2-3 m, harvest: winter,' yield: 10-15 tons/ha/year,
rotation time: 10-15 years
Willow, Salix spp.
Height: 3-5 m, harvest: 3rd, 4th, 5th year, yield: 10-15 tons/ha/year,
rotation time: 20-25 years

af Fælleden, Lufthavnens landningsbane og ved motor-
vejsudfletninger, der kræver en speciel bearbejdning.
Det gennemsnitlige rentable dyrkningsparcel er sat til
min. 2 ha. Afgrødernes afkastning, jord-, vand- og
vindforhold giver en naturlig variation og skifte i
markerne.
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Landscape architecture graduate projects
from the Royal Veterinary and Agricultural
University, p. 145
Ib Asger Olsen
The Royal Veterinary and Agricultural Uni¬
versity's landscape architecture department
is experiencing a true boom. Some 80% of
students graduate, c. 30 each year. Only
5% are unemployed. This success could be
due to the breadth of the training and its
special blend of natural science and cultural
orientation, as well as a high level of profes¬
sionalism.
The projects cover a range of subjects

that focus on current problems. Helle Ras¬
mussen worked with urban development in
the Netherlands. Peter Lundsgaard Hansen
concentrated on renovating a worn-down
industrial area in east Amager. Jacob Kamp
envisioned revitalizing four urban spaces in
Copenhagen. Rasmus Dragenberg proposed
renovating a cemetery in Odense. Rune
Bugge Jensen took a more scientific approach,
studying daylight as a planning parameter.

Slotsholmen - a modernization of four
urban spaces, p. 146
Jacob Kamp
Slotsholmen lies in the midst of medieval

Copenhagen. It differs clearly from the sur¬
rounding city and each of its spaces has a
different scale, time, and function. The
project aimed at creating a distinctive
atmosphere for each space. The area was
built up over a period of four centuries, but
its future expression should be modern,
adding our own time to this patchwork,
rather than renovating or recreating earlier
ages' styles or taste.

Four spaces on Slotsholmen were dealt
with in the project: the forecourt of the
Thorvaldsen Museum, the courtyard in
front of Parliament, the garden of the Royal
Library, and the grounds of the Royal Dan¬
ish Arsenal Museum. The article describes
the various types of paving and plantings
envisioned for each space and motivations
for choosing them.

Assistens Cemetery and Ansgar Park, p. 149
Rasmus Dragenberg
Assistens Cemetery and Ansgar Park lie
southwest of the center of Odense. The

project is a plan for how half of the ceme¬
tery can be used for other purposes, while
preserving its current qualities. The oldest
part, dating back to 1811, will be a memor¬
ial and museum cemetery. The grounds
around the crematorium and chapel will
continue to be used for burials. In the
future, there will in fact be three cemeteries.
The park will be divided into Ansgar

Park and Assistens Park. The former will be
the green entrance to the city and a buffer
zone for more tranquil Assistens Park, the
part ofAssistens Cemetery that is to be
transformed into a park. Out of considera¬
tion to families whose graves will be elimi¬
nated, in keeping with Danish practice, the
transformation into a park will be made
over a period of 40 years.

Light and space, p. 152
Rune Bugge Jensen
We are surrounded by light every day, but
our language lacks enough words to describe
it. We need a set of concepts for describing
light and how it affects our experience of
spaces around us. The project presents a set
of concepts and studies the importance of
daylight for experiencing a number of con¬
crete landscape-architecture works. The
project is oriented towards experiences
rather than technical calculations.
Four variables are presented to describe

light, followed by a description of light from
different natural sources. Five archetypal
spaces are presented to support analyses.
Finally, light is dealt with as a design tool.

