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DL's bestyrelse. Øverst fra venstre: Maria Miret, Anja Boserup Quist,
Peter Raaschou-Nielsen, Hanne Bat Finke, Lars Alva-Jørgensen.
Nederst fra venstre: Helle Nielsen, Britta Bolius Møllenbach,
Ionee Skovgaard, Karin Krasig Peschardt, Sigrid Glarbo

DL, Foreningen af
Danske Landskabsarkitekter

Ny adresse fra 17. juli:
Strandgade 21A, 1. sal
1401 København K

Tel. +45 33 32 23 54

Fax +45 33 91 48 22

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

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

DL's nye bestyrelse efter gene¬

ralforsamlingen i marts
Peter Raaschou-Nielsen: formand.

35 år. Bor i Hellerup. Uddannet
fra KVL 2000, studieophold ved
Université de Montréal, Canada.
Er ansat hos Torben Schønherr i

København. Har tidligere været
ansat ved landskabs- og byplanteg¬
nestuen Agence HYL, Paris, 2002-
05, ansættelse ved Carsten Lassens

tegnestue 2000-02 samt Køben¬
havns Kommune,Vej og Park
1998-2000. Tidligere studenter¬
observatør i DL.

Hanne Bat Finke: Næstformand.

39 år. Bor på Nordfyn, hvor hun
siden 2Q02 driver egen tegnestue,
Land+. Dimitterede fra Kunstaka- •

demiets Arkitektskole 1996, hvor¬
efter fulgte en 4-årig ansættelse i
Odense Kommunes Park- og Vej¬
afdeling, derefter chefarkitekt på
en bygningstegnestue i Odense.
Blev i 2003 valgt ind i AA's kon¬
kurrenceudvalg, der nu er nedlagt.
Lars Alva-Jørgensen: Kasserer.
38 år. Bor i Birkerød. Dimitterede

fra KVL primo 1995 og har nogle
år arbejde hos Kirsten Lund-

Andersen. Har siden 2005 arbejdet
hos Peter Juhl's tegnestue (hedder
nu Opland).
Anja Boserup Quist: 34 år. Bor på
Frederiksberg. Uddannet fra KVL
og læste et år på Arkitektskolen.
Har gennem uddannelsen lavet
projekter med fokus på landskabs-
plænlægning i den tredje verden
og har derfor udført planlægnings¬
opgaver i Tanzania, Sydafrika og
afsluttende hovedopgave i Havana
på Cuba i 2000. Har siden arbej¬
det på private tegnestuer, startende
på Frode Birk Nielsens tegnestue i
Århus, derefter et år på landskabs-
og byplantegnestuen Agence HYL
i Paris og siden 2002 på Jeppe
Aagaard Andersens Tegnestue i
Helsingør.
Arbejder og nu hos Torben Schøn¬
herr. Er pt. på barsel.
Britta Bolius Møllenbach: 36 år.

Bor i København. Dimitterede fra

KVL i 1998. Studerede 1996-98 på
byplanafdelingen på Kunstakade¬
miets Arkitektskole. Tilknyttet C.F.
Møllers tegnestue. Driver egen

tegnestue i Adelgade.
Ionee Skovgaard: 33 år.
Bor i København. Dimitterede fra

KVL i 2004. Har arbejdet på teg-
nestuei tre år. Arbejder pt. hos
Opland.
Karin Sigrid Glarbo: Dimitterede
fra KVL sommeren 2005.

Har siden arbejdet i Park og Natur
under Teknisk Forvaltning i Aal¬
borg Kommune.Varetager ansvars¬
områder inden for veje, pladser og
kommunens kirkegårde.
Helle Nielsen: 1. suppleant.
35 år. Bor på Nørrebro. Dimittere¬
de fra Kunstakademiets Arkitekt¬
skole februar 2006. Har studeret

1 år på Edinburgh College ofArt,
Landscape og arbejdet hos Alders-

hvile Planteskole, Landskabsarki¬
tekterne i Roskilde, Skov- og Na¬
turstyrelsen, Byfornyelsesselskabet
Danmark og Centeret for Byrums-
forskning.
Arbejder pt. som midlertidig fag¬
sekretær i DL.

Mette Greve Pedersen: 2. suppleant.
Har været 3 år i Holland, studeret
på Academie van Bouwkunst og

arbejdet på DS Landscapsarchitec-
ten i Amsterdam. Arbejder pt. på
Arkitema.

Krasig Peschardt: Studenter¬
observatør fra KVL.

Maria Miret: Tidligere fagsekretær.
Arbejder nu i Københavns Kom¬
mune som projektleder.

Danske Landskabsarkitekters

75 års jubilæum
Reception i Brøndsalen
Torsdag d. 25. august kl 15-17.
Brøndsalen, Det kgl. Danske Ha¬
veselskab, Frederiksberg. For DL's
medlemmer, sponsorer, organisati¬
oner, samarbejdspartnere m.fl.

Ekskursion til Amager
Fredag d. 26. august kl. 12.
Amager, bl.a. Ørestaden og

Amager Strandpark. Åben for alle

Fest

Fredag d 26. august kl. 18.
Stedet er endnu ikke afklaret.

For DL's medlemmer, nordiske kol¬
legaer, deltagere i Masterclass Da¬
nish Dogma Landscape Camp m.fl.

Masterclass Danish Dogma Landscape
Camp Reception
Søndag d. 27. august kl. 11-13.
Den sydlige del af Ørestaden.
For DL's medlemmer, sponsorer og

pressen

Nordisk Styrelsesmøde
Søndag d. 27. august kl. 13-18.
Stedet er endnu ikke afklaret.

For bestyrelserne af de nordiske
foreninger af landskabsarkitekter.

DanishDogmaLandscapeCamp
I forbindelse med DL's 75 års jubi¬
læum 2006 arrangerer DL 24.-26.
august en master class, der afholdes
over tre dage i Ørestad Syd med
Peter Latz, Tyskland, Claude Cor¬
mier, Canada og Rainer Stange,
Norge som mentorer. j

Se: www.landskabsarkitekter.dk/

medlemmer/newsattach/DapishL

DogmaLandscapeCamp

Finlands landskapsarkitekt-
forbund firår sitt

60:e jubileumsår
19.9-1.10 Utstållning på
Mediatorget i Sanomatalo
Finlands landskapsarkitektforbund
ordnar i samarbete med Tråd-

gårdskonstforbundet och Tekniska
hogskolans utbildningsprogram for
landskapsarkitektur en utstållning
i september 2006: Modernismens
teman under 1900-talet i den fins-

ka trådgårdskonsten och landskaps-
sarkitekturen

Utstallningens mål år at fråmja
kånnskapen till finsk trådgårds-
konst och landskapsarkitektur från
perioden 1900-1970. Genom olika
synvinklar presenteras tidsperio¬
dens fenomen och motiv under

det samlande temat 'modern'.

Delteman år bl.a teknologi (traf-
fik och industri), boende (privata
trådgårdar, bostadsområden, foror-
ter), staden (gronområdesplaner),
hålsa (sanatorier och sjukhus, kolo-
nitrådgårdar, sport, folkparker), na-
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tur och naturenlighet ('tilbaka till
naturen', friluftsområden, natio¬
nalparker, turism). På utstållningen
presenteras forverkligade projekt,
planer och centrala planerare samt
tidens litteratur. Darutover genom¬

gås den aktuella forskningssituatio¬
nen inom området.

23.9 Kvålls/est i Helsingfors
28.-29.9 Nils Erik Wickberg lectures
på Tekniska Hogskolan
Inbjuden forelåsare: Professor,
landskapsarkitekt LAR/MSA
Thorbjorn Andersson.
Inf. www.tkk.fi/Yksikot/Osastot/A/
ajankohtaista.htm

Tematirsdag om dansk
have- og landskabsarkitektur
Tirsdag 15. august kl. 20 bringer
DR2 over to timer tre udsendelser

om have- og landskabsarkitektur.
Udsendelserne omfatter en histo¬

riedel om danske privathaver fra
1900 til i dag, et C.Th. Sørensen-
portræt og Charles Jencks' film The
Garden of Cosmic Speculation's.
I udsendelsen om danske privat¬
haver fortæller phil. dr. Lulu Salto
Stephensen om G.N.Brandts Have
i Ordrup og tiden omkring.
Tiden omkring 1930rne til
1960erne anskueliggøres med et

TOP

ARKITEKTUR
KØBENHAVN

besøg i Mindelunden i Herning.
Haverne fra 1960 til i dag fortæller
havearkitekt Jørgen Larsen om.
I udsendelsen om C.Th. Sørensen

besøges bl.a. Universitetsparken i
Århus, kolonihaverne i Nærum,

skrammellegepladsen i Emdrup,
Sonja Polls have i Holte og
De geometriske Haver i Herning.
Arkitekt Mads Møller, landskabs¬
arkitekt Sven-Ingvar Andersson,
Sonja Poll og Annemarie Lund
fortæller.

Vært og tilrettelægger er

Kjeld Slot.

Udstillinger på
Kunstakademiets Arkitektskole

Indtil 30. juli 2006
Afgang sommer

September 2006
Images of the Middle East
September-oktober 2006:Steen Høyer
September 2006
Fra studie til eget virke
v. Cort Ross Dinesen

I Mehldahls Smedie og Galleriet
Alle dage kl.12-18, gratis
Meldahls Smedie, Holmen,
Danneskiold-Samsøes Allé 51

København K

98

Lille storbyguide. Giver i en håndevending
de ca. 50 vigtigste arkitekturværker i
storbyen. Beregnet på storbyturisten, der
ønsker et hurtigt overblik uden at gå for
meget i dybden.
Også i engelsk udgave.

Forfattere: Annemarie Lund, Olaf Lind
11x13 cm, 156 sider
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Metro station VESTAMAGER Omride til placering af Camp Planlagt byggepladsvej, ØSS
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DANISH DOG M ALAN DSCAPE CAMP

I forbindelse med foreningen Danske Landskabsarkitekter 75 års jubilæum
fejres landskabsarkitekturen med et visionært og kulturelt program, der helst
skulle vinde både national og international genklang.

