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Fagsekretær Anne Dahl Refshauge
dl@landskabsarkitekter.dk
www.landskabsarkilekter.dk

DL er medlem af European
Foundation for Landscape Architecture,
EFLA og af International Federation
of Landscape Architects, IFLA

DL nyt

Ny sekretær i nyt sekretariat
Danske Landskabsarkitekter har

ansat ny fagsekretær. Anne Dahl
Refshauge er afløseren for Maria
Miret, DL's sekretær gennem 9 år.
Anne er nyuddannet landskabsar¬
kitekt fra KVL og startede på job¬
bet 1. august i år.
Samtidig er sekretariatet flyttet' i
nye lokaler, nærmere betegnet
Arkitekternes Hus i Strandgade
på Christianshavn. Kontoret ligger
side om side med Akademisk Ar¬

kitektforening, hvorfor der er håb
om og basis for fremtidig idéud¬
veksling og sparring mellem de to
foreninger.

Reception i Arkitekternes Hus
DL vil i ovennævnte forbindelse

gerne invitere alle foreningens
medlemmer til at komme til en

housewarmings-reception i de nye
lokaler. Kom og få en fyraftensøl/
vand torsdag d. 12. oktober fra
kl. 16-18.

Ny hjemmeside
Foreningen har langt om længe faet
fornyet sin hjemmeside

www.landskabsarkitekter.dk.
Personerne bag den nye hjemme¬
side er grafisk designer Jesper

Stevnhoved og programmør Tho¬
mas Andersen samt selvfølgelig
hjemmesideudvalget bestående af
flere medlemmer af foreningen.
Hjemmesiden vil blive en langt
mere aktiv del af DL's virke, end
hvad den hidtil har været. Bl.a. skal

man som medlem fremover selv

sørge for at opdatere sine med¬
lemsoplysninger vha. et person¬

ligt password. Alle medlemmer vil
modtage et brev om, hvordan de
skal gøre, første gang de logger ind
på siden.
Desuden vil nyhedsbrevene frem¬
over blive sendt ud via hjemme¬
siden. Også aktuelle jobannoncer,
konkurrencer, efteruddannelses¬
muligheder og arrangementer vil
være at finde på hjemmesiden.

Veloverstået 75 års jubilæum
1 dagene fra 24. til 27. august fejre¬
de DL sit 75 års jubilæum bl.a. med
DanishDogmaLandscape Camp i

Ørestaden, en reception i Brønd¬
salen ved Det Kgl. Haveselskabs
Have, en visuel event på Axeltorv
lavet af studerende samt en stem¬

ningsfyldt jubilæumsfest. Du kan
se billeder fra campen og den vi¬
suelle event på DL's hjemmeside
under Nyheder. Du kan også læse
mere om DanishDogmaLandscape-
Camp i Landskab nr. 8/06.

Steen Høyer : Landskabskunst
En udstilling og en bog fejrer

"

S{ee.n Høyers modtagelse af Eck¬
ersberg Medaljen, 60 års fødselsdag
og 10 års jubilæum som professor
ved Kunstakademiet Arkitektskole

i 2005 og inviterer på opdagelses¬
rejse ind i det univers af inspira¬
tioner, teknikker og metoder, som

præger Steen Høyers virke. En sta¬
dig søgen som på en og samme

underfundige og skarpsindige vis
repræsenterer en særlig tilgang og

omgang med den fysiske verden.
Høyers production og arbejde ud¬
gør en sammenhæng via gensidig
indvirkning mellem et livslangt
kunstnerisk virke og undervisning
— mellem praksis og teori.
Steen Høyers produktion er eks¬
traordinær - rig på smukke foto¬
grafier af det danske dynamiske
landskab, farverige modelstudi¬
er, minimalistiske installationer og

klare og stærke arkitekturprojekter.
Høyer bygger landskaber, forslag,
installationer, tegninger, fotogra¬
fier, montager og modeller - alle
tråde i den samme produktion af
undersøgelse.
Bogen indledes af den amerikan¬
ske landskabsarkitekt og professor
Anne Whinston Spirn. Derefter
følger tekster af landskabsarkitekt,
ph.d. Kristine Jensen, billedkunst¬
ner Martin Erik Andersen og lit¬
terat Magnus Thorøe Clausen om

Høyers værker og univers. Bogen
afsluttes med et interview, hvor ar¬

kitekturskribent og kunsthistoriker
Carsten Thau, kommer bag perso¬

nen, kunstneren og landskabsarki¬
tekten Steen Høyer.
Steen Høyer giver helt åbenbart
meget af sig selv i sin produktion.
Han udvikler et stærkt udtryk og
budskab gennem flere skalaer, me¬
dier og fagfelter.
Det er bogens mål at give lyst til
at gå ud i landskabet - ikke bare i
det danske landskab — men også i
den høyerske sansnings- og erken-
delseslandskab, for at få lov til at

opleve dét. Bogen og udstillingen
'Steen Høyer : Landskabskunst' er
mere end et portræt af en person

og dennes virke - nemlig et poe¬
tisk og vedkommende indspil i den

alvor, glæde og virkelyst, der skal
til for at vi konstant får rykket ved
gængse forståelsesrammer, oplever
andre syn og far indblik i nye må¬
der at bidrage til samfundets fort¬
satte udvikling.
Udstillingen udgør i sig selv en
installation af flere elementer der

udkrystalliserer Høyers altid san¬

sende, opmærksomme og insiste¬
rende destillering af den klare idé
og det stærke udtryk, hvad enten
det er streger på et papir, collager,
modeller eller en lysende jordhøj
i Jylland. Udstillingen er på sam¬
me gang fysisk kommenterende og

selvstændigt værk. Her er 5 rækker
hvide kryds, i alt 54, 5 hvide telte,
5 røde elpærer, 5 'fade' med bøger,
5 billedskærme, 5 forskellige træ¬
er og 5 objekter: engel, ur, stjerne,
vejsskilt og pingviner.

Steen Høyer : Landskabskunst.
Redaktionsgruppe: Marianne Levin¬
sen, Rikke Munck Petersen, Steen
Bisgaard, Jacob Fischer og Jens Bertel¬
sen. 352 s., 360 kr. Kunstakademiets
Arkitektskoles Forlag 2006. Distribu¬
tion Arkitektens Forlag, eksp@arkfo.
dk eller www.arkfo.dk

Udstillingen Steen Høyer : Land¬
skabskunst. Kuratorer: Marianne Le¬

vinsen, Rikke Munck Petersen, Steen
Bisgaard, Jacob Fischer og Jens Ber¬
telsen. Tilrettelæggelse: Kuratorerne i
samarbejde med Peder Duelund-Mor¬
tensen. Grafik: Kvorning Design:
Kommunikation

Udstillingen vises i Kunstakademi¬
ets Arkitektskoles Udstilling, Meldahls
Smedie, Danneskiold-Samsøes Allé
51, Holmen. Indtil 8. oktober.
Alle dage 12-18, gratis adgang
Udstillingen omtaltes i Landskab
1-2006 sammen med boganmeldelsen
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Svensk landskapsarkitektur
i USA

Två parker formgivna av SWECO
FFNS landskapsarkitekt Thorbjorn
Andersson stalls ut på Van Alen
Institute i New York. Utstållnin-

gen, som har namnet 'The Good
Life: New Public Spaces for Re¬
creation', oppnade 7 september.
Svensk landskapsarkitektur intres-
serar varlden just nu. Man upp-
marksammar vårt satt att utgå från
platsen och låta vad som finns dår
utvecklas till bra form. Avhållsam-

het, skulle man kunna såga.
Ibland ser man parker som år så
overdesignade att de ser ut som

roriga nojesfålt. Kanske tjånar vi
trots allt på den svenska fattigdo¬
mens betydelse, sager Thorbjorn
Andersson, som till vardags år
chefsarkitekt på SWECO FFNS
och professor vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet, SLU.
Bland ovriga utstållda parker åter-
finns några av de internationellt
mest vålkånda exemplen som

byggts under senare år.

Talare vid IFLA-vårldskongress i
Minneapolis
Når landskapsarkitekternas inter-
nationella organisation IFLA en

månad senare håller sin vårldskon-

gress i Minneapolis år Thorbjorn
Andersson inbjuden talare for att
beråtta om vad landskapsarkitektur
'The Swedish Way' betyder.

