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STORE TRÆER
• salg
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TRÆPLEJE
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Robert Smith Sørensen
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BIRKHOLM PLANTESKOLE
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E-mail: birk-holm@internet.dk

leverandør afalle
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"LILLE ROSENLUND"
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Vi udfører anlægsopgaver for amter, kommuner,
boligselskaber, private bygherrer samt
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E. M- DEICHMANN A/S
SCHIMMELMANNSVEJ 30
2920 CHARLOTTENLUND

TELEFON 39 63 36 80

s
m TELEFAX 39 63 36 61

/

• NYANLÆG • SILN • FLISLH V7TIA
• PLANTER • GRÆS V\jCA
• \/pni mFHDi npi sf Lr^l

Vi bygger grønt LDA

2



L A,N D S K A B 7/00
Landscape

November 2000

Redaktør
Annemarie Lund, ansv.
landskabsarkitekt MDL
Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
DK-1401 København K
Tel. +45 32 83 69 00
Fax +45 32 83 69 40
e-mail landskab@arkfo.dk
www.arkfo.dk

Redaktionsudvalg
Jeppe Aagaard Andersen
Anne-Marie Bundgaard
Søren Bøgeskov
Steen Høyer
Rita Larsen

Jens Balsby Nielsen
Lulu Salto Stephensen

Ekspedition og annonceafdeling
Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
1401 København K
Tel. 32 83 69 00
Fax 32 83 69 41
e-mail eksp@arkitektens-forlag.dk
Giro 9 00 31 34
www.arkfo.dk

Abonnementspriser for 2000
Danmark 575 kr. inkl. moms. og forsendelse.
Resten af verden ekskl. forsendelse 460 kr.
Forsendelse B-post ekskl. moms: Norge, Sverige,
Finland, Island og Færøerne 35 kr.;
Europa 60 kr.; øvrige udland 120 kr.
Forsendelse A-post ekskl. moms:
Grønland 160 kr.; Europa 75 kr.,
øvrige udland 130 kr.
Løssalgspris pr. hæfte 80 kr. inkl. moms.
Landskab udkommer med 8 numre om året.

Landskab udgives af
Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med
Arkitektens Forlag. Landskab udgives med støtte
fra Statens Kunstfond og Kulturministeriets
bevilling til almenkulturelle tidsskrifter.
Danske Landskabsarkitekter •

Wesselsgade 2 st. 2200 København N
Tel. +45 35 34 68 33

Landskabs artikler og illustrationer må ikke
gengives helt eller delvis i andre blade og
tidsskrifter uden tilladelse.

Repro F. Hendriksens Eftf. A/S
Tryk P.J. Schmidt, Vojens
Forside Stjernevejsprojektet, Vestre Kirkegård
ISSN 0023-8066

"»"•o

Tidsskrift for planlægning af have og landskab
Review for Garden and Landscape Planning

Havneparken på Islands Brygge, 169
PoulJensen

Hos de døde, 176
Torben Schønberr

Bogomtale, 188
Grønne stæder

Utblick Landskap bliver til Area

EFLAoch IFLA?, 190
Lars Nyberg

Summary, 192
Martha Gaber Abrahamsen

Diverse, A50, A51, A54, A55, A56

A49



Jakob Inox Line wire-
konstruktioner & wire-

fittings.

Produkt:

Højglanspolerede, syrefaste
rustfrie wire præmonteret med
fittings efter kundekrav. Bredt
program af fittings for egen
eftermontering.

Anvendelse:
Trappegelændere/balustre,
espalier, gitterværker, volierer
og konstruktioner med høj
arkitektonisk værdi f.eks. i
lufthavne, hoteller, udstillinger,
virksomhedsdomiciler mm.

Dimensioner:

Wiredugter og wire fra 1 til 16
mm. Særlige kundekrav
imødekommes.

CarlStahl
CABLCVISSON

Carl Stahl A/S

Snaremosevej 21 • 7000 Fredericia
tel 76 240 234 • tax 76 240 345

www.carlstahl.dk

Nordisk-baltisk møde i Riga

NYT FRA DANSKE
LANDSKABSARKITEKTER

Bestyrelsen for Danske Landskabs¬
arkitekter arbejder med en række
projekter, hvoraf skal fremhæves:

Samarbejdsmøder
DL's bestyrelse har på deres møder
besluttet at afholde samarbejds¬
møder med Stads- og Kommune¬
gartnerforeningen, Praktiserende
Landskabsarkitekters Råd og Land¬
skabsarkitekternes Fagforening.
Det er møder, som det er blevet en
tradition at afholde hvert efterår.

Kompetencegivende
efteruddannelse

Bestyrelsen har igennem en årrække
drøftet at etablere en kompetence¬
givende efteruddannelse for land¬
skabsarkitekter. Der har været rettet

henvendelse til KVL og Jordbrugs¬
akademikernes Forbund for at etab¬
lere et samarbejde.
Senest har DL afholdt møde med
Center for Skov, Landskab og Plan¬
lægning for at drøfte etablering af
en efteruddannelse.
Mødet resulterede i, at der til at
begynde med afholdes et 3-ugers
kursus på KVL, hvor færdiguddanne¬
de kandidater sammen med stude¬
rende undervises i projektledelse.

Medlemsudvikling
DL's medlemsudvikling er positiv.
Det vil sige, at medlemstilgangen er
stigende.
Pr. 13. oktober var fordelingen af
medlemmer i DL som følger:
Ordinære medlemmer: 324
Ledige medlemmer: 31
Samboende medlemmer: 12
Æresmedlemmer: 4

Pensionistmedlemmer: 12
Studentermedlemmer:171

Hjemmeside
DL's hjemmeside, www.landskabs- •
arkitekter.dk, er under ombygning.
Der bliver æridret på layoutet, så
hjemmesiden fremstår tidssvarende.
Der vil blive udvidet med en række
funktioner.
Som noget nyt vil der udvikles én

chatside for landskabsarkitekter.
DL's medlemsdatabase vil være at

finde på nettet, hvor man kun kan
hente oplysninger ned med kode og
uden mulighed for at downloade.
Det er hensigten løbende at ajour¬
føre en nyhedsside, således at med¬
lemmer kan følge med i det sidste
nye inden for faget.
De eksisterende funktioner forbed¬
res og gøres mere brugervenlige.
Det forventes, at den nye hjemmesi¬
de er på i løbet af oktober.
Adressen er den samme, nemlig
www.landskabsarkitekter.dk
Nordisk Styrelsesmøde i Riga
En gang årligt afholdes nordisk sty¬
relsesmøde. Her deltager de nordi¬
ske landskabsarkitektforeninger med
formænd, IFLA-delegater og fag¬
sekretærer.
Formålet er at informere indbyrdes
om udviklingen i foreningerne for på
denne måde at drage nytte af hinan¬
dens erfaringer. Der knyttes også
gode kontakter, og faglige spørgs¬
mål drøftes.
I år blev nordisk styrelsesmøde
afholdt i Riga, Letland, fra 25.-27.
august, hvor den lettiske landskabs¬
arkitektforening var vært ved et
møde, og også den litauiske og
estiske landskabsarkitektforening
deltog. Målet er, at de nordiske lan¬
de hjælper Estland, Letland og
Litauen med at etablere et tættere

samarbejde mellem de'nordiske. og
baltiske lande.
I LANDSKAB 8 bringes formand
Poul Børge Pedersens referat

Tusindårshaverne
Den første af en række 'Tusindårs-
haver' indvies formentlig ved Højby
Sø i efteråret 2000.

Bestyrelsen for tusindårshaverne har
konstitueret sig som følger: Formand
Jan Eriksen direktør fra Friluftsrådet:
næstformand Torben Klestrup fra
Landboforeningerne: landskabs¬
arkitekt MDL Lise Bendix Madsen

og.forhenværende boligminister Ole
Løvig Simonsen.
Landskabsarkitekter MDL MAA
Jette Hansen Møller og Erik Skoven
udgør sekretariatet

Tusindårshaverne har fået bevilget
fondsmidler af År 2000 Fonden,
Tips- pg Lottomidlerne fra Friluftsrå¬
det og Danmarks National Banks
Jubilæums Fond, i alt 830.000 kr.
Der forhandles pt. med Århus Kom¬
mune og Holstebro Kommune om
etablering af nye tusindårshaver.
Læs mere om projektet på
www.tusindaarshaverne.dk.

Generalforsamling 2001
DL's bestyrelse har besluttet, at DL's
næste generalforsamling i marts
2001 skal afholdes som en kombi¬
nation af fagligt arrangement og
generalforsamling.
Det bliver et heldagsarrangement
med foredrag, debat, socialt sam¬
vær og generalforsamling.
Der er nedsat en arbejdsgruppe
bestående af Rikke Munck Petersen,
Jens Balsby Nielsen og Peter Juhl,
der tilrettelægger et programmet.

Kursus 'Professionalisering af
Landskabsarkitekter'
DL har to gange før afholdt kurset
"Professionalisering af Landskabs¬
arkitekter'. Nu gentages succesen i
januar 2001. Kursets formål er også
denne gang at give landskabsarki¬
tekter, der dagligt administrerer og
producerer projektmateriale til
anlægs- og driftopgaver, et overblik
over den tekniske og juridiske side
af arbejdsområdet.
Kurset er af 2-3 dages varighed.
Det er muligt at forhåndstilmelde
sig til DL's sekretariat for på denne
måde at få tilsendt program som en
af de første.

Begrænset deltagerantal.
Pris og dato er endnu ikke fastlagt.

Kursus 'Det nye Anlægsgartneri'
I maj i år afholdt DL i samarbejde
med Stads- og Kommunegartnerfor¬
eningen kurset 'Det nye Anlægs¬
gartneri'.
DL vil gerne gentage dette og plan¬
lægger kurset afholdt i maj 2001.
Kurset er af to dages varighed og
omhandler nye produkter og proces¬
ser til anvendelse i anlægsgartneri.
Målet er at komme ud og se pro-
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duktionen af produkterne og tale
med de personer, der har ansvaret
og dermed den mest detaljerede
viden om de enkelte produkter —

landskabsarkitekter, teknikere, pro¬
ducenter og importører.
Det er muligt at forhåndstilmelde
sig til DL's sekretariat, for på denne
måde at få tilsendt program som en
af de første. Pris og dato er endnu
ikke fastlagt.

GaLaBau med udstilling om dansk
landskabsarkitektur

GaLaBau, som står for Garten und
Landschaft Bau er den største mes¬

se i Europa om produkter inden for
have og landskab. Udstillingen fin¬
der sted hvert andet år og i Niirn-
berg, som er et af de messecentre i
Europa med størst kapacitet.
Den besøges af henved 40.000 per¬
soner fra hele Europa. I år var tema¬
et 'De skandinaviske Partnere' og DL
var i den anledning inviteret til at
deltage. DL bidrog, ligesom den nor¬
ske landskabsarkitektforening NLA,
med en udstilling. Udstillingen fra
IFLA verdenskongressen i Køben¬
havn sommeren 1999 var med som

det danske bidrag. DL og NLA
udstillede ved samme stand. Samar¬

bejdet har været meget positivt og
udbytterigt Der var stor interesse
for udstillingerne, og der var mange
som købte kataloget til udstillingen
om Dansk Landskabsarkitektur og
spurgte til landskabsarkitektfaget i
Danmark.

Kataloget Danish Landscape Archi¬
tecture kan købes ved henvendelse
til DL's sekretariat og koster 65 kr.
ekskl. forsendelse. Kataloget er et
flot opslagsværk af de projekter,
som er vist ved udstillingen..