Danske Landskabsarkitekter ønsker, at jubilæet skal synliggøre landskabsar¬
kitektens vigtige rolle som formgiver af vore fysiske omgivelser og de kvalita¬
tive rammer for vores liv — både i byen og i det åbne land.

Jubilæet fejres i august, uge 34, med en række arrangementer, der bygges
op omkring afholdelse af projektet 'DanishDogmaLandscape Camp'.

Projektet startes i forsommeren med forberedelse af campområdet. 'Danish
DogmaLandscapeCamp' afholdes som et forløb over tre døgn, en masterclass,
som henvender sig til professionelle landskabsarkitekter. Det bliver et alter¬
nativt arrangement, der er baseret på nyskabelse og dynamik. Her skal skabes
konceptuelle landskabsmodeller under inspiration og ledelse af tre mestre udi
faget: Peter Latz, Claude Cormier og RainerStange.

Mesterklassen udvikles på grundlag af en række dogmer, opstillet af de tre
deltagende mesterlærere, og skal på denne måde afspejle udviklingen af faget
og aktuelle problemstillinger.

Ørestadsselskabet A/S stiller et særligt område i Ørestad Syd til rådighed
for afholdelsen af 'DanishDogmaLandscapeCamp'. Arrangementet skal foregå
som en eksperimenterende, afprøvende, kreativ udfoldende og 'legende' ud¬
viklingsproces af det endnu ikke bebyggede område.

Workshoppen skal resultere i en nytænkt, fysisk og kunstnerisk byggemod¬
ning, hvor natur og kultur forenes i en kreativ, udførende og legende proces.
Derved vil jubilæet være med til at sætte sit aftryk i København og forhåbent¬
lig bidrage til udformningen af det kommende boligområde.

Som mesterlærere deltager som nævnt de treinternationalt anerkend¬
te landskabsarkitekter Peter Latz, Tyskland, Rainer Stange, Norge og Claude
Cormier, Canada. De skal lede de 60 deltagende landskabsarkitekter - ffa
Danmark og udlandet.

Alle deltagende skal bo i en teltlejr i 'Campen', således at dette tillige kaa
blive et socialt eksperiment.

Sponsorerne vil levere de materialer, der ønskes anvendt til udførelsen af de
foreslåede landskabsinstallationer henholdsvis arbejdsmodeller til disse.

Forud er området er forinden blevet forberedt med solsikkeplantninger og
mindre græsklædte felter, hvor landskabsinstallationerne skal udføres.

Ved afslutningen af forløbet forventes området at indeholde tolv udførte,
konceptuelle, landskabsinstallationer, der skal udtrykke fremtiden i faget i for¬
hold til de fremsatte dogmer.

Og som en festlig afslutning på denne masterclass afholder foreningen
Danske Landskabsarkitekter en visning i Ørestaden af de udførte landskabs¬
modeller, hvortil offentlighed, presse, sponsorer, kolleger etc. inviteres. Efter
præsentationerne vil der blive mulighed for diskussion af de udførte arbejder.

Projektet støttes generøst af Oticon Fonden, Realdania, arkitektgruppen
Odense, Knud Højgårds Fond og Ørestadsselskabet.

På de følgende sider præsenteres Peter Latz, Tyskland, Rainer Stange, Nor¬
ge og Claude Cormier, Canada ganske kort.
Jacob Kamp og AL

Hurtigste tilmelding på
www.ddlcamp.dk
DanishDogmaLandscapeCamp
eller dl@landskabsarkitekter,dk
• The fastest registration is at:
www.ddlcamp.dk
Danish Dogma Landscape Camp
or dl@landskabsarkitekter.dk
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PETER LATZ

Peter Latz, fra Tyskland, er en internatioanlt aner¬
kendt kapacitet inden for landskabsarkitektur. Et
af hans mest omtalte arbejder er'Landscape Park
Duisburg-Nord'.

Peter Latz beskriver bl.a. sine arbejder med
disse ord:'I mine projekter er jeg altid langt me¬
re interesseret i selve stedets ånd, fremfor 'ånden'
i min tegnestue'. Selv motorveje og industriens
efterladte tomter kan få en fornyet åndrighed og
forvandles til steder, der er værd at opholde sig i
eller bebo, vel at mærke forudsat at man bevarer
og synliggør stedets ånd.

Landskaber og friarealer indeholder en rig¬
dom af informative lag.

Disse informationslag kan både eksistere rent

fysisk eller være usynlige, de kan være abstrakte
ligesom kartografiske rudenet eller bære på min¬
der - både i og omkring stederne. Udfordringen
er at træffe de rigtige valg, at vække vore sanser

og være åben over for nye indtryk.

Park Duisburg-Nord. Fotos Annemarie Lund
• Park Duisburg-Nord. Photos Annemarie Lund
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Claude Cormier er en ung og alligevel veletab¬
leret canadisk landskabsarkitekt. Arkitekturteo¬

retikeren og skribenten, Elsa Lam fra Columbia
University skriver således om hans virke.:

'Claude Cormier har opbygget en interna¬
tionalt anerkendt tegnestue, som betegner sig
selv som et 'landskabsarkitekt'-firma.

Men Cormier's praksis rækker langt ud over,
hvad der er praksis for traditionelt landskabs-
design. I stedet dannes bro mellem bydesign,
kunst i de offentlige rum og arkitektur. Cormier's
landskaber er alt andet end konventionelle, de
dyrker det artificielle frem for natur og forener
virkelighed med det uvirkelige, surreale.

I Cormier's inventive praksis kan landskabs-
projekterne spænde fra en 'rejsende have' bestå¬
ende af blå stokke til en læbestifts-lysende-pink
skov.'

Blue Stick Flora. Fotos Claude Cormier



RAINER STANGE

ga Landskap. Han arbejder med såvel havekunst
som byfornyelsesprojekter, alle dele skabt med
stor intensitet, og på en og samme tid som én
helhed og dog varieret med udgangspunkt i hi¬
storie, geografi og det specifikke sted.

Labyrinten, Stange Gjestegård, Ramnes,Vestfold
• The Labyrinth, Stange Gjestegård, Ramnes,Vestfold

Rainer Stange er landskabsarkitekt fra Norge,
født og opvokset i Ramnes, Vestfold, hvor han
har skabt park og labyrint. Han er uddannet bå¬
de i Norge og Frankrig og har arbejdet hos så¬
vel Michel Corajoud som Alexandre Chemetoff
i Paris. Senere har han været med til at opbygge
landskabsafdelingen hos Snohetta. Rainer Stange
er nti professor i landskabsarkitektur ved AHO i
Oslo og driver .dertil egen tegnestue: Dronnin-
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Projektet Svinnirigbækken: Fra grøft til vandspejl.
Svinningbækken er lagt i rør, undtagen på én ejen¬
dom, hvor syv dæmninger nu skaber vandspejl og små
vandfald af grøftevandet. Det er plantet stedlige løv¬
træer, som vil forvandle græsmarken til en frugtbar
lund. Svinriingbekken indgår som én af flere parkat¬
traktioner på Stange Gjestegård. Fotos Rainer Stange
• The Svinningbækken stream project: From ditch to
pool. Svinningbækken stream has been laid in conduits,
except on one property where seven dikes create pools
and small waterfalls.'Indigenous deciduous trees were

planted, which will transform the grassy meadow to a
fertile grove. Svinningbekken is one of several park at¬
tractions at Stange Gjestegård. Photos: Rainer Stange

U
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STORKOMMUNENS LANDSKAB OG BYUDVIKLING

Ib Asger Olsen

Fingerplanen er interessant, idet den aldrig er vedtaget,
men har været så enkel, at den var oplagt at følge
• The Finger Plan is interesting in that it was never approved,
but was so simple, that it was a natural concept to follow.

Der foregår for tiden i Byplan Nyt en faglig dis¬
kussion om byplanlægningens metode og udvik¬
ling. Man diskuterer om den tradition, der er
udviklet inden for byplanlægningen siden høj¬
konjunkturen i 1960erne med retningsgivende
kommuneplaner og juridisk bindende lokalpla¬
ner, tilgodeser de krav om tilrettelagte oplevel¬
ser, som ligger i tiden. Flere arkitekter finder den
udførte planlægning for kedelig og forudsigelig.

Diskussionen er vigtig, ikke mindst i lyset af
den vedtagne kommunalreform, hvor den fysi¬
ske planlægning nu alene skal varetages af de nye
storkommuner. De skal i løbet af det kommen¬

de år organisere deres planlægningsafdelinger, og
det er ikke bare indholdet af planerne, men også
strukturen i planlægningen, der skal behandles.
Hvordan løser man f.eks. de overordnede em¬

ner som amtskommunen tog sig af, bl.a. trafik¬
ken, vandforsyningen og affaldsproblemet. Stor¬
københavn har i den sammenhæng det meste af
Sjælland som sit opland, hvor forsyningslinjerne
løber gennem adskillige kommuner.

Kommunalreformen har i allerhøjeste grad
manglet en problemanalyse, der kunne have sat
de forskellige problemfelter ind i en hierarkisk
sammenhæng.Visse forhold kan kun løses på re¬

gionniveau og andet bedst i den lille lokale skala.
Manglen på disse overvejelser vil give storkom¬
munen mange nye udfordringer.

Kritikerne af det gældende planlægningspa-
radigme har brugt Københavns Fingerplan fra
1948 som eksempel på en planlægning, der ik¬
ke kan opfange tidens behov for kompleksitet
og oplevelser, og det er efter min mening helt
forkert.

Fingerplanen er interessant ved kun at være
en vision. Den er aldrig blevet vedtaget som en

plan, men har fungeret som den overordnede idé,
hovedstadsregionen er udbygget efter. Den er
derfor ikke udtryk for en begrænsende bureau¬
kratisk planlægning, men for en åben og alligevel
defineret rumlig struktur, og det er det geniale.

Dens idé er en opdeling af regionen i ur¬
bane zoner (byfingrene) og rurale landområ¬
der (svømmehuden mellem fingrene), en enkel
struktur, der både kan forstås og opleves i stor og
lille skala, og det mener jeg er særdeles vigtigt,

jo stærkere urbaniseringen af landskabet bliver.
Denne klare struktur, som Fingerplanen udtryk¬
ker, savnes i de fleste storbyområder, der er ud¬
viklet som lap på lap med en udjævning af land¬
skabets struktur og energi til følge.