Malta: Design Competition
The Ministry for Rural Affairs
and the Environment of the Gov¬

ernment of Malta has announced

an international landscape design
competition for the long term re¬

habilitation masterplan of the 59
hectare waste management com¬

plex at Maghtab (limits of Naxxar)
The project is of national signifi¬
cance and is intended to gradual¬
ly convert the area into a national
park, one of the largest in Malta.
The closing date for competition
submissions is 23 November 2006.

http://www.mrae.gov.mt/
mpcompetition.asp
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PETER HOLST PLAN & LANDSKAB

Opgradering af Ørnevej,
København Nordvest
Fire eksempler på gavlbelysning
• Opgradering af Ørnevej,
København Nordvest
Fire eksempler på gavlbelysning

Tegnestuen 2006 • Tegnestuen 2006
Line-Kathrine Birkemose,
Maria Duelund Mortensen,
Martin E. Andersen, Charlotte Zornig,
Karen Nielsen, Paule Ducourtial,
Peter Holst og Hans Gram Priemé.
Desuden Kristel Jelstrup Hansen og
Kirsten Rosenlind-Nissen

Modsatte side. Skitseforslag til udarealerne ved
Rigspolitiets Kursuscenter i Avnø, august 2006
• Opposite page. Sketch proposal for outdoor
area at the National Police Training Center at
Avnø, August 2006.

Peter Hoist Plan & Landskab lyder meget afmålt og kontant, men faktisk er
udtalt socialt engagement og human indfølingsevne kendetegnende for tegne¬
stuens virke. Projekterne løses ikke alene ud fra et æstetisk og kunstnerisk pro¬
gram, idet et så ligetil og klassisk begreb som funktion vurderes højt. Anlægge¬
ne skal kunne bruges og skal kunne noget. På tegnestuen arbejdes der således
ud fra en robust tankegang om, at de udførte projekter helt bogstaveligt skal
kunne klare spark og slitage. Eksempler herpå er omlægninger af flere skole¬
gårde og gårdrenoveringer.Ved Langelinieskolen på Østerbro blev installeret en

rumopdeler, en slags pavillon: en borg, som rydder op i rummet og skaber ro.
Ved Grøndalsvænge Skole blev foreslået et bevægelseslandskab.

Overskrifterne på de artikler, der efterfølgende viser et udsnit af tegnestu¬
ens arbejder, tydeliggør andre af de intentioner, der ligger bag opgaveløsnin¬
gerne, f.eks. oplevelse og sansning.Ved Utterslev Skole er det muligheden for,
ved skolegårdens brede kanal, dagligt at komme helt tæt på vand, plante- og
dyreliv og herved opøve naturforståelse.Ved plejehjemmet Broparken initieres
en 'afinstitutionalisering' ved anlæg af sansemættende gårdhaver og etablering
af en stærekoloni på husgavlen. Taktil fornemmelse er tydelig ved valg af og
konstrastering af stofligheder i såvel bløde som hårde materialer, f.eks. de vejr¬
visende, svajende græsser i gårdhaven ved Risø Vindenergicenter, den bløde
mos contra den rå granit i gårdrummet ved Skælskør Bibliotek og vandtrap¬
pen ved NOVI 5 i Aalborg.

Det er også karakterisk for tegnestuen, at den arbejder i vidt forskellig skala
— fra en prototype på en plakatsøjle til Kulturhuset Bispebjerg Nordvest til en
designmanual for Rødovre, hvor kommunen så at sige både far konturerne
trukket op og sammensys på kryds og tværs.

Afgørende er det arkitektoniske, rene helhedsgreb og at stedet far egen
identitet. Oftest drejer det sig primært om at afkode stedets muligheder og
derefter rydde op og så med ét stærkt greb skabe en helhed ud af det spredte.
Ved Rigspolitiets Kursuscenter ved Avnø fanger akse og tværakser således de
eksisterende, meget forskelligartede bygninger. Et andet eksempel er en om¬

lægning i København Nordvest, hvor der ved nedlægning af et vejstykke blev
skabt en ny plads, en slags foyer til området bag (her ligger bl.a. Utterslev Skole).
Den nye Møntmester Plads er, helt villet, en vindskæv plads.Virkemidlerne er
fa, blandt andet plinten, som med sin horisontale overflade forstærker oplevel¬
sen af hældningen over den kantede plads.

Peter Holst tog i 1970erne afgang fra Sven-Ingvar Anderssons afdeling, og
han har fra 1988 virket som lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole. Som
medindehaver af Box 25 lå hans engagement gennem mange år i denne tegne¬
stue, sammen med Karen Kristiansen og Peder Duelund Mortensen. Tegnestuen
Peter Holst Plan & Landskab er derfor ganske ung, i 2006 kun 10 år. AL
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STED & IDENTITET

Karen Nielsen

I en tid hvor synlighed, egenart og image er

altafgørende, forsøger individer, virksomheder,
kommuner og kvarterer hver især at profilere sig
på noget særligt, at skille sig ud fra massernes grå.
Identitet er ikke længere udelukkende noget i-
boende, en præmis, men snarere noget villet, og

tilmed noget plastisk, der kan bearbejdes. Alt kan
udsættes for et make-over. Alt fra ansigter til
dagligstuer og byrum bliver re-designet i for¬
søg på at fortælle bestemte historier og udsende
præcise signaler.

Tegnestuens arbejde med denne udvikling om¬
fatter både det strategiske, overordnede niveau
og det formgivningsmæssigt helt konkrete.

I udarbejdelsen af en designmanual for Rød¬
ovre Kommune har kodeordene været identitet

og tidløshed samt Rødovres status som en ung
kommune baseret på en funktionalistisk plan¬
lægning. Identitet forstås både som en ydre vi¬
suel sammenhæng i skiltning og byinventar, men

også som forståelsen, fortolkningen, formidlin¬
gen og forslag til videreudvikling af kommunens
helt særlige væsen. I arbejdet er der taget direkte
afsæt i en nøje aflæsning af Rødovres stedsspeci-
fikke og historiske individualitet. Designmanua¬
len bliver dermed et skræddersyet redskab, som

gør det muligt at få en helhedsorienteret kvali¬
tetsstyring på tværs af traditionel planlægning og

forskellige sektorer i Rødovre Kommune.

Designmanual for Rødoure Kommune, 2003
Arkitekt: Domus Arkitekter

Landskabsarkitekt: Peter Holst Plan & Landskab

/ 750 /

Nyt design af byens inventar • New design of the towns street furniture
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Som et mere konkret projekt har tegnestuen de¬
signet en prototype på en plakatsøjle til Kul¬
turhuset Bispebjerg Nordvest i København. .

Plakatsøjlerne er et led i at løfte det almene ga¬

debillede i Nordvest-kvarteret, både kvalitets-
og identitetsmæssigt. Plakatsøjlens enkle profil
fremstår som et genkendeligt tegn og tydeligt
signal i bybilledet. Selv om kvarteret er slidt, har
Nordvest trods et blakket ry sin egen rå char¬
me. Kvarteret har været i brug — det er i brug.
Det er ikke højglanspoleret — men har stadig den
stemning af arbejderkvarter, som efterhånden er
blevet sandblæst og byfornyet ud af de køben¬
havnske brokvarterer. I sit formsprog fortolker
plakatsøjlen denne aflæsning af Nordvest. Det
skarpe og rå skal fremstå raffineret såvel som ro¬
bust. Navnetrækket er indstøbt langs ryggen som

relieffer, der tydeligt og stolt fortæller, hvor pla¬
katsøjlen hører til.

1 begge tilfælde er hovedvægten lagt på en nø¬

je aflæsning af stedet. Målet har været at under¬
støtte og styrke lokaliteternes særpræg hver især
— skalaen er mindre væsentlig.
Karen Nieken, arkitekt maa, Peter Holst Plan & Landskab

Øverst. Relieffet fastslår tilhørsforholdet.
Tv. Plakatsøjlen foran Kulturhuset Nordvest.
Fotos Peter Holst
• Top: The relief establishes the connection.
Left: Advertising pillar in front of the
Northwest Culture Center.

Photos Peter Hoist
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OPLEVELSE & SANSNING

Karen Nielsen

Jo flere sanser, der tages aktivt i brug under ind¬
læring, jo bedre sidder stoffet fast, men i alder¬
dommen svækkes en eller flere sanser ofte, og de
tilbageværende bliver des mere dyrebare.

I landskabsprojekterne til Utterslev Skole og

plejehjemmet Broparken er det sanserne og de
særlige oplevelser i hverdagen og over året, der
er i centrum.

Udgangspunktet for disponeringen af udearea-
lerne på Utterslevskole, den første nye skole i
Københavns Kommune i 25 år, er begreber som
aktiv udelæring, økologi og naturforståelse.

Det landskabsarkitektoniske hovedgreb er
en 4 meter bred og 200 meter lang kanal, der
sammen med kanalområdet udgør skolens ho¬
vedstrøg. Kanalen opsamler regnvand fra tagene,
følger det aftagende terræn med to vandfald og

ender i et nedsivningsområde med pil og el. I
kanalen står naturligt forekommende overdrevs-
og engplanter, der kan tåle udtørring i mindre
regnfulde perioder.

