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Landscape Architects, ifla,
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DL's nyhedsmail
Hyis du ikke modtager DL's ny¬

hedsmail, så check din mailadresse
via www.landskabsarkitekter.dk

Mangler du dine personlige koder
til hjemmesiden, så kontakt DL's
sekretariat.

Studietur til Cuba

NLA (den norske forening af
landskabsarkitekter) arrangerer en

studietur til Cuba.Turen finder

sted fra 23. marts til 3. april, med
mulighed for at forlænge opholdet
frem til 10. april.
Rejseleder og guide er landskabs¬
arkitekter MNLA Ingrid Hauke-
land og Axel N. Sømme.
Prisen for at deltage i turen er
19.500 NOK for dobbeltværelse

og et tillæg på 2.500 NOK for en¬
keltværelse.

Tilmeldingsfrist: 1. november 2008
www.landskapsarkitektur.no

NLA fagdag og

nordisk kongress 2009
NLA Oslo/Akershus inviterer til

fagdag og nordisk kongress i Oslo
13.-14. mars 2009. Konferansen

vil bli Violdt på Quality Hotel 33,

Østre Aker vei 33 i Oslo.

Program vil bli lagt ut ca 1.
desember. Foreløpig agenda:
12. mars: Nordisk mote

13 mars: Fagdag/nordisk kongress
14. mars: NLA årsmøte

Kontaktinfo: NLA Oslo/Akershus:

Nina Marie Andersen nina.an-

dersen@grindaker.no; Johan¬
na Goranson jg@gullikgulliksen.
no; Gunvor Huseby gunvor.huse-
by@asplanviak.no; Helge Norberg
hno@cowi.no

Digital modellering af terræn
Ian Jørgensen, Skov & Landskab,
KU, Frederiksberg, står bag tre ini¬
tiativer inden for digital modelle¬
ring af terræn.
A. Kursus i terrænbearbejdelse ved
hjælp afAutodesk's software CI¬
VIL 3D 2007. Kurset løber over fi¬

re fredage i november.
B. Har man allerede erfaring med
at arbejde med det digitale terræn

og vil man være med til at udvik¬
le området, er der mulighed for at
blive en del af en brugergruppe.
Gruppens formål er at tilpasse
landskab/anlæg på 3D-arbejds-
metode som en del af det samle¬

de byggeri. Det handler bl.a. om
at beskrive fornuftige arbejdsme¬
toder, at tilpasse software til dan¬
ske forhold og standarder og at ud¬
veksle erfaringer. Der indkaldes til
et møde i løbet af efteråret.

Er man interesseret i at deltage,
mail til iajo@life.ku.dk
B. Sidste initiativ handler om vi-

densdeling og kommunikation og
rettr sig mod alle, der arbejder med
modelbaseret projektering af terræn.
Der er etableret en webportal
www.novaland.dk/neo, med bag¬
grundsartikler, diskussionsfora,

eksempler og undervisningsmate¬
riale om modelbaseret projekte¬
ring af terræn. Siden er tilgængelig
for alle og engelsksproget.
www.sl.life.ku.dk/Efteruddannelse/
Parkdiplom /Modulerne/3d.aspx
eller Ian Jørgensen, Skov & Landskab
Tel. +45 35 33 17 19

Efterårets arrangementer

på Fyn
Fremtidens by- og landskabsplanlægning
Med foden godt på vej ind i en

oplevelsesøkonomi med fokus på
branding og konkurrence på kul¬
turtilbud mellem byer og kommu¬
ner må vi stille os selv spørgsmå¬
let, om det er den eneste og rigtige
vej at gå i fremtidens by- og land¬
skabsplanlægning? Et kig i krystal
kuglen kunne tyde på, at vi i frem¬
tidens turbosamfund også far brug
for at trække stikket ud og vil søge

tid, ro og oaser i strømmen af op¬
levelsestilbud. Få et bud på fremti¬
dens modsatrettede tendenser, der

påvirker fremtidens samfund og
mennesker.

Cand. scient. pol. Anne Marie
Dahl, der driver sin egen virk¬
somhed Futuria, er fremtidsfor¬
sker med stor erfaring i at arbejde
med fremtidsscenarier og strategi¬
processer.

Tirsdag 21. oktober kl. 19.30 på
Odense Rådhus, vær. 224
Indgang ved Turistinformationen
Entré 50,00 kr.

Tilmelding til Jane Vestergaard,
tel. 65 97 31 20 eller jve@odense.dk

Gråbrødre Plads og Grønnegade
I efteråret 2008 afsluttes to by-
rumskonkurrencer i Odense.

På Gråbrødre Plads skal der skabes

et byrum, der er rekreativt, kultu¬

relt og legende, og forholder sig
til pladsens centrale placering og

spændende historie.
På Grønnegade er det ønsket at
skabe et ungdommeligt hænge-
ud-sted med automatisk underjor¬
disk parkeringsanlæg og måske ny¬
tænkende robotteknologi.
Projektleder Peter Johannessen,
Odense Kommune, Byplan.
Tirsdag 18. november kl. 19.30
i Rosen, Odense Slot

Byplanhistorisk Udvalgs
seminar 2008: Bilen og Byen
Emnet 'Bilen og byen' er tilsyne¬
ladende evigt aktuelt. I starten af
året kom infrastrukturkommissio-

nensrapport, med pålæg fra rege¬

ringen om ikke at berøre emnet '
'vejafgifter'. Af nogle blev kommis¬
sionens arbejde kaldt 'visions- og
stort set værdiløst'.

Tilmelding: db@byplanlab.dk
- senest 20. oktober 2008.

Pris 400 kr., studerende 200 kr.,
hvilket dækker deltagelse, fortæ-'
ring samt seminarnote (rapport
med indlæg og diskussionsreferat),
der fremsendes senere.

Tid og sted: 14. november kl. 10-16
i Københavns Miljøforum, Kalve¬
bod Brygge 45, 1560 Kbh.V.

Kurser fra

Dansk Byplanlaboratorium
Miljøvurdering afplaner
21 - 22. oktober i Vejle
Loven om miljøvurdering af planer
og programmer står for at skulle
ændres. Kurset belyser, hvad de for¬
ventede forandringer vil indebæ¬
re for såvel kommuner som andre

planmyndigheder. Kurset fokuserer
på kommuneplaner og lokalplaner.
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Nordisk møde i Island 2008
• Nordic meeting in Iceland 2008

I forbindelse med de nordiske land¬
skabsarkitektforeningers årlige møde,
i 2008 i Island, blev der afholdt et
seminar og to ekskursioner i og om¬

kring Reykjavik.
Seminaret, som havde samlet omkring
60 deltagere, handlede om det åbne
land og den europæiske landskabskon-
vention, og i hvor hej grad denne land-
skabskonvention diskuteres og marke¬
rer sig eller ikke gør det.
Forelæsere var arkæolog Oscar Aldred,
Island, landskabsarkitekt Goran John¬
son, Finland, landskabsarkitekt Auåur
Sveinsdottir, Island og landskabsarki¬
tekt Karen Foley, Irland



Hafnarfjordur fejrer i år 100 års købstadsrettig¬
heder. Byen i lavaen ved fjorden med de go¬
de havnevilkår er vokset fra 15.000 til 30.000

indbyggere i de sidste 25 år. Bymidten er del¬
vis anlagt på opfyldninger, og nu byfornyes der
på de tidligere havneområder. Hafnarfjordur er

dog karakteristisk ved, at den gamle bydel lig¬
ger i et dramatisk lavaklippeterræn, som bug¬
ter sig langs fjorden, i forbindelse med jubilæet
og den igangværende byfornyelse har Landslag
landskabsarkitekter haft ansvaret for udformnin¬

gen af bymuseets omgivelser, en ny byplads og
en strandpromenade, der er knyttet til etablering
af et nyt klpakrensningsanlæg.

Bymuseet ligger i byens ældste hus og i et

par nyere bygninger i tilknyning hertil. Det æld¬
ste hus blev bygget i 1852 som embedsmandsbo-
lig. Huset lå oprindelig helt ned til vandet, men

ligger nu i godt 100 meters afstand fra havne-

LANDSKAB 6 2008 121



fronten. Bag ved huset dyrkede embedsmandens
danske hustru sin lille have i læ for havskum.

Den nye plads foran bygningerne er tænkt som

udstillingsområde og som et fredeligt opholds¬
sted. Højdeforskellen op til den højereliggende
vej er optaget med tilhuggede basaltblokke, og
selve pladsen er belagt med afrundede strand¬
sten, som er skåret i skiver som franskbrød. Ma¬
terialet minder lidt om den tidligere strand med
strandsten, der lå lige der, hvor pladsen nu er.

Inspireret af de gamle træbrygger er der byg¬
get en uformel terrrasse som kan bruges som

scene ved museets udstillinger og arrangemen¬
ter. To snart 100 år gamle seljerøntræer foran re¬

stauranten i et af de gamle huse spiller stadig en
stor rolle i byrummet.

Bymuseet knytter sig til vandfronten med et

langt spejlbassin og en promenade imellem to

nye boligblokke på det tidligere havneareal. Ka¬
nalen strækker sig den ene ende ind på pladsen
med vandkanaler og bassin og i den anden ende
til den nye strandpromenade.

Etableringen af denne promenade er mulig¬
gjort som et 'biprodukt' af et større kloakerings-

og kystbeskyttelsesprojekt. Promenaden er langs
vandet godt to kilometer lang uden at krydse
nogen form for trafik. Lige så snart stien blev
taget i brug, kunne man se, at byens beboere og

besøgende var meget taknemmelige for mulig¬
heden for at færdes langs vandet og opleve by,
kyst, himmel og hav i den store variation, som
årstiderne og vejret bringer. Der er etableret op¬
holds- og udsigtssteder på markante steder. Og
så snart at udbygningen af det tidligere havne¬
areal er færdig, vil man også udvikle denne del af
havnefronten som rekreativt område.
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Herover. Thorsplan
Th. og nederst. Pladsen ved bymuseet
• Above. Thorsplan
Right and below. The square at the museum

Pladsen Thorsplan har ligget som en græsområ¬
de omkring midtvejs på Strandgata, den oprin¬
delige bygade som lå langs stranden inden de
store opfyldninger fandt sted. Ved en lokalplan
for bycentret blev det fastlagt, at her skulle by¬
ens plads være.

I forslagsfasen blev der debat om, hvorvidt
stedet skulle være en have eller et torv. Resulta¬

tet blev en slags kompromis i form af plads do¬
mineret af'grønt'. Pladsen er nedsænket og cir¬
kelformet.

Også her er der brugt basaltblokke til over¬
vindelse af niveauforskellen, i form af 60 cm hø¬
je støttemure og siddetrapper på de solyendte
dele af cirklen. Den gamle strandlinie markeres
ved små bassiner og vandkanaler. Pladsens midte
er belagt med betonsten med græsfuge, hvilket
giver pladsen en slidstærk plæne. I cirklens peri¬
feri, 1 gadeniveau er der plantet løn og seljerøn.
De højereliggende fortove i gadeniveau er belagt
med betonfliser, opdelt op med regelmæssige ra¬
diære bånd af basaltsten.

Som en del af pladsen blev der bygget en per¬
manent scene, den er tegnet af lokale arkitekter,
tegnestuen Batteriid. Pladsen og scenen bruges
daglig til ophold og til arrangementer som jule¬
marked, byfester og improviseret optræden.
Thrainn Hauksson, landskabsarkitekt fila

Strandpromenade samt plads ved bymuseet og

Thorsplan, Hafnarjjordur
2008

Landskabsarkitekter: Landslag
Plads ved bymuseet: Landslag v. Thrainn Hauksson,
Margret Backman
Thorsplan: Landslag v. Thrainn Hauksson og
Eidur Påll Birgisson. Batteriid arkitekter (scene)
Strandpromenade: Landslag v. Thrainn Hauksson
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SNESKREDSFORANSTALTNINGER I SIGLUFJORDUR

Reynir Vilhjalmsson

Jeg har tidligere i LANDSKAB beskrevet de for¬
anstaltninger, der er foretaget i Siglufjordur for
at beskytte byen mod sneskredsfare. (LANDSKAB
1.-2./Ol og 3.-4./04).Inden disse foranstaltnin¬
ger var udført var alle de huse, der lå øverst på
fjeldet i fare ved sneskred. Foranstaltningerne i
Siglufjord er i hovedtræk udført på tre måder.

Med ledevolde: disse er udformet for at

kunne ændre sneskredenes retning væk fra by¬
ens bygninger.

Med tværvolde: disse er udformet for at

stoppe sneskred, inden de når at volde skade i
byen.

Med fire meter høje stålhegn: disse er pla¬
ceret på de steder i fjeldet, hvorfra sneskredene
starter, og skal hindre sneen i at skride frem.

SigluQordur er Islands nordligste by, beliggende
i en trang 5ord og omkranset af op til 1000 m

høje fjelde. Byen fik købstadsrettigheder i 1918
og var dengang nærmest en halvnorsk by.

I midten af forrige århundrede var Siglu¬
fjordur hovedbyen for sildefangst i Nordatlan¬
ten og en af de største byer i Island med 3.100
inbyggere. Da silden nærmest forsvandt og der¬
med arbejdsmulighederne, faldt indbyggertallet.
I 2008 er det 1.307.

Til trods for dette er Siglufjordur en god og

inspirerende by at bo i og besøge. Der er et rigt
kulturliv hele året. Hvert år i juli afholdes et in¬
ternational folkemusikstævne afholdes, og silde¬
museet i Siglufjordur er kendt ud over landets
grænser.

AfANGI/PHASE

. AFANGI/PHASE,

HAFNARFJALL
UPPTAKASTODVIRKI

Hvanneyt UPPTAKASTODVIRKI

Skålarbrun

HvaTT

Tanglnn

Slglufjardarbyri
PormddseyrI Oskarsbryggja

Hafnarbryggja
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Modstående side, øverst. Blå flader er

dokumenterede sneskred, dvs. farezoner;
røde linier angiver snedskredsbeskyttelses-
strukturer.