Man kan sammenligne byudviklingen, som
den er sket overalt og tydeligst i verdens stor¬

byer, med den udjævning af forskelle, der sker i
landskabet fra naturens hånd over lange tidspe¬
rioder. F.éks. er de store bakkeøer i Vestjylland,
der ikke blev formet af sidste istid og derfor reg¬
nes at være ca 100.000 år gammel, udjævnet med
bløde former af nedbør, frost og vind, mens Øst¬
jylland, der kun har været isfrit i ca. 10.000 år,
stadig står skarpt modelleret.

Der sker også en udligning af fligede kyster
ved bølgernes og vindens kraft, som det f.eks. er
sket medVestkysten og den nordsjællandske kyst,
altså en udjævning af de fysiske forskelle.

På samme måde ser det ud til, at der uden
overordnede strukturplaner sker en udjævning af
de landskabsmæssige forskelle i bylandskabet, og
derfor er Fingerplanen så interessant, fordi den
viser, at man med en planlægning kan hæmme
denne udjævning af forskelle i landskabet, ja fak¬
tisk opbygge en større biologisk variation, end
det eksisterende landskab indeholdt.

Kultur er ikke bare ødelæggelse af natur,
som det fremføres i visse kredse.

Når byplanlægningen kritiseres for dens ens¬
rettende virkning, mener jeg det skyldes helt an¬
dre årsager, nemlig hensyn til menneskers ibo¬
ende behov for genkendelige normer, dvs.
æstetiske regler som giver tryghed. Efterhånden
kan der så opstå en mæthed og behov for nye

normer, og et nyt paradigme opstår. Dette behov
for tryghed står i modsætning til kritikernes krav
om en konstant stimulering af sanserne, som den
omrejsende verdenselite inden for arkitektstan¬
den lever af.

Paradigmernes betydning for udviklingen
Historien visér, at man i forskellige perioder føl¬
ger det samme paradignje ved udformningen af
de fysiske omgivelser1. Eksempler på dette er sta¬

tionsbyernes helt ensartede planer fra omkring
1900 med stationen for enden af den snorlige

urbane stationsgade. Det kan være 1930rnes lan¬
ge, smalle parcelhusgrunde med husene liggen¬
de skulder ved skulder op til vejen med en klar
differentiering af landskabet, med et offentligt
vejrum på den ene side af huset og et privat ha¬
verum på den anden side.

Denne bebyggelsesform står så i skarp mod¬
sætning til 1960ernes kvadratiske grunde med
husene placeret midt på grunden, hvilket med¬
fører et rumligt udifferentieret og mindre arti¬
kuleret landskab. Det mærkelige er, at disse for¬
skellige bebyggelsestyper i bestemte tidsperioder
opføres over hele landet fra den blæsende Vest¬
kyst til det blide fynske landskab, uanset det
landskabelige grundlag.

På baggrund af den historiske udvikling tror
jeg derfor, at den fysiske udvikling inden for by¬
udviklingen fortsat vil ske efter sådanne fælles
paradigmer, der skifter over tid. Se blot nutidens
byggeri af stål og glas, der opføres i alle egne af
landet.

Vil man have variation og identitet inden for
det enkelte normstyrende byplanparadigme, ser

jeg derfor en stor mulighed i landskabets poten¬
tiale, såvel brugen af det eksisterende landskabs-
grundlag som opbygningen af nye identitetsska-
bende landskaber.

Til støtte for en sådan påstand vil jeg nævne
udtalelser fra et møde i Politisk Forum, arran¬

geret af Kommunernes Landsforening i foråret
2005, hvor der bemærkelsesværdigt blev slået til
lyd for nødvendigheden af at give landskabet i
de nye storkommuner høj status. Som det blev
udtrykt af en borgmester, er den kommende
konkurrencefaktor imellem de mange småbyer
i den nye storkommune, lokaliteternes særpræg

og landskabelige herligheder. Det er ikke længe¬
re børneinstitutioner, skoler og forsyningsanlæg,
man skal konkurrere om. De skal bare være der.

Landskabet var engang en afgørende faktor i
udviklingen, hvilket ikke har været almindeligt i
den store udbygningsperiode efter 1960. Her var
teknikken blevet så udviklet, at man i princippet
kunne bygge og bo hvorsomhelst. En undersø¬
gelse afbyudviklingen på Fyn omfattende lands¬
byer, stationsbyer og købstæder i et bælte tværs
over Fyn viser, at landskabet ikke bevidst har væ-
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Der er en klar strukturel forskel mellem 30rnes parcelhusbebyggelser med dybe smalle grunde og
huse placeret langs vejene og 60ernes rumligt udifferentierede bebyggelser på kvadratiske grunde.
O Kort & Matrikelstyrelsen (A.59-06)
• There is a clear structural difference between the single-family homes from the 1930's, with the
narrow, deep plots and the houses located along the road, and the 1960s spacious, undifferentiated
housing on square plots.

Byudviklingen foregik massivt ud over landskabet i efterkrigstiden, når der ikke var fysiske eller juridiske hindringer. © Kort & Matrikelstyrelsen (A.59-06)
• Urban development moved rapidly across the landscape in the postwar years, when there were no longer physical or judicial hindrances
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København vest og Vestskoven. Ca. 1:50.000. © Kort & Matrikelstyrelsen (A.59-06). • Copenhagen west and the Vestskoven Forest. Ca. 1:50.000

«>

ijjlfLW

m
"Ms
spiiwr

ret brugt som en planlægningsfaktor. Kun hvor
landskabet har givet så kraftig modstand, at tek¬
nikken har måttet give op, f.eks. overfor de dybe
ådale nordvest for Odense, har landskabet spillet
en strukturerende rolle for byudviklingen 2.

En anden modstand har været herregårdene
og selvfølgelig de fredede arealer. Ellers er by¬
udviklingen sket som tilføjelser til den eksiste¬
rende by uden hensyn til behovet for en opfat¬
telig bystruktur og rekreative muligheder. Der
er endvidere sjældent etableret nye landskabelige
herligheder som søer, skove og alléer, som byud-
videlsen kunne profitere af.

Landskaber som styrende elementer
Som et. forbilledligt eksempel på en skovplant¬
ning integreret med byplanlægningen er Vest¬
skoven ved København, hvor et skovmassiv nu

efter 40 år adskiller to af byfingrene i Fingerpla¬
nen i den tidligere skovfattige vestegn.

Emnet leder hen til den svøbe som sektor¬

planlægningen har været for udviklingen, hvor
hver sektor har opbygget sine egne regler for
kvalitet uanset helhedens behov. Der er sket det

paradoksale, at samfundets behov for specialvi¬
den inden for veje, kloakker, belysning m.m. har
ført til specialuddannelser, der hver forsøger at

optimere deres felt, og denne optimering føres
videre i de offentlige forvaltninger. I forvalt¬
ningen af det fysiske miljø kender vi det fra de
mange væsner, der sørger for vand, gas og strøm
m.m., hvor der sjældent er samarbejde om fælles
opgravninger til byens ledninger.

I den kommende opbygning af forvaltnings¬
strukturen i de nye storkommuner er det derfor
af stor betydning at fa opbygget planlægnings-
organer, der arbejder med helheden med skyl¬
dig hensyntagen til den nødvendige specialvi¬
den. Det kræver tværfaglige, problemorienterede
planlægningsafdelinger.
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Odense Kommune havde for år tilbage en forvalt- Udsigt over Vestskoven som en af de grønne kiler i fingerplanen. Foto Ib Asger Olsen
ningsstruktur, hvor ansatte i de respektive sektor- * View over the Vestskoven forest, one of the green wedges in the Finger plan. Photo: Ib Asger Olsen
forvaltninger på skift deltog i planlægningsgrup¬
pen for kommunens udvikling. Derved overfør¬
tes også helhedsovervejeiser tilbage til sektoren.

Byplanlægningens praksis med stor vægt p'å
udarbejdelse af lokalplaner bør diskuteres. Lo¬
kalplanerne er selvfølgelig den juridiske garan¬
ti for en bestemt udvikling af området, så man

undgår Sydeuropæiske tilstande, men de kan ofte
virke som spild afkræfter. , •

Man kunne let forestille sig mindre energi '

brugt på disse lokalplaner, og i stedet bruge flere
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Bispeparken i København fra 1940rne, hvor et parklandskab gennem bebyggelsen med udsigt
til Grundtvigskirken er det styrende element for bebyggelserne. Foto Ib Asger Olsen
• Bispeparken in Copenhagen from the 1940s, where a park landscape running through the scheme, with a
view of Grundtvigs church is the main controlling element. Photo: Ib Asger Olsen

Bispeparken in Copenhagen. 1:25.000.
© Kort & Matrikelstyrelsen (A.59-06)
• Bispeparken in Copenhagen. 1:25.000
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kræfter på at fastlægge bystrukturerende land-
skabsplaner som Fingerplanen i den ene ende og
den lokale bypark i den anden ende af skalaen,
f.eks. Bispeparken i København.

Imellem disse grønne landskaber ligger så de
bebyggede områder, hvor man kan arbejde mere
frit med forskellige idéer og kreative diskussio¬
ner mellem bygherrer, brugere og arkitekter.

Princippet diskuteres også internationalt,med
henvisning til f.eks. Rem Koolhaas, som en mere

realistisk måde at bruge planlægningskræfterne
på end ved styring med udfoldelsesbegrænsen-
de planer.

