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Konkurrence om park ved
Toolonlahti-bugten
Bystyret i Helsinki har udskrevet en
international konkurrence om en

park for området ved Toolonlahti-
bugten i det sydlige Helsinki. Der
ønskes idéforslag for hele området
samt dispositionsplan for parkarea¬
lerne ved Toolonlahti-bugten og
desuden en mere detaljeret plan for
et delområde.
Konkurrencen er åben for arkitekter

og landskabsarkitekter i EU. Des¬
uden har man inviteret 3 deltagere
uden for EU.
Blandt fagdommerne i juryen er bl.a.
landskabsarkitekterne Tuula-Maria
Merivuori, SMAFLA, Leena Isakkila,
MAL samt prof. Arno Schmid, Tysk¬
land.

Indleveringsfrist for forslag er 31.
juli 1997. Den samlede præmiesum
er på 440.00 FM, førstepræmien på
160.000 FM.
Nærmere oplysninger: Helsinki City
Planning Department, tlf. +358 (0)9
169.4238, fax +358 (0)9 169 4243.

Konkurrence om park i Rom
Bystyret i Rom har udskrevet en
idékonkurrence om en park øst for
byen, på det tidligere Centocelle
lufthavnsareal. Alle hold skal ledes
af en registreret arkitekt.
Ansøgning om registrering skal væ¬
re modtaget 19. marts 1997, forslag
27. juni 1997.
Nærmere oplysninger, kontakt RIBA
competitions hotline, tlf. +44 113
234 1335.

Priser til sports- og fritidsanlæg
Organisationen IAKS har i samarbej¬
de med den internationale olympi¬
ske komité, de tyske arkitekters
landsforbund og UIA udskrevet en
konkurrence om IAKS Award, som

skal gå til prisværdige sports- og fri¬
tidsanlæg, der er opført og taget i
brug i tidsrummet 1.1 1989 og
31.12 1994.
Præmierne består af bronze-, sølv-
og guldmedaljer samt æren.
Forespørgsler indtil 25. april 1997.
Ansøgningsfristen udløber 16. juni
1997.

Yderligere oplysninger: Internationa¬
le Vereinigung Sport- und Freizeit-
einrichtungen e.V. (IAKS), Carl-Diem-
Weg 3, D-50933. Køln. Tlf. +49 221
491 29 91, fax 49 221 497 12 80.

Resultatet af konkurrence

i Kolding, byen og åen
Til konkurrencen om ideer til og visi¬
oner for åforløbet gennem Kolding
by blev 37 forslag optaget til be¬
dømmelse. Konkurrencen havde

først og fremmest til formål at give
bud på arealanvendelsen, herunder
ikke mindst de rekreative værdier,
området kan tilføre Kolding, men

også markere Koldings profil som
by i overgangen til det bynære
landskab, åforløbet udgør. Forslage¬
ne kan groft opdeles i to kategorier:
de der betragter åen og dens omgi¬
velser fra en rent landskabelig op¬
fattelse på hele strækningen, og de
der betragter åen og dens omgivel¬
ser fra landskabelig synsvinkel bå¬
de vest og øst for bykernen, men
med en egentlig bymæssig opfat¬
telse på strækningen gennem

bykernen.
En del fremtræder som idékataloger
af fragmentarisk art uden et stærkt,
samlet helhedsgreb om opgaven.
Ikke desto mindre indeholder man¬

ge af disse forslag gode ideer til
foranstaltninger, som kan eller bør
iværksættes de pågældende steder.
Andre forslag beskæftiger sig i hø¬
jere grad med helhedsbetragtninger
og i varierende grad med forslag til
udformning af de enkelte byelemen-
ter.

Dommerkomiteen har særligt hæf¬
tet sig ved de forslag, som skitserer
et hovedgreb om opgaven, og for¬
slag som kan give byrådet et godt
udgangspunkt for den nødvendige
videre dialog om detailløsninger i
konkurrenceområdet, herunder ind¬
pasning af ideer fra andre forslag.
De 3 forslag, dommerkomiteen har
valgt at præmiere, har alle det til
fælles, at de tager stilling til hele
konkurrenceområdet fra ådalen i
vest til fjorden mod øst. Forslagene
er dog meget forskellige.

1. præmie på 200.000 kr. tildeltes
arkitektstuderende Søren Vinther og
Helle Lorentsen, Århus. Efter dom¬
merkomiteens opfattelse hæver for¬
slaget sig over de øvrige, blandt
andet fordi det i sin enkelhed for¬
holder sig direkte til idékonkurren¬
cens formål: At skabe en ramme for •

forbedring og integration af åens
forløb gennem byen.
2. præmie på 150.000 kr. gik til
Arkitektfirmaet Catalyst v. Lars Gitz
Nørgaard, Mette Gitz Nørgaard og
Kekoa Chariot, København.
3. præmie på 100.000 kr. gik til

landskabsarkitektstuderende Hans

Kragh, Frederiksberg og Jonas Berg¬
lund, København
I tilslutning til de præmierede for¬
slag valgte dommerkomiteen at ind¬
købe 5 forslag for hver 40.000 kr,
fordi de hver for sig indeholder gode
forslag til enkeltområder og/eller
konkrete løsninger til byelementer,
hvad enten de er af bygningsmæs¬
sig art, til byinventar eller af land-
skabsarkitektonisk art.

Den samlede præmiesum var på
650.000 kr.
De 5 forslag var udarbejdet af Arkos
Arkitekter maa, København; Jørn
Boldsens Tegnestue maa, Køben¬
havn: landskabsarkitektfirmaet MDL
Peter Sørensen i samarbejde med
arkitekt maa Mads Østergaard An¬
dersen, Aalborg; arkitekt maa Henrik
Kurt Christensen, København samt
Torben Skovbjerg Larsen, Århus.

Resultatet af konkurrence om

gang- og cykelbro i Næstved
Næstved Kommune og Vejdirektora¬
tet udskrev i oktober 1996 en åben

projektkonkurrence om udformnin¬
gen af en gang- og cykelbro over
baneterrænet ved Næstved Station.
Konkurrencen sigtede mod at frem¬
kalde forslag til en smuk og hen¬
sigtsmæssig broforbindelse mellem
det østlige bykvarter Markområdet
og Næstved bykerne, samt give op¬
timale adgangsforhold til de kollek¬
tive transportmuligheder set under
et og togperronerne i særdeleshed.
Konkurrencen havde endvidere ge¬
nerel betydning, idet den fremviser
en problemstilling og situation, der
kendes fra adskillige stationsbyer.
Gennem konkurrencen ønskede man

at finde et realistisk projekt, der
æstetisk og funktionelt kan berige
det udvalgte område.
76 forslag blev optaget til bedøm¬
melse.
1. præmie på 100.000 kr. tildeltes
arkitekterne Ene Cordt Andersen og
Thorhallur Sigurdsson, Frederiks¬
berg.

"£

To 2. præmier på hver 50.000 kr. til¬
deltes dels en gruppe bestående af
Viltoft og Partnere Arkitekter maa v.
Peter Viltoft, Vilhelm Lauritzen A/S
Arkitekter maa og Moe & Brøds-

gaard A/S, rådg. ing., dels KRAM
gruppen bestående af KHR AS Arki¬
tekter, Rambøll, Anders Nyvig A/S
Trafik- og byplanlæggere og Møller
& Grønborg, Arkitekter og planlæg¬
gere A/S.
Fire indkøb på hver 25.000 kr. gik til
arkitekt Chris Thurlbourne, Århus;
arkitektfirma Hvidt & Mølgaard A/S;
arkitekt maa Michael Cederfeld med

rådg. ing. Ole Vanggard; arkitekter
maa Mikkel Frost og Morten Holm.

Resultatet af konkurrence om

Humlebæk bymidte
Byrådet for Fredensborg-Humlebæk
kommune udskrev i august 1996 en
åben idékonkurrence om den frem¬

tidige udformning af Humlebæk
bymidte, dels for at højne kvaliteten
af Humlebæk bymidte generelt, dels
for at tilvejebringe et bymiljø, der
kan medvirke til at styrke forret¬
ningslivet og de rekreative værdier i
området.

Konkurrenceforslagene skulle tage
udgangspunkt i det overordnede
mål, at bymidten bliver et åbent,
imødekommende og livligt sted.
Bedømmelsen blev afsluttet med, at
et flertal bestående af bl.a. fagdom¬
merne arkitekt Lone Ahrentzen og
landskabsarkitekt Malene Hauxner

udpegede forslag 13/27575 til 1.
præmie, mens et mindretal, herun¬
der prof., arkitekt Jens Thomas Arn¬
fred udpegede forslag 29/66915 til
1. præmie.

Følgeligt blev forslag 13/27575
udarbejdet af Jørn Boldsens Tegne¬
stue ApS, København tildelt 1.
præmie på 175.000 kr.
2. præmie på 125.000 kr. tildeltes
forslag 29/66915, udarbejdet af
arkitekter maa Krarup Hansen &
Sperling, Helsingør.
Tre 3. præmier på hver 40.000 kr. til¬
deltes hhv. arkitekt maa Erik Nobel,
København; landskabsarkitekt maa,

mdl Stig L. Andersson, København
samt arkitekter maa Gehrdt Borne¬
busch og Michael Riis Hørsted,
Humlebæk.
Til konkurrencen indkom 38 forslag,
der alle blev optaget til bedømmelse.
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ARKITEKTUR¬
KRITIK
Poul Henningsen var levende og
til tider bidende optaget af arki¬
tekturens samfundsmæssige opga¬
ver og indhold og bidrog uaflade¬
ligt med kritik og korrektioner af
bygningskunstens udvikling.

Men hvad var hans kritiske ud¬

gangspunkt?
I »PHs Arkitekturkritik« påvi¬

ser Neel Pørn, at Poul Henning¬
sens kritikbegreb ikke udgår fra
funktionalismen eller modernite¬

ten, som mange måske tror, men
fra kulturradikalismen.

Gennem hele sin karriere be¬
varer han således sit udgangs¬
punkt i kulturradikalismens fri¬
sindede program for individets ret
til selvudfoldelse.

ARKITEKTENS FORLAG

»PHs Arkitekturkritik« er illustre¬
ret med originaltegninger af de fle¬
ste af Poul Henningens arbejder
som praktiserende arkitekt.

170 x 245 mm, 128. sider i
sort/hvid, Pris: 178 kr.
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TANKER OM DL
Knud W. 0. Larsen

Til marts forlader jeg styrelsen efter seks år her. I denne periode, især
de sidste tre år som formand, har jeg ikke kunne undgå at tænke
over, hvad DL var, er og kan udvikle sig til. Disse tanker, som er per¬

sonlige og derfor hverken udtrykker styrelsens eller DLs holdning,
vil jeg gerne dele med andre, inden jeg forsvinder ud af billedet.

Da jeg i starten af 70erne begyndte at arbejde som landskabsarki¬
tekt, var jeg i tvivl om, vi overhovedet havde brug for en selvstændig
landskabsarkitektforening. Jeg er uddannet i sidste del af 60erne un¬
der Kunstakademiets Arkitektskoles enhedssystem (en arkitekt beher¬
sker alle arkitektdiscipliner) og kunne i starten af mit virke, ikke se

landskabsarkitektfaget som et afgrænset område. Og når DL - fagets
forening - var opbygget som en minikopi af Danske Arkitekters
Landsforbund, kunne vi ligeså godt være en specialgruppe under ar¬

kitekterne.

Alligevel søgte jeg i 1980 ind i DL, fordi jeg - isoleret på en lille
tegnestue - efterhånden trængte til at lære andre landskabsarkitekter
at kende. Min indgang var nærmest en faglig, social dimension. I det
fagmiljø jeg nu indgik i, blev jeg klar over, at landskabsarkitektfaget
eksisterede med en veludviklet — men ikke specielt veldefineret — ter¬

minologi. Vi havde nogenlunde styr på, hvem vi selv var, men om¬
verdenen vidste ikke helt nøjagtigt, hvad vi beskæftigede os med. Så¬
dan var der for 15 år siden, og næsten sådan er det stadig. Hvis man

skal gøre noget ved denne modsætning, er det nødvendigt at have en

gruppe mennesker - en skole, en institution, en forening - der sæt¬
ter sig sammen og finder ud af, hvordan faget udvikles og formidles.

Derfor gik jeg i slutningen af 80erne ind foreningsarbejde. Jeg op¬

dagede, at DL rummer en del niveauer for en medlemsindsats, at

mange - i forhold til andre interesseforeninger - var eller havde væ¬
ret aktive, og at DL absolut er et brugbart instrument til at nå indi¬
viduelle og fælles mål. Så med tiden er jeg blevet tilhænger af en

selvstændig interesseforening for landskabsarkitekter.
De sidste tre-fire år har jeg haft kontakt med andre landes landskabs¬

arkitektforeninger. De har alle organiseret sig på omtrent samme må¬
de. De små forskelle, der er, har noget med lokal foreningstradition
og geografi at gøre. Mere væsentligt er det at kigge på foreningernes
størrelse og på, hvad de foretager sig over for medlemmer og omgi¬
velser. Her viser det sig - ikke overraskende - at en forenings aktivi¬
tetsniveau, kvalitativt og kvantitativt er proportionalt med medlems¬
tallet.

DL blev stiftet 1931 og tredive år senere var medlemstallet oppe

på ca. 40. Ti år senere, i 1971, var der 59 medlemmer. Foreningen
var i denne første periode en faglig, social forening af udøvende og

undervisende havearkitekter. Gruppen var homogen, nogenlunde
enige og overskuelig. Alle vidste, hvem hinanden var.