IFLA's verdenskongresser
I september blev den 37. verdens¬
kongres for landskabsarkitekter af¬
holdt i Costa Rica.
Der kan læses mere herom på
www.horizontes.com/ifla2000.
Til næste år afholdes den 38.

verdenskongres i Singapore fra den
26.-29. juni, og temaet er
Asian Places in the New Millenium.
2. announcement er sendt direkte til
DL's medlemmer.
Maria Miret, fagsekretær

TILLYKKE MED DAGEN
Såvel DL-medlemmers som PLR og
SK-medlemmers runde dage: 50 år,
60 år, 70 år, 75 år, 80 år, 85 år m.fl.

60 år
Bent Ørum, Bogense Kommune
7. december

50 år
Jette Skourup, Fredensborg-Humle¬
bæk Kommune 24. november

Henning Lektonen 22. december
AL

INTERNATIONAL
STUDENTERKONKURRENCE I
IFLA'S CENTRALREGION
IFLA's centralregion har udskrevet en
international studenterkonkurrence
om en udviklingsplan for
Lagymanyosi Havn.
I konkurrencen efterlyses forslag,
der giver Budapest bystyre ideer til
stedets udvikling og fremtidige an¬
vendelse, herunder rekreativ brug.

Information:

http://www.gis.kee.hu/ifla
eller
IFLA Central Region Secretariat,
Ilse Wollansky, Gutzkowplatz 7/13/1
1130 Wien, Østrig
ilse.wollansky@noel.gv.at
AL

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

Onsdag 29. november kl. 19.30
Le Notre
- eksempler på hans værker
Det er i dette efterår 300 år siden,
den kendte franske havearkitekt
Andre le Notre døde.
I den anledning vil lektor Jette Abel
fortælle om hans virke og vise
eksempler på nogle af hans mest
kendte arbejder, bl.a. haverne til
Versailles, Vaux le Vicomte og
Gentilly.

Havebrugshistorisk Selskab
Dokumentationsafdelingen, DVJB
Dyrlægevej 10.1870 Frederiksberg C

UDSTILLINGER I
GAMMEL. DOK
Indtil først i februar 2001 vises

udstillingen: En by i byen, bl.a.
forslag og modeller til Ørestaden.

Dansk Arkitektur Center, Gammel Dok.
Strandgade 27B, København.
Alle dage 10-17.
Tel. 32 57 19 30.

www.gammeldok.dk

LEIF LEER SØRENSEN ARKITEKTENS FORLAG

ARKITEKT

MODERNIST

FUNKTIONALIST

FORFATTER

KRITIKER

SAMFUNDSREVSER

KOMMUNIST

BOLIGBYGGER

BYGGEFORSKER

420 sider,
illustreret

Pris: 395 kr.

Arkitektens Forlag
Strandgade 27A
1401 København K

tlf. 32 83 69 00

fax 32 83 69 41

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

Edvard Heiberg var det hele og derfor en af de
ledende kulturpersonligheder i det radikale
miljø i mellemkrigsårene. Bogen leverer et
dybdeborende portræt af dette kompromisløse
menneske, der kunne forene et brændende

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

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



DANMARKS
HAVEKUNST BIND MII

BREGENTVED HAVE, N.Eigtved, N.-H.Jardin, Rudolph Rothe, H. A. Flindt oml.

Pragtværket på ca. 1200 sider er første sammenhængende
fremstilling af dansk havekunsts historie. Hvert afsnit
suppleres med dybtgående analyser af væsentlige værker,
som er nyfotograferet af Keld Helmer-Petersen.
Indbundet i helshirting, 34 x 24,5 cm.

BIND I

Dr. phil. Hakon Lund, fortæller om havekunsten op til
præromantisk tid.
Udkommer november 2000

BIND II

Phil. dr. Lulu Salto Stephensen beskriver perioden fra den
romantiske haves gennembrud i begyndelsen af 1800-tallet
og til 2. verdenskrig med G.N. Brandt og C.Th. Sørensens
tidlige værker.
Udkommer april 2001

BIND III

Redaktør Annemarie Lund behandler efterkrigsperioden
med C.Th. Sørensen og funktionalismens gennemslag i
havekunsten. Arbejdet ændrer karakter til at omfatte et
bredt spektrum af opgaver fra store strukturelle træk i
land og by til villahaver.
Udkommer september 2001

Bestillingskupon til DANMARKS HAVEKUNST BIND I-III
Undertegnede bestiller hermed eksemplarer af DANMARKS HAVEKUNST I-III
□ Pris: DKK 1.800 (3 rater, opkræves ved hver udgivelse)
□ Pris: DKK 1.530 (inkl. 15% kontantrabat) ' , -

Priserne er inkl. 25% moms, ekskl. porto

Navn:.

Gade/vej:.
Postnr.:

Stilling:.
_ Tlf:

By:.
Evt. gennem boghandler: _

Ved betaling med kreditkort
□ American Express □ Eurocard □Mastercard □ Visa/Dankort □ Girokort
Kortnummer:.

Dato:

Udløbsdato:
.

Underskrift:.

(g) POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

ARKITEKTENS FORLAG
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K



HAVNEPARKEN Havnepromenaden er nænsomt re¬
staureret, så den originale brostens-

n , , belægning med jernbanesporene er0 Jensen bevaret. Til venstre legepladsen
med hængebroens udsigtstårn.

Havneparken på Islands Brygge i København ligger
langs havneløbets amagerside og strækker sig fra Lange¬
bro og 550 meter mod syd.

Parkens tilblivelse er resultatet af lokale græsrods-
initiativer tilbage fra 1970. Det førte i 1984, hvor havne¬
funktionerne var ophørt, til, at den lokale befolkning
med indsamlede midler og egen arbejdskraft anlagde
deres egen park på ca. 10.000 kvm. Dette tillige som
en politisk aktion for at gøre opmærksom på et stort
behov for grønne og rekreative arealer i området.
Allerede i 1978 havde daværende 'Bryggegrupperne

opnået førstepræmie i Akademiraadets 'Neuhausenske
Konkurser' for deres indleverede idéplan til forbedrin¬
ger af kvarterets 'uderum i bred forstand' som konkur¬
rencens tema var. I dette forslag indgik en park langs
havnen.

Drømmen er nu ved udgangen af år 2000 realiseret
takket være et forbilledligt samarbejde mellem lokale
•kræfter og Københavns Kommune og dens parkafdeling.

Landskab 7/00

Gennem syv år er en ny og moderne park på 28.000
kvm blevet gennemført.

Parkens helt overvældende benyttelse er et vidnes¬
byrd om dens store popularitet og det store behov,
der er for den.

Som en sidste etape mangler et nyt medborgerhus,
som næste år bliver opført hvor den sidste rest af hav¬
nens gamle pakhuse endnu er beliggende, men forladt. '
Dermed er kvarterets kulturelle værested placeret cen¬
tralt i parken som nabo til Festpladsen.

• The Harbor Promenade has been
painstakingly restored, preserving
the original cobblestones with rail¬
road tracks. On the left is the play¬
ground with a lookout tower from
the suspension bridge.
Below. The park's open side, with
bright sunlight

Parkens åbne side med det store lys.



Den brede grusbelagte allé langs gaden Islands Brygge er beplantet med vild kirsebær.
Her passeres Reykjavik Plads, som er beplantet med hæg.

• The broad, graveled-covered avenue along Islands Brygge is planted with wild cherry.
This part is Reykjavik Square, which is planted with bird cherry.

Idégrundlag
Havneparkens idégrundlag har været; ud fra stedets
karakter og muligheder, at skabe et rekreativt værested
på denne helt unikke, 550 meter lange terrasse ud
mod havneløbet foran den kompakte boligbebyggelse
med snævre og mørke gårde.

I forhold til andre parker og offentlige rum i Køben¬
havn er det her. den store skala, der udgør den arkitek¬
toniske ramme: Vandfladen, himmelrummet, det stær¬

ke lys — og Kalvebod Brygges store bygningsvolumener
over for Bryggens faste bygningsfront, samt ikke mindst
H.C. Ørstedsværkets og industrianlæggenes karakte¬
ristiske silhouetter mod syd.

Fra parken opleves dette, der har været Københavns
vigtigste særkende gennem historien, i tilknytning til
vandet og havnen samt broerne, der forbinder Køben¬
havn og Anjager.
Udformningen af parken tager udgangspunkt i by¬

rummets fascinerende kontrast og i havnearealets sær¬

lige karakter. Elementer og kendetegn, der fortæller
havnefrontens historie, er bevaret, bl.a. de gamle jern¬
banespor, den rustikke brostensbefæstelse, dele af pak¬

husene og fragmenter af de grove betonkonstruktioner.
Ønsket har været at skabe et spændende møde mellem
det gamle og det moderne.
Hovedgrebet i parken er bevaring af skalaen i den

åbne terrasse mod havneløbet - men i form af brede,

præcist afgrænsede græsflader, let hævet over de om¬

givende færdselsarealer. Græsterrasserne manifesterer
bryggeboernes tradition for ophold, solbadning m.v.
fra den første interimistiske lokalpark på arealet.

Plænerne gennemskæres af et netværk af stier, og
en række pladser ud for de store gader opdeler plæne¬
arealet i sekvenser ved hjælp af lette træplantninger og
'møbler' i form af skateboardramper, læmure, borde,
bænke og grillpladser m.v.

Parken markeres i sin længderetning af to hoved¬
elementer:

- den gennemgående kirsebærallé, der som et rum
i sig selv danner overgang til gaden og den markante
bygningsfront.

— og den åbne havnepromenade med den store ud¬
sigt og stærke lys. Den originale brostensbelægning,
kranspor og jernbanespor er bevaret.

170 Landskab 7/00



Bygherre: Købenbavns Kommune, Parkafdelingen — senere: Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej og Park
Projekterende rådgivere: Landskabsarkitekter og arkitekterMDL/MAA Annelise Bramsnæs og PoulJensen
Opførelsesår: 1994 til 2001

1. Plænerne benyttes flittigt til solbadning. Her set
mod de røde mure på Reykjavik Plads.
2. Petanquebanerne set mod Festpladsen.
3. Legepladsen er udformet som en grøn oase, skær¬
met på de to sider af en mur. Tre høje er beplantet
med pilebuske, der skal vokse til et krat, som børnene
kan skære sig veje i. En hængebro er spændt ud over
højene mellem to udsigtstårne. En græsplæne til at
sole sig på er anlagt skrånende mod murene. Pladsen
er beplantet med hvidpil og hegn med klematis.
4. Vestmanna Plads er de store børns plads med
streetbasket og skateboardrampe. Beplantningen er
bornholmsk røn.
• 1. The lawns are popular for sunbathing. A view of
the red walls on Reykjavik Square
2. The petanque courts, with the parade grounds in
the background
3. The playground is designed as a green oasis, shield¬
ed on two sides by a wall. Three mounds were planted
with willow scrub, which will grow into a thicket
where children can cut out paths. A suspension bridge
hangs over the mounds between two lookout towers.
A lawn for sunbathing was laid out in a slope against
the walls.
4. Vestmanna Square is for big kids, with street basket¬
ball courts and skateboard ramps.
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•

Ceritralt i parken ligger Festpladsen, som sammen med
pladsen overfor, på den anden side af gaden Islands
Brygge, danner det store centrale rum.
Den gamle Limfjordsfærge Pinen er oplagt på to

søjler som et vartegn og som pladsens scene for de
mange sommerarrangementer, der afholdes hvert år.
Et andet hovedelement er en stor pergola udført i

rustne stålprofiler. Der mangler stadig nogle detaljer
på pladsen, som skal færdiggøres i dette år, bl.a. be¬
plantning af pergolaen og 12 siddeplinte udført af
gamle betonelementer fra havnens tid.

