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DANMARKS HAVEKUNST
Danmarks Havekunst II
Lulu Salto Stephensen
431 sider

I bind to beskrives perioden fra den romantiske
haves gennembrud i det tidlige 1800-tal frem til
2. Verdenskrig.

Danmarks Havekunst Lll
Annemarie Lund
440 sider

I bind lli beskrives havens udvikling i perioden
fra efterkrigstiden frem til vore dage.

Begge bind er rigt illustrerede med ypperlige
gengivelser af planer og smukke fotos af
fotografen Keld Helmer-Petersen.
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Vanddesign
til det offentlige rum

- Energibevidst rådgivning
- Erfaren projektering

- Driftsvenlig udførelse
- Vandbehandling

- Belysning
- Interaktion

- Stort vandlaboratorium

LISSY BOESEN

BYRUM
DESIGN
MODULERS
flere varianter flere
funktionsmuligheder
tlf: +45 21 60 82 72
lissyboesendesign.dk

Fokdal
Springvand
Østerled 28 4300 Holbæk

Tel.: 5944 0565

www.fokdalspringvand.dk
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jfiH V Byparken fik tildelt "Midlertidig arkitektur" prisen.
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Landskabsarkitektur produkter til udsmykning af torve og pladser,
kirkegårde, havnemiljø mm.

Serie-opbygget sortiment med matchende bænke, borde, affaldsbeholdere og
blomsterkummer.



Hammersholm. Foto Dansk Bygningsarv

Ti rådgivere til ti steder i landskabet
Hele 75 ansøgere har meldt sig på banen for
at byde ind på at løse opgaven med at etablere
små indgreb af særlig høj kvalitet på ti udvalg¬
te steder i det danske landskab.

Initiativet gennemføres i et samarbejde
mellem Realdania og Naturstyrelsen og har til
formål at udvikle og højne oplevelsen af sær¬

lige udvalgte steder i den danske natur: Fra
bløde bakker til brusende Vesterhav og san¬
dede klinter og klitter. Fra magiske moser til
verdenskendt vadehav, et enestående fugle-
og dyreliv, udstrakte hedelandskaber og histo¬
riske helleristninger. Naturen og de mange
smukke landskaber er et af yderområdernes
allerstærkeste potentialer. Et potentiale, som
kan udnyttes langt bedre end, det bliver i dag.

Parterne har nu udvalgt ti rådgivere, der
hver skal løse udfordringen på ét af de ti ste¬
der i landskabet. Det sker som en del af den

femårige Realdania-kampagne Stedet Tæller.
Det store antal kvalificerede anmodninger

gav mulighed for at udvælge en bred palette af
rådgivere, der med hver deres kompetencer
og erfaringer kan løfte de ti forskellige opga¬
ver. De ti steder i landskabet er alle storslåede
naturområder, hvor nænsomme arkitektoni¬
ske indgreb af lille skala kan skabe stor værdi.
De ti steder og de udvalgte rådgiverteams er:

Hanstedreservatet. Foto Dansk Bygningsarv

Klinteknuden, Fur: Hovedrådgiver Leth &
Gori i samarbejde med Reiulf Ramstad Arki¬
tekter. Underrådgiver Buro Happold.

Filsø: Hovedrådgiver Schønherr i samar¬
bejde med Cubo Arkitekter. Underrådgiver
Grontmij.

Råbjerg Mose: Hovedrådgiver Primus
Arkitekter i samarbejde med Schul Land¬
skabsarkitekter. Underrådgiver Rambøll.

Rubjerg Knude: Hovedrådgiver Power¬
house Company i samarbejde med JAJA
Architects.

Hanstedreservatet: Hovedrådgiver Rør¬
bæk og Møller Arkitekter i samarbejde med
Anders Abraham + Steen Høyer.

Kalø Slotsruin: Hovedrådgiver MAP
Architects og MAST-Studio i samarbejde med
Marco Mercuri.

Hammersholm: Hovedrådgiver Erik
Brandt Dam Arkitekter.

Ballum Sluse: Hovedrådgiver Oooja
Architects i samarbejde med Kimthorsell
Architects.

Stevns Klint: Hovedrådgiver: Juul Frost
Arkitekter. Underrådgiver Niras. Underråd¬
giver Niku.

Tipperne: Hovedrådgiver Bertelsen &
Scheving Arkitekter ved Christoffer Thor¬
borg + Sebastian Skovsted + Søren Johansen.
Yderligere inf. Kampagnesekretariatet,
tel. +45 33 33 9910, info@stedet-taeller.dk

Kvalitetsstempel til
byens grønne områder
På Danske Parkdage i Aalborg i september
2012 blev det nystiftede nordiske kvalitets¬
stempel Green Space Award (GSA) uddelt for
første gang. Kvalitetsstemplet blev givet til by¬
parken Østre Anlæg i Aalborg for bl.a. at være
"en frodig grøn og velplejet oase" - og for at
inddrage borgere i udvikling afparken.

Dansk Landskabsarkitektforening bak¬
ker op om initiativet, der kan være med til at
sætte fokus på ikke bare eksistensen afgrønne
områder i byen og deres betydning - men også
deres landskabsarkitektoniske kvalitet. Netop
dette kriterium har været diskuteret heftigt
i projektgruppen bag GSA - om det skulle
med - for hvordan vurderes landskabsarki¬
tektoniske kvalitet? Heldigvis valgte grup¬
pen at holde fast i dette kriterium. Og det er
jeg personligt glad for. Jeg mener ikke, at en
veldrevet park med stor brugerinddragelse
alene skal kunne udløse det grønnes svar på
Michelin-stjerner.

Alle med offentligt tilgængelige grønne
områder kan ansøge om en Green Space
Award, og den bliver tildelt på grundlag af 41
kriterier, der dækker alt fra indretning, stør¬
relse, rekreative muligheder og kultur til sty¬
ring, borgerinddragelse, klima og formidling.

Ved præsentationen på Danske Parkdage
efterlyste Mads Ellegaard fra Friluftsrådet
dommere til vurderingen af fremtidige ansø¬
gere til GSA. En oplagt opgave for DL'ere -

jeg har allerede meldt mig, og opfordringen
er hermed givet videre.

Det er en række nordiske foreninger og
organisationer der står bag GSA. I Danmark
er det Kommunale Park- og Naturforvaltere,
Skov & Landskab ved Københavns Universi¬
tet og Friluftsrådet, der har været de drivende
kræfter.
Læs merepå www.greenspaceaward.com
Karen Sejr, formand, DL

Udgivelsesplan LANDSKAB
Nr. 8 Deadline 1. november, udk. 14. december
Nr. 1 Deadline 1. januar, udk. 15. februar
Nr. 2 Deadline 7. februar, udk. 22. marts
Nr. 3 Deadline 15. marts, udk. 25. april
Nr. 4 Deadline 20. april, udk. 7. juni

A74 LANDSKAB 7 2012



DL 20 LED

Solar Light tilbyder et fuldt dækkende
produktprogram af eksteriørbelysninger, i
et højt designmæssigt niveau. DL 20 LED
er et imponerende eksempel på, hvordan
innovativ teknologi og enestående de¬
sign, bygger bro til fremtiden.

DL 20 LED er en konsekvent og moderne
opdatering af den klassiske type park- og
stibelysning - men med moderne, energi¬
besparende LED-teknologi.

Brugen af LED til udendørs belysning, gi¬
ver mange fordele, bl.a. den ekstra lange
levetid, mindre effektbehov, natsænkning
osv. Netop denne kombination gør det
muligt, at opnå store besparelser på lys¬
anlæg og .er derfor langt mere energibe¬
sparende end traditionelle lyskilder. Dette
er selvfølgelig uden at gå på kompromis
med belysningsniveauet og kvaliteten.

www.solar.dk

solar
stronger together
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EFLA, European Federationfor Landscape Architecture
IFLA, International Federation ofLandscape Architects

Sir Geoffrey Jellicoc Award 2013
The International Federation of Landscape
Architects (IFLA), which represents the
worldwide profession of landscape architec¬
ture, is soliciting nominations for its Sir Geof¬
frey Jel I icoe Award.

The IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award is
the highest honor that the International Fed¬
eration of Landscape Architects can bestow
upon a landscape architect. The Award recog¬
nizes a living landscape architect whose life¬
time achievements and contributions have
had a unique and lasting impact on the wel¬
fare of society and the environment and on
the promotion of the profession of landscape
architecture. The award is bestowed annually
on an academic, public or private practitioner
whose work and achievements are respected
internationally.

Candidates may be nominated by IFLA
Member Associations, delegates, individual
members and allied organizations, as well
ås independent sources. The award recipi¬
ent will be identified through a nomination
(Darwina L. Neal,Martha C. Fajardo, Lars
Nyberg, Xiaoming Liu, Liana Muller) and jury
(Jenny B. Osuldsen, Alan Titchener, Fritz A.
Auweck, Diana Weisner, Anton Comrie) selec¬
tion process. The Award recipient will be
notified by the IFLA President and invited to
attend the IFLA World Congress, where the
winner will be announced, the Award will be
presented, and the winnerwill make a presen¬
tation of his/her work at a suitable function
in conjunction with the Congress. The 2013
IFLA World Congress will be in Auckland,
New Zealand from April 10-12,2013.

The I FLA Sir Geoffrey Jeilicoe Award was
initiated in 2004 on a quadrennial basis. Its
inaugural recipient was Peter Walker (USA) in
2005. In 2009 Prof. Bernard Lassus (France)
was granted the Award. In 2010 the award was

changed to an annual one. The 2011 recipi¬
ent was Cornelia Hahn Oberlander (Canada)
and the 2012 recipient was Mihaly Mocsenyi
(Hungary).

Sir Geoffrey Jellicoe (1900-1996), IFLA
President ofHonour, served IFLA as founding
President from 1948-1954. He was a trained

architect, town planner, landscape architect
and garden designer, but his prime interest
was in landscape and garden design. Jellicoe
was a founding member (1929) and then Pres¬

ident of the British I nstitute of Landscape
Architects and was knighted for services to
landscape architecture in 1979. In 1994, he
was given the Boyal Horticultural Society's
highest award, the Victoria Medal of Honour.

Nominations for the 2013 IFLA Sir Geof¬

frey Jellicoe Award must be submitted by
November 30,2012.

For the complete Call for Nominations,
Timetable and submission requirements see
www.iflaonline.org
Questions regarding the award or the nomina¬
tion and selection process should be directed
to Darwina L. Neal, FASLA, Chair, Sir Geof¬
frey Jellicoe Nomination Committee, darwina-
neal@verizon.net
Further information: Christine Bavassa, IFLA
Executive and Communication Secretary at
admin@iflaonline.org

Dnnsk Landskahspris 2012
Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN),
Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE
ABK) og Dansk Landskabsarkitektforening
(DL) uddeler igen i år Dansk Landskabspris.
De tre organisationer ønsker med prisen bl.a.
at sætte fokus på landskabsarkitekturen og
forvaltningen af landskabet. Med afsæt i ud¬
viklingen af faget skal Landskabsprisen sætte
fokus på et nyt tema hvert år, og i 2012 er te¬
maet "drift og pleje".

Netop temaet "drift og pleje" henvender
sig i særlig grad til landets kommuner, der
har et stort ansvar for forvaltningen af parker,
grønne områder og værdifulde landskabspro-
jekter og dermed en vigtig rolle i at sikre de
grønne værdier i kommunen gennem pleje¬
indsatsen.

Der har i de sidste årtier været et øget fag¬
ligt fokus på at sikre den løbende pleje en kva¬
litativ udvikling, samtidig med at der generelt
er færre ressourcer til plejen af flere grønne
områder. Driftsstyringen er således udfordret
på at udføre en effektiv pleje og drift og sam¬
tidig fastholde kvaliteten. Der er behov for
at tænke nyt og innovativt for at afbalancere
denne udvikling og få sikret de væsentligste
anlægs arkitektoniske udtryk og funktion for
fremtiden.

Mange fine indstillinger er modtaget, og
prisjuryen er nu i fuld gang med at bedømme
projekterne. Juryen består af én repræsentant
fra hver af de tre organisationer Charlotte

Horn f. KPN, Jacob Fischer f. DANSKE ABK
og Ellen Braae f. DL samt to uvildige repræ¬
sentanter for faget, som i år er Søren Holger¬
sen og PerMalmos.

Blandt de indstillede forslag udvælges tre
nominerede, som får mulighed for at præ¬
sentere deres projekt, inden en vinder udpe¬
ges, og forud for prisoverrækkelsen vil de tre
nominerede projekter desuden blive præsen¬
teret i LANDSKAB 8-2012.

Prisen, der har en samlet prissum på
50.000 kr., uddeles i forbindelse med et arran¬

gement den 20. december 2012 i København.
For yderligere informationer kontakt

Dansk Landskabsarkitektforening v. Lilian
Thomsen, som i år er sekretariat for prisen;
tel. +45 33 32 23 54 eller

dl(g)landskabsarkitekter.dk

DL's jule-get-together
DL's jule-get-together afholdes 20. december,
og ved samme lejlighed uddeles Dansk Land¬
skabspris 2012. Tid og sted annonceres senere,
www.landskabsarkitekter.dk

DL's høstdebat 15. november: Kan man

frede landskabsarktoniske værker?
DL's høstdebat sætter spørgsmålstegn ved, om
man kan frede havekunst - det levende dyna¬
miske værk, der gror og vokser over tid. Kan
og skal man frede landskabsarktoniske vær¬

ker?, spørges der med afsæt i, at Kulturstyrel¬
sen har nedsat et ad hocudvalg, som hen over
foråret og sommeren har diskuteret dette
spørgsmål. Bepræsentanter for Kulturstyrel¬
sen, faget og forskningen, kontorchef i Kultur¬
styrelsen, arkitekt MAA Mogens A. Morgen,
prof. v. Kunstakademiets Arkitektskole Chri¬
stoffer Harlang, landskabsarkitekt MDL Erik
Brandt Dam og dr.phil., lektor i kunsthistorie
v. Aarhus Universitet Maria Fabricius Hansen
vil lægge op til en forhåbentlig levende debat,
kyndigt styret afkunsthistoriker Svava Biesto,
Københavns Universitet. Efter debatten er

der traditionen tro lidt mad og drikke og rig
mulighed for at fortsætte diskussionen med
fagfæller.
www.landskabsarkitekter.dk

Runde fødselsdage
60 år: Katrine Thuesen, 2. december
50 år: Annemarie Genster, 18. november
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Ny Grønnegade, Odense. Foto MASUPlanning
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IFLA World Council 2012. Emilia Weckmann, Finland

og Ar\ja Boserup Quist, Danmark

IFLA's 49. World Council i Cape Town
Jeg deltog i den årlige IFLA World Council
(generalforsamling) den 3. og 4. september
2012. Der var over 35 delegater fra forskelli¬
ge lande, som deltog i det to dage lange møde.

Overordnet er IFLA's fokuspunkter syn¬
lighed, forbedring af uddannelser og arbejds¬
vilkår samt at forsøge at få indflydelse på
beslutninger, som vedkommer landskaber og
planlægning. Præsidenten for IFLA, Desiree
Martinez, bruger derfor meget tid på at rejse
rundt og holde foredrag om IFLA, deltage i
møder med Unesco, ICOMOS og beslutnings¬
tagere. IFLA har blandt andet arbejdet hårdt
på at få landskabsarkitektfaget på EU's liste
over anerkendte fag på lige fod med arkitek¬
ter og ingeniører. IFLA har også en vigtig rolle
i forhold til at formulere og realisere en inter¬
national landskabskonvention (ILC).