I den sammenhæng ser jeg Fingerplanen
som et enestående eksempel på disse udfoldel-
sesbefriende tanker, hvor de grønne landskaber
imellem byfingrene er nogenlunde fastlagte i
form og udtryk for lang tid, mens byområderne
successivt har opfanget tidens udtryk inden for
arkitektur og bymønstre.
Ib Asger Olsen, professor, landskabsarkitekt mdl

Noter

1. Olsen, I.A. (red.). Landskab og landskabsarkitek¬
tur, 2003. Kapitel om paradigmer og paradigmeskift,
s. 115-127

2. Olsen, I.A. og Bent Møller Rasmussen: Byens af¬
grænsning i forhold til landskabet, 1997. Upubl.

Ankarparken i Malmø er et aktuelt eksempel på et
strukturerende parklandskab i en urban udformning i
et nyt paradigme. Kilde Landskab 4/01
• Ankar park in Malmø is a current example of a
structured park landscape in an urban context as a .

new paradigm. Inf. Landskab 4/01
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LANDSKAB - PRODUKT/PRODUKTION

Anne Galmar

Den fjerde europæiske landskabsarkitekturbien¬
nale og hermed uddelingen af den europæiske
landskabspris, 'Rosa-Barba-prisen', foregik 23.-
25. marts i Barcelona. Som de øvrige år bestod
biennale-arrangementet af flere forskellige dele,
som supplerede hinanden: En udstilling af ud¬
valgte, realiserede landskabsprojekter fra Europa,
en udstilling med studieprojekter fra europæiske
landskabsarkitektuddannelser, et tredåges sym¬

posium med forelæsninger og debat og endelig
uddelingen af landskabsprisen, opkaldt efter Ro¬
sa Barba, som var leder af landskabsarkitektud¬
dannelsens masterdel på arkitektskolen ETSAB i
Barcelona og en af initiativtagerne til d?n første
landskabsbiennale i 1999.

Som den Qerde i rækken af biennaler bar dette
års arrangement i høj grad præg af at kunne byg¬
ge oven på de forrige. Biennalen har efterhån¬
den etableret sig både som institution og som en

faglig platform, hvor tendenserne i den euro¬

pæiske landskabsarkitektur samles og debatteres.
De tre forrige arrangementer har sammen etab¬
leret et fælles udgangspunkt, og det er derfor ik¬
ke længere nødvendigt for biennalen at starte fra
bunden med at etablere et dialogforum; i stedet
kan arrangementet så at sige fortsætte dialogen
fra de forrige år, hvilket gav dette års biennale
en god fornemmelse af at være genoptagelsen
af en samtale, der b.lev midlertidigt afbrudt for
to år siden.

Udstillingerne
De realiserede projekter blev udstillet på arki¬
tekternes hus, COAC, i Barcelonas centrum,

mens studieprojekterne blev udstillet på ETSAB
i universitetsområdet, hvor symposiets første dag
foregik. Til udstillingen af de realiserede projek¬
ter var i alt 454 projekter blevet indsendt, heraf
var 210 udvalgt til udstilling og publicering i ka¬
taloget, der udkommer senere på året, mens 10
projekter var nomineret til Rosa-Barba-prisen.

Studieprojekterne var udstillet som plancher,
mens de realiserede projekter var del af en større
installation, som også bandt udstillingsrummet,
der er forsænket en halv etage i forhold til gade¬
niveau, sammen med det omgivende byrum.

E PA'.SATGE
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Fra venstre mod højre:
1. Store trækasser placeret på Placa Nova uden for arkitekternes hus, COAC gør

opmærksom på biennalen for landskabsarkitektur.
2. Detalje fra installationen med blomstrende træer og bunddækker på Placa Nova.
3. Installationens trækasser fortsætter om hjørnet til COAC's indgang.
4.1 udstillingsrummet gentages trækasserne som motiv, mens de udstillede projekter
er tematisk grupperede på store plancher.
5. Installationen på Placa Nova flyder visuelt sammen med udstillingen i COAC's
nederste etage. Fotos Anne Galmar

Installationen' bestod af en komposition af store
trækasser, som på pladsen blandt andet indeholdt
blomstrende træer og græstørv, mens de i udstil¬
lingsrummet var fyldt med materialer, der rela¬
terede til de 10 nominerede projekter. Installati¬
onen fungerede fint som sammenbinding af ude
og inde og som en markering i> byrummet afbi¬
ennalens eksistens, men ydede knapt de udstil¬
lede projekter retfærdighed. De 10 nominerede
projekter var fyldigt beskrevet og den grafiske
repræsentation som nævnt suppleret med mate¬
rialer og bygningsdele i fuld skala, mens de øv¬

rige projekter var tematisk grupperede på store

plancher, hvor et enkelt lille billede- repræsen¬
terede projektet. Det enkelte projekt blev der¬

udover med det samme billede repræsenteret på
en serie videoskærme, indbygget i den samlede
installation. Desværre var mange af skærmene så
integrerede i installationen, at de var svære at se,

og frekvensen i billedskiftene så høj, at et en¬
kelt blink med øjnene var nok til at gå glip at et
helt projekt.

Symposiet
Symposiets første dag var reserveret præsenta¬
tionen af de ti nominerede kandidater/projek¬
ter, som hver havde 30 minutter stillet til deres
rådighed, hvorfor de fleste valgte at fokusere på
det nominerede projekt, mens enkelte viste for¬
skellige projekter fra deres tegnestuer.

• From left to right:
1. Large wooden boxes placed on Placa Nova outside
the architects' building COAC draw attention to the
biennial for landscape architecture
2. A detail of the installation with flowering trees and
ground cover on Placa Nova
3. The exhibition's wooden boxes continue around
the corner to the entrance of COAC

4. In the exhibition space, the wooden boxes are re¬

peated as a motif, while the exhibited projects are

grouped thematically on large display boards
5.The installation on Placa Nova flows visually to¬
gether with the exhibition on COAC's lower floor.
Photos: Anne Galmar
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Harnes. Det 7 hektar store anlæg under udførelse. Fotos Paysages
• Harnes.The seven-hectare scheme under construction. Photos: Paysages

Harnes. Området bruges, både rekreativt og pædagogisk - i de store rodzoneanlæg er udlagt trædesten og man kan færdes på digerne
• Harnes. The area is used for both recreational and pedagogical purposes - in the large root zone scheme there are stepping stones and one can walk along the dikes

Frankrig var repræsenteret at to væsensforskelli¬
ge projekter, der begge arbejdede med den store
skala.

Latitude Nord præsenterede omdannelsen af
et tidligere lufthavnsområde i Munchen-Reim
til et parkområde; et aksialt anlæg der rummer

spor af lufthavnens struktur, med brede avenuer

og en massiv beplantningsstruktur samt en mar¬
kant terrænomdannelse med flytning af meget
store jordmasser, da terrænet, ifølge Gillfes Vex-
lard, 'havde den forkerte hældning'.

Denne holdning kontrasteredes i høj grad at den
anden franske kandidat, DavidVerport fra tegne¬
stuen Paysages, der i sit vandrensningsprojekt til
revitalisering af et forurenet, tidligere industri¬
område ved Harnes i høj grad arbejdede 'med'
og ikke 'imod' landskabet og dets dynamiske
processer. Et sindrigt system af terrasseringer, af¬
vandingskanaler, sivbeplantninger, rodzoneanlæg
og vindmøller, der løfter og ilter vandet, er med
til at rense vådområdet og tilløbende spildevand,
samtidig med at det giver det udpinte område en

ny landskabelig karakter og en ny funktion som
rekreativt område.

Barcelona og opland var i alt repræsenteret
af tre projekter, som spændte fra det meget by¬
mæssige til det mere rurale.

Ravetllat/Ribas præsenterede en 300 meter

lang overdækning af det 40 meter brede vejpro¬
fil på Passeig de Garcia Fåria (nord forVila Olim
pica). Overdækningen er udført som ét sam¬

menhængende plan, der topografisk bearbejdes,
så snittet i princippet er en stor rampe hvor alle
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Harnes.Vindmøller pumper vandet
op og udspyer det så det iltes.
På de brede betontrin står vandet i

et tyndt lag, der gennemstråles af
solens ultraviolette lys
• Harnes. Windmills pump water
up and spray it for aeration. On the
wide concrete steps, the water lies
as a thin film, which is irradiated by
the sun's ultraviolet rays
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Harnes. Områdets struktur tegnes af de lavvandede bassiner og de mellemliggende diger
• Harnes. The area's structure is described by the shallow pools and the dikes between them

funktioner samles, og overfladen fremstår i asfalt
bemalet med sorte og gule felter.

Tony Gironés■ præsenterede et projekt, der i
høj grad drejede sig om gabionmure og detalje¬
ringen af disse i sit projekt omkring og ovenpå
tre udgravede romerske ovne.

I en helt anden skala gennemgik RCR deres
projekt til en slags renovering af 110 hektar kul¬
turlandskab, Pedra Tosca Pare nær Girona. Par¬
ken er en del af det vulkanske område Garroxta,'
hvor kultivering, terrassering og terrænmure af

den lokale vulkanske sten i gennem århundre¬
der har formet landskabet, indtil det i forrige
århundrede blev forladt. Projektet består af to
dele, dels en generel men nænsom 'oprydning'
eller 'visuel genopretning', hvor f.eks. overgroe¬
de mure delvist renses for vegetation, og eksiste¬
rende, selvsået beplantning ryddes og udtyndes,
dels etableringen af et 'transitionsområde', der
som et stykke land art markerer og iscenesæt¬
ter overgangen fra parkeringspladsen til det sto¬
re parkområde. Projektets 'oprydningsdel' — en

fastfrysning af kulturlandskabet i et af arkitek¬
ten besluttet stadium af delvist forfald — virke¬

de utroværdig, skrøbelig og meget vedligehol-
delseskrævende, mens transitionsområdet med
sit rumlige forløb af corten-stålvægge, der hol¬
der stensætningerne af vulkanske sten på plads,
skaber en næsten meditativ stemning og dermed
danner en fin indgang til området.

To schweiziske tegnestuer præsenterede hver
deres projekt. Vetsch Nipkow Partner/1G viste Kata¬
rina' Sulzer Platz, hvor et gammelt industrikvar-
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Pare Pedra Tosca. Luftfoto over

del af parken, med markering af
ankomst og transitionsområde.
Foto RCR Arquitectes
• Pare Pedra Tosca. Aerial photo
of part of the park, with designa¬
tion of the arrival and transition

area. Photo: RCR Arquitectes

ter omdannes til boligområde - et meget stilfær¬
digt projekt, som havde en temmelig alternativ
kotering af en stor asfaltplads, hvor der bevidst
dannedes lunker, som skabte små pytter og større
søer efter regnvejr — med et meget poetisk re¬
sultat.