Parken er beplantet med et væld af forskellige danske
træer og buske, der blomstrer over hele forårsperioden
i et flor af hvide blomster. Alléen bliver en tæt række

af fyldtblomstrende fuglekirsebær - en lysende hvid
tunnel i maj. På pladserne er plantet rønnebær, hæg,
mirabel, paradisæble, tjørn o.a. i afgrænsede grupper,

som blomstrer skiftevis eller sammen hen over borde

og bænke, og som far bær til glæde for byens fugle.
Parkens farveskala er det rustne jern, den grå beton,

gyldne pudsfarver og blå fliser.

Øverst. Hovedelementet på Njals Plads er en pergolastruktur af betonsøjler og genbrugte jernbaneskinner,
beplantet med klematis. Pladsen i øvrigt er beplantet med mirabel.
Nederst. Festpladsen set fra Oplagspladsen. Den gamle Limfjordsfærge Pinen er oplagt på to kraftige
søjlekonstruktioner og løftet 1 meter i en trinopbygning'. Den tjener som pladsens tribune.
• Top. The main element on Njals Square is a pergoja structure of concrete beams and recycled railroad
tracks, planted with clematis. The square is otherwise planted with cherry plum.
Bottom. The Parade Grounds seen from the storage yard. An old ferry was lifted on two sturdy pillar
structures and raised one meter with steps. It serves as a grandstand.
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TA T-ll

Den eksisterende møblering er foreløbig, idet det for¬
ventes, at den endelige møblering som er designet til
stedet, bliver opstillet dette efterår. Også havneprome¬
nadens belysning bliver opsat i år.
PoulJensen, arkitekt maa

Øverst. Hovedelementet på Festpladsen er bygget af ubehandlet
profilstål. Pergolaen bliver beplantet med kaprifolie, og i over¬
liggerne installeres neonlys i nogle af skråstængerne.
Tv. Et udsnit af Festpladsen på et endnu ikke fuldført stade.
Pladsen er beplantet med tjørn.
• Top. The main element in the Parade Grounds is untreated
-profile steel. The pergola will be planted with honeysuckle, and
neon lights will be installed in some of the diagonal poles.
Left, A section of the Parade Grounds before completion.
The area was planted with hawthorn.



Den indhegnede legeplads er parkens afslutning mod syd.
I forgrunden handicapramper mellem kirsebæralléen og de
forsænkede volley- og petanquebaner.
• The fenced-in playground closes the park on the south.
In the foreground, handicap ramps between the cherry avenue
and sunken volleyball and petanque courts

Havneparken, oversigtsplan • Harbor Park, key plan.
1:1500
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'Den grå mur' er en bevaret rest af et gammelt pakhus.
Her adskiller-den 'Oplagspladsen' og petanque- og volleybanerne.
Mod banerne er muren beplantet med blåregn.
• 'The Gray Wall' is a remnant from an old warehouse. Here it
separates the 'storage yard' from the petanque and volleyball
courts. The wall is planted with wisteria towards the courts.
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HOS DE DØDE
Torben Schønherr

Hos de døde

Lad os tale til de døde

Ord er bedre end mørke

Lad os sige
Giv os et navn på en sten
P-å et bræt, et stykke jærn

Som du vil

Tal til os

Græs er et andet sprog
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Skødstrup Kirkegård
Skødstrup Kirke er smukt placeret på en fremskudt
bakke med udsigt over Århusbugten mod Mols.
Den gamle kirkegård omslutter kirken og beskriver

bakken, men er ikke afklaret i formen, en udvidelse
har fundet sted mod syd neden for den gamle kirke¬
gård. Mod Skødstrup by fungerer et stuehus fra en

stor firlænget gård som præstegård. Kun stuehuset
står tilbage, og gårdens store have, der fungerer som
præstegårdshave, henligger i et vildnis. Et nyt menig¬
hedshus er placeret i niveau med det laveste punkt af
den gamle hovedvej til Rønde og synes uden sammen¬

hæng med kirke og præstegård. Kirken mangler en
forplads, og præsten skal have sig en garage.

Skødstrup er blevet et sted mange gerne vil bo, og
den gamle kirkegård kan derfor ikke rumme flere
gravsætninger.

Således var situationen i 1978, da arbejdet ved
Skødstrup kirke påbegyndtes. Kirken er nylig restau¬

reret, menighedshuset indviet, begge arbejder udført
af arkitekten Jørgen Malling, og de næste 25 år pågår
arbejdet med kirkegård, præstegårdshave og forplads.
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Skødstrup Kirkegård. 1978- (udv. og ren. afkirkegård)
Arkitekt:JørgenMalling (menighedshus, rest. afkirke)

Landskabsarkitekt: Torben Schønherr

Kunstner: Erik Heide
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Kirkegården, den eksisterende og den nye
Den gamle kirkegård var til dels omsluttet af et sten¬
dige bevokset med efeu, og en række klippede lind
stod umiddelbart uden for stendiget. Stendiget og
rækken af klippede lind blev videreført, således at den
gamle kirkegård fremstår som et afsluttet hele. Restau¬
reringen af den gamle kirkegård er udført med så få
ændringer af den eksisterende struktur som muligt.
Kirkegården har mange store familiegravsteder fra de
store gårde, og nogle gravsteder var uden stiforbindelse,
og flere gravsteder var for små til kistebegravelse. Ved
at bruge de små gravsteder til urnegrave og sammen¬

lægge nogle få gravsteder til brug for kistegrave er kirke¬
gårdens særpræg bevaret og forandringen ikke mærkbar.
Det nye kirkegårdsafsnits hovedidé bygger på tanken

om åbningen mod landskabet. Et græsrum forbinder
den gamle kirkegård med landskabet. Rummets vægge
er gravrum omkranset af 170 cm høje bøgehække. Det
store græsrum fungerer som fællesgravplads, og kran¬
se nedlægges ved en skulptur af billedhuggeren Erik
Heide. Skulpturen accentuerer rummet og skaber
overgang mellem den nye og den gamle kirkegård.

Forpladsen
Kirkeplads, præstebolig og sognegård sammenbindes
afmassiver af bøg, som skaber rum og form. Præstens
garage indgår som overgang og bindeled. Belysningen
består af genbrugte pullerter placeret i bøgemassivet
og nogle ganske få Varia-amaturer, så neddæmpet og
enkelt, som det var muligt.

Præstegårdshaven
Haven er restaureret stilfærdigt. Der er bygget et sten¬
dige mod kirkegården og plantet en række frugttræer
langs diget. Den store slugt i skovplantningen mod syd
henligger som en fugtig skovbund og forbinder sogne¬
gården med en skovsø med sort stillestående vand.
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Sejs-Svejbæk Kirkegård
Planlægningen af kirkegården i Sejs-Svejbæk påbegynd¬
tes i 1984, og udførelsen er foregået over to etaper og
blev afsluttet i 1999.

Et nogenlunde billede er begyndt at vise sig, dog
kan kirkegården stadig overskues, hækkene og træ¬

plantningen skal gro nogle år endnu.
Med fa undtagelser følger det udførte de oprindelige

tanker, som jeg kort vil beskrive.
Planen udtrykker tre tanker: Verdensbilledet, tanken

om midte og det kristne verdensbillede.

Verdensbilledet

Verdensbilledet er udtrykt som en dobbeltspiral, en
galakse, som udtryk for grænsen af det billede af ver¬
den, vi kan se med vore øjne, et billede hentet hjem

fra universets yderste egne, hvor oplevelsen af tid og
rum bliver til en blanding af Logos og Mytos. Men
det kan ses, altså, det findes.
Mod omgivelserne fremtræder kirkegården som en

skovkirkegård, med skovplantning placeret på et pla¬
teau hævet 130 cm og afsluttet med et stendige. Her¬
ved opstår der et gravrum i kirkegårdens midte, hvor
dobbeltspiralen fremtræder som 2,5 m høje bøgehæk¬
ke, som igen opdeler gravrummet i mindre gravrum.

Paradisæbletræer indgår i dette lag, placeret så de be¬
skriver spiralens bevægelse.

Tanken om midte

Ser man ind i en galakses arme, opleves, som følge af
afstanden, tæthed og ensartethed, og fornemmelsen
af midte må enten blive til, at midte ikke findes, eller
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at midte findes overalt. Jeg har fundet tanken om, at

midte er allestedsnærværende meget tiltalende, fordi
den skaber ro og balance i tid og rum. Et menneske
behøver ikke at bevæge sig for at blive midte, det er
midte, hvor det end befinder sig.
Kirkegården overlejres af et grid på 7 x 7 m med 2

meters afstand mellem hvert grid. Gridet orienteres
efter verdenshjørnerne. Det enkelte grid underdeles i
4 kvadrater på 3 x 3 m. Disse kvadrater hæves 15 cm

og fremtræder som græstuer. Den enkelte tue opdeles
i 4 felter på 1,5 x 1,5 m. Dette giver mulighed for
kistebegravelser på 1,5 x 3 m og urnebegravelser på
1,5 x 1,5 m, alt afhængig af ønsker og behov. Gravene
kan være kendte og ukendte. Kistegrave vender altid
øst-vest.

På denne måde udtrykkes midte overalt, det enkel¬
te gravfelt vil altid være midte, og ingen dele af kirke¬
gården dømmes til at have en særlig form for begra¬
velse, alle er lige efter døden.
Hvert gravsted giver mulighed for et mindre bed,

hvor der kan plantes lave vækster. Vælges en opretstå¬
ende gravsten, plantes en ryghæk af bøg, 80 cm høj,
hvilket giver mulighed for den planlagte tilfældighed.

I skovkirkegården fungere gridet som grid for træ¬

plantningen. Tuerne fremstår med højt græs, og alle
gravsten skal ligge ned.

I den inderste del af spiralen er placeret en skulptur af
billedhuggeren Erik Heide. Skulpturen forholder sig til
4 felter chaussésten, der underordner sig det store grid.
Skulpturen fremviser 4 udhuggede felter, som både ud¬
trykker kors og gravfelternes idé om midte. Chaussé-
stensfelterne benyttes til blomsternedlæggelse ved
ukendt begravelse.

Det kristne verdensbillede

VftC

7j

Det traditionelle kristne verdensbillede fortæller, at vi
fødes, lever og dør. Efter døden genopstår vi i Guds rige.
Dette er udtrykt som en lige linie, en akse fra kirkens
indgang og ud i den omgivende skovplantning, vist som
en lindeallé. Hvor de to verdensbilleder overlapper hin¬
anden, opløses alléen og bliver fragmentarisk, Mytos og

Logos mødes, muligheden for forvandling er til stede.

SY'JijS?
yw>-
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Kirken set fra sydøst • The church seen from the southeast

Tilsted Kirkegård og det nye afsnit
• Tilsted Cemetery and the new section

1:1500

Tilsted Kirkegård
Kirken er en for Thy karakteristisk romansk kvader-
stensbygning med blytækket tag, bestående af kor og
skib på skråkantsokkel. Der er senere tilføjet et våben¬
hus mod nord og murede klokkepiller ved østgavlen.
Kirken ligger i udkanten af Tilsted By, i et terræn

der skråner let mod vest. Kirken er pladeret højt i for¬
hold til sine nære omgivelser og er omkranset af kirke¬
gårdens stendige. Stendiget hviler solidt på terrænet

og markerer sig smukt og karakterfuldt i samspil med
de store træer langs stendigets inderside. I kirkegårdens
vestlige nedre ende ligger den nye kapelbygning.

Kirkeanlægget fremstår med sin enkelhed i materiale¬
valg og virkemidler som en stærk helhed.