I år blev World Council afholdt i Afrika,
fordi det er lykkedes IFLA at danne forenin¬
ger i lande som Kenya, Nigeria og Sydafrika,
som tilsammen er blevet til regionen IFLA
Afrika.

Også dette års møde var meget præget af
interne uenigheder om IFLA's struktur, vision
og forholdet mellem IFLA World og de fire
regioner (Europa, Amerika, Asien og Afrika).

De nordiske lande har i foråret 2012 fore¬
slået konkrete ændringer til afholdelse af
World Council, for at gøre møderne mere pro¬
duktive og rydde op i gamle arbejdsgrupper

m.m. Derudover har IFLA Europe meddelt, at
Europa betaler for stor en del af IFLA's sam¬
lede budget (ca. 60 %). Dermed var der lagt op
til en diskussion om ændringer afkontingent¬
systemet, men også en overordnet diskussion
om IFLA's vision og formål.

Det blev drøftet i tre workshops, og efter¬
følgende blev der nedsat en arbejdsgruppe,
som skal udtænke en hensigtsmæssig måde,
hvorpå IFLA kan fornys og forbedres. Alle er
velkomne til at komme med input til arbejds¬
gruppen.

Vi nordiske lande mødtes den 11. oktober
2012 til det årlige nordiske møde. Et centralt
punkt på dagsordenen var forbedringer af
IFLA. Målsætningen er, at de nordiske lande
udarbejder et fælles bidrag til arbejdsgruppen
med konkrete forslag til ændringer.

Næste IFLA World Council afholdes alle¬
rede i april 2013 i New Zealand, så alle de nati¬
onale foreninger har travlt med at udtænke,
hvad IFLA kan gøre for dem, og hvad vi kan
gøre sammen i IFLA.

Alle med ideer og tanker er velkomne til at
kontakte mig enten på tel. 5155 90 08 eller på
ar\ja@absolutlandskab.dk
Anja Boserup Qvist,
DL's internationale delegat

IFLA 2013 in New Zealand
The New Zealand and Australian Institutes
of Landscape Architects (NZILA and AILA)
warmly invite you to be a part of the 50th In¬
ternational Federation of Landscape Archi¬
tects World Congress (IFLA50) 10 - 12 April
2013.

ijla@tcc.co.nz www.ifla2013.com

IFLA 2013 Student Design Competition:
Shared Wisdom in an Age of Change
Earthquakes, flooding, tsunami, hurricanes,
bush fires: natural disasters which have

wrought havoc on landscapes around the
world in recent times. Urban sprawl, oil spills,
global financial crisis, terrorism: human-in¬
duced disasters which also have massive land¬

scape impacts.
How can landscape architecture assist

in the redemption of landscapes afflicted by
disaster? The student design competition for
the 2013 IFLA World Congress seeks your
visions for how the design of the landscape
can assist with rebuilding, rehabilitation, res¬
toration. What wisdom can be shared?

Entrants should focus on a site that has

experienced significant impacts as a result of a
major natural or cultural crisis. An important
consideration of the competition will be the
way in which the design responds to change
over time, as post-disaster recovery involves
a number of phases, rather than a single static
solution.

Submission: Please submit all of the files

including the panels, text, and entry details
online (website address to be advised closer
to the date) by 5pm Friday 30 November 2012
(NZ Daylight Time = UTC/GMT +13 hours).
www.ijia2013.com
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VEJVISER
Annemarie Lund

Mange mennesker, måske endda de fleste, læser bøger og blade (som LANDSKAB) ved at bladre bagfra, skim¬
me lidt hist og her, og så måske dykke ned i et par billedtekster, hvor illustrationen fænger. I nogle publika¬
tioner, for eksempel leksika, kan en stjerne (Ekolsund*) indikere, at man kan læse mere om emnet under
det pågældende ord, så sådanne er ligefrem velegnede til den form for springende afsøgning og læsning.

Denne indledende side anvendes somme tider til at introducere et tema, andre gange til meningstilken¬
degivelser. Men siden kan undertiden også slet og ret bruges som en slags hurtig vejviser til, hvad man kan
læse inde i 'bladet'. Eventuelle sammenhænge og højdepunkter pinpointes, så læseren straks (for alt skal
jo gå hurtigt) får nogle hint til, hvor man kan læse hvad; en slags smutveje til essensen i artiklerne. Nogle
læsere fortæller, at de simpelthen starter med summary, så føler de sig tilpas orienteret.

Da LANDSKAB højst et par gange om året samler artikler, der behandler ét specielt tema, er de fleste
udgivelser som en blandet pose bolsjer - noget fra forskellige dele af landskabsarkitekternes arbejdsmark.
Til trods herfor kan der være uventede træf, der giver overraskende associationer. Men for at det hele denne
gang ikke skal ende i det rene snik-snak, kommer her den korte version (mindre end summary):

Efter en åben byplankonkurrence i to etaper i Humlebæk Syd blev et forslag fra LiWplanning valgt som
vinder. Vinderforslagets roses især for læsningen af landskabet, hvor istidens modulering af terrænet syn¬
liggøres - dels med læhegn, der vil tegner rette linjer hen over det bølgende landskab og dels ved udnyttelse
af stedets lavninger til regnvandsopsamlende vandhuller. Hovedgrebet bliver i konsekvens heraf, at bebyg¬
gelsen placeres i to enklaver, så der efterlades en kile af ubebygget areal.

I Odense har MASIJ Planning (som vinder af konkurrencen i 2008) netop færdiggjort et nyt byrum,
hvor man frit kan cykle, gå eller bare være på hele pladsen. Store plinte med rundagtige former strukture¬
rer dette byrum. Det grønne islæt bliver robinier, hvis fliget-flimrende løv vil spille sammen med teglbe¬
lægningens legende mønstre.

Pia Schmidtbauer skriver om den (i forhold til byens størrelse på bare 20.000 indbyggere) meget store
parksatsning i Kumla, der ligger ca. 200 km vest for Stockholm. Her mener man, at man for at tiltrække nye

borgere må satse på kultur og fritid. Hvilket så udmønter sig i, at man begynder med at anlægge et parkstrøg
i en dalsænkning, og det førend der bygges skoler og boligområder. For to år siden blev Sjoparkens første
etape på 15 hektar med udgravet søareal på 3 hektar, amfiteater, staudehave så indviet. I anden etape byg¬
ges et stort væksthus, orangeri og tillige badeanlæg.

Så er Svend Algren fyldt 75 år. Som Peter Becht og Thomas Nybo Rasmussen skriver, er Svend én af de
fire unge, idealistiske arkitekter, der tilbage i 1970'erne grundlagde og opbyggede Tegnestuen Vandkunsten.
Der har han medvirket i utallige konkurrencer og projekter, f.eks. boligbebyggelser som Tinggården, Fugl¬
sangpark, Hesselbo og Dianas Have. Sideløbende har han gennem tegnestuen Algren & Bruun yderligere
virket som landskabsarkitekt. Fremherskende er et uformelt syn på have- og landskabsarkitektur, hvor det
enkle får et rumligt udtryk. Stemningen er afslappet, imødekommende og uhøjtidelig.

Botanisk Have, anlagt på Københavns gamle voldterræn, er blevet gennemgribende renoveret. Land¬
skabsarkitekt Jens Hendeliowitz' udviklingsplan fra 2009 baserede sig på arkivstudier af de vigtigste planer
i havens historie, bl.a. H.A. Flindts mange planudkast, hvor det slyngede stisystem og sigtelinjer optræder i
let varierende udgaver. Analyser herafhar dannet grundlag for renoveringsarbejdet, der således er udført i
pagt med H.A. Flindts plan fra 1874. Året efter havens åbning, i 1875, udgav Johan Lange en 'Vejviser i Uni¬
versitetets nye botaniske Have', og betryggende nok kan langt den overvejende del af havens samlinger af
træer og buske stadig findes, hvor vejviseren beskriver det.

Fællesnævner: 'at læse landskabet'. AL

LANDSKAB 7 2012 181



KONKURRENCE: HUMLEBÆK SYD
Åben projektkonkurrence i to etaper; konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bent Kolind, AA;fagdommere udpeget afAA var Jan Christiansen, Lin Skaufel, Jacob Fischer
Samletpræmiesum i etape 1:600.000 kr., ligeligtfordelt mellem defire deltagere, der gik videre. Vederlag i etape 2:150.000 kr. pr. team ekskl. moms.

De 39 deltagere i etape 1: Spark; WAWv. Kristoffer Nejsum og Sanne Lovén Damgaard; Lendager Arkitekter;Arkitektfirma Hasløv & Kjærsgaard; grassat + Mist v. Anne
Dorthe Vestergaard og Anne Galmar; Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue; CATALYSTARCHITECTS; Bisgaard Landskabsarkitekter; Zoffmann Holm Landskabsarkitek¬
ter + BSAA Urban Lab + BSAA Arkitekter; Arkplan Byplan- & Landskabsarkitekter; drb PLANArkitekter MAA; Jeppe Urban + Niels Vejrum; Spektrum Arkitekter; David
Engell Jessen; Arkitekt Simon Skriver; LiWplanning; AIM-Architecture Is Made AB; Christoffer Becker; Elkiær og Ebbeskov Arkitekter + PK3 Landskabsarkitekter; BOGL
- Bang og Linnet Landskab; OP architecture; Viktor Jak Architects ARB; 1:1 Landskab; MUTOPIA;Arch. Doriano Lucchesini; ETUILandskab v. Peter LundsgaardHansen;
Morten Holme + Anne Marie Taul de Neergaard + Mikkel Lindskov Petersen; Istvån Kårolyi; Tegnestuen Møllen; Tredje Natur & WEM3; Ib Asger Olsen, prof, landskabsar¬
kitekt MDL; Steen A.B. Høyer; Sofie Elkjær Jensen + Nathan Romero Muelas + Lars Techt Myrhøj; Titti Donsted, arkitekt MAA + Tue Trærup Madsen, arkitekt MAA/MDD;
Elisabeth Jeppesen + Mette Blankenberg; Architema Architects; Thiesen Architects; POLYFORM arkitekter; Thomas Winther

I første etape bestod konkurrenceop¬
gaven i at komme med et bud på en hel¬
hedsplan for et ca. 58 ha stort ubebygget,
landskabeligt område i det sydvestlige
Humlebæk. I anden etape skulle fire ud¬
valgte deltagere fra første etape uddybe
forslagene, dels på baggrund af dommer¬
komiteens anbefalinger, dels på baggrund
af resultatet af en borgerhøring indlagt
mellem de to etaper. Formålet med kon¬
kurrencen har været at tilvejebringe en
klar vision og et stærkt design, der kan
danne grundlag for den videre planlæg¬
ning afområdet. Her bringes korte uddrag
af dommerkomiteens generelle bemærk¬
ninger til etape 1 og 2 samt bemærkninger
til etape 2' s fire forslag

Uddrag afdommerkomiteens generelle
bemærkninger til de 39forslag i etape 1
De fleste forslagsstillere har taget udfordrin¬
gen op og behandlet de ti stillede spørgsmål i
konkurrenceprogrammet. Overvejelserne er
mundet ud i et første bud på en helhedsplan
med konkrete fysiske skitser til en helheds¬
plan, hvori indgår byplan, landskab og arki¬
tektur.

25/From Fence to Town: Arch. Doriano Lucchesini

14/Dageløkke Torper: David Engell Jessen

L-v$ml!!

Humlebæk Syd har været udlagt til byudvik¬
ling siden I960' erne, og 58 ha ubebygget areal
ligget klar til at få forløst sit latente potentia¬
le. Grunden i sig selv giver ikke umiddelbart
et klart bud på, hvorledes der skal bygges. Det
gælder derfor om at finde ud af, hvad man skal
gribe fat i, for at få skabt den rigtige bebyggel¬
sesform. Hvordan kan man integrere beplant¬
ningen, og hvordan kobler man området op på
dets umiddelbare kontekst og de øvrige de¬
stinationer i Humlebæk, så området i fremti¬
den indskriver sig med størst mulig tilgang til
transportmuligheder og herlighedsværdier?

Det øvrige af Humlebæk har i dag store
arealer med parcelhuskvarterer, som opfyl¬
der boligdrømmen for flere generationer;
men spørgsmålet er, hvad fremtidens bolig¬
drømme vil gå på? Er vi villige til at bo tæt¬
tere her, og i bekræftende fald, hvad kan så
tilbydes som erstatning for egen have, dét, at
eje land og forvalte sit eget tag, farven på sit
hus og privathed, uafhængig afandres mening
eller indblanding? Vil fremtidens tendenser
stille større krav til fællesskab, tilrettelæg¬
gelse af nye mobiliteter, nye funktioner og
nye energitilførsler, og i bekræftende tilfælde:
hvordan kan dette tage fysisk form?

2/Tårnbæk: WAW v. Kristoffer Nejsum og Sanne
Lovén Damgaard

Bæredygtighed og klima
De fleste af projekterne indarbejder bære-
dygtighedskoncepter og' klimasmarte' tiltag
(som programmet efterlyser) på mangfoldig
og ordrig vis. Dommerkomiteen lægger vægt
på det bæredygtige i at samle bebyggelsen, så
fodaftryk, vejanlæg og forsyning reduceres.

Tæthed
Tæthedsmæssigt er de fleste af forslagene
meget ens, med få undtagelser, som eksem¬
pelvis 25/From Fence to Town, der udbygger
området med en stor, urban tæthed.

Forvaltningen af den fremtidige bebyggel-
sesmasse og hvordan denne tæthedsmæssigt
er lagt ud på grunden, fortolkes med stor vari-
ationsrigdom i de indkomne forslag.

Enkelte forslag lægger bebyggelsen jævnt
ud på hele grunden med en lav tæthed og en
mindre bevarelse afdet store landskab. Et for¬

slag, som fylder grunden ud, er 2/Tårnbæk
med et greb, hvor landskabsoplevelsen ikke
ligger i det store landskab, men i rumlighe¬
der som er placeret rundt om karakterfulde
og smukke tårne, der fungerer som identi-
tetsskabende pejlemærker og destinationer
på grunden.

6/Humlebæk Fælled: ArkitektKristineJensens Tegnestue

36: Arkitema Architects

LUFTFOTO

8/Agroville: Bisgaard Landskabsarkitekter
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Et smukt og originalt forslag som 6/Humle-
bæk Fælled foreslår bebyggelse rundt i kanten
afgrunden, hvilket muliggør et indre, mere in¬
timt landskab. Dette kan dog også virke' pri¬
vatiserende' af landskabet.

Mange af forslagene lægger bebyggel¬
sen ud i øer med stor variation i størrelsen af

fodaftryk. Nogle af ø-projekterne fylder det
meste af grunden jævnt ud.

Sammenhængskraft, invitationer og merværdi
Udviklingen af Humlebæk Syd lægger sig na¬
turligvis i relation til andre kvarterer, og for
disse skal udviklingen medvirke til at øge
herlighedsværdien af hele området. Hum¬
lebæk by har i dag ca. 9.000 beboere med et
centrum, som ønskes styrket med den frem¬
tidige befolkningstilvækst i Humlebæk Syd.
Programmet og dets intentioner kan skabe
sammenhængskraft ud over området, og det
kan bidrage til naboskab, fællesskab og ven¬
skab på tværs af gammelt og nyt.