Free spaces, p. 154
Peter Lundsgaard Hansen
Architecture, including landscape architec¬
ture, consists of spaces. We realize this when
we approach it with the aid of the concepts
entrance!exit, inside/outside, in Jront/behind,
and up/down. To exemplify these concepts,
the author used an archetypal building, the
Egyptian temple, to which comparisons are
made throughout the article.
The project dealt with a large plot between

Sundparken, the future subway, and Sundby
yacht harbor. This area will be linked with
Amager Coastal Park, maintaining a large, free
east/west space conceived of as a gently ter¬
raced lawn. A housing complex will be accessed
from the parking area but each dwelling will
be reached from the garden. A local plaza is
envisioned at the focal point between the
park, the subway, and the new housing
quarter.

Urban development in the Netherlands,
p. 157
Helle Rasmussen
This project deals with urban development
on a regional level. The limitations and
qualities of the landscape provided the
guidelines, an alternative to the official
strategy in both the Netherlands and Den¬
mark of denser urban areas and concentra¬

tion on existing towns.
■ The plan was intended as a basis for debate
in the municipalities studied, but can also
contribute to the general debate on urban
development. The plan measures c. 50 km x
15 km. Structure is provided by the Veluwe
moraine hill and the Ijssel River. An urban
landscape would be developed in a north/
south Strip, on the sides of the hill, and on
the banks of the river.

Respect for basic landscape conditions is
increasingly important. Planning oriented
towards the landscape, like this project,
provides great potential for the qualitative
development of urban areas in the landscape.

The School of Architecture's landscape,
p. 160
Steen Høyer
Department 1 was formed when .the School
ofArchitecture was restructured in 1999, to

integrate building, the city, and the landscape

so that the three fields developed indepen¬
dently but in a larger context.

Graduate projects that deal with the land¬
scape cover the entire field. The author chose
two planning projects and a workshop as
examples. Rikke Munck Petersen's project
dealt with the Øresund region, around the
Sound that separates Denmark and Sweden.
It consists of an analysis, a strategy plan, and
a catalogue to illustrate ways of creating new
spaces. Emma Hessner developed a spatial
strategy plan for the production of biomass
for the Avedøre power plant. The workshop
in Reykjavik is an example of a project on
all scales, an installation based on an urban
strategy.

A Nordic workshop in Reykjavik, p. 161
Steen Høyer
The Icelandic architectural organization,
ISAAK, invited the Nordic schools to a

workshop in 1999. The theme was the city's
forgotten places, focusing on their potentials.
The projects were prepared at home in a

dialogue with the working group in Iceland
and carried out at the 5-day workshop in
Reykjavik. The author describes the project
of four Scandinavian students from the
School of Architecture. It was based on the

city's confrontation with water, a potential
that Reykjavik does not fully exploit. Some
80-100 empty containers were collected on
the water's edge, and cast in concrete that
contained fine sand, to enable it to decom¬
pose within a year. The objects were placed
along the coast in the zone between high and
low tides, where the containers were found.

Attractions and relationships, p. 162
Rikke Munck Petersen
Public debates on the development of the
Øresund region have centered just as much
on identity as they have on economics and
growth. Attractions are places and events
that appeal to people either by articulating
existing qualities or by adding a new identity.
The strategy of this project focuses on dif¬
ferences and similarities within a delimited

part of the Øresund region. Landscape fea¬
tures are interesting because they can be
used to point out areas where future growth
could be logical and attractive for both resi¬
dents and companies.

Energy landscapes, p. 165
Emma Hessner
The project's goal was to formulate an
architectural proposal for new energy land¬
scapes,' which are created as part of sustain¬
able development. A strategy plan was
developed to cultivate biomass to supply
the new power plant at Avedøre. The pro¬
ject is an example and test of potential cul¬
tivation areas near Copenhagen, within 20
km from the power plant. The energy crops
chosen were reed grass, elephant grass, wil¬
low, and poplar, which can largely be culti¬
vated by local farmers. The total cultivation
area can supply c. 40,000-50,000 house¬
holds with heat.
Martha Gaber Abrahamsen
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DANMARKS
HAVEKUNST

Pragtværket på ca. 1200 sider er første sammenhængende

fremstilling af dansk havekunsts historie. Hvert afsnit

suppleres med dybtgående analyser af væsentlige værker,

som er nyfotograferet af Keld Helmer-Petersen.