På kirkegården omkranses gravstederne af lave hække,
og helhedsindtrykket præges af det enkle og det grønne.
Området mellem indgang og kirke er i dag frilagt for
gravsteder, så kirken står roligt på en grøn flade.
Kirkens skulpturelle helhedsvirkning opleves ved

ankomsten, hvor man bevæger sig fra kirkegårdens
indgangsparti til kirkens hovedindgang i våbenhuset
mod og langs hele kirkens nordlige facade.
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Tilsted Kirkegård, Thy. 1998
Landskabsarkitekt: Torben Schønherr

Projektbeskrivelse
Kirken og det eksisterende kirkegårdsanlæg fremtræ¬
der som en stærk fortættet enhed, enkelt i et ukom¬

pliceret møde med det omgivende landskab.
Det er projektets hovedidé, at udvidelsen af kirke-

gårdsanlægget skal fremstå med den samme enkelhed,
uden at det eksisterende kirkegårdsanlæg taber i styr¬
ke og enkelhed. Anlæggets idé er kvadratet og cirlden,
det jordiske og det himmelvendte. Kvadratet møder
omverdenen, cirklen åbner sig mod himmelrummet;
det nære og det fjerne mødes.
Udvidelsen beskriver et kvadrat på 63 x 63 meter,

udlagt på en græsflade og friholdt fra den eksisterende
kirkegård. Ankomsten sker fra den gamle kirkegård
ad en grussti i flugt med kirkens vestgavl.

Kvadratet følger kirkens traditionelle verdenshjørne¬
forankring, øst-vest og syd-nord. Herved skabes et
spændingsforhold til det eksisterende stendigets ret¬

ning, hvor mellemrummet danner en slugt med fal¬
dende terræn.

Kirkegårdsudvidelsens afgrænsning mod omgivel¬
serne defineres af et stendige, som møder græsfladen
og det eksisterende terræn. Stendiget har græs på
digekronen.
Kirkegårdsudvidelsen moduleres af et grid på 3,5 x

3,5 meter, der danner base for kirkegårdens egeplant-
ning. I det opståede træmassiv skabes et cirkulært
græsrum, 45 meter i diameter, opdelt af takshække.
Takshækkene er 2,5 meter høje mod egeplantningen,
faldende til 1,5 meter mod det centrale rum. Dette

efterlader fire hækomkransede begravelsesrum og en

lysning på 21 meter i diameter, hvor en gruppe en

gruppe birketræer bryder geometrien.
Gravsætningen foregår efter traditionen øst-vest,

og således at kiste/urne begravelse kan foregå overalt
efter behov. Kun det centrale rum friholdes for be¬

gravelse.

Tilsted By har udviklet sig som en forstad til Thisted.
Befolkningsgrundlaget er steget de sidste 30 år, og
kirkegården er ved at være fyldt op. Dette var udgangs¬
punktet for at planlægge en udvidelse af kirkegården,
og i 1991 blev marken, som støder op til kirkens syd¬
lige stendige, købt.
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Vestre Kirkegård, København. 1870, 1998- (Stjernevejsprojektet)
Arkitekt: Hans ]. Holm (Søndre Kapel, 1905)
Landskabsarkitekt: Torben Schønherr

Søndre Kapel ombygges
til en åben pavillon
• The South Chapel will be
converted into an open pavilion.

Villa Goris haveanlæg, Siena
• The garden at Villa Gori, Siena

Tempietto, Rom
• Tempietto, Rome

Stjernevejsprojektet på Vestre Kirkegård
Det Søndre Kapel og dets omgivelser fremviser i dag
en tilstand, der kalder på fornyelse. De store elmetræer
i alléerne, der førte til kapellet, er fældet, og kapellet
har mistet sin oprindelige funktion og henligger uden
brug. Efter at træerne er borte er huset pludseligt ble¬
vet stort og himlen høj.'

For at udnytte disse muligheder bedst muligt har
Københavns Kommune ønsket at give stedet et nyt
indhold, hvilket dette forslag er et bud på.

Hovedidé

Forslaget har søgt sin arkitektoniske inspiration i to
eksempler fra henholdsvis renæssancen og barokken.
Et af arkitekturens hovedværker er Bramantes Tempi¬

etto i Rom, en lille pavillonbyg;ning i et sluttet gård¬
rum, samt Villa Goris haveanlæg, der har det særlige
kendetegn, at selve haven befinder sig inde i de to
akser og ikke som normalt, at akserne et, det samlende
element for en omkringliggende have. I dette projekt
omdannes kapellet til en åben bygningskonstruktion
på den centrale plads, og de krydsende rum mellem
takshækkene bliver selve haveanlægget.

Pavillon

Søndre Kapel forslås kun delvist nedrevet, således at
den centrale midterste del står tilbage som en åben
konstruktion, en pavillon, hvorigennem man frit kan
bevæge sig. Pavillonen skal fremstå delvist overgroet
med vedbend og vin, der gerne må brede sig ind i
kuplen. Bygningen tilføjes et plateau med to trin ned
til selve pladsen.
Pavillonen vil bibringe Vestre Kirkegård en vigtig

funktion som udgangspunkt for urnenedsættelse med
familiens deltagelse samt et centralt stemningsfuldt
mødested, som kan bruges af alle.

Haveanlæg
Den åbne pavillon står som midtpunkt i et korsformet
haveanlæg, hvor de høje takshække danner vægge,

græsset er bunden, og rummene er beplantet med
danske kirsebærtræer. Haveanlægget afsluttes mod den
omkringliggende kirkegård af fire store jernportaler,
som er 9 m høje, 8 m brede og 5 m dybe.

I græstæppet nedlægges et kors, der er let forskudt
i forhold til akserne, bestående af et smalt bånd af

jern som et udtryk for bevægelseslinierne. Man kan
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Helhedsplan Vestre Kirkegård. Anlægget åbnes mod Nordre Kapel, så der opstår en blødt formet akse som bindeled mellem Søndre og Nordre Kapel.
Herved opnås der en større klarhed i hele kirkegårdsanlægget. Det er samtidig en genskabelse af en aksefasthed, som anlægget oprindeligt var struktureret omkring.
• Unified plan for Vestre Cemetery. The area opens towards the North Chapel, creating a softly formed axis that connects the South and North Chapels.
This provides greater clarity throughout the complex and restores the firm angular system upon which the complex was originally based.

Søndre Kapel

vælge enten at bevæge sig på det behandlede jernbånd
mellem portene eller at gå på græsset.
De store taks, der er en enestående beplantning,

skæres tilbage og formes som store præcise buer, der
danner rummets vægge. Formningen tager udgangs¬
punkt i det enkelte træs vækst.
Jernbåndene, som ligger i plan med græsset, bear¬

bejdes kunstnerisk, så de fremstår med en skridhæm-
mende overflade. Det kan være en ornamentering
bestående af forskellige tegn, bogstaver eller lign.

Det er projektets idé at skabe rum for stilhed og efter¬
tanke for den, der gør brug af kirkegården. Stedet
skal samtidig være et åbent tilbud til storbymennesket,
som søger selvalgt ensomhed og fordybelse.
Torben Schønherr, landskabsarkitekt maa, mdl

Th. De havearkitektoniske elementer
1. Pavillonen som omdrejningspunkt for de krydsende akser.
Smalle jernbånd forbinder de fire porte
2. Haverummets beplantning består af kirsebærtræer på en
bund af græs
3. Takshækkene danner vægge
4. Beplantningen i de ydre gravrum bevares
• Right. Landscape-architecture elements
1. The pavilion as the center of rotation for the crossing axes.
Narrow iron bands link the four gates.
2. The garden is planted with cherry trees on grass.
3. Yew hedges form the walls.
4. The plantings in the outer burial sections will be preserved.
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BOGOMTALE

Forslag til ændring af
Nørre Voldgade i København.
Fotocollage af Stig L. Andersson
Landskabsarkitekter.
• Proposal to alter
Nørre Voldgade, Copenhagen.
Photo collage by Stig L. Andersson
Landskabsarkiketer

Grønne stæder

Arkitektur Forum v. Kell Elgstrøm og Susanne Pouline
Svendsen: Grønne stader — en debatbog. Med bidrag af
Stig L. Andersson, Anne Fischer Stausholm, Ulla Egebjerg,
Tilde Tvedt, Jens OleJuul og Bjarne Boye Nielsen.
Arkitektur Forum, 2000. 128 s. x kr.

Grønne stader er en debatbog, som er blevet til i en
parkgruppe, der bestod af en projektgruppe, (primært
forfatterne til bogens tekster) og en følgegruppe, som
er 19 fagfolk med forstand på det grønne og sidst en
række fagkonsulenter med betydeligt kendskab til
området.

Bogen er inddelt i fem kapitler. Indledningen resu¬
merer baggrund, formål og fremtidsperspektivet med
debatbogen og lægger op til, at der senere kommer et
kvalificeret politisk udspil til opfølgning af debatten.
Måske kunne det munde ud i en tilsvarende forplig¬
tende handlingsbog.
Kapitel 1 omhandler de grønne steder i byen, hvor

borgerne færdes, og med en række eksempler og poe¬
tiske beskrivelser af nuværende og forhenværende funk¬
tioner fremhæves stedets ret 'an sich'.

Kapitel 2 giver et historisk tilbageblik af bydannel-
ser og en nutidig baggrund til at forstå det grønne i
byen. Der fortælles fra Egypten til La Villette.
Kapitel 3 konkretiserer de to forudgående kapitlers

forudsætningsviden. Via en række aspekter, nummere¬
ret fra 1 til 6, opremses delemner til debat. 1: det er¬
kendelsesmæssige, 2: det økologiske, 3: det æstetiske,
4: det funktionelle, 5: det sundhedsmæssige, 6 det
økonomiske.

Helt centralt i dette kapitels afsnit 1, by og landskab,
er ønsket om en selvstændig økonomi for landskabs¬
arkitekturens del af et nyanlæg for at fa landskabet
tilbage som en del af arkitekturen. I afsnit 2, naturen
i byen, peges på plantekendskab og pleje, som for ofte
ikke vægtes i rigelig grad. Det kan jo undre i disse bio¬
logiske diversitetstider, at der altid kun plantes enten
lind eller platan. I aftnit 3, natur og æstetik, præsen¬

teres en ny praksis: at forsikre træer i forbindelse med
ombygninger, hvor de rent æstetiske værdier således
vægtes særdeles højt. Som eksempel er nævn't et bøge¬
træ ved Statens Museum for Kunst, som blev forsikret
for 750.000 kr. I afsnit 4, byens og landskabets veje,
opremses de oscillerende opfattelser af beplantning
langs vejene gennem tiderne. Snart foreskrives det
ene, snart det andet, jævnfør det nye vejregelsæt. Men

med det bevidste samarbejde mellem designere af
trafikudstyr, vejingeniører, landskabsarkitekter og
borgere m.fl. mener man, at et optimalt resultat kan
opnås. Randers og Ikast nævnes som eksempel. I af¬
snit 5, den sunde by, fokuseres på folkesundheden med
de mange undersøgelser, som viser, at grønt er sundt,
både for sind som for skind; og det burde lede helt
naturligt over i afsnit 6, kvalitet og økonomi. I afsnit
5 forklaredes, at mennnesker bliver mindre syge ved
at kunne færdes i det. grønne. Afsnit 6 har med kik¬
kertsyn rettet fokus på de kolde og kontante værdi-
skabende virkninger af kvalitetsomgivelser. Denne
værdiskabende effekt kommer sjældent omgivelserne
til gode - måske burde der tilflyde omgivelserne en
vis procentdel fra værdiskabningen til vedligeholdelse
og fortsat forbedring af omgivelserne. Afsnittet prøver
på at nå de ombejlede investorer med et rammende
motto: Bløde værdier kan være hård valuta.

I kapitel 4 eksemplificeres en række visioner, som
meget fint er anskueliggjort med collager.
Endelig afsløres i kapitel 5 et oplæg til den nye 'park-

politik'. Nu er så læseren klædt på til at bifalde et 10-
punktsprogram, som spænder fra en ny byteori over
borgerinddragelse til alternative financieringsmodeller.