Hensigten er, at kanalen ud over at være et
smukt og stærkt arkitektonisk element skal kun¬
ne bruges aktivt både i den naturvidenskabelige
undervisning og i frikvartererne, hvor småkravl,
biologiske kredsløb og vækster fra træpontoner¬
ne kan undersøges på allernærmeste hold.

Derudover består skolens udearealer af en

naturlegeplads på kuperede græsarealer med
byggesandkasse, 'flirtehave', syrenlabyrint, pi¬
leflethytter, klatrebomme og jorden-er-giftig-
stubbe. Alt i alt er det tænkt som et inspireren¬
de, udfordrende og oplevelsesrigt udeområde for
skolebørn i alle aldre, hvor nysgerrighed, vide¬
begær og alle sanser kan pirres.

Det lange kanatkig set fra broen. Fotos Peter Holst
• The long view of the canal from the bridge. Photo Peter Hoist

Utterslev Skole, Skoleholdervej 85, København Nordvest. 2002-05
Arkitekt: KHR

Landskabsarkitekt: Peter Holst Plan & Landskab

102 LANDSKAB 5 2006



Vandtrappe set mod klassefløj. Foto Peter Holst
• Water stairs seen toward the classroom wing. Photo Peter Hoist

Utterslev Skole. 1:2500
• Utterslev School. 1:2500
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Projektet til plejehjemmet Broparken er en til¬
trængt opgradering af udearealerne i forbindelse
med en gennemgribende fornyelse af hele byg¬
geriet. Den primære intention bag landskabspla-
nen har været at 'af-institutionalisere' området.

Forslaget bygger på ideen om at fa plejehjem¬
mets brugere ud i lyset og fa sanserne fyldt med
nye oplevelser i forbindelse med elementernes
duft, farve og bevægelse. Udgangspunktet for
landskabets fornyelse var udpegningen af den
eksisterende bebyggelsesstrukturs givne kvalite¬
ter, der især består i forskellen på den rumlige
oplevelse af vidden i de ydre arealer og det præ¬
cist afgrænsede gårdrums intimitet.

De ydre arealer er anlagt med overdrevet
som inspiration: græs med hvidtjørn gennem¬
skæres af stier, hvor plejehjemmets brugere både
kan bevæge sig rundt i området og gøre ophold
under de duftende pergolaer.

De to gårdhaver, lavendelhaven og sneglehaven,
skal bidrage med varierede oplevelser og mulig¬
heder for "ophold. I lavendelhaven vil de centrale
bedes eksplosion af duft og farve blive sensom¬
merens højdepunkt, mens blomstrende magno¬
lier introducerer foråret og afløses af bl.a. skov¬
jordbær og liljekonvaller i de omkransende bede.
Lavendelhavens visuelle værdi bliver lige så væ¬

sentlig som dens kvaliteter som opholdssted.
1 sneglehavens intense, huleagtige kontrast til

yderarealernes åbenhed er frodigheden central. I
de snegleformede bede står forskellige sorter af
æble- og pæretræer, som i foråret vil danne et
duftende, blomstrende kronetag. Bedene er til¬
plantet med scilla, tulipan, iris og høstanemoner,
der afløser hinanden over sæsonen. Nøkkeroser

og sumpiris i vandbassinet kan opleves fra bænke
placeret langs sneglebedenes lige kant.
Karen Nielsen, arkitekt maa, Peter Holst Plan & Landskab

msm

Lavendelhaven. 1:250
• Lavender garden. 1:250
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Sneglehaven. 1:250
• 'Snail' garden.' 1:250

Lavendelhaven og sneglehaven. Fotos Peter Holst • Lavender garden and 'snail' garden

Plejehjemmet Broparken, Rødovre. 2003-05
Arkitekt: Mangor & Nagel
Landskabsarkitekt: Peter Holst Plan & Landskab
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FORNYELSE & FORANKRING

Karen Nielsen

Udtalt social skævvridning, manglende fælles¬
skabsfølelse og forsømte offentlige arealer har
plaget kvarterløftsområdet Femkanten mellem
Københavns Nordvest-kvarter og Bispebjerg.
Kvarterløftsindsatsen har til formål at bryde en

nedadgående spiral, der gennem en årrække har
ladt kvarteret tilbage med en høj grad af mod¬
løshed og et jævnt dårligt omdømme.

En række parallelle forløb baseret på borger¬
inddragelse er en af grundpillerne i kvarterløfts-
indsatsen. Denne måde at byforny på står i stærk
kontrast til eksempelvis saneringen af Nørrebro
i 1970erne og 80erne, som var topstyret og hav¬
de sit hovedfokus på nedrivning og nybyggeri.
Borgerinddragelse er en tidskrævende proces,
men det skaber nye netværk og lokal forankring.
Med kvarterløft får folk i kvarteret reel indfly¬
delse, en følelse af ejerskab og ansvar for de pro¬

jekter, der gennemføres.

I forlængelse af dette initiativ har tegnestuen

deltaget i udviklingen og stået for projekterin¬
gen af et samlet forslag til fornyelsen af byrum-
mene i området omkring Kulturhuset, det tid¬
ligere Kvarterscenter, på Dortheavej. Området

bindes sammen af et gennemgående materiale¬
valg i belægningen: sort granit og sort asfalt. De
forskellige mindre pladsdannelser gives et indivi¬
duelt præg med udvalgte karakterfulde opstam-
mede træer: bornholmsk røn ved Kulturhuset

og langs hele Dortheavej, enkelte robinier langs
Smedetoften, som imidlertid afløses af plataner
ved forpladsen til Irma. Etableringen af Mønt-
'mester Plads mellem Tomsgårdsvej og Smedetof-
ten udgør tyngden i forslaget.

Karakteristisk ved Møntmester Plads er den

markante hældning på tværs af pladsen. En ens¬

artet, robust belægning af sorte chausséer på he¬
le pladsen brydes af afvandingens system. Vand¬
renderne bidrager både funktionelt og æstetisk.
Med en glattere overflade træder deres tvær¬

gående spor tydeligt frem i belægningen, fan¬
ger lyset, udmåler den skrånende flade og gi¬
ver pladsen et diskret ornament. Ginkgotræerne
med deres usædvanlige blade er pladsens eksoti¬
ske strejf. De lodrette stammer står som søjler, og
når kronerne med tiden mødes, danner de plad¬
sens grønne tag. Forslaget har tilført kvarteret en
vis konsistens — pladsen er på en gang fin og rå.
Karen Nielsen, arkitekt maa, Peter Holst Plan & Landskab

Møntmester Plads, Smedetoften,
København Nordvest. 2002-04

Landskabsarkitekt:

Peter Holst Plan & Landskab



T" *''« Ho„PC he square. Photos Peter Ho]st
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KONTRASTER & STOFLIGHED

Karen Nielsen

Vandtrappe. Opstalt, snit og plan. 1:100
• Water steps. Elevation, section and plan. 1:100

Som landskabsarkitekter arbejder vi med kon¬
trasterne - mellem det hårde og det bløde, ste¬
nene og planterne, det konstante og det flyg¬
tige.

Som en del af landskabsprojektet tilVidenskabs-
parken Novi i Aalborg har tegnestuen i sam¬

arbejde med kunstneren Kim Naver, skabt en

forplads med vand, lys og sort basalt som de pri¬
mære ingredienser. Hovedgrebet er en vandtrap¬
pe i forbindelse med indgangspartiet. Samspillet
mellem lys og vand er stiliseret i anlægget. Lyset
og vandet skaber en næsten arketypisk kontrast.
Samtidig har de begge en flygtig kvalitet. Dags¬
lyset skifter uafladeligt, og himlen spejles i van¬

det, der risler hvileløst over trappestenene. Ba¬
salten far via vandet to udtryk: Et mørkt, blankt
i vandtrappen og et lysere mat i den omgiven¬
de belægning. Kim Navers fiberlys løber langs
spalten i vandtrappens midte og tilfører et ekstra
motiv, når mørket falder på.

t

NOVI 5, forplads. 1:200 • NOVI 5, front plaza. 1:200
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Herover. Lyskunst i vandtrappens midterakse.
Fotos denne side Peter Lind Bonderup
• Above: Light art on the center axis of the
water stairs. Photos this page: Peter Lind Bonderup

Videnskabscenter NOVI 5, Niels Jernes Vej 10, Aalborg. 2001
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen A/S

Landskabsarkitekt: Peter Holst Plan & Landskab

Billedkunstner: Kim Naver
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i
Moshave ved Skælskør Bibliotek. 1:100 • Moss garden at Skælskør Library. 1:100

I Skælskør er tegnestuens projekt til forarea¬
let ved biblioteket under udførelse. En del af

forslaget består af en forsænket moshave foran
børnebiblioteket. Beskyttet af en eksisterende
mosklædt betonhalvmur etableres et særligt op¬
holdssted. Almindelige kløvede granitkantsten
og mosaiksten kombineres på en ualmindelig
måde og danner terrasselandskabets basis. Kant¬
stenene sættes i felter side om side med et vist

mellemrum, som .bliver voksested for mosser og

trædebregner. Denne eventyrhave, udstråler den
lille verdens skønhed og detaljerigdom og appel¬
lerer til børns fantasi.