Kuhn- Truninger Landschaftsarchitekten præsen¬
terede udvidelsen afkirkegården i den lille lands¬
by Weiac - et projekt, der arbejdede med spillet
mellem den indhegnede kirkegård og sammen¬

hængen med det omgivende landskab, konkre¬
tiseret i den detaljerede udformning af hegnet
omkring kirkegården, der skiftevis oplevedes
som transparent skærm og som lukket væg.

Hollandske Karres en Brands viste o'gså et kir-
kegårdsprojekt i byen Ooster, hvor en eksisteren¬
de kirkegård blev udvidet og samtidig inkorpo¬
reret i en ny og større kirkegård med en samlet
plan, som en stregkode med bånd af vekslende
bredde og karakter, og med forskellige funktio¬
ner i forhold til forskellige begravelsesformer.

Janson + Wolfrum fra Tyskland præsenterede
deres Scharnhauser Park, hvor et gigantisk trappe¬

rampe-forløb binder friarealerne i en stor bolig¬
bebyggelse sammen. Trappearllægget oplevedes
som meget monumentalt, men havde den in¬
teressante funktion indbygget, at det fungerede
som et stort vandreservoir, idet både overflade¬
vand og tagvand fra omkringliggende bygnin¬
ger blev ledt til store faskiner under anlæggets
græsarealer.

AKKA fra Slovenien'viste udearealer ved en

mindre folkeskole i Ob Rinzi. Skolen er placeret
i byens udkant, på kanten af s'koven, og projektet
tog udgangspunktet i udearealerne som lysnin¬
ger i skoven, hvor børnenes 'aktionsradius' (af¬
hængig af deres alder), havde defineret en ræk¬
ke zoner i forskellig afstand fra skolen, hvoraf
de tættest beliggende var udformet til de mind¬
ste børn, mens funktioner til brug for de større
børn var placeret længere væk, inde i skoven.

.Symposiets anden dag havde overskriften
Landskab - produkt /produktion som indgang til en
mere teoretisk diskussion af faget og dets præ¬
misser. Dagens program var sammensat af sidste
biennales prisvinder, Catherine Mosbach, som

også var ordstyrer og undervejs lavede en op¬

samling på de enkelte indlæg. Overskriften fun¬
gerede fint, både som en bred samlende paraply
for dagens meget forskellige oplæg, men sam¬

tidig som også som en — ganske vist meget po¬
lariseret - kategorisering af de om torsdagen
præsenterede projekter, som henholdsvis 'stati¬
ske' projekter, der med deres design fastholder
en bestemt tilstand eller et bestemt billede (pro¬
dukt), og 'dynamiske' projekter, der indarbejder
stedets eller naturens foranderlighed og proces¬
ser (produktion).

Mange af dagens oplægsholdere repræsente¬
rede andre faggrupper end landskabsarkitekter:
Valéry Didelon fra Frankrig, som underviser på
Versailles-skolen i arkitektur og politisk økono¬
mi, gennemgik udviklingen fra produktion over

masseproduktion til branding — med den kon¬
klusion, at i dag er 'brandet' vigtigere end pro¬
duktet. Mikrobiologen og botanisten Claude Fi-
gereau præsenterede sin forskning i mosser og
andre mikroorganismer i en række meget smuk¬
ke billeder med særlig vægt på et projekt, hvor
han tog prøver fra en serie togrejsendes sko¬
såler, som derefter i en beskyttet atmosfære til¬
førtes lys og fugt, med det resultat at fantastiske
vækster opstod så at sige ud af det bare ingen¬
ting, og et andet projekt, hvor mosser anvendtes
som vækstmedium. Billedhuggeren Pascal Con¬
vert, som arbejder med film og video, var repræ¬
senteret med værket 'Catastrophe 1'; et billed¬
bombardement med stroboskopiske krydsklip af
landskaber, naturkatastrofer og menneskeskabte
katastrofer. Resultatet var en smuk, men dybt
foruroligende film om landskabet som besjælet.
Dagens øvrige oplægsholdere var landskabsarki¬
tekter udvalgt af Catherine Mosbach, der i deres
arbejder repræsenterede 'produktionen' snarere
end produktet. Heriblandt var Stig Lennart An¬
dersson, som talte om at arbejde med naturens

processer i projekter, hvor små bidder af natur/
landskabstypologier indarbejdes i en bymæssig
kontekst.

Dagens to ikke-eurppæiske oplægsholdere
kommenterede hver især den europæiske land¬
skabsarkitektur, henholdsvis Julian Raxworthy
fra Australien, som opsummerede sine indtryk af
europæisk landskabsarkitektur fra modernismen

til i dag, og den japanske tegnestue SANAA,
som i deres arbejder i Europa, bl.a. i Madrid og

Valencia, implementerer en japansk tilgang til
landskabsarkitektur med en flydende overgang i
grænselandet mellem landskab og bygning.

Symposiets tredje dag havde alene forelæs¬
ninger om formiddagen, før et bredt sammensat

panel rundede denne fjerde biennale af.
Dagens forelæsninger drejede sig om et stort

projekt, der som en del af det tyske IBA-projekt
(Internationale Bauausstellung) arbejder med
området Fiirst Piickler Land, som er et tidlige¬
re brunkulsområde i det gamle Østtyskland. Det
meget store område bearbejdes med punktmæs-
sige nedslag som 'landskabs-øer', hvoraf hver
enkelt har sin egen identitet. F.eks anlægges,i alt
13 ha nye 'vandskaber', hvor udgravninger trans¬
formeres til et net af søer og kanaler, som b$de
giver området et rekreativt landskab og samtidig
danner udgangspunkt for nye bebyggelser i re¬
lation til vandelementet. Det skalamæssigt me¬

get store projekter blev fint formidlet af de to
forelæsere, fra den store skala og strategien i den
lange proces til gennemgangen af udvalgte del¬
elementer, og var derudover præget af en opløf¬
tende tro på, at landskabsprojekter kan generere

forbedring og dermed ændre verden.

Rosa Barba-prisen 2006
Som afslutning på symposiets anden dag blev
Rosa Barba-prisen uddelt. Den til lejligheden
sammensatte internationale jury bestående af så¬
vel praktiserende landskabsarkitekter som teo¬
retikere og kritikere havde udvalgt to projekter
til at dele Rosa Barba-prisen: RCR's projekt til
Pare Pedra Tosca ved Girona og det franske pro¬

jekt til revitalisering af vådområdet Harnes, ud¬
ført af tegnestuen Paysages. Sidstnævnte var des¬
uden modtager af biennalens publikumspris og
dermed et bragende bifald. De to præmierede
projekter repræsenterede meget tydeligt de to

forskellige tilgange til landskabsarkitektur som
biennalens titel refererede til: RCR's projekt,
som arbejder med landskabet som en serie bil¬
leder, delt i 'før' og 'efter', hvor 'efter' repræ¬
senterer 'produktet', et fastfrosset stadie af pitto¬
resk forfald kontra Harnes-projektet, hvis styrke
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Tv. Pare Pedra Tosca. Forløbet fra parkeringsplads til landskabsparken sætter ankomsten til
stedet i scene. Foto Eugeni Pons
Th. Cortenstålets farve rammer fint farvetonerne i de vulkanske sten og danner kontrast
til områdets grønne bøgetræer. Foto Eugeni Pons
• Left. Pare Pedra Tosca. The route from the parking lot to the landscape park orchestrates
the arrival experience. Photo: Eugeni Pons
Right. The color of the Corten steel harmonizes well with the color scale of the volcanic
rock and forms a contrast to the area's green beech trees. Photo: Eugeni Pons

ligger i at arbejde dynamisk og procesbetonet,
så områdets revitaliseringsproces i sig selv bli¬
ver projektet, og dermed 'produktion' i stedet
for 'produkt'.

Produkt og/eller produktion
Som tidligere nævnt evnede denne fjerde i ræk¬
ken af biennaler i høj grad at bygge oven på de
forrige arrangementer og fremstod måske netop
derfor som et helstøbt arrangement, der skabte
en klar sammenhæng både mellem de enkelte
dages program og mellem overskrift og oplæg.
Overskriftens skelnen mellem produkt og pro¬
duktion hjalp med til at trække nogle klare ten¬
denser op i det ellers meget brede billede, som
de forskellige oplæg tilsammen tegnede, ligesom

andendagens inddragen af andre faggrupper var
med til at sætte de mere traditionelle oplæg i
perspektiv.

Hvis biennalen indikerer, hvad der p.t. rører

sig af tendenser i den europæiske landskabsar¬
kitektur, må konklusionen være, at er vi på vej
mod en større opmærksomhed på processerne

(produktionen) frem for selve produktet - at for¬
anderligheden i de materialer, vi arbejder med,
kan inspirere til at tænke projekter som dynami¬
ske processer snarere end statiske resultater, og at
landskabsarkitektur som disciplin kan betragtes
som en generator, der kan påvirke både økono¬
miske og de sociale processer, og således bliver
en aktiv medspiller i samfundsudviklingen.
Anne Galmar, landskabsarkitekt maa, mdl

Tv. Pare Pedra Tosca. 'Visuel genopretning' af området;
tv. visionen om landskabet efter oprydningen, i mid¬

ten skitse af forhold før oprydning og t.h. det 'gen¬
oprettede' landskab. Foto RCR Arquitectes
• Left. Pare Pedra Tosca. 'Visual reconditioning' of the
area; left: the vision of the landscape after clearing,
middle: sketch of the conditions before clearing, and
right: the 'reconditioned' landscape.
Photo: RCR Arquitectes

Herover. RCR Arquitectes : Pare Pedra Tosca.
Transitionsområdet rumlige forløb skabes af corten-

stålplader og lokale vulkanske sten. Foto Eugeni Pons
• Above. RCR Arquitectes: Pare Pedra Tosca.
The transition area's spacial sequence is created by
Corten steel panels and indigenous volcanic rock.
Photo: Eugeni Pons
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Stemningen ved en skovsø en tåget morgen. 111. fra artiklen Oplevelsesaspektet i naturnære skove af
Anders Busse Nielsen, Liv Oustrup, Per Stahlschmidt og Jens Balsby Nielsen. Foto:Jens Balsby Nielsen
• The atmosphere by a forest pond on a misty morning. 111. from the article: Oplevelsesaspektet i naturnære skove.
By Anders Busse Nielsen, Liv Oustrup, Per Stahlschmidt and Jens Balsby Nielsen. Photo: Jens Balsby Nielsen

Naturnær Skovdrift

j. Bo Larsen (red.): Naturnær Skovdrift.
Dansk Skov-forening, København, 2005. 400 s., ill.
250 kr., studerende: 100 kr. '

Skovlovene fra 1989 og 2004 har en målsæt¬
ning, som afslører megen visdom. Således ud¬
trykkes'det klart, at det er ønskeligt, at: 'Skoven
skal dyrkes ud fra betragtninger om god og fler¬
sidig drift, så der både produceres ved — værdi¬

fuldt ved — (egne tilføjelser) og samtidig tager

landskabelige, kulturhistoriske, sociale, økologi¬
ske hensyn'.