Bogens lay-out er veldisponeret, men ikke for stramt.
Der tilstræbes en vis oversigtlighed med få kapitler og
punktopdelinger. Som debatbog er den særdeles vel¬
skrevet, fordi den med sin store baggrundsformidling
kan nå både fagmand som lægmand. Med den store

mængde af smukke billeder og den forstandige tekst
er bogen særdeles vigtig for det videre arbejde med at
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få opgraderet respekten for og planlægningen af det
grønne og rummet mellem husene. Til både fagfolk
som lægfolk kan der afsluttende kun siges: Køb den,
og ikke mindst brug den.
Lars Fleng Vestergaard

Ett lyckligt gravol — vi slipper det tråkiga
eller Utblick Landskap bliver til Area
Thorbjom Andersson, Martin Hogvall og Dag Sundberg
(red.): Utblick Landskap1-2000. Landskapsarkitekter-
nes Riksforbund LAR, Stockholm. 56 s. 90 Skr.

Utblick Landskap er udkommet for sidste gang, men

genopstår fornyet og teknisk forstærket som det nye
svenske landskabsarkitekturmagasin Area. En netud¬
gave skal supplere tidsskriftet. Det nye landskabsarki¬
tekturmagasin vil fortsætte ad den vej, som Utblick
de seneste seksten år, tres numre og tre tusinde sider
har afstukket.

Nogle kodeord, som den nye redaktion selv udtryk¬
ker det i deres 'afsætsmanifest', er 'landskapsarkitek-
turen ar viktigare an någosin', 'Vad vill vi att mellan-
rumen ska vara?' og 'det forutsåtningslosa blir kraftfyllt'.
Der lægges op til en syntese mellem tidligere tiders
totale sociale focus og kransporsarkitektur og knap så
tidligere tiders selvtilstrækkelige billedprojekter i land¬
skabsarkitekturen. Denne syntese med samtidens af¬
smitning giver redaktionen et mål og ønske om fokus
på de offentlige rum og knap så meget det åbne land¬
skab.

Fortiden og det store arbejde, der har været lagt i
Utblick, er kendt og i mindeskriftet Utblick Landskap
1-2000 ofres således 12 sider på fremtiden og 54 sider
på tilbageblikket med skyldig respekt og med glæde
ved gravøllet. På forsiden afbildes en række både med¬
virkende og ikke medvirkende, må det formodes. Også
kendte betydende landskabsarkitekter fra Danmark er

kommet med i familiebilledet.

Første mindeindlæg stammer fra bygningsarkitekten
SAR Rasmus Waern, som er redaktør på tidsskriftet
Arkitektur.

Fremhæves i hans tekst skal hans mening om at

'landskapsarkitekturen har alitid varit ett idéstarkare
medium an arkitekturen'. Måske er det derfor, land¬
skabet eller naturen genefelt har lokket filosoffer hyp¬
pigere, end husbygningen har formået det, dette både
i skrevne som filmede medier.

Han har læst samtlige tretusinde sider og konkluderer
afsluttende, at 'det finns en tanke bakom varje bjork',
til salut og opfordring.
Navnkundige Thorbjom. Andersson giver i andet

indlæg en opsummering af alle tres numre med en

indledning, som pointerer, at Utblick Landskap altid
har været et tidsskrift med ideologi, hvis mål det var at
'problematisera, politisera och intellektualisera' siden
starten i 1983. Hans gennemgang af numrene viser
redaktionens ambitioner og deraf afledte frustrationer.
Som en fortættet anmeldelse præsenterer han alle
numre nærmest i indeksform; han som har været med
hele vejen.
I tredie indlæg bringer journalist ved Sveriges Radio

Randi Mossige Norheim (pendant til Ulla Strømberg)
et dobbeltinterview med den velkendte Lotte Moller

og TV-producenten Katarina Duner. Det causerende
interview har titlen 'Vad var det som hånde?', med en

krølle på senere i interviewet, 'Ja, vad kommer att
handa nu?'.

Interviewet klarlægger de to kvinders vej over i
landskabsarkitektursfæren og langt hen ad vejen deres
fornyelse af anskuelserne af den. De er ikke i traditio¬
nel forstand udøvende landskabsarkitekter, men sna¬

rere helhjertede amatører (hvilket jo kan være at fore¬
trække frem for halvhjertede professionelle). Fælles
for de to kvinders virke er, at de har været og stadig
er 'livsstilsformidlere' og 'trendsettere' inden for den
ikke-elitære, populære del af have- og landskabskunsten.
Katarina Duner har produceret en række TV-udsen-
delser med emnet 'Trådgårdskonstens historia' og
hendes og kunstnermandens have har været portræt¬
teret i adskillige magasiner. Lotte Mollers bøger er
også i Danmark kendte. I bøgerne formidler hun
med stor kærlighed og indsigt en række drømme om

livet i og med det grønne. Fælles for de to interviewe¬
de kvinder er indlevelsen i, sansen for og formidlingen
af det poetiske. En god artikel at få forstand af; med
så meget substans, at det kunne have fyldt et helt
nummer af Utblick Landskap.
Thorbjom Andersson har endnu et indlæg med en

række billeder fra årene, der gik. Billeder i Utblick
Landskap har altid været sort-hvide, på nær en enkelt
udgave. Dette beror på et meget bevidst valg - det
sort-hvide billede flytter objektet en tand længere væk
fra virkeligheden og tættere på kunst. Utblicks billeder,
som er opstået som et samarbejde med fotografer og
landskabsarkitekter, lander mellem fotokunst og
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EFLA OCH IFLA?
Lars Nyberg

landskabskunst - en meget smuk sammensmeltning,
som fortæller mere end tusinde ord. I mindeskriftets

sammenhæng viser Thorbjorn Andersson et billede og
fortæller om det, hvorved dets indhold rumliggøres
og perspektiveres. Baggrundsteksten fortæller om op¬
rindelse, fotograf, kontekst og naturligvis, hvilket
nummer billedet var med i. Endnu et fint indeks og

god baggrundsformidling af hele Utblicks historie.
Mindeskriftet afsluttes af redaktøren fra de første

elleve år, Tove Jonstoij, radioproducent og projektud¬
vikler på 'Utbildningsradion'. Hendes ledetråd er, at

'ingenting blir som man tankt sig' - hun var helt grøn
og uuddannet, da hun i en periode på fem måneder,
før hun begyndte på Journalisthogskolan, var med til
at starte Utblick Landskap. De havde ideer og målsæt¬
ninger til lay-out og indhold osv. - og det blev allige¬
vel noget andet.
Afsluttende konkluderer hun, at landskabsarkitek¬

turen rummer alt; 'nastan allt hor ju hit' og landskab
er for hende ikke længere blot et emne, men et per¬

spektiv på verden og livet.
Och vi ser med gladje fram till att också i många år

framover bli inspirerade av den nya svenska landskaps-
arkitekturtidningen 'Area' och supplementet på natet:
www.area.lar.se

Vi ser frem emot att redaktionen fortsatter med att

'problematisera, politisera och intellektualisera'.
Måhånda det kan bli startskottet till en fornyelse av

landskapsarkitekturen har i det nya århundradet och
årtusendet. Area halsgs vålkommen.
Lars Fleng Vestergaard

I t I i i t
I LANDSKAP
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EFLAs generalforsamling i november nårmar sig. Ett
standigt återkommande sporsmål behover åter hante-
ras, namligen samarbetet mellan EFLA och IFLA
Central Region. Denna gång ar engelsmannens miss-
noje med medlemsavgiften orsaken. Vid IFLA's vårlds-
mote i Costa Rica har forleden framforde avgående
IFLA-presidenten Arno Schmid rentav idén att med-
lemsforbunden i EFLA inte skulle behova betala aven

till IFLA Central Region, daremot till IFLA centralt.
Detta skulle kunna ordnas på olika vis, enklast ge¬

nom IFLA befriar EFLA-forbunden från regionavgif-
ten utan att det påverkar deras rattigheter i IFLA.
Mer långtgående vore att EFLA och IFLA gick sam¬
man i en organisation. De forutsatter att respektive
organisationers syften och verksamheter inte forvåras.
For EFLA's del skulle det bl.a. forutsatta att fritt for-

foga over sin ekonomi och besluta om mål och verk¬
samheter, samt att på ett trovårdigt vis kunna upp-
trada som oberoende organ infor EU.
Ett okat samarbete till omsesidig nytta år naturligt¬

vis onskvart. Jag har dock den mycket beståmda av-

sikten att medverka i sådana anstrångningar endast i
den mån de inté leder till sådana åndlosa konflikter och

trassligheter som blockerat IFLA under så många år.
I detta sammanhang kan det vara vart att notera

att de nya elektroniska kommunikationerna på sikt
kan tånkas påverka den geografiska indelningen av

organisationer som IFLA. Det galler daremot inte
EFLA, vars omfattning beståms av dess motpart, EU.
Gemensamma intressen manniskor emellan kan i

framtiden tånkas bli mer avgorande an rumslig nårhet
når man elektroniskt kan kommunicera lika enkelt

med en person på andra sidan jordklotet som med
någon på andra sidan gatan. Tillfålliga grupper och
nåtverk av likasinnade kan enkelt bildas och upplosas
alltefter behoven. Sådana tendenser, liksom minskande

engagemang i foreningsliv, år uppenbara sårkilt bland
yngre. Utan att forringa vardet av personliga moten
kan'man misstånka att sådana tendenser kan forsvaga
IFLA's regionalisering, sårskilt med så vidstrackta och
heterogena enheter som IFLA Central Region, som
omfattar både Europa och Afrika.
Vid EFLA's generalforsamling forrå året debattera-

des ingående mojligheterna att oka samarbetet mellan
EFLA och IFLA. Alla var overens om det vållovliga

Landskab 7/00



syftet, men det visade sig inte vara så latt. Motets be¬
slut blev att utveckla kontakterna mellan organisatio¬
nerna samt att foreslå forbåttringar av EFLA's arbets-
satt och organisation. Det konstaterades också att det
for tillfallet inte fanns anledning att arbeta for en sam-

manslagning av EFLA och IFLA, aven om det på sikt
kan bli aktuellt. EFLAs styrelse har tagit sig an gene¬

ralforsamlingens beslut genom foljande tre åtgårder:
For det forstå skall de två huvudkommittéerna inom

sig bilda mindre arbetsgrupper med ansvar for olika
projekt. Arbetet har inletts med viss framgång.
For det andra skall medlemsforbunden engageras i

samarbetsprojekt med EFLA. Ett forstå och fram-
gångsrikt exempel år samarbetet med tyska BDLA om
ett EU-seminarium i samband med generalforsamlin¬
gen nu i november. Samarbete har också påborjats
om ett symposium om hållbar utveckling med franska
FFP. Vidare har brittiska Landscape Institute uppma-

nats anordna ett seminarium om roll och inflytande
for landskapsarkitekter i offentliga sektorn, vilket dock
hittills inte horts av. Det senare seminariet foranleds i

forstå hand av onskemål från de sydeuropeiska for¬
bunden. De upplever ett starkt behov att utveckla
landskapsarkitekternas betydelse i offentliga sektorn,
till gagn for kvalitén i verksamheten, vilket också
skulle komma konsulterna till del genom fler och
battre uppdrag.
For det tredje foreslår styrelsen att en konsultfirma

anlitas for att identifiera intressanta EU-årenden och

hjalpa EFLA att forstå och agera rått i EU's kompli-
cerade processer, samt att identifiera nyckelpersoner;
Erfarenheter från idéella organisationers arbete med
EU-frågor visar tydligt på svårigheterna att vålja rått
tillfålle for att agera, att folja alla nodvandiga formali¬
teter och att gora intryck på nyckelpersoner. Om man

inte beharskar detta kan man odsla oåndlig moda på
att forsoka fora fram sitt budskap, men till foga nytta.
Att anlita en sådan konsultfirma kostar pengar, men
EFLA har anledning att snåla inte bara med pengar
utan aven med personliga insatser. Styrelsens ftirhopp-
ning år att konsultfirmans stod skall gora det mojligt
for oss att ågna våra begrånsade personresurser till de
sakfrågor vi vill driva.
Alideles nyligen nåddes vi av mycket glådjande be¬

sked från EU som resultat av vårt arbete. EU inbjuder

EFLA att delta med representant i ett nytt projekt
'Urban Design and Sustainability'. EFLA har likaså
fått forfrågan att utarbeta en code of conduct for
sustainable landscape architecture and planning' att
ingå i en publikation från EU. De båda projekten år

uppenbart av stort intresse for yrkeskåren. Detta utgor
ett avgorande genombrott i våra relationer med EU.
Från att EFLA tidigare alltid sjålv behovt ta intiativet
till alla konktakter med EU får vi nu en plattform for
att utveckla våra relationer. Initiativen visar också på
EU's vårdering av landskapsarkitekternas kompetens.