I den næste 10-årsperiode blev medlemstallet mere end tredoblet
til 189. Det var en følge af, at uddannelsen, både på Landbohøjsko¬

len og på Kunstakademiet, i 60erne blev lagt i mere klare rammer.
Det medførte flere uddannede og dermed medlemmer inden for nye

arbejdsområder, især i offentlige stillinger. Kimen til modsætninger
som arbejdsgiver-arbejdstager og offentlig-privat blev lagt.

I 1991 var der 290 medlemmer. De sidste 5 år er der kommet ca.

15 nye medlemmer til årligt. Til DLs 75 års jubilæum i 2006 vil der
sandsynligvis være over 600 medlemmer, hvis foreningen da ikke er

sprængt inden da.
I dag er DL en kompleks samling af landskabsarkitekter. På trods

af foreningens ringe størrelse, sammenlignet med andre akademiske
fag, er den i dag fyldt med indre modsætninger. Der er dannet min¬
dre selvstændige foreninger, hvor hovedparten af medlemmerne er
uddannede landskabsarkitekter. De offentlig ansatte føler sig overse¬

te, men ved godt, hvad de vil. De praktiserende bliver beskyldt for at
dominere, men føler sig klemt. Det sociale behov dækkes ikke af
DL, men af de nye foreninger eller af mindre lokale grupperinger.
Oven i købet har et eller andet udefinerligt flertal nu flyttet DL væk
fra de ansatte landskabsarkitekters forening. Og efter al sandsynlig¬
hed vedtager generalforsamlingen, at tilføje studentermedlemmer,
som en ny gruppe i foreningen.

Organisatorisk er DL i dag trimmet, til at være en ramme, som
kan rumme alle, der vil noget med landskabsarkitektfaget. En fleksi¬
bel ramme medlemmerne kan bruge, som de ønsker - forhåbentlig
ikke endnu engang til at endevende foreningens struktur. Under al
denne organisatoriske palaver gemmer sig den basale faglige diskussi¬
on, som jeg hellere ser: Form eller indhold, kunst eller natur, æstetik
eller teknik, teori eller praksis, blødt eller hårdt, grønt eller gråt?
I min tid i styrelsen har en begivenhed eller et møde kun sjældent
medført, at et dejligt træ har foldet sig ud på min indre horisont.

Er foreningen på vej ind i disorganisering eller mangfoldighed? Jeg
føler ofte det første, men ønsker det sidste. Er landskabsarkitekter
ikke for fa og for usynlige til at danne flere foreninger? Jeg har tit
hørt fremført, at DL burde være en paraplyorganisation, der samlede
standen af landskabsarkitekter. Jeg har altid synes, det var et under¬
ligt billede. Man kan jo ikke se os oppefra, når vi står der i trængsel
under paraplyen, uden at kunne gestikulere med hænder og arme.

Og hvorfor må vi ikke blive våde eller udsat for uvejr?
I fremtiden ser jeg snarere DL som et foreningsforum, hvor vel¬

definerede fraktioner og sporadiske grupperinger udvikler sin egen¬

art, uden at denne bruges som værn mod andres. Faglige projekter
vil kunne blomstre i et sådant miljø. Udstillinger, konferencer, debat¬
ter, faglitteratur og samvær vil blive søgt på tværs af fraktioner og

grupper.

Knud W. 0. Larsen
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NÅR ET SKRIDT FREM BETYDER TO TILBAGE
Kommentar tilprofessoratssagen på Arkitektskolen i Aarhus

Tolker man hændelsesforløbet
meget formalistisk, kunne man

måske tro, at Arkitektskolen i

Aarhus egentlig ikke ønsker en

ny professor i Landskabs- og

Havekunst, udtaler Gøsta

Knudsen som rektorfor arki¬
tektskolen. Men betragter man

det blot en anelse mere nuance¬

ret, indser man, at der i

bedømmelsesudvalget, og efter¬
følgende i Skolerådet har varet
en uløselig uenighed i valget
mellem to ansøgere.

I december 1996 var der nyvalg
til Skolerådet, og det nyvalgte
råd har konstitueret sig ijanuar
1997. Ved et kommende møde

i marts drøftes og tages stilling
til det videre forløb, idet Arki¬
tektskolen i Aarhus fortsat
ønsker at forstærke afdelingen
for Landskabs- og Havekunst.
Det kan enten ske ved ét genop-

slag afprofessoratet eller ved at

styrke feltet ved tilknytning af
nye adjunkter eller ph.d. stude¬
rende.

Arkitektskolen i Aarhus er stadig uden professor i landskabs- og havekunst efter Skole¬
rådets behandling af ansøgningerne til det ledige embede. Lærestolen har været ledig si¬
den Sven Hansen trak sig tilbage i 1980.

Det er en lidt trist situation - synd for eleverne og skolen - og en svækkelse af faget.
Beklageligt er det, at fagområdet ikke har været prioriteret højere netop i den periode,

hvor der kom fokus på det æstetiske og irrationelle efter bruddet med modernismens
helhedsopfattelse og halvfjerdsernes politiske arkitekturopfattelse. Havekunsten slår så at

sige kolbøtter i perioden, samtidig med at kulturlandskabet undergår enorme infrastruk¬
turelle forandringer. Store ændringer og krævende opgaver i en brydningstid. Opgaver,
der både fordrer en æstetisk og en teknisk nytænkning. En grundighed og koncentrati¬
on, der kræver viden. Den viden, der er idématerialets forudsætning, for at det ikke skal
ende i ny drøm om en anden verden.

Det kan undre, at Skolerådet ikke ønskede at styrke dette felt, efter at selv samme råd
havde opslået det ledige professorat og nedsat et fagkyndigt udvalg bestående af arkitekt,
professor Michael Sten Johnsen, arkitekt, professor Hans Mammen samt landskabsarki¬
tekt, professor Sven-Ingvar Andersson - to interne og kun et eksternt medlem! Det fag¬
kyndige udvalg fandt fem kvalificerede ansøgere og fremkom med en flertals- og en

mindretalsindstilling.
Set udefra kunne det virke, som om der allerede fra begyndelsen var intern skolepolitik

i sagen, hvilket understøttes af, at Skolerådets afstemning heller ikke var i stand til at
træffe en afgørelse. Men man kan kun gætte på, hvad grunden til miseren kan være.

Skolen og de mange flygtige strømninger i tiden behøver vel stadig fast grund under
fødderne — uanset hvad skolernes og afdelingernes løbende seertalsundersøgelser viser -
så det kan vel ikke være usikkerhed over for fagområdets integritet, der gør sig gældende?

Det kan vel heller ikke være usikkerhed over for fagområdets placering i relation til
andre fagområder, der får skolen til at vakle - set i lyset af de samme seertalsundersøgel¬
ser. Så havner vi jo der, hvor brugerne alene definerer indholdet af uddannelsen - hvil¬
ket er dårlig skolepolitik. Halvfjerdsernes erfaringer taler deres tydelige sprog. Det er

klog politik, at skolen definerer en kurs og en omstrukturering, men det må ses i relati¬
on til et kvalitets- og ikke et succeskriterium alene.

Brugerkriteriet er i dag så dominerende, at kernen i arkitekturen næsten er glemt til
fordel for en 'hurtig professionalisme'. Kernen, der består i at foretage et studium, med
transformation til værk som mål. En langsom proces, der kræver øvelse og indsigt - en

arbejdsmetode, man ikke zapper sig igennem - og som følge deraf heller ikke er i tidens
ånd, der generelt herhjemme er præget af Erasmus Montanus på charterferie.

Chancen for at rette lidt op på de forhold er i første omgang gledet skolen af hænde.
Men man må håbe, at det skyldes en mindre uro, og at fejlen rettes, inden natur og

landskabsproblematikken for alvor afbalancerer bygningskonstruktionen - og selv byg¬
ningsarkitekturen mister sit eget senmodernistiske fodfæste.

Man må yderligere håbe for skolen, at de nye initiativer på Aalborg Universitetscen¬
ter, ikke indser alvoren i disse spørgsmål - og løser dem! Der er jo stadig lige mange

professorable ansøgere tilbage - og endnu flere seriøse og talentfulde unge mennesker.
Steen A.B. Høyer, landskabsarkitekt, professor ved Kunstakademiets Arkitektskole
d. 17. januar 1997

Steen Høyer
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TORVET I KØGE
Inge Alstrup

En konsekvent bypolitik fastholdt over en lang årræk¬
ke har bevirket, at Køges historiske bykerne er blevet
gennemgribende fornyet uden at miste sit historiske
særpræg. Planer fra slutningen af 1940rne og frem un¬

derstregede nødvendigheden af en bevaringspolitik og
i 1971 blev de første skilte- og facaderegler introduce¬
ret i bykernen. Det var resultat af et samarbejde mel¬
lem professor Peter Bredsdorffs tegnestue, farveeksper¬
ten arkitekt maa Sven Limkilde og Køges tekniske
forvaltning. I dispositionsplaner og senere kommune¬
planer er bypolitikken blevet fulgt op af mere detalje¬
rede bevaringsanvisninger, og i 1983 blev bestemmel¬
serne for bykernen tinglyst på ejendommene i en

rammelokalplan. 1 Køges kommuneplan 1982-92
blev bevarings- og forbedringstanken i 1987 fulgt op
af et plandokument om byforbedring. Heri blev de¬
taljeret gjort rede for de gældende regler, der udpege¬
de bykernens forskellige områder og kvarterer med
deres forskellige karakteristika, som var væsentlige at

tage hensyn til. Men med den nye lov om byfornyelse
og boligforbedring blev der mulighed for egentlig
målrettet økonomisk støtte til renovering og opret¬

ning af bykernens bygninger. Siden lovens ikrafttræ¬
den er der brugt ca. 150 mill, kroner til boligforbed¬
ring i Køges bykerne. De offentlige investeringer af¬
føder en lang række private forbedringsinitiativer,
hvorved den samlede fornyelse bliver meget synlig.

Køge kommune har i de sidste 5-6 år fulgt byg¬
ningsmassens fornyelse op på en lang række punkter.
Et nyt stisystem langs Køge Å har givet offentlig til¬
gængelighed og sat gang i den private renovering af
bagarealerne. Byens gader og pladser er i forbindelse
med renovering af kloak- og ledningssystemet blevet
totalt renoveret og belagt med brosten i et handicap¬
venligt gadeprofil, og sidst er Køge torv blevet omlagt.

Køge torv er gammelt, lige så gammelt som Køge
by, der er planlagt engang i 1200-tallet som handels-
og havneby på stranden mellem lavvands- og høj-
vandsmærket. Dette areal var i Køge ret bredt og ejet
af kongen, i modsætning til de store jordbesiddelser
Roskildebispen sad på i København. Torvet har aldrig
har været bebygget, så det har haft sin 2 tdr. land sto¬
re udstrækning fra starten, hvilket passer godt med
Køges status som handelsby, både for sildefiskeriet i

Køge Torv, 1995
Bygherre: Køge Kommune
Arkitekt: Køge Kommune,
Teknisk Forvaltning,
Marianne Ingvartsen (pavilloner),
Gunver Hansen (belysning)
Landskabsarkitekt: Køge Kom¬
mune, Teknisk Forvaltning
Ingeniør: Rambøll A/S
Fotos: Annemarie Lund
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Østersøen og for handel med landbrugsvarer fra no¬

get af Danmarks bedste landbrugsjord i Køges omegn.
Så Køges torvedage er en ubrudt mindst 700 år gam¬
mel tradition, som lever i bedste velgående.

Gamle stik viser, at Køge torv langt op i tiden var

bart, uden træer, kiosker eller andre møbler. Op gen¬
nem middelalderen har der stået et par store trævand¬
poste i torvets vestlige ende, og Køge kag, afstraffel¬
ses- og rettersted, i den nordøstlige ende. Kagen for¬
svandt i 1799 og vandpostene først i 1905. De blev i
1922 erstattet af Chr. Sylows brønd med løvehoveder,
som står der i dag. I 1869 kom Bissens statue af Fre¬
derik VII op og blev senere suppleret med en kreds af
træer og et stakit. Frederik VII har indtil for et par
måneder siden været næsten skjult af træer, og det
har givet grobund for Køge-vitsen om, hvilken vej
hesten vender. Det er kun de færreste, der husker at

Frederik ikke er til hest.

Torvets størrelse har bevirket, at byen har kunnet
tilpasse sig skiftende tiders trafikale behov. Først he¬
stevogne, senere biler, under krigen et hav af cykler,
siden busterminal og i de senere år har torvet i høj
grad været præget af parkering. Det har betydet, at

Køge by har undgået den karréudhuling, som i man¬

ge andre byer har fået facaderne til at stå som kulisser
om parkeringspladser. Noget af parkeringen er nu

flyttet til Brogade, så torvemidten igen forbeholdes
cyklende, gående og ophold.

Køge byråds udvalg for teknik og miljø ønskede i
planlægningsfasen at inddrage så mange synspunkter
som muligt i debatten om torvets nye udseende. En
arbejdsgruppe i teknisk forvaltning udarbejdede fem
meget forskellige forslag, som dannede grundlag for
et borgermøde og en bred offentlig debat om torvet.

Efterfølgende besluttedes, at torvets størrelse fortsat
skulle kunne opleves, og at det kun skulle møbleres
med ganske få elementer. Endvider ønskede man at

bevare det gamle diagonale kryds på tværs af torvet

og stadig have træer, boder og udskænkning.