Indbundet i helshirting, 34 x 24,5 cm.

BIND I

Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til

præromantisk tid.

Udkommer november 2000

BIND II

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den

romantiske haves gennembrud i begyndelsen af 1800-tallet

og til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th. Sørensens
BREGENTVED HAVE, N.Eigtved, N.-H.Jardin, Rudolph Rothe, H.A.Flindt oml.

Bestillingskupon til DANMARKS HAVEKUNST BIND I-III

Undertegnede bestiller hermed eksemplarer af DANMARKS HAVEKUNST I-III

□ Pris: DKK 1.800 (3 rater, opkræves ved hver udgivelse)

Navn:

Gade/vej:

Postnr.:
.

Stilling:.

_ Tlf:.

By:.

Evt. gennem boghandler:

Ved betaling med kreditkort
□ American Express □ Eurocard □Mastercard □ Visa/Dankort □ Girokort
Kortnummer: - Udløbsdato:,

W POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

ARKITEKTENS FORLAG

+++ 0110 +++

Strandgade 27 A

DK-1045 København K



Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

m
Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail: bech_as@svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

TELEFON 43 52 78 02
TELEFAX 43 52 98 05
BILTLF. 23 41 21 92

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE

BESKÆRING

LDA

ARRANGEMENTER PÅ FYN

DAL, afdelingen for Østifterne, Den
danske Landinspektørforening, Fyn,
Ingeniørforeningen i Danmark, DL,
Foreningen af byplanlæggere, Asso¬
cierede danske Arkitekter, Fyn,
Teknisk Landsforbund, Fyn og DJØF
arrangerer følgende foredrag og
ekskursion i resten af efteråret:

Udbygning af Brandts Klædefabrik
Arkitektfirmaet Kjær & Richter har
vundet arkitektkonkurrencen om ud¬

bygningen af Brandts Klædefabrik.
Samtidig er udarbejdet en helheds¬
plan for området som grundlag for
den lokalplan, som fremlægges
efteråret 2000.

Arkitekt Peter Sand fra Kjær &
Richter og kontorchef Peder Bach fra
Odense Kommune fortæller om pro¬
jektet, og hvad der skal til for at
fastholde Brandts Klædefabrik som

et kulturmonument i Odense.

Torsdag den 30. november 2000
kl. 19.30 på Amfiscenen ved Brandts
Klædefabrik

DANSK BYPLANLABORATORIUM
Det nye jordbrugslandskab
- forskning møder praksis
1.-2. november i Vejle. Arrangeres i
samarbejde med Videncenter for
planlægning i det åbne land.

Bæredygtig kommuneplanlægning
8.-9. november i Odense. Arrangeres
i samarbejde med Forskningscenter
for Skov & Landskab.

Lokalplankvalitet
28.-30. november i Kolding

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36,1165 Kbh. K
Tel. 33 13 72 81
Fax 33 14 34 35

db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

MOVIUM

Rum for regn
- om ekologisk dagvattenhantering
Seminar og-studiebesøg 31. oktober
i Gateborg og 1. november i Alnarp.
Seminarleder: Gabriella Lonngren.

IT i mark- och landskapsplanering
Del 1: 7.-8. november,
del 2: 5.-6. december i Ultuna.
Kursleder: Klas E'ckerberg.

Tråddagen
I samarbejde med Svenska Trådfor-
eningén. 30. november. Seminar i
Alnarp.
Seminarleder: Sten Goransson og
Staffan Lundstedt.