Mange af forslagene indlægger nye funk¬
tioner. Man ønsker at tilbyde mere end blot
boligliv i fremtidens forstad. Flere lægger
store aktivitetsbånd ud for sport og fælles¬
funktioner i nord. Forslag 33/Højderne, 14/
Dageløkke Torper, 16/Livskvalitet i vores
grønne hverdag er eksempler på dette. Her
sammensys området med aktiviteter og grønt.
Mange af forslagene har cafeer og væksthuse,
et enkelt tempel, flere flagermustårne,' land
art', som er åndsmæssigt relateret til Loui¬
siana, institutioner og butikker.

Udfordringen består i, om der er folk nok i
Humlebæk til at udfylde de mange foreslåede
funktioner, eller om det er bedre, at de sam¬

les,-så der skabes synergi mellem de forskel¬
lige aktiviteter. 8/Agroville evner på original
vis at skabe en tydelig bo-identitet i området
med hobbylandbrug og inviterende funktio¬

Pé

21/BlødBy: OP architecture

20/Kanten og Landsbyerne: BOGL, Bang og Linnet
Landskab

Tila

ner, som også vil fungere på en stille tirsdag.
3/Økotopia lægger et ambitiøst, landskabe¬
ligt funktionsprogram ud med detailhandel,
erhverv, offentlige funktioner, kunst, idræt,
landbrug og uddannelse blandt boligerne, som

potentielt kan skabe en oplevelsesrig, varieret
og levende bydel.

Dommerkomiteen har lagt stor vægt på, at
der skabes invitationer og mener, at det kan
skabe god synergi med det øvrige Humlebæk,
hvis funktionerne er sandsynlige og robuste.

Opkobling
Humlebæk Syd vil hovedsageligt være pend-
leropland, så for at fremme grøn transport
skal området kobles infrastrukturelt godt op

på den offentlige transport, og der skal tilret¬
telægges cykel- og fodgængermobilitet. For¬
slag 36 og 16/Livskvalitet i vores grønne hver¬
dag er gode eksempler på, hvordan området
kobles op på Humlebæks større kontekst ved
at indgå i større rumlige netværk, der forbin¬
der området til Sletten Havn og/eller til sta¬
tionerne i nord og syd.

Infrastrukturelt har de fleste forsynet
området fra nord. Der er dog enkelte midtgå¬
ende og cirkulære forslag. 3/Økotopia er et af
de mere originale forslag med el-bus i centralt
placeret sløjfe. Mange forslag har arbejdet
med at koble de nye vejanlæg op til de eksi¬
sterende nabogader, hvor f.eks. 33/Højderne
har en enkel og meget direkte opkobling kun
mod nord, og et projekt som 21/Blød By laver
infrastrukturelle sammenkædninger mellem
flere naboveje.

Bebyggelsesmæssige relationer er også
brugt til at skabe opkobling, hvor sammen¬
hængen skabes i de typologier, skalaer eller
funktioner, som relaterer sig til nabobebyg¬
gelsen eller til Humlebæks større opland. Der
er kun få forslag, som kobler sig tæthedsmæs-
sigt op mod den øvrige bebyggelse. 20/Kan¬
ten og Landsbyerne er et stærkt forslag, som
evner at skabe sammenhæng i nord og skaber
en tosidig bebygget Langebjergsti.

Eksempelprojekter
Humlebæk ønsker sig et' eksempelprojekt'
- et projekt, der kan give bud på bæredyg¬
tighed og arkitektonisk kvalitet. Et interes¬
sant eksempel på et projekt, som arkitekto¬
nisk vil gøre en forskel, erforslag 32, hvor de
danske bebyggelsestypologier, såsom siloen,
herregården og købstadshusene nyfortolkes
og sammenbindes med farven hvid og mate¬
rialet træ.

Men alle finalister og også flere af dem, der
var med i opløbet, har potentiale til at blive
sådanne eksempelprojekter.

Konklusion
39 deltagere har givet bud på, hvordan frem¬
tidens forstadsudvikling i Humlebæk Syd
kunne tage form. De fleste bud har været rea¬
listiske, visionære og velkvalificerede. Forsla¬
gene er blevet bedømt på kvaliteten i løsnin¬
ger til byplan, landskab og arkitektur.

3/Økotopia:ia: LendagerArkitekter & Peter Holst Landskab
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2: Steen Høyer (ansv.) & Sophie Sahlqvist
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Humlebæk Syd
Humlebæk South

Dommerkomiteens generelle bemærkninger
til defireforslag i etape 2
De fire udvalgte forslag til etape 2 har alle
imødekommet udfordringen at konkretisere
deres indledende hovedgreb og primære idéer
til mere sammenhængende og helstøbte for¬
slag. Tilsammen har det givet en overbevisen¬
de og mangesidig belysning afudviklingsmu¬
lighederne for Humlebæk Syd, herunder gode
bud på bæredygtigheds- og energiløsninger.

Der er arbejdet med forskellige typer kom¬
positioner afboliggrupper, fra meget formelle,
urbane øer i landskabsrummet,forslag 3: Len¬
dagerArkitekter & Peter Holst Landskab, over
sådanne former i mere fri fortolkning,forslag
32: Steen Høyer & Sophie Sahlqvist til både
præcise tæt/lav-boliger i et meget determi¬
neret formsprog, forslag 33: Nathan Romero
Muelas Arkitekter + Lars TechtMyrhøj +SEJT,
og et mere udflydende organisk boligudlæg,
forélag 16: LiWplanning.

Tilsvarende er der modtaget en overvæl¬
dende rigdom af forskellige boligtyper. Hele
spektret er med: enkelthuse, rækkehuse, klyn¬
gehuse, tofamiliershuse og etageboliger. Men
aldrig kun som katalogvarer, i alle fire forslag
som integrerede i hver sin sammenhængende
helhed.

Landskabet har i alle forslag spillet en betyde¬
lig rolle. Der er løsninger, hvor bygningernes
fodaftryk og' forbrug' af natur er forsvinden¬
de Ville,forslag 33: Nathan Romero Muelas Ar¬
kitekter + Lars Techt Myrhøj +SEJT, og 3: Len-
dager Arkitekter & Peter Holst Landskab. Og
der er forslag, hvor landskabet flyder omkring
og ind i boliggrupperne, og hvor denne sam¬

mensmeltning på forskellige måder udtrykker
spændingsforholdet og det nære i forholdet
mellem hus og natur. Men generelt er fodaf¬
trykkene små, og der er i alle forslag taget hen¬
syn til den smukke natur, og man har ladet det
åbne land være en væsentlig del af besvarel¬
sen.

Også sammenhængen til den urbane kontekst,
den og de eksisterende bydannelser har været
behandlet på overbevisende måder. Især for¬
slag 33: Nathan Romero Muelas Arkitekter +
Lars TechtMyrhøj +SEJT og 16: LiWplanning
understreger og prioriterer sammenhængen
til den eksisterende villaby og stiller forslag til
et sammenbindende element, et landskabeligt
byrum, der skaber overgange til både nord og
syd, såvel som øst og vest.

Forslagene behandler alle placeringen af
en ny idrætshal på forskellig måde og med
varierende grad af konkretisering. Men i alle

tilfælde vil hallen indgå i projektets arkitek¬
toniske helhed.

Ud fra nogle miljømæssige betragtninger
foreslår alle forslag den størst mulige reduk¬
tion afbiltrafik, og alle forslag tilføjer stier for
bløde trafikanter. Et af projekterne opfylder
ikke kravet om primært nordlige tilslutninger
til biltrafikken, men dette forhold vil kunne
bearbejdes.

Omkring det bæredygtige er der en for¬
skellig prioritering i bearbejdningsgraden.
Alle projekter påpeger nødvendigheden af
arkitektoniske løsninger, eksempelvis tæthed,
isoleringsgrad, solenergi, affaldshåndtering
og materialer. I visse tilfælde forfalder bear¬
bejdninger til rene tekniske eksercitser, der
nogle steder virker overdrevne og for detalje¬
rede. I værste fald går det ud over arkitektu¬
ren. I mere fornuftige og afslappede løsninger
er energioptimeringen og de økologiske ele¬
menter stilfærdigt indarbejdet i de bygnings¬
mæssige løsninger.

Generelt og set i hele konkurrenceforlø¬
bet er der tale om en proces, hvor kvaliteten i
konkurrencens oprindelige program er blevet
nærmest sublimeret i en gruppe finaleforslag
på et højt arkitektonisk og landskabsarkitek-
tonisk niveau.

LiWplanning: Byplanmæssigt hovedgreb: Kultur- og sundhedsaksen og den
historiske akse

LiWplanning: The urban planning concept: Culture and health axis and the
historical axis

LiWplanning: Humlebæk Syd, en porøs bebyggelsesstruktur, som landskabet og

dermed dyr, mennesker, vand ogplanterflyder igennem og spredes rundt i området
LiWplanning: Humlebæk South, a porous building structure, which the landscape and
thereby animals, people apd waterfloat through and are spread about in the area
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LiWplanning: Helhedsplan. Forslag til byudvikling i Humlebæk Syd.
To nye landskabskvarterer udviklespå baggrund afen sammentænk¬
ning afbæredygtighedshensyn somf.eks. minimering afressourcefor¬
brug, integration med den eksisterende bys borgere, forstærkning af
biodiversitet ogforstærkning afdet eksisterende landskabs herligheds¬
værdier

LiWplanning: Comprehensiveplan. Proposalfor urban development
in Humlebæk South. Two new landscape areas to be developed on the
basis ofa combination ofsustainability considerations such as the
minimizing ofresource consumption, integration with the existing city'
s citizens, strengthening ofbiodiversity and the reinforcement ofthe
existing landscape's amenity values

Beskrivelse: Konkurrencens vinderforslag af¬
læser konkurrencearealet som en mark, der
repræsenterer en typisk bid af det nordsjæl¬
landske landskab med en behersket kupe¬
ring, der danner en komposition af små bak¬
ker og lavninger. Forslagets hovedgreb er at
synliggøre istidens modulering med dels læ¬
hegn, der tegner lige linjer gennem landska¬
bets kurver og dels udnyttelse af lavninger til
regnvandsopsamlende vandhuller. Læheg¬
nene giver beskyttelse mod vinden og opde¬
ler marken i opfattelige rum. Vandhullerne
skaber punkter, som bebyggelsen orienterer
sig omkring. Med denne iscenesættelse af
landskabet skabes overgange, hvori der kan

2. etape. Forslag 16, udpeget som vinder, udar¬
bejdet afLiWplanning v. Lisbeth Westergaard
(med al ophavsret). Medarbejdere: Landskabs¬
arkitekt MAA Lisbeth Westergaard (ansv.),
arkitekt MAA Anne Kathrine Esbjerg, arki¬
tekt MAA Mia Ann Bruhn; arkitektstuderen¬
de Kerstine Fogh Harboe, arkitektstuderende
Maja Cecilie Aarup Hansen. Underrådgiver/
konsulent, etape 2: Grontmij, ingeniørpå tra¬
fik, LAR og bæredygtighed

opstå en kontrast mellem landskab og arki¬
tektur. Ved at arbejde med det horisontale og
det vertikale landskab samt med boliger, der
har et horisontalt, et vertikalt udtryk eller et
punktudtryk kan der opstå en variation af
kompositioner.

Forslaget præsenterer to akser: en nord¬
sydgående historisk akse, der ikke er en deci¬
deret akse, men en sti, der forbinder Nivå
Station med Humlebæk Station. Og en øst-
vestgående sundheds- og kulturakse, der sam¬
ler en række af såvel eksisterende som kom¬
mende kultur- og fritidsaktiviteter i en linje
fra Simons Golf til Sletten Havn.

Forslagets bebyggelse lægges i to enkla¬
ver, der efterlader en kile af ubebygget areal.
Bebyggelsen hægter sig på den eksisterende
bystruktur og formidler overgangen mellem
det traditionelle parcelhusområde mod nord
og forslagets nye bebyggelse med fritliggende
huse i landskabet mod syd.

Bebyggelsen er følsomt placeret i land¬
skabet med en minimal udendørs privat¬
sfære, der efterlader et stort fælles landskab
til glæde for alle i Humlebæk. Forslaget anvi¬
ser en række forskellige bygningstypologier,

Vurdering: Forslagets væsentligste kvalitet
ligger i den elementære læsning af landska¬
bet, der med en professionel analyse fører til
et stærkt og overbevisende greb, bygget på
helt enkle og velkendte midler. Bebyggelsen
føjer sig følsomt ind i landskabet og giver kva¬
liteter til både bebyggelsens beboere og alle
andre.

Set i relation til det eksisterende parcel¬
huskvarter nord for konkurrenceområdet
adskiller forslaget sig ved en nytænkning i
forhold til at bo i eget hus i landskabet.

Akserne er et simpelt og effektivt element
til at binde området sammen og vil tilføre nye
kvaliteter til glæde for hele Humlebæk, men
mødestederne savner rumlighed, hvilket gør
de foreslåede aktiviteter noget postulerede.

Konklusion: Dommerkomiteen vurderer, at
forslaget rammer ånden i Humlebæk godt,
og at den valgte bebyggelse har potentiale set
i relation til målgrupperne

der alle bygger på enfamiliehusets fundament,
men som med sine forskellige karakteristika
indskriver sig i landskabets muligheder.
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Etape 2. Forslag 3/Økotopia, udarbejdet af
Lertdager Arkitekter & Peter Holst Landskab.
Rådgiver uden andel i ophavsretten Esbensen
Ingeniører

Beskrivelse: Økotopia tilbyder et stærkt pro¬
grammeret landskab, hvor otte minibyer ind¬
fælder sig kontrastfuldt med urban stringens.
Små miniaturesamfund, som giver en intensiv
oplevelse afurbanitet, relaterer sig og danner
netværk med de øvrige funktioner, økosyste¬
mer, aktiviteter, stisystemer, identiteter m.m.
i Humlebæk. Projektet tager' bæredygtig by'
alvorligt og helhedsorienteret.

Forslaget har i etape 2 bl.a. udviklet øerne
mere karakteristisk og detaljeret, hvor f. eks.
specifikke bebyggelsestypologier relateres
til hver af de otte øer. Typologierne har til
hensigt at skabe noget unikt, knyttet til øens
karakter, der åbner sig op mod lyset og inter¬
agerer i større grad med det omgivende land¬
skab.

Der er i etape 2 yderligere blevet elabo-
reret massivt og overbevisende på bæredyg-
tighedskonceptet. Det tidligere sammenbin¬
dende loop er fjernet, erstattet afenergiaksen,
som er koblet op på det sekundære stisystem.
Landskabet er udviklet med større program
og detaljerigdom.

Økotopia fylder grunden ud og inviterer de
øvrige Humlebækbeboere ind på besøg med et
aktivt landskab og intensive bydele.