Pavilloner

Der var mange nuancer i debatten, men de store træk
var der enighed om. Torvet som hyggeligt opholds¬
sted var vigtigt som udgangspunkt, og det skulle kun
møbleres med få elementer, bl.a. tre nye pavilloner. De
er placeret med pølsebod og frugtbod i den brede øst-

ende, hvor de altid har stået, mens kaffe og udskænk-
ningsbod er slået sammen og rykket til den smallere
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vestende for at få bedre balance i aktiviteterne på tor¬

vet. Hovedideen var, at pavilonnerne skulle have en

lethed og et nutidigt arkitektonisk udtryk i kontrast til
og som understregning af de facaderækkers styrke.
Pavillonerne er udformet således, at de skal opfattes
som et møblement på byens fine stuegulv. De vil ind¬
gå naturligt i torvets skiftende døgnrytme, fra dagens
pulserende handelsliv til de mere stille aften- og nat¬
tetimer.

I åbningstiden foldes de ud og afslører den indre
struktur, som når et fint smykke pakkes ud af sit skrin.
Midlertidigt indtager de arealet omkring sig. Dette
defineres af træskærmene, der kan skydes til side og

danne læ og rum eller vippes op for at danne tag. Pa¬
villonerne står om natten som solitære kubiske objek¬
ter, beskyttet af træskærmene og lukket om sig selv.

Belysning
De gamle høje lamper omkring torvemidten skygge¬
de for oplevelsen af himmelrummet over torvet, hvor¬
imod de nye lamper lader himmelrummet frit. En
perlerække åf store, kugleformede lamper indrammer
og belyser torvet og understreger pladsens usædvanli¬
ge størrelse. Lygterne giver en blød, jævn belysning af
bygningernes facader, så man oplever torvets eneståen¬
de arkitektur, også når det er mørkt. To rækker min¬
dre lygter, placeret diagonalt over torvets midte, mar¬
kerer det karakteristiske kryds af bordurstensbelagte

fodgængerstier. De kugleformede armaturer er hentet
fra Frankrig, men standerne er formgivet i Danmark
for at få de helt lamper til Køge Torv.

Træer, belægning og inventar
De gamle brosten er genanvendt og nylagt, og parke¬
ring er markeret med sorte brosten omkring båsene.
De diagonale kryds er blevet forbedret med to rækker
bordursten, hvilket gør det lettere at passere med bar¬
nevogne og kørestole.

Med hensyn til skilte og øvrigt inventar har det
været sigtet at finde løsninger på behovene, som er så
diskrete som muligt for ikke at bryde torvets storhed.

Sidst, men ikke mindst er de gamle syge elmetræer
blevet erstattet af fem 10-12 meter høje og 25 år gam¬

le egetræer. Træerne er stilkege, et dansk træ, som er
hårdført. De fem træer er placeret med tre i den bre¬
de østende og to i den smallere vestende med god
plads imellem, så de kan vokse sig store og fuldkrone-
de. Omkring træerne er placeret en cirkelformet bænk,
så folk kan sidde og nyde torvet.

Køge Torv er, afgrænset af torvegaderne, ca. 5.700
kvm. Heraf er de ca. 5.200 kvm belagt med brosten,
som stammer fra torvets hidtidige belægning. Det har
kostet 4,5 mill, kroner at renovere torvet, hvilket

giver en pris på ca. 800 kr. pr. kvm.
Inge Alstrup, arkitekt maa, Køge Kommune

Køge Ton/, før • Køge Torv, before

rmn mj
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Forslag til renovering af
Ikast Bymidte.
A. Torvet.
B. Bypark med relation til bibliotek,
ældrecenter og musikhus.
C. Have med forbindelse til et

kommende kulturcenter.
D. Handelsgade mellem torvet og
stationen med en granitløber i lyse
og mørke felter - en stregkode samt
rækker af egetræer med parkerings¬
pladser mellem.
E. Forslag til ny bebyggelse som del
af en planlagt boligsanering.
F. Omlægning af lille torv og
stationsforplads med parkering,
vandkunst og lys.
G. Forslag til gårdsanering
• A proposal for the renovation of
Ikast town centre.'
A. Market place.
B. Community park linking library,
day facility for the elderly, and
music hall.
C. Garden adjoining a future cultural
centre.

D. Shopping street between market
place and railway station decorated
with a light-and-dark granite carpet
- a bar code combined with rows of
oak trees interspersed by parking
spaces.
E. A proposal for a new development
to complete a clearance project.
F. Remodelled small square and
railway station front with parking
facilities, a fountain, and lamps.
G. Proposed courtyard development.
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TORV I IKAST
Stig L. Andersson

Omlægning aftorv i Ikast.
1995. 1. etape

Bygherre: Ikast Kommune v.

Helmuth v. Bliicher

Landskabsarkitekt: Stig L.
Anderssons aps Landskabsarki¬
tekter

Fotos: Stig L. Andersson

I 1994 blev jeg af Udsmykningsudvalget under Statens
Kunstfond bedt om at komme med et idéoplæg til en

kunstnerisk bearbejdning af strækningen mellem den
overdækkede gågade og stationen, herunder området
omkring musikskolen i Ikast.

I et godt og tæt samarbejde med Ikast Kommune
blev der udarbejdet en 'Fysisk Udviklingsplan for Ikast'
med forslag til en etapemæssig forbedring af bymidte¬
området med tilhørende tidsplan og økonomi. Første
etape blev omlægningen af området ved musikskolen
til et torv. Efterfølgende etaper er bl.a. en bypark bag
musikskolen og omlægning af midtbyens parkerings¬
arealer, så de kan anvendes til andet end biler og ind¬
gå i byens samlede helhedsindtryk.

Den overordnede idé i udviklingsplanen for bymid¬
ten er at give den karakter af by.

Ikast er opstået omkring den oprindelige lerede vej
mellem kirken og stationen. Lave huse, der trykkede
sig til jorden, lå udsat for vind og vejr, spredt omkring
på den åbne hedeslette. I dag fremtræder byen med
en åben struktur af villaer med tilbygninger til er¬
hvervsformål og omlagte haver til parkering. Byen er

flad og uden monumenter, der kan holde den sam¬

men til en helhed i klassisk forstand.

Der er foreslået en serie indgreb, som vil give byen
karakter. Hensigten er at sætte ind på udvalgte steder
med et præcist indgreb, der med ét ændrer det lokale
steds identitet, kvalitet og betydning. Det er første
skridt i en generel højnelse af byens standard, som så
efterfølgende forhåbentlig bliver fulgt op af de om¬

kringboende og erhvervsdrivende. Tanken var at sætte
en proces i gang, der medfører en øget bevidsthed og
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ansvarsfølelse overfor byens udtryk og vedligeholdelse.
Parkeringspladser, bøgehække, gråtoner og den store

køliggrå himmel, saltholdig vind og regn er alle træk,
der gerne skulle fastholdes. Der er noget gribende over

dette vestjyske udtryk, som har værdi og som er værd
at formidle i torvets nye udtryk.

Før havde det et udtryk af et restareal med en vej,
karakterløst og uinspirerende. Med udgangspunkt i
byens egenskaber såsom flade, udstrakthed, vejr, den
lave skyline, materialer og komposition af spredte en¬

heder blev forslaget til torvet tegnet.

Indgrebet er præcist defineret ved en dobbelt-bred
bordursten som en bort omkring et tæppe skåret ned
i det eksisterende gulv. Tæppet består af genanvendte

store grå brosten lagt i forbandt, bede afgrænset af
rustfri stålkanter fyldt med bøgehække, hvide mar¬

morskærver eller stauder. Afløbsriste i rustfrit stål og
en 11 meter lang løber af riflet sort gummi. To nye
lindetræer og lange, slebne og gråsorte granitstænger
med floodlights (spot) vil få den ene side af torvet til
at henligge i et diset, regnagtigt lys om natten. Frodi¬
ge stauder vil blomstre i forårs- og sommermåneder¬
ne og give torvet en frisk stemning. Omkring torvet
er musikskolen og bogtrykkeriet renoveret.

Stig L. Andersson, landskabsarkitekt
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Forslag til Ikast Torv.
A. Musikhus.
B. Brostensbelægning af grå, tyske
brugte brosten.
C. Eks. seljerøn i muldbed med kant
af rustfrit stål.
D. Lind i muldbed med kant af rust¬

frit stål.
E. Eks. plataner i muldbed med kant
af rustfrit stål.
F. Bøgepur i muldbed med kant af
rustfrit stål.
G. Løber af bredriflet sort gummi.
H. Bed med skærver af hvid, norsk
marmor, kant af rustfrit stål.
I. Grå granitblokke, 30 cm høje.
J. Staudebed med kant af rustfrit stål.
K. Grå bordursten.
L. Kørevej af sort granit, skiftevis
sleben og stokhugget.
M. Ølandssten.
I\l. Sorte granitstænger. Nogle af
dem er monteret med floodlights.
0. Chausséstensbelægning.
P. Eks. belægning.
Q. Borgeren, skulptur af Erik Heide.
R. Grusbelægning,
S. Græs og løg.
T. Eks. ahorn.
U. Trærække af eg.
Z. Eks. bøg i muldbed med jernkant..
•A proposal for Ikast. Square.
A. Music hall.
B. Grey granite paving.
C. Existing Sorbus Svecica set in a
soil bed with an edge made of
stainless steel.
D. Linden set in a soil bed with a

stainless steel edge.
E. Exist, planes in a soil bed with a
stainless steel edge.
F. Beech bosket in a soil bed with a

stainless steel edge.
G. Carpet made of fluted black rubber.
H. Bed with broken Norwegian

• white marble; stainless steel edge.
1. Grey granite bars, 30 cm from
base to top.
J. Bed of perennials with a stainless
steel edge.
K. Grey borderstones.
L. Road paved with black granite,
alternately polished and coarsely cut.
M. Øland rocks.
N. Black borderstones, some with
floodlights inserted.
0. Cobblestone paving.
P. Exist, paving.
Q. The Citizen, a sculpture by Erik
Heide.
R. Gravel.
S. Grass and bulbs.
T. Exist, maple.
U. Row of oaks.
Z. Exist, beech set in a soil bed with
an iron edge.
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SANERING AF NYVEJ
Stig L. Andersson

I efteråret 1995 blev tegnestuen af Glostrup Kommu¬
ne bedt om at lave en helhedsplan for renoveringen af
bymidten. Projektet omfatter primært området mel¬
lem Glostrup Station, rådhus og Rådhusparken, Ho¬
vedvejen og Nyvej. Trafiksaneringen af Nyvej er 1. eta¬

pe af de i alt 24 projekter, der forventes gennemført
inden år 2005, som beskrevet i 'Glostrup Kommune¬
plan 1995-2005'.

Nyvej har en central placering, idet den forbinder
Hovedvejen med stationsområdet. En hovedakse kob¬
ler Glostrup som middelalderlandsby, hvor kun kir¬
ken i dag er synlig, med Glostrup som 1900-tallets
Stationsby. Nyvej giver også adgang til center og råd¬
husområdet.

Helhedsplanens overordnede mål er at samle alle
disse relationer omkring én stor plads og fastholde
Nyvej som et centralt element.

I kommunens 'Handlingsplan for Trafik- og Miljø'
er målsætningen med trafiksaneringen at reducere
støjen, at gøre Glostrup smukkere og at etablere mil-
jøprioriteret gennemfart. Hvad angår Nyvej fremhæ¬
ves bl.a. problemerne med den betydelige bus- og bil¬
trafik, som ikke ønskes reduceret. Dette indebærer

bl.a., at de mere end 600 busser, der kører her i døg¬
net, skal bibeholdes. Man ønskede at nedbryde den
voldsomme barriere, som trafikken udgjorde for den
tværgående kontakt i bymidten. Dertil ønskede man

cykelstier i begge retninger for at fa en naturlig for¬
bindelse med kommunens overordnede cykelstinet.
Indsnævring af vejens tværprofil, udskiftning af git¬
termasterne som vejbelysning og beplantning stod
ligeledes på ønskesedlen.

Vi har introduceret en skiferbelægning, der med
tiden skal udgøre grundlaget for den samlende plan.

Sanering afNyvej, Glostrup
Kommune. 1996. 1. etape

Bygherre: Glostrup Kommune v.

ing. Ole Harvig
Landskabsarkitekt: Stig L.
Anderssons aps Landskabsarki-
tikter

Ingeniør: Carl Bro
Fotos: Stig L. Andersson

Nyvej før og efter
• Nyvej, before and after
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Forslag til renovering af Glostrup Bymidte. A. Kørebanebelægning af asfalt. B. Belysning, Glostruplampen. C. Sort skifer, Otta Pillarguri; ved fodgængerfelt, jernrød skifer Otta
Pilarguri 'Rust'. 0. Adskillelsen mellem cyklende og gående er markeret ved landingsbanelys med grønne signallys. E. Adskillelsen mellem kørebane og fortov/cykelsti er
markeret ved savskåret pullertsten af finsk granit. F. Dobbeltrække af opstammede platantræer. G. Vandrende af brosten og chaussesten. H. Passage.
• Proposed renovation of Glostrup town centre. A. Macadam. B. Lighting: the Glostrup Lamp. C. Black shales, Otta Pillarguri; by the zebra crossing, red shales Otta Pillagur
'Rust1. D. Separation of cyclists and pedestrians offset by green landing lights. E. Separation of road and bicycle path marked by a bollard sawn from Finnish granite.
F. Double row of lopped planes. G. Channel drain made with two types of cobble. H. Passage.

1:1500
Det er 'Otta Pilarguri' fra Norge, som ikke før har
været anvendt til pladsbelægning herhjemme. Stenene
er lagt i 4 forskellige bredder med faldende længder.
Sættematerialet er småskærver. For at sikre trivslen af
de nye dobbeltrækker af platantræer er bærelaget op¬

bygget som skelet af singels med en muldblanding
som fyld. Til belysning har vi tegnet en lampe, som
fremover kan erstatte de mange og forskellige lamper,
der i dag er med til at give bybilledet et uroligt og
nedslidt udtryk. Lampen har faet navnet Stjernekaste¬
ren. I den her anvendte udgave hedder den Glostrup¬
lampen.