Modstående side, midte. Snedskredsbeskyt-
telsesstrukturer og stier i det nye landskab
• Opposite page, top: Blue surfaces are 'do¬
cumented avalanches, i.e., danger zones;
the red lines designate avalanche protection
structures.

Opposite page, middle: Avalanche protection
structures and paths in the new landscape

Projektet er udført i to etaper. Den første etape,
der bestod af to ledevolde i sydkanten af byen,
blev påbegyndt i 1997, og voldene stod færdige
som struktur i efteråret 1999. Denne første etape
af projektet fik tildelt Rosa Barba Special Men¬
tion i Barcelona 2003 og har siden været publi¬
ceret i flere bøger og tidsskrifter.

Der er allerede faldet to store sneskred på
disse volde, sneskred som man formoder ellers
ville have ramt bygninger i byen.

Anden etape af projektet blev påbegyndt i
juni 2003 og står nu i efteråret 2008 så godt som

færdigt og indvies oktober 2008. I denne etape
er der opført fem tværvolde, en ledevold og en
del af de stålhegn, som man skal stille op i fjel¬
det.

På trods af at de geotekniske krav er afgøren¬
de i projekteringen, er der lagt stor vægt på at

indpasse anlægget i byens struktur og på at for¬
mindske uheldige miljøpåvirkninger.

I stedet for at prøve at kamouflere beskyt-
telsesvoldene er der arbejdet med formgivning
og indpasning af jordvoldene som bygningsele¬
menter, der hænger sammen og danner en be¬
skyttende krans om byen, samtidig med at der
etableres rekreative arealer i fjeldet med gangsti¬
er og opholdsarealer, hvorfra der er en storslået
og varierende udsigt over byen og de mange nye

rumlige oplevelser, der dannes af voldene.
Det ni km lange stianlæg ovenpå og neden¬

for voldene anvendes også til opsyn og vedlige¬
holdelse af anlægget.

Der er lagt stor vægt på opdyrkning af de store
sår, der fremkommer jordarbejdet, og på nyan¬

læg. Der opdyrkes og plantes stadig, og dette føl¬
ges der efter behov op på de nærmeste år.
Reyttir Vilhjalmsson, landskabsarkitekt fila

Størrelser

Jordvolumen i volde: ca. 750.000 m3
Længde af volde: 2.600 Ibm
Gennemsnitlig højde fra bund afslugt: 15-18 m

Opdyrkede arealer: 90 ha
Skovplanter: 110.000 stk
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REYKJAVIK ENERGIS NYE HOVEDKVARTER

— Menneske, energi og miljø

Ragnhitdur Skarphédinsdottir

I 2000 vandt tegnestuen Hornsteinar Arkitektar
ehf. en åben konkurrence om Reykjavik Ener¬
gis nye hovedkvarter. Bygningen blev indviet
i 2003, og have- og parkeringsanlægget på det
omgivende areal er efterfølgende blevet anlagt.

Vi har lagt stor vægt på at forbinde bygnin¬
gen med de nære omgivelser og med den om¬

givende natur, og naturkræfterne er i anlægget
fremhævet ved anvendelsen af vand, varme og

damp, kulde og is, sol- og vindkraft, lys og skyg¬
ge. Omgivelserne har stor betydning for de per¬
soner, der arbejder eller færdes i bygningen, og

udgør et åndehul fra hverdagens støj og travl¬
hed.

I rummet mellem bygningerne ligger et

spejlbassin i to niveauer, som følger den besø¬
gende hen til bygningens hovedindgang. Fra det
øverste niveau falder vandet i en række vandfald
ned til det næste niveau og er her samtidig ud¬
sigten fra bygningens cafeteria og medarbejder¬

faciliteter. Bassinets bund er belagt med brunlig
islandsk liparit-grus.

Fra et underjordisk teknikrum måles vind¬
pres og temperatur, for at vandmængden i vand¬
faldene til enhver tid kan justeres i overens¬
stemmelse med vejret udendørs.Ved at mindske
vandmængden om vinteren dannes der således
istapper, mens der med en øget vandmængde om
sommeren frembringes et kraftigere brus i vand¬
faldene. Bassinområdet viser sig derfor fra mange

forskellig sider, alt efter årstiderne, hvilket især
kan iagttages inde fra bygningen.

Indbyggede lysstråler ligger i rustfrie stål¬
render på en udendørs scene i bassinoinrådet og
fortsætter — som en slags lyn — gennem strømfal¬
dene i vandet og hen over området foran hoved¬
indgangen, for til sidst at fortsætte ind gennem-

bygningens haveanlæg.
Denne såkaldte 'Århundredskiftets Park' er

omgivet af mure, bygget af tilhuggede lavasten,

og dette område sætter et stærkt præg på hele
området. Murenes skrå linjer refererer til byg¬
ningens form og de vulkanske udbrud i Islands
brutale natur. Oven på lavastenmurene er lagt
den samme lyngbevoksning, som voksede i om¬

rådet, før det blev bebygget. Lysstrålerne i de
rustfrie stålbånd skærer også her videre ind gen¬
nem haveanlæggets flisebelægning.

Belysningen spiller en stor rolle i hele ste¬
dets arkitektur, og bygningens omgivelser far et
eventyragtigt skær, når mørket falder på. De ind¬
byggede diodelys kan skifte farve efter omstæn¬
dighederne. Lodrette, otte meter høje lyssøjler
markerer indgangen, mens lysstrålerne (lynene)
flammer' mellem områderne.

Ragnhildur Skarphédinsdåttir,
landskabsarkitekt mli, Jtla

Reykjavik Energi, Bxjarhals, Reykjavik
Anlagt: 2003
Arkitekt og landskabsarkitekt: hornsteinar arkitektar ehf
Fotos: Alistair Macintyre. Annemarie Lund, Ragnhildur
Skarphédinsdottir
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ISLANDS NATIONALMUSEUM

Planlægning af museets omgivelser

Ragnhildur Skarphédinsdottir

Islands Nationalmuseum blev genåbnet 1. sep¬
tember 2004 efter gennemgribende restaurerin¬
ger og ændringer, der havde stået på — med en
del afbrydelser — siden 1998. Hornsteinar Arki-
tektar ehf. har stået for såvel ændringer af muse¬

umsbygning som af omgivelserne.

Mål

Nationalmuseet er placeret på grænsen mellem
universitetsområdet og Reykjaviks ældre bydel
og danner på en måde en port mellem de to
områder. Målet for Hornsteinars landskabsarki¬

tekter var at udforme arealerne omkring muse¬

et, så de både ville være til pryd for bygningen
og en værdig ramme for det kommende, nye og

prægtige museum, som Hornsteinar Arkitektar
netop har vundet konkurrencen om (lige vest

for), men samtidig enkelt anlagt og uden for sto¬
re økonomiske omkostninger.

Valg af materialer og områdets helhedsindtryk
Arkitekterne har lagt vægt på at anvende enk¬
le overfladematerialer, materialer der falder godt
ind i omgivelserne og harmonerer indbyrdes. I
overensstemmelse med dette koncept blev der
lagt vægt på an anvende få plantearter og med
klare farver.

En række græs- og træbevoksede terrasser
dækker områdets østlige del og dominerer an¬

lægget. Terrasserne ligger langs bygningens syd¬
facade og aftrapper terrænet i niveauer ned mod
vejen og udgør en vigtig og uadskillelig del af
helhedsindtrykket omkring museet. Terrasserne
er en del af museets område; de giver gæster og

medarbejdere mulighed for ophold i det fri og
åbner samtidig arealet for personer, der til daglig
færdes inden for universitetets område.

For de besøgendes sikkerhed er områdets stier
og skråramper belyst med nedsænkede lamper.

Et lavvandet spejlbassin ved museets nye café fal¬
der ind i den fliselagte overflade og understreger
yderligere samspillet mellem bygningen og dens
nærmeste omgivelser.
Ragnhildur Skarphédinsddttir,
landskabsarkitekt mli,fila
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REJSEBREV: GIBELLINA

Betty Engholm og Torben Michelsen

Verdens største — og mest særprægede, evige land
art; sådan betegnes stedet og byen på Sicilien, der
er opbygget afAlberto Burri.

Ulykken skete 15. januar 1968 — hen under
aften. Rystelserne begyndte. Folk strømmede ud
af husene, og byen faldt totalt sammen. Jordskæl¬
vets epicenter lå lige under byen.

Byen Gibellina lå ca. 60 km syd for Palermo.
Omkring 1.150 mennesker blev tilbage under
ruinerne, ca. 98.000 flygtede væk fra egnen. De
fleste vendte tilbage igen og begyndte at restau¬
rere og genopbygge i deres hjembyer.

Men ikke selve byen Gibellina. I den nåede
intet op over 3-4 meter, ikke engang selve kir¬
ken.

De overlevende gik rundt i mange måneder
og ledte efter pårørende og ejendele. En grup-
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pe videnskabsmænd undersøgte stedet og un¬

dergrunden. Det var en gammel by, grundlagt af
kartagenserne, men der var også mange græske
og andre folkeslag, der havde præget byen gen¬
nem århundreder. Hele byen og egnen blev nø¬

je registreret. Man fandt, at det var for risikabelt
at genopbygge den på samme sted, så byen blev
flyttet ca. 20 km mod vest. Hertil skulle beboer¬
ne flyttes samt alle de ejendele og bygningsrester,
der kunne tages med.

På initiativ af billedhuggeren Alberto Burri.
blev der indkaldt en gruppe kunstnere fra he¬
le verden. Med støtte fra den aktive borgmester
blev der indkaldt hjælpere og fundet sponsorer
til at bygge en ny by og omdanne gamle Gibel¬
lina til en helt specielt stykke land art. Borgme¬
steren var meget interesseret i, at byen og stedet

skulle blive kendt viden om - og ikke mindst
blive genstand for omfattende sponsorater.

Blandt kunstnerne var billedhuggeren Jo¬
seph Beys, komponisten og kunstneren John Ca¬
ge, Carlo Levi Leonardo Sciascia, Renato Gut-
toso Fausto Udotti — og mange andre. Der blev
arbejdet i en snes år med indsamling og pro¬

jektering af en ny by. Arkitekter fra den italien¬
ske stat og fra arkitektskolen i Rom fulgte op

på projektet. Mens byen blev opbygget, trak det
dog noget ud med at gøre noget ved den gam¬
le sammenfaldne by. Nogle prøvede at restaurere
lidt og flytte tilbage til byen. I løbet af 1990 blev
det dog helt opgivet, og det blev besluttet, at ale¬
ne den gamle kirkegård skulle restaureres. Hver
en tur rundt i byen af de overlevende begyndte
med besøg i familiens mausolæum på kirkegår-



den. Det har altid været en ældgammel skik, at
man går ind, mediterer og rådspørger forfædre¬
ne om, hvad man nu skal gøre. En restaurering af
mausolæet eller det lidt mindre gravsted var det
første der trængte sig på.

Der blev opstillet en større betonfabrik.
Brokkerne i den gamle by blev jævnet ud i op
til godt to meters højde, og alle vejene blev gen¬
etableret. Over brokkerne blev udlagt beton.
Den egentlige samlede by blev således til en stor
betonklods, ca. 1 km på hver led. Enkelte frit¬
liggende ruiner, der var blevet tilbage, samt land¬
skabet i op til en god kilometers afstand blev
totalfredede, så træer og bundvegetation kunne
brede sig uhiildret. Således er kun vejene om¬

kring byen og gaderne i den indre by, hvor man
kun kan færdes til fods, brugbare.

Den gamle kirkegård ligger nu som en lille by¬
del og kan besøges sammen med den gamle by.
Her kan de pårørende og efterfølgende slægter
besøge deres oprindelige bosted. De unge kan
pege på et bestemt sted og sige: Her boede bed¬
stemor og bedstefar.

På skyggefulde steder breder algevæksten sig
nu formildende, og vilde planter og træer sky¬
der op i byen, og kirkegården holdes igen ren.
Betonfabrikken er fjernet. På den gamle grøn¬

ning uden for byen kan der spilles teater og fol¬
kemusik.

Hvordan har den nye Gibellina-by så udvik¬
let sig? Det er blevet en villaby med god plads
mellem husene, der hovedsagelig ligger i ræk¬
ker mellem vejtræer af Phoenix-palmer og eg¬
nens løvtræer — helt i samtidens stil, som vi har

set det mange andre steder, f.eks. i Munkebo på
Fyn med svaj i længdeprofilet, så man ikke kan
se hele vejen ned igennem.

I tilknytning til kirker, skoler, rådhus, institu-
tionsbyggeri, etc. ligger en del pladser. Den stør¬
ste er opkaldt efter jordskælvsdagen, og mange

veje er opkaldt efter initiativdeltagerne og spon¬
sorerne samt kendte politikere eller sicilianske
forfattere og kunstnere. Der er anlagt en bota¬
nisk have, boldbaner og grønne spadserestrøg.
Der er ikke sparet væsentligt på bygningernes
indre arkitektur. Derimod skorter det på kvali¬
teten i belægningerne, idet boligerne fik første
prioritet, da der en del år var tusinder af hus¬
vilde. Med skoler og institutioner er det tilsy¬
neladende gået lidt vel hurtigt med projektering
og udførelse. Værst er det med belægningerne;
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Gibellina nye og gamle kirkegård
• Gibellina new and old cemetery

tynde betonfliser, der mange steder ligger knæk¬
kede efter tung kørsel; kantsten og trappeele¬
menter, der også er for tynde og står dårligt. Der
måtte spares på mange terræn- og belægningsar-
bejder, da der lidt efter lidt skal nedgraves led¬
ninger, dræn, kloak mv.