Vurdering: Økotopia som projekt er en ople-
velsesspækket og levende by, og forslagsstil¬
lerne argumenterer grundigt for, at dette er
essentielle bestanddele af dét at leve bæredyg¬
tigt. Der indarbejdes en stor blanding af funk¬
tioner og brugere - et 24 timers samfund, som

potentielt ville kunne give noget, Humlebæk
ikke har i dag. Projektet leverer en komplet by,
hvor alt ligger inden for rækkevidde og kan til¬
bydes lokalt - ingen grund til en ekstra tur i
bilen. Store funktioner som tennishal, økolo¬
gicenter, plejehjem eller mindre funktioner
som slagter og lokalt museum er integreret

i bebyggelsen og udgør kerner af bydelenes
essens. Den store programmangfoldighed er
meget sympatisk, men der er stor usikkerhed
om projektets økonomiske bæredygtighed.
Usikkerheden går på projektets robusthed i
forhold til, hvorvidt man vil kunne styre en
sådan proces, som sikrer den programmatiske
diversitet, så det bliver så gennemført mang¬
foldigt og levende som forestillet, og projek¬
tet ikke er afhængig af kommunal eller anden
støtte, for at det skal udvikles.

Øernes typologiske forskellighed er i pro¬
jektet velfungerende som diagram, men de
individuelle kvaliteter er overordnet ikke
blevet mere overbevisende ved uddybningen
af deres rumligheder eller program i etape 2.
Byrummene, synergien og relation til land¬
skabet og bebyggelsens interne rumligheder
er projektets svaghed. Øernes bebyggelses-
typologier fremstår lidt rigide og med mang¬
lende interne variationer inden for hver ø.

Den høje tæthed i øernes fodaftryk levner
også tvivl om, hvorvidt man får nok kvalitet
tilbage ved at bygge så tæt som i det indre Kø¬
benhavn, og om det er et sådan urbant bygget
miljø, Humlebæk skal kunne tilbyde.

Energiaksen kan ved dens udformning
- delvist hævet, nedsænket eller opbygget,
fremstå voldsom i landskabet og potentielt
opleves som en fysisk og visuel barriere mod
syd.

Konklusion: Projektet er meget velbeskrevet
og velargumenteret på det energimæssige og
diagrammatiske niveau og er mindre stærkt
på det rumlige og processuelle.
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1. Farms asfragments ofcountry town buildings
aroundfruit, flowers and vegetable gardens. A mixture
ofmanor estatefarm buildings, country townfarm
buildings and smallfarm buildings
2. The monumentalfarm building - here used as inspi¬
rationfor afour-story apartment building. Plan silos,
estate barns and thepreindustrial scheme along the
Mølleå stream provide inspirational images
3. The classical streetfrom the country town is real¬
ized here with an open connection to the landscape
4. Town housefragments inspired by towns such as

Skælskør, Lemvig or Stege
5. Afarm complex consisting offarm buildings serving
as a modelfor apartment or row house buildings, such
as can be seen at Nørre Vosborg in Vemb
6. A solitary large scale building in contrast to small
buildings, like those on manor estates, such as Claus¬
holm in Randers

Etape 2. Forslag 32, udarbejdet afSteen Høyer
(ansv.) & Sophie Sahlqvist, arkitekt MAA
Konsulent: Anders Abraham, professor, arki¬
tekt

Beskrivelse: Forslaget placerer otte enklaver
fordelt på konkurrencearealet med fem i vest,
tre i øst og en pause midt imellem. Enklaverne
forbindes med resten afHumlebæk og hinan¬
den via en (lande-)vej, der fungerer som det
sammenbindende element, der udgør bebyg¬
gelsens rygrad.

Forslaget lægger vægt på at være en stra¬
tegiplan og ikke en designplan. Strategien
er at bevare landskabet åbent, rekreativt og
funktionelt ved at bebygge tæt og koncen¬
treret. Der anvendes V- og U-former både
i bebyggelsen og i byrummenes skala. Det
giver en flydende og fleksibel rumsammen¬
hæng, hvor det åbne landskab trækkes helt
ind til facaderne og samtlige byggegrunde får
et glimt af det store landskab, der udlægges
med græs til afgræsning og grønthøstning.

Byenhederne lukker i stil med den klas¬
siske bondegård om sig selv og giver dermed
læ for vinden og rum for livet. Byenhedernes
lukkethed mod to sider giver et kontant møde
mellem facaden og landskabet, mens åben¬
heden mod de to andre sider lader landska¬
bet sive ind mellem husene. I bebyggelsen kan
indtænkes et bredt udvalg af boligtypologier
og størrelser. Der kan både være individuelle
boliger og boliger af mere kollektiv art.

Temaet for de otte byenheder er æble¬
plantagen, forstået på den måde, at hver byen¬
hed er domineret afhvert sin æblesort, hvilket
også giver navn til enhederne såsom Æbleha¬
ven, Æbledalen, Æblebakken etc.

Vurdering: Vi har at gøre med et forslag, der
med stor (selv-)sikkerhed lægger sig i det ku¬
perede landskab. Hver enkelt byenhed er nøje
placeret i forhold til topografien. Forslaget
er en samlet fortælling om den traditionel¬
le danske bygningskultur, som den tydeligst
ses i herregårdenes, klostrenes og militærets

bygningskomplekser med en kalejdoskopisk
sammensætning af små og store bygnings-
volumener til et samlet hele, bygget af og
til mennesker. Forslaget er i den store såvel
som i den lille skala overbevisende udformet
med klarhed og konsekvens og byder med sin
samlede komposition på en skarp plan af stor
skønhed og poesi.

Den sammenbindende vej er elegant og
sikkert formet og lægger sig overbevisende i
landskabets kuperede terræn og vil i sig selv
være en oplevelse at bevæge sig på.

Forslaget store svaghed er den manglende
kontakt til den eksisterende bebyggelse rundt
om konkurrenceområdet. Forslaget fremstår
således autonomt over for omgivelserne og
byder ikke på noget egentligt tilskud til den
eksisterende bebyggelse, men er sig selv nok.

Konklusion: Forslaget er et interessant og
fornyende bud på bosætning, hvor velkendte
danske traditioner på smukkeste vis forenes
med et visionært og fremadrettet koncept.

1. Gårde somfragmenter afkøbstadbebyggelser om¬

kringfrugt-, blomster- og køkkenhaver. En blanding af
herregårdens driftsbygninger, købstædernes gårdbe¬
byggelser og bondegårdens længer
2. Den monumentale driftsbygning - her brugt som in¬
spiration til et lejlighedsbyggeri i 4 etager. Plansilo¬
er, herregårdslader og deførindustrielle anlæg langs
Mølleåen er inspirationsbilleder
3. Den klassiske gadefra købstaden er her mulig med
åben forbindelse til landskabet
4. Byhusfragmenter inspireret afbyer som Skælskør,
Lemvig eller Stege
5. Et gårdanlæg afdriftsbygninger tænkt som model
for lejligheds- eller rækkehusbyggeri, som detfor ek¬
sempel kan ses på Nørre Vosborg i Vemb
6. En enkelt storskalalænge i kontrast til småhusbyg¬
geri, som det kan ses ved herregårdene, for eksempel
Clausholm ved Randers
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2. etape. Forslag 33/Højderne, udarbejdet af
Nathan Romero Muelas, Nathan Romero Mu-
elas Arkitekter; Lars Techt Myrhøj, Arkitekt
Lars Myrhøj; Sofie ElkjærJensen, SEJT. Med¬
arbejdere: Stefan Urup Kapian, Augustin Gra¬
nados, Marta Castrillon. Konsulent: Dominic
Balmfourth, Susturb

Beskrivelse: Nye visionære fællesskaber og
intim privathed, frit landskab og robustfor¬
stadsurbanitet, stramt ogfleksibelt. Højderne
rummer interessante og komplekse tanker
om fremtidens forstadsudvikling i Humlebæk
Syd. Inspireret af Louisianas smukke dialek¬
tik mellem intensive rumligheder og åbent
landskab lægges Højderne ud med relationer
til naboområder, Humlebæk by, og det store
landskabstræk mod vandet.

Projektet danner en aktiv og poetisk tilfø¬
jelse til villaområdet i nord, med det østvest-
gående aktivitetsbånd; 'Boulevarden'. Høj¬
derne er påhægtet parcelhuskvarteret, ved at
villavejene er videreført ind i Humlebæk Syd,
og disse gaderum danner små rygrade for den
fremtidige udbygning. Bebyggelsen orienterer
sig med stramme facader mod gaden og åbner
sig op mod landskabet og haverummene; kon¬
trasten mellem det urbane og det store land¬
skabs rum er etableret. Boligerne er organise¬

ret i mindre nabolag, som i fællesskab udgør
bydelen. Husene er orienteret, så deres fæl¬
les grønne rumligheder og haverum oriente¬
rer sig mod øst.

Aftensolen nydes alene eller i flok i gaden,
efter forbilleder som Brumleby eller Dragør.
Gaderummene er tænkt som aktive og attrak¬
tive opholdsrum, som byrum.

I mødet mellem gaderummene og Boule¬
varden er der skabt mindre knudepunkter af
urbane programmer, som yderligere fungerer
som forankring og invitation mod det nord¬
lige kvarter.

Vurdering: Højderne giver et meget godt bud
på, hvordan Humlebæk Syd kunne møde vil¬
lakvarteret mod nord. Boulevarden tilfører

generøst additioner til det eksisterende par¬
celhuskvarter som grønne, urbane, aktive
fællesrum og funktioner. Programmeringen
er tænkt fleksibelt og robust og kan udvikles
i den hastighed, Humlebæk har aktiviteter,
økonomi eller ildsjæle, som vil kunne indta¬
ge arealet. Det aktive program indskriver sig
fint med Humlebæks fremtidige planer om

sportslige aktiviteter, og det tilføres nye kva¬
liteter til eksisterende funktioner i området.
De urbane kvaliteter, tilført i knudepunkte¬
ne på Boulevarden, virker realistiske og tro¬

værdige i denne humlebækske kontekst. Den
eksisterende gang- og cykelsti har fået inte¬
ressante knæk, som nedbryder strækningen
i delsekvenser og tilfører flotte rumligheder.

Vejene, som trækkes lineært ud i landska¬
bet, kan potentielt blive for store i skala, for
lidt varierede og ikke evne at understøtte de
lokale rumligheder tilstrækkeligt til, at det
ønskede liv vil udspille sig. Bebyggelsens sam¬

spil med gaderummet og haverummet, hvor
naboskab og hverdagsliv kan tage plads, har et
større potentiale end beskrevet. Klimatisk er

bebyggelsen udfordret, og projektets oriente¬
ring mod nord og øst vurderes som vanskelig
og uhensigtsmæssig.

Projektet tilfører friske bud på, hvordan
der kunne spares på ressourcerne med f.eks.
"super-fridge" (fællesfryser) og "super-fix "
(fælles værktøj og håndværker), som poten¬
tielt også kunne danne ramme for sociale fæl¬
lesskaber.

Konklusion: Den ønskede dialektik mellem
urbanitet - friholdelse af landskab og ny be¬
byggelse - og eksisterende bebyggelse er vel¬
fungerende, men planen fremstår ikke over¬
bevisende elaboreret solorienteringsmæssigt
eller rumligt på gaderumsniveau.
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NY GRØNNEGADE I ODENSE
Sune Oslev

mwmmm

Med etablering afNy Grønnegade indskri¬
ver dette byrum sig i en række af rekreati¬
ve byrum i Odense. Det korte gadeforiøb,
der tidligere fyldte fladen, har efterladt et
aflangt byrum, der som pladsdannelse har
fået interessante programmæssige mulig¬
heder. Dens længde og de forskelligartede
omgivelser har givet mulighed for at etab¬
lere forskellige stemninger og aktivitets¬
niveauer

Med kunsthallen Brandts som fyrtårn i den
ene ende præsenterer og iscenesætter plad¬
sen en af Odense bys vigtigste kulturinstitu¬
tioner, mens den i den anden ende varetager
noget så praktisk som biladgang til et under¬
jordisk parkeringsanlæg. Midt herimellem
er der etableret en plads for aktivitet og op¬

hold, der trækker på rummets forskellighed
og giver plads til både sp'ontane og formelle
stemninger, store aktivitetsrum og mindre,
intime opholdsrum.

Med Ny Grønnegade er der skabt et vel¬
fungerende, fleksibelt og mangfoldigt byrum
midt i Odense. Det vil kunne opfylde forskel¬
lige brugeres behov og forandre sig derefter.

Det vil forhåbentligt kunne give brugerne det,
de ønsker, og måske noget, de ikke vidste, at
de ønskede sig. Pladsen er både for dem, der
agerer, og dem, der betragter. Den har store
flader og mindre rum - til leg og til ophold,
intimitet og fællesskab.

Pladsen vil med sin enkle indretning være
smuk på en sommerdag, fuld af aktivitet og
mennesker - men også en stille vintermorgen.

Pladsens gulv
Den varme, gule hårdtbrændte teglklinke er
det lettest genkendelige materiale, der er an¬
vendt i Odenses offentlige rum. Teglklinken
binder på forunderlig vis byen sammen og

Ny Grønnegade er et nyt, fleksibelt og mangfoldigt byrum midt i Odense
Ny Grønnegade is a new, flexible and multipurpose city space in the center ofOdense
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vidner om tradition, kvalitativ prioritering af
byrum og udførelsesmæssig konsekvens. Ny
Grønnegade er etableret medden odensean-
ske tegl som ornamenteret tæppe. Teglstenen
er i byen brugt i stort set alle slags befæstelser
og i et utal af mønstre og forbandter, så opga¬
ven har været at udfordre den klassiske tegl og
at vise det gamle, velkendte materiale brugt
på ny vis. Således kan pladsen signalere både
stedsspecifik tradition og kvalitet og samtidig
pege fremad og understøtte et byrum med en
livlig aktivitetsflade, som danner ramme for
spontan og uformel leg samt ophold.

Fladen består af lineære rækker af tegl,
der slår ud i store irregulære kurvede linjer
af tegl, skærer hinanden og igen føjer sig og
bliver ét med de lineære bånd i belægningen.
Udtrykket bliver organisk og levende - skabt
med et materiale, der oftest fremstår ret og

geometrisk. Til Ny Grønnegade er fremstillet
en klinke i specialformat, der både kan mat¬
che rummets skala og er tilpas fleksibel til at
kunne understøtte belægningsfladens særlige
geometrier. På de dele af belægningen, som
skal kunne tåle daglig biltrafik, er klinkerne
lagt i trejdedelsforbandt for bedre at kunne
overføre kræfterne fra vrid og opbremsnin¬
ger. Biltrafikken dirigeres over pladsens vest¬
ligste del i et dobbeltrettet kørespor, markeret
afparkeringssøm og suppleret med pullerter.

Pladsens møbler og aktiviteter
På teglfladen er placeret en række store møb¬
ler, der strukturerer pladsen og understøt¬
ter dens programmering. Møblerne skaber
mange meter siddekant og et stort areal re¬
kreativ flade, og ophold på pladsen foregår
hovedsagelig på de indre eller ydre kanter af.

På teglfladen erplaceret en række siddemøbler, der
strukturererpladsen og skaber mange meter sidde¬
kant. De store plinte er afstøbt, sort gennemfarvet
beton ogpå hele siddefladen beklædt med sortbejset
egetræ
A series ofseating elements were placed on the brick
surface, which organize the square and offer many
meters ofseating edges. The largeplinths consist of
cast, black tinted concrete and the entire seating sur¬

face is covered with black-stained oak

de store møbler, på deres sortbejsede trædæk
eller i de umiddelbare rum mellem møblerne.
Da Grønnegade før omdannelsen var en par-
keringsgade, har de fleste byggerier langs by¬
rummets kanter ikke vendt sig mod byrum¬
met, ligesom der rundt om pladsen ligger to
ubebyggede grunde. Som rekreativt byrum er
der altså ikke endnu meget at hente fra de til¬
stødende byggerier. Derfor har det været en

forudsætning, at det byliv vi ville skabe ram¬
mer for, kunne foregå på selve pladsen, og at
møblering og programmeringvar så stærk, at
byrummet ville fungere, også uden de ellers
ofte attraktive kantzoner.