Intentionen om at skabe en vej som en naturlig del
af den kommende plads har givet vejen en let buet
form. Kombineret med de niveaufrie overgange mel¬
lem kørebane, cykelstier og gangarealer sikrer den lille
plads foran de bevarede byhuse muligheden for at
opnå den tilsigtede helhed, når Rådhusparken færdig¬
gøres som park med boliger og institutioner.

Adskillelsen mellem kørebane og fodgænger-cykel¬
sti arealet er markeret ved pullertsten i sort savet finsk
granit. Adskillelsen mellem den cyklende og gående
trafik er markeret ved landingsbanelys med grønne

signallys placeret i niveau med skiferstenoverkanten.
Samarbejdet med kommunens tekniske forvaltning

og politikerne har været godt og båret af ønsket om
at realisere de formulerede visioner i Kommuneplanen.
Stig L. Andersson, landskabsarkitekt

hovedvej^

PO/GV -
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HERNING TORV - lidt grus fra Versailles gør aldrig skade

Om Herning Torv genskabt afJeppe Aagaard Andersens tegnestue og beskrevet afarkitekten selv til DR PI s Ulla Strømberg

Torvet i Herning. 1996
Bygherre: Herning Kommunes
Parkafdeling v. stadsgartner
Lars Østerbye
Ingeniør: Rambøll A/S, Herning
Landskabsarkitekt:

Jeppe Aagaard Andersen.
Medarbejdere: Marianne
Wibholm, Jan Leonhardt
Fotos: Jeppe Aagaard Andersen

Det var august, solen var fremme, og i Herning ran¬

kede man ryggen. Bjarne Riis havde netop vundet
Tour de France, og byen havde fået et nyt torv, eller
rettere — det gamle torv havde været igennem en land¬
skabsarkitekts kærlige behandling. Pladsen var allere¬
de indviet med ikke færre end 35.000 bysbørn delta¬
gelse, inklusive Bjarne Riis'.

Jeppe Aagaard Andersen havde sat mig stævne på
torvet, ved cafeen, og hensigten var naturligvis at gø¬

re det i manges øren lidt hasarderede, nemlig at tale
om arkitektur, landskabsarkitektur og byplanlægning
i radioen. Men at det lod sig gøre, behøver jeg næppe

tilføje.
Det følgende er nogle af Jeppe Aagaard Andersens

betragtninger fra denne smukke augustdag 1996.
Almene tanker og forklaringerne bestemt for en bred
kreds og altså slet ikke for fagfolk.

Herning by er driftig og alt anderend provinsiel.
Byen er ung, meget ung, men har kompenseret ved
ikke mindst takket være lokale forretningsfolk at være

internationalt orienteret. Anglifabrikken viste vejen,
og i dag rummer kunstmuseet en international sam¬

ling. Det vrimler med moderne kunst i byen, og der¬
for var det indlysende, at da byen endelig ville have et

nyt torv, gik man grundigt til værks. Konsulenter
udefra er hverdagskost, og i øvrigt er parkafdelingen i

byen anerkendt i hele landet. Og som Jeppe Aagaard
Andersen bemærkede fra caféstolen: byens piger ser

bedre ud end landsgennemsnittets.

Processen

'Byen ville ikke bare bare have en ny plads, men

opfordrede til en proces. Byrådet havde allerede sam¬

mensat et udvalg, der bestod af et bredt udsnit af by¬
ens borgere: erhvervsdrivende, cityforeningen, muse¬

umsfolk, handicaporganisationer og andre brugere af
byen, og sammen skulle vi skrive et program. Proble¬
met var ikke nyt for byen, tværtimod. I 20 år havde
man diskuteteret en renovering, men nu ville man

starte fra nul, selv om det viste sig, at det jo kun var

mig, der stod ved nulpunktet. De andre, der boede i
byen, kendte jo problemerne. Det var i efteråret 1994,
hvor vi besluttede at lave en møderække henover det.

følgende halve år. Ved de første møder skulle jeg in¬
spirere og berette om pladser andre steder i Danmark
og i resten af verden. Imellem møderne skulle jeg teg¬
ne. Siden skulle der fyldes ideer på fra hele udvalget.

Resultatet var selvfølgelig, at der kom langt mere

på bordet, end der kunne være på noget torv. Deref¬
ter begyndte vi at vægte og diskutere for og imod, og

for mig var det fint hele tiden at kunne afprøve ideer
og tanker på de kommende brugere fremfor kun på
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sker. Kroen, hotellet, ligger i den ene ende, kirken i
den anden ende og midtvejs ligger rådhuset. Pladsen
har været igennem flere faser. I en periode var den be¬
tydelig mindre end nu, på et tidspunkt var den større

og en gang var området simpelhen vej og parkerings¬
plads. I dag er torvet ført tilb'age, så det er en plads
midt i byen hen over gågaden og favnende både kro¬
en, kirken, missionshuset og midtvejs naturligvis også
rådhus og cafeerne.'

'Vi ville have en plads, som kunne blive stor og lil¬
le, intim og åben. Som udgangspunkt skulle propor¬

tioneringen være forankret i byens ældste huse. Da
Herning jo er en ung by, var det kirken, missionen og

hotellet, som skulle korrespondere med pladsen. Det
rum, som ligger udenom kirken, besluttede jeg, skul¬
le gentages henigennem Torvet og skabe de nødven¬
dige afgrænsninger og formationer. Der opstod nogle
størrelsesforhold, som kan sammenlignes med den
såkaldte 'provinsbarok', dvs. disse to-etages byhuse
med fine vinduesdetaljer, og hvor en person, der går
på gaden, er 1/4 af højden på huset. Vi ville have
nogle dimensioner, som muliggjorde, at en person,
der mandag morgen bevæger sig alene henover plad¬
sen, ikke føler sig hensat til en ørken. Samtidig skulle

Torvet i Herning
Før Jeppe Aagaard Andersen gik i gang med Torvet,
var der flere træer end i dag. Torvet var nærmest en

stor parkeringsplads, som havde en beplantning af
kastanier og bøg, flotte træer, men de stod midt imel¬
lem biler og så derfor kun på afstand store og grønne

ud, i realiteten var de uden nytteværdi.
'Borgerne kalder det selv Torvet, men i virkelighe¬

den er det rådhuspladsen, den store plads hvor alting

mine medarbejdere. Ud af hele møderækken frem¬
stod et program, en plan, som er meget tæt på den
endelige plads. Da jeg skulle fremlægge resultatet af
efterårsmøderne for byrådet, sagde medlemmerne, at
det skulle de egentlig slet ikke godkende, men blot
acceptere, fordi så bred en gruppe af borgere havde
været enig. Man kan sige at kommunen søgte en 'sty¬
ret følsomhed', og jeg kunne ikke have gennemført
processen, hvis ikke både kommunen og jeg selv hav¬
de været åbne. For der er altid tre forudsætninger,
som påvirker arbejdet i forbindelse med landskabsar¬
kitektur: stedets forudsætninger, bygherrens ønsker
og det personlige tilskud, man selv kommer med.
Men hver gang vægtes elementerne forskelligt.'
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der også kunne stå i tusindvis af mennesker og fylde
pladsen helt op.'

'Vi valgte tidligt i processen, at pladsen skulle
belægges med granitsten. Men vi ville ikke gøre det
efter den gængse metode, hvor man i de seneste 15 år
ofte er startet med en total asfalt- eller beton-belæg¬
ning og så siden hen har pålagt og fuget granitten
som et andet badeværelsesgulv. Det er jo meningsløst
med to lag, og det ville også være for dyrt. Hvis bud¬
gettet overhovedet skulle kunne bære granit, ja så
måtte den lægges i grus. Vi fik lavet en anden type

fliser, end man plejer, ikke skåret, men hugget. Selve

pakningen i Norge og Finland bestemte vi også selv,
og herved kom der en yderligere besparelse, fordi
pakningen hang sammen med selve mønsterpålæg¬
ningen. Resultatet er blevet et stribet gulv med to

granitsten, hvor farverne ændrer sig meget ved regn.

Sidenhen, når de tørrer, skifter de indbyrdes karakter
igen.'

'Vi har plantet de største kastanjetræer, vi kunne
finde i Danmark. De er 4,5 m. høje og 10 år gamle.
Fra nu af vil de vokse med ca. 1 m. hele vejen rundt
om året, og vender man tilbage om 10 år, vil de være

meget store og flotte, ja, man vil kunne side neden
under kronerne.'

Flere begreber vender tilbage. Pladsen er en ram¬

me, og belægningen er et gulv, der har mange opga¬

ver og kvaliteter. Samtidig er belysningen ikke mindst
væsentlig.

'Kommer man en vinterdag kl. 17 er der et slags
lys - en sommerdag en helt anden belysning. Vi har
importeret lamper fra Spanien, og resten har vi selv
tegnet. Der er farvefiltre i lamperne, så ved skum-
ringstid er der et rødt skær, der står og dirrer mod
den blå nattehimmel.

På pladsen står der også nogle helt specielle træer,
6 store træer af rustfri stålplader, som bugter sig. Der
er naturligvis huller i pladerne. Træerne er i sig selv
skulpturelle, men vil i fremtiden også fungere som

planteespalier for roser.
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'Træer og det der ligner'. Variationer af træet findes i
en gård på Christianshavn og ved ATP i Hillerød.

I sommerhalvåret vil springvandet også underholde
på pladsen. Herning Folkeblad var i øvrigt med til at
samle penge ind blandt byens borgere, så alle er

medejere af risleværkerne og spejlbassinerne, der bry¬
der kirkeaksen.

Inspirationskilderne
'Inspiration til dagens og morgendagens danske plads
hentes naturligvis ikke kun ude i verden. Men som

Hermed introduceres provinspræget på pladsen, for
der skal være roser, og om et par år vil der være høje
roser på tværs af kirkeaksen. Ved missionshuset er der
også plantet et stort pæretræ, og sådant et frugttræ
flytter pladsen fra at være en rådhusplads til at være

et torv.'

Metaltræerne er af ældre dato. Jeppe Aagaard An¬
dersen har arbejdet med dem i flere omgange. Oprin¬
delig blev de udtænkt til en konkurrence til rådhus¬
pladsen i Oslo, sidenhen har træerne været med på
flere udstillinger, blandt andet på Munkeruphus,
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ung studerende begyndte jeg at rejse ud og opleve
ikke mindst de italienske bjergbyer. Jeg lavede mine
egne dannelsesture for at se og føle de byer og ikke
mindst de pladser, som der stod om i bøgerne. Jeg
var træt af de flotte vidvinkelbilleder, der slet intet

havde med virkeligheden at gøre. Jeg ville rejse i hjul¬
sporet på guldalderens folk. Derfor kørte jeg lang¬
somt igennem Tyskland og tog siden Europa på
kryds og tværs. Oprindelig med en skitseblok, men

dovenskaben fik mig til at fotografere i stedet. Jeg vil¬
le føle pladserne på min egen krop og høre klangen,

når folk bevægede sig på lædersåler, det lyder nemlig
helt anderledes end her i Herning, hvor alle går med
rågummisåler og slider så lidt på belægningen!

I øvrigt er det sjældent, den moderne arkitektur
som inspirerer mig, det er i højere grad fra den klassi¬
ske kunst og de franske haver, Luxembourghaven og

Tuilerierne, synteserne opstår. Da jeg var ung, havde
jeg altid lidt grus fra Versailles med i lommerne for at
kunne drysse det ud herhjemme.

Og med hensyn til Torvet i Herning, ja så var det
Kungstradgården i Stockholm, som var den direkte
kilde. For dengang vi startede i Herning, stod træerne
i skyggesiden. Og jeg tænkte straks at man burde
gøre som i Stockholm, lade træerne stå i solsiden. For
der i Kungstradgården midt i byen kunne man gå i to
alléer og se ind på en plads. Om vinteren kunne man

ovenikøbet løbe på skøjter. På et tidspunkt tog jeg op

til Stockholm og checkede, og naturligvis så det slet
ikke ud som i erindringen, men selve grundideen til
Herning er født i Sverige.'

Endnu er der ingen skulpturer på pladsen, og

egentlig havde Jeppe Aagaard Andersen forestillet sig
en stor frodig og farvestrålende kvinde af billedhug¬
geren Niki de Saint-Phalle, men sådan bliver det
ikke, siger Jeppe Aagaard Andersen med et smil: 'En
plads må også gerne fungere som pause. Det er heller
ikke at foragte at sidde ved et cafébord og være tvun¬

get til at se på andre mennesker.'
Ulla Strømberg, journalist ved DR PI



VESTAMAGER - ET NATUROMRÅDE I KØBENHAVN
Karen Margrethe Bak

Vestamager - et naturområde i
København.
• Western Amager - an unspoilt
area in Greater Copenhagen.

Denne artikel er mit bidrag til
debatten om Vestamagers frem¬
tid, og det er arbejdet med min
hovedopgave 'Vestamager - et
naturområde i København ved

landskabsarkitektstudiet ved

Landbohøjskolen, som danner
baggrundfor artiklen. Realise¬
ringen afØresundsforbindelsen
og Ørestaden gør området aktu¬
elt, og en fremadskridende suc¬

cession gør en landskabs- og ple¬
jeplan påkravet. Hovedopgaven
består afen langsigtet land-
skabsplan og en plejeplan for
årene 1997-2001 for den del af
Vestamager, som ligger sydfor
Øresundsforbindelsen, og som

Jagersborg Skovdistrikt har ple¬
jemyndigheden over.