I denne atypiske sammenstilling af nogen¬

lunde almindelige fænomener — kantstenene,
mosset og bregnerne — opstår et nyt, poetisk ud¬
tryk i en fin kontrast mellem det faste og det
foranderlige både visuelt og taktilt.

Skælskør Bibliotek, Vestergade 4, Skælskør. 2006
Arkitekt: Mangor & Nagel
Landskabsarkitekt: Peter Holst Plan & Landskab

Moshavens trin - mosbeplantning følger. Fotos denne side Peter Holst
• Moss garden's steps - the moss growth follows. Photos this page: Peter Holstt
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Gårdhaven til Risø Vindenergicenter er inspi¬
reret af det omgivende fjordlandskab, samtidig
med, at den afspejler forskningscentrets hoved¬
område og bliver en del af dets særlige identitet.
Den stringente vandrette flade i stenmel med
den labyrintiske samling af rektangulære, lave
bede sætter de slanke, yndefulde græsser, der va¬

jer i vinden, i relief.
Havens foranderlighed skabes ved vejrets på¬

virkning. De høje græsser, betoner vinden og ly¬
sets kommen og gåen. Beplantningen står som det
utøjlede, der udfordrer den stramme plan, præ¬
cisionen og detaljeringen i resten af gårdhaven.
Karen Nieken, arkitekt maa, Peter Holst Plan & Landskab

Risø Vindenergicenter, Bygning 12.5. Frederiksborgvej 399, Risø. 2002 Risø Vindenergicenter. Gårdhave. 1:400
Arkitekt: KHR ' Risø Wind Energy Center. Garden court. 1:400
Landskabsarkitekt: Peter Holst Plan & Landskab
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VISIONER & VOKSEVÆRK

Karen Nielsen

Struktur- og helhedsplan for Sydbyen i Frederikssund. 2004
Arkitekt: Domus Arkitekter

Landskabsarkitekt: Peter Holst Plan & Landskab

Boliger bygges, områder udstykkes og bygge¬
modnes, byer udvides i øjeblikket i rivende hast,
så det er svært at følge med. Investeringsselska¬
ber og entreprenører byudvikler på egen hånd i
et vanvittigt tempo, og landskabsarkitekter ind¬
drages - hvis overhovedet — ofte først i allersid¬
ste fase, hvor indflydelsen groft sagt er begræn¬
set til spørgsmålet om bredden på hækken. Når
bye.r ekspanderer i bredden, såvel som i højden,
kræver det planlægning, omtanke og nøje aflæs¬
ning af og forståelse for de berørte landskaber og

byskabers kvaliteter og potentialer, så udvidelsen
ikke mindst til gavn for kommende beboere kan
ske i samklang med de implicerede områders
særkender og ikke på bekostning af dem.

Tegnestuens 'Helheds- og landskabsplan for
Fjordparken og Sydbyen, en ny landskabspark
og bydel syd for Frederikssund', tager udgangs¬
punkt i den unikke beliggenhed ved fjorden på
kanten mellem by og land. Med fokus på de me¬

get forskellige landskabelige kvaliteter i og om-

•

Diagrammer.
1. Grøn struktur

2. Bebyggelsestyper *
• Diagrams.

1. Green structure

2. Building typesr

Tv. Helhedsplan for Sydbyen i Frederikssund
• Left: Comprehensive plan for Sydbyen

in Frederikssund

kring Sydbyen, kan forslaget udbygge og under¬
strege det potentiale, som området besidder, og
blive til på stedets præmisser. Bebyggelsesstruk¬
turen er udlagt i samspil med terrænets bevæ¬
gelser og tager hensyn til skove og læhegn. I be¬
byggelsen er der, til forskel fra situationen i de
tilstødende parcelhuskvarterer, lagt vægt på va¬
riation i hustyper, særlige rumlige oplevelser og
livet mellem husene.

Fjordlandskabet trænger ind i bebyggelsens
og udgør dens grønne kiler.
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Projektet '...som ringe i vandet' har sin oprin¬
delse i et bidrag til en idékonkurrence om Kø¬
benhavns Havn fra 1987. Det blev i sin tid ud¬

arbejdet i et samarbejde mellem Vandkunsten,
Peter Holst, mens han var medejer af Box 25,
Jens Kvorning og a-69.

Forslaget dukker atter op til overfladen med
uomtvistelig relevans nu, hvor debatten om ud¬
videlsen af boligmassen i København igen kører
på højtryk. I stedet for at udbygge de få tilbage¬
værende dyrebare friarealer og åndehuller i den
eksisterende by, lanceres her en langsigtet vision
om en ny vandby, der ikke fratager byen værdi,
men har potentiale for at tilføre nye kvaliteter
og komme med løsninger på fastgroede proble¬
matikker.

Forestil jer en ny fingerplan i mindre ska¬
la vendt ud i Øresund, en byudvikling der, som
fortsættelse på forsvarsværkernes cirkelslag, ind¬
rammer et stort nyt havnerum. Nye bydele byg¬
ges på opfyld af indkapslet affald på Middelgrun¬
den der ligger kun 2 meter under havoverfladen.
Forestil jer nye kvarterer, hvor der eksperimen¬
teres med nye måder at bygge og bo på, koblet
på resten af byen med en havnemetro og vapo-
retto! Forestil jer længder af kystlinie til folket
som erstatning for den aktive havnefront, vi har
mistet.

Karen Nielsen, arkitekt maa, Peter Holst Plan & Landskab
Den nye vandby. Luftperspektiv fra konkurrenceforslaget • Den nye vandby. Luftperspektiv fra konkurrence¬

forslaget

Projektet '...som ringe i vandet'.
Idékonkurrence om Københavns Havn^l987
Udarbejdet af Vandkunsten,
Box 25 v. Peter Holst,Jens Kvorning og a-69

■%s
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STRATEGI & PROCES

Karen Nielsen

Projekter udviklet på baggrund af en social pro¬
ces, hvor beboere og foreninger inddrages, har
gennem årene været en anselig del af tegnestu¬
ens arbejde. Det har resulteret dels i udførelsen
af konkrete forslag, men også i mere program¬
matiske idéoplæg.

Til Hestestaldskarréen på indre Vesterbro udvik¬
ledes i samarbejde med det lokale karréråd et

program for gårdfornyelsesprojektet, hvor øn¬
sket om økologi og synlig ressourcebalance er
centralt.

Grundtanken er, at'man via et gennemtænkt,
rationelt materialebrug, etableringen af energi¬
besparende teknik, genanvendelse af regnvand
og synliggørelse af karréens ressourcestrømme
kan påvirke den enkelte beboers adfærd i ret¬

ning af en større fælles ansvarlighed for miljøet.

Modsat sædvanlig praksis føres alle forsyninger —

varme, vand, el og telefonkabler - ind i karréen
ét sted til én fælles central. Herfra fordeles de til

de enkelte ejendomme via to såkaldte 'energiak¬
ser', der spænder på langs af gården.

1 gårdrummet er akserne markeret ved to
murforløb, der varierer i højde. Dels etableres
der mellem akserne en nedsænket have med ris¬

lende vandløb, trapper, vandbassiner og nedsiv¬
ningsanlæg, og dels danner murstykkerne ryg for
overdækninger til cykler og affaldssortering.

En af gårdens sydfacader er smykket med
solcellepaneler, ligesom et nyt trappe- og eleva¬
tortårn, gårdens vartegn, på syd- og vestfacaden
er beklædt med solcellepaneler. Tårnet er udsty¬
ret med en lysavis, der beretter om karréens res¬

sourceforbrug.