EFLA's potentiella resurser består framfor allt av
insatser av delegaterna och medlemsforbunden. Folj-
aktligen år båsta såttet att åstadkomma resultat for
medlemsavgifterna, eller 'value for money' som våra
brittiska kollegor uttrycker saken, att få delegater och
forbund att medverka i EFLA's arbete. Sådana 'joint
ventures' var grundtanken bakom Landscape Alliance,
de anglosaxiska forbundens nåtverk når de brot sig ur
IFLA. Alliansen lår for ovrigt finnas kvar åven om

forbunden nu återvånt in i IFLA.

EFLA bedriver aktiviteter utifrån vad budgeten
medger. Under senare år har dock budgeten drabbats
av underskott eftersom några forbund underlåter att
betala sina medlemsavgifter eller delar dårav. Något
behover goras åt detta. Samtidigt forsoker styrelsen
utveckla verksamheten enligt generalforsamlingens
prioriteringar, i forstå hand att stårka kontakterna
med EU med hjålp av konsultfirma såsom beskrivits
ovan. Detta kan forhoppningsvis utmynna i ett antal
mojliga EU-årenden for EFLA att engagera sig i, något
som kommer att forutsåtta medverkan av delegater
och medlemsforbund.

En annan god idé som framforts av bl.a. Landscape
Institute år att medlemsforbund tar sig an att utveckla
kontakter med for oss viktiga EU-organ, exempelvis
European Environmental Agency i Kopenhamn. Sådana
initiativ från medlemsforbunden vore mycket vålkomna.
EFLA har utvecklat ett antal verksamheter utifrån

eh medveten planering. Men det fortjånar att sagas:
EFLA blir vad vi gor det till! Lås mer om EFLA på
hemsidan: http://www.efla.org
Lars Nyborg, miljd- pcb planeringsdirektor, lansstyrelsen
i Stockholms Ian, landskapsarkitekt LAR, arkitekt SAR,
EFLA-president
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Harbor Park, p. 169
PoulJensen
The Harbor Park in Copenhagen's Islands
Brygge quarter emerged from local grass¬
roots initiatives taken beginning in 1970.
When the harbor stopped functioning in
1984, the local population collected funds
and laid out a park covering c. 10,000 sq.m.
as a community effort. Thanks to model
collaboration between local residents and

Copenhagen Municipality, seven years of
work have now resulted in a modern park
covering 28,000 sq.m.
The park's concept was to create a recre¬

ational area on this unique 550-meter-long
terrace between the waterfront and a com¬

pact housing quarter with narrow, dark
courtyards. Elements that relate the history
of the waterfront have been preserved: the
old railroad tracks, the rustic cobblestone
paving, parts of the warehouses, and frag¬
ments of the coarse concrete structure. The
aim was to create an exciting meeting
between old and new. As a whole, the scale
of the open terrace along the water was pre¬
served, but in the form of broad, precisely
delimited lawns, raised slightly above the
surrounding traffic areas. The lawns are
transsected by a network of paths. Squares
divide these lawns into sequences with the
aid of light tree plantings and 'furniture' in
the form of skateboard ramps, walls, tables,
benches, etc.
The park is characterized lengthwise by

two main elements. First, the continuous
cherry avenue, a spatial entity in its own
right, creates the transition to the street and
the distinctive building facades. Secondly,
the open harbor promenade provides a broad
panorama and bright light. Next year, a new
community center will be built on the site
of the last remnants of the harbor's old
warehouses. This cultural meeting place will
be located in the center of the park, adja¬
cent to the Parade Grounds. An old ferry
was raised on two pillars here to serve as a
symbol for the quarter and a stage for the
many summer events held each year. Another
main element used in the Parade Grounds
is a large pergola of rusted steel profiles.
The park is planted with a wealth of dif¬

ferent Danish trees and bushes that flower

throughout the spring with white blossoms.
Rust-colored iron, gray concrete, golden plas¬
ter, and blue tiles make up the park's palette.

Among the dead, p. 176
Torben Schønherr

Among the dead

Let us speak to the dead
Words are better than darkness

Let us say
Give us a name on a stone

On a plank, a piece of iron
As you please •

Speak to us
Grass is another language

Skødstrup Cemetery
Skødstrup Church is beautifully located on
a hill with a view ofÅrhus Bay. The old
cemetery surrounds the church and describes
the hill, but has a nebulous form. It was
expanded on the south, and several build¬
ings were erected without considering the
whole. Because the community has grown,
the old cemetery no longer has room for
new graves. Work on the church and ceme¬
tery was begun in 1978. The old cemetery
was partly surrounded by a stone wall over¬
grown with ivy and rimmed by a row of
trimmed lindens. Both have been contin¬
ued, making the old cemetery a completed
entity. A minimum of changes was made to
the old cemetery. There are many family
graves from the large farms in the area, but
some graves could not be reached with
paths and many were too small for coffin
burials. By using small plots for urns and
combining a few plots for coffin burials,
the cemetery's identity was preserved and
any changes made were hardly noticeable.
The new cemetery comprises a lawn that
opens on the surrounding landscape.

Sejs-Svejbæk Cemetery
Planning on the cemetery in Sejs-Svejbæk
began in 1984 and work in two stages was
finished in 1999. The hedges and trees will
have to grow a few more years before it
takes its final shape, but the overall picture
has become clear. The cemetery's plan
expresses three concepts: a world view, the
idea of a center, and the Christian world
view.
The cemetery has forest plantings placed

on a plateau raised 130 cm and ending
with a stone wall. This produces an area for
graves in the center of the cemetery, where
the double spiral (representing the world
view) appears in the form of a 2.5-meter
high beech hedge, which in turn divides the
area into smaller plots. A sculpture by Erik
Heide stands at the very center of the spiral.
A 7 x 7-m grid with a distance of 2 m
between each grid was superimposed on the
cemetery, oriented towards the points of
the compass. The plots are raised 15 cm
and appear as grass tussocks. In the forest-
cemetery section, the grid determines where
trees are planted. The Christian world view
— we are born, live, die, and are reborn in
the kingdom of God - is expressed in a
straight line from the entrance to the church
into the forest planting, in the form of a
linden avenue.

Tilsted Cemetery
Tilsted Church is a Romanesque ashlar
building in a style typical of Thy, consisting
of a chancel and nave on a beveled plinth
and with a lead-covered roof. A porch and
bell supports were added later. The church
stands on the outskirts of Tilsted in terrain
that slopes gently to the west. It is surrounded
by the cemetery's stone wall, which provides
a lovely interplay with the large trees just
inside it. A new chapel lies at the lower
western end of the cemetery.

The cemetery is a forceful entity, thanks
to its simple materials and design. Since
Tilsted has developed into a suburb of
Thisted, its population has grown and the
cemetery is nearly filled. Additional land
south of the cemetery was bought in 1991.
The expansion project is intended to retain
the simplicity of the old cemetery without
diminishing its force. The concept embraces
the square and the circle, oriented towards
the earth and the heavens. A square mea¬

suring 63 x 63 m on grass will be kept sep¬
arate from the old cemetery but will be
accessed from a gravel path flush with the
church's west end wall. The square will be
oriented towards the traditional points of
the compass. A stone wall topped by grass
will rim the new section, which will be
planted with oak on a grid of 3.5 x 3.5 m.
A circular grassy space 45 m in diameter
will be divided by yew hedges 2.5 m high
towards the oaks, falling to 1.5 m towards
the center. This will create four sections
surrounded by hedges and a clearing 21m
in diameter, where a group of birches will
fragment the geometry. Both casket and
urn burials can take place throughout the
new cemetery as needed; only the central
area will be kept free.

The star-path projectfor Vestre Cemetery
The South Chapel and its surroundings are
in need of rejuvenation. The large elms that
led to the chapel have been felled, and the
chapel has lost its original function. The
project derived inspiration from two exam¬
ples, Renaissance and Baroque, and proposes
that the chapel be transformed into an
open structure on the central square and
that the crossing spaces between yew hedges
be transformed into a garden.
The South Chapel will be partly over¬

grown with ivy and could be used in con¬
junction with urn burials and as an atmos¬
pheric meeting place accessible to everyone.
The open pavilion would stand in the mid¬
dle of a cruciform garden, with tall yew
hedges forming the walls, grass the floor,
and Danish cherry the furnishings. The
yews would be pruned and shaped as large,
precise arches.
The area would be separated from the

surrounding cemetery by four large iron
gates. With simple means, the project is
intended to take Vestre Cemetery into the
new millennium.

Notes: EFLA and IFLA?, p. 190
Lars Nyberg
A recurring topic of discussion at EFLA's
annual meeting is collaboration between
EFLA and IFLA Central Region. At last
year's meeting, everyone agreed on the ben¬
efits of increasing collaboration between the
two organizations, but this has proved diffi¬
cult. The author gives his recommendations
for improvements and notes that EFLA is
what its members want it to be. He refers
to EFLA's home page: http://www.efla.org
Martha Gaber Abrahamsen
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»Man ville gerne have kendt ham, synes man,
når man bladrer og læser i bogen.«
Poul Erik Tøjner i Weekendavisen

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

Navn:
. .

Tif:

Gade/vej: ■

Postnr:

B

Underskrift:

Girokort

Ved betaling med kreditkort:
American Express Eurocard Mastercard
VISA Dankort

PO$T^)
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K

Kortnummer: Udløbsdato:

Møbelkunstneren og arkitekten Poul Kjær¬
holm var kompromisløshedens mester.

Hans arbejde danner kulminationen på

guldalderen i dansk møbelkunst, og ud¬

trykker en lyrisk perfektion, som er uden

sidestykke i dansk møbelkunsts historie.

Pris: 465 kr.

Bogen er på 192 sider i rigest tænkelige

udstyr med duplex, partiel lak og 4-farve

illustrationer. Indbundet.

Fås også i en tysk og en engelsk version

1
.

■

Eyt. gennem boghandler:
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Sven Bech A/s

LANDSKABSENTREPRENØRER

Mesterlodden 13
2820 Gentofte
Tlf. 3968 0655
Fax 3968 1127

E-mail: bech_as@svenbech.dk

LEIF RASMUSSEN ApS
ANLÆGSGARTNERMESTER

VANDMESTERVEJ 31
2630 TÅSTRUP

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

Konkurrenceprogrammer kan ses og
hentes på DAL/AAs hjemmeside på
www.dal-aa.dk og rekvireres skriftligt
eller afhentes hos DAL, Strandgade
27 A, 1401 Kbh. Ekspeditionstid for
bilagsmateriale erca. 6 dage.