Movium. SLU. Box 54. 230 53

Alnarp. Sverige.
Tel. +46 40 41 50 00
Fax +46 40 46 08 45
info@movium.slu.se
www.movium.slu.se

GAMMEL. DOK
Indtil først i 2001 vises forslag og
modeller til Ørestaden.
Dansk Arkitektur Center, Gammel. Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17. Tel. 32 57 19 30.
www.kulturnet.dk/homes/gldok

MELDAHLS SMEDIE
Indtil 12. november vises »

'Gesamtkunstwerk' i samarbejde
med Kunstmuseet Køge Skitsesam¬
ling og Skissarnes Museum i Lund.
Kunstakademiets Arkitektskole
Meldahls Smedie
Danneskiold Samsøes Alle 51
Holmen. 1435 København K
Alle dage 12-18
Tel. 32 68 60 00. Fax 32 68 61 11
arkitektskolen@karch.dk

ARKITEKTURNET
ArkitekturNet i september er et
temanummer om forskning, forestået
af Kristian Berg Nielsen.

E-COoperation
Arkitekter må indgå i nye og dyna¬
miske samarbejdsformer baseret på
IT-teknologi og tværfaglighed for at
skabe et udvidet videns- og hold-
ningsgrundlag som generator for
bæredygtig arkitektur. Af Charlotte
Bundgaard og Hanne Lehrskov.
http://www.arkitekturnet.dk\
forskning\0009cbhl.htm

Arkitektur /forskning) politik
Det er et vanskeligt felt, fyldt af
komplekse, og til tider nærmest
usammenlignelige størrelser, man
bevæger sig ud i, når man vil sige
noget om forholdet mellem arkitek¬
tur, forskning og politik. Af Henning
Thomsen.

http://www.arkitekturnet.dk\
forskning\0009ht.htm

På vej mod en ny arkitekturforskning
Af Kristian Berg Nielsen
http://www.arkitekturnet.dk\
"forskning\0009kbn.htm

Oversigt over danske Ph.D.-projekter
ArkitekturNet lancerer en oversigt
over danske Ph.D-projekter.
Oversigten opdateres løbende og
suppleres med korte beskrivelser af
igangværende projekter,
http://www.arkitekturnet.dk\
forskning\oversigt.htm

Mens vi venter - månedens leder

http://www.arkitekturnet.dk\leder

Månedens link

Berlage Instituttet er en hollandsk
privatejet institution, der fungerer
som et laboratorium med fokus på
arkitektur, byplanlægning og land¬
skabsarkitektur med postgraduate
kurser for arkitekter.

http://www.arkitekturnet.dk\links

Man kan få tilsendt ArkitekturNet

Nyt pr. e-mail hver måned ved at
skrive til:

nyhedsbrev@ArkitekturNet.dk

MODTAGNE PUBLIKATIONER
Karen Zahle, Finn Monies og Jørgen
Hegner Christiansen (red.): De gamle
mestre. Carl Petersen, Kaj Gottlob,
Kaare Klint, Kay Fisker. Arkitektens
Forlag, 2000.155 s., ill. 248 kr.
Asger Liebst: Ih, du milde Malmo.
En lystrejse i en nærliggende metro¬
pol og omegn. Dansk Byplanlabo¬
ratorium, 2000. 88 s., ill. 125 kr.
Kerstin Torseke Hultén: Bra bostads-

gårdar-hårvill vi bo! Stad & Land
nr. 164. Movium. 2000. 96 s., ill.
Ian H. Thompson: Ecology, Commu¬
nity, and Delight. Sources of Values
in Landscape Architecture. Taylor &
Francis, 2000. 200 s.. ill. 25 £.

DAFO-ROSER
I begyndelsen af 70erne blev der
plantet meget store mængder af
buskroser, blandt andet i randplant¬
ninger og ved parkeringsanlæg ved
boligbyggeri.
Der blev derfor sat et arbejde i gang
for at udvælge de bedste og mest
dyrkningsværdige' sorter af roser.
Det resulterede i kåring af mange
gode Dafo-sorter blandt roser.
Nu er Dafo-materialet der, men
anvendelse af buskroser er ikke
mere så stor.