Hestestaldskarréen, Gasværksvej, Istedgade, Eskildsgade, København Vesterbro. 1999-2003
Landskabsarkitekt: Peter Holst Plan & Landskab

Istedgade

Hestestaldskarreen. 1:2000
• Hestestalds block. 1:2000

Tv. Energiakse og vandbassin
Th. Soltårn

Fotos Peter Holst
• Left: Energy axis and pool
Right: Sun tower
Photos Peter Holst
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Eksempler på 'spillebrikker' • Examples of'chess pieces'

'HT-Grunden — en drøm om en kvarterspark'
er et skitseforslag skabt af arkitekter, borgere,
og brugere i fællesskab. Prioriteten var at ska¬
be en park for alle, for leg og sport i frodige
multianvendelige omgivelser, hvor der ikke kræ¬
ves medlemskab og kontingent. Et inspireren¬
de sted for alle i kvarteret, uagtet køn, alder og

kulturel baggrund. En af hovedstrategierne er at

'stemple' en myriade af cirkulære funktionsfel-
ter ned i den eksisterende betonflade, som for¬

segler en stærkt forurenet grund. Hullerne ud¬
nyttes til beplantning og aktiviteter og suppleres
af mere regulære sportsbaner. Funktionsfelterne
programmeres via et sæt 'spillebrikker', der er
med til at give parken den diversitet, beboerne
søger. Den resterende flade bliver et varieret sy¬
stem af stier og brugsflader for alle. Visse eksiste¬
rende elementer genbruges, som det kendes fra
f.eks. Landschaftspark Duisburg-Nord, hvorved
stedets ånd bevares samtidig med, at det giver en
økonomisk og miljømæssig gevinst.

Skitseforslaget blev startskuddet til et pa¬

rallelopdrag, hvor tegnestuen i samarbejde med
René Kural, fra Center for Idræt og Arkitektur
og Dorte Mandrup Arkitekter MAA videreud¬
viklede skitsen til et mere helstøbt projekt un¬
der titlen 'Det 3. rum — en romantisk kultur- og

idrætspark'.
Karen Nielsen, arkitekt maa, Peter Hobt Plan & Landskab

Overordnet plan fra skitseforslaget 'HT-grunden — en drøm om en kvarterspark'. 1. fase
• Main plan from the sketch proposal, 'HT property - a neighborhood park vision.' First phase

1 2 3

Tre diagrammer fra 2. fase: Det tredie rum.
1 .Beplantning. 2. Belysning. 3. Spilleflader
• Three diagrams from phase two: The third room.
1. Planting. 2. Lighting. 3. Game surfaces.

Fase I: 'HT-Grunden — en drøm om en kvarters-

park'. Peter Holst Plan & Landskab. 2004
Fase 2: 'Det 3. rum — en romantisk kultur- og idræts¬
park'. René Kural, fra Centerfor Idræt og Arkitektur,
Dorte Mandrup Arkitekter MAA og
Peter Holst Plan & Landskab. 2005
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SKOVPLAN FOR NYT BYOMRÅDE I HASLE

Steen Bisgaard

I 2004 indbød Århus kommune til en dobbelt ar¬

kitektkonkurrence med overskrifterne 'Helheds¬

plan for et nyt boligområde i Hasle nord for År¬
hus' og 'Fremtidens Ungdomsboliger'. De to
konkurrencer blev begge vundet af Erik Møller
Arkitekter i samarbejde med Holscher Arkitek¬
ter og Bisgaard Landskabsarkitekter.

Siden konkurrencen er helhedsplan for den
8 ha store grund blevet bearbejdet til lokalplan¬
forslag, og ungdomsboligerne er på vej mod op¬
førelse.

Forløbet fra konkurrenceforslag til udarbej¬
delse af lokalplan for landskabs- og bebyggelses¬
plan kan være interessant af følge, da den sto¬
re fortælling, her skoven, er det rumlige greb,
der gennem præcisering skal fastholde intensi¬
onerne med det nye boligområde. Udfordren¬
de er også den generelle problematik omkring
skovområder i forbindelse med boliger set i ly¬

set af den nationale målsætning om fordobling af
skovarealerne de kommende år.

Konkurrenceforslaget
Forslagets hovedidé var at udlægge syv præcist
afgrænsede enklaver af boligbebyggelser om¬
kranset af skov.

Skoven skal opleves som en forlængelse af
den overordnede kommunale og statslige skov¬
rejsningsplan 'Århus omkranset af skov', der
blev igangsat i 1989 og har til formål at skabe
et sammenhængende bånd af skove og grønne
rekreative områder i det vestlige Århus. Den ny-

tilplantede Hasle Skov er et resultat af disse be¬
stræbelser.

Skov og legevej
Forslagets helhedsplan etablerer skov i forlæn¬
gelse af Hasle Skov. Det muliggør at rekreative

kvaliteter forenes med opførelse af nye attrak¬
tive boliger.

Skoven som landskabeligt træk skal, ud over
at have en rekreativ værdi, være et redskab til
at skabe identitet i den traditionelt ellers oplø¬
ste forstadsbebyggelse og samtidig fungere som
det sammenbindende led for forslagets forskel¬
lige bebyggelser, funktioner og rum.

Skovbilledet som motiv for den sammen¬

satte boligbebyggelse er stærkt karaktergivende;
gadernes løvværk og træstammer opløser ople¬
velsen af kørevej og åbner for en varieret brug.
Ankomstsituationen bliver til en fælles forhave

udformet til leg og ophold, samtidig med at dele
af arealerne udnyttes til parkering.

Der plantes tæt på boligerne, så tæt at et
åbent vindue giver en umiddelbar skovoplevelse
i kontrast til gårdrummenes lyse og havepræge¬
de inderside.
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Indbudt konkurrence om fremtidens ungdomsboliger og helhedsplan for et nyt byområde ved Sommervej i Hasle. 2004
Vinderforslag udarbejdet af Erik Møller Arkitekter i samarbejde med Holscher Arkitekter og Bisgaard Landskabsarkitekter PLR.
Projektgruppe: Stig Ammitzbøll, Jacob Blak, Niels Holscher, Vincent Crandgagnage, Rikke Hansen og Steen Bisgaard

Ve|stlgnlng:< 70% < Parkering
Btlgnlng:< 25%«

Principsnit • Normal section

Konkurrenceforslag, helhedsplan • Competition proposal, Comprehensive plan

Skovplantningen har boligbebyggelsen fuld rå¬
deret over, og den kan indrettes helt på bebo¬
ernes præmisser med byggelegepladser, bålplad¬
ser og mindre teltpladser uden at genere boliger
og naboer. Skovrummet fungerer her som den
landskabelige og sociale ramme hvor i det of¬
fentlige møde og udveksling kan finde sted.

Boligenklaver
De enkelte boligenklaver danner lysninger i den
fremtidige skov og giver hver enkelt boligen¬
hed én side mod skovbeplantningen og én si¬
de mod lysningen i bebyggelsens midte. Boligen
danner på den måde overgang mellem et indre-
og et ydre landskab. Bebyggelserne aftrappes ned
over det skrånende terræn og er placeret, således
at der opstår forskellige spring i gårdrummene.
Gårdhaverne udformes med mulighed for pri¬
vate haver.

Vej- og parkeringsarealer #
Vejarealerne udformes med kombinerede be¬
lægninger af grus og asfalt, hvor udtrykket fåp
en gradvis større blødhed nærmere boligerne.
Parkeringsarealerne udføres generelt med græs-

armering.
Mindre områder indrettes med overflader af

træ, teglklinker eller bemalet asfalt. I tillæg til¬
plantes der med robuste stauder og buske. Vej¬
arealernes opløste og flydende karakter af have,
hvor beplantning og belægninger appellerer til
varieret brug, rækker ud over den traditionelle
legegade.

Lokalplanen
Med det senere lokalplanarbejde har det væ¬
ret målsætningen af få fundet og formaliseret
de særlige planlægningsredskaber, som kan sikre
planens intentioner.

Især skovbillederne har vist sig at være brug¬
bare, hvorimod konkurrenceforslagets relativt
detaljerede beskrivelser af boligvejene ikke, i
samme grad, har kunnet fungere som styrende
redskab for planen.

Landskabsplanens hovedgreb er højskoven
som gennemgående karakter og med øer/lys¬
ninger af stævneskov og blandingsskov.
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I'lanteprincip eksemplificeret ved parcel A
• Planting principle exemplified at plot A

Højskoven
Højskovens gennemgående og samlende træart
er stilkeg, som tillader lysindfald og underplant¬
ning i skovbunden. Det var oprindelig ønsket, at
de ikke bygningsnære skovområder skulle etab¬
leres tidligt i byggemodningsforløbet, så at træer¬
ne fik mulighed for at etablere sig, og den land¬
skabelige sammenhæng var sikret. Det var ikke
muligt, og skoven etableres nu i samme række¬
følge, som de enkelte storparceller udbygges.

Skovens plantegeometri afsættes koncen¬
trisk med samme afstand ud fra de enkelte byg¬
ningsfacader, og plantelinierne fortsættes ud til
grundgrænsen. Således vil et lille skift i plante¬
retningerne markere de enkelte storparceller in¬
den for samme skovbillede. Der plantes tæt.på
facaderne, op til otte meter, og der vælges plan¬
testørrelser afstemt efter voksestedet, således at

de vej- og bygningsnære træer sikres optimale
forhold.