Vestamager frem til i dag
Det 2.500 ha. store Vestamager opstod, da man un¬

der 2. verdenskrig inddæmmede farvandet mellem
Amager og Sjælland med et 10 km langt dige. Afvan¬
dingen sker ved hjælp af talrige, parallelle grøfter og

kanaler, som samtidig udgør en vigtig del af stedets
særpræg - dets mønster. Indtil 1984 blev det anvendt
som militært skydeterræn, hvilket satte præg på om¬

rådet: lange, lige veje forstærker oplevelsen af et fladt,
åbent landskab og store afstande, og 9 skydehøje, hvor¬
af de fleste ligger i en klynge midt i naturområdet,
har stor landskabelig virkning i de flade omgivelser.

Området har siden inddæmningen været et betyd¬
ningsfuldt yngle- og rasteområde for svømme- og va¬

defugle, som Danmark gennem internationale aftaler
er forpligtet til at beskytte. Bl.a. derfor opretholdes et

lukket fuglereservat omkring Klydesøen, og det er be¬
stemt, at der skal etableres en sjapvandssø med en

vanddybde på 5-15 cm ved Vestamagers sydspids.
Succession har ændret vegetationen, således at de
bedst bevarede strandenge i dag findes omkring Kly¬
desøen, hvorimod de øvrige strandenge og strandover¬
drev er præget af tilgroning. Herudover findes der på
Vestamager to skovområder — Pinseskoven mod syd¬
øst og Fasanskoven mod nordvest. Vestamager vil
hurtigt vokse til med skov og buskads, med mindre
der gøres noget for at forhindre det.

Det årlige besøgstal i området er på ca. 500.000.
Publikumsundersøgelser viser, at de daglige eller 'bre¬
de' naturoplevelser især knyttes til den nordlige og

østlige del, og at de mere specialiserede knytter sig til
den sydlige og vestlige del af Vestamager.

Med henblik på at sikre de biologiske og landska¬
belige værdier og befolkningens adgang til området
blev Kalvebodkilen, som også omfatter Vestamager,
fredet i 1990.
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Øresundsforbindelsen og Ørestaden
Øresundsanlægget krydser Vestamager, men den visu¬
elle indflydelse bliver lille, da anlægget ligger under
kote 7,4 m. Derimod vil Ørestaden markere sig kraf¬
tigt ud mod naturområdet, idet bebyggelsesprocenten
bliver høj, og bygningerne kan blive op til 20 etager.

Det forventes, at friluftslivet på Vestamager vil æn¬

dre sig. De 10.-15.000 mennesker, som kan bo i Øre¬
staden, skal kunne bruge naturområdet som dagligt
fritidslandskab, og forbedrede trafikforhold betyder,
at Vestamager bliver tilgængeligt for besøgende fra et

større opland end i dag. Der bliver behov for et om¬

råde med et differentieret udbud af naturoplevelser
og med mulighed for udfoldelse af mange forskellige
friluftsaktiviteter.

Landskabsplan
Mit forslag til en langsigtet landskabsplan for Vestama¬
ger bygger på et ønske om, at naturområdets landska¬
belige karakter understreges, og at publikums færdsel
reguleres, så stedets biologiske værdier beskyttes.

De største biologiske værdier findes på strandenge¬
ne i den sydlige og centrale del af Vestamager. Områ¬
dernes biologiske værdier er relativt sårbare over for
rekreativ brug, og de udpeges derfor som biologiske
interesseområder med en reguleret færdsel og kun få
publikumsfaciliteter. Faciliteterne knyttes til skyde-
højene, som er velegnede udgangspunkter for publi¬
kums naturoplevelser.

Nord og øst herfor skabes der muligheder for rekrea¬
tiv anvendelse under hensyn til de biologiske interes¬
ser. Der etableres paddedamme, fugletårn og lignende,
og der er generelt et stort tilbud om information. Der
anlægges enkelte slyngede naturstier, som fører publi¬
kum ud i områderne mellem vejene, og der indrettes
opholdspladser.

Området vest for Ørestaden, hvor publikumstryk-
ket forventes at blive særlig højt, skal anvendes til re¬

kreativ udnyttelse. De rekreative muligheder intensi¬
veres - der anlægges et net af slyngede naturstier samt

opholdspladser og lejrpladser. Strandengene opgives,
og opvæksten af buske og træer plejes, så der dannes
lange, bugtede skovbryn i felterne mellem kanalerne.
Disse bryn giver mange muligheder for ophold og er

velegnede til at skjule og adskille rekreative aktiviteter.
Det overordnede landskabelige udtryk kan således

opfattes som en bred, åben kile af strandeng og stran¬
doverdrev, som lukkes af skov på de to sider. Kilen
strækker sig fra Ørestadens sydspids mod sydvest til
diget og Køge Bugt. Ved at lægge bevoksningernes
grænser langs veje og kanaler, opnår man et rumligt
aftryk af afvandingssystemet, og de lige veje og kana¬
ler understreges af de bugtede naturstier.

1. Terræn. Der er 4 meters højde¬
forskel fra nord til syd, hvor der
etableres en lavvandet sø.

2. Landskabselementer.

Diget, skydehøjene, de lige veje og
afvandingssystemet er iøjnefalden¬
de landskabselementer.
3. Disposition. De biologiske inter¬
esser opprioriteres i det sydlige
område og integreres med de rekre¬
ative interesser mod øst og vest.
Mod nord varetages først og frem¬
mest de rekreative interesser. .

4. Landskabstyper. Skovområder
omslutter en bred, åben kile, som

udgøres af vådområder, strandenge
og -overdrev.
5. Landskabsplan.
• 1. Terrain. The north-south

gradient is 4 m: to the south, a
shallow lake will be established.
2. Landscape Elements.
The dike, Shooting Mounds (butts),
straight roads and the drainage
system are all conspicious.
3. Disposition. Throughout the
southern region biological interests
receive first priority, whereas biology
and recreation will interact in the
east and west.

4. Landscape Types. Wood circle a
wide, open wedge consisting of
wetlands and meadows adjacent to
beaches.
5. Landscape plan.

Skovområderne indeholder et

stort rekreativt potentiale.
• These woods have great
recreational potential.

Naturpleje
Jægersborg Skovdistrikt har forsøgt at modvirke til¬
groningen ved en mindre afvanding og ved at introdu¬
cere afgræsning med stude. Afgræsningens effekt på
dyrelivet og de botaniske forhold viser gode resulta¬
ter, hvorfor det er oplagt at anvende afgræsning i na¬

turplejen af de åbne områder. De græssende dyr er

desuden omgængelige og er et landskabsmotiv, som

publikum sætter pris på. Afgræsningen betyder også,
at det mønster som afvandingskanalerne og grøfterne
danner, træder tydeligere frem. Flere stemmeværker i
kanalerne skal øge fugtigheden og sikre, strandengenes
kvalitet.

Karen Margrethe Bak, landskabsarkitekt mdl

Karen Margrethe Bak:
Vestamager — et naturområde i
København

Speciale i faget landskabsplan¬
lægning. Institutfor Økonomi,
Skov og Landskab, KVL, 1996
Vejleder: Ib Asger Olsen
Eksaminator: Niels Elers Koch
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VAND MØDER LAND
— et dispositionsforslagfor strækningen fra Fisketorvet til Det Kgl. Bibliotek

Anne-Marie Bundgaard og Mette KLiiver

Følgende er et resultat af troen på en planlægning,
der udnytter det åbne byrum - pausen som styrende
element. Projektet diskuterer problemfelter og poten¬
tialer i planlægningen af Københavns havn og foreslår
et alternativ til den aktuelle udvikling. Alternativet
har det mål atter at indlemme havnen i bystrukturen
som et samlende og identitetsskabende element og la¬
de den finde hvile i en form, hvorfra den kan udvikle

sig til glæde for sin by.

Dispositionsforslaget
Hovedvægten i forslaget er lagt i en promenade, ud¬
strakt mellem to energifyldte endepunkter: i nord Det
Kgl. Biblioteks udvidelse og i syd Fisketorvet med si¬
ne nuværende funktioner og bygninger samt et nyt

musikhus, placeret på spidsen af halvøen, midt i hav¬
neløbet. Hele promenaden har den samme overordne¬
de disponering. Kajarealet er inddelt i to zoner marke¬
ret af en række lamper med rumdelende effekt. Yderst
mod vandet er et decideret gå-areal med fast belæg¬
ning og ind mod byen en grusflade med træer og mu¬

lighed for opstilling af pavilloner, boder og lignende.
Promenaden er suppleret med et sammenhængende
trædæk uden på den eksisterende kajkant. Zonernes
bredde, træernes plantningssystem, bænke- og lampe¬
type varierer med den bagvedliggende bystruktur.
Dækket varierer i højde over vandfladen og udfylder
forskellige funktioner på forskellige dele af promena¬

den. Bernstorffsgade er rettet ud og ender nu i en

markeret og veldefineret plads omkring en rundkør¬
sel. Her er, i forlængelse af gadens akse, placeret en

svømmehal, der er transparent, så hav og himmel
opleves igennem den.

Problemfelter
Vores dispositionsforslag er baseret på overvejelser om

problemfelter i havnens nuværende udformning. Først
og fremmest er forbindelsen mellem byen og vandet
utilstrækkelig. Byen vender ryggen til vandet, som der¬
ved mister al betydning for bylivet. Kajstrækninger
afskæres fra byen af færdsel, opmagasinering, parke¬
ring og uvenlige facader. En højere grad af integrering
af havnen i byens liv fordrer uhindret adgang og visu¬
el kontakt. Altså en bystruktur, der formidler mødet
mellem by og vand fremfor adskillelse.

Biblioteketstorvot

Jryghusgrunden

Vester VoWO**

Ungebro

<p) Nybyggen] promanade

Politigården

svBmmeha I

DSB Gods

Kalvebod Brygge

husbåde

boligbebyggelse
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Af tilsvarende betydning er en velfungerende for¬
bindelse langs vandet. En havnepromenade fungerer
ikke løsrevet fra byen, men må forholde sig til byens
knudepunkter og koncentrationer af liv. Når havnen
som i København er et havneløb, er såvel den fysiske
som den visuelle kontakt på tværs af vandet betyd¬
ningsfuld. Den enestående mulighed, et havneløb gi¬
ver for at opleve sin egen by på afstand, bør udnyttes.
Endelig er selve overgangen fra bygning til kaj væsent¬

lig. Overgangen fra tæthed til åben flade bør ikke slø¬
res af forhavelignende småbeplantninger, der forsøger
at tilføre byggeriet en halvprivat zone.

De eksisterende planer for Københavns havn bærer
tydeligt præg af ønsket om at internationalisere og til¬
trække udenlandske firmaer og - kapital. Dette ønske
søges hurtigst muligt opfyldt, blandt andet gennem

planlægning af store kontorbygninger, kongrescentre,
hoteller og massive 'kulturborge' på den københavn¬
ske havnekaj. Det er vores overbevisning, at en intens
tilbygning af havnekajen vil sløre byens kontakt med
vandet og besværliggøre den offentlige adgang.

Havnens potentiale
De sidste tyve år har storbyer verden over, og dermed
også København oplevet en stigende afindustrialise-
ring. Storbyens rolle som industriby er næsten udspil¬
let. Denne udvikling har sat sine spor i byerne i form
af store øde industrigrunde, jernbane- og havnearealer,
der alle kræver fornyelse - en enestående mulighed
og en enorm udfordring. Et så stort udbud af samti¬
digt tomme byggegrunde rummer potentiale for plan¬
lægningen af et samlende og strukturgivende element
for byen, men indebærer samtidig faren for uoverve¬

jede beslutninger.
Ved planlægningen af den københavnske havnefront

er potentialet tydeligt. Alene kontakten med vandet er

en kvalitet. Storbyhavnen leverer en særegen oplevelse
af sammenstødet mellem natur og urbanitet. Det kø¬
benhavnske havneløb udgør allerede et sammenhæn¬
gende, omend varieret element, der tangerer byens
hjerte og favner hele byen på tværs af kvarterer og

bydele. Derudover har havnen haft afgørende betyd¬
ning for byens opståen, liv og navn og er således en

oplagt repræsentant for dens identitet og fællesskabet.
En status af havneby vil i fremtiden betyde noget

helt andet end hidtil. Det handler ikke længere om

industri og vækst, men om en særlig beliggenhed, der
tilbyder særlige muligheder og oplevelser - en identi¬
tet der er særegen og karakteristisk. En forudsætning
for, at potentialet udnyttes, er, at havnefronten fra at

have været byens bagside, nu betragtes som et ansigt
mod verden, som tilhører fællesskabet, er tilgængelig
for fællesskabet og udfylder et fælles behov.

Skal havnefronten gøres til et aktiv for byen, er det
essentielt at understrege Københavns identitet som

havneby og udnytte den mulighed, der nu ligger for
at samle københavnerne om havnen og vandet.
Anne-Marie Bundgaard og Mette Kltiver,
landskabsarkitekter mdl

Anne-Marie Bundgaard og

Mette Kltiver:

Vand møder land.

Speciale i faget landskabsplan¬
lægning Institutfor Økonomi,
Skov og Landskab, KVL, 1996
Vejleder: Ib Asger Olsen
Eksaminator: Søren Harboe
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STIGE 0 LOSSEPLADS VED ODENSE FJORD
— en anden mulighed

I januar 1996 lukkede Stige 0 Losseplads, der ligger
ved Seden inddæmmede Strand i Odense Fjord. Ved
lukningen var den Nordens største, 70 ha, og havde
fungeret som losseplads for Odense by i 30 år. Udvi¬
delsen er sket løbende ved inddæmning af mindre
områder, en proces, der udviklede landskabet fra lav¬
vandet fjord til et 25 m højt og bakket landskab. Af-
faldsprofilerne gemmer på deponeret affald som dag¬
renovation, industriaffald, jord og bygningsaffald —

ting, der bærer på historier og binder vore livshistori¬
er sammen med den kulturhistoriske sammenhæng.