Skyldes det nye vaner eller mang¬
lende kendskab til de gode rosen¬
sorter?
Denne artikel skulle gerne råde bod
på sidstnævnte mulighed: eventuelt
manglende kendskab til Dafo-busk-
roser.

Inden for Dafo planter er der sket en
udvælgelse både blandt de vege¬
tativt formerede roser (kloner) og de
frøformerede roser.

De vegetativt formerede Dafo-roser
Ikloner)
Rosa,pimpinellifolia 'Rofola' Dafo,
den danske klitrose, er en meget
yndig rose med store, enkle og sart
lysegule blomster. Den bliver kun ca.
70 cm høj. Rosen sætter mange rod-
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skud. Den blomstrer tre uger fra
midten af juni. Planten får i august
sorte frugter, der bliver siddende til
december.
Anvendelse: Klitrosen er velegnet i
både haver og anlæg, for eksempel
til lave krat.

Rosa palustris 'Roti' Dafo har enkle,
purpurrøde, duftende blomster. Den
bliver 1,2 meter høj og på 10 år 2-3
meter bred. Frugterne er små, runde
og bliver røde i september. Plante-
opformeringsstationen anbefaler at
anvende denne i' stedet for Rosa
nitida 'Kebu', fordi 'Roti' anses for
mere sund og hårdfør.
Anvendelse: som bunddække, på
oversigtsarealer m.m.

Rosa pimpinellifolia xvillosa 'Ripollo'
Dafo har enkle, duftende og lyserøde
blomster fra midt i juni til midt i juli.
Den bliver ca. 2 meter høj. Robust
og sund.
Anvendelse: Velegnet, hvor der er
brug for en stor kraftigvoksende
rose i anlæg, vildtplantninger og på
naturgrunde.

Rosa helenae 'Lykkefund' Dafo er en

gammel sort med oprindelse i Aksel
Olsens plantemateriale. Det er en
stor kraftig busk med lange over¬
hængende grene. Busken bliver 3-4
meter høj. Grenene har kun få torne,
og de sart lysegule til hvidgule
blomster er halvfyldte og samlede i
store stande. De dufter kraftigt og
blomstrer i fire uger fra midten af
juni. Frugterne er små og orange¬
røde. Helhedsindtrykket er en smuk
stor frodig rosenbusk.

Rosa helenae 'Lykkefund'

Anvendelse: 'Lykkefund' er en frem¬
ragende rose, som bør anvendes
langt mere i haver og parker, hvor
den kan afløse de mange dårlige
typer af R. multiflora.

Rosa x alba 'Roba' Dafo, en af de
gamle alba-haveroser, har duftende
halvfyldte, hvide blomster og bliver
1,5 meter høj. Tilsvarende sort har
tidligere været dyrket af firmaet
Poulsen Roser. 'Roba' er hårdfør.
Anvendelse: sorten er særlig værdi¬
fuld til haver, fællesområder og
parker.

Rosa x francofurtana 'Francfort' Dafo
med store duftende rødlilla blomster,
der virker enkle. Det er en gammel
hårdfør sort, der bliver 1,5-2 m høj.
Anvendelse: er god i store haver,
parker og anlæg.

Rosa x francofurtana 'Francfort'

Rosa hugonis 'Rugon' Dafo er en
gammel dyrket art med enkle, fløde¬
farvede blomster. Den bliver ca. 2
meter bred og 2 meter høj.
Anvendelse: blomstrende busk med

graciøs vækst til haver og parker.
Kan fryse tilbage på udsatte steder
og bør derfor plantes på et lidt be¬
skyttet sted.