Møblerne fortættes om pladsens centrale
rekreative flade. De største plinte er sociale
siddemøbler, der kan bruges på mange måder.
Her kan man sidde på kanten og betragte
pladsen og dens brugere, sole sig på en som¬

merdag eller sidde sammen i større eller min¬
dre grupper på plintens flade. Selve møblet
omkranser en større flade af pladsens tegl¬
gulv, og dette indre rum kan fungere som en
lille scene for bylivets udfoldelse, med plads
til tilskuere langs hele den indre kant.

Ved siden af det største møbel findes to

funktionelt tilsvarende, men lidt mindre møb¬
ler, og nordvest for det største møbel findes et
gummibelagt aktivitetsmøbel indeholdende
to trampoliner. På den centrale teglflade mel¬
lem møblerne findes et område med vanddy¬
ser i belægningen. I sommertiden er de aktive
og kan udløse fin vanddamp og vandsøjler af
forskellig højde.

På arealet ud mod Vindegade står et mel¬
lemstort siddemøbel og definerer et mindre
opholdsrum mellem gaden og p-kælderram-
pen. Her vil være mulighed for udeservering.

På de tilstødende byggegrunde er der pla¬
ceret små udgaver af møblerne. De skal skabe
siddemuligheder på de midlertidige arealer og
kan flyttes til nye placeringer, når grundene
skal bebygges.

Den nordlige del af pladsen domineres
af parkeringsrampen og tilkørselsforhold til
denne. Ved at lade det ornamenterede tæppe
af tegl fortsætte omkring rampen og på køre¬
spor virker det mindre anmassende, at til¬
kørslen føres så langt ind på pladsen. Visuelt
fortsætter den rekreative flade til Vindega¬
des modstående facader, og bilister tilskyn¬
des således til forsigtig kørsel på pladsen, da
det er pladsbelægning, der køres på.
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Allepladsensfem store møbler er diskret
belyst medfiberlys langs underkanter¬
ne, hvorvedpladsenfår en afdæmpet og

jævn grundbelysning
Allfive large seating elements on the
square are discreetly illuminated with
light threads underneath the edges,
thereby giving the square a subdued and
even background lighting

Fladen består aflineære rækker afgule
tegl, der slår ud i store irregulære kur¬
vede linjer, som skærer hinanden og

igen føjer sig og bliver ét med de lineære
bånd i belægningen
The surface consists oflinear rows of
yellow brick, which spread out in large
irregular curved lines that intersect
each other and are againjoined to
become one with the linear bands in the

paving

\'\ .\
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Illustrationfra konkurrencen 2008
Illustrationfrom the competition, 2008
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Pladsen belysning
Pladsen belyses af spots, monteret på en
række høje master. Pladsens grundbelysning
er afdæmpet, men sikker ogjævn. Alle plad¬
sens fem store møbler er diskret belyst med
fiberlys fra en reces langs underkanterne og
fremstår med diffust lys, let svævende over
pladsens mørkere flade.

Kørevejen langs pladsens sydvestlige
facade oplyses af ophængte pendler, der er
monteret på wirer, spændt ud mellem facade
og pladsens høje multimaster.

Alle armaturer er DMX-styrede (både
effekt- og gadebelysning samt vanddyser), og
efter mørkets frembrud kan standardbelys¬
ningen via SMS-styring erstattes af syv for¬
skellige scenarier, f.eks. tango, eventyre lier
natur. Ved scenariet natur skifter spotsene til
grønt lys, og gobolamperne forsyner pladsens
træer med surreelle natskygger - omvendte
skygger af lys - og forvandler den store akti¬
vitetsflade, der om dagen præges af spring-
vandsdyser, til et projiceret, levende lysbillede
af en let bølgende havoverflade i måneskær.
Brugen af effektlys understøtter pladsens

komposition ved om natten at iscenesætte og
genfortolke dens primære elementer.

Materialer og overflader
De store plinte er af støbt, sort gennemfar-
vet beton. De er på hele siddefladen beklædt
med sortbejset egetræ og derfor holdbare og
rare at sidde på året rundt. Trampolinmøblet
er belagt med gummi som faldunderlag. Sid¬
demøblernes formgivning er ensartet, men
deres skala varierer. Fra micro over mini og
maxi til mega.

Det eksisterende teglbelagte fortov og
kantstenslinjen mod sydvest er bevaret. Den
nye teglflade er lagt op til den gamle kant-
stenslinje næsten uden lysning eller helt frem
til facader, hvor der i dag ikke er teglbelagt
fortov. Mod Brandt Plads er niveauforskellen

også næsten helt elimineret for at maksimere
tilgængelighed for alle.

Pladsens beplantning
Pladsens eneste blivende grønne elementer
er træer. I udsparinger i teglfladen er plan¬
tet Robinia pseudoåcacia' Nyirsegi' i rigeligt

store plantehuller. Robinierne har et fliget og
flimrende løv, der spiller sammen med tegl¬
stenenes legende mønstre, og træerne giver
tilpas skygge på varme sommerdage. Planter¬
ne udmærker sig desuden ved at være robuste
bytræer, de er særdeles nøjsomme og tørke-
tålende. Alle plantehuller er etableret i rod¬
venligt bærelag, og træerne er udstyret med
skjulte vandingskranse og rodklumpsforank-
ringer. Udsparingerne afdækkes med cirku¬
lære plantehulsriste.

Trafik
Fodgængere og cyklister kan frit færdes og op¬
holde sig på hele pladsen. Den primære fod¬
gængertrafik forventes at foregå fra den paral¬
lelle gågade i Kongensgade via Grønnegade, og
fra Vindegade mod Brandts Passage. Sekun¬
dært opstår en ny mængde fodgængertrafik
til og fra elevator/trappehuset til p-kælderen.

Biltrafik på pladsen afvikles på teglstens-
fladen og styres af store vejsøm og pullerter
i fladen. Der er dobbeltrettet bilkørsel langs
pladsens vestlige del, og ved Brandts Plads
skrår den over mod pladsens østlige del.



Modstående side, øverst. Vanddyserne i belægningen
er aktive om sommeren og kan udløsefin vanddamp
og vandsøjler afforskellig højde
Modstående side, nederst. Midnat: I dette scena-

rie skabes illusionen afnattens mystik og vandets dis.
Dette er et roligt, glidende mørkeblåt lystema, der
flytterpladsen ud i naturen, hvor månens lys spejler
sig i vandet
Oppositepage, top. Waterjets in thepaving are acti¬
vated during the summer and canproduce afine mist
and columns ofwater ofvarying heights.
Oppositepage, bottom. Midnight: In this scenario the
illusion ofnocturnal mystery and watery mist is cre¬

ated. This is a calm, gliding dark blue lighting theme,
that moves the square out into nature, where the
moonlight is reflected in the water

I hjørnet ved Brandts Plads er mulighed for
afsætning og opsamling. Der er mulighed for
brandredning samt af- og pålæsning på plad¬
sens øvrige flader.

Cykelparkering foregår i nye opsatte sta¬
tiver langs den vestlige facade.

Midlertidigepladser
To tilstødende områder - i det nordøstlige
hjørne ud mod Vindegade og ved pladsens for¬
sætning umiddelbart ved siden af Elgiganten
- er byggegrunde til salg. De er behandlet som

midlertidige flader, der i en foreløbig udefine¬
ret fremtidig periode kan supplere pladsens
hovedrum. Områderne tænkes indrettet til

ophold og leg, målrettet henholdsvis de lidt
ældre og de yngste brugere. Programmerin¬
gen af disse rum tilpasses deres midlertidig¬
hed, så belægningsoverflader f.eks. er en kom¬
bination afgenanvendte materialer og relativt
billige nye materialer, og så inventaret f.eks.
kan flyttes og genanvendes andre steder, når
grundene er solgt.
Sune Oslev, arkitekt maa, partner,
MASUplanning

Midte. Ved scenariet natur skifter spotsene til grønt

lys, og gobolamperneforsynerpladsens træer med sur¬

reelle natskygger
Middle. With the nature scenario, the spotlights shift
to green light and the gobo lamps cause the trees to
produce surrealistic night shadows

Ny Grønnegade Plads, Odense
1. præmie i åbenprojektkonkurrence 2008
Udført: 2010-12
Bygherre: Odense Kommune
Landskabsarkitekt (hovedrådgiver, projek¬
tering ogfagtilsyn): MASUPlanning
Medarbejdere: Sune Oslev, Malin Blomqvist
og Jakob Sandell
Lysdesign: Jesper Kongshaug
Ingeniør: COWI
Entreprenør: TCAnlæg A/S
Fotos: MASUPlanning

LANDSKAB 7 2012



SJOPARKENI KUMLA
Pia Schmidtbauer

Vid sjoparkens strand tronar likt en galjonsftgur den smackra skulpturen Skonhet av konstnår Richard Brixel. Mitt i sjon ligger en o, som liksom en båt gliderfram lastad
med valetableradeperenner. On har broforbindelsefrån två strandkanter. I bakgrunden till vånster skymtar man våxthusbygget
On the edge ofthe lake, the sleek sculpture "Beauty" by artist Richard Brixel stands out like a figurehead. In the middle ofthe lake, there is an island, which like a boat glides
forwardfilled with well-establishedperennials. The island is connected by bridgesfrom two sides. In the background to the left one can get a glimpse ofthe greenhouse

Sjoparken i Kumla, som ligger ca. 200 km
vaster om Stockholm, år storslagen. Det
kånns som att himlen lir lite hogre och
marken lite ljusare just har. Som besoka-
re glommer man bort att parken ar anlagd
i en stad med bara drygt 20 000 invåna-
re. Upplevelsen ar ett vidstrackt utstall-
ningsområde på kontinenten. Om tio år ar

sjoparken en central del i det nya Kumla.
Thage Arvidsson, tidigare kommundirek-
tor och nu vid Kumla Fastigheter AB, har
gett politikerna en bild av ett Kumla som
vaxer och har haft stort inflytande på par¬
kens utveckling

I Sverige år det inte bara Norrlandskommu-
ner som drabbas av utflyttning. I nastan alla
kommuner i Orebro lån minskar befolkning¬
en for varje år. Kumla ligger i en pendlings-
intensiv region med arbetsmarknad i Orebro
och Hallsberg. Brå vård, skola och omsorg
råcker inte for att locka nya invånare. Med-
borgarna forvåntar sig mer. Ett attraktivt kul-
tur- och fritidsutbud år nodvåndigt i stadsut-
vecklingen.

Långe våxte Kumla med småhusområden
åt nordost, mot motorvågen till Orebro. Når
Kumla bygger ut åt oster kommer stadspar-
ken att bli en central del.

Visionen år ett Kumla med 25 000 invånare
2025. Parken byggs forst - långt innan nya bo-
ståder och skolor. For två år sedan invigdes
forstå etappen på 15 hektar av sjoparken, som

ligger i en dalgång av obyggbar blålera strax
oster om staden. Det har varit viktigt att for-
ådla dalgången i stallet for att se den som ett
problem.

Kumla kommun satsar på att bygga mil-
joer som Kumlaborna kan kånna stolthet
infor. Ambitionen år att åstadkomma en stad
som man både kan bo och leva i. Det ska inte
vara en innehållslos forortskommun som man

skams for.
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En lekplats kommer att binda ihop Djupadals-
parkenfrån 1935 med den nya sjoparken
A playground will tie Djupadals Parkfrom
1935 together with the new lakepark

Vid den majeståtiska amflteatern samsas ett trettiotalperenner i den sodra rabatten
By the majestic amphitheater one can see thirtyperennials in the southern border

Redan på 1930-talet fanns det manniskor med
ambitioner i Kumla. Eftersom invånarna sak-
nade narhet till vatten gravdes en sjo for hand.
Djupadalsparken med Kumlasjon ar idag den
lilla intima stadsparken som det nya bygger
vidare på.

Sjomotivet år en bårande tanke med
denna imponerande stadspark. Kumlaån var
for liten for att kunna skapa en hel vatten-
spegel. I stållet anlades en konstgjord sjo på
3,2 hektar som får vatten från åsen intill. En
majeståtisk amfiteater, omfattande peren-

naplanteringar och breda promenadstråk
ingår också i den forstå etappen.

Edit Ugrai år kultur- och fritidschef i Kumla
och tillika landskapsarkitekt. Hon år noga
med att lyfta fram den bild av staden som
kommunen vill ge sina boende. Månniskorna
som kommer hårifrån ska ha en positiv histo-
ria att beråtta. Edit Ugrai framhåver att man
i den nya stadsparken ska kanna ljuset, luften
och den stora skalan. Hon vill ha kontraster.

Och man vill skapa kollektiva minnen. Alla
som bor i Kumla idag har minnen från Djupa¬
dalsparken. På samma sått kommer de i fram-
tiden att ha minnen från olika upplevelser i
sjoparken - minnen som ger stark forankring
till platsen.

KonstnårAnna Molander har gjort Lilla Bjorn
som riktar blicken mot himlavalvet

ArtistAnna Molander created the 'Little Bear'

sculpture that gazes into the s!<y
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Tv. Vattenreningsområdet, strax norr om den nya sjon,
har en mer naturlig karaktår
Left. The water treatment area, directly north ofthe
new lake, has a more natural character

Th. Sjoparken behåller ljuset och oppenheten som har
sitt ursprung ijordbrukslandskapet. Ett kvalitetspro¬
gramforparken arbetas successivt igenom tillsam-
mans med sponsorer

Right. The Lake Park maintains the light and open¬

ness that has its origins in the agricultural landscape.
A qualityprogramfor thepark is carried out in collab¬
oration with sponsors

Man efterstravar också en lekfullhet i an-

greppsåttet. Konstnårlig utsmyckning av det
offentliga rummet praglar Kumla kommun
sedan många år. Kumla Fastigheter satsar
en procent av sina investeringskostnader på
konst. Sjoparken rymmer ett flertal skulptu¬
rer.

I parkens sodra del pågår parkens andra
etapp med ett våxthus. Inspirationen kommer
från Stadsparken i Orebro och Slottstrådgår-
den i Malmo, men dimensionerna i Kumla år
bra mycket storre. Mojligheternas våxthus
kommer med all sannolikhet att gora skål for
namnet: odlingar som ska utnyttjas av verk-
samheter inom rehabilitering och integration,
samt en publikvintertrådgård, orangerier och
restaurang som ska vålkomna allmånheten.

Forutom våxthuset år ett koloniområde
och en skomakarstuga aktuell. Under indu¬
strialismen var Kumla forst i Sverige med
att tillverka skor i parti. Intill skomakarstu-
gan kommer en fruktlund att ligga, eftersom
fruktindustrin en gång hade sitt såte i Kumla
genom foretaget BOB.