Det er pt. op til Odense kommune at tage stilling
til lossepladsens fremtid, både når det gælder miljøet
og de potentielle muligheder, den rummer som rekrea¬
tivt område. Denne problemstilling, hvor eksisteren¬
de funktioner i byen og randzonen transformeres til
andre byfunktioner, vil i fremtiden blive mere og mere

aktuel og ofte i form af en resocialisering af industria¬
realer til nye parkområder, en omvendt kultiverings-
proces set i forhold til den ændrede samfundsstruktur
fra produktion til service. Spørgsmålet er, hvordan og

ud fra hvilke samfunds-, menneske- og natursyn disse
steder skal gentolkes i et visionært samfundsbillede.

Lossepladserne har generelt i dag et imageproblem
med sin vamle lugt og tingenes eget liv, der frastøder
lige så meget, som det tiltrækker. De efterbehandles
ofte ved, at de gemmes, tildækkes med kultur og for-

6.10.96. Losseplads set mod nord
• 6.10.96. The rubbish tip, facing
north

6.10.96. Bakkeformation, gasled¬
ninger og dagrenovation
• 6.10.96. Mound, gas conduits
and household rubbish

Lisbeth Westergaard

mes til kuperede parker. Planerne for Stige 0 Losse¬
plads er da også at dække den til med 1 m jord og

beplante overfladen med græs og træer. Alt efter me¬

tode og politik vil anlægsomkostningerne være et sted
imellem 40-80 mill. kr. Ved dette enorme resource-

forbrug fortrænges stedet, eftersom det ikke svarer til
samfundets idealopfattelse af naturen som skønne bil¬
leder, og det bliver en fornægtelse af vores samfund,
vores livsform og kultur. Det irrationelle sejrer.

Natursynet afspejles i måden, hvorpå landskabet i-
scenesættes, i måden hvorpå der skabes. Forholdet
imellem natur og kultur er derfor afhængigt af opfat¬
telsen af naturen som begreb eller natursyn. Naturbe¬
grebet som skønne museale billeder genkendes i det
natursyn, der karakteriserer friluftslivet, som antages

sædvanligvis at fremme velvære og sundhed. Menne¬
sket er her placeret uden for naturen, hvor tanken be¬
står i at ændre naturen for mennesket egen skyld. Det
understreges ved, at der i dag opstilles kriterier for
landskabets udformning på baggrund af økonomiske
værdisætninger, hvor oplevelsen er målt i forhold til
velstand og af undersøgelser om menneskets behov for
oplevelser i skoven og i det åbne land. Resultatet er

givet på forhånd, da bedømmelsen sker ud fra en idé
om, hvad skoven ideelt set er, dvs. et idealbillede, som

er i stadig forandring i forhold til menneskets ændre¬
de holdninger til tiden og samfundet, såvel som til æn¬

dringen i opfattelsen af natursynet. F.eks. blev Skjern
Ådalen i 60erne afvandet og forsøges nu genskabt.

Landskabet er i evig forvandling, det være sig de
billeder af virkeligheden, som mennesket hver især bæ¬
rer rundt på, som den fysiske virkelighed, hvor men¬

nesket med sin aktivitet påvirker kloden fra syreregn

og Golfkrig i Kuwait til fredning og fortsat sikring af
Møns Klint. Kulturen har langsomt, men sikkert be¬
arbejdet naturen og har bredt sig fra tidlige små loka¬
le samfund over regionale til en global kontekst. Man
kan derfor tale om et udvidet naturbegreb, hvor natur

og kultur mere eller mindre er blevet forenet. Selv om
kultur i dag er blevet en større del af naturbegrebet,
opleves iscenesættelsen af landskabet stadigt som et
maleri af skønne billeder af fortiden, i stedet for i hø¬

jere grad at acceptere og skabe med landskabets kon¬
tekst og særegenhed (genius loci) som udgangspunkt
i bearbejdningen af det sanselige og direkte rum.

Naturbegrebet som det organiske og uorganiske,
proces, dynamik og sammenhæng er en opfattelse,

Stige 0 Losseplads, Odense Fjord

:n inddæmmede Stnmd

Odense Ki/jl

Odense Fjord

Skydcommde

En anden mulighed
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som jeg deler. Naturen er deraf altid i bevægelse, hvor
processerne er nuet imellem fremtiden og fortiden. I
tolkningen af lossepladsen har jeg søgt inspiration i
naturen. De elementære processer og menneskets per¬

ception er det basale, dvs. den autentiske oplevelse,
som altid vil være unik i forhold til den individuelle

sansning, sansekonkretismen. Gennem en sanselig til¬
gængelighed fås erkendelsen, som forbinder tingene
med menneskene igen og skaber et sprog for det vær¬

diløse, en viden om hvad der foregår. Lossepladsen
dækkes derfor ikke til, men erkendes som natur, en

beskrivelse af en tid og samfundsudviklingen.
Odense kommune har karakteriseret et område

nord for Odense som bynært landskab. Området in¬
kluderer skov, agerland, mose, strandeng og losseplads
(når den er dækket til). Lossepladsen, opfattes af mig
som en attraktion i landskabet, ligesom skoven. Ved
at se det bynære landskab som en mangfoldighed af
relationer og ikke som isolerede genstande synligøres
stedernes forskellige særegenhed ved en ligestilling af
stedernes udtryk. En landskabsdialetik, hvor samspil¬
let imellem skønhed, det rå og storheden også er en

indlæringsproces.
I landskabsarkitekturen findes ting, de bearbejdes

og gøres tilgængelige, og tiden spiller ind som den 4.
dimension. I projektforslaget findes ting, de bearbej¬
des og gøres tilgængelige, men jeg opfatter tiden, som

nuet, den autentiske oplevelse af det direkte rum.

Landskabsarkitekturen udtrykkes derved gennem for¬
ståelsen af et steds umiddelbare kontekst, den sanseli¬

ge oplevelse af det autentiske rum og omverdenen.
På strækningen i det bynære landskab er fundet nog¬

le æstetiske punkter ud fra min sanselige oplevelse.

De skal opfattes, som en fortættet oplevelse og som

en tolkning af den sammenhæng, de indgår i. Punk¬
terne hhv. lokaliteterne fortæller om stedernes særegen¬

hed, det nære som stoflighed, terræn, jordbundsfor¬
hold, vegetationsformer, historie og kontekst. De har
deraf alle mulige former og udtryk i forhold til mate¬

riale, beliggenhed og tid. De fundne punkter tildeles
en vilkårlig rækkefølge og gøres sanseligt tilgængelige
ved, at en sti indfanger dem og formidler dermed land¬
skabets muligheder og fortællingen om genius loci.

Stien forbinder punkterne lineært, dermed opnås
en fokusering og en orienteringsretning mod det en¬

kelte punkt, en accentuering og synliggørelse, hvor
punktet får tildelt den samme opmærksomhed og vær¬

di, og dermed ligestilling. Stien er fordringsløs og kræ¬
ver ikke, at omgivelserne skal forholde sig til den eller
omvendt. Landskabets evige forvandling i forhold til
stof, former og farver gør, at punkterne og det imel¬
lem dem forandres. Derfor vil det altid være forskelli¬

ge billeder, der sanses af punkterne, og igen vil andre
punkter sanses for enden af liniestykkerne. Situations¬
tilstanden, nuet er det essentielle, som er afhængig af
tid, vejr og individuel sansning.

Derfor er det ikke muligt at forudsige, hvad der sker.
Lisbeth Westergaard, landskabsarkitekt mdl

Lisbeth Westergaard: Stige 0 Losseplads, Odense Fjord
Speciale i faget landskabsplanlægning.
Institutfor Økonomi, Skov og Landskab, KVL, 1996
Vejleder: Ib Asger Olsen
Ekstern vejleder: Stig L. Andersson
Eksaminator: Steen Høyer
Fotos: Hans Kragh og Lisbeth Westergaard Ikoner • Icons
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Køge Main Square, p. 3
Inge Alstrup
Køge Main Square is as old as the town
itself, which in the 13th century arose as a
seaport and commercial centre. The square,
never having been built on, was at its
present upwards of 3.5 acres from the start.
Old prints show it to have been bare: no
trees, no sales kiosks, no furniture. The
town council's committee for urban pro¬
jecting and the environment wished to hear
as many views as possible on the projected
plaza. A council subgroup set up five very
different proposals, which were presented at
a civic meeting. Decisions were to retain
the floorage, to furnish the site with a lim¬
ited number of elements, to preserve the
square's old diagonal crossing, to plant some
new trees, and to allow vendors' stalls and
spots for serving drinks. Three new pavil¬
ions at night are solitary cubic objects
whereas they open during the day to take
up more space, which in turn is defined by
wooden partitions offering shelter against
both rainfall and winds. A string of large
spherical pearls frame and light the square,
offsetting its unusual size. The lamps light¬
en the house fronts in a soft and even man¬

ner allowing the unique architecture to
stand out even in the dark. The cobble¬
stones of old have been re-laid, and five
large oaks have been planted.

A Square in Central Ikast, p. 10
Stig. L. Andersson
I was commissioned, in 1994, to submit a

scheme for artistic treatment of part of
Ikast, Jutland. Phase One was to be the re¬

modelling of a square. Later phases include
a community park and re-establishing the
town's car parks. My design takes off from
local qualities and elements such as plane,
acreage, weather profile, the town's low sky¬
line, available materials, and from how dis¬
parate entities already exist in combination.
The innovative quality is precisely defined
by a dual rim made of borderstones, a rib¬
bon framing a carpet cut into the existing
surface. The carpet is made of large grey re¬
used bonded cobbles, beds containing beech
hedges, broken white marble or perennials,
stainless steel outlet grating, and a rectan¬
gular fluted rubber carpet running to 11
metres, all delineated by stainless steel rims.
Two new limes and long, polished, grey-
and-black granite bars supporting flood¬
lights will produce a misty impression at
night, as during rainfall.

Re-Creation of Nyvej, Glostrup, p. 10
Stig L. Andersson
The Glostrup Town Council in 1995 com¬
missioned my office to produce a master
plan for the renewal of central Glostrup.
The redirected traffic is Phase One of a

total of 24 projects which will be complet¬
ed by early 2005. We have introduced
shales-based paving which in time will
unite the various elements. The shales in

question, Norwegian Otta Pillarguri, have
not been used as pavers in Denmark before.

Slabs of decreasing lengths have been laid
to 4 different widths. We have designed a
single type of lamp which will replace the
many different types that now produce a
restless and derelict impression. The inten¬
tion to create a road which would be a nat¬

ural part of the future open space is reflect¬
ed in its light curvature. The separation of
road and cyclist/pedestrian territory is
marked with bollards cut from black Finn¬
ish granite.

Herning Square, p. 12
Herning Square recreated by Jeppe Aagaard
Andersen's office, as narrated by the architect
himselfto Ulla Strømberg ofProgramme 1,
Denmark's Radio.

Bjarne Riis won Tour de France and a total
remodelling of Hernings Old Square had
been completed. The square was reopened
in the presence of 35,000 people including
Mr Riis. Says Mr Aagaard Andersen, 'We
wanted a space which would be both large
and small, intimate and open. Proportions
were to conform to the town's oldest build¬

ings and since Herning is a relatively new
town, the buildings in question would be
the parish church, the Christian commu¬

nity chapel, and the hotel. I decided that
the space surrounding the hotel would be
replicated all through the square so as to
create the necessary boundaries and constel¬
lations. We wanted dimensions which would
ensure that somebody crossing the square
on an early Monday morning would not
feel as if they were in a desert. On the other
hand it had to be possible, we decided, for
thousands of people to fill the space. Paving
with granite was an early decision. We had
an unusual type of slab made, coarsely
carved rather than sawn. The result was a

striped floor whose dual surface changes
colour in the rain. As soon as these pavers
dry off, their separate character shifts again.
We have planted the largest chestnut trees
we were able to find in Denmark, 4.5 m

tall and 10 years old. Lighting is very
important, one type in evidence at 5 o'clock
pm on a winter's day, and a completely dif¬
ferent one in summer. Lamps contain
colour filters, at dusk a red shade shimmer¬
ing against the blue night sky. The square
also accommodates 6 very special trees
made of stainless steel plates, themselves
sculptural, but in time they will support
climbing roses.'

Vestamager, An Unspoilt Area
in Greater Copenhagen, p. 18
Karen Margrethe Bak
Based on my Graduation Project undertak¬
en at the Copenhagen Agricultural
University's Landscape Department (KVL),
this article details a long term landscape
plan and a maintenance scheme for the
years 1997 to 2001. Dealing with the area
south of the Sound Link and Sound City,
my proposal assumes the need to articulate
its unspoilt character and to regulate public
thoroughfare so as to protect the area's bio¬
logical values. The meadows that run the

length of the southern and western water¬
fronts are especially high in biological value,
vulnerable if exposed to recreational usage
and therefore to be defined as areas of bio¬

logical interest with strictly regulated traffic
and few public amenities. Amenities are
concentrated around the so-called shooting
mounds, which make for positive natural
experience. To the north and the east of
these, recreational facilities have been made
available but special preservational care has
been taken. A few meandering paths will be
created, and picnic sites established. The
area west of the Ørestad, where visits are

expected to run to a large number of peo¬
ple, will be equipped with more recreatio¬
nal facilities: a grid of meandering foot¬
paths will be established and supplemented
with picnic and camping sites. Bushes and
trees will be allowed to grow so as to form
long winding edges between canals.