Rosa maximowicziana 'Romax' Dafo,
der kan minde noget om Rosa multi¬
flora, bliver kun en meter høj, men
op til 3 meter bred på ti år. De duf¬
tende svagt lyserøde, ved afblom¬
stringen hvide blomster, er samlet i
stande med 10-30 blomster i hver.

Udvalgt i plantemateriale fra
Botanisk Have i København.
Anvendelse: parker og anlæg.

Rosa moyesii 'Roy' Dafo har enkle
smukt dybrøde blomster, der er ca. 6
cm i diameter. Smukke flaskeformede
røde hyben. 'Roy' bliver 2-3 meter høj.
Anvendelse: til haver, anlæg og par¬
ker. God fritstående p.g.a sin åbne
dekorative vækst.

Rosa rugosa-hybrid 'F.J. Grootendorst'
Dafo har purpurrøde fyldte blomster,
og de for rugosa typiske ru og rynke¬
de blade. Bliver ca. 1,5 meter høj.
Udvalgt på grund af sin hårdførhed.
Den danner kun få rodskud.
Anvendelse: haver og parker.

Rosa rugosa-hybrid 'Max Graf' Dafo
med mørkrosa velduftende blomster
bliver kun ca. 60 cm høj, men dæk¬
ker efter 10 år en flade på ca. 2
meter i diameter.
Anvendelse: sund og normalt hård¬
før sort, der er egnet til bunddække
i anlæg og på oversigtsarealer.

De frøformerede Dafo-roser
Der har været mere interesse for
Dafo-frøkilder af roser end for
klonerne. Der er tale om følgende
syv frøkilder:

Rosa dumalis fk Duderup Dafo, blå¬
grøn rose, bliver normalt omkring
2 meter høje, formende en tæt, bred
kuplet busk. Blomsterne er rent lyse¬
røde.
Anvendelse: til vejplantninger.
I naturprægede områder, hvor den til
mange formål er bedre end hunde¬
rose og æblerose.

Rosa pimpinellifolia fk Pimpho Dafo,
høj klitrose, bliver 1,5-2 meter høj.
Blomsterne er enkle, gullighvide
med svag duft.
Anvendelse: til hegn, krat, strand¬
grunde, men på grund af sine rod¬
skud ikke velegnede i haver.

Rosa pimpinellifolia fk Pila Dafo, klit¬
rose, er buske som 6r 0,5-1,0 meter

høje. Gullighvide, enkle blomster.
Pila er udvalgt blandt materiale af
den danske vilde klitrose. Pila dan¬
ner rodskud.

Anvendelse: i naturområder og
større anlæg, er velegnet i kyst¬
områder og til tørre skråninger.
Ved veje og oversigtsarealer.

Rosa rubiginosa fk Rubi Dafo,
æblerose, bliver 2,0-2,5 meter høj
og har lyserøde blomster med den
skønneste krydrede duft af æble.
Anvendelse: I større anlæg, samt
natur- og vildtplantninger.

Rosa virginiana fk Vigi Dafo, glans-
bladet rose bliver 1.5-2 meter høj og
danner en kuplet busk. Blomsterne
er lyserøde.
Anvendelse: velegnet til større anlæg
og hegn, hvor en plante med kraftig
vækst er ønskelig.

Rosa Carolina fk Indabes, karolina-
rose (har erstattet fk Inda og har
samme egenskaber). Danner mange
rodskud og bliver normalt 1-1,5 meter
høj. Blomsterne er lyserøde, og
blomstringen varer det meste af
sommeren.

Anvendelse: de mange rodskud gør
frøkilden velegnet til større plantnin¬
ger og anlæg, men uegnet til haver.

Rosa canina fk Canilan Dafo, glat
hunderose, er en kraftigvoksende
busk med rankende skud, der kan
klatre op til 5 meter op i træerne.
Blomsterne er sartrosa.
Anvendelse: især til naturprægede
beplantninger i skovbryn og det
åbne land.