Alt sammen under vidtgående bestræbel¬
ser for at forstå naturgrundlagets beskaffenhed.
Også over for genetisk diversitet må der udvi¬
ses stor agtpågivenhed. Naturnær skovdrift i sig
selv giver ej tilstrækkelig sikkerhed for, at den
genetiske diversitet tilgodeses. Den visdom, der
hermed kommer til udtryk, grunder sig på, at

de mål, som forventeligt opnås gennem åre¬
langt virke har langt større mening, bæreevne og

fremtidssikring i sig end de mål, der styres mod
ud fra det snæversynede som meget ofte - eller
endda oftest - fører til mål som bærer skadevol¬

deisen i sig.
Det er derfor en stor glæde at konstatere, at

J. Bo Larsen, professor ved KVL, som forfatter til
flere af bogens afsnit og som redaktør går ind i
sagen 'Naturnær Skovdrift' åbent og med char-
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Udviklingen i Danmarks skove fra 3000 år
før nu til i dag. Bradshaw og Holmqvist, 1999.
111. fra artiklen Skovudviklingen i Danmark af
Jane Grønning ogj. Bo Larsen
•The development of Denmarks forests from 3,000
years ago up til today. Bradshaw and Holmqvist, 1999.
111. from the article: Skovudviklingen i Danmark.
By Jane Grønning and J. Bo Larsen

me, varme og dristighed. Således siges det af¬
slørende klart, at den dokumenterede viden om

emnet er begrænset - meget — begrænset, og
at uvidenheden er ganske stor. Klogeligt giver
J. Bo Larsen da også sine mange medforfattere
fuld frihed til at bringe synspunkter frem, som -

måske - måske ikke vil kunne befordre sigtet.
Denne frihed indebærer også, at der indi¬

mellem kommer pudsigheder til udtryk. Om
flersidigheden — diversiteten — siges det, at hen¬
synet hertil bevirker: 'at det ikke er muligt at
give en opskrift på, hvordan skove bør udfor¬
mes ud fra optimering af de rekreative værdier'.
Det siges dog, at der er visse principper, der kan
lægges til grund for håndtering af oplevelses¬
aspektet. Det siges dog ikke hvilke. Alt i alt er
dette udsagn besynderligt, da det netop er kendt
at enhver planlægning - ikke mindst fysisk plan¬
lægning — der sigter mod at tage vidtgående og
mangeartede hensyn, både kan og skal håndte¬
res indsigtsfuldt med inddragelse af stor viden
og nerve: Her kommer det til stor nytte, at de
færdigheder, de visioner, den eftertænksomhed,
som trænes og udvikles igennem årelangt kunst¬
nerisk virke, ikke må fortrænges, men respekt¬
fuldt inddrages.

Bogen kommer alt i alt til at provokere og
til at være et omdrejningspunkt for det arbejde,
den forventes at igangsætte. Styrkelsen heraf er

meget afhængig af om de mennesker, der enkelt¬
vis eller i grupper skal medvirke. Snart det ene

emne, snart det andet skal prioriteres ligeværdigt
og først når sammenfatning skrives vægtes arbej¬
det hensynsfuldt.

Hermed kan det med rette anbefales at læse

lærebogen, helt eller afsnitvis. Vende tilbage til
den. Tage den som et fint udtryk for standpunk¬
terne frem til 2005.

Bogen skal have lov at give anledning til at
skrive begyndelsen til en: Log-bog om arbejds¬
resultaterne om naturnær skovdrift, eller kunne
man også skrive, om naturnære skovdriftsmåder.

At gøre dette skridt for skridt vil være ven¬

ligt over for den viden, som skabes.
J. Palle Schmidt, prof. emeritus,
landskabsarkitekt mdl

Skovudviklingstyper

å

93: Skoveng

Skovudviklingstyper
111. fra artiklen Skovudviklingstyper - den langsigtede udvikling
afj. Bo Larsen, Mads Jacobsen, Mads Jensen. Anders Busse Nielsen og Henrik Granat
• Forest development types
111. from the article: Skovudviklingstyper - den langsigtede udvikling. By J. Bo Larsen,
Mads Jacobsen, Mads Jensen, Anders B.usse Nielsen and Henrik Granat
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Niki de Saint Phalle: Giordino deiTarocchi, Capalbio. 1980erne
• Niki de Saint Phalle: Giordino deiTarocchi, Capalbio. 1980's

Gae Auli Aulenti: Have med græsplint og græstrin til Villa Pucci, Empoli. 1970erne
• Gae Auli Aulenti: Garden with grass plinths and grass steps at the Villa Pucci, Empoli. 1970's

Contemporary History of Garden Design
Penelope Hill'.Contemporary History ofGarden Design.
European Gardens between Art andArchitecture. Birk-
hduser - Publishers for Architecture, Schweiz, 2004.
260 s., ill. 80 Euro, isbn 3-7643-7117-x.

Penelope Hill har begået denne store bog med
nutidig europæisk landskabs- og havekunst. Der
er et væld af fine billeder, og hun afslører et godt
kendskab til såvel projekternes idégrundlag som til
landskabsarkitekterne. Bogen er opdelt i en række
afsnit, hvis overskrifter fremgår af det følgende.

I afsnittet 'Setting the scene' beskrives bag¬
grunden for og historien om den nutidige have-.
oglandskabskunst,med enkelte afstikkere til USA
i det omfang, der er en europæisk forbindelse el¬
ler inspiration.

I 'Contemporary History of Garden Design' ta¬

ger Penelope Hill sit inspirationsudspring lige
førårhundredeskiftet,dvs.fra 1800-til 1900-tallet.
Et par dekader senere tages udgangspunkt i hhv.
'Arts and Crafts'-bevægelsen og det kubistiske
maleri. Teksten kører i to teoretiske spor, med
gensidige afsmitninger. Planter er jo planter.

Afsnittet'New Designs on Classical Themes'
omhandler den moderne haves anvendelse af

klassiske temaer såsom akse, parterre, landskabs-
have, udsigter, formklipning, hække, vand, alt på
nye måder. Afsnittet er rigt illustreret med ek¬
sempler på 'skæve' anvendelser af ovenstående.

Afsnittet'Form and Function' (dette afsnit er

røget ud i indholdsfortegnelsen) beskæftiger sig
med geometriske udlægninger af havens rum i
nutidig form. Eksemplerne hentes bl.a. fra Sonja

Poll's fødselsdagsgavehave fra 1969, og desuden
bringes flere svenske eksempler.

Afsnittet 'Architecture and the Landscape'
afdækker, hvor tæt 'huset' og 'haven' kan kom¬
me hinanden — med'et afsnit dedikeret til Pietro

Porcinai (1910-1986) som havekunstens fornyer
i Italien. Hans arbejder præges af de stærkt geo¬
metriske former. Før ham rådede den arkitekto¬

niske genskabelse, og vedligeholdelsen var i høj¬
sædet. Han indførte den frie form godt ledt på
vej af datidens amerikanske indflydelse. Han er

specielt kendt for at kunne gøre have og hus til
en helstøbt helhed, fremhæves det.

'The Vertical Garden' er et kort afsnit, der
beskriver de lodrette flader som potentielle ha¬
ver (måske endda oversete haver). Den lodret¬
te have forstås både som klatrende vækster, som
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Paul Deroose: Have med græsvolde og poppelskov, Aalbeke. 1980erne WES + Partner:Vertikal have, Hamburg. 1996
• Paul Deroose: Garden with grass embankments and poplar woods, Aalbeke. 1980's • WES + Partner:Vertical garden, Hamburg. 1996

samlinger af epifytiske planter og som muren
som et landskabsarkitektonisk element.

'Leaping the Fence' springer fra det landligt
beliggende hus og ud i landskabet med vægt på
fritidslandskabet, havebrug og fritidshuse og en
enkelt tagterasse. Fællesnævneren er udsigten og
den hegnsløse matrikel.

'The Planting Revolution' er en kort eksem¬
pelsamling afkreative eksempler på anvendelse af
planter. Et helt naturligt navn i denne sammen¬

hæng er Piet Oudolf med sin nytænkende brug
af stauder, der strækker sig ud over vækstsæsonen.
Landskabsarkitekt Henrik Pøhlsgaards have, næv¬
nes som et eksempel på en have med spændende
anvendelse af planter.

'Art and the Garden' viser ruminstallationer

og kunst i have- og landskabsrummet, både de

altdominerende installationer og mindre, forfi¬
nede antydninger af menneskehånd og ånd i det
grønne.

'The Contemporary Garden as Art' gør det
midlertidige til en dyd, om det så er et kunstværk,
der over en måned eller en sæson forgår eller
en sten- eller jordsætning i megaskala, der over

mange år viskes ud. Kunstværkerne er personlige
manifestationer af større eller mindre klarhed.

'Forums for the Future' gennemgår de nye

tanker, som ved præsentationen kan virke frem¬
mede og fortænkte, men efter et par år bliver
de til de nye normer. Det bedste forum til præ¬
sentation af nye trends og ideer, hævdes det, er

de store haveshows i Europa, hvor landskabs¬
arkitekterne kan præsentere deres nyeste ideer.
Penelope Hill oplister de største shows og de

største navne, der er slået igennem efter at være

blevet præmieret ved disse shows.
Bogen er for tung til at sidde med i sofaen

eller læse som' godnatlæsning. Så den skal nok
en tur forbi skrivebordet/tegnebordet, hvor den
bestemt er et opslag værd til inspiration eller
'kopiering'.