Der kan forekomme meget kraftige regnskyl
og opstå nye jordskælv. Til gengæld er der op¬
stillet mange nye skulpturer og opsat udsmyk¬
ninger, skænket af kunstnere eller sponsorer. Li¬
geledes er der sponsoreret en gruppe vindmøller
— vist nok fra Danmark.

Debatten omkring kirkegårdene har verseret
længe i byen. Det bevirkede, at der måtte opføres
en helt ny kirkegård med forskellige kategorier.
Efter traditionen ligger den lidt uden for byen.
Grupper af mausolæer blev opført og sat til salg
og hurtigt købt og indrettet. Grupper af sten¬
satte gravmæler er opført i lange rækker, og de
er også til salg. Sådanne begivenheder befordrer
sammenholdet omkring kirke, tro og kirkegårds-
investeringer.

Der er endnu ingen hoteller, men en del ste¬
der Bed & Breakfast. Vi tog ind et sådant sted

og var så heldige, at det var hos en museums¬
inspektør for et ret nyoprettet sted, hvor der
er arkæologiske samlinger og med grundig re¬
degørelse for jordskælvshistorien. Vi fik en fin
gennemgang af hele hændelsesforløbet, der blev
markeret på 40-års dagen for katastrofen. Inten¬
tionen er, at man måske kunne inspirere andre
jordskælvsramte steder til et lignende initiativ —

naturligvis med lokalt tilsnit.
Belly Engholm, keramiker
Torben Michelsen, landskabsarkitekt mdl

132 LANDSKAB 6 2008



ET UDVALG AF SVEN-INGVAR ANDERSSONS MODELLER

Annemarie Lund

Th. Trådhøne, Marnas have, Sodra Sandby. 1965-2007
55 cm x 23 cm x 100 cm. Metaltråd, ophæng af bambuspinde.
Modellen viser formen på en såkaldt 'høne', en tjørnebusk,
formklippet som en abstrakt fuglefigur med lang hals og hale.
Alle fotos: Torben Petersen
• Wire hen, Marna's garden, Sodra Sandby. 1965-2007
55 cm x 23 cm x 100 cm. Wire hung on bamboo stalks.
The model shows the form of a so-called 'hen,' a hawthorn bush
formed as an abstract bird figure with a long throat and tale.
All photos: Torben Petersen

Sven-Ingvar Andersson var i foråret 2007 i gang
med at rydde op på sin tegnestue og han kunne
i den forbindelse se, at det ville blive nødvendigt
at sende en del skrøbelige modeller på losseplad¬
sen. Han fik så den idé, at der måske kunne laves
en mindre filmoptagelse, hvor han ville fortælle
om de projekter, som modellerne viser. Derfor
gik han i gang med at søge fondsstøtte. Jeg skulle
fungere som konsulent og interviewer.

Ved hans død i juli 2007 havde Havekultur¬
fonden bevilget støtte, men da det oprindelige
projekt ikke kunne iværksættes, blev det ændret
til en fotografisk dokumentation af modellerne.
Fotograferingen skulle udføres afTorben Peter¬
sen, og til hver model skrives en kort tekst af om
det projekt, modellen indgår i.

Hele Sven-Ingvar Anderssons sagsarkiv samt
modellerne er i efteråret 2007 overdraget Dan¬
marks Kunstbibliotek, Samlingen af Arkitektur¬
tegninger, ligesom de nye fotografier med til¬
hørende registrant vil blive det. I registranten,
der er-tænkt lagt som en elektronisk database på
nettet og således være bredt tilgængelig, vilhver
model blive beskrevet med sagsnavn, sted, sags¬

nummer, årstal, modellens mål, materialer, udse¬
ende, litteraturhenvisninger og en kort tekst om
det tilknyttede projekt.

Her vises et udpluk af registranten, der i sin
helhed vil omfatte følgende modeller:
Trådhøne, Marnas have, Sodra Sandby
Udstillingshave, Norrvikens Trådgårdar
Bebyggelsen Ulrikedal, Lund
Boligbebyggelsen Pilåkern, Landskrona
Hækformation, Kv. Storen,Villa Delborn, Kalmar
Bænke til Djurlåkaretorget i Jonkobing
Haveudstilling Flora och Pomona, Helsingborg
Boligbebyggelsen Ådalsparken, Kokkedal.
Trappeformation. Expo 67, Montreal
Skulpturhave, Expo 67; Montreal,
Brunnsviken-udredningen, Stockholm
Dufthaven i Ronneby, Sverige
Museumplein, Amsterdam
Konkurrenceforslag Lustgarten,Spreeinsel, Berlin
Mariakyrkan, Helsingborg
Scanpark, GI. Køge Landevej,Valby
Konkurrenceforslag Jarmers Plads, København
Vinterpaladset, Skt. Petersborg

Herover. Hækformation,Villa Delborn,
Kalmar. 1960erne. 35 cm x 27 cm x 3 cm.

Gips, umalet. Modellen viser en komposi¬
tion af otte hækstumper, [- eller L-forme-
de, og med forskellig længde, højde, bredde
og tykkelse. De danner to rum, og en let
variation i overfladen angiver bede, græs

og belægninger.
Tv. Boligbebyggelsen Pilåkern, Landskrona.
1960erne 42 cm x 39 cm x 3 cm. Gips,
pap. Modellen viser et haverum omgivet
af lave mure, i midten en ægformet, svagt
hulet form
• Above: Hedge formation,Villa Delborn,
Kalmar. 1960's. 35 cm x 27 cm x 3 cm.

Plaster unpainted.The model shows a

composition of eight hedge groups, [- or

L-shaped with different lengths, heights,
widths and thicknesses. They form two

spaces and a slight variation in the surface
indicates beds, grass and paving
Left: The Pilåkern housing scheme, Lands¬
krona. 1960's 42 cm x 39 cm x 3 cm. Plas¬

ter and cardboard. The model shows a

garden space surrounded by low walls, in
the middle an oval, slightly concave form
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Øverst. Haveudstilling Flora och Pomona, Helsingborg, 1960erne. 63 cm x 32 cm x 10 cm.
Pap, sandpapir, rølliketræer, trælister. Modellen viser fire spinkle pergolaer, placering af træer og
tre rektangulære felter, bænke og borde
Nederst. Dufthaven i Ronneby. 1983-87. 99 cm x 25 cm x 9 cm. Pap, trælister, nåle. Modellen viser
det stærkt faldende terræn og pergolastrukturens forlob ned over skråningen. Dufthaven ligger på en
græsmark i en lysning i skoven. 150 betonsøjler danner et præcist mønster, og det stærkt skrånende
terræn bevirker, at betonsøjlernes højde øges fra 3 til 4 meter.Haven er tilplantet med duftende slyng¬
planter og duftende stauder
• Top: Garden Exhibition Flora and Pomona, Helsingborg, 1960s. 63 cm x 32 cm x 10 cm.
Cardboard, sandpaper, milfoil trees, wooden strips.The model shows four tenuous pergolas,
the location of the trees and three rectangular areas, benches and tables
Bottom: Flagrance Garden in Ronneby. 1983-87. 99 cm x 25 cm x 9 cm. Cardboard, wood strips,
needles. The model shows the sharply sloping terrain and the course of the pergola structure down
over the slope. The Fragrance Garden lies on a grass meadow in a forest clearing. 150 concrete col¬
umns form a precise pattern, and the steeply sloping terrain causes an increase in the concrete columns'
heights from three to four meters.The garden is planted with fragrant creepers and aromatic perennials

134 LANDSKAB 6 2008



t

Trappeformation.Verdensudstilling Expo 67 i Montreal. 1966.
53 cm x 43 cm x 2 cm. Pap.
Modellen viser et plateau med forskelligt" udformede aftrapninger til fire sider.
Sven-Ingvar Andersson tegnede plateauet, der ikke blev udført, til en 25 m høj
skulptur af Alexander Calder
• Stair formation. World's Fair Expo 67 in Montreal. 1966.
53 cm x 43 cm x 2 cm. Cardboard.

The model shows a plateau with different types of steps orf all four sides. Sven-
Ingvar Andersson designed the never realized plateau for a 25-meter high sculp¬
ture by Alexander Calder
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Øverst. Brunnsviken-udredningen, Stockholm.
1970erne. 157 cm x 66 cm x 84 cm x 62 cm x 63 cm

x 3 cm. Pap, trådnet. Modellen viser terræn, skovpar¬
tier, vand, veje, bebyggelse. Udarbejdet i forbindelse
med plan for ofnråde.ts struktur
Tv. Vinterpaladset, Skt. Petersborg. 1999-2003.
100 cm x 70 cm x 3 cm. Pap, blyant, træ.
Modellen viser bygningsomrids, terræn, ramper, trap¬
per, cirkulært bassin, belægninger. Forslaget indebar
sænkning af terrænet, renovering og forenkling af ba¬
rokanlægget med spejlbassin og en række formklip-
pede lindetræer
Th. Boligbebyggelsen Ådalsparken, Kokkedal. 1968-71.
74 cm x 44 cm x 4 cm. Pap, blyant, søm. Modellen
viser den præcise, brede skovbræmme, indadtil en stor

rund lysning, udadtil en bølgende form med tunger
og nicher; en modvægt til bygningernes store skala
• Top: Brunnsviken-clearing, Stockholm. 1970s.
157 cm x 66 cm x 84 cm x 62 cm x 63 cm x 3 cm.

Cardboard, wire mesh.The model shows the terrain,
the wooded areas, water, roads and buildings. Pro¬
duced in connection with the structure plan for the
area

Left: Winter Palace, Skt. Petersborg. 1999-2003.
100 cm x 70 cm x 3 cm. Cardboard, pencil, wood.
The model shows the shape of the building, the ter¬
rain, ramps, stairways, circular pool and paving.
The proposal included lowering the terrain level, the
renovation and simplification of the baroque scheme
with a reflecting pool and a row of styled lime trees
Right:The Ådalsparken housing scheme, Kokkedal.
1968-71. 74 cm x 44 cm x 4 cm. Cardboard, pencil, nails.
The model shows the precise, wide forest edge, inwards
a large round clearing, outwardly a waving form with
tongues and niches; a counterweight to the buildings
large scale
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BOGOMTALE

Illustrationer til et udvalg af breve (fra venstre): til Hans Majestæt Kong Frost, som misundte ham Afrodite og
rev hende og et antal høner bort, til farbror John, til landskabsmaleren Hobbema, hvis billede af vejtræer inspi¬
rede til den usædvanlige styning af piletræerne, til gudinden Afrodite, som myrten er tilegnet og til Jomfru Ma¬
ria, der har faet sin egen græsbænk i haven
• Illustrations for a selection of letters (from left): to His Majesty King Frost, who coveted Aphrodite and tore
her and a number of hens away, to Uncle John, to the landscape painter Hobbema, whose roadside tree paintings
inspired the unusual pollarding of the willow trees, to the goddess Aphrodite, to whom the anthill is dedicated
and to Virgin Mary, who was given her own grass bench in the garden

Brev från min trådgård
Sven-Ingvar Andersson: Brev från min trådgård.
Redaktion Lotte Moller. Arena, 2008. 160 s.,

445 Skr. ISBN 978-91-7843-255-4

Brevfrån min trådgård er på sin vis en bog om ha¬
ver, men den ligner ikke nogen anden havebog,
eller i det'hele taget nogen anden bog. I 54 bre¬
ve til den nære familie, til venner, kolleger, bil¬
ledkunstnere, komponister og forfattere, såvel i
Sverige som i udlandet, og til såvel levende som

døde, dyr som vejrfænomener lader Sven-Ingvar
Andersson os komme helt ind i sin tankeverden

og sit haveunivers. Og det gøres fængende, tryl¬
lebindende og utroligt underholdende.

Ved, via brevene, at knytte havens enkeltele¬
menter, planter eller oplevelser til andre, ukendte
som verdenskendte personer, og herigennem til
deres værker eller tanker, løftes haven som sted
op og ud og videre. Sven-Ingvars tilgang til pro¬

jektet er legende, impulsiv og tentativ. Hans bre¬
ve var smukt håndskrevne og blev tilsyneladende

•>

konciperet med usædvanlig lethed. Blev det mon
til ét brev på en eftermiddag? Sådan lader det til
at være, når man læser brevet til Anne Spirn.

Indledningen er bevægende. Lotte Moller,
der har været bogens redaktør, forklarer, at Sven-
Ingvar sidste sommer fik en uventet opgave, han
ikke kunne modstå, nemlig at forny Paradisets
Have. Han havde altså knap fuldført sin. bogidé,
da han døde i juli sidste år. Teksten var færdig-
skrevet, billederne stort set valgt ud, og bogens
opsætning afklaret med tilrettelæggeren Carl Za-
krisson. Selv skrev Sven-Ingvar i sit meget korte
forord:.j eg har ikke så megen tid, ikke i dag —

og fremtiden er også kort... Og det blev den.
De 54 breve er placeret i grupper, om tone

og helhed, om blomster, om pladser, om detal¬
jer og indhold og om tid. Herimellem er hvi¬
lepunkter, opslag med skitser af blomster, løv,
frugter samt egne haikuer. Hvert brev fylder et

opslag, en venstreside med tekst og en højreside
med foto.

I forbindelse med udstillingen i Gammel Dok
Arkitekturcenter i anledning af Sven-Ingvars 75-
års fødselsdag havde han dækket et gæstebord for
personer, der havde haft stor betydning for hans
faglige udvikling. Moderen indtog hædersplad¬
sen, desuden var der dækket op til bl.a. C.Th. Sø¬
rensen, Antoine Watteau, Piper, Christo, Scarpa.
Bogens idé er ikke helt tilsvarende, men også her
er personerne oftest uden jordisk postadresse.
Brevene er til mennesker, som Sven-Ingvar ger¬
ne vil fortælle et eller andet i haven, der relaterer
sig til dem. Ofte stilles der også spørgsmål, og to¬
nen er oftest meget direkte, som om der allerede
var en kommunikation, en forbindelse.