Yderligere oplysninger fås i
Produktoversigt Træer, buske og
stauder fra

Planteopformeringsstationen (gratis)
eller

Beretning nr. S 2093(pris 40 kr.),
der tilsendes ved henvendelse til

Planteopformeringsstationen,
tel. 75 58 60 44.

Lisbeth Edinger Plum,
landskabsarkitekt mdl,
Green Communications

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

varemærker:

Super-Muld
Svær Super-Muld
D-Gro A

Vækstlag
Jordforbedring

Topdressing
Fairway-Mix
Bold-Mix

Green-Mix Telefon 43 99 50 20 • Telefax 43 99 52 31

DANSK JORDFORBEDRING
Vadsbystræde 6 • 2640 Hedehusene



ARNE

JACOBSEN
Genoptrykkes nu for tredje gang!

Pressen skrev:

»En stor bog. I enhver henseende ... Med denne
mesterlige bog har Arne Jacobsen fået et monu¬
ment af største betydning«
Politiken

»Et monument af informationer«

Jyllands Posten

»Et hovedværk i nyere arkitekturformidling«
Berlingske Tidende

»En til bristepunktet pakket kuffert af en bog ...

smittende i sin begejstring efter at se og forstå
... fængslende, nuanceret og velformuleret«
Weekendavisen

560 sider - 598 kr.

Rigt illustreret
Arkitektens Forlag

Strandgade 27A
1401 København K

tlf: 32 83 69 00

fax: 32 83 69 41

e-mail: eksp@arkfo.dk

PRODUKTER FRA
DANSK JORDFORBEDRING
Dansk Jordforbedring fremstiller
vækstmedier, hvor forskellige egen¬
skaber ved jorden er prioriteret for
at imødekomme forskellige typer af
planteprojekter.
Svær Super-Muld anbefales til plan¬
tehuller til træer. Det lave indhold af

organisk materiale minimerer risiko¬
en for forrådnelse i bunden af plan¬
tehullet, og teksturen kombinerer
gode drænegenskaber med en god
vandholdende evne. Derfor er denne

jordtype også god til højbede. En
standard-udgave, Super-Muld,
anvendes hvor der er behov for at
skifte jorden ud på større arealer.
Bold-Mix har et middelstort indhold
af næringstoffer og gode drænegen¬
skaber og kan derfor skabe det sta¬
bile vækstlag, der er nødvendigt for
etablering af boldbaner. Typen er
også velegnet til den efterfølgende
topdressing af plænen, hvor indhol¬
det af organisk materiale vil være
kilde til langsom kvælstoffrigivelse,
og kan erstatte den kostbare slow-
release-gødning. Til plæner, som
kun lejlighedsvis topdresses, frem¬
stilles en jordtype med mere næring
og bedre drænegenskaber og vand¬
holdende evne, Fairway-Mix. Denne
type er også god til taghavens eks¬
treme forhold.

Endelig fremstilles luksusudgaven
Green-Mix, til topdressing af plæner
med stort slid, såsom stadionplæner
og golfgreens.
Jord med strukturproblemer kan for¬
bedres ved nedfræsning af organisk
materiale, og hertil anbefales kom¬
posten D-Gro A. Denne type an¬
befales også til topdressing af træer.
Alle produkter fra Dansk Jordforbed¬
ring er fri for såvel miljøfremmede
stoffer, som ukrudtsfrø og stængel¬
og rodstykker af ukrudt.
Information:
Dansk Jordforbedring ApS.
Vadsbystræde 6, Vadsby.
DK-3640 Hedehusene.
Tel.+45 43 99 50 20
Fax +45 43 99 52 31
solum@solum.dk
www.solum.dk
Maria Jakobsen

DESIGNPRIS TIL PILEBYG
Den Danske Designpris 2000' blev i
juni tildelt støj- og læskærmen 'Det
grønne element1, designet af Johan¬
nes Falk og Steen Erik Rask for Pile¬
byg A/S og RockDelta as.
Prisen blev tildelt i kategorien
'Produktdesign - det offentlige rum'.
Støjskærmen har en kerne af vand¬
sugende stenuld og fremtræder alle¬
rede to måneder efter opbygning
som et levende pilehegn.