Der er ingen stærk grafisk idé i opslagene,
og billederne er placeret på må og fa og over to
sider, men hvis man kan lade sin grafiske 'tante'
blive hjemme, er der gode læsetimer og smukke
inspirationsbilleder at hente hos Penelope Hill.
Målsatte plantegninger ville have hjulpet læse¬
ren til at forstå ideerne bag de flotte billeder, og

bogstavstørrelsen kan være en udfordring for
visse læsere.

Lars Fleng Vestergaard
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DanishDogmaLandscapeCamp,
p. 73
Jacob Kamp and AL

In connection with the Associa¬

tion of Danish Landscape Archi¬
tects' 75th anniversary, landscape
architecture will be celebrated

with a visionary and cultural pro¬

gram, which will hopefully give
both national and international re¬

sponses. At the anniversary, Dan¬
ske Landskabsarkitekter will draw

attention to the landscape archi¬
tect's important role as a designer
of our physical surroundings and
the qualitative framework for our

lives, both in the city and the open

countryside.The project started in
the spring, with the preparation
of the camp area for a three-day
master class, which is oriented to¬

ward professional landscape archi¬
tects. It will be an alternative ar¬

rangement centered on innovation
and dynamics. Conceptual land¬
scape models will be created un¬
der the supervision and inspiration
of three masters of the profession:
Peter Latz, Claude Cormier and
Rainer Stange. The master class
will be based on a number of dog¬
mas presented by the three partici¬
pating master teachers, and in this
way will reflect the development
of the profession and the current

problems it faces. Ørestadsselskabet
A/S has offered the use of an area

in Ørestad Syd for the arrange¬
ment. The arrangement will offer
an experimental, testing, creative
developing and 'playful' develop¬
ment process of the not yet built
area.

The workshop will result in a
new thinking, a physical and artis¬
tic site development, where nature
and culture are united in a creative,

challenging and playful process. In
this way, the anniversary will make
its mark in Copenhagen and hope¬
fully contribute to the planning of
the future housing area. Peter Latz,
Germany, Rainer Stange, Norway
and Claude Cormier, Canada will
lead the sixty participating land¬
scape 'architects from Denmark and
abroad. All participants will live in
a special tent camp established for
this purpose.

As a festive conclusion, the
Danske Landskabsarkitekter associ¬

ation will arrange an exhibition in
Ørestaden of the landscape models,
to which the public, press, spon¬

sors, colleagues, etc. will be invited.
www.ddlcamp.dk DanishDogma¬
LandscapeCamp

The mega-municipalities'
landscape and urban develop¬
ment, p. 80
Ib Asger Olsen

At the moment, there is an ongo¬

ing professional debate about city
planning methods and develop¬
ment. One is discussing the ques¬
tion if the tradition, which has
developed in the field of city plan¬
ning since the boom of the 1960's
with normative municipal plans
and legally binding local plans, sat¬
isfies the demands for organized
experiences, which are popular to¬

day. Several architects find the re¬

sulting planning to be dull and too

predictable.
This discussion is important,

especially in terms of the recent¬
ly approved municipal reform in
which physical planning will be
solely the responsibility of the new

mega-municipalities. In the com¬

ing years, they must organize their
planning departments, and this is
not just in terms of the content of
the plans, but also the planning
structure that must be treated.

How does one solve the com¬

prehensive problems that the old
counties were responsible before,
such as traffic, water supply and re¬
fuse disposal. In this context, the
greater Copenhagen municipality
has most of Zealand as its service

area, where the supply lines run

through a number of other mu¬

nicipalities.
The Copenhagen Finger Plan

from 1948 was never approved as
a plan, but has served as a compre¬
hensive idea for the expansion of
the metropolitan region. Thus it is
not an expression of a limited bu¬
reaucratic planning, but of an open
and yet defined spatial structure,
and this is what makes it brilliant.

The main concept is a divi¬
sion of the region in urban zones

(city fingers) and rural land areas

(the webbing between the fingers)
a simple structure, which can both

be understood and experienced
at large and small scales, and this I
feel is increasingly important the
stronger the urbanization of the
landscape becomes.This clarified
structure, as expressed by the Fin¬
ger Plan, is absent in most metro¬

politan areas, which developed as

patches on patches with a leveling
of the landscape structure and en¬

ergy as a result.
History has proven that in dif¬

ferent periods, one has a tendency
to follow the same paradigms in
the design of the physical sur¬

roundings.
On the basis of this historical

development, I thus feel that the
physical development in the area
of urban development will con¬
tinue to take place according to
these kinds of common paradigms,
which will gradually change. One
can see this in all the contempo¬

rary steel and glass buildings that
are rising up all over the country.

If one will have variation and

identity within the individual
norm controlled city planning par¬

adigms, I see a great opportunity
in the potential of the landscape,
both in terms of the use of the ex¬

isting landscape as well as the cre¬
ation of new identity producing
landscapes.

The landscape was once a de¬
cisive factor in development, but
this has not been true during the
great expansion period follow¬
ing 1960.

In the ongoing creation of a

management structure for the new

mega-municipalities, it is impor¬
tant to establish planing organs,
which can work comprehensively
with due allowance for the neces¬

sary special competencies.This re¬

quires multidisciplinary, problem-
oriented planning departments.
There will no doubt be a need to

place a greater emphasis on de¬
termining town structuring land¬
scape plans.

Landscape -

product/production, p. 86
Anne Galmar

The fourth European Landscape
Architecture Biennial, and the

awarding-of the European Land¬

scape Prize, "Rosa Barba," took
place on March 23-25 in Barce¬
lona. As previously, the biennial ar¬

rangement consisted of several dif¬
ferent events, which supplemented
each other: An exhibition of se¬

lected, realized landscape projects
from Europe, an exhibition of stu¬
dent projects from European land¬
scape architecture schools, a three-
day symposium with lectures and
debate, and finally, the awarding of
the European Landscape prize.

The Rosa Barba prize was
awarded at the end of the sympo¬
sium's second day. The internation¬
aljury, which consisted of both
professional landscape architects,
theorists and critics had chosen

two projects to share the Rosa
Barba Prize: RCR's project for
Pare Pedra Tosca at Girona and a

French project for the revitaliza-
tion of the wetlands at Harnes, by
the Paysages design office.

The two award-winning proj¬
ects clearly represent the two dif¬
ferent approaches to landscape ar¬
chitecture that the biennial's title

referred to: RCR's project, which
addressed the landscape as a se- '
ries of pictures divided in 'before'
and 'after,' where 'after' represents '
the 'product,' a frozen state of pic¬
turesque decay contra the Harnes
project, where the strength lies in
working in a dynamic, process-ori¬
ented fashion so that the revital-

ization process of the area in it¬
self becomes the project, and thus
'production' instead of'product.'

If the biennial is any indication
of the current tendencies in Eu¬

ropean landscape architecture, one
must conclude that we are facing
a greater attention to the processes

(production) than the product it¬
self- that the changeability of the
materials we work with can be an

inspiration to think of projects as

dynamic processes more than static
results, and that landscape archi¬
tecture as a discipline can be con¬
sidered to be a generator that can
influence the financial side as well

as the social processes and thus be¬
come an active partner in the de¬
velopment of society.
Pete Avondoglio
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Nordisk universitetspris
til dansk professor
Det nordiske universitetsnetværk

inden for skovbrug, veterinærvi¬
denskab og landbrug (NOVA), har
tildelt professor Thomas B. Ran¬
drup fra Skov & Landskab, KVL og
landskabsarkitekt Ulrika Åkerlund.
fra Sveriges Lantbruksuniversitet
(SLU) NOVA-prisen 2006.
NOVA Prisen uddeles hvert år til

en medarbejder fra et af netværkets
syv nordiske universiteter.
Prismodtagerne skal skille sig ud
ved at have gjort en betydelig ind¬
sats for det nordiske samarbejde.
Thomas B. Randrup blev tildelt

NOVA Prisen 2006 for sit mål¬

rettede arbejde med at udvikle og

gennemføre uddannelsesinitiativer
i relation til Parkforvaltning, både
på kandidat (MSc) og forskerud¬
dannelsesniveau (PhD).
Han har bl.a. været med til at ud¬

vikle en 1-årig uddannelse inden
for Urban Forestry & Urban
Greening mellem Danmark (KVL)
og Sverige (SLU). På sigt skal den¬
ne udbygges til en 2-årig interna¬
tional Masteruddannelse.

'Denne indsats har været af stor

betydning for de nordiske og in¬
ternationale studerende og for den
fremtidige planlægning og forvalt¬

ning af byens grønne områder.
Desuden har det stor betydning
for NOVA University Networks'
udtaler NOVA rektor Paul Jensen.
'Programmet er første skridt på
vejen til at internationalisere land¬
skabsarkitektuddannelsen på KVL
og er relevant både for parkforval¬
teren, der skal ansættes i Kolding,
og for ham, der skal ansættes i
Kuala Lumpur', udtaler Thomas B.
Randrup.
NOVA er et universitetsnetværk

bestående af syv universiteter fra
Danmark, Finland, Island, Norge
og Sverige. Formålet med netvær¬
ket er at fremme et effektiv og in¬

novativt nordisk samarbejde over

grænserne omkring bæredygtig
udnyttelse af naturens ressourcer.
Inf. Professor Thomas B. Randrup,
Skov & Landskab,
tel. 3528 1796,

tbr@kvl.dk
Mere om kurset:

www.nova-university.org/ufug
Mere om Nova Universitets Net¬

værket: www.nova-university.org
Skov & Landskab er et selvstæn¬

digt center for forskning, under¬
visning, formidling og rådgivning
vedr. skov, landskab og planlægning
ved Den Kgl.Veterinær- og Land¬
bohøjskole (KVL)

SOMMERHUSLANDSKAB OMKRING LISELEJE, MELBY, ASSERBO '
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KunstCentret Silkeborg Bad

Årets bogarbejde 2005
Hvert år udvælger Forening for
Boghaandværk gennem Komite¬
en for Årets Bogarbejde de bedste
af de bøger, der er indsendt til be¬
dømmelse. Det drejer sig om bø¬
ger, der er trykt i Danmark året
før, dels for at hædre fagets udøve¬
re og dels for at skabe opmærk¬
somhed om dens danskproduce¬
rede bog, dens design og tekniske
kvaliteter. De udvalgte bøger, ca.