Redan i december kommer ett nytt badhus
att stå fårdigt. En syrlig insåndare i tidningen
ska i somras ha sagt att Kumla i framtiden
kommer att befolkas av simkunniga analfa¬
beter. For vissa sticker dessa storsatsningar
uppenbarligen i ogonen.
Pia Schmidtbauer

Våxthuset, invigning våren 2013 The greenhouse, opening spring 2013
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Sjoparken, Kumla
Byggår, etapp 1:2009-10
Byggherre: Kumla Fastigheter AB och Kumla kommun
Landskapsarkitekt: WSPgenom landskapsarkitekterna RolfPettersson och Carl Dolk
Arkitekt: Arkitekt Per Flodstrom, Kumla kommun (vaxthus 1600 kvadratmeter, invigning våren 2013);
Arkitekt PerFlodstrom, Kumla kommun, och Hållén arkitekter (badhus, invigning december 2012)
Skulptur: RichardBrixel, Anna Molander
Entreprenor, etapp 1: NCC
Foton: Pia Schmidtbauer 2

1. Djupadalsparken. 2. Sjoparken, etapp 1. 3. Nya sj6n. 4. Våxthuset. 5. Badhuset. 6. Blivande koloniområde. 7. Blivande natur- och kulturpark. Nord tv.
1. Djupadals Park. 2. Lake Park, phase 1. 3. New lake. 4. The greenhouse. 6. The bath house. 6. Future allotment yarden area. 7. Future nature and culturepark. North toward left
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SVEND ÅLGREN - EN HAVEKUNSTNER ER FYLDT 75
Peter Becht og Thomas Nybo Rasmussen

Svend Algren, medstifter af Tegnestuen
Vandkunsten, grundlægger og ejer afAl-
gren & Bruun, har rundet de 75 år. Han
har i sit virke som landskabsarkitekt

igennem nu 45 år tegnet og medvirket i
et meget stort antal konkurrenceforslag
og projekter, hvoraf flertallet er udført og
mange præmieret i både ind- og udland.
Han er en havekunstner, hvor det enkle og
det smukke er i fokus

Den første gang, jeg mødte Svend, spurgte
han mig, om jeg kunne tænke mig at arbejde
med ham og ikkefor ham. Dette er meget ken¬
detegnende for Svend, og for hvem han er og
hans måde at tænke på. Fællesskab og sam¬

arbejde har altid været omdrejningspunktet
i Svends projekter og hans tilgang til land¬
skabsarkitektfaget.

Svend Algren er blevet 75 år. Han var én
af fire unge idealistiske arkitekter, der grund¬
lagde og opbyggede Tegnestuen Vandkunsten
i starten af 70' erne. På Vandkunsten har han
som planlægger og landskabsarkitekt med¬
virket i utallige konkurrencer og projekter,
hvoraf flertallet er virkeliggjort, og tillige for

manges vedkommende præmieret i både ind-
og udland. Sideløbende med sin ledende rolle
på Vandkunsten stiftede han landskabsarki¬
tekttegnestuen Algren & Bruun, en virksom¬
hed der de senere år har taget mere og mere af
hans tid. Det er her, han har kunnet folde sig
ud som havekunstner.

Sikkim
Vi, der kender Svend, kender også hans store
interesse for det lille og for mange utilgænge¬
lige land Sikkim i Himalayas bjerge, som han
har besøgt mange gange. Vi har set hans utro¬
lig smukke håndtegnede opmålingsstudier af
buddhistiske templer i Sikkim og Bhutan.
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Dianas Have, 1992. Smukke, håndtegnede skitser ken¬
detegner også SvendAlgrens arbejde - som situations¬
planen til Dianas Have. Fineproportioner, skalafor¬
hold og oplevelse afdetaljen er - ifølge Svend - lige så
vigtigt som helheden. Foto AL
Dianas Have, 1992. Beautiful sketches also characte¬
rize SvendAlgren's work - like this siteplanforDianas
Have. Fineproportions, scale and the experience ofthe
details are, according to Svend, just as important as the
whole. Photo AL

SvendAlgren, under blomstrende kirsebærtræer i Japan
Svend Algren, underflowering cherry trees in Japan
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Smukke håndtegninger kendetegner generelt
hans arbejde, hvad enten det er skitser eller
færdige tegninger. Smukke proportioner, ska¬
laforhold og oplevelsen af detaljen er - ifølge
Svend - lige så vigtige som helheden. Svend
lægger mærke til og sætter pris på gode og
smukke detaljer - i stort som i småt.

Svends haver
Hvis du besøger Svends haver, møder du et
uformelt syn på have- og landskabsarkitek¬
tur, hvor det enkle får et rumligt udtryk. Det
kan være måden, man møder hjemmet på med
en lille plads ved døren, eller den slyngede sti
mellem blomstrende buske hen til parke¬
ringspladsen. Det er det enkle og det smuk¬
ke, der tæller. Det abstrakte og udtænkte siger

ham ikke noget, og han har engang sagt: "Ab¬
strakt kunst siger mig ingenting. Det gør en
smukt designet bilmotor derimod." Og Svend
ér interesseret i biler. Det ser man på hans
samling af ikke helt almindelige biler. Det er
smukke, rigtigt smukke biler - som den nyeste
knaldsorte engelske Riley, der i dagens anled¬
ning var trukket af stalden.

Havekunst: En naturlig del afarkitekturen
Svend Algren er oprindelig uddannet arki¬
tekt og planlægger og er gennem sin praksis
og interesse for havekunst blevet landskabs¬
arkitekt. For Svend er havekunsten en natur¬

lig del af arkitekturen. Det kan vi se i hans tid¬
lige arbejder på Tegnestuen Vandkunsten - og
her bør særligt nævnes Tinggården, Fuglsang-
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Modstående side. Hesselbo, 1983-84. Et afSvendAlgrens tidlige afbejder, udført ved Tegnestuen Vandkunsten.
Et tæt-Iav boligprojekt, hvor landskab, bebyggelse ogfriarealer er en integreret del afområdet, og hvor det land-
skabsarkitektoniske udtryk er tætforbundet med husene. Foto Tegnestuen Vandkunsten
Hesselbo, 1983-84. One ofSvendAlgren' s early works done at the office Tegnestuen Vandkunsten. A dense/low-
rise housingproject where the landscape, housing and recreational areas are an integratedpart ofthe area, and
where the landscape architectural expression is closely tied to the buildings. Photo Tegnestuen Vandkunsten

Varldskulturmuseet i Goteborgfra 2002 erpræmieret med Svensk Utemiljopris i2004.
Herfremhæver Svend kontrasten mellem bjerg og by med de urbane og lyseforpladser, der tilhører byens rum, og

den bagvedliggende natur med den mørke bjergside. Foto Peter Becht
Varldskulturmuseet in Goteborgfrom 2002 was awarded the Swedish Utemiljopris in 2004.
Here Svend emphasized the contrast between the hillside and the city with the urbane and bright squares that are

part ofthe city's spaces and the nature behind with the dark hillside. Photo Peter Becht

park, Hesselbo og Dianas Have. Her er land¬
skab, bebyggelsesplan og bygninger dele af et
integreret hele, der i ét samlet greb samler og
understøtter en klar arkitektonisk identitet.
En afslappet, imødekommende og uhøjtide¬
lig stemning, der tydeligt genfindes i både
adgangs- og opholdsarealernes materialebe¬
handling og detaljering.

Af hans senere arbejder - udført i regi af
Algren & Bruun - kan nævnes flere præmi¬
erede byrums- og landskabsprojekter, som
f.eks. bebyggelsen Stenbjerggaard i Ishøj, Ver¬
denskulturmuseet i Goteborg, Folkets Park
på Nørrebro og nu senest promenaden langs
Havnegade i København. Projekter med en

landskabsudformning, som spænder fra det
enkle og minimalistiske til en helhedsarkitek-

tur med specialdesignede bænke, belysning og
mønstre i belægninger. Altid, hvor oplevelsen
afkvalitet og materialer er styrende for desig¬
net.

Væk fra bilos og støj, langt fra byen, tæt på
naturen og med udsigt over kyst og hav. Det er
Svends bolig - og her sidder han lige nu - tror
jeg - og tegner på sit næste projekt.
Peter Becht, landskabsarkitekt MDL, MSA,
adjungeret lektor i landskabsarkitektur ved
Københavns Universitet og kreativ leder ved
WSP Group Sverige
Thomas Nybo Rasmussen, landskabsarkitekt
MDL, MAA, partner, Tegnestuen Vandkunsten
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RENOVERING AF BOTANISK HAVE I KØBENHAVN
Annemarie Lund

Landskabsarkitekt Jens Hendeliowitz
står bag en omfattende renovering af Bo¬
tanisk Have, der i den forbindelse også er

gjort mere publikumsvenlig. Istandsæt¬
telsen og fornyelsen er muliggjort ved en
donation på 17 mio. kr. fra A. P. Møller og
Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond
til almene Formaal. Botanisk Have funge¬
rer som formidlings-, undervisnings- og
forskningshave og rummer over 9.000
forskellige plantearter fra Østen, Troper¬
ne og Sydeuropa, ordnet dels geografisk,
dels efter det botaniske system

I 2008 bevilgede A. P. Møller og Hustru Cha¬
stine Mc-Kinney Møllers Fond til almene For¬
maal midler til udarbejdelse af den udvik¬
lingsplan, der har dannet grundlag for selve
renoveringen.

Udviklingsplanen blev udført af Jens Hen¬
deliowitz i tæt kontakt med Morten Meld¬

gaard, direktør for Statens Naturhistoriske
Museum (SNM), Flemming Larsen, driftschef
for Botanisk Have, og samlingschef Henning
Knudsen. Statens Naturhistoriske Museum

(SNM) blev dannet i 2006 qua en ny muse¬
umslov, som betød, at staten kunne samle
Botanisk Museum og Botanisk Have, Zoo¬
logisk Museum øg Geologisk Museum i ét
museum, også geografisk. De som konsekvens
heraf følgende ombygnings-, konkurrence-
og nybygningsplaner er der taget højde for i

udviklingsplanen for Botanisk Have af 2009.
Der har været bred enighed om, at Botanisk
Have skulle være omdrejningspunkt for Sta¬
tens Naturhistoriske Museum, ligesom der
også har været stor enighed om at bevare dens
kulturhistoriske, videnskabelige og rekreative
værdier og ikke at bygge i selve haven.

Botanisk Have er, som den fjerde bota¬
niske have i København, anlagt på det gamle
voldterræn efter en landskabelig plan af H.A.
Flindt i 1874 med et slynget stisystem og stra¬
tegisk placerede kig fra højdepunkterne og
gennem plantegrupper. Som del af Køben¬
havns gamle fæstningsværk er haven delvist
fredet som fortidsminde. Og hele haven blev i
1977 fredet efter Naturfredningsloven.

I tidens løb er de kun sket mindre ændrin¬

ger og omlægninger i forhold til Flindts plan.
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Havens væksthus, Palmehuset, er inspireret afCrystal Palace i London. Skitserne hertil blev
tegnet afbrygger I.C. Jacobsen sammen med Tyge Rothe, slotsgartner vedRosenborg.
11960' erne blev det da stærktforfaldne palmehus genopført i overvejende nye materialer og

med ny teknik
The garden' s greenhouse, The Palm House, was inspired by the Crystal Palace in London, and
designed by brewer I.C. Jacobsen and Tyge Rothe, the headgardener at Rosenborg Castle.
In the I960's, the building, which was in a state ofextreme disrepair was rebuilt, primarily
with new materials and new technology

Selv om haven harfået et noget mere åbentpræg, er

den stadigførst ogfremmest en botanisk have. Det op¬

rindelige romantiske udtryk erforstærket. Bl.a. er de
retlinede, nyere stierfra 1950' ernefjernet og op mod
Palmehuset genetableret med svungneformer sompå
H.A. Flindtsplan. Overfladen ergule majssten, og sti¬
erne afvandes til bede og græsarealer, ikke til regn¬

vandsbrønde

Even though the garden has been given a more open

character, it is stillprimarily a botanicalgarden. The
original romantic expression has been strengthened.
The linearpathsfrom the 1950' s have been removed
and were reestablished up toward the Palm House,
with the curvedforms like those on H.A. Flindt' splan.
The paving is yellow brick and thepaths are drained to
beds and grass areas and not to the rainwater wells

Følger man Langes 'Vejviser' fra 1875, vil man

opleve, at den overvejende del af havens sam¬

linger af træer og buske stadig kan findes, hvor
vejviseren beskriver det. Den overordnede
struktur og karakter var bevaret, men haven
viste før renoveringen tydelige tegn på forfald,
bl.a. på grund af manglende ressourcer.

Det har ved istandsættelsen været overor¬

dentligt vigtigt at søge at bevare havens ånd
og karakter. Flindts modulering af terrænets
har skabt stedets grundlæggende udformning.
Bygninger, træplantninger og busketter giver
stedets rumligheder. Og enkeltstående træer
fremhæver perspektivet i udsigtslinjerne,
mens vandflader, plæner, bede og skulpturer
giver variation.

Udviklingsplanen fra 2009 baserer sig
på grundige arkivstudier. Bl.a. er de vigtig¬

ste planer gennem havens historie, herunder
en hel lille serie af H.A. Flindts planudkast
fra Samlingen af Arkitekturtegninger, Dan¬
marks Kunstbibliotek, fundet frem og stude¬
ret indgående. Analyser af disse planer danner
grundlag for renoveringsarbejdet.

Ved renoveringen, der er udført i helt tråd
med H.A. Flindts plan, synes haven først og
fremmest meget mere åben. Nogle beplant¬
ninger er ryddet, så der er lange, brede vuer

gennem haven, over søen og ud mod byen.
Desuden er sigtelinjer retableret, og alle stier
er istandsat med ny belægning og nye kanter.
Haven har fået flere områder til ophold, nye
vandingsanlæg, formidlingsdrivhuse og en
lille træbrygge ved søen. Havens areal er også
blevet større, idet et 10.000 kvm stort areal
ved Observatoriehøjen nu er tilgængeligt.
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To, indbyrdes letforskelligeplaner, fra
H.A. Flindt, 1872-74. Begge viser den
kommende botaniske have som en land¬

skabelig have med et slyngede stier. De
viste slægter aftræer og buske ergrup¬

peret slægtvist; tv. også med artsnavne,

feks. Aesculus hippocastanum, A.flava,
A. carnea, A. pavia osv.