Water Meets Land, p. 20
Anne-Marie Bundgaard and Mette Kliiver
This KVL Graduation Project discusses
problem areas and potential relating to the
future seaport of Copenhagen. Our alterna¬
tive to its present development aims to link
the seaport to the metropolitan structure,
forcing it to assist in creating identity and
unity. The proposal's main element is a

promenade whose proportions match those
of the entire waterfront environment. The
waterfront area is divided into two zones

using a row of lights. Directly along the
water's edge is a pedestrian paved strip,
whereas the stretch adjacent to the city is
gravelled, with trees and some room for
pavilions, vendor's stalls, etc. The prome¬
nade has a wooden platform added onto
the edge of the existing wharf. The width
of zones, the spacing of trees, the types of
benches and lamps selected, all vary with
the metropolitan structure visible behind
the waterfront area.

Stige 0 Tip by Odense Inlet, p. 22
Lisbeth Westergaard
Stige 0 (island) rubbish tip, by the reclaimed
Seden Beach, was' closed down in January
1996. At 70 ha it was the largest of all
Scandinavian tips at the time of its closure,
and for 30 years had been a major tip serv¬
ing the city of Odense. Its development was

gradual, a proces changing the landscape
from a shallow inlet to an area defined by
mounds of up to 25 metres. Its profiles
today conceal household rubbish, industrial
waste, soil, and building refuse. Municipal
plans are to cover the entire area with aim
earth layer and plant this new surface with
grass and trees. In my graduation paper the
tip is considered a landscape asset, as attrac¬
tive as the woods. By approaching the land¬
scape that relates to the city I found some
aesthetic cusps and sites which bear witness
to the unique character of each locality. I
have aligned these at random, making them
accessible by establishing a footpath which
involves people with the landscape.
Ellen Miriam Pedersen
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ETSTORVÆRK
OMDETMODERNEGENNEMBRUD
IHAVEKUNSTEN

Malene Hauxner FANTASIENS HAVE

UDGIVET MED STØTTE FRA DANMARKS NATIONALBANKSJUBILÆUMSFONDAF 1968 • NYCARLSBERGFONDET • STATENSKUNSTFOND • PLANSTYRELSEN • FONDEN FOR HAVE¬
KULTUR • NYKREDITS FOND • MARGOTOGTHORVALD DREYERSFOND • OVERRETSSAGFØRERL. ZEUTHENS MINDELEGAT360sider

GennemillustreretifarverIndb. 475kr.
Hft. 395kr.

Fantasiens Havehandler om det moderne gennembrud ihavekunsten.
I virkelighedenbliver det beretningen om havekunstens udviklingi 1. halvdel
afdetteårhundrede. Forfatteren placererdanskhavekunsti en europæiskforståelsesramme og påviser,hvordan et ændret livs-, skønheds- og natursyn

afbildesiden moderne have,hvis pioneriDanmark var havearkitekten
G. N.Brandt.

Bogen er på 360 sider ogbeskriver den modernehave, som
den formedes i mellemkrigsårene, udviklede ogkonsoliderede sigunder
1930rneskulturradikalisme ogi 1940rnes traditionalisme fori50erne
at tage en nydrejning.Fantasiens Havekaster nyt lys over det kompleks afændringeri

erkendelse, rumopfattelse etc.,der førte til modernismenihavekunsten
- men den er også et forsøgpå at rehabilitere modernismens have,
der imidtfirserneblev erklæret fallit.
Bogen er antaget tilforsvar vedLandbohøjskolen iKøbenhavn,
men ikkedesto mindreadministreresdet vældigestofvirtuostgennem
forfatterens let læstepen.ARKITEKTENS FORLAG
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Stipendier til efteruddannelse
i pleje af historiske haver
Den Europæiske kommission under¬
støtter for femte gang ICOMOS
komiteen (International Council om

Monuments and Sites) i at kunne
skabe centre for efteruddannelse i

pleje af historiske haver og stiller
stipendier af 3 måneders varighed
til rådighed i det akademiske år
1996/97.
Kandidaten vil modtage en måneds
teoretisk og to måneders praktiske
undervisning i centrene i Madrid,
Angers eller York.
Kurserne henvender sig til unge pro¬
fessionelle, det være sig landskabs¬
arkitekter, overgartnere, arkitekter,
byplanlæggere, botanikere, kunsthi¬
storikere og arkitekturhistorikere
samt administratorer og forvaltere
af såvel statslige, kommunale som
private parker og haver. Kurserne
bliver tilbudt på det pågældende
lands sprog.
Kandidaterne skal komme fra EUs
medlemslande og sende deres
ansøgning til det uddannelsescenter,
de ønsker at læse ved. Uddannel¬
sesstedet foretager udvælgelsen.
Oplysninger og henvendelse skal
ske til nedenstående.
I Spanien: prof. C. Anon Feliu.
Universidad Politecnica de Madrid.
Ciudad Universitaria. E 28 040
Madrid. Fax 34 1 300 34 27.
I Frankrig: prof. M. Tanguy. Ecole
Nationale d'lngenieurs des Travaux
de l'Horticulture et du Paysage
d'Angers. 2 rue le Notre. F 49 045
Angers. Fax+33241 73 1557.
I Storbritannien: lektor P. Goodchild.
Institute of Advanced Architectural
Studies, 'Landscapes and Gardens'.
University of York. King's Manor. GB
York Y012 EP. Fax +44 19 04 433949.

At tænke med landskab
i arkitektur

Afhandlingen 'At tænke med land¬
skab i arkitektur' af landskabsarki¬
tekt, lic.arch. Kristine Jensen danner
udgangspunkt for en udstilling med
samme titel. Arrangørerne kalder
afhandlingen 'et skelsættende værk
efter bruddet i 80erne med moder¬
nismens symbolbærende helheds¬

syn. En sammentænkning af kultur
og natur i et rum, hvor landskab og
arkitektur bliver gensidigt spejlende.'
Udstillingen viser en række analyse¬
rede eksempler som en selvstændig
del af Kristine Jensens licentiataf¬

handling. Eksempelsamlingen er et
rumligt struktureret arbejde på at
frisætte de arkitektoniske virkemid¬
ler fænomenologisk - på tværs af
historien som base for det 21. år¬
hundredes arkitektur.
Resultatet af arbejdet må ses som
et forfinet stykke værktøj, en nød¬
vendig del af den proces, der skaber
nye værker - foruden at være et
værk i sig selv.
Kristine Jensen vægter hånden,
øjets og tankens arbejde med en
kunstnerisk præcision, der i analy¬
serne er selv Piranesi værdig.
Udstillingen vedkommer alle fagligt
interesserede, byplanarkitekter, byg¬
ningsarkitekter, landskabsarkitekter,
og vil berøre alle i fremtiden.
Meldahls Smedie på Holmen.
Danneskiold-Samsøes Allé 53.
1435 Kbh. K. Tlf. 32 68 60 00.
Fax 32 68 61 11.
27. februar til 14. marts. Åben alle

hverdage kl. 9-18. Entre 20 kr.
17.-28. marts vises samme udstilling
på Sektion for Landskab, KVL.
Rolighedsvej 23, 2. Frederiksberg.
Tlf. 35 28 22 50.

BUGA 97 i Gelsenkirchen
19. april til 5. oktober 1997 afholdes
Bundesgartenschau i Gelsenkirchen
på et mere end 100 hektar stort om¬
råde. Udstillingen, der er arrangeret
af tysk gartnerindustri, har fundet
sted hvert andet år siden 1951.
BUGA 97 rummer en snes temaha¬
ver, en landskabspark, blomster¬
udstillinger i fire udstillingshaller,
tilplantede skovstrækninger og hi¬
storiske områder omkring en gammel
kulmine.
Beder Gartnerskole arrangerer med
Thinggaard Specialrejser to busture
8.-11.5 og 10.-13.6 med overnatning
for ca. 1700 kr.

Yderligere oplysninger: Thinggaard
Specialrejser, tlf. 99 34 44 44.

Gammel Dok

Indtil 26. marts vises udstillingen
Wien - by og bygninger. Udstillin¬
gen er produceret i samarbejde med
Stadtplanung Wien.
Dansk Arkitektur Center, GI. Dok.
Strandgade 27.Kbh. K.
Alle dage 10-17. Tlf. 31 57 19 30.

Konferencer, messer m.m.

19. april-5. oktober. BUGA 97. Gel¬
senkirchen, Tyskland.

25.-26. august. Trafikdage på Aal¬
borg Universitet. Tlf. 96 35 80 80.
Se også trafikdagenes homepage:
http://www.i4.auc.dk/TRG/TD
28.-30. august. By i 1000 år. Nordisk
kongres for landskabsarkitekter.
Trondheim. Arr. NLA.
4.-7. november. DreiFachmesse
Koln, fsb, areal og IRW. Tlf. 0221
821 2494, fax 0221 821 2105.
Sommeren 1997. Udstilling om
kunstneren og havearkitekten Emma
Lundberg på Millesgården i Stock¬
holm.
Sommeren 1997. Udstillingen
Lausanne jardins 97. International
havefestival med udstillinger og
haveanlæg. Inf. +41 21 323 07 56.
2.-4. september. Fremtidens Grønne
Kirkegård, nordisk kongres i Køben¬
havn. Arr. Nordisk Forbund for Kirke¬

gårdskultur.
8.-11. oktober. The 34th IFLA World

Congress Argentina. Recreational
open spaces - essential for people's
welfare. Fax 541 315 1465.
Oktober 1998. The 35th IFLA World

Congress. Jakarta, Indonesien.

Dansk Byplanlaboratorium
28.-30. april. Bedre lokalplaner. Hor¬
sens.

13.-14. maj. Planlægning af kyst¬
områder. Grenå.
6.-16. oktober. Studierejse til USA.
Chicago, Boston, NYC, Washington
D.C. og Charlotteville.
Dansk Byplanlaboratorium.
Peder Skramsgade 2B, 1054 Kbh. K.
Tlf. 33 13 72 81, fax 33 14 34 35.

34. IFLA World Congress
i Argentina
I forbindelse med IFLAs 34. World

Congress i Argentina 8.-11. oktober
1997, hvor temaet er 'Recreational
open spaces - essential for people's
wejfare', opfordres interesserede til
at indsende forslag til præsentation
af projekter. Delemner er: Recreation
today, spaces and open places;
Concept of open spaces; natural and
man-made environtments; projects
related to different ecosystems.
Man skal sende abstract på max. 1
A4 side, på 3,5 diskette i Winword 6
eller Windows 3.1, med titel, autor,
adresse, e-mail-adresse.
Frist 3. maj 1997, evt. accept inden
3. juli 1997.
Yderligere oplysninger: Marcelo T.
de Alvear 624. Piso 2. Of. 6.1058
Buenos Aires, Argentina.
Fax+541 315 1465.
E-mail artesi@overnet.com.ar
Program for kongressen kan fås fra
Torben Gleesborg, DL. Strandvejen
863. 2930 Klampenborg.
Tlf. 39 97 01 00.
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Gadeinventar
i støbejern
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Design: Knud Holscher
Industriel design

GH form
GH Holbæk Jernstøberi

Lundemarksvej 22 4300 Holbæk • Tlf. 53 43 04 14

Tidsskriftet PROCES
PROCES er startet i 1993 på initiativ
af forskerstuderende ved Kunstaka¬
demiets Arkitektskole.En reorganise¬
ret redaktion har inspireret en række
forfattere til at udgive stof, dels
selvstændige arbejder, dels brud¬
stykker af større værker. Det første
resultat heraf er PROCES 4: Færøsk

byggeskik i tusind år med tekst af
arkitekt Palle Dyreborg og akvareller
af arkitekt Poul Jensen, begge lære¬
re ved Kunstakademiets Arkitekt¬
skole.
Om kort tid udkommer PROCES 5,
som følger det nummer 4 tematisk
op. Titlen er Kongsbondesamfundet
på Koltur. Færøerne før, nu og i
fremtiden.

Publicering i PROCES er en mulig¬
hed, der gives alle, der i Danmark
forsker i og skriver om arkitektur,
uanset baggrund. Forfatterskaren er
ikke begrænset til Kunstakademiets
Arkitektskoles lærere og forsker¬
studerende. Indholdet i PROCES kan
være artikler, foredragsmanuskrip-
ter, konferenceindlæg etc. med rela¬
tion til arkitektur og forskning i det1
te fænomen.

PROCES. Kunstakademiets Arkitekt¬
skole. Philip de Langes Allé 10.
1435 Kbh. K.
PROCES 1,1993: Munkegårdsskolen
af Kjeld Vindum, PROCES 2,1993:
Faaborg Museum af Anne Kappel
Hansen og PROCES 3,19934: Vitale
forbindelser af Anne Louise Sommer
sælges for 20 kr. pr. stk fra
Byggeriets Studiearkiv.
Peder Skrams Gade 2D. 1054 Kbh K.

Træer og blade - nogle
dendromorfologiske strøtanker
Bogen er et forsøg på at gøre op¬
mærksom på nogle enkle formmæs¬
sige sammenhænge, som synes at
findes i naturen i almindelighed og i
løvtræer i særdeleshed.

Forsøget gøres ved at anlægge
synspunkter og vurderinger, der er
hentet fra menneskeskabte kon¬
struktioner, som de kendes fra byg¬
geriet, især fra statik og hydraulik.
Disse fag er dog anvendt på så en¬
kelt et niveau, at bogen kan læses
af enhver, der interesserer sig lidt
for naturen.

TOÆEEIF3 <0© IBLrøE

Bogen indledes med nogle betragt¬
ninger over naturen som helhed, dyr
og planter, hvorefter den beskæfti¬
ger sig med løvtræer, nemlig struk¬
tur og form for disse træers gren-
bygning, kviste og blade. I bogen
fremsættes en så vidt vides ny og
meget enkel teori om løvtræers form¬
mæssige principper. Denne udbyg¬
ges med de systemer, der synes
afgørende for kviste og blades form.
Bogen afsluttes med 'Et talmagisk
appendiks' der, uden at kræve vi¬
denskabelig pålidelighed, påviser
nogle påfaldende egenskaber ved
det gyldne snits talrække anvendt
på naturfænomener.
Friis Mathiasen, Hans: Kunstakade¬
miets Arkitektskoles Forlag. 1997.
99 s., ill. 175 kr. Distribueres af Arki¬
tektens Forlag.