Skovområdet indeholder et par mindre del¬
områder, der er tillagt en særlig karakter; et mindre
affaldsdeponi, et vådområde samt et skovbryn
mod et naboområde. Deponiet har det ikke væ¬
ret muligt hverken at bebygge eller flytte, i stedet

er der udført en særlig blandingsskov af eksoti¬
ske træsorter, som vil gøre stedet til noget helt
særligt i den ellers homogene boligskov af eg.

Lavskoven

De bolignære friarealer på ydersiden af hver be¬
byggelse (defineret som liggende nærmere end
15 meter) tilplantes med en mere åben skovform
af flerstammede træer med en varieret blom¬

string og løv- og grenværk.Ved en oftere beskæ¬
ring (stævning) opnås en lavere og mere kulti¬
veret vækstform. Rummet vil opleves dynamisk
med en kortere tilvækstperiode, der minder om
havens i forhold til den langsommere voksende
egeskov. Hvert lavskovsområde tildeles et stæv-

ningsegnet karaktertræ f.eks. avnbøg, kirsebær
eller rødel. I perioden, hvor skoven etableres og

gror tættere, støtter lavskoven husene som en

slags ammetræsbeplantning.

Driften
Som en del af lokalplanen er den fremtidige drift
og pleje af lokalplanen beskrevet ud fra intentio¬
ner om skovens udtryk. Hensigten med egesko¬
ven er en åben og organisk skovtype med stor

variation i både vækstformer og lys/skyggefor-
hold. Plantemønstret opløses, men tillades og¬

så, og variationen findes i spændet mellem det
enkelte solitære træ og gruppernes gensidige
vækstpåvirkninger. For områder med lavskov er

beskrevet en maksimal træhøjde, der svarer til
bygningernes højde. Graden af stævning er de
enkelte grundejere selv herre over og vil derfor
være bestemt af ønsket om lysindfald til den en¬
kelte bolig. For at bevare åbenheden ryddes un¬
derskoven regelmæssigt, ca. hvert 5. år, for buske
og kratvækst. På længere sigt er håbet at udvikle
en underskov, som er åben og kun lidt vedlige-
holdskrævende.

Den store fortælling om skoven i dette projekt
er detaljeret nøje i lokalplanforslaget, hvilket er
en positiv udvikling i planarbejdet, der traditio¬
nelt ikke har kunne rumme en høj detaljering
og styring af beplantning.

Skovplantningen er det helt afgørende. Det
er den ramme, der kan samle både rekreation,
nye boliger, regional sammenhæng og nationale
bestemmelser.

Steen Bisgaard, landskabsarkitekt mdl
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Egeplantning efter hhv. 5 år (0% hugst), 20 år (30% hugst) og 50 år (50% hugst)
• Oak planting after 5 years (0% felling), 20 years (30% felling) and 50 years (50%) felling)

Lavskoven stævnet • Low, pollarded woods Højskoven af eg • Tall oak woods
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SUMMARY

Peter Holst Plan & Landskab,
p. 98
Annemarie Lund

In LANDSKAB 5-2006, a selec¬
tion of works from the only ten-
year old office: Peter Hoist Plan &
Landskab.The projects range from
small scale: an advertising pillar, to
the large city and landscape scale, in
the south quarter of Frederikssund.

Place & identity, p. 98
Karen Nielsen

At a time when exposure, identi¬
ty and image are of increasing im¬
portance, individuals, companies,
municipalities and neighborhoods
are trying to profile themselves in
unusual ways in order to stand out
from the grey masses. In produc¬
ing a design manual for Rødovre
Municipality, the code words were

identity and timelessness as well as

Rødovre's status as a young mu¬

nicipality based on functionalistic
planning. Identity should be un¬
derstood as both an outer visual

context in signage and street fur¬
niture, as well as in the understand¬
ing, interpretation, communication
and proposal for a further develop¬
ment of the municipality's special
character. In this work, the starting
point was a careful decoding of
Rødovre's specific and historical
individuality in terms of its place.

As a more concrete project,
the office designed a prototype for
an advertising pillar for the Bispe¬
bjerg Northwest Culture Center
in Copenhagen. The advertising
pillar is part of an improvement
effort for the streetscape in the
quarter, but in terms of quality and
identity.The pillar's simple form
appears as a recognizable symbol and
a distinct signal in the townscape.

Experience & sensation, p. 102
Karen Nielsen

The basis for the planning of the'
outdoor areas at Utterslev school,
the first new school in Copen¬
hagen Municipality in 25 years,
are the concepts of active learn¬
ing, ecology and an Understanding
of nature. The primary concept of
the landscape architecture is based
on a 4-meter wide and 200 meter

long canal, which together with
the surrounding area makes up the
school's main street. The canal col¬

lects rainwater from the roofs, fol¬
lows the sloping terrain with two

waterfalls and ends in a percola¬
tion area with willows and alders.

In the canal, there are the naturally
occurring fringe and marsh plants,
which can survive drying out in
periods of drought.

The project for the Broparken
nursing home represents a long
overdue upgrading of the outdoor
areas in connection with an exten¬

sive renewal of the entire scheme.

The primary intention behind the
landscape plan was to "un-institu-
tionalize" the area. The proposal is
based on the idea of getting the
nursing home users out into the
daylight and bombard their senses
with new experiences with the el¬
ements of scent, color and move¬

ment. The two garden courts will
contribute to this with varied expe¬
riences and seating opportunities.

Renewal & change, p. 106
Karen Nielsen

A pronounced social distortion,
the lack of a feeling of communi¬
ty and neglected public areas have
been a major problem in a neigh¬
borhood improvement area in Co¬
penhagen's northwest quarter. The
neighborhood improvement efforts
are aimed at stopping the down¬
ward spiral, which for a number of
years has given the quarter a high
degree of despondency and a fairly
bad reputation. The office partici¬
pated in the development and the
project work in a comprehensive
proposal for the renewal of the ur¬
ban spaces in the areas around the
culture center. A characteristic

feature of the Møntmester Plads

square is the distinctive slope. A
uniform, robust paving of black
sett stone on the entire square is
interrupted by a drainage system.
The Gingko trees with their un¬
usual leaves give the square an ex¬
otic touch.

Contrasts & texture, p. 108
Karen Nielsen

As part of the landscape project
for the Novi Science Park in Aal¬

borg, the office collaborated with
artist Kim N^ver in the design of
an arrival plaza with water, light¬
ing and black basalt as the primary
elements. The main feature was a

water stair in connection with the

entrance. Kim Naver's fiber optic
lighting runs along the crevice in
the center of the water stairs and

adds an extra motif, when dark¬
ness falls.

In Skælskør, the office's project
for the area in front of the library is
under construction. Part of the

proposal consists of a recessed moss

garden in front of the children's
library. Protected by an existing,
low, moss-covered concrete wall, a

special seating area was established.
Ordinary split granite curbstones
and mosaic stone were combined

in an unusual way and form the
basis for the terrace landscape.

The garden court at the Risø
Wind Energy Center was inspired
by the surrounding fjord land¬
scape, while also reflecting the re¬
search center's main activity and
becomes part of its special identity.
The stringent horizontal surface
in powdered stone, with the laby¬
rinthine collection of rectangular,
low beds, offer a contrasting back¬
ground for the slim, graceful grass¬

es, that wave in the wind.

Visions & growing pains, p. 112
Karen Nielsen

The office's "Comprehensive land¬
scape plan for the Fjord Park and
the south quarter, a new landscape
park and neighborhood south
of Frederikssund," was based on

the unique location by the fjord
on the border between town and

country. With focus on the very
different landscape qualities in and
around the south quarter, the pro¬

posal increases and underscores
the area's potential bases on the
premiss of the place. The structure
of the building plan is laid out in
an interplay with the movement
of the terrain with respect for the
woods and the windbreaks.

The project "like a ring in the
water" originated in a proposal for
an idea competition for the Co¬
penhagen Harbor in 1987. The
proposal resurfaces with an indis¬
putable relevance now, where the
debate about the increase in hous¬

ing in Copenhagen again is being
actively waged.

Visions & growing pains, p. 112
Karen Nielsen

A program for courtyard renewal
of the Hestestaldskarré block in the

central Vesterbro area of Copenha¬
gen was' developed in a collabora¬
tion with the local block council.

The primary goal was a consid¬

eration for ecology and a visible
balance in resource consumption.
As opposed to normal practice, all
supply lines, such as heat, water,

electricity and telephone, were led
into the block in the same place to
a common center. From here they
are distributed to the individual

buildings via two so-called -"en¬
ergy axes," which run the length
of the courtyard. These axes are
marked by two walls that vary in
height.

"The HT property - a vision
of a neighborhood park" is a sketch
proposal created by a collabora¬
tion of architects, citizens and us¬

ers. The main priority was to cre¬
ate a park for everyone, for games
and sports in lush, multipurpose
surroundings, without the need of
memberships or fees - an inspiring
place for all in the neighborhood,
regardless of sex, age and cultur¬
al background. One of the main
strategies was to 'stamp' a myriad
of function spots into the exist¬
ing concrete surface, which seals a

heavily polluted site.