Her skal ikke opregnes alle 54 adressater,
blot nogle for at vise bredden. Sven-Ingvar star¬
ter med Karen Blixen, twister hendes berømte

sætning: 'Jeg havde en Farm i Afrika ved Foden
af Bjærget Ngong' til 'I have a garden on the
slopes of the Romele Hills, facing the Klingvalla
Valley to the north and the Loberod Hills... og

resten af brevet er en kickstart, så vi allerede her
bliver fortrolige med havens beliggenhed, histo¬
rie og struktur."

Selv om nok de fleste af LANDSKAB's læsere

synes, at de på en eller anden måde kender Mar-

nas, er det et ganske anderledes indtryk, man far
via brevene. Det handler om nogle helt andre
aspekter. 'Hensigten er omsorg', skriver Steen
Høyer i sit forord. Og det er det. Især en omsorg,
eller en trang til, at lade alle os andre få indblik i
de mangfoldige tanker og intentioner, der er lagt
i stort som småt i haven.

Det bliver indlysende, at Sven-Ingvar, selv
om vi troede, han nu var ret fordansket, har væ¬

ret dybt forankret i den skånske muld, han kom
fra; terræn, vækster, sindelag. En del breve går
tilbage i tid og kredser om, hvordan der førhen
var i Skåne, i bronzealderen og da der var bispe¬
sæde i Dalby, på Linnés tid og i hans barndom.
Sven-Ingvar kender og værdsætter sine rødder.
Rodfasthed, for at bruge et gartnerudtryk, og
kontinuitet er nøgleord.

Sven-Ingvar skriver til mange slags menne¬
sker og far derved mangler vinkler på haveliv og

livet. Han skriver til dem, der har hjulpet med at

klippe, pleje og bygge, til Karl Dahlbeck, som var
den der virkelig fik styr på hækkene, og til Hen¬
rik Pøhlsgaard. Han skriver til arkitektoniske in¬
spiratorer, både om helhed og deltaljer: til Pal-
ladio om indgangen til en bygning, til Lewerenz
om måden at bruge teglsten på og til Le Cor-
busier om forskalningsbrædder. Han skriver til
billedkunstnere, til Toshikatsu Endo, Max Walter
Svanberg, og til Alberto Giacometti for at for¬
tælle at de tre ligusterberceauer ved lysthuset er
en pendant tibhans model til en bronzeskulptur.

Mange breve er stilet til personer, som di¬
rekte eller indirekte har inspiret til 'noget' i ha¬
ven. Den hollandske maler Meindert Hobbemas

maleri 'Vejen til Middelharnis' gav ideen til den
helt udogmatiske beskæring af piletræerne. Til
den franske havearkitekt André Mollet, der på
Krageholm i Skåne lod de kvartersinddelte fla¬
der kantes af alléer og kanaler, forklarer Sven-
Ingvar, at på Marnas kan de blomstrende kær¬
minde langs hækkene ses som kanaler.

Andre breve er om planter, der er faktisk ret

mange forskellige slags i haven, og mange har
betydning langt ud over deres udseende eller ar¬

kitektoniske formål på stedet. De bærer på hi¬
storie, der er følelser, affinitet og minder knyttet
til dem: Fuchsia og mormor, kranslilje og Her-

ff
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melin, ægte kastanie og C.Th., klematis og hans
plantelærermester Magnus Johnsson.

Indimellem reflekteres over tilbagekommen¬
de spørgsmål som forbindelsen mellem kunst
og landskabsarkitektur, om hvorfra inspiration
kommer og andre uløseligheder..

Mere usædvanligt er f.eks.brevet til kompo¬
nisten Edward Elgar, hvor et af dennes gnistren¬
de klaverstykker; giver anledning til tanker ikke
blot om lysets spil i vand, men også om, hvad der
ligger under overfladen: ...hemmelige tanker og

modstridende følelser snor sig om hinanden som

glatte slanger, der stiger og synker under den sol-
glitrende flade...

Det sidste brev er til den franske forfatter

Alphonse Daudet. Han skriver både for at for¬
tælle, at dennes breve fra møllen i Provence gav

inspiration til strukturen i brevbogen, men også
for at understrege, at de begge nyder at kunne
bo i et sådant ydmygt refugium, begge er egent¬

lig er lykkelige ved at så at sige leve i resterne
af en forladt kultur og meget tæt på 'det basa¬
le', den ene i en forladt kornmølle blandt ugler
og kaniner, den anden i et nedlagt husmandsted
med mosegrise og mus. De kulturelle og histo¬
riske lag har betydning, de værdsættes og forkla¬
res. Også havens. Vi hører i brevet til soldaten
Per Stål, som fik husmandsloddet og byggede det
lille hus, og i brevet til Marna, om hvordan ha¬
ven så ud dengang, hvilke kræger, æbler, pærer

og bærbuske, der er reminiscenser herfra, ja så¬
gar om en rose, er der fundet i haven, Rosa 'Du-
chesse de Berry'. Sven-Ingvar bemærker: Tænk,
at den fattige kvinde på mit husmandssted om¬

gikkes med en hertuginde.
Havens elementer bliver springbræt til at

komme langt omkring. Let, elegant og uhyre
veloplagt, næsten flirtende skriver han til Afro¬
dite, ærbødigt til kong Frost, med empati til den
ensomme Marna, med glæde til alle himlens

fugle — og undertiden vemodigt. Bevidstheden
om at fremtiden er kort findes som en underlig¬
gende tone. Det er min erfaring, at når man er

det sted i livet, er det almindeligt at bruge me¬

gen tid på at memorere og genkalde sig den tid,
der er gået. Det lindrer og trøster.

I brevet til den japanske landskabsarkitekt
Akira Mochizuki bekrives tankerne om havens

udvikling, eller afvikling om man vil, tanken om
at lade naturens kræfter tage over, så det bliver
en fritvoksende tjørnelund. Og i brevet til male¬
ren Arnold Bøcklin skriver Sven-Ingvar om dø¬
den, som en uadskillelig del af livet og om det
hvide grengitter, 'Dødens port', som i hans have
er et billede på livets lyse afslutning.

På svensk er det en dejlig bog at læse; og gen¬

læse, uopslidelig. Men det er planen, at den i 2009
kan komme bredere ud, på engelsk, måske itali¬
ensk og på dansk, som jeg i sommer har haft den
gode opgave at oversætte den til. AL

i\\,Ssfc
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BOGOMTALE

Haveliv og udeoplevelser: i træerne, med bierne, under vasketøjet
• Garden life and outdoor experiences: in the trees, with the bees, under the clothes line

Trådgårdens natur
Lotte MoUer.Tradgårdens natur. Albert Bonniers For¬
lag, 2008. 2. rev. og ndi>. udgave. 190 5., 109 Skr.
ISBN 9789100117214

Den svenske journalist, haveskribent og fotograf
Lotte Moller har efterhånden forfattet en del bø¬

ger om emner i relation til haveliv og landskabs¬
arkitektur, senest i 2006 Tre måstare, tre trådgår-
dar om de tre professorer Pelle Friberg, Gunnar
Martinsson og Sven-Ingvar Andersson. Herud¬
over er hun kendt for bogen om sine forældres
have: Maryhill: en triidgård i Lund, 1994, for bø¬
gerne Citron: om citronen i Europas historia, 1997
og Tankar om trådgården, 1999. Hendes bøger er
blevet tildelt et utal af priser, bl.a. Gerard Donni¬
ers Essåpris 1993 og 'Patriotiska Sallskapets me-

dalj for •fortjånstfull gårning for trådgården', og
bøgerne har solgt i rigtig mange eksemplarer;
svenskerne er både meget interesserede i have¬
kultur og i at læse om den.

Trådgårdens natur udkom i første gang i 1992
og i 1993 i dansk oversættelse: Havens natur fra

forlaget Lindhardt og Ringhof. Bogen vakte
dengang stor opmærksomhed, selv om det slet
ikke det er ikke en havebog i gængs forstand,
men betragtninger over haveliv og de tilknytte¬
de aspekter, orden/kaos, ukrudt/krudt, dyreliv/
menneskeliv, udvikling/stilstand, evighed/for¬
gængelighed; med meninger og budskaber om,
hvad en have kan og måske også bør være. Det
er personlige refleksioner over haveliv, eller må¬
ske rettere sagt et liv i samhørighed med natu¬
rens processer.

Trådgårdens natur er nu udgivet i en revide¬
ret og udvidet udgave, men hovedsigtet er uæn¬
dret, en have skal befordre et godt, indholdsrigt
liv. Det beskrives gennem en række delartikler,
skrevet med letflydende pen og en ikke ringe
portion humor.

Men der er også essays om store haveprofe¬
ter, såsom som Gertrude Jekyll og Edwin Luty¬
ens i England og svenske Emma Lundberg på
Bullerbacken i Stockholm, og bogen giver ind¬
blik i ideerne bag Arts and Craft-bevægelsen og

derigennem også i havekunstens historie.

For Lotte Moller er haven i høj grad også et filo¬
sofisk anliggende. Og efter hendes mening skal
en have (læs gerne: udearealer) give plads til
børn, småkryb, bier, frøer, sommerfugle, pind¬
svin, afgrøder m.m.

Langt hen ad vejen behøver man slet ikke
have et stykke jord for at kunne nyde bogen,
det er i høj grad en pædagogisk formidling af
livsindstilling. Hvordan vil vi bruge vores tid?
På Face book?

Fra 1992 til i dag har meget forandret sig,
politisk, økonomisk. Dengang var haven umo¬
derne, nu er den igen 'noget'. Og der har i den
mellemliggende periode har været usædvanligt
mange penge til anlæg af haver og udearealer.

Det er altså femten år siden bogen udkom
første gang, og man kunne måske mene, at den var
blevet mindre nødvendig, eller bare uaktuel, men
sådan er det (desværre) ikke. Den har stadig en

mission, der anlægges jo dræbende kedsommeli¬
ge, deprimerende konforme, ligegyldigt uvækst-
lige, goldt stenbelagte haver og udearealer som

aldrig før. AL
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Torben Ebbesen, Dyr, der indfanger lyset,
Utterslev Skole, Kobenhavn NV, 2004.

Samarbejdspartnere: KHR Arkitekter og
Peter Holst Plan og Landskab

Torben Ebbesen, Animals that capture the light,
Utterslev School, Copenhagen NV, 2004.

Collaboration by: KHR Arkitekter and
Peter Hoist Plan og Landskab

Rum uden rammer

Henrik Rceh: Med rum som ramme — Torben Ebbe¬

sen. Kunst på offentlige steder 1982-2007. Borgen.
2007. 108 s. ill. 250 kr.

'Der er ingen forbindelser/mellem husene/og
tankerne i husenes rum. /Der er ingen forbin¬
delser i rummet./Og jeg vader rundt i gaderne/
går og går men kommer /ingen vegne, det hele/
er så monotont ens,' skriver Mikael Strunge om
Københavns forstæder.

Der er ingen pladser, men passager, og det er

overvejende i sådanne miljøer, at billedhuggeren
Torben Ebbesen har arbejdet udendørs.

Nu har Henrik R,eeh, der er lektor i huma¬
nistiske bystudier, samlet kunstnerens værker fra
perioden 1982 til 2007 i en bog. Alle arbejder
er skabt til stedet, 'site-specific', på 27 forskel¬
lige lokaliteter.

Ouverturen var for forfatteren modet med

Ebbesens litografiske mappe, 'Tebbe', fra 1973,
hvor kunstneren fulgte sin lærer, Richard Mor¬

tensens opfordring til at overskride billedfeltets
rammer, en praksis, som også har faet stor betyd¬
ning for Ebbesens skulpturer. Derfor titlen Med
rum som ramme.

Ebbesen er en efterspurgt og flittig mand og

hans ofte omfangsrige og sammensatte værker
mødes ikke blot omkring hovedstaden, men i
den danske provins, i Jonkoping og flere steder i
Tyskland. Med kommentarer omkring miljø og
funktion fremhæver forfatteren syv eksempler,
som lader sig besøge på en endags 'lystrejse',
fra Hellerup og Utterslev langs ringvejene 2 og

4, men alle værker præsenteres med flere foto¬
grafier og tekst. Samtidig inddeler han lokali- '
teterne i forskellige kategorier: Plads, indgang,
særlige steder og landskab, alle med underafde¬
linger, hvilket betyder, at kronologien springer
efter emne.

Der er skulpturer, som far værk og omgi¬
velser til at fusionere og gensidigt berige hin¬
anden, som f.eks. 'Asfalthimlen' ved Fælleshuset,
Egebjerggård, 'Gadespejlet' ved Nobelparken,
Århus, 'Atrium' i Hvidovre Hovedbibliotek og

'Depot' ved Flyvestation Skrydstrup. De kræver
ingen forklaringer. Andre er mindre umiddel¬
bart tilgængelige, fordi begrundelsen for deres
udformning er de omgivende bygningers funk¬
tioner, f.eks. Fødevarestyrelsen, Mørkhøj, Ring¬
sted Hovedbibliotek eller Farum Kaserne og de
helt specielle og spektakulære konstruktioner
ved Ingeniørhøjskolen i Ballerup.

Dogen er smukt illustreret, men værkerne
har så forskellige formelle vækstbetingelser, at
definitionen: plads, indgang osv. føles sekundær
og ikke helt overbevisende. Forfatterens tekst er

dels en løbende kommentar, dels en mere teore¬

tisk opsummering, og kunstneren har selv i nog¬
le - men for fa - tilfælde bidraget med tekster
om sine tanker omkring stedet, materialerne og
de konkrete fordringer.
Gertrud Købke Sutton

Torben Ebbesen, Observatorium,
Utterslev Skole, København NV, 2004
• Torben Ebbesen, Observatory,
Utterslev School, Copenhagen NV, 2004
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HAVEKULTURFONDENS HÆDERSPRIS 2008

Fra venstre. Eksempler på relreative områder i Herning:
de nye søer, De Geometriske Haver også kaldet
Den Musikalske Have samt to særhaver i Mindeparken
• From left. Examples of recreational areas in Herning
the new lakes, The Geometrical Gardens - also called
The Musical Garden and two special gardens in the
Memorial Park

Havekulturfondens Hæderspris 2008 blev i sep¬
tember tildelt landskabsarkitekt og stadsgartner
Lars Østerbye på de kommunale park- og na¬
turforvalteres årlige konference, i år med titlen:
Natur & Kultur. Hædersprisen består af bronze¬
statuetten 'De kurtiserende traner', skabt af bil¬
ledhuggeren Helen Schou, samt 25.000 kr.