Den tidligere stadsgrav er omformet til
en sø med tilsvarende kurvedeformer
Two slightly differentplans by H.A.
Flindt, 1872-74. They both show the
coming botanical garden as a scenic
garden with windingpaths. The gen¬

era oftrees and bushes depicted are

grouped according tofamilies; left: also
with species names such as Aesculus
hippocastanum, A.flava, A. carnea, A.
pavia etc.
Theformer defense moat is converted to
apond with corresponding curvedforms

Q J' jMtiphmbiy

MtsHmih

Dtnthe PLnlrr

K.cficti:
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Fotofra en helt nyanlagt botanisk have
med omfattende terrænmodelleringfra
fortifikation til bløde bakker, ca. 1874
Photofrom thejust completed Botani¬
cal Gardens with extensive terrain

treatmentfrom thefortification to soft
hills, ca. 1874

Planfra Johan Langes lille 'Vejviser i
Universitetets nye botaniske Have', 1875.
Vejviseren beskriverplanter ogplante¬
samlinger i haven
Planfrom Johan Lange's little 'Guide to
the University's new Botanical Garden,'
1875. The guide describes plants and
plant collections in the garden
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Det gamle observatorium erplaceretpå områdets højestepunkt, der er tilgængeliggjort via en ny gra¬

nittrappe. Og Observatoriets kobberkuppel ses igenfra haven efter nænsom tynding og beskæring
The old observatory isplaced on the highest spot on the site, and it is accessible via a new granite
stairway. The observatory's copper dome can again be seenfrom the garden after a careful thinning
andpruning

Jens Hendeliowitz' udviklingsplan, 2009, viser bl.a. de
sigtelinjer, der nu ergenetableret:fra syd henover søen

mod væksthuset,fra den alpine høj mod væksthuset,
fra staudekvarteret mod søen ogfra observatoriehøjen
Jens Hendeliowitz's developmentplan, 2009, shows
the sight lines that have been reestablished:from south
across thepond toward the greenhouse, from the al¬
pine hill toward the greenhouse, from theperennial
area toward thepond andfrom the observatory hill
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Botanisk Have, Øster Voldgade/Gothersgade/ØsterFarimagsgade, København
Udført: 2009-12
Ejer: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bygherre: Statens Naturhistoriske Museum
Landskabsarkitekt: Landscape Visions, Jens Hendeliowitz
Fotos: Annemarie Lund

Øster Farimagsgade

iplekset

:t årigt kvarter

W •M;;:

:ologisk Musei

Øster Voldgade

Jens Hendeliowitz' oversigtsplan efter renoveringen.
Mod Gothersgade staudekvarter og brombærhave, i
søens nordre ende den nye træbrygge og dansk kvarter
Jens Hendeliowitz's siteplan after renovation. To¬
ward Gothersgade theperennial area and the black¬
berry garden, at the north end ofthepond, the new
wooden dock and the Danish area

Observatoriehøjen
Indre bys højeste punkt finder man på Obser¬
vatoriehøjen, der nu er blevet en del af Bota¬
nisk Have. Haven har i forbindelse hermed
fået en tredje indgang fra Øster Voldgade 3,
hvorfra man kan gå op på Observatoriehøjen
og videre rundt i haven. En ny, zig-zaggende
granittrappe er lagt op gennem skovplantnin¬
gen og giver således gpd forbindelse mellem
Observatoriehøjen og haven.

Også på Observatoriehøjen er de oprinde¬
lige sigtelinjer genetableret, så man kan se ud
over haven på den ene side og indre by med

dens mange tårne og spir på den anden side.
Skoleklasser, børnehaver og andre gæster kan
frit bruge græsplænen omkring Observatoriet
til undervisning, pauser og picnic.

Staudekvarteret og Dansk kvarter
Staudekvarteret med krydderurter, kornsor¬
ter og staudearter er et af de områder, der i
særlig grad har ændret karakter. Nye pergo¬
laer og espalierer er sat op for at give en god
afgrænsning og indramning af området.

Bedene, der før var kantede, er nu blødt
afrundede.
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Pergolaen langs søen og espalierer
i staudekvarteret er udført i rustfrit
stål, der erglasblæst, hvilketgiver en

mat overflade
Thepergola along thepond and the
espaliers in theperennial area are of
stainless steel, which has been glass-
blastedgiving it a mat surfaced

Der er anlagt en lille brygge ved
søen. Betonkarrene langs kanten
gentilplantes med siv og sump¬

planter dette efterår
A small dock was built by thepond.
The concrete tubs along the edges
will be replanted thisfall with water
plants
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«

Herover. Staudekvarterét, der indrammes

afespalierer, harfået afrundede, kattetun¬
geformede muldbede. Stier og trædesten er

aflange granitsten. / staudekvarteretfindes
staudearter, men ikke kultivarer
Above: Theperennial area, which isframed
by espaliers that have round tung-formed
humus beds. Thepaths and stepping stones
are ofoblong granitepavers. In the peren¬

nial area there areperennial species but not
cultivars

Stenhøjen med alpineplanter er renoveret
med nye, smukt lagte mosaikbelægninger,
mere end500 kvm, og et lille vandløb
The rock garden with alpineplants has been
renovated with new, beautiful mosaic areas,

more than 500 sqm, and a small brook
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oprindelig tegnet til De Kongelige Haver og
anvendes stadig der. På udvalgte steder kan
man sætte sig på græsset eller på de mange
nye bænke. Ved søen er anlagt en lille træb-
rygge til brug for undervisning og andre ar¬

rangementer.
Indgangen ved Nørreport er blevet mere

åben og indbydende. Botanisk Haves butik er
genåbnet i den lille, fredede rødstensbygning,
og der er skabt plads til, at grupper og skole¬
klasser kan bruge området ved indgangen som
mødested. AL

LandskabsarkitektJens Hendeliowitz har tidli¬

gere restaureret slotshaver og herregårdshaver,
bl.a. Bregentvedpå Sydsjælland og Holstens-
huspå Fyn, og erforfatter til bogen 'Danmarks
kongelige haver'. Lige nu arbejder Jens Hen¬
deliowitz med Zoologisk Have, renovering af
Linnés lille botaniske have i Upsala og haven
til Ekolsund Slot ved Målaren sydfor Upsala

Dansk Kvarter er blevet et helt specielt områ¬
de, hvor man kan gå på opdagelse i Danmarks
planterige i miniformat. Her findes udeluk¬
kende oprindelige danske arter. Desuden er
der i tilknytning hertil anlagt en mosebiotop.

Brombær og pæoner
Et nyt kvarter har fået navnet 'Brombærha¬
ven'. Her findes nu havens helt specielle sam¬

ling afbrombær og pæoner, og dette område
er blevet mødested for skoleklasser og et le¬
vende område med aktiviteter for børn og un¬

dervisning i de gamle drivhuse.

Materialer og bænke
Variationen afbelægningsmaterialer på stier
og pladser er forenklet væsentligt og består
nu stort set udelukkende af naturmateria¬
ler som grus, gule majssten og bordursten af
granit. Brugen afdiskrete materialer, der kan
ældes smukt, kendetegner renoveringen af
Botanisk Have.

De nye pergolaer og espalierer langs søen og
omkring staudehaven har fået en diskret ud¬
formning, så planterne bringes i fokus. Mate¬
rialet er her glasblæst, rustfrit stål.

Vanding og afvanding
Et nyt automatisk vandingsanlæg er blevet
etableret i hele haven. Det betyder, at plan¬
terne kan vandes om natten, hvor fordamp¬
ningen er mindst. Det sparer på vandressour¬
cerne.

Afvandingen af stier og pladser er forbed¬
ret til gavn for miljøet. Således ledes største¬
delen af regnvandet til plante- og græsarealer
og i mindre omfang til nedløbsbrønde.

Siddepladser, ophold og indgange
Fremover kan man få endnu større glæde af
havens smukke udsigtspunkter og den ro, som
haven giver midt i byen. Bænkene i Botanisk
Have nyproduceres af GH form efter en teg¬
ning fra 1860'erne. Denne bænketype blev
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SUMMARY

Competition: Humlebæk South, p. 182
The first stage of the city plan competition
involved a proposal for a comprehensive plan
for a ca. 145 acre vacant scenic site in south¬
west Humlebæk.

In the second stage, four participants
from the first stage were selected to enlarge
their proposals, partly on the basis of the jury'
s recommendations and partly on the basis of
the results of a public hearing held between
the two stages. The purpose of the competi¬
tion was to develop a clear vision and a strong
design that could serve as the basis for the fur¬
ther planning of the area.

The winning proposal by LiWplanning
interpreted the competition site as a field
that represented a typical piece of the north
Zealand landscape with its slightly hilly char¬
acter that forms a composition of small hills
and vales. The proposal' s conceptual idea is
to illustrate the ice age modulation by a wind¬
break that delineates straight lines across the
landscape curves as well as employing the hol¬
lows for rainwater gathering pools. The pro¬
posal' s buildings lie in two enclaves that leave
a wedgelike unbuilt area. The most significant
quality lies in the elementary reading of the
landscape, which with a professional analy¬
sis leads to a strong and convincing concept
based on very simple and familiar means.

Ny Grønnegade in Odense, p. 189
Sune Oslev
With the establishment of Ny Grønnegade,
a well functioning, flexible and multipur¬
pose urban space was created in the center
of Odense. One where pedestrians and bicy¬
clists can relax or move freely about on the
entire square. Ny Grønnegade is paved with
Odense brick as an ornamental flooring, with
a custom format that matches the scale of the

space and is flexible enough to allow the pav¬
ing surface's special geometry.

On this brick surface a number of large
seating elements were placed, which orga¬
nize the space. The largest plinths are social
seating furniture that can be used in a variety
ofways. On the central brick surface there is
an area with water jets recessed in the paving.
During the summer these are operational and
can produce a fine mist and columns ofwater
ofvarying heights.

All the lighting fixtures are DMX con¬
trolled, and when darkness falls, the standard
illumination can be replaced via SMS control
with seven different scenarios.

The square' s green elements are trees,
Roblnia pseudoacacia' Nyirsegi' that have
laciniate shimmering leaves, which offer an

interplay with the playful pattern of the brick,
and the trees offer pleasant shade on warm
summer days. All the planting holes are estab¬

lished with a root-friendly supporting layer
and are equipped with concealed watering
rings and root ball anchors. The openings are
covered with circular grates.

Sjoparken in Kumla, p. 194
Pia Schmidtbauer

Sjoparken (The Lake Park) in Kumla, which
lies about 200 km west of Stockholm, is mag¬
nificent. As a visitor, one is quick to forget that
the park lies in a city with just over 20,000 in¬
habitants. Kumla is situated in a commut¬

er region with work places in Orebro and
Hallsberg. Good service, schools and welfare
are not enough to draw new inhabitants. At¬
tractive culture and recreational activities
are necessary for city development and ex¬

pansion. The vision for Kumla is a city with
25,000 inhabitants in 2025. The park will be
built first - long before the new housing and
schools. Two years ago, the first phase was
completed consisting of an 8-acre lake park,
which lies in a valley with heavy blue clay. It
has been important to refine the valley in¬
stead of seeing it as a problem.

The lake motif is the basic concept for this
city park. Kumla river was too small to create
an entire lake surface. Instead, a 1.5 acre arti¬
ficial lake was established. A majestic amphi¬
theater consisting ofextensive perennial beds
and a wide promenade is also part of this first
phase. In the southern part of the park, the
second stage will be established including
a greenhouse. The inspiration was from the
city park in Orebro and the Palace Garden
in Malmo, but the dimensions in Kumla are

much greater. Already in December a new
bath house will be completed.

SvendAlgren - a landscape artist turned 75,
p. 198
Peter Becht and Thomas Nybo Rasmussen
Svend Algren recently turned 75. He was one
of the four young idealistic architects that
founded and developed the architecture of¬
fice Tegnestuen Vandkunsten in the early
1970's. As a planner and landscape architect
he participated in numerous competitions
and projects, most of which were realized,
and in many cases also awarded prizes both
at home and abroad. Parallel with his leading
roll at Vandkunsten he established the land¬

scape architecture office Algren & Bruun. It
was here that he could develop his skills as a

landscape artist.
If one visits Svend' s gardens, one meets

an informal attitude to garden and landscape
architecture, where simplicity is given a spa¬
tial expression. It is the simple and beautiful
things that make the difference here.

Svend Algren was originally educated as
an architect and planner, who via his practice

and interest for garden art became a land¬
scape architect. In Svend' s mind, garden art is
a natural part ofarchitecture. One can see this
in his earlyworks at Tegnestuen Vandkunsten
- and in this case especiallywith Tinggården,
Fuglsangpark, Hesselbo and Dianas Have.
Here the landscape, site plan and buildings
are parts of an integrated whole, which uni¬
fying approach gathers and sustains a clear
architectural identity - a relaxed, accommo¬
dating and unpretentious atmosphere, which
is clearly evident in the material treatment
and detailing.

His later works - done in the context of

Algren & Bruun - include the housing devel¬
opment Stenbjerggaard, The World Culture
Museum in Goteborg, Sweden, Folkets Park
in Nørrebro and most recently the prome¬
nade along Havnegade in Copenhagen. Proj¬
ects with a landscape design that ranges from
the simple and minimalistic to a comprehen¬
sive architectural treatment with specially
designed benches, lighting and paving pat¬
terns, where the experience of quality and
materials are essential factors in the design.

Renovation: Botanical Gardens in

Copenhagen, p. 202
Annemarie Lund

Landscape architect Jens Hendeliowitz is re¬
sponsible for an extensive renovation 2009-12
of the Botanical Gardens, which in the process
have become more public-friendly. On a daily
basis, the Botanical Gardens serve as an infor¬
mation, educational and research garden and
house ca. 9,000 different plant species. The
renovation and renewal were made possible
by a donation of 17 million kroner from the
A.P Møller and Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal.

The Botanical Gardens are located on

Copenhagen' s old defense embankments
according to a landscape plan by H.A. Flindt
in 1874 with å system of winding paths and
strategically placed sight lines. The renova¬
tion, which is in keeping with Flindt' s plan,
has involved reestablishing the views and all
the paths have been repaired with new sur¬
faces. New areas for seating have been added
as well as a new watering system, an educa¬
tional greenhouse and a small wooden dock
by the pond. The area of the gardens has been
increased in that a 10,000 sqm area around
the observation hill, which is the highest point
in central Copenhagen, has been made acces¬
sible. Landscape architect Jens Hendeliow¬
itz who has previously restored several pal¬
ace gardens and estate gardens is the author
of the book "Danmarks kongelige haver."
Pete Avondoglio
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Design: Dan Borgen Hasløv. WATERFRONT LED udsen¬
der et 100% blændfrit og nedadrettet lys. Lysforde¬
lingen er symmetrisk og diffus. De fire 'ben' giver et
markant symmetrisk lysmønster på underlaget.

louis
poulsen
www.louispoulsen.com



Afvanding
i polymerbeton

■ Komplet system
■ Optimal funktion
■ Med og uden fald
■ Lang

holdbarhed

■ Til alle
belastningsklasser

Komplet system med render,
sandfang og brønde i polymerbeton

samt et totalprogram i riste...
DANSK PRODUKTION & DANSK KVALITET
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POLYSAN A/S Industrivej 17 DK-5672 Broby
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Havbadet setfra land. III. Preben Skaarup Landskab

Danmarks første havbad i Nørre Vorupør
I Nørre Vorupør anlægges landets første hav¬
bad, der gør det muligt at bade i det friske salte
havvand, uden at blive bekymret for høje bøl¬
ger/understrøm eller hestehuller. Projektet
etableres i samarbejde mellem Lokale- og
Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond, Re¬
aldania og Thisted Kommune og er en del af
en større udvikling, der skal styrke Thy som
natur- og friluftscentrum.

Det kommende havbad i Nørre Voru¬

pør er målrettet alle brugere, der gerne vil
prøve kræfter med Vesterhavet under sikre
og trygge forhold, hvad enten det er for at
svømme, lege, dykke eller forbedre færdighe¬
derne i havkajakken.

Havbadet anlægges ved molen i Nørre
Vorupør. Havbadet sikres med en mur, der
løber parallelt med molen. Muren dæmmer
op for store bølger og direkte passage til havet
samtidig med, at der sker en konstant udskift¬
ning af badevandet i havbadet.