ØSTERVOLD I RANDERS
Randers Kommune har udskrevet en
åben idékonkurrence om den fremti¬
dige udformning af gaden Østervold
med tilstødende gader og pladser.
Gennem konkurrencen ønskes tilveje¬
bragt forslag, der sikrer Østervold
som et samlende arkitektonisk og
funktionelt byrum.
Målet er at skabe en attraktiv han¬
delsgade med et smukt og harmo¬
nisk byrum, der knytter de centrale
bydele sammen med byens østligt
beliggende byfunktioner.
Konkurrencens primære formål er at
fremkalde forslag til en ændret dis¬
ponering af Østervold, i takt med at
gadens nuværende funktioner (bl.a.
som primær trafikgade) ændres til
et primært trafikfredet byrum.
Herudover er der mulighed for at
stille forslag til, hvilke konsekvenser
ændringen af Østervold kan få for
de tilstødende gader og pladser
inden for konkurrenceområdet.
Den samlede præmiesum er på
475.000 kr., hvoraf der uddeles en

1.præmie på mindst 175.000 kr.
Indlevering af forslag senest den
29. november 2000.
For bilag betales en afgift på 100 kr.

KONKURRENCEN OM
NYT BOLIGOMRÅDE I BREMDAL
VED STRUER
Struer Kommune har sammen med
DAL afholdt en idékonkurrence for
udvikling af et fremtidigt boligområ¬
de på 20 ha og beliggende på et af
de smukkeste steder i Struer: Arealet
ved herregården Strandbjerggård
beliggende ned til Struer Bugt.
Der indkom 82 forslag til konkurren¬
cen, og dommerkomiteen har i
august udpeget tre vinderforslag
samt på to forslag til indkøb.

1.præmien på 150.000 kr. tildeltes
arkitekter maa Michael Christensen,
Katrine Guldbrandsen og Pernille
Schyum Poulsen, København for det
bedste bud på en overordnet plan.
Forslaget indeholder en præcis be-
plantningsstruktur som fælles ramme
for områdets sydlige bebyggelser og
anviser dermed en enkel og klar af¬
runding af den eksisterende bebyg¬
gelse.
Frit på landskabsfladen placeres en
landskabelig bystruktur med små
hækomkransede byenklaver, hvor
villavejene er udskiftet med grønne
gårdrum.
Med meget enkle hjælpemidler
bibeholder forslaget områdets land¬
skabelige kvaliteter, skaber opholds-
og friarealer i kontakt med det om¬
kringliggende landskab og tilgodeser
samtidig en arkitektonisk frihed i en
fremtidig udvikling
2. præmie på 130.000 kr.'tildeltes
arkitekt maa Erik Nobel, København.
3. præmie på 100.000 kr. tildeltes
Transform, Århus v. arkitekter maa
Claudia Carbone, Claus Peder Peder¬
sen, Lars Bendrup og Peter Hemmer-
sam samt cand. phil. Morten Dau¬
gaard.
Derudover fik to forslag indkøb, hver
på 60.000 kr.:
Lars Borgen, landskabsarkitekt maa,
mdl, og John Øe Nielsen, arkitekt
maa, Åbyhøj.
Og stud. arch. Naja Hoffmeyer og
Lars Jensen, Århus.
Fagdomme're udpeget af DAL var
arkitekter maa Carsten Holgaard og
Klaus Mikkelsen samt

Preben Skaarup, landskabsarkitekt
maa, mdl.

BYPLANPRISEN 2000
Odense Komune fik i oktober over¬
rakt Byplanprisen 2000. Prisen gives
hvert år til en kommune, som har
ydet en særlig indsats for at fremme
gode og smukke bymiljøer.
Prisen er indstiftet af Danske
Arkitekters Landsforbund og Dansk
Byplanlaboratorium.

NYANLÆG
VEDLIGEHOLDELSE

BESKÆRING

.Juryen bestod af Peder Baltzer
Nielsen og Henrik W. Jensen, Dansk
Byplanlaboratorium: Lisbet Snoager
Sloth og Hans Martin Skou, Danske
Arkitekters Landsforbund samt Jens

Kvorning, Foreningen af byplan¬
læggere.
Juryens begrundelse for at give
byplanprisen til Odense Kommune er
først og fremmest den planlægning,
som har fundet sted i Glasvejs-
kvarteret og i Odenses bymidte.

Glasvejskvarteret er et ældre er¬
hvervsområde, som er på vej til at
blive omdannet til et nyt og velfunge¬
rende byområde, hvor de kvaliteter,
der fandtes i kvarteret, er bevaret
og styrket samtidig med, at der er
indføjet nyt.
I bymidten har man på mange fronter
arbejdet for på den ene side at be¬
vare de kvaliteter bymidten indehol¬
der samtidig med, at man på den
anden side har arbejdet på at løse
for eksempel trafikproblemer og
styrke byens samlede arkitektoniske
udtryk.

Tilsammen viser planlægningen af
Glasvejskvarteret og bymidten både
vilje og evne til faglig og politisk
udvikling. Det er en indsats, hvor
den traditionelle måde at planlægge
på udvikles og gøres mere offensiv
og visionær.
Det er juryens opfattelse, at den ar¬
bejdsmetode, som Odense Kommune
har udviklet både fremmer de by-
arkitektoniske kvaliteter og styrker
de pågældende områder uden, at
man fastlåser bestemte konkrete
løsninger eller arkitektoniske udtryk.
Planlægningsmetoden egner sig der¬
med til en omdannelsesproces som
strækker sig over tid, og hvor der
skal være rum til dialog og raffine¬
ring af de konkrete løsninger.

Forslag tildelt 1. præmie



DANSK BYPLANLABORATORIUM
Planidealer og planer
22. november i København.
Om planidealer og planer under skif¬
tende forudsætninger fra 2. verdens¬
krig til i dag.

Lokalplankvalitet
28.-30. november i Kolding

WM-seminar
5.-6. december i Odense.

Planstrategier-de første erfaringer
Seminar 6.-7. december i Odense.

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

db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

MOVIUM

Tråddagen i Stockholm
30. november
Tema: Formklipning av trad.
Inledning v. Sten Gflransson, land-
skapsarkitekt, Movium SLU, Alnarp,
och Staffan Lundstedt, ordf. i
Svenska Trådforeningen, Stockholm;
Tråd som grfin arkitektur v. Sven-
Ingvar Andersson, prof. em. vid
Kunstakademiets Arkitektskole,
Kopenhamn;
Lovtåkt och hamling - en gammal
foreteelse v. Håkon Slette, fil. dr.,
k'ommunekolog i Botkyrka kommun;
Exempel på formklippta tråd på
KTHs universitetsområde v. Claes

Henningsson, VD, m.fl., CAMPUS AB,
Stockholm;
Kunglig park i forandring - mojlig-
heter att utveckla ett viktigt kultur¬
arv Harald von Knorring, slottsfogde,
Kungl. Djurgårdens Forvaltning,
Stockholm.

Movium. SLU
Box 54. 230 53 Alnarp
Sverige
Tel. +46 40 41 50 00
Fax +46 40 46 08 45
info@movium.slu.se
www.movium.slu.se

IRIDIUM VEJBELYSNING

Philips har lanceret en ny serie arma¬
turer til vejbelysning kaldet Iridium.
Iridium er en serie af modulært op¬
byggede vejarmaturer, der både op¬
tisk, elektrisk og mekanisk er i stand
til at møde de meget forskelligartede
udfordringer til funktionel vejbelysning.
Serien kendetegnes ved sit strøm¬
linede design og leveres i tre for¬
skellige størrelser, så der altid kan
opnås harmoni mellem armaturets
størrelse og den aktuelle mastehøjde.
Iridium-serien giver herved mulighed
for belysning af både motorveje,
trafikveje, lokalveje og boligveje.
Iridium kan leveres med tre forskel¬

lige skærme. En plan skærm for
maksimal begrænsning af armatu¬
rets fjernvirkning, en traditionel
hvælvet skærm samt en let hvælvet

skærm, hvis form passer godt sam¬
men med armaturets bløde linier,
samtidig med at den giver en god
optisk føring.
Endvidere vil Iridium kunne leveres
med to forskellige POT-optikker, der
er specielt udviklet til henholdsvis
SON-T højtryks-natriumlamper og
CDM-TT metalhalogen-lamper.
Med disse optikker samt syv forskel¬
lige optik-indstillinger er det således
altid muligt at opnå den optimale
lysfordeling på vejen.
Desuden er Iridium beregnet for de
nyeste lyskilder, således at ønsker
til lysets farveegenskaber, lang leve¬
tid samt lave driftsomkostninger
også kan opfyldes.
Iridium for SON-T højtryks-natrium-
lamper leveres enten med Chrono-
sense-dæmpning, der ikke kræver
signalkabel eller for traditionel
dæmpning med relæ og signalkabel.

Kilde: Philips Lys A/S
Frederiks Kaj 6
1780 København V

CONTRAST FACADEBELYSNING
Med Contrast, som er en ny serie af
arkitektoniske projektører til facade¬
belysning til inden- og udendørs an¬
vendelse, satser belysningsvirksom-
heden Thorn & Jakobsson på, at
facadebelysning af bygningsværker
og monumenter også kan opleves i
Danmark.
Da Københavns Havn arrangerede
Store Havnedag havde Lysteknisk
Selskab havde bedt Thorn & Jakobs¬
son om at belyse Knippelsbro.
Virksomheden valgte at fremhæve
broens særlige karakteristika først
og fremmest set fra søsiden, men
også fra land. De to grønne tårne og
de orange dragere under broen blev
fremhævet ved hjælp af 12 Contrast
projektører forsynet med diverse
refraktorer, farvefiltre og afskærm¬
ninger.
Thorn & Jakobsson har samarbejdet
med den kendte lysdesigner Roger
Narboni om udviklingen af serien,
der består af Contrast C, Contrast R
og Contrast Pinspot.
Tilsammen dækker disse tre projek¬
tørtyper i deres forskellige størrelser
og med diverse tilbehør det brede¬
ste spektrum inden for facadebelys¬
ning, der endnu er set i en serie.
Contrast C er en rektangulær projek¬
tør, og armaturet fås i tre størrelser
med enten symmetrisk eller asym¬
metrisk lysfordeling, der gør projek¬
tøren særligt velegnet til belysning
af landskaber og facader.
Contrast R er en rund, rotationssym-
metrisk projektør. Denne model kan
anvendes såvel inde som ude, og er
velegnet både til generel facadebe¬
lysning og til understregning af arki¬
tektoniske detaljer.
Den mindste projektør i serien er
Contrast Pinspot. Projektøren har en
meget præcis lysstyring, som gør
den velegnet til belysning af skulp¬
turer og planter, samt fremhævelse
af detaljer på bygningsværker.
Tilbehøret til samtlige modeller om¬

fatter prismatiske glas, refraktorer
og gitre, som alle er redskaber til
styring og fordeling af lyset.
Der kan også monteres farvefiltre på
projektørerne, når bygningens speci¬
elle udtryk ønskes fremhævet. Alle
typer tilbehør kan kombineres ved
montering af flere lag på samme
armatur og skal ikke afmonteres ved
skift af lyskilde.
Kilde: Thorn & Jakobsson

Salg & showroom: Holmen
Kanonbådsvej 12B
DK 1437 København K
Tel. +45 76 96 36 00
Fax +45 32 64 04 99

thorn@jakobsson.dk

TILGÆNGELIGHED
Slots- og Ejendomsstyrelsen gør i
disse år Kronborg Slot og Fæstning
mere åbent, indbydende og tilgæn¬
geligt for publikum. Som et led i
dette arbejde er der nu lagt bor-
durstensbånd ned i granistensbe-
lægningen til gavn for gangbes¬
værede, barnevogne og
kørestolsbrugere. Bordurstenene
begynder ved parkeringspladsen, går
ind over ravelinen, gennem Kron-
værksporten, Kronværket, ind gen¬
nem Mørkeport over Fire porte,
Gården og helt frem til Slotsgården.
Invalidekøretøjer kan fortsat køre
helt op til slottet og parkere.
Inf.: Slots- og Ejendomsstyrelsen,
Uffe Kjerulf
Kilde: Nyhedsbrevet Tilgængelighed
nr. 3/2000
www.bm.dk

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

Jordforbedring
varemærker: "P" f ■
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BRUGERTRÆF PÅ ÅRSLEV
Der var stort fremmøde den 7. sep¬
tember 2000, hvor Danmarks Jord-
brugsForskning havde budt til åbent
hus. Det var første gang i Årslev -
og det første Åbent Hus arrange¬
ment i 10 år fortalte Poul Erik Bran¬
der, der tidligere har været arrangør
på Hornum af lignende arrangemen¬
ter hvert tredie år.
Det var ca. 90 medlemmer fra DL,
LDA, skov- og landskabsingeniører,
stads- og kommmunegartnere samt
havekonsulenter og kirkegårdsledere,
der mødte op til arrangementet.