Wooded area plans for a new town

quarter in Hasle p. 116
Steen Bisgaard
In 2004, Erik Møller Arkitekter
in collaboration with Holscher

Arkitekter and Bisgaard Landskabs¬
arkitekter won a double competi¬
tion for a comprehensive plan for
a new housing area and new youth
housing. The plan's main concept
was to place seven precisely de¬
termined enclaves of housing sur¬
rounded by woods. The woods, as
a landscape feature, besides having
a recreational purpose, should also
provide an instrument to create an

identity in the traditional or dis¬
organized suburban housing area
while serving as a connecting el¬
ement for the proposal's different
building schemes, functions and
spaces.

Later local planning has had
the goal of finding and formalizing
the special planning instruments,
which can ensure the intentions of

the plan. Especially the woods im¬
ages have proved useful. The main
feature of the landscape plan is the
tall woods that provide the main
character and with islands/clear¬

ings of pollarded woods and mixed
woods.

Pete Avondoglio
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Vestled i Hvide Sande

Holmsland kommune og Statens
kunstfond har lade værket Vestled

opføre. Det er udført af en kunst¬
nergruppe bestående af billed¬
kunstneren Marianne Hesselbjerg,
arkitekten Carsten Juel-Christian-
sen og landskabsarkitekten Torben
Schønherr.

Værkets placering er enestående
og meget speciel. Det er opført på
Vestkystens klitrand som et forbin¬
delsesled mellem Hvide Sande By
og Vesterhavet.

Værkets hovedelementer er en stor,

teglbelagt plads, der som en sadel
er lagt hen over klitten, samt en

28 meter lang bronzeskulptur, der
vender mod horisonten i vest.

Værkets form og materialitet re¬
flekterer på flere forskellige måder
arkitektur/kunstværkets forhold

til det konkrete sted, til stedets hi¬
storie og til den store verden, som

omgiver det.
Marianne Hesselbjerg, Carsten Juel-
Christiansen og Torben Schønherr:
Vestled. Dækmolevej, Hvide Sande syd

International conference:

26th-27th October 2006:

Therapeutic Landscapes or the
promotion of the diversity for
human well-being
Inf. Arch. Adriana Ghersi

Ricercatore ICAR/15 Architettura

del Paesaggio, Sezione Paesaggio.
Dip. Polis, Facoltå di Architettura
Universitå degli Studi di Genova
Stradone S. Agostino, 37
16123 GENOVA

010-2095840 349- 7913947

aghersi@arch.unige.it

Anlægsgartnernormer 2006
'Normer og vejledning for anlægs-
gartnerarbejde 2005' er revideret
og supleret i en ny 2006-udgave.
2006-udgavens ændringer kan
hentes fra www.grontmiljo.dk og
evt. klæbes ind på indersiden af
bagsiden i 2005-versionen.
Der vil løbende komme ændringer
til normerne, da grundlaget er den
faglige viden og referencer såsom
vejregler og standarder.
www.grontmiljo. dk
www. danskeanlaegsgartnere. dk

ARKITEKTERNES SOMMERHUSE

Aldrig har danskerne haft så mange penge at bygge for, men btiver'det bedre af den grund?
Hvorfor bruger vi ikke fantasien, når vi udstykker sommerhusgurnde - og når vi bygger?
Bogen viser eksempler på gode sommerhusudstykninger og de bedste sommerhuse,
som er bygget i de seneste år.

Forfattere: Finn Selmer, Kim Dirckinck-Holmfeld
22,7 x 24 cm, 144 sider

ARKITEKTENS FORLAG • WWW.ARKF0.DK



Færdigt gelændersystem

Færdigt modulbaseret værn
fra Jakob Inoxline. Her
monteret med WebNet.

Slotsbryggen

Jj
X ^ 'T~ M

i/VebNet monteret af Jakob
Inoxline.

1Holscher Arkitekter A/S

Vi tilbyder projektering og montage.
Ligesom komplette værnløsninger

<a

INOXLINE
CONNECTING DESIGN

Jakob Inox Line Aps
T • +45 7020 9840
F • +45 7594 1258

http • www.inoxline.dk

Området omkring Kronborg
og Helsingør Havn
Området omkring Kronborg og

Helsingør Havn vil i de kommen¬
de år blive omdannet til et nyt kul¬
turområde. Der er fire projekter:
1. Udviklingen af Kronborg
2. Et Kulturværft i de gamle
værftsbygninger på havnen
3. Kulturhavn Kronborg, der er

landskabsprojekt, som især skal
fremhæve Kronborg og binde byen
og borgen bedre sammen.
4. Endelig er der planer om at flyt¬
te Handels- og Søfartsmuseet fra
Kronborg ned til en tidligere dok
på værftsområdet.
Bag projektet 'Kulturhavn Kron¬
borg' står Helsingør Kommune,
Realdania og Slots- og Ejendoms¬
styrelsen. Realdania har for part¬
nerskabet finansieret en 3D-film,
der viser, hvordan området forven¬
tes at se ud i 2009, når projektet er

færdigt.
www.kulturhavnkronborg.dk

Fynske Planlæggere
Tegnestuen AART
Tegnestuen AART er en af de
yngre tegnestuer og samtidig med
en lang række af anerkendte pro¬

jekter bag sig en af de mest vin¬
dende konkurrencetegnestuer.
I Helsingør har tegnestuen har
netop vundet en stor konkurrence
om det gamle værftsområde —

Kulturværftet.

3. oktober 2006 kl. 19.30

på Odense Slot, indgang C

Odense: Mellem by og havn
Med omdannelsen af Odenses'
havn stiger behovet for at forbinde
bymidte og havn og for at forbedre'
bymiljøet omkring de store gader

Thomas B.Thriges Gade og Østre
Stationsvej. Et forslag til 'kvarter¬
plan by — havn' giver et bud på
en ny identitet og nye kvaliteter i
området mellem by og havn. Un¬
dervejs har byens borgere og Cen¬
ter for Idræt og Arkitektur givet et

væsentligt bidrag.
Centerleder for Center for Idræt

og Arkitektur, ph.d., arkitekt
MAA, René Kural og stedfortræ¬
der, landinspektør Carsten Henrik¬
sen, Odense Kommune fortæller
om visionerne for området mellem

byen og havnen.
7. november 2006 kl. 19.30 på
Odense Slot, indgang C

Byrumsprojekt i Holstebro
Holstebro Kommune og Realda¬
nia har bygherren udvalgt neden¬
nævnte totalrådgivere til et by¬
rumsprojekt i Holstebro: Byrum, å
og kultur.
1.Topotek 1
2. Skaarup & Jespersen, arkitek¬
ter og byplanlæggere i samarbejde
med landskabsarkitekt Thorbjørn
Andersson, Stockholm og Birch &
Krogboe, rådgivende ingeniører
3. Schønherr Landskab Landskabs¬

arkitekter MAA MDL i samarbej¬
de med DISSING + WEITLING

arkitektfirma a/s og belysnings-
konsulent Ulrike Brandi Licht

4. Preben Skaarup Landskabsarki¬
tekt MAA MDL i samarbejde med
kunstner Morten Stræde, professor
og billedhugger, Kernel & Explo-
ra, Bybranding v. Henrik Dahl og
Midtconsult A/S

5. Schul & Co Landskabsarkitekter

i samarbejde med Okra Landskabs¬
arkitekter, lys- og teaterkonsulent
Åsa Frankenberg og Galleri Nico¬
lai Wallner

6. Erik Brandt Dam + Nicolai Bo

Andersen, arkitekter maa, mdl,
par i samarbejde med Korsbæk &
Partnere A/S.

Konkurrence om

Kvarterpark NV
Til konkurrencen om Kvarterpark
NV har Københavns Kommunes

Teknik- og Miljøforvaltning ud¬
valgt nedennævntee 5 grupper til
det videre arbejde:
1.JDS i samarbejde med Base
Landskabsarkitekter, Carlherg &
Christensen Og Nikolaj Ceder¬
holm

2. Birk Nielsen landskabsarkitekter,
og planlæggere MAA i samarbejde
med COWI A/S, Hansen & Hen- ,

neberg, Forstadskonsulenterne og

kunstnergruppen Parfyme
3. Landskabsarkitekt MDL MAA

PLR Preben Skaarup i samarbej¬
de med Transform, Kemeibran-

ding, M. Explora Kommunikation,
billedkunstneren Nis Rømer og
Midtconsult A/S

4. Schønherr Landskab i samarbej¬
de "med Ramhøll Nyvig og kunst¬
neren Eva Koch

5. SLA i samarbejde med Lem¬
ming & Erikson, 2+1 og forfatte¬
ren Jan Sonnergaard

Skov & Landskab øger samar¬

bejdet med Kina
Skov & Landskab, KVL har indgå¬
et en samarbejdsaftale mellem med
Chinese Academy of Forestry. Af¬
talen baner vej for en større viden¬
overførsel og forskningsudveksling
inden for grønne områder og by¬
nære skove, som Skov & Landskab
er internationalt førende indenfor.