Havekulturfondens formand, landskabsarki¬
tekt mdl, professor Thomas Barfoed Randrup
motivede valget af Lars Østerbye. Indlednings¬
vis præciserede han, hvad Havekulturfonden står
for, og hvad prisen går ud på: 'Havekulturfon¬
dens formål er at fremme havekulturen, idet or¬

det 'have' skal tages i sin videste betydning. Ved
uddeling af fondens midler skal såvel havekultu¬
rens miljøskabende side, som individets skaben¬
de udfoldelse, selvvirksomheden i havekulturen,
tages i betragtning. Endvidere er det ifølge fun¬
datsen muligt at foretage præmiering af enkelt¬
personer, der i særlig grad har virket for have¬
kulturens fremme. Siden 2006 har man kunnet

nominere personer til Hædersprisen. Dette har
vist sig at være en succes, og en del meget oplag¬
te kandidater er dukket op. Denne positive in¬
spiration er bestyrelsen meget glade for og enige
om at fortsætte. I 2008 har Havekulturfonden

ønsket at sætte fokus på en aktuel problemstil¬
ling, nemlig behovet for fortsat at tænke i udvik¬
ling når det gælder byens grønne områder. Dette
har vi valgt at gøre ved at udpege en person, som
i. særlig grad har gjort en forskel i forhold til at
fremme havekultur. Vi har søgt en person, som
kunne være eksempel til efterfølgelse — en rolle¬
model om man vil - i forhold til at fastholde og
udvikle det der står os alle allernærmest — i hvert

fald fagligt set — nemlig naturen, grønne områ¬
der, parker, torve, pladser og planter.'

Thomas Randrup beskrev i sin tale kort tre

strenge, der har præget Lars Østerbyes virke. Alle'
tre dele har været medvirkende til valg af pris¬
modtager:

'1. Lars Østerbyes faglige karriere er bemær¬
kelsesværdig enkel, præget af trofasthed, vedhol¬
denhed og evnen til at se nye muligheder inden
for gammelkendte rammer: Han dimitterede i
1970 som landskabsarkitekt fra KVL i 1970, her¬
efter fulgte et par år på Arevad Jacobsens Teg¬

nestue og 11 år som landskabsarkitekt ved År¬
hus Kommunes Parkvæsen. Siden 1984 har han

fungeret som stadsgartner i Herning Kommune,
heraf har de seneste par år været præget af or¬

ganisationsændringer, nye strukturer mv. Lige så
enkel denne del af den faglige karriere kan sy¬
nes at have været, ligeså varieret aktiv har hans
virke parallelt med stadsgartnerembedet i Her¬
ning været.

2. Lars Østerbye har siden midt i 1980erne
deltaget aktivt i fagets udvikling. Han har bl.a.
har været medlem af Statens Kåringsudvalg for
landskabsplanter, i begyndelsen af 1990erne har
han været bestyrelsesmedlem i Stads- og Kom¬
munegartnerforeningen, heraf i en periode som
formand.

Lars Østerbye har siden 1991 været med¬
lem af bestyrelsen i Forskningscentret for Skov
& Landskab og samtidig været formand for Det
Rådgivende Udvalg for park- og landskabs¬
forskningen ved Forskningscentret for Skov &
Landskab, hvilket vil sige, at han var med fra den
spæde start — og har holdt ud. Siden 2000 har
han været medlem af Centerbestyrelsen for Skov,
Landskab og Planlægning ved Københavns Uni¬
versitet.

3. Siden 1986 har Lars Østerbye været med¬
lem af censorkorpset ved KVL/KU, og han har
været ekstern rådgiver for landskabsarkitekt¬
efteruddannelsen ved Arkitektskolen i Århus.
Dette betyder, at han som forvalter af offentlige
grønne områder har sat sit præg på en række af
fagets nuværende udøvere, både med konstruk¬
tiv kritik og med gode råd til kommende land¬
skabsarkitekter.

Så alene gennem sit mangfoldige og alsidige
virke for havekultur, gennem sit mangeårige ar¬

bejde inden for faget, ikke mindst inden for den
offentlige forvaltning, gennem sit engagement
i forskning og udvikling i vores fag og via sit
engagement i forhold til undervisning har Lars
Østerbye gjort sig fortjent til Havekulturfondens
Hæderspris.'

Dernæst uddybede Thomas Randrup be¬
grundelsen for, hvorfor Havekulturfonden hav¬
de valgt at give Lars Østerbye prisen - og net¬

op i år:

'Havekulturfonden ønsker med tildelingen af
prisen i 2008 at rette en særlig opmærksomhed
på kommunernes opgaver med at planlægge, ud¬
vikle og pleje kommunens samlede mængde af
grønne områder.

I forbindelse med strukturreformen og æn¬

dringerne i den kommunale opgaveporteføl¬
je opleves en berettiget og nødvendig fokus på
forvaltningen af det åbne land. Forvaltningsan¬
svaret er nu overdraget til kommunerne. Der har
derfor de senere år været stor fokus på, hvordan
man skal organisere sig i kommunerne, og her¬
under hvem der skal have ansvaret for hvad. Det

åbne lands tarv har fået særlig opmærksomhed,
ganske enkelt fordi det kræver særlig opmærk¬
somhed, og vanerne er blevet brudt med ned¬
læggelsen af amterne og overdragelse af opga¬
verne til kommunerne.

Men fokuseringen på det åbne land må ikke
ske på bekostning af udviklingen af byens grøn¬
ne områder.

Der er stadig ingen lov, der garanterer, at der
er relevante og tilgængelige grønne områder i
nærheden af, hvor folk bor, og der er stadig in¬
gen lov, der fordrer, at der fastlægges langsigte¬
de strategier for, hvad vi vil med byens grønne
områder.

Med andre ord er der pt. ingen garanti for, at

byens grønne områder forvaltes optimalt i for¬
hold til borgernes ønsker og behov, i forhold til
de økologiske og naturlige ressourcer og udfor¬
dringer (herunder klimaforandringer) eller i for¬
hold til de forhåndenværende økonomiske res¬

sourcer.

Lars Østerbye har om nogen varetaget opga¬
ven med at forvalte og udvikle både byens grøn¬
ne områder, og landskabets mere frie natur, her¬
under at inddrage nye perifere områder til en

omdannelse, så de nu fremstår som lokalt for¬
ankrede, men samtidig som nationale og inter¬
nationale perler i dansk havekunst.

1 værket Danmarks Havekunst III, 2002, står
der bl.a.: 'Herning er et smukt eksempel på en
kommune med en parkpolitik på alle niveauer
og med væsensforskellige anlæg, i de senere år
perspektivrigt udviklet og styret af stadsgartner
Lars Østerbye.
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istående side, tv. Havekulturfondens Hæderspris 2008. Lars Østerbye med statuetten De kurtiserende traner
?posite page, left: The Garden Culture Foundation's Honor 2008, the flirting cranes statuette was awarded to Lars Østerbye

Foruden vejplantninger og fornyelse af ældre
parker - herunder Mindeparken — udvikles hele
Birkområdet ved Anglimuseerne, og der er an¬

lagt nyt rådhustorv og banegårdsplads. Der ar¬

bejdes med differentierende plejestandarder, na¬

turpleje og naturgenopretning, men samtidig
værnes der om visse parker og intensive lege¬
områder, idet de vedligeholdes med et mere tra¬
ditionelt anlægsgartnerisk kvalitetsniveau.

Lars Østerbye har formået at spænde over en
samlet grøn ressource, i byen og på landet, uden
at tabe nogen af delene. Det er den udfordring
de danske kommuner står over for lige nu. Have¬
kulturfonden opfordrer de danske kommuner til
at følge Lars Østerbys eksempel og i særlig grad
til, at Herning Kommune vil værne om — og i
Lars Østerbyes ånd - også udvikle byens grønne
områder i fremtiden.' AL

Birkområdet i Herning. I forgrunden Carl-Henning
Pedersen og Else Alfelts Museum, tv. den runde skulp¬
turpark og Den Musikalske Have. I højre side båndet
af nye skoler. Bagest ses Ingvar Cronhammars skulptur
Elia. Nikolai Mørk, Studio 1-2 fot. 2001
• Birkområdet i Herning. I forgrunden Carl-Henning
Pedersen og Else Alfelts Museum, tv. den runde skulp¬
turpark og Den Musikalske Have. I højre side båndet
af nye skoler. Bagest ses Ingvar Cronhammars skulptur
Elia. Nikolai Mørk, Studio 1-2 fot. 2001
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IN MEMORIAM

I.P.Junggreen Have, akvarel fra 1954 til C.Th. Sørensens projekt forVitus Berings parken i Horsens
• I.P. Junggreen Have, watercolor from 1954 for C.Th. Sørensen's project forVitus Bering Park in Horsens

I.P. Jifnggreen Have
20. juli 1915 - 10. august 2008

Landskabsarkitekt Sonja Poll:
Lyset falder blødt over den vidunderlige karpe,
hugget i en funden flintesten, som Junggreen en¬

gang for længe siden kom og forærede til mine
forældre. Den blev givet med samme beskedne
glæde, som adskillige vidunderlige tegninger bå¬
de før og senere. Nu glæder den mig og husets
besøgende. Netop den dag Junggreen døde, var
vi en lille flok havevenner her, som beundrede
karpen, og talte om det forunderlige menneske,
Junggreen var. Og sendte ham kærlige, tanker.

Junggreen var ganske ung, og nyuddannet
gartner, da han første gang fik kontakt med min
far. Det var i 1937. Min erindring går ikke så
langt tilbage, men jeg husker tidligt fars dybe
betagelse og store forventninger til denne unge

mand, som var så rigt begavet.
Og jeg husker fars omsorg for at gøre brug

af disse rige evner. Mon ikke de begge har følt
sig åndsbeslægtede fra første færd.

Skade kun, at Junggreen med familie var så
dybt forankrede i det sønderjyske, at de ikke lod
sig omplante til kongens København.

Alligevel blev det til en lang række gode arbejdsår,
hvor Junggreen deltog i undervisningen på aka¬
demiet og var med i tegnestuens arbejde. Her blev
det naturligt nok opgaverne i og omkring Aaben¬
raa, som han primært kom til at arbejde med.

Men også de særlige opgaver, hvor hans
skulpturelle nerve var afgørende. Korset for Kaj
Munk f.eks., så enkelt, så jordnært, som var det
gødet af digterens hjerte. Eller taksfigurerne på
Vibedehus: Junggreen formede dem og passede
dem med klipning i de næste mange år. Lykke¬
ligvis lavede han også en hel række skitser, som

ret nøje beskriver formen.
Vibedehushaven har i nogle år været i fare

for at gå til. Men et nyt ejerpar har taget fat på
en grundig renovering af parken, og efter en nø¬

je granskning af skitserne har de og deres meget

dygtige gartner bragt taksfigurerne tilbage til en

form, som jeg er sikker på, ville glæde Junggreen.
Fra årene på tegnestuen husker jegjunggreens

levende nærvær omkring løsningen af opgaverne,
men også hans nænsomhed og lydhørhed. Ikke
underligt, at han var elsket som lærer.

Senere genoplevede jeg det i vores samarbej¬
de omkring de Geometriske Haver i Herning.
Det var trygt, at kunne støtte sig til Junggreens

vurdering, lade sig bære frem af hans begejstring
og være sikker på, at han ville sige fra, når han
mente det.

Lykkeligt, at disse rige evner og dette rige
sind fik lov at udfolde sig så smukt og så mang¬

foldigt.

Landskabsarkitekt Preben Skaarup:
Junggreen var enestående. Som menneske, som

landskabsarkitekt og som billedhugger, tegner,

middelalderarkæolog, kirkegårdskonsulent, un¬
derviser og meget mere lod han sig ikke presse
ind i de sædvanlige rammer, men bevægede sig
helt frit i sit eget personlige og faglige rum.

Junggreen hyldede det klassiske ideal for
landskabsarkitektur.

At landskabsarkitektur kun er ædel og fin,
når den ikke er prangende, pågående og person-

promoverende. At det var bedst, når man ikke
kunne se, at han havde været der, sagde han selv.
Og det var han bedre til end nogen anden. Der
en selvfølgelighed over de anlæg Junggreen har
arbejdet med. De er lavet på stedet og af stedet.
Usynlige, når det var bedst for stedet og dermed
opgavens løsning.

Men Junggreen var også klar til at være me¬

get synlig, når det ikke kunne være anderledes.
Gemt i en lund midt i det flade, sønderjyske

landskab ligger middelalderruinen Trøjborg, som

Junggreen har restaureret. At lade en kæmpelang
strengbetonbjælke føre over voldgraven til en

middelalderborg, at udstyre den med plankedæk
og skråtstillede, håndsmedede rækværker, at lade
den gå gennem en renæssanceportal af beton¬
bjælker, der bærer en inskriptionstavle fra om¬

kring 1590, det gør Junggreen med en selvfølge¬
lighed, der viser den reneste fordomsfrihed.