Plantedåb

Dagen indledtes med en navngiv¬
ning af to nye DAFO-planter: Aronia,
surbær fra det østlige USA.
Den ene er Aronia arbutifolia

'Brage' opkaldt efter digterguden i
den nordiske mytologi. Det er en
meterhøj prydbusk med hvide blom¬
ster, røde frugter og et smukt rødt
efterårsløv.
Den anden er Aronia prunifolia
'Gorm', som bliver 1-1,3 meter høj,
har sorte frugter og kraftig rødfarvet
efterårsløv.

.Lind og elmesyge
Særlig interesse var der ved en mark,
hvor Per Mortensen, Planteopforme-
ringsstationen og planteskoleejer
Svend Andersen, formand for Have-
og Landskabsrådet stod for oriente¬
ringen.
Per Mortensen fremviste bl.a. Dafo-
klonen af Lind: 'Odin', der er stor og

, kraftigvoksende. Professor emeritus
J. Palle Schmidt bemærkede, at
man ikke kun skal lade sig betage af
al den vækstkraft, og at det er vig¬
tigt også at få afprøvet, hvordan
sorten klarer en omplantning. Det
arbejdes der pt. med i planteskolerne.
På marken var desuden Quercus
petraea fra Polen, som klarer sig
godt, og Acer campestre, som viser
forskellig hårdførhed efter indsam¬
lingssted.
Desuden så vi typer af elm, der er
tolerante eller resistente over for

elmesyge.

Forsøg med rødder
Næste stop på den veltilrettelagte
tur rundt var markforsøg med rodbe¬
skæring ved Lilie Andersen. Bøge¬
planter var rodbeskåret, så rødderne
havde en længde på henholdsvis 25,
19,13 og 7 cm. Det viste sig bl.a.,
at alle planter med 7 cm lange rød¬
der gik ud, med 13 cm lange rødder
gik mange planter ud, mens 19 og
25 cm lange rødder gav levedygtige
planter.
Peter Brønnum fortalte om, hvordan
man kan checke planters kvalitet ef¬
ter en udtørring, og Niclas Scott fra

Forskningscenteret for Skov og
Landskab viste, at planter med af¬
kortede rødder aldrig indhentede
dem med uafkortede rødder.
I et forsøg med Acer platanoides
kunne Martin Jensen påvise, at de
finske kloner standsede væksten for
tidligt om efteråret, og de tyske og
polske standsede væksten for sent.

Dafo planter
De fremmødte landskabsarkitekter
viste også særlig interesser, da Poul
Erik Brander fremviste Dafo-planter.
Brander nævnte Salix repens 'Såret'
for dens evne til at lykkes på al
slags jord. Ribes alpinum 'Hemus'
og 'Dima' blev fremvist, ligesom
Prunus laurocerasus, Hypericum
'Hysan', 'Loke' og 'Gemo' med flere.
Palle Schmidt fremhævede Thuja
'Rebild' som særlig værdifuld som
hækplante. 'Rebild' er en krydsning
mellem T. plicata og T. standishii.
Den er i nu i produktion som Dafo-
plante. Rebild udmærker sig ved at
være hurtigvoksende, bliver 10-15
meter høj, er robust og fri for thuja-
bladsvamp, som ellers kan hærge en
af forældrene, T. plicata. Sorten
danner tætte, høje og ensartede
grønne hække. Til slut viste Irene
Engstrøm Johansen blandt andet
Celastrus fra Branders indsamlinger
i Japan og Dafo- sorter af Aronia og
Viburnum.
Fra brugerside blev der ytret ønske
om at et lignende arrangement ville
blive afholdt i nær fremtid; I Årslev
vil man derfor formodentlig gentage
arrangementet om to år.
Poul Erik Brander opfordrede alle
brugere til at meddele direkte til
Danmarks Jordbrugsforskning
(tel. 63 90 43 43) eller deres repræ¬
sentant i klonkildeudvalget, om der
er planter man gerne ser forsket
yderligere i.
DL's repræsentant er landskabs¬
arkitekt Birgitte Fink, tel. 5918 6162.
Lisbeth Edinger Plum,
landskabsarkitekt mdt,
Green Communications

NY FORMAND FOR KLONKILDE¬
UDVALGET

Planteskoleejer Mogens Nielsen,
Birkholm Planteskole er fratrådt og
i stedet er planteskoleejer Hans
Caspersen, Prima Plant ApS tiltrådt
som formand-for klonkildeudvalget.

BESKÆRING AF TRÆER
Dansk Træplejeforening har udsendt
en ny guide til beskæring af træer.
Formålet med guiden er, på en kort
og præcis måde, at beskrive hvordan
park- og gade/ vejtræer skal beskæ¬
res.

Guiden er henvendt til alle som

planlægger, bestiller eller udfører
træbeskæring. Guiden kan således
benyttes ved udbud af træplejeop¬
gaver, undervisning samt som gene¬
rel reference.
I guiden tages der afstand fra top¬
kapning (fjernelse af træets top),
samt fra klatring med sporer ved
udførelse af beskæring. Disse pro¬
cedurer ødelægger træer og må kun
anvendes inden for skovbruget samt
ved fældning af træer.
Guiden er udarbejdet i regi af Europ¬
ean Arboricultural Council (EAC, Det
Europæiske Træplejeråd), der består
af repræsentanter fra 11 nationale
træplejeforeninger. EAC har med
den originale version 'European Tree
Pruning Guide' udarbejdet et væs¬
entligt redskab til brug ved harmoni¬
sering af træpleje i Europa.
Danmark har spillet en stor rolle ved
udarbejdelsen af den engelskspro¬
gede udgave, idet sekretariatet for
arbejdet har ligget hos seniorrådgi¬
ver Palle Kristoffersen, Forsknings¬
centret for Skov & Landskab. Direk¬
tør Niels Hvass, SITAS, har
indsamlet guider og anvisninger fra
en række lande, inden- og uden for
Europa, samt koordineret sammens¬
krivningen af de forskellige landes
metoder for beskæring af træer. Pal¬
le Kristoffersen og Niels Hvass har
ligeledes stået for oversættelsen af
den danske guide.
Guiden vil indgå som undervisnings¬
materiale for Dansk Træplejefoæ-
nings kommende certificering af
træplejere. Guiden er på dansk ud¬
givet med støtte fra Skandinavisk.
Forskningsfond for Bytræer samt
Havekulturfonden.
Guiden kan bestilles hos
Dansk Træplejeforening,
Tel. 49 14 08 02,fax 49 18 06 03
dtf@image.dk
Pris: 75 kr. pr. stk., 700 kr. for 10 stk.

MODTAGNE KATALOGER
OG BROCHURER

Sortimentskatalog 1999/2000 med
tilhørende CD. P. Kortegaards Plante¬
skole af 1982 A/S. 240 s., ill. Øvej 10,
Kappendrup. 5500 Langeskov.
Tel. 65 97 26 56, fax 65 97 30 84.
Velillustreret plantekatalog med
korte, instruktive plantebeskrivelser.

Plantekatalog 1999/2000.
Vejenbrød Planteskole A/S.
132 sider med prydplanter, træer,
stedsegrønne og ikke mindst rhodo¬
dendron og azalea.
Desuden roser, græsser, bregner,
slyngplanter, frugttræer og buske.
Vejenbrødvej 25, 2980 Kokkedal.
Tel. 48 28 01 77,
fax 48 28 01 96.

HANDICAPEGNEDE VEJE
En netop udgivet projekteringshånd-
bog Handicapegnede veje fra Vej¬
direktoratet giver anvisninger på,
hvordan man skal indrette de ydre
arealer som f. eks. veje, stier og
rundkørsler, så de bliver tilgængelige
for alle.
Publikationen er skrevet med ud¬

gangspunkt i og som et supplement
til vejreglerne for udformning af veje
og stier i byområderne og i åbent land.
Målgruppen er bl.a. vejsektorens
bygherrer og rådgivere.
Dansk Handicap Forbund og Dansk
Blindesamfund har siddet med i

arbejdsgruppen, der står bag udar¬
bejdelsen af håndbogen.
Bestilling: Vejdirektoratet
Tel. 33 9.3 33 38
Kilde: Nyhedsbrevet Tilgængelighed
nr. 3/2000
www.bm.dk

PROJEKT TIL SKT. PETERSBORG
Skt. Petersborg er en af de grønne¬
ste storbyer i Europa. Men de man¬
ge haver, parker og skove er under
pres fra byudvikling, behovet for nye
veje, forurening og stort besøgspres.
Derfor skal et nyt dansk-russisk pro¬
jekt være med til at fastholde og
udvikle byens grønne islæt.
Projektet om planlægning og restau¬
rering af grønne områder er det
første af sin art. Det gennemføres af
Forskningscentret for Skov & Land¬
skab, Friluftsrådet sammen med Skt.
Petersborg Kommunens parkafdeling
og St. Petersburg Forest Technical
Academy.
DANCEE (Miljø- og Energiministeri¬
ets miljøbistand til Østeuropa) støt¬
ter projektet økonomisk.
Målet er for det første at give par¬
kafdelingen et bedre overblik over
de grønne områder og deres sociale,
kulturelle og miljømæssige værdier.
For det andet skal projektet udvikle
et sæt retningslinier, der kan sikre,
at disse værdier bliver tilgodeset i
planlægningen og den daglige drift
af områderne.
Det tredje mål er at bevidstgøre bor¬
gerne om vigtigheden af de grønne
områder. Det sker bl.a. ved at opret¬
te grønne informationsbaser for sko¬
leelever ude i parkerne. Desuden
inddrages borgerne i den restaure¬
ring af tre af de mest populære par¬
ker, som bliver det umiddelbart syn¬
lige resultat af projektet, der slutter
i januar 2002.

Information: Susanne Guldager eller
Cecil Konijnendijk,
Forskningscentret for
Skov & Landskab,
Tel. 45 76 32 00
fsl@fsL.dk ■



www.buroet.dk

Lise Gorritzen
Tegner assistance på timebasis

gorritzen@image.dk tlf +45 8693 7254

BUR

Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISHØJ A
S

Den Danske Trådvarefabrik

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

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

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

Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre

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

ARKITEKTENS FORLAG

tlf: 32 83 69 00

fax: 32 83 69 41

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

%

Ung dansk arkitektur Et design

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

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

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

Navn:

Tlf.:
_ _

Gade/vej:
Postnr.:

By:
Underskrift:

Girokort

Ved betaling med kreditkort:'

American Express Eurocard Mastercard
VISA Dankort

Kortnummer:

Evt. gennem boghandJer:

Udløbsdato:

5f) POST
Sendes ufrankeret
modtageren
betaler portoen

Arkitektens Forlag
+++ 0110 +++

Strandgade 27 A
DK-1045 København K
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Sølund er V mere

end det du ser her!

Det er også special
løsninger - efter
kundens behov.