Kina står overfor store udfordrin-

WebNet, projekteret og
monteret af Jakob Inoxline.
Claus Bjarrum Arkitekter A/S

Politikens hus
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www.urban-reflection.com design: Sten Nielsen

ger, og en stor del af fremtidens
udvikling af grønne områder og

bynære skove vil ske i Kina.
Samarbejdsaftalen er en del af et
større strategisk samarbejde med
Kina omkring forskning og vi¬
densudveksling om bynære skove
og grønne områder.
Skov & Landskab har allerede an¬

dre samarbejder med Kina. Centret
koordinerer bl.a. et nyt, stort EU-
fmansieret forskningsprojekt om

byudvikling og samspillet mellem
by og land. Her er kineserne en af
de 31 partnere fra 15 lande, og den
kinesiske haveby Huangzhou er

en af de byer, som forskerne vil se
nærmere på.
Inf. Kommunikationsmedarbejder
Line Wadum, tel. 35 28 19 16

www.sl.kvl.dk/Emner/Park.aspx

Sikring af grønne områder
Grønne områder i byerne afstresser
i en travl hverdag, fremmer sund¬
heden og er på alle måder et sam-

fundsgode. Byens grønne områder
er dog ikke sikret mod byggeri og

lignende.
Det vil kommunernes parkfor¬
valtere gerne være med til at lave
om på.
Emnet blev diskuteret på konfe¬
rencen Danske Parkdage 31. august
- 2. september, der var arrangeret
af Skov & Landskab på KVL sam¬
men med Kommunale Park- og
Naturforvaltere.

Strukturreformen betyder, at kom¬
munerne fremover både har ansva¬

ret for byens grønne områder og
naturområderne i det åbne land.

Det giver en enestående chance
for at fa skabt sammenhæng j de
grønne strukturer.
Opgaven bliver en stor udfordring,

men udstiller også det dilemma, at
de fleste grønne områder i og ved
byerne ikke er juridisk beskyttede
på samme måde som naturområ¬
derne uden for byerne.
Byens grønne områder kan inddra¬
ges til andre formål, f.eks. byggeri
eller parkeringspladser.
Og det er katastrofalt, fordi adgang
til grønt betyder meget for folks
velbefindende, siger Thomas B.
Randrup, professor i parkforvalt¬
ning ved Skov & Landskab. Han
fremhæver også; at det er vigtigt,
at der er grønne områder tæt på,
hvor folk bor. Så bliver de brugt
mere.

Kirsten Lund Andersen, næstfor¬
mand for Kommunale Park- og

Naturforvaltere, så gerne, at mu¬

lighederne for at fastlægge mi-
nimumsarealer pr. indbygger og
maksimumafstand til nærmeste

grønne område blev brugt aktivt.
Inf. Skov & Landskab,
tel. 35 28 15 00, sl@kvl.dk
www.SL.kvl.dk

Kommunale Park- og Naturforvaltere,
tel. 65 30 28 00, leho@odense.dk
www.parkognatur. dk

Grøn Fagdag
Torsdag 9. november kl. 9-16 af¬
holdes Grøn Fagdag på Hotel Ny¬
borg Strand.
Temaet er brugfer\ af materialer.
som jern, beton, lys og vand.
Med udgangspunkt i aktuelle ek¬
sempler og producenters gennem¬

gang lægges op til en inspirerende
dag, der beskriver nogle af fagets
nyeste tendenser.
Fagdagen henvender sig til alle, der
arbejder med og bestiller anlægs-
gartnerarbejde.
www.danskeanlaegsgartnere.dk
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31 .januar, Massimo Pica Ciamarra: 13. marts, haven Fontana Rosa, Menton 19.juni, Erik Heides have, Mors
svømmebassin ved Amalfi

365 Tage Gartenkunst
Den dygtige italiensk-svensk bo¬
siddende fotograf Karl-Dietrich
Biihler har udgivet en tyksak af
en bog, en poetisk ledsager med
smukke billeder af klassisk have¬

kunst, villahaver og landskaber,
ledsaget afkorte tekster.
Bogen, der er i lavformat, 24 cm

bred og 17 cm høj er tænkt som
en slags evighedskalender, hvor
man kan notere fødselsdage, mær¬

kedage eller måske bare egne be¬
tragtninger om årets gang i haven.
Karl-Dietrich Biihler har fra sin

store produktion udvalgt de fineste
fotografier fra sit virke, bl.a. af ha¬
ver i Italien, Danmark og Sverige,
landskaber sammesteds, nærbilleder
af yppige blomster eller raffinerede
bassiner og belægninger.
Bogen indeholder mange fascine¬
rende motiver, årstiden følges gen¬

nem fotografierne, og man glædes
over bogen, dag efter dag og også
år efter år. Ved hvert foto oplyses
sted og evt. plantenavne.
De ledsagende korte tekster er dels
klassiske eller moderne tekststyk¬
ker, udvalgt fra alverdens skønlitte¬
ratur, dels ganske saglige kommen¬
tarer til fotografierne eller ligefrem
underholdende havetips.Desuden
er der på hver side, dvs. ved hver
dato i året plads til egne notater.

Karl-Dietrich Buhler:

365 Tage Gartenkunst.
Landschaft, Garten, Poesie.
Deutsche Verlags-Anstalt Miinchen,
2005. 144 s. med 367 helsides farve¬
fotografier. Pris € 29,95/SFr 52,10
ISBN 3-421-03539-4

www.dva.de

14. februar, kameliablomster i

morgensol, LagoMaggiore

Kursus: Træbeskæring og træ¬
plantning i egen virksomhed
Danske Anlægsgartnere tilbyder at
afholde kursus i træbeskæring, som

dagskurser for firmaer og kommu¬
ner, der har ønske om at sende fle¬
re kursister (minimum 10 og max.
25 personer) på kurset.
Bytræskonsulent Niels Hvass og en

fagkonsulent fra Danske Anlægs¬
gartnere er indlægsholdere, og der
tages udgangspunkt i Dansk Træ¬
plejeforenings guide 'Beskæring
af træer.

På kurset gennemgås den teore¬
tiske viden om træbeskæring og

træplantning. Udendørs øves der i
beskæring, ligesom værktøj og dets
brug bliver demonstreret.
Kurset koncentrerer sig om gade-
og parktræer. Det endelige pro¬

gram aftales individuelt mellem
bestiller og foredragsholder.
www. danskeanlaegsgartnere. dk

Tegnestuenyt Opland
Efter snart 10 års virke som land¬

skabsarkitekttegnestue har Tegne¬
stuen Peter Juhl ændret navn til
Opland.
Med navneskiftet følger et nyt lo¬
go, ny designprofil, hjemmeside og
mailadresse.

Navnet Opland er valgt, fordi be¬
grebet Opland giver mening i sam¬

menhæng med landskabsarkitek¬
tens arbejdsområde - landskabet.
Navneskift og designprofil er vi¬
suelle ændringer, der samtidig har
været medvirkende til et mentalt
skifte i opfattelsen af virksomhe¬
den.

Skiftet fra personligt navn til be¬
grebet Opland sker, fordi tegne¬
stuen ud over Peter Juhl i høj grad
defineres af dygtige medarbejdere.

Med navnet Opland læggess op til
den større virksomhed, tegnestuen
er på vej til at blive.
Opland ejes af Peter Juhl Land¬
skabsarkitekt mdl, pir.
De øvrige medarbejdere er pt::
Ulrik Kuggas, Lars Alva Jørgensen,
Ionee Skovgaard og Karin Søberg
Pedersen.

Opland yder rådgivning inden for
såvel planlægning (arealer til Ros¬
kildefestivalen og grave-og efter-
behandlingsplan for Nymølle Ste¬
nindustrier) og projektering (bl.
a. Himmelev Kirkegård og Nim¬
bus-parken, Frederiksberg) som

pleje- og driftsplanlægning (bl.a.
Hedeland og Københavns nyere

befæstningsarealer).

Opland ApS Landskabsarkitekter •
Rådmandsgade 45A, 2. sal
2200 København N

juhl@opland.eu
www.opland.eu

Tegnestuenyt kamp.nu
kamp.nu landskabsarkitektur har
skiftet adresse til:

Kigkurren 8G, 4. sal
DK-2300 København S

Tel. +45 33 24 12 08

Mobil +45 20 96 12 08

jacob@kamp.nu
www.kamp.nu
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