Junggreen kunne altså godt med naturlig selv¬
følgelighed bruge et standardprodukt i sine anlæg,
men mest er de formet i basale materialer, som

medvirker til at give dem en særlig autenticitet.
Man fornemmer at Junggreens anlæg kan

blive meget gamle. Lige som han selv blev det.
Når Junggreen arbejdede med på nye pro¬

jekter i nutidig kontekst, tilførte han dem ofte
med sin indsats en fornemmelse af tyngde, ba-
salitet og tid. Som når han bruger restprodukter
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I.P.Junggreen Have,Trøjborg Ruin, 1985
• I.P. Junggreen Have,Trøjborg Ruin, 1985

Junggreens var hele tiden i gang og fik et langt
arbejdsliv. Junggreen var smittende i sin begej¬
string for alting. Beskeden og selvudslettende,
men på en måde, så man ikke kunne undgå at
lægge mærke til ham.

Kristine Jensen, landskabsarkitekt, præsident-for
Det Kongelige Akademi For De Skønne 'Kunster
Søndag den 10. august 2008 døde landskabsarki¬
tekt I.P. Junggreen Have, 93 år gammel. Onsda¬
gen efter blev han bisat fra Sankt Jørgens Kirke
i Aabenraa i en simpel trækiste. Helt enkel, som
den gamle paves, lavet af sønnen Torkild dagen ef¬
ter døden. På kistens lå fuldmodne aks af korn, og
senere spredes asken over havet. Kornet og havet:
Det er en smuk sammenfatning af landskabet —

oprigtigt og elementært som Junggreen selv.
Junggreen Have blev lektor på afdelingen

for landskabs- og havekunst på Arkitektskolen i
Aarhus i foråret 1980. Han blev en fornyende
kraft på AAA og genåbnede bogstaveligt nog¬
le større perspektiver. Efter at langt yngre kol¬
legaer kuldsejlede et kollektivt projekt med at
løfte efter Sven Hansens professorat. I 80ernes
start havde ingen alligevel læst Das Kapital, men
fortsatte vandringen i andre systemer, som gry¬
ende digitale, planlægningsteorier eller systema¬
tiske æstetiseringen Her var Junggreen befrien¬
de, han afmonterede lærestolens monumentalitet

og gjorde faget mere tilgængeligt - på samme
side som punkens agenda: Selvgjort er velgjort.
Junggreens teori var praktikerens - håndens og
åndens arbejde. Han kunne alt: Tegne, male, fo¬
tografere, gartnerfagets store ABC og hånd-
værkspraksisser som at hugge i sten ('alt andet
end flint er for tøsedrenge') — foruden alle grafi¬
ske teknikker til perfektion.

Han var viden og faglighed i den egentlige
betydning af ordet. Det var den tyske filosof von

Humboldt, der udlagde den universitære dok¬
trin om, at en lærers faglighed er grundlaget for
enhver vellykket undervisning: I omskrevet for¬
stand tager den idé udgangspunkt i enhver stu¬
derendes mareridt: At viden ikke kommer af sig
selv, men må tilegnes ved egen kraft. Det kan her
være altafgørende at møde én, man er villig til
at spejde efter. Og det var udmattende at følge

med, fordi man i forhold til I.P. var selvlysen¬
de som praktikant. Junggreen tegnede som en
drøm — hans sirlige tuschstreg registrerede ver¬
dens mindste nøjagtigheder og lod alle former,
fjer og dyr komme til syne for øjnene af os. Men
han var en ægte autoritet og ikke mesterlærer, så
den kunstneriske frihed stod suverænt i front.

Junggreens undervisning udsprang af den
danske tradition, der også var Sven Hansens, og

bygget på især Sørensens teorier. Det historiske
fundament i Europas Havekunst baseres på en idé
om den 'bevidste' landskabskunstner - som en

analogi til landskabsarkitektfagets udvikling fra
håndværkskunst til kunstnerkunst. En hel ge¬

neration af landskabsarkitekter er derfor famili¬

ært skolet i især italiensk havekunst, fordi det var

helt nødvendigt at se og forstå det eksemplariske
rum - landskabet og arkitekturen. Helt mod¬
sat hortonomuddannelsernes kunsthåndvairk-

og designpraksis ('de broderer'). For Junggreen
rettede den æstetiske indstilling sig derfor mod
kunsten, eller kunstens natur om man vil.

Nok var kunsten hans profession og moder¬
nismen hans overbevisning. Men som landskabs¬
arkitekt var han ikke blind for metaltrætheden i

den danske tradition. 'Pænt' - var et særligt groft
skældsord, fordi han nærede dyb modstand mod
stildyrkelsens golde sterilitet, når Sørensens sti-
liseringsmetode og geometriske mesterstykker
blev brugt, til at tømme alt liv ud af et projekt. I
stedet dyrkede han ideen om en folkelig jævn¬
hed ('uden dikkedarer'), hvor han identificerede
sig med bonde- og fiskerkulturens simple spil¬
leregler og æstetiske sans. Altid på farten rundt
i det danske landskab, viste han os de smukke¬
ste steder: Fyrkat, Lindholm Høje, kirker og kir¬
kegårde foruden Himmerlands- og Odsherreds
gravhøje — marsk og diger i Tønder. I.P. Jung¬
green Have blev tildelt Eckersberg Medaljen og
var æresmedlem af Danske Landskabsarkitekter.

Blandt hans smukke værker er Poppel Alleen i
Aabenraa, de fine enkle voldanlæg ved Sønder¬
borg Slot, den store og gennemgribende land-
skabsrenovering for Nationalmuseet omkring
Hammershus Slotsruin.

I alt væsentligt var han ukorrumperet — og
talte for sig selv.

fra stenhuggerier, slidte stålkugler fra Enstedvær-
kets kulknuser, eller når han med en dåseåbner
ruller en jernstrimmel væk og åbner for vandet
inde i stenen.

Junggreen var efter sædvanlig målestok gam¬
mel al den tid, jeg kendte ham. Da jeg blev bedt
om at finde en lærer til landskabsafdelingen,
kendte jeg ham ikke endnu, men nogen nævnte
en vis Junggreen Have, og jeg huskede at have
set en glad 'vandhane' i Havekunst. Da jeg kort
tid efter præsenterede ham på arkitektskolen var
der kritik — han måtte være for gammel, mente
de studerende.

Junggreen blev en meget værdsat underviser.
Som lærer og kollega var Junggreen en inspirator
og overraskede igen og igen ved at være skifte¬
vis forsigtig, fræk, traditionsbundet, respektfuld,
moderne og fuldstændig fordomsfri. Og med en

levende evne til at se kvaliteterne i et sted eller

en situation og finde de mest enkle løsninger.
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I.P.Junggreen Have.
Tegning Hettie Pisters, ca. 1980
• I.P.Junggreen Have.
Drawing Hettie Pisters, ca. 1980

LandskabsarkitekterJonna Majgaard Krarup og
Hettie Pisters:

I.P. Junggreen Have døde i en alder af 93 år efter
et langt, rigt og meningsfuldt liv som landskabs¬
arkitekt, kunstner, underviser, kollega, ven og fa¬
miliemenneske.

Junggreens død afslutter ikke bare et langt
liv og virke, men markerer også, at en betydende
periode i dansk landskabsarkitektur hastigt nær¬
mer sig sin afslutning, ja måske endda blev af¬
sluttet denne søndag morgen i august.

Junggreen var del af den gruppe landskabs¬
arkitekter, som formede, påvirkede og udvikle¬
de det, som af mange betegnes som Guldalderen
i dansk landskabsarkitektur. Fyrtårnet i denne
gruppe var lærermesteren, kollegaen og vennen
C.Th. Sørensen (1893-1979), hos og med hvem
Junggreen først arbejdede siden samarbejdede i
såvel praksis som i undervisning.

Junggreen var autodidakt, et sensitivt og in¬
telligent menneske, der formåede at skabe en

sammenhæng i sit liv og virke, som samlet set
og posthumt måske bedst kan beskrives som
en slags Gesamtkunstwerk, hvor familieliv, arbej¬
de, undervisning og fritid kom til at udgøre en

usædvanlig helstøbt helhed, hvilket Junggreens
sidste år som praktiserende arkitekt, 1990-2000,
i tæt samarbejde med sønnerne Niels og Torkild
vidner om.

I de sidste sygdomsramte år boede og levede
Junggreen i et sjældent smukt og generøst fami¬
lie- og arbejdsfællesskab med sønnen Niels og

svigerdatteren Jette, og han tog på trods af syg¬
dom til stadighed del i udviklingen og diskussio¬
nen af en række anlæg helt frem til sin død.

Selv søgte Junggreen som person bevidst en

anonymitet i sit faglige virke. Oplevelsen og bru¬
gen af rummet, anlægget eller objektet — og af
de narrative forhold herved — var for ham vigti¬
gere og mere interessante end hans egen person.
Mennesket Junggreen var en kompleks, elskvær¬
dig, ligefrem og stadigt søgende personlighed, på
en og samme tid karakteriseret ved både ydmyg¬
hed og en stærk kunstnerisk og arkitektonisk
selvbevidsthed, der manifesterede sig i stort set
alt, hvad han foretog sig og udvirkede.

Junggreens projekter og anlæg var båret af
en genuin, dybtfølt og insisterende interesse for
og vilje til forståelse af såvel menneskers behov
for og ønsker til deres omgivelser, såsom kultur¬
landskabet, og til de naturkræfter, og kulturelle
og økonomiske forhold, der til stadighed former
og omformer dette. Denne forståelse formåede
han med kunstnerisk nerve at omsætte og for¬
tolke i en række anlæg af høj arkitektonisk kva¬
litet, hvoraf mange på mærkværdig vis unddra¬
ger sig såvel monumentalitet som sentimentalitet
og tidstypiske stil- og designudtryk.

Nogle har fremhævet, at Junggreens arbejder ka¬
rakteriseres af luft, lys og stoflighed. Hertil kan
tilføjes, at det er lige så karakteristisk for hans
anlæg, at de er tilgængelige gennem almen men¬

neskelige måder at relatere os til vores omgivel¬
ser på, nemlig gennem de primære menneskelige
sanser. Rum, stoflighed, materialitet, funktiona¬
litet og atmosfære blev formidlet på en intuitiv
og uakademisk måde, og anlæggene fremstår til¬
gængelige, oplevelsesrige og opfattelige for ung
som gammel. Som en blandt flere bidrog Jung¬
green herved til, at nogle af de demokratiske og
humanistiske aspekter og ideer, som også lå bag
den såkaldte Guldalderperiode, blev omsat i fy¬
siske udtryk og rettet mod en bred skare af bru¬
gere. Ud over periodens produktion af egentli¬
ge havekunstneriske anlæg står blandt andet de
mange fine almennyttige boligbyggerier, institu-
tionsbyggerier og en række offentlige park- og

fritidsanlæg som anlæg, vi forbinder med opbyg¬
ningen af den danske velfærdsstat.

I perioden 1980-85 virkede Junggreen som
underviser ved landskabsafdelingen ved Arki¬
tektskolen Aarhus. For undertegnede, og måske
også for andre studerende, der mødte Junggreen
som underviser, satte dette møde sig markan¬
te og skelsættende spor. Mødet med Junggreen
som underviser var som en gave, men også en

gave, som forpligtede.

U6 LANDSKAB 6 2008



Junggreens undervisning var ligesom mennesket
Junggreen præget af både ydmyghed og en fag¬
lig selvbevidsthed, som han formidlede og stil¬
lede til rådighed for dem, der søgte ind i det ar¬
kitektoniske univers.

Som rollemodel var Junggreen en umulighed,
men som samtalepartner og inspirator en gave,
der tog sig tid, havde tålmodighed og en åben¬
hed over for de famlende tanker og ideer, man

forsøgte at artikulere, og de klodsede forsøg,
man vedblivende præsterede i forsøget på at fin¬
de vej ind i og en metode til at agere i det arki¬
tektoniske univers.

I Junggreens undervisning var de ingen kro¬
nologiske landskabsarkitekturhistoriske forelæs¬
ninger, der var ingen anvisninger af korrekte
svar, og der var heller ingen eksakte metodiske
anvisninger.

Men der var fantastiske samtaler og forelæs¬
ninger, nogle gange bygget over to dias; der var
samtaler og forelæsninger, de var sprængfyldte
med energi, begejstring, og som åbnede og in¬
spirerede. På en blandt undervisere sjælden måde
evnede Junggreen at lytte og lede på vej og at få
os studerende til at tro på os selv og på de spæde
og ofte kluntede forsøg, vi uvægerligt bragte til
torvs. Det gav mod til at insistere og vedbliven¬
de insistere på og udvikle det, man nu var i gang
med. På sin vis tilskyndede han således de stude¬

rende til den autodidakte dannelse som arkitekt,
en form han selv mestrede. På den måde var han

en unik læremester.

Selv beskrev Junggreen det som, at han slet
ikke gjorde noget.

Vi, der oplevede det, kan kun konstatere, at
hvis han intet gjorde, så har så lidt sjældent haft
så stor virkning. Skal man forsøge at indkredse,
hvad det var, han udvirkede i sin undervisning,
var det at få den studerende til at tro på sig selv
og sine idéer, at få os til at undersøge og insistere
— at få os til at studere. Junggreens pædagogiske
og didaktiske strategi var således måske intuitiv
og uartikuleret, men båret af hans enorme men¬

neskelige og faglige engagement, der generøst
blev stillet til rådighed for os. At undervise på
en sådan måde kræver fagligt mod og tillid, ikke
mindst tillid til den studerende. Den tillid kun¬

ne man som studerende forsøge at honorere ved
at undersøge og vedblivende stille spørgsmålene
om og om igen, og derigennem forsøge at ind¬
kredse og forfine såvel spørgsmål som svar. Det
var, og er stadig, ikke nemt. Men meningsfuldt
og livsbekræftende.

Dansk landskabsarkitektur har mistet en be¬

tydende og unik personlighed, vi har mistet en

kollega, vores lærermester og kære ven. Jung¬
greens hustru og familie har mistet en ægte¬
mand, far, morfar og farfar, og oldefar.

Junggreen blev bisat fra Sankt Jørgens Kirke i
Aabenraa. I selv samme kirke var han både døbt,
konfirmeret og blevet gift. Hans aske vil blive
spredt over havet.