Et anden produkt fra Pilebyg A/S er
legelandskabet 'En PileVerden', som
i 1999 blev præmieret af Friluftsrådet.
Information: PileByg Aps
Hvidstedgård. 9830 Taars
Tel. +45 98 96 20 71
Fax +45 98 96 23 73

MODTAGNE KATALOGER

Mogens Fonnesbech: Samling af
sommervækster 2000.36 s. Den Kgl.
Veterinær- og Landbohøjskole.
Tel. 35 28 21 81.

Plantekatalog 1998/99.
Holdens Planteskole A/S.
Kongeåvej 81, 6600 Vejen
Tel. 75 36 40 99
Fax 475 36 48 99.
mail@holden.dk
www.holden.dk
206 sider med roser, løvtræer, nåle¬
træer og frugttræer.

Birkholm plantekatalog 2000/2001.
Birkholm Planteskole A/S.
Farremosen 4.3450 Allerød.
Tel. 48 17 31 26
Fax 48 14 09 86.
birk-holm@internet.dk
158 siders plantekatalog med korte,
instruktive plantebeskrivelser.
En nyhed er kasseklippede linde¬
træer, der er klippet og formet gen¬
nem fire sæsoner. Kataloget kan
også fås på CD-rom og bestilles fra:
www.birk-holm.dk

BIRKHOLM PLANTESKOLE
SKIFTER LEDELSE
For kun anden gang siden 1935 har
Birkholm Planteskole skiftet ledelse.
Efter 6-8 års glidende overgang og
42 år som leder har Mogens Nielsen
fra 1. juli overladt planteskolens
videreførsel til Ove Møller og Ole
Schjellerup.

WEBSITES FRA
CYBERLANOSCAPE®:
ELANews Letter

http://www.elanews.com
René Pechére Virtual Library
Multimedia Garden Library
http://www.bvrp.net
Virtual Landscape Gallery
1100 European parks and gardens
http://www.vilar.com
Belgian Association of Garden and
Landscape Architects
http://www.bvtl-abajp.org
EFLA

http://www.efla.org
IFLA Central Region, IFLA
http://www.ifla.net

Gateway ved DIN Consult sprl:
http://www.cyberlandscape.com
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www.buroet.dk

Lise Gorritzen
Tegner assistance på timebasis

gorritzen@image.dk tlf +45 8693 7254

BURSéT

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

Industrivangen 2-4
2635 Ishøj
Telefon 43 73 22 33
Telefax 43 73 22 82

ISHØJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 48 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

Ledelsesfunktioner er baseret på kompetance for tilbudsgivning på
såvel traditionelle projekter efter procesbeskrivelse som prissætning i
forbindelse med udbud efter produktbeskrivelse og omvendt licitation.
Vi har mange års erfaring i byfornyelse og friarealforbedring udført i
total- og fagentreprise.
Eget udbygget kvalitetssikringssystem.

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

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

ARKITEKTENS FORLAG

tlf: 32 83 69 00

fax: 32 83 69 41

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

Ung dansk arkitektur Et design

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

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

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

Navn:

Tlf.:

Gade/vej:
Postnr.:

By:.
Underskrift:

_

1 Girokort

Ved betaling med kreditkort:
American Express Eurocard Mastereard
VISA Dankort

Kortnummer:

Evt. gennem boghandler:

Udløbsdato:

@ POS Tj—
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K



Sølund er mere

end det du ser her!

Det er også special
løsninger - efter
Kundens behov.

SØLUND A/S • Karishøj 14 . 4733 Tappernøje . Tlf. 55 56 51 01