The character of England
A new map, The character of Eng¬
land, has been produced by the
Countryside Commission and English
Nature, in association with English
Heritage. The map charts the
character and wildlife interests of
the whole country and will be a new
tool for policy makers, planners,
environmentalists, and those in
education enabling issues affecting
landscape and nature conservation
to be considered within a single
framework, with decisions based on

dispassionate evidence. Until now,
landscape and wildlife conservation
has focused on designated areas
such as National Parks, Areas of
Outstanding Natural Beauty and
Sites of Special Scientific Interest.
The new map will provide informati¬
on on the diversity of the countrysi¬
de beyond these designated areas:
159 separate 'character areas' give
a concise, objective summary of the
region's historic character, landscape
and natural history, and 22 maritime
areas have also been identified. The
launch of the map is the first phase
of a comprehensive audit of the
English landscape more substantial
descriptions will be published by the
Countryside Commission during 1997.
Copies of the map are available
from the Countryside Commission.
Tlf.+44 1242 521381.



Design af trafikkens skilte
Hvilke overvejelser ligger der bag
de skilte vi møder i trafikken? Hvor¬
for ser de sådan ud? Hvem har
bestemt, at de skal se sådan ud? Er
det godt, at de ser sådan ud? Sig¬
nalerer de det de skal? Findes der
internationale regler for vejskilte?
Hvad siger Dansk Standard?
Det er nogle af de spørgsmål, de
tre forfattere bag Dansk Design
Centers nye bog Design af trafik¬
kens skilte tager op til overvejelse
og kommentar.
Bogen er resultatet af et samarbej¬
de mellen Vejdirektoratet og Dansk
Design Center. De tre forfattere er
arkitekt Kai Christensen, arkitekt og
landskabsarkitekt Ib Møller fra arki¬
tektfirmaet Møller & Grønborg og
direktør Jens Bernsen, Dansk
Design Center.
I korte velillustrerede kapitler gen-
nemås bl. a et trafikskilts funktion
og kvalitet, de første danske vejskil¬
te, samt redaktion, design og af¬
prøvning af dagens skilte. Bogen
kan samtidig læses som en intro¬
duktion til skilte i almindelighed.
Bogen afsluttes med definitioner og
piktogrammer med efterfølgende
henvisninger til litteratur og institu¬
tioner i Danmark og udlandet, hvor
man kan få yderligere information
om emnet.

Bernsen, Jens, Kai Christensen og
Ib Møller: Design af trafikkens skil¬
te/Design of the Danish Traffic
Signs. Kan købes i boghandelen og
fra Dansk Design Center. 1996.
Dansk-engelsk paralleltekst. 120 s.,
300 ill. i farver og s/h. 198 kr.

Udearealerfor alle
Udearealer for alle giver de, der
planlægger og projekterer, bedre
mulighed for at udforme det ydre
miljø, så også handicappede får
mulighed for at færdes udenfor.
Bogen indeholder gode råd og for¬
slag samt henvisninger til såvel lit¬
teratur som videncentre, hvor yder¬
ligere oplysninger kan indhentes,
bl.a. hos handicaporganisationerne.
DS-Håndbog 105:1. Erstatter DS/R
450:1983. Dansk Standard. Kollegi-
evej 6. 2920 Charlottenlund.

Smukke veje -

drift og vedligehold
Vejdirektoratet vedtog i 1995 'Stra¬
tegi for Smukke Veje', hvori man
fremfører en lang række initiativer
at fremme bevidstheden om de
æstetiske kvaliteter omkring veje
og trafik. Vejdirektoratet vil gerne
have ryddet det eksisterende vejnet
for 'æstetisk sorte pletter'. Hvis det
er grimt, er det ikke godt nok, og
det synspunkt gælder ikke alene
nye veje og ombygninger. Grimme
forhold er i sig selv en anledning til
at forbedre forholdene.

Derfor har direktoratet sammen

med Roskilde og Silkeborg kommu¬
ner samt Roskilde og Århus amts¬
kommuner og arkitektfirmaet Møl¬
ler & Grønborg undersøgt grimme
elementer på forskellige vejtyper og
er kommet med skitseforslag til,
hvordan det kan blive smukkere. En
enkelt vejstrækning er gennemgået
mere detaljeret.
Resultatet er blevet en rapport, der
henvender sig til vejteknikere og
administratorer og også til trafikan¬
ter og politikere med inspiration og
ideer.

Strategien søger med Med eksem¬
pelsamlingen søger man at øge op¬
mærksomheden om æstetikkens

betydning hos de mange, der bruger
eller passer vejene - eller er nabo¬
er til dem. Det drejer sig grund¬
læggende om at have en holdning
til vejenes udformning.
Rapport nr. 56 Smukke Veje - drift
og vedligehold. Vejdirektoratet.
1996. 92 s., ill. 100 kr.
Kan købes hos Vejdirektoratet.
Tlf. 33 93 33 38, fax 33 15 63 35.

Modtagne publikationer m.m.

Høy, Thorkild og Jørgen Dahl: Dan¬
marks .søer. Strandbergs Forlag.
1997.196 s., ill. 398 kr.
Meyer Andersen, Bernsen, Dam¬
gaard: Offentlig design ståbi. Dansk
Design Center, H.C.Andersen Boule¬
vard 18,1553 KbhV. 1993.120 s„

ill. 198 kr.
Gralle, Jan: Design Bogen. Forlaget
Frydenlund, 1995.160 s., ill. 198 kr.
Bogen er skrevet med henblik på
undervisningen i Gymnasiet og HF.

Berglund, Ulla, Tom Hansson, Tjel-
hvar Hågg, Ulla Jergeby & Par Sfl-
derblom: Vi vårdar vår gård. Movi-
um. 1995. Stad & Land 130. 75 s.,
ill. Eksempler på beboermedvirken i
udearealers pleje i forskellige bolig¬
bebyggelser i Sverige.
Lovkvist, Karl: Vad kostar parken ?
Movium. 1995. Stad & Land 131.
84 s.

Hubertz, Hanne og Lene Kristian¬
sen: Rigere Skov i Danmark.
90ernes viden om naturhensyn og
økologi. G.E.C.Gads Forlag og Miljø-
og Energiministeriet, 1995.120 s„
ill. Bogen beskæftiger sig primært
med det dyre- og planteliv, der
knytter sig til de danske skove.
Goodchild, Peter, David Lambert,
and Julie Roberts: Researching a
Gardens History. A Guide to Docu¬
mentary and Published Sources.
Institute of Advanced Architectural
Studies. The University af York,
1995. 30 s„ ill. £ 7.00 inkl. forsen¬
delse.
Timm, Ulrich: Terrassen & Sitzplåtze
- Vom Wohnen im Garten. Callwey.
1995. Streitfeldtstrasse 35, 81673
Miinchen. Tlf. 089 4360 0577.160
s., 128 farveill. 88 DM + forsendel¬
se. Et idékatalog indsamlet fra for¬
skellige lande. Bogen holder sig
snævert til emnet og angivelse af
idéernes ophavsmand. Med smukke
billeder af klippede planter.
Rissier, Albrecht: Zeichnen - Unter-
wegs mit Stift und Skizzenbuch.
Callwey, 1995.128 s„ 80 farveill.
og 50 sort/hvide ill. Pris 68 DM +
forsendelse. En tegneskole for 'øje
og hånd' med beskrivelse af for¬
skellige materialer, teknikker og
grundlaget for billedopbygning.
Koller, Oskar: Blumen, Landschaf-
ten, Menchen - Die Druckgraphik
1972-1995. Callwey, 1996.180 s„
595 farveill. Pris 98 DM + forsen¬
delse. Andet bind i en serie med

grafiske blade af Oskar Koller.
Første bind kom i 1990. Litografier¬
ne, hvoraf mange farvelagt med
akvarel, holder sig til de temaer,
der er bogens titel.
Trilogi. Kunst - Natur-Videnskab.
Kunsthallen Brandts Klædefabrik,
Odense, Botanisk Have, Kbh. og
TICKON, Langeland, 1996.233 s., ill.
195 kr. + porto. Solveig Stenholm

Tegnestuenyt
Landskabsarkitekt Henrik Fog-Møl¬
ler er pr. 1. januar 1997 indtrådt
som medindehaver af tegnestuen
Ginman • Harboe • Borup Land¬
skabsarkitekter A/S.
Efter afsluttet uddannelse på Land¬
bohøjskolen var Henrik Fog-Møller i
en lang årrække ansat i firmaet.
Han har i de seneste 10 år haft

egen tegnestue, men har opretholdt
den faglige og kollegiale tilknytning
til tegnestuen gennem periodevis
samarbejde omkring væsentlige
opgaver. Dette mangeårige samar¬
bejde er nu formaliseret.

Studietur til Tyskland
I dagene 21.-24. maj 1997 arrange¬
res en studietur til IBA Emscher Park
for at se på en række af Europas p.t.
mest interessante byggeprojekter.
Turen omfatter besøg hos en halv
snes af de bedste projekter inden
for boligbyggeri, erhvervsbyggeri,
kulturinstitutioner, nyanvendelse af
gamle industribygninger og -anlæg
samt landskabsarkitektur.

Vægten lægges på temaerne økologi
og god arkitektur. De fleste husker
sikkert IBA Berlin, Internationale
Bauausstellung, som blev gennem¬
ført i slutningen af 80erne. Danske
byggefolk og planlæggere valfartede
for at se Neubau og Altbau på højt,
innovativt niveau.
Nu er den næste IBA på trapperne:
'Internationale Bauausstellung Em¬
scher Park' finder sted i Ruhr-di-
striktet, nærmere bestemt oplandet
til floden Emscher. Området på ca.
15 x 75 km strækker sig fra Duis-
burg i vest til Dortmund i øst og om¬
fatter 17 byer og 2 mio. indbyggere.
Her realiseres for tiden omkring 200
spændende projekter, hvoraf mange
er resultatet af konkurrencer.
Det overordnede mål er revitalise-
ring af en gammel industriregion, og
værktøjerne er en social, økologisk
og økonomisk indsats med investe¬
ringer på adskillige milliarder DM.
Byggeopgaverne kan sammenfattes
under fem hovedområder:
1. Udvikling af en række nye og
anderledes bydele, primært på area¬
ler forladt efter minedrift.
2. Udformning af nye erhvervsområ¬
der af arkitektonisk og økologisk
kvalitet, bl.a. i form af teknologi- og
videnscentre.
3. Opførelse af en række boligkvar¬
terer af høj bymæssig, arkitektonisk,
social og økologisk kvalitet.
4. Bevaring og nyanvendelse af om¬
rådets industrihistoriske anlæg til
utraditionelle formål, f.eks. kultur,
erhverv og rekreation.
5. Natur i industrilandskabet, hvor
'natur' og historie indgår i en symbi¬
ose med focus på økologi og æste¬
tik, frigjort fra de sædvanlige former
Turen, der er åben for alle interesse¬
rede, arrangeres af Gruppen for by-
og landskabsplanlægning aps. Del¬
tagerprisen er 5000 kr. inkl. helpen¬
sion. Tilmeldingsfrist snarest, og
senest 1. april. Yderligere oplysnin¬
ger og program fås hos arkitekt
MAA Torben Gade, tlf. 75 52 64 44.
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Hegn Porte Låger
Opsættes overalt

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

ISIiOJ A
S

Den Danske Tradvarefabrik

HENRY KROGH & GUNNAR SØNDERGÅRD aps
A nlægsgartnermestre

mvi
Ledøjetoften 49 • 2765 Smørum \X^\ BYGGER
Tlf. 42 97 05 10 og 42 97 03 50 L D A GRØNT

HLA HAVE- OG LANDSKABSETABLERING A/S
ANLÆGSVIRKSOMHED

SLANGERUPGADE 56 . 3400 HILLERØD
TELEFON 42 25 17 90 . TELEFAX 48 24 10 90

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

I Medlem af Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre J

ANLÆGSGARTNERMESTER

A. WALTHER JENSEN A/S
GL. KØGEVEJ 877 Gå til den faguddannede
2665 VALLENSBÆK STRAND ANLÆGSGARTNER
TELEFON 43 73 32 78

ANLÆGGER OG VEDLIGEHOLDER GRØNNE OMRÅDER

»
Batzlaff'sStenhuggeGrundlagt

1880

Granit-belægning »<* *—

Granit-trapper
Vi er fagfolk på området

og et aflandets mest alsidige
granit forarbejdningssteder

■1

O 6300 Gråsten Ulsnæs 30 - 32
tlf. 7465 1034 - 7465 1064- fax. 7465 1043

Pictoform er et system af ledelinjer
udviklet til hjælp for blinde og
svagsynede.

Belægningselementerne produceres i
støbejern, beton og som soloelement i
bronze.

Elementerne kan med deres lidenhed være

et arkitektonisk tilskud til gaderummet.

I Al GH Form
IC 11 GH Holbæk Jernstøberi
Lundemarksvej 22 . 4300 Holbæk
Tlf. 5343 0414 Fax. 5343 2221

PICTO
FORM
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FOCUS BELYSNING AS
NORGE

TLF. 32-89 32 80

FOCUS AS
KOKKEDAL INDUSTRIPARK 40

DK 2980 KOKKEDAL
TLF. 49 14 80 80 • FAX 49 14 80 90

FOX DESIGN AB
SVERIGE

TLF. 08-440 85 40 O