Et imponerende liv og livsværk er slut, men

dybt i vores hjerter er vi mange, som gemmer på
Junggreens fantastiske gave til os.

Øverst tv. LP Junggreen Have,
EDB-gruppens hus i Herning, ca. 1986
Øverst th. I.P. Junggreen Have,
udformning og hugning af mindekorset for
Kaj Munk ved Hørbylunde Bakker, 1952.
AL og N. Junggreen Have fot.
•Top left. I.P.Junggreen Have,The EDB-gruppen
building in Herning, ca. 1986
Top right. I.P. Junggreen Have, the design and hew¬
ing of a memorial cross for Kaj Munk at Hørbylunde
Bakker, 1952. AL and N. junggreen Have photo.

Modstående side.Taksfigurer ved Vibedehus, Fakse.
I.P. Junggreen Have medvirkede i næsten 50 år i
klipningen af de store taksfigurer
Herunder. I.P. Junggreen Have, blyantsskitse, ca. 1990.
Klippet form, f.eks. taks, tjørn, bøg og buksbom
• Opposite page: Yew figures at Vibedehus, Fakse.
1. P. Junggreen Have participated for almost fifty years
in the pruning of the large yew figures.
Below: I.P. Junggreen Have, pencil sketches, ca. 1990.
Pruned forms, such as yew, hawthorn, beech and box¬
wood *



SUMMARY

The esplanade and spaces in
Hafnarljordur, p. 121
Thrainn Haukssson

The town of Hafnarfjordur is char¬
acterized by the fact that the old
town quarter lies in a dramatic
lava stone terrain, which winds

along the fjord. The Landslag land¬
scape architects have designed the
city museum's surroundings, a new
town square and an esplanade.

The city museum's new square
is paved with rounded beach
stones, which lay where the square
is today. The several-kilometer
long new esplanade offers the op¬

portunity of walking along the
water and experiencing the town,

coast, sky and sea. Sitting and ob¬
servation areas have been estab¬

lished at prominent places.
The Thorsplan square is a

sunken, circular square with a per¬
manent stage.

Reykjavik Energi's
new headquarters, p. 126
Ragnhildur Skarphéåinsdottir

In 2000 the office of Hornsteinar

Arkitektar ehf. won the competi¬
tion for Reykjavik Energi's new

headquarters. The buildings were

completed in 2003 and the gar¬
den and parking complex were es¬

tablished soon after. Great empha¬
sis was placed on connecting the
buildings with the surroundings,
and the forces of nature are under¬

scored in the scheme by the use
of water, heat and steam, cold and
ice, sun and wind power, light and
shadow.

In the space between buildings
lies a reflecting pool in two levels
connected by a number of water¬
falls. The bottom of the pool is cov¬
ered with brownish Icelandic liparit
gravel.The wind velocity and tem¬

perature are constantly monitored
to ensure that the amount of Water

passing over the falls can be regu¬

larly adjusted in keeping with the
weather. By reducing the amount
of water during the winter, ice taps
form, while the increased water

flow during the summer causes a

stronger froth in the waterfalls.
Integrated light rays in stainless

steel troughs he in the pool area
and continue - like a kind of light¬
ning — through the falls in the wa¬
ter and out over the area in front

of the main entrance and on to the

garden, which is surrounded by lava
walls. The lighting plays an impor¬
tant role and the surroundings have
a fairytale like atmosphere when
darkness falls. The integrated diode
lamps can change color, and verti¬
cal, eight-meter-high light columns
mark the entrance.

Iceland's National Museum,

p. 128
Ragnhildur Skarphéåinsdottir

Iceland's National Museum was re¬

opened after Hornsteinar Arkitek¬
tars extensive renovation and altera¬

tions of both the museum building
and the surroundings. The National
Museum is located on the border

between the university grounds and
Reykjavik's old town quarter. The
goal was to design the areas around
the museum so that they would en¬

hance the building and be a deserv¬
ing setting for the future new and
magnificent museum that Horn¬
steinar Arkitektar won the com¬

petition for. A series of grass and
tree-covered terraces lie in the east¬

ern part of the area. The terraces lie
along the south facade of the build¬
ing and step the terrain down to¬
ward the street and provide an im¬
portant and integral part of the
total impression around the build¬
ing.

Travel letters: Gibellina, p. 130
Belly Engholm and Torben Michelsen

The world's largest and most un¬
usual landscape area; is how the

place and the town of Gibellina on

Sicily is known. An earthquake oc¬
curred on January 15, 1968 and the
epicenter lay just below the town.

People streamed out of their hous¬
es and the town completely col¬
lapsed. In the aftermath in Gibel¬
lina nothing remained higher than
3-4 meters, not even the church. It
was decided to be too risky to re¬
build the town at the same spot so
it was moved about 20 kilometers

toward west.

On the initiative of sculptor Al¬
berto Burn, artists were called in
from all over the world including
sculptor Joseph Beys, composer
and artist John Cage, Carlo Levi
Leonardo Sciascia, Renato Guttoso
Fausto Udotti.The remains of the

old town were leveled down to

about two meters in height and all
the roads were reestablished. Con¬

crete was poured on top of the re¬
mains. The resulting town area thus
became one large concrete block
about lxl kilometers in size.

A few freestanding ruins that re¬
mained as well as the surrounding
landscape up to one kilometer away
were protected so that trees and
undergrowth could proliferate un¬
hindered. Thus today only the roads
around the town, and the pedestri¬
an streets in the center are accessi¬

ble. The old cemetery lies now as a

little town quarter on its own.

A selection of Sven-Ingvar
Andersson's models, p. 133
Annemarie Lund

With the support of the Garden
Culture Foundation, some of Sven-

Ingvar Andersson's models were

photographed by Torben Petersen,
and for each model there is a de¬

scription of the project they depict.
In the fall of 2007, Sven-Ingvar An¬
dersson's entire project archives as
well as his models were turned over

to Denmark's Art Library's Collec¬
tion ofArchitecture Drawings to¬

gether with the new photographs

with accompanying records. The
records are planned to be gathered
in an electronic database on the in¬

ternet and will thus be accessible to

all interested parties.

In memoriam: I.P. Junggreen
Have, July 20, 1915 - August 10,
2008, p. 142
KristineJensen

Landscape architect LP.Junggreen
Have is dead, 93 years old. Jung-
green Have became a senior lectur¬
er at the department of landscape
and garden art at the Aarhus School
ofArchitecture in 1980, where
he soon proved to be an innova¬
tive force. Junggreen's theory was
that of the practician - the work of
body and spirit. He could do ev¬

erything: Draw, paint, photograph,
the basic rules of gardening and
craftsman trades like stone masonry
- in addition to a perfection in all
the graphic technics.

Junggreen's teaching was based
on the Danish tradition, which was

also Sven Hansen's and built espe¬

cially on C.Th. Sørensens theories.
Although the art was his profes¬
sion and modernism his persua¬

sion, as a landscape architect he was

fully aware of the metal fatigue in
the Danish tradition. He felt a great
resistance to the barren sterility of
style dominance. Instead he cul¬
tivated the idea of an unassuming
simplicity, where he identified with
the farming and fishing cultures'
simple game rules and aesthetic
sense. Always on the go through
the Danish landscape. I.P. Junggreen
Have was awarded the Eckersberg
Medal and was an honorary mem¬
ber of Danske Landskabsarkitekter.

His many beautiful works include
the fine, simple ramparts around
Sønderborg Castle and the grand
and extensive landscape renovation
for the National Museum around

the Hammershus Castle ruins.

Pete Avondoglio
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Den nye kommuneplan og landskabet
27. - 28. oktober i Skanderborg
Det åbne land skal indgå i de nye

kommuneplaner. Hvilke redskaber
har man til rådighed, og hvordan
koordineres arbejdet med øvrig
lovgivning, vand- og naturplaner,
statens interesser osv.?

Skanderborg Kommune bruges
som case for en workshop om
landskabet i kommuneplanen.
Program og tilmelding:
Dansk Byplanlaboratorium
db@byplanlab.dk
www. byplanlab. dk

Åben internasjonal konkurran-
se om bypark i Griinerløkka
Konkurransen omfatter prosjek-
tering av et regulerte friområdet
som ligger langs østre bredd av
Akerselva

Landskapsarkitekter og arkitekter
fra inn- og utland er invitert til å
tegne en helt ny bypark ved Akers¬
elva. Det er området ved Nedre

Foss som snart skal bli en spennen-
de bypark.
Oslo kommune ved Friluftsetaten

har utlyst en åpen, internasjonal
konkurranse om å utvikle området

langs Akerselvas østre bredd, ved
Nedre Foss gård, til park. I dag lig¬
ger området nærmest brakk.
6. november er fristen for å levere

inn forslag.
En fleksibel og trygg park som

innbyr til masse spennende aktivi¬
tet, er oppdraget de konkurrerende
arkitektmiljøene har fatt. Ramme¬
ne for konkurransen er lagd i sam¬
arbejd med brukerne gjennom en
omfattende brukermedvirkning.
Forutsetningen er at det skal væ¬
re gode gangforbindelser gjennom
parken, og at det skal være lett å

komme helt ned til vannet. Det

skal være plass for fri lek og uorga-
nisert aktivitet. Utformingen skal
knytte an til områdets historie.
Nedre Foss-parken skal inngå som
en del av Akerselva miljøpark, og
når den nye byparken er ferdig
opparbeidet, er også Akerselva mil¬
jøpark komplett. Da har det tatt
om lag tjue år å fa til en sammen-

hengende, grønn forbindelse langs
Akerselva - fra Marka til fjorden.
www. doffin. no /search /show/search_
view.aspx?ID=AUG106651
www. landskapsarkitektur. no

En ny serie udendørs lygter til belysning af facader og
stier. Bestående af runde eller lineære væg- og loftar¬
maturer, en pullert-serie i forskellige højder og en LED
projektør.
Designet kombinerer alle medlemmerne af CL-serien.
Simpel tidløs elegance kommer til udtryk i harmoniske
proportioner og perfektion i detaljerne, og de arkitekto¬
niske sammenhænge i CL-serien skaber en glidende og
harmonisk overgang mellem lys og mørke.

Teknologien i CL-serien skaber endvidere kombination¬
en af funktion og design.
Innovation og teknologi er afspejlet i de strukturglatte
overflader. Ingen synlige samlinger samt en robust kon¬
struktion.
CL-serien er reduceret til det væsentlige: At få belysnin-
.gen integreret som en del af arkitekturen.

www.solar.dk

solar
stronger together
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Nicolaj i Kolding i finalen om
Rosa Barba European Price
i Barcelona

Arkitekt Kristine Jensens Tegne¬
stue er med i finalen om Rosa

Barba European Price med gård-
projektet 'Nicolaj' i Kolding.
Rosa Barba European Price udde¬
les på den 5. europæiske biennale
for landskabsarkitektur i Barcelona

den 25.- 27. september i år.
Prisen og Biennalen i Barcelona
er organiseret af COAC - det ca¬
talanske arkitekturinstitut i samar¬

bejde med det catalanske direkto¬
rat for arkitektur og landskab og

de to catalanske arkitektskoler på
UPC i Barcelona.

Kristine Jensen skal forsvare pro¬

jektet på et symposium over for en
international dommerkomite, i
Palau de la Musica i Barcelona.

Det er første gang, der er dansk
deltagelse i finalerunden om Rosa
Barba Prisen.

Kristine Jensen, der har udført
projektet sammen med tegnestuens
medarbejdere Nina Walsh, Line
Krath og Hanne Knudsen, siger:
'Vi er smadderstolte over aner¬

kendelsen, ikke mindst fordi man i
Barcelona forstår der ligger en va¬

skeægte arkitektonisk indsats bag
udviklingen af et byrum. Det er
den arkitektoniske idé og indsats
vi er blevet bedt om at komme til

Barcelona for at uddybe og belyse'.
Projektet vil efterfølgende blive
vist i biennaleudstillingen, ligesom
det indgår i en bogudgivelse.
Gårdprojekt 'Nicolaj' er et nyre¬
noveret byrum i Kolding i tilknyt¬
ning til Nicolaj Kulturhuse. Går¬
den var tidligere trist og nedslidt,
men med et utraditionelt mate¬

rialevalg og høj grad af genbrug
er det lykkes at vende situationen

uden at gøre stedet for fornemt.
Mellem rå stålelementer står sar¬

te magnoliatræer, og gårdrummets
bevægede terræn af sort asfalt har
en strøm af hvide prikker, der bæ¬
rer lys om natten. Tegnestuen har
villet skabe et aktivt byrum, for
både små og store, unge og gamle.
Med både byhave, tilskuerfacilite¬
ter, lege- og dansepladser side om
side med caféterrasser.

Gårdrummets nye arkitektur ska¬
bes af en lang væg og en rund tri¬
bune af cortenstål, der forbinder
gårdens fem forskellige bygninger.
Men gården opleves ikke fra et
sted, der er mange måder at be¬
væge sig til og fra gårdrummet på.
Det er et 'polyfokalt' rum, hvor
der ikke er et centralt samlings¬
punkt - i stedet far man fornem¬
melsen af, at de forskellige dele
glider over i hinanden er sidestillet,
vævet og sammensat.'
Udarbejdelsen af projektet og re¬

organiseringen af gården er sket
i perioden 2003-09 og er udført
med Kolding Kommune og Real
Dania som bygherre. Gårdprojek¬
tet er knap 4.000 kvm stort og har
kostet 7,5 mill.
Det indgår i et kulturkompleks,
hvor Dorte Mandrup Arkitekter
har renoveret bygningerne inden-
døre, og kunstneren Astrid Krogh
har udført et belysningsprojekt.
Inf. www.kristinejensen.dk

Uddrag af dommerbetænk¬
ning: Fire havne på Bornholm
Konkurrencen har været usædvan¬

lig, fordi der som udgangspunkt er

udarbejdet et omfattende grund-
lagsmateriale, der både overordnet
beskriver de bornholmske' havnes
situation og mere specifikt ana¬

lyserer de fire havne, som danner
rammen om konkurrencen.