Selve havbadet suppleres af en række
aktiviteter inde på land. Blandt andet beach¬
volley, strandfodbold samt udendørs fitness
og styrketræningsredskaber. Dertil opføres
omklædnings- og toiletfaciliteter samt en

sauna, så vinterbadere kan få varmen, når de

Situationsplan. III. Preben Skaarup Landskab
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Abalimi Bezekhaya.
Photo Robert Schåfer

har brugt havbadet. Området bliver landska¬
beligt anlagt, så klitter vil skabe læ på områ¬
det omkring havbadet. Området planlægges,
så der bliver nem adgang for alle, fra parke¬
ringspladsen og ned til havet.

Det var lokale borgere som fandt på et hav¬
bad, da kommunen indsamlede ideer til part-
nerskabsprojektet 'Mulighedernes Land - Det
gode livved kysten'. I vinderprojektet fra arki¬
tektkonkurrencen foreslog Preben Skaarup,
at der blev etableret et havbad i Nørre Voru¬

pør. Efterfølgende finansierede Det Obelske
Familiefond en forundersøgelse af, hvordan
havbadet konkret kunne anlægges.

Udover havbadet er der andre aktiviteter
i gang, der skal styrke bosætning og turisme i
Thy. Aktiviteterne i Nørre Vorupør omfatter
blandt andet 'Foreningsvejen' - en strandpro¬
menade, renovering afVorupør Mole, restau¬
rering af historiske fiskehuse omkring Voru¬
pør Landingsplads og anlæg af Nationalpark
Thys besøgscenter i Nørre Vorupør.

I alt investeres godt 50 mio. kr. i områ¬
det. Finansieringen kommer fra både Thi¬
sted Kommune, Staten samt private fonde og
foreninger.
Projektet er budgetteret til 13,5 mio. kr. Heraf
bidrager Det Obelske Familiefond med 3, 525
mio. kr., Realdania med 3,525 mio. kr., Lokale-
og Anlægsfonden med 3 mio. kr., ThistedKom¬
mune med 3 mio. kr. Projektet er 4.500 m2stort
og er tegnet afarkitektfirmaet Preben Skaarup
Landskab

Two Special Jubilee Awards to mark
Topos 20th anniversary
To mark the 20th anniversary of Topos, the
reviewers have assigned two Special Awards
to two very different kinds of initiatives. To¬
gether they show the range of planning re¬
sponsibilities and provide material for pro¬
fessional reflection: from building in the
countryside to urban agriculture.

One Award goes to the Norwegian Tour¬
ist Routes. The second Award goes to Abalimi
Bezekhaya - a successful self-help project ini¬
tiated by the residents of the Cape Flat Town¬
ships in Cape Town, South Africa.

The Norwegian National TouristRoutes
The now relativelywell-publicized idea of the
Statens Vegvesen (Norwegian National Road
Administration) was born 20 years ago: ap¬

plying to particularly stunning rural routes
throughout Norway. All Norwegian regions
were invited to submit such routes, 18 of the
best were chosen, points of interest along the
routes were then identified on which new rest
areas and service facilities were to be built, all
complete with spectacular views. Artists, ar¬
chitects and landscape architects were invited
to participate.

Norwegian National Tourist Routes.
Photo Robert Schåfer

The background of the whole scheme was
to lure more tourists to remote areas, and it
was recognized early on the effectiveness of
outstanding architecture as bait. Landscape
design, architecture and infrastructure are
the key words that resonate with the tourist
routes.

Almost all the routes and rest stops can

only be reached by car or by mountain bike,
although increasingly there are more locally
organized bus excursions, and tour bus oper¬
ators are beginning to include the stunning
beauty of the tourist routes into their pro¬
grams.
www.nasjonaleturistveger.no

Why has Topos chosen to grant recognition
to the Norwegian Tourist Routes project?
Firstly to highlight the situation in Norway,
where the state is actively promoting and
commissioning architecture on a significant
scale, and on the other hand to critically re¬
flect on whether it is responsible in current
times to be encouraging more car-based tour¬
ism. Thus, the whole concept, including each
of the 50+ highlights, can be brought into dis¬
cussion.

Abalimi Bezekhaya
Known as the "Eastern Cape on Cape Town's
doorstep", the Cape Flats townships are pop¬
ulated largely by economic refugees from the
previous apartheid homelands of the Ciskei
and Transkei. New arrivals into Cape Town
are officially estimated to be 1200 per month
and unemployment figures are in the region
of 30-40%. Abalimi Bezekhaya (Farmers of
Home) alleviates poverty and creates self-em¬
ployment through gardening and micro-farm¬
ing in the sandy soil of the Cape Flats.

Voluntary association Abalimi was
founded in 1983. It is an urban agriculture
and environmental action association, work¬
ing to improve sustainable food production
and environmental greening amongst the
poor in Cape Town. In particular, the project
targets women who often represent whole
families. "Abalimi" means 'the farmers' in
Isi-Xhosa, the predominant language of their
target community. Abalimi supports individ¬
ual households and groups to implement their
own gardening and micro-farming projects.
This includes between approx. 2500 home
based vegetable gardens and 70-100 commu¬
nity group projects (school gardens, commu¬
nity allotment gardens, communal gardens)
per annum. It runs two non-profit nursery
projects in Nyanga and Khayelitsha. Called
People's Garden Centres, they supply free
advice, information and subsidized garden¬
ing inputs such as trees, groundcovers, soil
improvers, seed, seedlings, basic tools, wind¬
breaks and safe pest control remedies.

Greening the townships: indigenous trees
are planted mainly in community gardens as
windbreaks, but also (on request) in commu¬

nity institutions such as educares, community
centres and schools. Abalimi has also estab¬
lished the Manyanani "we do it together"
Peace Park - a unique community and envi¬
ronmental centre - and Moya we Khaya
"spirit ofhome" - a pan-African intergenera-
tional cultural community home, which gives
everyone - women, elders, youth and men - a
healthy and related place in the community
and in nature.

www. abalimi.org.za
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PRODUKTNYHEDER

Defølgendeproduktnyheder er udvalgt af
Jørgen Hegner Christiansen, arkitekt MAA,
redaktør afHFB, fra nyhedsspotten på Håndbog
For Bygningsindustriens hjemmeside www.hfb.dk

HFB
O BYGGECENTRUM

Rondo LED

Rondo G2 er en LED-videreudvikling af Ron¬
do-familien, med fokus på energieffektivitet
og visuel komfort. Reflektoren er meget effek¬
tiv og armaturet fås i to forskellige udførelser
- "Power" eller "Visual". Power giver et hel¬
støbt indtryk, medens Visual er forsynet med
"frosted" glas, som udgør nedre del af arma¬
turet og derved gør opmærksom på, hvor lyset
kommer fra. Rondo har et bredt sortiment
med stolpe- og vægarmaturer i to varianter
samt loftarmaturer for såvel påbygning som

indbygning. Stolpen kan desuden forsynes
med såvel enkelt som dobbelt armaturhus.

Det tidløse design gør Rondo til et oplagt
valg omkring boligområder, skolegårde, langs
parkstier og på parkeringspladser.
www.fagerhult.dk

Frodige plantevægge
Set på Building Green 2012: Virksomheden
GrowTek fra Nørre Aaby er specialist i opbyg¬
ning af grønne tage og plantevægge på basis
af gromediet GrowTek VM30, som har været
brugt til den grønne sektor i ca. 25 år. Det sær¬

lige ved GrowTeks løsninger er, at plantema¬
terialet dyrkes i selve gromedie-modulerne i
ca. 2 måneder, inden de hænges op på væggen.

Dette sikrer, at rødderne har vænnet sig
til modulets placering, og at dårlige planter
kan sorteres fra inden monteringen. "Fugle¬
reder" kan undgås, og beplantningen er mere
tæt fra starten. Et af de seneste udførte pro¬
jekter er en 11 meter høj plantevæg til Krifas
nye hovedsæde i Lisbjerg ved Århus.
www.growtek.dk

Svømmesøer med biologisk rensning
Den nye svømmebadsbekendtgørelse trådte
i kraft 1. juli 2012. Dermed blev der mulighed
for at ansøge kommunen om dispensation til
forskellige typer ny svømmebadsteknologi.
Hermed er der åbnet for etablering af kunsti¬
ge svømmesøer, også på offentligt tilgængelige
steder såsom campingpladser, hoteller, ferie¬
centre og lignende, hvor rensningen foregår
biologisk, og ikke med klor som efter de gamle
regler. Den nye renseteknologi åbner også for
nye muligheder for mange ældre, lukningstru¬
ede friluftsbade, baseret på klorrensning. En
svømmesø kombinerer det bedste fra have¬
bassinet og swimmingpoolen med en række
andre fordele: Man bader i rent og klart fersk¬
vand, der er kun et minimum afvedligeholdel¬
se, den biologiske balance opretholdes uden
tilsætningsstoffer af nogen art, og svømmesø¬
er har et meget lavt energiforbrug og er meget
holdbare.

En af initiativtagerne til udviklingen af
badesøer er Anlægsgartnerfirmaet Junc¬
kerhaven i Hvalsø, der har udført en række
private anlæg samt anlæg på flere cam¬

pingpladser, f.eks. Gudenåens Camping og
FDM- campingpladsen Ålbæk Strand i Nord¬
jylland. Her er svømmesøen på 200 kvadrat¬
meter, rummer 350.000 liter vand og er op til
tre meter dyb. Der er indrettet tre forskellige
områder i søen: en børnesektion, en lawands-
del og en dybtvandsdel.

Anlægget er designet af landskabsarki¬
tekt Henriette Lyngsted fra Valsølille Have +
Landskab.
www.sv0mmes0.dk
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Havekulturfondens Hæderspris 2012
Anne Stine og Finn Bruun modtager Havekul¬
turfondens Hæderspris 2012 for "deres man¬

geårige og utrættelige arbejde med at udvikle
viden om og eksempler på, hvordan planter
spiller sammen i såvel æstetisk som vækst-
mæssig sammenhæng.

De har forfulgt dette spor helt uafhængig
af udefrakommende økonomisk eller forsk¬

ningsmæssig støtte. Det kræver begejstring,
det kræver vilje, det kræver tålmodighed og
det kræver masser af tid (og dermed penge)."
Sådan lød noget afbegrundelsen for tildelin¬
gen afprisen.
www.havekulturfonden.dk

Tårnlegepladsen i Fælledparken
Tårnlegepladsen i Fælledparken har vundet
Danish Design Award 2012 i kategorien Ser¬
vice- og oplevelsesdesign og hædres for frem¬
ragende, nyt dansk design.

Danish Design Award tildeles på baggrund
af nytænkende produkter og løsninger af høj
æstetisk og funktionel kvalitet.

Legepladsen er designet af GHB Land¬
skabsarkitekter a/s og MONSTRUM ApS,
elektronik er af PlayAlive a/s, og bygherre er
Københavns Kommune.

www.ddc.dk/danishdesignaward2012/vinder/
serviceogoplevelsesdesign/taarnlegeplads

Tårnlegepladsen i Fælledparken

Øverst. BestPrivate Plots, 1. præmie:
Mann Landschaftsarchitektur,
Garden Labyrinth, Erfurt, Tyskland.
Foto Jorg Behrens
Midte. BestPrivate Plots, 2. præmie: Ewa Wagnerova,
Trnka Garden, Brno, Tjekkiet
Foto Ewa Wagnerova, JiriMarkevic

Best Private Plots
Vinderne af Best Private Plots blev:
1. præmie: Mann Landschaftsarchitektur,
Garden Labyrinth, Erfurt, Tyskland
2. præmie: Ewa Wagnerova, Trnka Garden,
Brno, Tjekkiet
3. præmie: Christine Rottenbacher, Angerdorf
Unterretzbach, Østrig.
Hædrende omtale: doxiadis+, Landscapes of
Cohabitation, Grækenland og 1:1 Landskab,
gårdrum i Classensgade, Danmark
www.privateplots.at/pr6istraeger.html

LANDSKAB 7 2012 A83



Nyheder og gode tilbud - www.arkfo.dk/shop
Som abonnent på Arkitektens Forlags magasiner får du 20% rabat på alle bøger i butikken (udsalgsbøger undtaget).
Forsendelse inden for Danmark: kun 25 kr. pr. bog. Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

The Makings of an

Architectural Model

Red. Peter Bertram

Pris: 198 kr.

MESTERVÆRKER

Mike Sheridan

Pris: 489 kr.

BESTSELLER

Three Tales on..Architec-

ture's Founding
Peter Bjerrum
Pris: 300 kr.

GREENLAND GRØNLAND
REVISITED

Greenland Revisited

Red. Kjeld Vindum
Pris: 250 kr.

Den ny bølge i dansk arkitektur
Red. Kjeld Vindum, Kristoffer Lind¬
hardt Weiss

Pris: 350 kr.

THE BIO LAB

THE BIG LAB

Red. Martin Keiding
Pris: 200 kr.

Tilbud i webshoppen: 140 kr.
Ved køb inden 15. nov.

Time
Tid Space

Rum

TID & RUM /TIME & SPACE
At skrive om arkitektur

Red. Martin Keiding
Pris: 245 kr.

Tegnestuen Vandkunsten
Red. Martin Keiding
Pris: 250 kr.

Tilbud i webshoppen: 175
ved køb inden 15. nov.

J.F.WILLUMSEN

J.F. Willumsen

Billedkunstneren som arkitekt
Pris: 288 kr.



Nyheder - www.arkfo.dk/shop
Gratis forsendelse ved køb af 3 bøger eller flere

PÅ SPORET AF PH
- arkitekturteori fra Klingen til Kritisk Revy

På sporet af PH
En arkitekturteori fra Klingen til Kritisk Revy

Her snart 100 år efter at den unge PH profilerede sig som kul¬
turkritiker, gøres der for første gang et forsøg på at give en

mere udførlig behandling af den indledende fase i PHs for¬
fatterskab fra Klingen (1917 -1920) til Kritisk Revy (192B -

1928).
Carl Erik Bay drøfter PHs position i den danske kulturdebat
efter 1. Verdenskrig ud fra de teoretiske og filosofiske aspekter,
som materialet selv lægger op til - og konturerne af et nyt syn

på PH som filosofisk orienteret kunst- og arkitekturteoretiker
tegner sig.
Bogens kapitler udspringer af Carl Erik Bays bidrag til forsk¬
ningsprojektet "Poul Henningsen og den danske kulturarv",
som er gennemført på Syddansk Universitet.

Arkitektskolens Forlag
Forfatter: Carl Erik Bay

Pris: 200 kr. -

Udkommer i november. Forudbestil nu.

Architectural Intertextuality
Architecture as acceptance of "the other"

The works of Danish Architects in Arabic Countries. Skre¬

vet af professor, dr. Khaled al-Sultany. I bogen analyseres
de bygninger, som Utzon, Henning Larsen, Arne Jacobsen,
Dissing og Weitling, Knuds Holscher og Hans Munk Han¬
sen har opført i en række arabiske lande. Den indlevelse i
den islamiske kultur, som disse arkitekter repræsenterer, er

i Khaleds optik på et meget højt niveau. Bogen repræsen¬

terer og argumenterer for det positive i en meget konkret
kulturel udveksling. Samtidig er den også en væsentlig kilde
for både arkitekter og andre kulturarbejdere, som ønsker at
forstå eller arbejde i mellemøsten. Engelsksproget udgivelse

Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag
Forfatter Dr. Khaled al-Sultany

Pris: 300 kr

Udkommer i november - Forudbestil nu
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