30, fordeler sig på 12 kategorier,
f.eks. skønlitterære bøger, under¬
visningsbøger og børnebøger, og

udstilles efterfølgende på Kunstin¬
dustrimuseet.

1 kategorien opslagsværker valgtes
Europas Store Haver, tilrettelagt af
Carl-H.K. Zakrisson/Polytype med
følgende begrundelse: 'Store haver
i stort format. Gamle og nye plan¬
tegninger af Europas haver er afbil¬
det og reproduceret i en størrelse
og en kvalitet, så de mange detaljer
kan studeres af den havearkitektu-

rinteresserede. Bogen opfylder sin
funktion som opslagsværk, men der
er også lagt vægt på æstetikken. Det
kraftige, ikke for hvide papir passer

godt til de gamle tegninger. Bindet
er naturligvis grønt med en enkel og

monumental typografisk løsning.

Sven-Ingvar Andersson og Margrethe
Floryan (tekster);Annemarie Lund
(red.):Atlas over historiske haver. Arki¬
tektens Forlag, 2005. 33,5x33,5 cm.

Udstilling om træer og skove
på KunstCentret Silkeborg Bad
Indtil 24. september vises en ud¬
stilling om træer skove: Livets Træ¬
er. Kunst - Kultur - Natur.

Træ er en kilde til historie og må¬
ske til fremtiden, træ er et levende
materiale.

Kunstnere har altid anvendt træet

eller træer - som materiale eller

som motiv.

Træ og skove har en spændende
biologi og findes over det meste af
verden. Det er fascinerende at ud¬

forske, hvor mange steder i vores

liv, træet spiller en rolle.
Udstillingen viser et bredt felt af
såvel kunst som viden. Der er ind¬

slag fra kunst- og kulturhistorie,
fra arkitektur og design og fra in-

Med Arkitektur Guide Øerne er det store guideværk
til Danmark færdiggjort. Guiden beskriver flere
end 220 værker og når rundt til 2U byer,
fordelt på 5 landsdele: Sjælland Nord, Sjælland
Syd, Fyn, Lolland, Falster og Møn samt Bornholm.
Med fotos af Søren Kuhn.

Forfatter: Olaf Lind
*

336 sider, 13 x 24 cm

Guideværket består af tre bind: Arkitektur Guide

København, Arkitektur Guide Jylland og Arkitektur
Guide Øerne.

ARKITEKTENS FORLAG • WWW.ARKFO.DK
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KunstCentret Silkeborg Bad. Landskabsarkitekter: Nørgaard & Holscher

novativ forskning fra det naturvi¬
denskabelige felt.
Kunstnere fra ind- og udland ud¬
stiller og har skabt nye værker til
udstillingen inden for såvel billed¬
kunst, land art, skulptur, møbelde¬
sign som arkitektur. Også enkelte
afdøde kunstneres markante vær¬

ker er vist.

Følgende billedkunstnere og bil¬
ledhuggere udstiller: Lars Abra¬
hamsen, Thomas Andersson, Ka¬
ren Birch Bunten,Jens Bohr, Alfio
Bonnano, Karina Chechik, Povl
Christensen, Stuart Frost, Walther
Green, Ida Guldhammer, Mikael
Hansen, Ole Hertz, Søren Koefoed,
Antanas Moneys, N. Mølgaard
Andersen, John Olsen, Outsize
Gruppen (Kristian Vodder Svens¬
son, Andreas Stoubye Johansen,
Yngve Riber og Dan Jensen),
Niels Rahbæk, Jørn Rønnau,
Naomi Siegmann, Frede Troelsen,
LarsVilks, Bror Westman, Inge Lise
Westman og Gitte Winther.
Udstillingen præsenterer arkitek¬
tur af japanske Kengo Kuma (et
sammenfoldeligt te-hus i papir,
sendt fra Japan i en stor kuvert) og
danske Schmidt Hammer Lassen.

Begge arkitektfirmaer har opnået
internationale priser for deres ma-
terialebevidsthed. Schmidt Ham¬

mer Lassen præsenterer et ganske
anderledes udstillingsrum et så¬
kaldt 'Transformation by ...' rum.
Inden for Møbeldesign præsente¬
res en række unge møbeldesignere,
hvor formerne ofte er radikalt an¬

derledes, end hvad vi er bekendt
med fra klassisk dansk møbelde¬

sign, bl.a. Hans Sandgren Jakobsen,
Strand & Hvass, Komplot, Schmidt
Hammer Lassen, Carlo Volf, Kas¬

per Salto, Hans og Lise Isbrand,
Per Borre, Zaha Hadid (en bænk

i massiv ask) og Ray & Charles
Eames. Her er tale om til tider

grænseoverskridende møbler, som

gør en forskel. Flere møbelklas¬
sikere vises også på udstillingen,
f.eks. stole af Børge Mogensen,
Hans J. Wegner og Arne Jacobsen.
Udstillingsdelen om kultur in¬
troducerer publikum til en række
'emner'. Her er eksempler på træ¬

spil og træskibe, begge dele i såvel
lille og stor format. Flere steder i
udstillingen får publikum mulig¬
hed for at interagere med udstil-
lingselementerne.
Inden for træindustri og design
forskes der til stadighed i træets

materialeegenskaber til brug inden
for såvel bygge- som møbeldesign.
Anders Gammelgaard, lektor ved
Århus Arkitektskole præsenterer ■

et forskningsprojekt med tektoni¬
ske eksperimenter, hvis tilblivelses¬
proces belyses i tekst og fotografi.
Den besøgende far indblik i, hvad
der sker under udviklingen af et
materiale, her specifikt krydsfiners
materialeegenskaber og æstetik
samt i enkle, men også avancerede
metoder, der gør det muligt bøje
træ til unikke former.

En særlig sektion af udstillingen er

tilrettelagt i samarbejde med Skov-
og Naturstyrelsen/Silkeborg Stats¬
skovdistrikt. Her synliggøres fun-

_damentale træk af træets biologi og
ikke mindst den omgivende park.
Der gies klar besked om de mest

almindelige skovtyper og træarter
i Danmark-Naturvejleder Jan
Kjærgaard står endvidere i løbet
af udstillingsperioden for en ræk¬
kevandreture, nogle med udgangs¬
punkt fra parken ved KunstCen¬
tret Silkeborg Bad, andre i det fine
arboretet 'Arboretum Paludosum'

nær Remstrup Å i Silkeborg.

Det er tredje gang KunstCen¬
tret Silkeborg Bad afholder en
stor tværfaglig temaudstilling med
indragelse af en række samarbejds¬
partnere og udvalgte kunstnere.
KunstCentret Silkeborg Bad er
indrettet i det gamle, nu renovere¬
de kurbad og har en storslået,
naturskøn beliggenhed ved Ørnsø
vest for Silkeborg.
Ti.-sø. 10-17. Mandag lukket
KunstCentret Silkeborg Bad
Gjessøvej, Silkeborg

Center for Skov, Landskab og

Planlægning
Danske Parkdage
31. august-2. september i Næstved
Skov & Landskab afholder i sam¬

arbejde med Kommunale Park- og
Naturforvaltere 'Danske Parkdage'.
Ansvarlig: Thomas B. Randrup,
tbr@kvl.dk
www.SL.kvl.dk

43. IFLA verdenskongres
i Minneapolis, USA
6. - 9. oktober 2006

Den 43. verdenskongres for land¬
skabsarkitekter afholdes 6.-9.

oktober 2006 i Minneapolis,
Minnesota i USA.

Temaet er 'Green Solutions for a

Blue Planet'.

http: //www. asla.org/meetings/am
2006/minneapolis.html

Olefri poleret wire og komponenter,
Stads bygnadsprisen
Dissing & Weitling

0 16 mm og 0 6 mm oliefri poleret
wire.
Arkitektfirmaer C.F. Moller

katal°9er

INOXLINE
CONNECTING DESIGN

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

http • www.inoxline.dk

Universitetsbroen Malmø.

Gangbro, Tuborg havn
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ARKITEKTERNES SOMMERHUSE

Somme'

Aldrig har danskerne haft så mange penge at bygge for, men bliver 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
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Denne bog handler om solcellernes
arkitektoniske potentiale og anven¬
delse i byggeriet. Bogen er først og
fremmest tænkt som inspiration for
bygherrer og rådgivere, men bogen
giver også kontant praktisk informa¬
tion.Bogen fortæller om solcelletek¬
nologiens fremtidige potentiale og
gennemgår de politiske initiativer og
forskningsprogrammer, der understøt¬
ter solceleudviklingen.

Flere forfattere

132 sider, 22,7 x 24 cm
ISBN 87 7407 342 7

PRIS 298 KR
Arkitektens Forlag
Overgaden oven Vandet io, 1.
DK-1415 København K
Tlf: +45 32 83 69 70
Fax: +45 32 83 69 41
e-mail: eksp@arkfo.dk
www.arkfo.dk
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Smart Light
Smart Light er fremtidens måde at overvåge gade- og vejbelysning på. Smart Light er et system, der sikrer en konstant overvågning af lyskilderne.
Funktionssvigt, udskiftningsfrekvens, slukning eller dæmpning - alt kan varetages via en fjernovervågningsserver. Smart Light melder automatisk om
behovet for eksempelvis lyskildeskift. Vær på forkant med fremtiden og gør alle nye belysningsanlæg klar til at møde den. Start med at kontakte
Market Manager Kim Asmussen på telefon 33 29 86 54 eller kam@lpmail.com.

louis
poulsen

Louis Poulsen Lighting A/S ■ Nyhavn 11 • Postboks 7 • 1001 København K • Tlf. 70 33 14 14 • Fax 33 29 86 69

info@lpmail.com • www.louis-poulsen.dk
Besøg vores showroom: Nyhavn 11 • København K ■ Man.-fre. 13-16 • Lør. 11-15