Programmet gav mulighed for at
indsende meget overordnede eller
principielle forslag såvel som detal¬
jerede forslag til de enkelte havne.
Konkurrencen gav også mulighed
for at fremsætte skriftlige og teore¬
tiske forslag..
Som noget enestående i Danmark
er to bornholmske havne, Årsda¬
le og Allinge, sprængt ind i klip¬
pen, mens Hasle Havn og havnen
i Nørrekaas er bygget uden på den
oprindelige kystlinje som de fleste
andre havne i Danmark.

Havne har altid været dynamiske.
De er blevet ombygget og udvi¬
det med jævne mellemrum, især i
de sidste 150 år. Det afgørende er,
at udviklingen er positiv og frem¬
synet. I konkurrenceprogrammet
er der derfor lagt stor vægt på en

bæredygtig udvikling af de born¬
holmske havne. Her tænkes både

på økonomisk og miljømæssig bæ¬
redygtighed. Udviklingsforslagene
skal hænge sammen økonomisk,
og de må hverken belaste det fysi¬
ske eller det kulturhistoriske miljø
unødigt.
Langt de fleste forslag til konkur¬
rencen er konkrete forslag til én
af de fire havne. Omtrent en fem¬

tedel er forslag til alle fire havne,
og kun tre er helt overordnede og

principielle. Samlet viser materia¬
let tydeligt, hvor stor forskel der er

på muligheder og begrænsninger i
de fire havne.

For eksempel synes man ud fra det
samlede materiale at kunne kon¬

kludere, at indgreb i havnen i Års¬
dale bør være meget nænsomme,
hvis der overhovedet skal gøres

noget. Omvendt er dommerkomi¬
teen forundret over, at der blandt

forslagene til Nørrekås ikke er fle¬
re, der arbejder mere visionært i
netop denne havn, som kan tåle
store, spektakulære indgreb frem
for blot at lave en ny stor marina.
Der fremkom en lang række gode
ideer og smukke billeder, også i de
projekter der ikke blev præmieret.
Generelt savner forslagene pro¬

grammatisk opfindsomhed og for¬
slag til nye attraktioner, der kunne
stimulere til en fremtid på hav¬
nens præmisser. En af de fa mar¬
kante undtagelser er et forslag med
en dykkerhave ved Årsdale. Her
er den sanselige oplevelse af ha¬
vet centralt for projektet. Et andet
projekt med forslag på programni-
veau har især mange gode ideer til
Hasle Havn ved at gøre havnen(til
et center for vandsport.
Dommerkomiteen har valgt at pri¬
oritere forslag med en stærk hel¬
hed frem for projekter med mange
løse ideer. Det samlede resultat af

konkurrencen er et idékatalog for
bornholmske og andre havne, men
de stærkeste forslag er dem, der
har kunnet sammenfatte ideerne i

en bæredygtig, rumlig helhed. Det
har været diskuteret i dommerko-

■ miteen, hvorvidt man skulle frem¬
hæve de nænsomme indgreb, der
er baseret på en langsigtet planlæg-
ningsstrategi, eller de mere traditi¬
onelle og ofte meget entreprenante
masterplaner. Ud fra en vurdering
af det samlede materiale må det

konstateres, at de mere nænsomme

forslag er de mest overbevisende,
såvel ud fra et æstetisk som et kul¬

turelt og økonomisk bæredygtig-
hedssynspunkt.
I flere af forslag har man beskre¬
vet en mere overordnet strategi,
hvor man udstikker retningslinjer
og fokuspunkter og derved ska-
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Bornholmske havne. 1. præmie på 250.000 kr. tildelt forslag
udarbejdet af EBDNBA arkitekter ApS.

ber et rum for udvikling over tid.
Et rum, hvor mange ting kan ske i
et tempo, der defineres af bruger¬
ne og samfundsudviklingen. Den¬
ne mere strategiske måde at tænke
på fremstår som relevant for mange

områder, der minder om de born¬
holmske havne, hvor en for hurtig
udvikling vil ødelægge det, der er
stedets attraktion.

De bedste forslag peger på, at hav¬
nenes udvikling bør ske relativt
langsomt, så havnens sjæl kan nå
at følge med. Hvis en havn bebyg¬
ges uden omtanke og for tæt, kan
den miste sin atmosfære — det, der
gjorde den fascinerende og besøgs-
værdig i første omgang. Hvis ud¬
viklingen sker mere langsomt, kan
man måske fastholde fascinationen

og samtidig tilbyde nye mulighe¬
der for liv og virke.

1. præmie på 250.000 kr.
Alle havne, tildelt forslag udarbejdet af
EBDNBA arkitekter ApS.
Medarbejdere: Nana Diercks, arkitekt
MAA; Asta Berit Malmquist, arkitekt¬
studerende;June Paaskesen, landskabs¬
arkitektstuderende; Erik Brandt Dam,
landskabsarkitekt MDL, arkitekt MAA

Forslaget er et præcist og velbe¬
skrevet projekt, der bearbejder al¬
le fire havne og samtidig rummer

principielle holdninger, der kan
gælde for de fleste af Bornholms
og Danmarks små havne. Projektet
tager udgangspunkt i det atmosfæ¬
rebegreb, der introduceres i grund-
lagsmaterialet. Her står, at 'atmo¬
sfære er overordentlig vigtig for
attraktivitet, men pga. karakteren
af det, dér skaber atmosfære, er det
meget svært at gøre atmosfære til
mål for en bevidst turismeudvik¬

lingsindsats'. Netop dette formår
forslaget på eksemplarisk vis.

Forslaget udpeger det unikke i
hver enkelt havn, og fremhæver og
forstærker dette ved hjælp af enk¬
le, underspillede indgreb. Det gæl¬
der ikke mindst ideen om 'havne¬

gårde' på Kæmpestranden i Allinge,
der på én gang viderebringer den
lokale tradition for lukkede strand¬

gårde langs havnen og formidler
skalaen i forhold til den store, åb¬
ne flade.

Havnegårdene står direkte på hav¬
nens offentlige flade, mens det pri¬
vate rum etableres indadtil, og ved at
satse på ferieboliger og mindre bo¬
liger til leje gives der mulighed for,
at alle kan komme til at bo her og fa
del i oplevelsen af den nye havn.
Med syv overskrifter, 'foranderlig¬
hed, lokal forankring, bevægelses¬
rum, typologier, flader, kanter og

lys', viser forslaget, hvor lidt der
skal gøres, og hvor stor omhu det
skal gøres med.
Hele projektet er formidlet med
en række forbilledligt klare og

præcise illustrationer, der overbe¬
visende markerer, hvor lidt der skal
til for at skabe en platform for en

bæredygtig udvikling. Bornholms
Regionskommune fir et operativt
værktøj, som kan sikre havnene
en fremtid, vi alle kan være trygge
ved, og som kan danne forbillede
for Danmarks mange andre små¬
havnes udvikling.
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RM kurve i alt slags vejr!
RM papir- og affaldskurve er designet til alle tænkelige forhold.
Inde som ude.

Se www.rm-papirkurve.dk for yderligere inspiration og information.
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2. præmie på 150.000 kr. Hasle
Havn, tildelt forslag udarbejdet af Lis¬
beth Nørskov Poulsen og Claus Boltn
Delt 3. præmie på 50.000 kr. Allinge
Havn; tildelt forslag udarbejdet af Ole
Egelund, Kongpetsak og Ole Egelund
Arkitekter, og Esben Dannemand
Sørensen

Delt 3. præmie på 50.000 kr. Allinge
Havn, tildelt forslag udarbejdet af Rø-
salina Wenningsted-Torgard og Johan¬
ne Heesche

hidkøb på 25.000 kr. Hasle Havn,
tildelt forslag udarbejdet af Rune Veile
og Sara Buhl Bjelke
Indkøb på 25.000 kr. Nørrekås, tildelt

forslag udarbejdet af Hasløv & Kjærs¬
gaard. Deltagerteam: Dan Hasløv, ar¬
kitekt MAA, Dennis Larsen, arkitekt
MAA, Benni Ulbrink, stud arch., Ka¬
ren Marie Langkjer, stud. arch. Carl
Bro ved Niels Lykkeberg. DHI ved
Karsten Mangor
Indkøb på 25.000 kr. Nørrekås,
tildelt forslag udarbejdet af Dipl.-lng.
Architektin SiwWrobel, Dipl.-lng.
ArchitektinJulia Banerjee; Dipl.-lng.
Landschaftsarchitektin Anja Schaum-
burg
Indkøb på 25.000 kr.Alle havne, tit¬
delt forslag udarbejdet af udarbejdet af
Bisgaard Landskabsarkitekter og land¬
skabsarkitekt MAA, MDL, ph.d. stud.
Rikke Munck Petersen. Projektgruppe:
Lise Vium, Sara Rottnes, Mette Greve,
Rikke Munk Petersen Steen Bisgaard

Jensen, alle landskabsarkitekter MDL
og/eller MAA
Projektet er endnu et eksempel
på et smukt illustreret projekt, der
foreslår nænsomme og langsomme
forandringer i havnene.
Strategien går ud på at skabe sær¬

lige landskabsrum, som skal give
identitet til den enkelte havn og
danne ramme om fremtidig ud¬
vikling.

Forslaget fremhæves særlig for den
gode behandling af Årsdale med
vægt på udvikling af de eksiste¬
rende klippeløkker. Og i Nørrekås
foreslås en aktivering af det vestli¬
ge areal, der strækker sig fra lystbå¬
dehavnen og ned til industrihaven,
ved at udvikle en regional strand¬
park. Strategien uddybes i et mere
konkret forslag til Allinge Havn.
Her virke hoveddisponeringen af
havnearealet mod syd vellykket,
men den stiliserede, urbane stran¬

deng virker fremmed for naturhav¬
nen og styrker ikke Allinge som
landskabsrum.

Udskriver: Bornholms Regions¬
kommune

Formål: Konkurrencens formål var

at fremkalde forslag til nye funk¬
tioner og ny anvendelse af fire ka¬
rakteristiske havne på Bornholm:
Nørrekås Lystbådehavn, Hasle
Havn, Allinge Havn og Årsdale
Havn. Forslagene skal bidrage til at
sikre en bæredygtig udvikling af de
bornholmske havne og virke som
forbillede for omdannelse af andre

mindre havneområder i Danmark.

Bedømmelseskriterier:

Hvorledes kan havnene over tid

forbedres i indholdsmæssig, funk¬
tionel og æstetisk henseende med
respekt for bæredygtighed, stedet,
historien og for de særlige kul¬
turelle og naturmæssige forhold i
øvrigt?
Fagdommere udpeget af Akade¬
misk Arkitektforening: Arkitekt
MAA Merete Ahnfeldt-Mollerup;
arkitekt MAA Susanne Skov;
landskabsarkitekt MAA MDL Jacob
Fischer.

Konkurrencens sekretær: konkur¬

rencerådgiver, arkitekt MAA
Bent Kolind, AA.

Indkøb på 25.000 kr. tildelt forslag udarbejdet af
udarbejdet af Bisgaard Landskabsarkitekter
og landskabsarkitekt Rikke Munck Petersen



Fysisk planlægger til Plankontoret
Vi tilbyder
et udfordrende job i et bredtfavnende fagligt og socialt miljø, hvor vi tillægger
det stor vægt, at det er ufordrende, sjovt og motiverende at gå på arbejde.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse er i henhold til overenskomst. Der kan aftales tillæg i forhold til
dine kvalifikationer. Ansættelsesområdet er Miljøministeriet.

Flere oplysninger om jobbet og
Du kan hente yderligere oplysninger om Miljøcenter Århus på www.aar.mim.dk.
Du er også velkommen til at ringe til kontorchef Thorbjørn Fangel på
telefon 25 44 12 27 eller arkitekt Ejler Toft Jensen på telefon 72 54 83 11.

Ansøgning
Send ansøgning og CV mærket journalnummer 031-01116 til Miljømini¬
steriets Center for Koncernforvaltning (CFK) senest den 17. oktober 2008.
Vi foretrækker, at din ansøgning sendes som e-post til: personale@cfk.dk.

Vil du være med til at føre dialog med de midt- og nordjyske kommuner om
den fysiske planlægning?

Dialog og tilsyn
Du skal hjælpe os med at føre dialog med kommunerne i det midt- og nord¬
jyske område om de kommende kommuneplanrevisioner. Du vil blive involveret
i konkret tilsyn med forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner. Og du vil
skulle bidrage til udviklingen af den statslige ramme for fysisk planlægning i
samarbejde med andre enheder i Miljøministeriet. Herudover har du mulighed
for at blive involveret i arbejdet med de statslige VVM-redegørelser.

Din profil
Vi lægger vægt på, at du
• har en planfaglig uddannelse som arkitekt, ingeniør, landinspektør e.l.
• har solid erfaring med fysisk planlægning fra kommune, amt eller stat
• er en stærk forhandler med en dialogbaseret tilgang
• kan arbejde både selvstændigt og i projektgrupper
• har naturlig autoritet, gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
• er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt
• er fleksibel og har evne til i perioder at arbejde under pres.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold
opfordres til at søge.
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Landsby nær Rom
Midt i lille autentisk middelalderby udlejes taglej¬
lighed med terrasse. Pragtfuld natur, ægte kultur
og mange historiske vingesus kun 70 km fra Rom
og 1/2 time fra stranden. Priser fra 1.900/uge.
Tlf. og fax til dansk ejer: +39 0761 470668
e-mail: togan@wooow.it

STAMERS KONTOR

Fotograf Laura Stamer, cand. arch

ARKITEKTURFOTOGRAFI
www.laurastamer.dk T: +45 27 20 57 10

Tegnestue udlejes / ledige pladser
Nørrebrogade www.gassa.dk
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